Fizioterapija ar Veterinārārs ELĪNU KAŅKU!
Vebināri ceturtdienās: 7., 14. un 21.aprīlī no 18:30-20:00
Pla orma: ZOOM
Klā enes nodarbība: 28.aprīlī 10:00-13:00 LLU VK telpās.
Vebinārus vadīs:
Elīna Kaņka: LLU Veterinārā klīnikas veterinārārste, darbības virziens
zioterapija. LLU VMF klīniskā ins tūta vieslektore, studen em pasniedz
farmakoloģiju, farmakoterapiju un toksikoloģiju, mazo dzīvnieku iekšķīgās
slimības un vada klīnisko praksi.
Ievads: Rehabilitācija ir veids kā pēc iespējas ātrāk atgūt dzīvniekam pilnas
amplitūdas kus bas, tādējādi uzlabot dzīves kvalitā . Rehabilitācijas
pielietojums ir ļo plašs, sākot ar pacien em, kuriem novēro hroniskas
locītavu patoloģiskas, beidzot ar pacien em, kuriem novēro lieko svaru. Visbiežāk praksē
e ir pacien pēc dažādām ķirurģiskām operācijas pacien em pēc kaulu lūzumiem, saišu
plīsumiem. Liela daļa pacientu ir pēc muskuļu, locītavu traumām. Rehabilitācijas pielieto
suņiem, kaķiem ar neiroloģiskiem de cī em. Laicīgi uzsākta rehabilitācija var paātrināt
atveseļošanos.
Vebināru datumi, laiki un tēmas:
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Rehabilitācija kaķiem ar tromboemboliju. Periods kurā uzsāk
rehabilitāciju, masāžas tehnika, pasīvo vingrojumu izpildes tehnika.
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Ceturtdien,
21.aprīlī 18:30 –
20:00
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Rehabilitācijas pama suņiem ar intervertebrālo disku trūci –
konserva vā terapija, kā arī post-opera vā terapija. Kad drīkst
uzsākt rehabilitāciju, ko drīkst veikt dzīvnieka īpašnieks.
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Ceturtdien,
14.aprīlī 18:30 –
20:00
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Ceturtdien,
Rehabilitācijas pama suņiem pēc ortopēdiskām operācijām. Kad
7.aprīlī no 18:30 – nepieciešams uzsākt rehabilitāciju, ar ko sākt, cik daudz drīkst veikt
20:00
dzīvnieka īpašnieks.
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Veterinārmedicīnas Izglī bas centrs aicina
piedalī es mācību vebināru ciklā un klā enes
prak skā nodarbībā:

KLĀTIENĒ LLU VK
TELPĀS!
Ceturtdien, 28.04.
no 10:00-13:00

Prak skā nodarbība mazai dalībnieku grupai - vietu skaits
ierobežots! Nodarbībā dalībnieki apgūs:
Masāžas pama – ārstnieciskā masāža – pacien em ar
neiroloģiskiem de cī em un pacien em ar muskuloskeletālām
patoloģijām.
Ak vie vingrojumi dažādu muskuļu grupu nos prināšanai.

Dalības maksas:

Veterinārārs

EUR 40 PAR VISIEM 3 VEBINĀRIEM
EUR 15 PAR JEBKURU VIENU

Vet.med. Studen
(pilna laika),

EUR 25 PAR VISIEM 3 VEBINĀRIEM
EUR 10 PAR JEBKURU VIENU
EUR 45

Prak skā nodarbība

Jebkurš viens vebinārs veterinārārs em EUR 15 (Studen em, mācībspēkiem 10 EUR ), jebkuri
divi vebināri EUR 30 (Studen em, mācībspēkiem EUR 10), trīs vebināri EUR 40 (Studen em,
mācībspēkiem EUR 25.)
Vebināri norisināsies ZOOM pla ormā. Lai pievienotos ešraidei, katram reģistrētam
dalībniekam apmēram 24 h pirms tās ek nosū ta saite, kas kļūst ak va 20 min pirms
sākuma, kā arī sīka instrukcija kā pievieno es ešraidei. Tieši ešraides laikā/noslēgumā ir
vislabākā iespēja uzdot jautājumus lektorei.
* Lai dalība ešraidē ritētu bez ķibelēm, pievienošanās jāplāno laicīgi- ieteicams 20 min
pirms sākuma (a ecīgi no 18:10).
Lai reģistrētos vebināriem un prak skajai nodarbībai, lūdzam aizpildīt reģistrācijas formu,
kas atverama šeit:

Reģistrācija šeit!
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Reģistrācijas forma atrodama arī www.vicinfo.lv, www.vmf.llu.lv un www.lvb.lv
Visiem reģistrē em dalībniekiem būs iespēja vērot ešraižu ierakstus sev vēlamā laikā līdz
pat 21.07.2022. Visi dalībnieki saņem ierakstu un instrukciju, kā reģistrē es tā apskatei!
Jāatceras – lai iegūtu ser kātu par dalību - jāpiedalās ešraidē vai jānoskatās ieraks ,
reģistrējo es ar savu vārdu un uzvārdu!

Tiem, kas vēlēsies noska es ierakstus un nebūs reģistrējušies pirms ešraidēm, jāveic
reģistrācija ieraks em un jānoskatās e ne vēlāk kā līdz 2 nedēļām pirms termiņa
noslēguma.
Rekvizī dalības apmaksai:
Veterinārmedicīnas izglī bas centrs SIA
Reg. Nr: 40003409467
Banka: SEB banka
Bankas kods :UNLALV2X
Bank account: LV63UNLA0008000467036
Adrese: K. Helmaņa iela 8, Jelgava LV-3004

Lai sekmīgi pievienotos ešraidēm nepieciešams:
• Dators vai telefons ar skaņu
• Labs interneta savienojums
• Ja izmantosiet telefonu: Lejuplādēta ZOOM aplikācija, tā ir bezmaksas.
REĢISTRĒJOTIES DALĪBNIEKI SAŅEM REĢISTRĀCIJAS APSTIPRINĀJUMU!
Ja aps prinājumu dalībnieks nesaņem – tātad reģistrējo es e-pasts ievadīts neprecīzi un
labāk reģistrē es vēlreiz!
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Maksājuma uzdevumā lūdzam norādīt: Vebinārs (datums). Vārds, Uzvārds.
Ja nepieciešams rēķins - to norādiet reģistrējo es. Veicot maksājumu, lūdzam norādīt
rēķina numuru (ja rēķins sagatavots!)
Pasākumi pieteik LVB kā kvali kācijas celšanas pasākums.
Ser kātu par dalību dalībnieki saņem elektroniski savos epastos.
Uz kšanos!

