
RANHEIM DYREKLINIKK

Adr. Vikelvfaret 4, 7054 Ranheim,Tlf. 73107070
post@ranheimdyreklinikk.no, https://ranheimdyreklinikk.no

- Spesialist i hunden og kattens sykdommer, autorisert øyelyser, DNV sertifisert dyreklinikk -

Fredag 14. februar og lørdag 15. februar 2020

Kirurgikurs

RANHEIM DYREKLINIKKKurset arrangeres av:

Sponsor:

Kursbeskrivelse:

Kurset gir oppdatert kunnskap innen basal kirurgi og er et «must» for alle veterinærer som tar 
imot akuttpasienter eller på annet vis arbeider noe med kirurgi, og som tar mål av seg å unngå 
de vanligste komplikasjoner ved kirurgisk behandling.

Diplomat i kirurgi Christina Thompsen vil gi oppdaterte tips og råd. 

Kurset gir en gjennomgang av dagens gjeldende grunnleggende kirurgiske prinsipper; 
vevshåndtering - håndtering av instrument – suturvalg – suturteknikk - anbefalt kirurgisk 
metode gjeldende for de vanligste kirurgisk behandlingene vi utfører. 

Kurset er teoretisk, men det er lagt inn en praktisk økt der det blir anledning til å "praktisere" 
forskjellige anbefalte suturteknikker ved forskjellige typer kirurgiske inngrep, på øvingsobjekter.

Målgruppe: veterinærer

Foreleser/veileder er CHRISTINA STRAND THOMSEN
Dipl. ECVS/ sjefsveterinær ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord

Kursavgift 6500,-. 
Enkel bevertning kursdagene og middag fredag kveld er inkludert.

Påmelding sendes på e-post til kurs@ranheimdyreklinikk.no. 

Det er begrenset antall plasser, og påmeldingsfrist er 10.februar 2020. Avmelding etter 
10.februar 2020 vil bli fakturert.
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Program

Fredag:
08.30 - 09.00  Registrering 
09.00 - 09.45 Evidensbasert veterinærmedisin 
10.00 - 10.45 Hygiene og antibiotika
11.00 – 12.00 Sondefôring
12.00 – 12.45  Lunsj 
13.00 – 13.45  Akutt abdomen - kasusbasert
14.00 – 14.30   Keisersnitt
14.30 – 16.30 Kursdeltagerne deles inn i 2 grupper – gruppene bytter tema etter en time
Gruppe 1: Tolkning av røntgenbilder og ultralydbilder akutt abdomen - kasustikker
Gruppe 2:  Praktisk suturering på øvingsobjekter
16.30 – 17.00  Mingle
17.00 –18.00  Magedreining
19.00 - Middag
 
Lørdag:
08.00 - 09.00   Det er bare en kul, er det ikke? Kirurgisk onkologi – prinsipper
09.15 – 10.00 "Dirty margins" - hva nå? 
10.15 – 11.00   Vanlig kirurgiske komplikasjoner
11.00 – 11.30 Lunsj
11.30 – 13.00  Dyspnø - kirurgiske pasienter - ca 1 time

Foreleser/veileder er CHRISTINA STRAND THOMSEN
Dipl. ECVS/ sjefsveterinær ved AniCura Dyresykehuset Bergen Nord


