SNEC
PROGRAMUL PROFESIONAL DE EDUCAŢIE CONTINUĂ PENTRU 2016
Programul este întocmit pe baza temelor primite de la filiale şi coordonatorii de program din ţară,
potrivit reglementărilor stabilite prin Protocolul de colaborare AGMVR – CMVRo din 10 februarie 2015.
Pentru organizarea şi realizarea cursurilor în condiţii cât mai bune, se păstrează arondarea filialelor
AGMVR la cele 5 facultăţi de medicină veterinară existente şi următorii Coordonatori de program:
Prof. Dr. Mario D. Codreanu – FMV Bucureşti
Prof. Dr. Ioan Marcus – FMV Cluj Napoca
Prof. Dr. Dan Drugociu – FMV Iaşi
Prof. Dr. Sorin Morariu – FMV Timişoara
Lect. Dr. Elena L. Bădic – FMV Universitatea "Spiru Haret" Bucureşti
Temele şi programarea calendaristică a cursurilor – stabilite în mod unitar pe ţară -, pot fi modificate
cu acordul coordonatorilor de program.

PROGRAMAREA CURSURILOR TRIMESTRIALE - DE BAZĂ
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Programul cuprinde 4 cursuri trimestriale - de bază, cu câte două teme opţionale, care se
organizează de către filialele AGMVR împreună cu consiliile CMVRo, cu sprijinul Facultăţilor de Medicină
veterinară şi al Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene.

TEMELE CURSURILOR TRIMESTRIALE - DE BAZĂ:
CURSUL I (februarie – martie) 2016
1. Orientări privind utilizarea prudentă şi raţională a antibioticelor la animale.
2. Conduite privind diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor dermatologice la animalele de fermă şi de
companie.
CURSUL II (aprilie – mai) 2016

1. Boli parazitare transmise prin vectori: pericol, diagnostic, control.
2. Actualităţi în controlul bolii limbii albastre (Bluetongue).
CURSUL III (august – septembrie) 2016
1. Acidoza metabolică latentă alimentară: cauze, consecinţe clinice, abordare terapeutică.
2. Diagnosticul şi tratamentul dismetaboliilor la vacile de lapte.
CURSUL IV (octombrie – noiembrie) 2016
1. Imunoterapie şi imunoprevenţie în medicina veterinară.
2. Diagnosticul şi tratamentul parezei de parturiţie la vacă şi scroafă.
În funcţie de cerinţele medicilor veterinari din teritoriu pot fi organizate cursuri suplimentare – cu
teme de interes local -, în aceleaşi condiţii de coordonare şi colaborare.

TEME SUPLIMENTARE:
1. Fiziopatologia şi diagnosticul diferenţial în sindromul diareic la animale.
2. Diagnosticul şi tratamentul pododermatitelor la bovine.
3. Tehnici şi protocoale de anestezie pentru intervenţiile chirurgicale la animalele de interes economic.
4. Tehnici chirugicale aplicate în operaţia de cezariană la scroafă şi oaie.
5. Diagnosticul şi tratamentul şchiopăturilor la animale de fermă sau de companie.
6. Noutăţi în medicina preventivă şi scheme de vaccinare la animalele de companie.
7. Diagnosticul necropsic şi diferenţial în afecţiunile parazitare din piscicultura tradiţională.
8. Endoscopia respiratorie la cabaline – metode de diagnostic de certitudine în patologia aparatului
respirator.
9. Ecografia urgenţelor abdominale la cabaline.
10. Tulburările topografice ale organelor abdominale la cal şi diagnosticul lor.
11. Reglementări legislative privind eutanasierea animalelor - în contextul Directivei EU 63/2010 şi a
Legii nr. 43/2014.
12. Puricii şi dermatita alergică la înţepătura de purici.
13. Profilaxie şi combatere în trematodozele animalelor de interes economic.
14. Boala Lyme şi riscul zoonotic al acesteia.
15. Diagnosticul ecografic în afecţiunile hepatobiliare la câine şi pisică.

16. Urgenţe cardio-respiratorii la animale.
17. Noutăţi în bolile genetice ale mamiferelor.
18. Aspecte toxicologice în intoxicaţiile cu fertilizanţi utilizaţi în agricultură.
19. Coordonate clinice şi terapeutice în cele mai frecvent întâlnite intoxicaţii în clinica veterinară.
20. Factorii antinutritivi din furaje.
21. Diagnostic şi terapie în ulcerul cornean la animale.
22. Managementul reproducţiei la vacile pentru lapte.
23. Bunăstarea animalelor de interes economic.
24. Peste porcină clasică şi pesta porcină africană.
25. Diagnosticul şi terapia afecţiunilor nutriţional – metabolice la vaci.
În situaţiile în care apar epizootii grave sau alte urgenţe, se întocmesc programe de
necesitate – care presupun şi instruiri efectuate de către autorităţile sanitare veterinare.
Pentru lărgirea sferei preocupărilor actuale, cu forme profesionale mai atractive şi utile, în
cadrul Programului anual de educaţie continuă pot fi organizate şi cercuri ştiinţifice sau colocvii –
cu discutarea unor probleme actuale de legislaţie sanitară veterinară, strategii antiepizootice,
creşterea
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