
            

 

 

Vai esat saskārušies ar problēmām, diagnosticējot un ārstējot akūtu vai hronisku 
diareju sunim?  

Kā izlemt, vai akūta diareja ir komplicēta vai nekomplicēta? 

Kurš diagnostikas/ārstēšanas protokols ir labākais pacientiem ar hronisku diareju?  
Kad lietot un kad nelietot antibiotikas? 

Kad un vai ir nepieciešams veikt endoskopiju un biopsiju? 

Kā rīkoties, ja histoloģija apstiprina limfoplazmocītisku vai eozinofīlu infiltrātu? 

 

Ja  šis izklausās interesanti, tad pievienojieties BEZMAKSAS webināram ar  

Dr. XAVIER ROURA DVM, PhD, Dipl ECVIM-CA  

 

 

Akūta un hroniska diareja suņiem: būtiski padomi diagnostikai un ārstēšanai 

 

Kad: 16. aprīlī pulksten 14:00 pēc Latvijas laika 
 

Webinārā  Dr.Roura sniegs praksē noderīgus padomus un atbildēs uz sekojošiem 
jautājumiem: 

- Obligātie diagnostiskie testi komplicētai un nekomplicētai akūtai diarejai 
- Kad lietot antibiotikas un kad prebiotikas, probiotikas un nukleotīdus 
- Četri visizplatītākie hronisku diareju veidi suņiem 
- Pēdējais solis hroniskas diarejas diagnostikas protokolā 
- Vai un kad lietot kortikosteroīdus 
- Kā un kad mainīt uzturu 

Lai reģistrētos jau TAGAD, izmantojiet šo linku:  

https://zoom.us/webinar/register/WN_Id8SX7lpS_y-gnKBL33KHg 

 

Par lektoru: 

XAVIER ROURA 

DVM, PhD, Dipl ECVIM-CA  

Hospital Clínic Veterinari 

 Universitat Autònoma de Barcelona  

    xavier.roura@uab.cat 
 
Dr Roura ir Barselonas Neatkarīgās Universitātes (BNU) (Spānija) veterinārās klīnikas 

veterinārārsts un klīnisko apmācību vadītājs. Dr Roura 1989. gadā saņēmis 

https://zoom.us/webinar/register/WN_Id8SX7lpS_y-gnKBL33KHg
mailto:xavier.roura@uab.cat


veterinārārsta diplomu BNU, turpat arī mācījies internatūrā un 1999. gadā ieguvis 

doktora grādu. 2004. gadā ieguvis kvalificēta speciālista statusu Eiropas Veterinārajā 

iekšķīgo slimību medicīnas koledžā ( European College of Veterinary Internal 

Medicine). Kopš 1991. gada  vada klīniskās apmācības BNU. Viņš ir IRIS (International 

Renal Interest Society) biedrs un Suņu leišmaniozes zinātniskās darba grupas loceklis. 

Dr Roura ir vizitējis vairākās veterinārās apmācības klīnikās Ohaio štatā (1993), 

Ziemeļkarolīnas štatā (1997, 2001 un 2004) un Ņujorkas veterinārmedicīnas centrā 

(2007) ASV.  

Dr Roura ir daudzu veterināro konferenču lektors un veterināro mācību grāmatu nodaļu 

autors. Ir vairāk kā 80 publikāciju autors zinātniski recenzētos žurnālos galvenokārt par 

suņu un kaķu infekcijas slimībām (īpaši par vektoru pārnēsātām) un iekšķīgām 

slimībām. 

 
Webinārs tiks pieteikts LVB kā kvailifikācijas paaugstināšanas pasākums  
 
Informācija 63021963 vai info@vetfonds.lv 


