
 

 22.03.2019 WORKSHOPS 23.03.2019 LECTURES  
 VETERINARIANS 

 

23.03.2019 LECTURES  
BREEDERS 

24.03.2019 LECTURES 
VETERINARIANS 

08:00 REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION REGISTRATION 

09:00  
Complete eye 

examination in horses 1/  
Examenul oftamologic 

complet la ecvine 1 
 

Zita MAKRA (HU) 

Fast localized abdominal 
sonography of horses 

(FLASH)– a must know for 
the veterinarian 1/ 

Examenul ecografic de 
urgență la cabaline prin 

tehnica FLASH 1   
 

Jessika CAVALLERI (AT) 

Ophthalmologic emergencies in horses – the do’s and 
don’ts/ Urgențe oftamologice: ce să faci și ce să nu faci  

Zita MAKRA (HU) 

Physiology of the endurance horse – how to choose a 
champion / Fiziologia calului de anduranță – cum aleg 

un campion? Agnes BENAMOU (FR) 

Poor performance syndrome in the sport 
horse – prevention and management / 

Sindromul intoleranței la efort –prevenție și 
management  Agnes BENAMOU (FR) 

09:50 Differential diagnosis of foot pain including regional 
analgesia and the pitfalls of interpretation / 

Diagnosticul diferențial al schiopăturii, inclusiv analgezia 
regională și capcane în interpretarea rezultatelor 

Michael SCHRAMME (FR) 

  Concepția modernă asupra reproducerii calului de 
sport / Modern conceptions with regard to horse 

reproduction  
Jean Louis Bourdy DUBOIS (FR) 

Proximal metatarsal lameness in sport horses / 
Schiopătura cu localizare proximală la nivelul 

metatarsului la calul de sport  
Michael SCHRAMME (FR) 

10: 40 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 

11:00  
Complete eye 

examination in horses1/ 
Examenul oftamologic 

complet la ecvine 2 
 

Zita MAKRA (HU) 

Fast localized abdominal 
sonography of horses 

(FLASH)– a must know for 
the veterinarian 2/ 

Examenul ecografic de 
urgență la cabaline prin 

tehnica FLASH 2    
 

Jessika CAVALLERI (AT) 

Equine metabolic syndrome and Pituitary Pars 
Intermedia Dysfunction / Sindromul metabolic și 

Cushing-ul  la ecvine Tobias WARNKEN (DE) 

Management of the endurance horse – how does 
distance make a difference / Managementul calului de 

anduranță- diferențe în funcție de distanța probei 
Agnes BENAMOU (FR) 

The role of the veterinarian during endurance 
competitions / Rolul veterinarului în timpul 

unei competiții de anduranță 
Agnes BENAMOU (FR) 

11:50 Equine Influenza and its Prevention/ Prevenția gripei 
ecvine 

Michal CEREGRZYN MSD (PL) 

Foal management from birth until three years old/ 
Creșterea mânzului de la naștere până la vârsta de trei 

ani  
 

Julien THELLIER (FR) 

Immunotherapy for the management of 
dermatologic conditions in horses – what 
works and what doesn’t / Imunoterapia în 

managementul afecțiunilor dermatologice – ce 
funcționează și ce nu?  

Jessika CAVALLERI (AT) 

12:40 LUNCH LUNCH LUNCH LUNCH 
14:00   

Update on the treatment of foot pain including 
therapeutic shoeing 1 / Noutăți în tratamentul 

șchiopăturii, inclusiv potcovitul terapeutic 1 
 

Michael SCHRAMME (FR) 

A review of hindlimb lameness diagnosis and regional 
analgesia / Diagnosticul și analgezia regională în 

șchiopătura membrului posterior-scurtă revizuire 
Michael SCHRAMME (FR) 

Prevention in equine medicine – the key to success 
(Focus breeders ) / Prevenția în medicina ecvină -cheia 

succesului  Michal CEREGRZYN MSD (PL) 

 
Ultrasonography of abdomen and thorax in 

horses / Ecografia abdominala și toracică 
Jessika CAVALLERI (AT) & Tobias WARNKEN 

(DE) 14:50 Recurrent uveitis in horses – still a challenge for the 
clinician / Uveita recurentă la ecvine- o provocare 

pentru medicul veterinar  
Zita MAKRA (HU) 

Nutrition of the endurance horse – from zero to hero  / 
Nutriția calului de anduranță  

 
 Agnes BENAMOU (FR) 

15:40 COFFEE BREAK COFFEE BREAK COFFEE BREAK 
16:00  

 
 
 

Update on the treatment of foot pain including 
therapeutic shoeing 2 / Noutăți în tratamentul 

șchiopăturii, inclusiv potcovitul terapeutic 2 
 

Michael SCHRAMME (FR) 

What’s the evidence base for regenerative medicine 
with stem cells or platelet rich plasma in equine 

lameness treatment? / Medicina regenerativă cu celule 
stem și plasmă îmbogățită cu plachete în tratamentul 

șchiopăturii – ce se cunoaște până azi? 
Michael SCHRAMME (FR) 

 
Assessment of the jumping skills of young foals / 

Aprecierea aptitudinilor la sărituri peste obstacole la 
mânjii tineri  

Jean Louis Bourdy DUBOIS (FR) 
 

 

16:50 Neonatology outside of the clinic – what can you do? / 
Neonatologia practicată în afara clincii- ce poți face? 

Agnes BENAMOU (FR) 
 

 

17:00  
ADUNARE GENERALĂ AVER 

 
18:00 

19:00 

20:00   
GALA DINNER – CINA FESTIVĂ 

 



 


