
Rabbit torticollis from A to Z 

This presentation is an overview of possible causes, how to care for a rabbit with torticollis and how 
to administer treatment. 

Can skin disease induce torticollis? When is torticollis curable and when is it an indication that 
irreversible damage has been taking place? This informative talk will consider all of the potential 
veterinary aspects. 

 

Bird illnesses for beginners 

Hello, veterinary surgery? My parrot just collapsed. I’m on my way now! 

In small animal practice we treat dogs and cats on a daily basis. When emergencies arrive, we are in 
the position of providing essential veterinary care for potentiallyany species until specialist help can 
be provided. This presentation will cover all you need to know for you to attend effectively and 
successfully to any exotic pet bird. 

 

Tips and tricks to get your exotic pics: X-rays and ultrasound 

Exotic pets are known for masking any sign of illness with great skill. In a time when diagnostic 
imaging aids are increasingly accessible to veterinary professionals, these tools are of great help in 
establishing diagnosis and subsequentsuccessful treatment. 

This presentation will draw attention on the correct radiographic and ultrasonographic techniques, 
adapted to suit the most commonly encountered exotic pets. 

 

Inapetența la iepuri, cauze și tratament: prezentare de cazuri 

În această prezentare se va discuta atât despre cauzele inapetenței la iepuri cât și despre metodele 
de tratament și prevenție recomandate în prezent. 

Abordând inapetența iepurilor dintr-un unghi cu totul diferit decât cărțile de specialitate, cauzele 
inapetenței vor fi încadrate în diverse categorii, acestea neavând însă legatură cu o boală specifică 
sau un agent patogen microbiologic. O prezentare inedită, structurată pe prezentare de cazuri 
clinice, cu rolul de a facilita munca veterinarului de animale mici. 

Chirurgia aparatului reproducător la animalele mici: chiști, tumori și alte orori 

Deși în prezent întâlnim frecvent, în clinicile de animale mici, iepuri, cobai și șobolani, aceștia sunt 
încă pacienți mai rar găsiți pe masa de operație. 

Prezentarea aceasta se adresează medicului veterinar interesat de a cunoaște mai mult despre 
patologia aparatului reproducător la rozătoarele de companie. Cu exemple din cazuistica de zi cu zi, 
se vor descrie cele mai des întâlnite afecțiuni ale aparatului reproducător, împreună cu metode de 
tratament (incluzând tehnici chirurgicale specifice) și prevenție. 


