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Seminar o oftalmologiji mačk – Ločica ob Savinji, 26. januar 2019

ANKETA

Spoštovani udeleženci seminarja!
Vzrejna komisija ZFDS namerava tudi v prihodnje prirejati podobna srečanja rejcev in 
lastnikov mačk, zato vas prosimo, da sodelujete pri načrtovanju vsebine naslednjih srečanj, 
tako, da izpolnite spodnji anonimni vprašalnik. Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.
VK ZFDS

1. Ali je današnji seminar izpolnil vaša pričakovanja? da delno ne

2. Kako bi ocenili organizacijo tega seminarja? odlično    dobro    zadovoljivo

3. Kaj iz obravnavane teme o oftalmologiji mačk vam bo še posebej koristilo?

4. Kaj menite o ostalih vsebinah seminarja?

5. Katere teme bi vas še zanimale v prihodnje?
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1. Ali je današnji seminar izpolnil vaša pričakovanja?
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2. Kako bi ocenili organizacijo tega seminarja?



3. Kaj iz obravnavane teme o oftalmologiji mačk vam bo še posebej koristilo?

Vedenje o oftalmologiji sami

Vse 9x

Različne bolezni oči in indikacije

Ocena nujnosti veterinarske oskrbe, splošne informacije

Na splošno znaki za začetek bolezni in infekcije

Pri pregledu svojih mačk

Pojavi, znaki, zdravljenje

Splošna predstavitev mačjih bolezni

Bolezni oči

Vse je bilo zelo zanimivo, koristno in uporabno

Urgenca pri hipertenziji

Katere so vse težave, kdaj je nujno iti takoj k veterinarju, resnost teh obolenj

Ločevanje vnetij

Kaj so vzroki, ki povzročijo določeno bolezen



4. Kaj menite o ostalih vsebinah seminarja?

Super 3x
Odlična predstavitev firme Farmina
Uporaba spletnih obrazcev – dobrodošla predstavitev
Koristno
B.P. 
Odlične
Vse O.K. 3x
Dobro
Super pokrovitelj
Poučno in zanimivo 2x
Super organizirano
V redu izbrane teme
Vsebine so v redu 4x
Lepo je bilo podrobneje spoznati hrano Farmina
Povprečne



5. Katere teme bi vas še zanimale v prihodnje? 
Problematika uvažanja mačk sumljivega izvora

Brejost in kotitev ter nega in skrb za mladiče

Kako pravilno hraniti s surovim mesom

Razvojne napake, pogoste bolezni vzrejnih mačk

Vse

Dlaka, driska, mladiči (hrana, odhranjevanje, menjava hrane – mleko:hrana)

Glede zob, ustna higiena

Dlaka, zobje

Ne vem

Kotitev

Stomatologija

Asistenca pri porodu

Bolezni dlesni, ustne votline, zob, težave z vnetimi dlesnimi, dlaka, koža, dermatološke težave

Kar boste organizirali, pridem, na splošno sem začetnik

Inbreeding

Kožne bolezni, zobje, inbreeding

Genetika in dedovanje bolezni



Povzetek

100 % anketirancev je menilo, da je seminar izpolnil njihova pričakovanja.

88 % jih je organizacijo ocenilo kot odlično, 18 % kot dobro.

Anketirance je nadvse pritegnila tema o oftalmologiji, za katero so navedli, 
da jim bo zelo koristila iz več razlogov.  Podrobno pod točko 3.

Za ostale vsebine je večina navedla odlično predstavitev Farmine in 
pohvalila organizacijo seminarja in izbrane teme. Več pod točko 4.

Udeleženci seminarja so navedli kar 16 raznovrstnih tem, ki bi jih še 
zanimale . Več pod točko 5.
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ZAKLJUČEK

Anketa je pokazala, da so bili udeleženci zelo zadovoljni z obravnavanimi 
vsebinami, zlasti s temo o oftalmologiji, ki jim bo še posebej koristila pri vzreji 
mačk. Udeleženci so dali precej predlogov za prihodnja srečanja. Naloga vodstva 
ZFDS je, da te koristne predloge in mnenja preuči ter jih upošteva pri organizaciji 
prihodnjih srečanj.

Rezultati ankete so za organizatorje velika spodbuda, saj potrjujejo, da je delo v 
ZFDS dobro zastavljeno v korist članov, ljubiteljev mačk, rejcev, ki svoje delo z 
mačkami jemljejo resno in odgovorno.



Izvedbo seminarja je omogočila:


