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Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna organizuje warsztaty poświęco-
ne różnym dziedzinom weterynarii., m.in. kardiologii, radiologii czy ultrasonografii. 
16 czerwca odbyło się spotkanie kardiologiczne z dr n. wet. Olgą Szaluś-Jordanow.

15-osobowa grupa uczestników, le-
karzy weterynarii z terenu Śląska, 
w niedzielne popołudnie spotkała 
się w Klinice Weterynaryjnej Giszo-
wiec w Katowicach, aby rozmawiać 
o najczęstszych problemach kardiolo-
gicznych występujących u psów i ko-
tów. – Jest to nasze trzecie spotkanie 
kardiologiczne. Zamysł warsztatów 
wziął się z chęci propagowania wie-
dzy na temat kardiologii, często nie-
stety bowiem zdarza się tak, że pa-
cjenci przychodzą do nas zbyt późno, 
w zaawansowanym stadium choro-
by, kiedy nie możemy już efektyw-
nie leczyć. Stąd pomysł edukacji po-
przez warsztaty. Dzięki niej lekarze 
mogą szybciej diagnozować pacjen-
tów, a przecież wcześnie zdiagnozo-
wane i dobrze prowadzone choroby 
czy wady serca mogą być skutecznie 
leczone przez wiele lat – opowiada 
lek. wet. Marta Stabińska, koordyna-
torka projektu.

Spotkanie rozpoczęła część wykła-
dowa, prowadzona przez dr n. wet. 
Olgę Szaluś-Jordanow. Omówione zo-
stały określone choroby serca, wady 
wrodzone, był to również czas na dys-
kusję i wymianę opinii dotyczących 
schematów leczenia i najczęściej za-
lecanych leków. Dr n. wet. Olga Sza-
luś-Jordanow przedstawiła opisy przy-
padków, z którymi miała styczność 
podczas pracy, a uczestnicy stawiali 
diagnozę i proponowali leczenie. Mie-
li również możliwość rozmowy na te-
mat własnych pacjentów.

Drugą częścią spotkania były warsz-
taty. – Lekarz weterynarii niewąt-
pliwie musi mieć dużą wiedzę teo-
retyczną, ale wiedza ta, niepoparta 
praktyką, jest mało przydatna. Stąd 
też pomysł warsztatów jako spotkań 
pozwalających na poszerzenie wie-
dzy i sprawdzenie swoich umiejętno-
ści – mówi lek. wet. Grzegorz Galba, 
koordynator projektu. Podczas warsz-

Praktycznie o kardiologii

Stowarzyszenie Śląska poliklinika 
Weterynaryjna oraz redakcja „We-
terynarii w praktyce” przygotowują 
wspólnie kolejne warsztaty, które 
odbędą się już we wrześniu. tema-
tem również będzie kardiologia 
u psów i kotów. Spotkanie popro-
wadzi dr n. wet. Urszula Bartoszuk-
Bruzzone. Zapraszamy!

Wstępne badanie pacjenta

Uczestnicy spotkania w Klinice dr. Marcina Bojarskiego

tatów uczestnicy mogli zobaczyć, jak 
należy prawidłowo wykonać badanie 
echokardiograficzne serca u kotów, 
postawić diagnozę i zaproponować 
leczenie. Atmosfera oraz kameralne 
grono sprzyjały dyskusji i rozważa-
niom nad ewentualnymi możliwościa-
mi leczenia. q
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