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KIEM REPORTERAO WETERYNARIA
W PRAKTYCE

MARZEC-KWIECIEÑ  � 2/2004

STOWARZYSZENIE �L¥SKA POLIKLI-
NIKA WETERYNARYJNA jest organizacj¹
samorz¹dow¹ lekarzy weterynarii wolnej
praktyki, za³o¿on¹ w 1999 roku. Powodem
powo³ania do ¿ycia stowarzyszenia by³y i po-
zostaj¹ nadal dwa zasadnicze cele: dosko-
nalenie zawodowe oraz konsolidacja �rodo-
wiska lekarzy weterynarii.

Od pocz¹tku istnienia stowarzyszenia
dzia³ania cz³onków nakierowane by³y na
organizacjê spotkañ o charakterze nauko-
wym i zawodowym. Zainteresowani dan¹
dziedzin¹ medycyny weterynaryjnej
cz³onkowie, bior¹cy udzia³ w spotkaniach
stowarzyszenia, mog¹ bezpo�rednio,
w trakcie ¿ywej dyskusji wymieniæ swoje
uwagi i podzieliæ siê zawodowymi obser-
wacjami.

Obecny zarz¹d w piêcioosobowym sk³a-
dzie realizuje ambitne za³o¿enia, jakie
postawi³o sobie stowarzyszenie.

Sk³ad zarz¹du:
� dr n. wet. Roman Aleksiewicz � prezes

stowarzyszenia,
� dr n. wet. Roman Fabisz � wiceprezes

ds. naukowych,
� lek. wet. Krzysztof Orlik � wiceprezes

ds. organizacyjnych,
� lek. wet. Marek Kostrzewski � cz³onek

zarz¹du,
� lek. wet. Marcin Bojarski � cz³onek za-

rz¹du, sekretarz,
� lek. wet. Krzysztof Sikorski � cz³onek

zarz¹du, skarbnik.
Stowarzyszenie �l¹ska Poliklinika

Weterynaryjna prowadzi równie¿ dzia-
³alno�æ naukow¹ w ramach ekspery-
mentów prowadzonych w �l¹skiej Aka-
demii Medycznej. Wspó³praca z na-
ukowcami �l.AM daje cz³onkom stowa-
rzyszenia mo¿liwo�æ edukacji oraz pro-
mocji naukowej. Stowarzyszenie posia-
da umowy o wspó³pracy z Zak³adami
Chorób Inwazyjnych, ̄ ywienia i ¯ywno-
�ci oraz z Pracowni¹ Badañ Mikrosko-
powych. Wspó³praca z powy¿szymi pod-
miotami naukowymi daje mo¿liwo�æ po-
szerzenia wiedzy, skutkuj¹c wspólnymi
doniesieniami zarówno w prasie krajowej,
jak i zagranicznej.

denta stowarzyszenia przyj¹³ prof. dr
hab., dr h.c. Zbigniew J.H. Pomorski,
a tak¿e po raz pierwszy nadano godno�æ
cz³onka honorowego. Tytu³ ten stanowi
podziêkowanie dla osób, które, nie bêd¹c
cz³onkami stowarzyszenia, wnios³y zna-
cz¹cy wk³ad w jego rozwój.

Tegoroczny program warsztatów
w Szczyrku bêdzie równie¿ atrakcyjny dla
lekarzy weterynarii.

Dnia 26 marca 2004 roku odbêd¹ siê
dwa rodzaje zajêæ warsztatowych:
� chirurgiczne � pod patronatem prof.

dr. hab., dr. h.c. multi. Ryszarda Badury,
gdzie 20 lekarzy bêdzie doskonali³o ope-
racje wykonywane na koñczynie przedniej;

� endoskopowe, na których równie¿
20 lekarzy pod kierunkiem dr. hab. An-
drzeja Rychlika bêdzie mia³o okazjê po-
g³êbienia wiedzy z zakresu endoskopii
z wykorzystaniem gastrofiberoskopów
i najnowszych wideoendoskopów.
Dwa kolejne dni to wyk³ady w trybie

sesji plenarnych prowadzone miêdzy in-
nymi przez takie znakomito�ci, jak dr Ca-
roline Prymak z Newhampshire, prof.
Reinhard Hirt z Wiednia czy prof. Roman
Lechowski z Warszawy.

Równolegle odbywaæ siê bêd¹ mini-
warsztaty z techniki stosowania aparatu
stabilizacyjnego �Zespol�.

Kuluary urozmaici bogata oferta firm far-
maceutycznych oraz firm oferuj¹cych sprzêt
i narzêdzia dla bran¿y weterynaryjnej.

 Mimo ¿e stowarzyszenie �l¹ska Poli-
klinika Weterynaryjna jest organizacj¹
m³od¹, to niew¹tpliwie sta³o siê wielo-
p³aszczyznowym forum lekarzy wolnej
praktyki. Poprzez aktywne uczestnictwo
w tym¿e forum cz³onkowie maj¹ mo¿li-
wo�æ realizowania w³asnych celów, wzbo-
gacaj¹c w ten sposób ca³¹ korporacjê za-
wodow¹.

Bie¿¹ce informacje na temat dzia³alno-
�ci stowarzyszenia i organizowanych
Warsztatów Diagnostycznych mo¿ecie
znale�æ Pañstwo na stronie internetowej
www.poliwet.pl.

Opracowa³a Monika Siwiec

Od momentu za³o¿enia do chwili obec-
nej stowarzyszenie zd¹¿y³o wzbogaciæ siê
w sprzêt diagnostyczny oraz poka�n¹ bi-
bliotekê literatury naukowej. Wszystkie
te dobra pozostaj¹ do dyspozycji i potrzeb
cz³onków.

Rokrocznie wczesn¹ wiosn¹ stowarzy-
szenie organizuje cykliczne spotkania pod
nazw¹ Warsztaty Diagnostyczne. Trzeba
zauwa¿yæ, ¿e z roku na rok wzrasta zain-
teresowanie organizowanymi przez tê in-
stytucjê spotkaniami.

W roku bie¿¹cym odbêd¹ siê V �l¹skie
Warsztaty Diagnostyczne. Pierwsza ich
edycja zosta³a zorganizowana w Ustroniu
w 2000 roku, natomiast nastêpne rok rocz-
nie odbywaj¹ siê w Szczyrku. Podczas kon-
ferencji, które mia³y miejsce w ci¹gu ostat-
nich lat omawiano miêdzy innymi rodzaje
i terapiê bólu, problemy zwi¹zane ze wzro-
stem i rozwojem ko�æca m³odych zwierz¹t,
problemy neurologiczne i plan badania
neurologicznego psów oraz patologiê i le-
czenie chorób stawów ze szczególnym
uwzglêdnieniem koñczyny tylnej.

Wyk³adowcami na warsztatach byli miê-
dzy innymi (w kolejno�ci alfabetycznej) pro-
fesorowie: Stanis³aw Koper, Jan Kuryszko,
Roman Lechowski, Ulrih Rytz z Kliniki
Chirurgii w Bernie, Piotr Silmanowicz oraz
uznane autorytety w swoich dziedzinach,
takie jak Zbigniew Adamiak, Zdzis³aw Kie³-
bowicz, Tadeusz Narojek czy Petr �renk
z Kliniki Neurochirurgii w Brnie. Cz³onko-
wie stowarzyszenia dok³adaj¹ wszelkich sta-
rañ przy organizacji warsztatów, aby dziê-
ki warto�ci merytorycznej i zró¿nicowa-
niu wyk³adowców prezentowane tematy
by³y bardzo atrakcyjne.

W za³o¿eniu spotkania te mia³y mieæ
charakter niewielkiego sympozjum warsz-
tatowego. Ale zainteresowanie lekarzy
prezentowan¹ tematyk¹ oraz ¿yczliwo�æ
licznych sponsorów pozwoli³y przekszta³-
ciæ owe warsztaty w spotkanie naukowe
o zasiêgu ogólnopolskim. Na pewno zna-
czenie ma równie¿ niewielki koszt uczest-
nictwa, bardzo dobre warunki lokalowe
oraz urokliwa sceneria Szczyrku. W ubie-
g³ym roku godno�æ honorowego prezy-
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