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Siódme Śląskie
Warsztaty Diagnostyczne

SZCZYRK 2006

W dniach 7-9 kwietnia br. redakcja 
„Weterynarii w Praktyce” miała okazję 
gościć w malowniczo położonym cen-
trum kongresowo-rekreacyjnym „Orle 
Gniazdo” w Szczyrku, gdzie odbyły 
się siódme Śląskie Warsztaty Diagno-
styczne.

Organizatorem corocznych spotkań 
jest Stowarzyszenie Śląska Poliklinika 
Weterynaryjna wraz z firmą Vetoquinol 
– Biowet, która była w gronie sponsorów 
i przyczyniła się do zachowania wysokie-
go poziomu merytorycznego spotkania.

Do grona głównych sponsorów dołą-
czyli również: BHH Mikromed, Centro-
wet oraz Bayer Polska. 

Na uwagę zasługuje fakt, iż Vetoquinol 
– Biowet, poza włączeniem się w organi-
zację i sponsoring spotkania, w przed-
dzień Warsztatów zorganizował semina-
rium na temat coraz częstszego schorze-
nia u suk – nietrzymania moczu.

Sympozjum prowadziła dr Magdalena 
Żmudzka, która po omówieniu przyczyn, 
objawów i możliwości diagnozowania 
przypadłości zapoznała uczestników 
z nowym preparatem, jaki firma Vetoqu-
inol wprowadziła na rynek – PROPALIN 
(więcej informacji w dziale vet-news).

Pierwszego dnia spotkania odbyły się 
warsztaty „Okulistyka i chirurgia oka”, 
prowadzone przez dr. n. wet. Zdzisława 
Kiełbowicza.

8 kwietnia pod okiem Phila Roger-
sa – członka Królewskiego Kolegium 
Chirurgów Weterynaryjnych, Lucan, 
Dublin, Irlandia – uczestnicy zostali 
wprowadzeni w teorię akupunktury jako 

jednej z dziedzin tradycyjnej medycyny 
chińskiej  oraz zostały im przedstawione 
praktyczne aspekty stosowania akupunk-
tury u ludzi. Wszystkich zainteresowa-
nych poznaniem i koncepcją stosowania 
akupunktury weterynaryjnej odesłano 
do prac i baz danych online. Ograniczo-
ne ramy czasowe spotkania pozwoliły 
jedynie podsumować główne koncepcje 
wynikające z tych prac.

Następnym punktem spotkania była 
prelekcja prowadzona przez dr. n. wet. 
Zdzisława Kiełbowicza, który przedstawił 
współczesne możliwości diagnostycz-
ne i charakterystykę chorób tylnego 
bieguna gałki ocznej przenoszonych 
genetycznie.

Uwieńczeniem dnia było relaksujące 
spotkanie towarzyskie z wymianą po-
glądów.

Kolejny dzień warsztatów to wykład 
lek. wet. Joanny Karaś-Tęczy z Centrum 
Zdrowia Małych Zwierząt „Multiwet” 
w Warszawie, która, wymieniając się 
własnymi doświadczeniami z praktyki 
lekarskiej, opowiedziała o postępowaniu 
w przypadkach nawracającego zapalenia 
przewodów słuchowych zewnętrznych 
u psów.

Lekarze, którzy brali udział w warsz-
tatach, mieli również okazję uczestniczyć 
w sesji dr. n. wet. Piotra Skrzypaczka, 
który przedstawił uczestnikom anestezje 
w urazie masywnym psów i kotów.

Na zakończenie dr n. wet. Dorota Po-
morska zaprezentowała nowe trendy 
w leczeniu miejscowym chorób skóry 
– kosmetologii weterynaryjnej.

Jak co roku warsztaty cieszyły się dużą 
frekwencją, zgodną z założeniami organi-
zatorów. To potwierdza fachowe przygo-
towanie spotkań i zachęca do uczestnic-
twa w warsztatach za rok.

Redakcja „Weterynarii w Praktyce” 
składa serdeczne podziękowania za za-
proszenie do uczestnictwa w tak fachowo 
zorganizowanym przedsięwzięciu. Ç
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