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zawsze ściągały rzesze słuchaczy. Schorze-
nia bakteryjne układu moczowego zostały 
zaprezentowane kompleksowo i jak zwykle 
klarownie. Słuchacze wyrazili swoją oce-
nę rzęsistymi oklaskami. Również pozo-
stali wykładowcy: dr Janina Łukaszewska, 
dr Wojciech Atamaniuk oraz dr Wojciech 
Hildebrand wzbudzili duże zainteresowa-
nie zarówno tematyką swoich prezenta-
cji, jaki i medialnością przekazu. Program 
spotkania nie wyczerpał oczywiście całości 
zagadnień, ale dobrana tematyka na pew-
no dotknęła najważniejszych problemów 
codziennej praktyki.

Warsztaty zostały zorganizowane we 
współpracy z ZF Vetoquinol Biowet. Głów-
nymi sponsorami tegorocznego spotkania 
były firma Eukanuba i Hurtownia Eskulap 
Zabierzów. Ponadto spotkanie sponsoro-
wały firmy: ScanVet, Logion, Teson, Hill’s, 
Mikromed, Miro, HORIBAABX, Royal Ca-
nin, VetTrade, J. Górnik i Eskulap Gliwice. 
Stoiska zorganizowane przez uczestniczą-
ce firmy tworzyły bogaty wystrój, stając się 
miejscem ożywionych dyskusji. 

Sobotnie zmagania z nauką i praktyką 
zakończono wieczorem towarzyskim. Nie 
odebrał on jednak sił uczestnikom, skoro 
w niedzielę rano na sali wykładowej pra-
wie stuprocentowa frekwencja zaskoczy-
ła profesora Lechowskiego. 

Również i tym razem został przyznany 
tytuł „Członka Honorowego Stowarzy-
szenia Śląska Poliklinika Weterynaryj-
na”. W tym roku honor ten został nadany 
dr. Januszowi Bieryńskiemu z WMW Uni-
wersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Ósme Śląskie Warsztaty Diagnostycz-
ne w Szczyrku już za nami. Wrażenia 
naukowe zapewnili zaproszeni wysokiej 
klasy prelegenci, a jakość towarzyskiej za-
bawy – sami uczestnicy. Niewątpliwie jed-
no i drugie przyczyniło się do konsolidacji 
naszego środowiska. Ci, którzy nie przyje-
chali, niech żałują – stracili szansę zarów-
no na wysłuchanie wielu ciekawych wy-
kładów, jak i na dobrą zabawę. Natomiast 
tym, którzy wzięli udział w spotkaniu, ser-
decznie dziękujemy. Wszystkich zaprasza-
my do Szczyrku w przyszłym roku.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia 
Śląska Poliklinika Weterynaryjna

dr n. wet. Roman Aleksiewicz

Śląskie Warsztaty Diagnostyczne to już 
stały punkt w kalendarium imprez wete-
rynaryjnych w Polsce. Impreza ta, orga-
nizowana cyklicznie, w tym roku odbyła 
się w dniach od 22 do 24 marca 2007 r. po 
części w Katowicach, a po części trady-
cyjnie w hotelu Orle Gniazdo w Szczyr-
ku. Głównym prelegentem tegorocznego 
spotkania był prof. Peter Holt z Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Profesor 
Holt jest profesorem chirurgii zwierząt, 
którego specjalnością jest chirurgia ukła-
du moczowego psów i kotów. Jest uzna-
nym, światowej rangi specjalistą w tej dzie-
dzinie oraz wieloletnim dydaktykiem. Ci, 
którzy mieli okazję uczestniczyć w zaję-
ciach piątkowych (22.03.), potwierdzą za-
pewne przejrzystość informacji przekazy-
wanych językiem wieloletniego praktyka. 
Również sobotni wykład profesora Holta 
zdominowany był odniesieniami do wie-
dzy praktycznej, co było cenne dla zgro-
madzonych lekarzy. A grono słuchaczy 
było liczne tego roku – 222 lekarzy z całej 
Polski przyjechało do Szczyrku, by wziąć 
udział w ósmej już edycji warsztatów. Te-
goroczne spotkanie poświęcone było w ca-
łości diagnostyce i terapii schorzeń układu 
moczowego. Nowa formuła organizacyjna 
spotkania przyjęta przez nowy zarząd Ślą-
skiej Polikliniki Weterynaryjnej spraw-
dziła się. Wyrazem tego były liczne opinie 
wielu koleżanek i kolegów wypowiadane 
w kuluarach spotkania, potwierdzające, iż 
dobór tematów był trafny. W tym miejscu 
należy podziękować członkom Komite-
tu Naukowego – profesorom: Andrzejowi 
Depcie, Ryszardowi Badurze, Zbigniewo-
wi Pomorskiemu oraz Józefowi Nicponiowi 
zarówno za pomoc w ułożeniu programu, 
jak i za „czujne oko” przyłożone do jego re-
alizacji. Niewątpliwie na jakość prezentacji 
angielskojęzycznej wpłynęło profesjonal-
ne tłumaczenie dr Dagmary Chełstow-
skiej, prowadzone w trybie symultanicz-
nym. Wielka Brytania już od lat stanowi 
życzliwe zaplecze dla poczynań Polikli-
niki. Wspomnieć należy takich prelegen-
tów, jak dr C. Prymak czy dr T. O’Neil, 
którzy byli gośćmi poprzednich edycji 
warsztatów, ale i polscy prelegenci nigdy 
nie zawodzili. Tak było i w tym roku. Wy-
kłady profesora Romana Lechowskiego 

Ósme Śląskie Warsztaty 
Diagnostyczne
SZCZYRK 2007

Fot. 4. Warsztatom towarzyszyła część wysta-
wiennicza

Fot. 1. Dr n. wet. Roman Fabisz i dr n. wet. Roman 
Aleksiewicz razem z prof. Peterem Holtem

Fot. 2. Dr n. wet. Wojciech Hildebrand podczas 
prelekcji

Fot. 3. Wszyscy uczestnicy słuchali wykładów 
z dużym zainteresowaniem


