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Pomysłodawcą i głównym organizatorem 
wydarzenia jest Stowarzyszenie Śląska Po-
liklinika Weterynaryjna, którego prezesem 
jest dr n. wet. Roman Fabisz. To dzięki wy-
trwałej pracy całego zarządu, zdolnościom 
organizacyjnym i wierze w sukces warszta-
ty cieszą się od kilku lat tak wielkim zainte-
resowaniem wśród lekarzy weterynarii.

– Na początku, w naszym założeniu, spo-
tkanie miało mieć charakter tylko i wyłącz-
nie warsztatowy, podczas którego lekarze 
weterynarii mogli wiedzę teoretyczną po-
łączyć z praktyką – wspomina dr Roman 
Fabisz. Nazwa warsztaty nadal funkcjo-
nuje, ale spotkanie przerodziło się w for-
mę kongresu.

A DZIŚ? 
Elegancka i nowoczesna sala konferencyj-
na hotelu „Stok” mieści ponad 300 lekarzy 
weterynarii. Wszyscy słuchają uważnie. 
Ten fakt nie dziwi, bo tematem przewod-
nim są schorzenia głowy ras brachycefa-
licznych, które stanowią nie lada wyzwa-
nie dla lekarzy weterynarii. Tematyka ta 
jest niezwykle rzadko poruszana, mimo że 
charakterystyczna budowa głowy ras bra-
chycefalicznych ma predyspozycje do ge-
netycznie uwarunkowanych skłonności 
chorobowych.

Już od jedenastu lat lekarze wetery-
narii, którym bliska jest idea dosko-
nalenia umiejętności niezbędnych 
do wykonywania zawodu w zakresie 
dyscyplin klinicznych i zabiegowych, 
spotykają się na Śląskich Warszta-
tach Diagnostycznych. 

Od kilkunastu lat z głową!
XI ŚLĄSKIE WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE, WISŁA 19-21 MARCA 2010 R.

WYKŁADY Z GŁOWĄ
W sobotę uczestnicy konferencji mieli oka-
zję wysłuchać wykładów prof. Richarda 
LeCouteura, który omówił choroby cen-
tralnego układu nerwowego ras brachy-
cefalicznych. Prof. LeCouteur otrzymał ty-
tuł lekarza weterynarii na Uniwersytecie 
w Sydney, w styczniu 1975 roku. Po obro-
nie doktoratu, licznych stażach i specjali-
stycznych praktykach powrócił w 1995 r. 
do USA, aby przyjąć stanowisko profesora. 
Prof. LeCouteur jest posiadaczem dyplo-
mów American College of Veterinary Inter-
nal Medicine (Neurology) oraz Europejskie-
go Kolegium Neurologii Weterynaryjnej. 
Obecnie jest przewodniczącym Rady Re-
gentów ACVIM oraz profesorem neurologii 
i neurochirurgii Uniwersytetu w Kalifornii – 
Davis School of Veterinary Medicine.

Tego dnia pozostali wykładowcy, w oso-
bach: dr. hab. Krzysztofa Lutnickiego, 
dr. hab. n. wet. Andrzeja Pomianowskie-
go, dr Janiny Łukaszewskiej, dr n. wet. 
Agnieszki Noszczyk-Nowak, lek. wet. Ar-
kadiusza Olkowskiego, lek. wet. Wojciecha 
Kowalczyka, również wzbudzili duże zain-
teresowanie zarówno tematyką swoich pre-
zentacji, jaki i medialnością przekazu.

Drugi dzień prelekcji (niedziela) otworzył 
dr n. wet. Jerzy Gawor, omawiając rozpozna-
nie i leczenie problemów stomatologicznych 
u psów i kotów ras krótkoczaszkowych.

Później głos zabrał zagraniczny gość, 
prof. Gilles Dupré, na którego wykłady 
wszyscy czekali z niecierpliwością. Dwie 
prelekcje profesora dotyczyły diagnostyki 
i najnowszych metod leczenia niewydol-
ności górnych dróg oddechowych ras bra-
chycefalicznych oraz technik rekonstrukcji 
części twarzowej głowy. Profesor Gilles Du-

pré otrzymał dyplom szkoły weterynaryjnej 
Maisons-Alfort w 1980 roku. Od 2005 r. jest 
szefem chirurgii małych zwierząt Uniwer-
sytetu Weterynaryjnego w Wiedniu oraz 
wiceprezesem grupy operacyjnej CNVSPA 
w stowarzyszeniu AFVAC. Profesor jest au-
torem ponad stu publikacji oraz 14 ksią-
żek. W Wiśle dał się poznać jako dosko-
nały mówca, a dwa dni wcześniej (piątek) 
także jako świetny praktyk, prowadząc za-
jęcia warsztatowe dla wąskiego grona leka-
rzy. W Centrum Medycyny Doświadczalnej 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Ka-
towicach profesor przeprowadził zabiegi na 
zwierzętach, pokazując najnowsze techniki 
operacyjne głowy.

A kto nie wziął udziału w części zabie-
gowej, w której mogło uczestniczyć jedy-
nie 20 lekarzy, mógł już w piątek wieczo-
rem wysłuchać wykładu dr. n. wet. Piotra 
Skrzypczaka na temat znieczulenia ras bra-
chycefalicznych. Wykład był sponsorowa-
ny przez fi rmę ScanVet.

WIELKIE BRAWA!
Organizatorzy, jak co roku, zadbali o od-
powiednią oprawę spotkania, organizując 
uroczystą kolację oraz bankiet, który trwał 
do godzin porannych.

Mówiąc krótko: świetna konferencja, 
świetna organizacja i świetne wykona-
nie. Wielki ukłon w stronę komitetu na-
ukowego oraz organizacyjnego, a także 
współorganizatora spotkania: fi rmy Veto-
quinol-Biowet.

Lekarze weterynarii wyjeżdżali z głowa-
mi pełnymi nowych, ciekawych informacji 
oraz wartościowych przemyśleń. Oby było 
jak najwięcej takich spotkań! 

Tekst i zdjęcia: Monika Cukiernik
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W KRÓLEWSKIM KRAKOWIE

Prof. Richard LeCouteur podczas wykładu na te-
mat chorób mózgu psów i kotów

dr n. wet. Roman Fabisz z gośćmi z Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weteryna-
ryjnej i Biotechnologii

Nasza redakcja była patronem medialnym 
wydarzenia

MISTRZ I UCZNIOWIE

Prof. Gilles Dupré podczas zabiegu Lekarze weterynarii ćwiczyli swój warsztat manualny

ŚLĄSKIE WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE W GOŚCINNEJ WIŚLE

Od lewej: lek. wet. Robert Imioło, prof. Gilles Dupré, dr n. wet. Roman Fabisz Na trasie turystycznej zabytkowej kopalni soli „Wieliczka”

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom XI Śląskich Warsztatów Diagnostycznych w Wiśle.
Przede wszystkim dziękuję gronu profesorskiemu za pracę w komitecie naukowym; wykładowcom,

którzy podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem; przedstawicielom fi rm oraz koleżankom i kolegom
za stworzenie wspaniałej atmosfery podczas Warsztatów. Jednocześnie już teraz zapraszam na

XII Śląskie Warsztaty Diagnostyczne, które odbędą się 25-27.03.2011 r. w Wiśle.

dr n. wet. Roman Fabisz
prezes Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna
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