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Wybór tematu stanowi odpowiedź 
na zgłaszaną przez lekarzy praktyków 
konieczność nowego spojrzenia na wy-
brane aspekty schorzeń ortopedycz-
nych związane z aktualnie dostępnymi 
możliwościami diagnostycznymi oraz 
nowymi metodami terapii zachowaw-
czej i operacyjnej.

Dzień przedkongresowy wypełniły 
praktyczne zajęcia w Centrum Medy-
cyny Doświadczalnej Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego, w czasie któ-
rych prof. Ulrich Rytz prezentował 
wybrane techniki operacyjne stosowa-
ne w schorzeniach stawu biodrowego 
i kolanowego. Równocześnie dr Janusz 
Bieżyński prowadził zajęcia dotyczą-
ce technik osteosyntezy. Dużym uzna-
niem cieszyły się zajęcia praktyczne 
z zakresu neurologii, w trakcie których 
dr Petr Šrenk wspólnie z uczestnikami 
konsultował przypadki schorzeń ukła-
du nerwowego.

Późnym popołudniem w Hotelu Stok 
w Wiśle rozpoczęła się Sesja Praktyków, 
zorganizowana dzięki inicjatywie fi rmy 
Vetoquinol. W ramach Sesji dr Jacek Me-
derski przedstawił zagadnienia dotyczą-
ce metod stabilizacji stawu kolanowego, 
a dr Igor Bissenik zaprezentował własne 
doświadczenia z zakresu diagnostyki 
i postępowania zabiegowego z wyko-
rzystaniem artroskopii. Uzupełnieniem 
prezentowanych wykładów była zorga-
nizowana przez fi rmę ScanVet prelekcja 
dr. Piotra Skrzypczaka dotycząca metod 
znieczulenia uwzględniającego wymogi 
zabiegów ortopedycznych. 

Kolejne dwa dni to czas pełnych treści 
i doskonale zaprezentowanych wykła-
dów związanych z zaburzeniami ukła-
du ruchu psów i kotów. Prof. Ulrich 
Rytz przedstawił szczegóły technik ope-
racyjnych stawu biodrowego i kolana, 
dr Renata Komsta przybliżyła szczegó-
ły diagnostyki radiologicznej, dr Janusz 

Bieżyński omówił na podstawie wła-
snych doświadczeń problemy częściej 
spotykanych schorzeń staw ramiennego. 
Do wykładów o tematyce ortopedycznej 
zaliczyć należy także prelekcję prof. Jana 
Kuryszki dotyczącą przyczyn zaburzeń 
zrostu kostnego, co stanowi istotne po-
wikłanie. Dr Petr Šrenk skoncentrował 
się na prezentacji możliwych zaburzeń 
neurologicznych rzutujących na funkcje 
narządu ruchu. Wysoki poziom mery-
toryczny spotkania to zasługa Rady Na-
ukowej, pracującej pod przewodnictwem 
prof. Ryszarda Badury.

W czasie Warsztatów miała miejsce 
miła uroczystość związana z nadaniem 
tytułu „Honorowego Członka Stowa-
rzyszenia Śląska Poliklinika Weteryna-
ryjna”. W tym roku tytuł ten otrzymali 
prof. Krzysztof Kostro oraz prof. Krzysz-
tof Lutnicki. Gratulujemy! 

Opracowała: Monika Cukiernik

Szczęśliwa trzynastka

Fot. 1. Prof. Krzysztof Lutnicki otrzymał tytuł „Honorowego Członka Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna”; Fot. 2. Podobne wyróżnienie powędrowało do prof. Krzysztofa 
Kostro; Fot. 3. Od lewej: prof. Ulrich Rytz, lek. wet. Marcin Bojarski, dr hab. Roman Aleksiewicz, lek. wet. Izabela Piotrkowska-Mrzygłód; Fot. 4. Dr n. wet. Janusz Bieżyński poprowadził 
praktyczne ćwiczenia; Fot. 5. Prof. Ulrich Rytz podczas warsztatów

„Dysfunkcje układu ruchu psów i kotów” to temat przewodni XIII Śląskich Warsztatów 
Diagnostycznych, które odbyły się w dniach 16-18 marca 2012 r. w Hotelu Stok w Wiśle.
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