PROGRAM
I zjazdu
Studiów Podyplomowych “Choroby psów i kotów”
25-26.10.2014
XXII Międzynarodowy Kongres
Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ, Warszawa
Schorzenia dolnych
dróg moczowych u
kotów – co wiemy
nowego o
diagnostyce i
terapii?
Jarosław Mazur
Elektrokardiografia w
2014 roku - nowe
możliwości
diagnostyki chorób
serca
Jean-Louis
Pouchelon
(Francja)
Nowoczesne procedury
diagnostyczne
i lecznicze w
najważniejszych
chorobach układu
rozrodczego u suk
(zaburzenia
rozrodu)
Alain Fontbonne
(Francja)

Badanie radiologiczne
jamy brzusznej.
Krok po kroku - od
fizjologii do

Dirofilarioza skórna - nowy
problem dermatologiczny

Niedokrwistości u psów
i kotów - przypadki kliniczne

Relja Beck
(Chorwacja)

Janina Lukaszewska

Choroby „powakacyjne” czego się spodziewać, jak
diagnozować
i leczyć?

Szczepienia kotów przeciw
wściekliźnie - nowe
perspektywy
Tadeusz Frymus

Relja Beck
(Chorwacja)
Prawidłowe
prowadzenie
pacjentów
dermatologicznych
w codziennej
praktyce
Kerstin Bergvall
(Szwecja)

Zalety i wady
leczenia
miejscowego w

14.20 - 15.05
Wykorzystanie
wyników badań
laboratoryjnych
w diagnostyce
chorób
nowotworowych kompendium dla
lekarzy praktyków
Dariusz Jagielski
15.10 - 15.55
Czego klinicysta
powinien
oczekiwać od
patologa, czyli jak
stworzyć związek
partnerski z
rozsądku?
Dariusz Jagielski
Przewlekła biegunka?
Tak! Mogę
rozpoznać
przyczynę.

Wykorzystanie
Autologicznej
Kondycjonowanej
Surowicy( ACS) w
leczeniu chorób
ortopedycznych
Julio Reinecke
(Niemcy)

16.30 - 17.15
Błąd medyczny - po
czyjej stronie stoi
prawo

patologii

dermatologii

Denis Novak
(Serbia)

Stefanie Peters
(Niemcy)

9.00 - 9.45
Anorektyczny kot jak rozwiązać ten
problem
Kerry E. Simpson
(Wielka Brytania)
9.50 - 10.35
Choroby wątroby
kotów – zespolenie
wrotno-oboczne i
stłuszczenie
Kerry E. Simpson
(Wielka Brytania)

9.00 - 9.45
Najważniejsze
przyczyny
niepłodności u
kotów w Europie
Alain Fontbonne
(Francja)
9.50 - 10.35
Leki a rozród u
małych zwierząt najnowsze dane
Alain Fontbonne
(Francja)

11.15 – 12.00
Żółtaczka kotów przyczyny i
rozpoznawanie
Kerry E. Simpson
(Wielka Brytania)
12.05 – 12.50
Klinika chorób
wątroby kotów –
hepatopatie na tle
zapalnym

11.15 - 12.00
Diagnostyka i
leczenie
najczęstszych
chorób prostaty u
psów Wojciech
Niżański
12.05 - 12.50
Diagnostyka
onkologiczna
narządów
płciowych u psów.
Przypadki kliniczne
Jacek Ingarden

Kerry E. Simpson
(Wielka Brytania)
Zapalenie płuc u
kotów - diagnostyka
i leczenie

Kerry E. Simpson
(Wielka Brytania)

13.20 - 14.05
Problemy w
rozrodzie różnych
ras psów
Alain Fontbonne
(Francja)
14.10 - 14.55
Sztuczna
inseminacja - jak
sobie radzić, aby
była udana
Alain Fontbonne
(Francja)

Wybrane aspekty
diagnostyki
biegunek
Niko Panchev
(Niemcy)

Leczenie
operacyjne chorób
trzustki u małych
zwierząt
Marek Galanty

Bartosz Dawidowicz
17.20 - 18.05
Klinika XP – nowe
możliwości
Andrzej Miechowicz

Nadciśnienie u
psów
i kotów
Jean-Louis
Pouchelon
(Francja)

11.15 - 12.00

Skręt żołądka diagnostyka
i leczenie
chirurgiczne
Denis Novak
(Serbia)

Jak rozpoznać arytmie
napadowe
Urszula Pasławska

12.05 - 12.50
Pies w religiach
świata
Urszula Pasławska

Postępowanie
chirurgiczne w
przypadkach
złamań
przynasadowych,
ze szczególnym
uwzględnieniem
stawu łokciowego
Piotr Silmanowicz

Leczenie
niewydolności
serca - nasze
doświadczenia
Jean-Louis
Pouchelon
(Francja)

PROGRAM
II zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”
22.11.2014, sobota
10.00 – Otwarcie Studiów, aula 04 Kliniki Małych Zwierząt SGGW
- dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW
prof. dr. hab. Marian Binek
- przewodniczący Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii
prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński
- kierownik specjalizacji „Choroby psów i kotów” w Komisji ds.
Specjalizacji prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk
- sprawy organizacyjne, prof. dr hab. Tadeusz Frymus
11.00 – Parwowiroza psów. Zasady szczepień szczeniąt i kociąt.
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład 3 godz., aula 04 Klinik
13.45 – przerwa obiadowa
15.15 - Syndrom urologiczny kotów - dietetyczne zapobieganie i leczenie.
Żywienie w chorobach serca i przy przewlekłej niewydolności nerek.
Żywienie zwierząt otyłych
Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, wykład 4 godz., aula 04.
23.11.2014, niedziela
9.00 – Fizjologia i patologia neonatalna szczeniąt oraz kociąt
Prof. dr hab. Andrzej Max, wykład, 4 godz., aula 04 Kliniki Małych
Zwierząt
12.45 – przerwa obiadowa
14.15 – Laparotomia diagnostyczna (1 godz.) Zespolenie wrotno oboczne (1
godz.) Chirurgiczne leczenie wybranych chorób powodujących
zaburzenia oddychania (2 godz.)
Prof. dr hab. Marek Galanty, aula 04 Kliniki

PROGRAM
III zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

17.01.2015, sobota
10.00 – Badanie neurologiczne noworodków i ich wybrane choroby (zespół
słabego szczenięcia, zespół krwotoczności noworodków, zespół
zatrucia mlekiem, zespół leżącego szczenięcia). Postępowanie
objawowe przy wybranych zaburzeniach noworodków (odwodnienie,
hipotermia, hipoglikemia, niska masa urodzeniowa). Wybrane choroby
wieku młodzieńczego (achalazja przełyku, kurcz odźwiernika,
ropowica młodzieńcza). Wybrane choroby okresu intensywnego
wzrostu (żywieniowa nadczynność przytarczyc, enostoza,
hiperwitaminoza D, hiperkalcytonizm, gnilec).
Prof. dr hab. Roman Lechowski, wykład 4 godz., sala 50
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – Rozpoznawanie, leczenie zachowawcze i chirurgiczne wybranych
chorób stawów psów.
Dr Igor Bissenik, 4 godz. sala 50

18.01.2015, niedziela
9.00 – Zasady obrotu produktami leczniczymi.
Prof. dr hab. Teresa Malinowska, wykład, 4 godz., sala 50.
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 - Różnice w metabolizmie składników pokarmowych u psów i kotów,
nawyki „jedzeniowe” psów i kotów, karmy komercyjne – zasady
funkcjonowania, fakty i mity w żywieniu psów i kotów, żywienie psów i
kotów z chorobami stawów
Dr hab. Michał Jank, wykład 4 godz., sala j.w.

PROGRAM
IV zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

11 kwietnia 2015, sobota
10.00 - Zaburzenia rozwojowe narządów płciowych. Zaburzenia czynności
jajników u suk i kotek oraz sterowanie czynnościami jajników.
Antykoncepcja.
Prof. dr hab. Andrzej Max, wykład, 4 godziny, sala 50.
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – Farmakoterapia chorób układu krążenia (2 godz)., oddziaływanie
farmakologiczne przy zaburzeniach zachowania psów i kotów (2 godz.).
Dr Małgorzata Zaremba-Rutkowska, wykład, sala nr 50.

12 kwietnia 2015, niedziela
9.00 – Wybrane zagadnienia z toksykologii.
Dr Magdalena Chłopecka, dr Natalia Dziekan, dr Marta Mendel, wykład 8
godz., sala nr 50
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 – Toksykologia c.d.

PROGRAM
V zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

9 maja 2015, sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia z neurologii (pobieranie i badanie płynu
mózgowo-rdzeniowego, zapalenia mózgu u psów, zespół przedsionkowy,
encefalopatie metaboliczne: mocznicowa i wątrobowa, mechanizm chorób
układu nerwowego). Przypadki kliniczne na filmach
Prof. dr hab. Andrzej Pomianowski, 8 godzin, sala nr 50
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – neurologia c.d.

10 maja 2015, niedziela
9.00 - Zarażenia wywołane przez nicienie i pasożyty zewnętrzne .
Dr Maciej Klockiewicz, wykład z demonstracją, 4 godziny, sala 50
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 –Zarażenia wywołane przez pierwotniaki, przywry i tasiemce.
Dr Maciej Klockiewicz, sala j.w. Wykład z demonstracją 4 godziny.

PROGRAM
VI zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

13 czerwca 2015, sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia z gastroenterologii psów i kotów
Prof. dr habil. Andrzej Rychlik
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – geatroenterologia c.d.

14 czerwca 2015, niedziela
9.00 - Diagnostyka obrazowa wybranych chorób jamy
brzusznej, klatki piersiowej i układu kostnego.
Dr Renata Komsta, wykład, 8 godzin, sala 50
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 – Diagnostyka rtg i usg c.d.

PROGRAM
VII zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

7.11.2015 sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia z chorób układu oddechowego
Prof. dr hab. Roman Lechowski, 4 godz., sala 50.
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – Zaburzenia zachowania się psów i kotów - wybrane zagadnienia
Dr Jagna Kudła, wykład 4 godziny, sala 50.

8.11.2015 niedziela
9.00 – Wybrane zagadnienia z onkologii.
Dr Dariusz Jagielski, wykład, 8 godzin, sala 50
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 – onkologia c.d.

PROGRAM
VIII zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

5.12.2015 sobota
10.00 – Podstawy marketingu w weterynarii (m.in. wprowadzenie w
zagadnienia marketingu, reklama, promocja, cena, „public relations”,
badania marketingowe, bezpośrednia obsługa klienta, budowanie
wizerunku lecznicy, estetyka i ergonomia pracy, kontakty przez telefon,
zarządzanie firmą i personelem).
Dr. Robert Karczmarczyk (Wrocław), wykład z prezentacją i filmem, 8
godzin, sala nr 50
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – podstawy marketingu c.d.

6.12.2015 niedziela
9.00 – Diagnostyka laboratoryjna chorób psów i kotów.
Prof. dr hab. Anna Winnicka, wykład z demonstracją, 6 godz., sala
104

PROGRAM
IX zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

23.01.2016 sobota
10.00 – Zaburzenia zachowania się psów i kotów - c.d.
Dr Jagna Kudła, wykład 4 godziny, sala 50

13.45 – przerwa obiadowa

14.45 – Farmakoterapia chorób skóry. Farmakoterapia chorób układu
oddechowego.
Dr Małgorzata Zaremba-Rutkowska, wykład, 4 godz., sala 50

24.01.2016 niedziela
9.00 – Kocie sztuczki w dermatologii
Lek. wet. Joanna Karaś-Tęcza, 4 godz. sala 50

12.45 – przerwa obiadowa

14.45 – Zasady szczepień dorosłych psów oraz kotów. Koronawiroza psów
i inne ostre zakażenia przewodu pokarmowego, choroba Rubartha.
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład 4 godz., sala j.w.

PROGRAM
X zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

5 marca 2016, sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia z endokrynologii (I)
Prof. dr hab. R. Lechowski, wykład, 4 godz., sala 50
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – Grupy krwi i jej przetaczanie. Autoimmunologiczna
niedokrwistość hemolityczna u psów i kotów. Niedokrwistość
izoerytrolityczna kociąt. Prof. dr hab. Antoni Schollenberger,
wykład, 4 godz., sala nr 50

6 marca 2016, niedziela
9.00 – Choroby żeńskich narządów rozrodczych.
Prof. dr hab. Andrzej Max, wykład, 4 godziny, sala 50
10.30 – przerwa
10.45 – rozród c.d.
12.15 – przerwa obiadowa
13.15 – Praktyczne aspekty anestezjologii u psów i kotów.
Dr Teresa Mastalerz, wykład, 4 godz., sala j.w.
14.45 – przerwa
15.00 – anestezjologia c.d. do 16.30

PROGRAM
XI zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

2 kwietnia 2016, sobota
10.00 – Wybór metody postępowania ze złamaniami i zwichnięciami.
Prof. dr hab. Jacek Sterna, wykład z demonstracją, 4 godz., sala 50
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – Zasady odpowiedzialności cywilnej i cywilna odpowiedzialność
przy wykonywaniu czynności weterynaryjnych. Przemieszczanie
psów i kotów w UE.
Prof. dr hab. Teresa Malinowska, wykład 4 godz., sala j.w

3 kwietnia 2016, niedziela
9.00 – Wybrane zagadnienia okulistyczne w terapii psów i kotów.
Lek. wet. Jacek Garncarz, wykład 4 godziny, sala nr 50.
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 – Chirurgia nowotworów. Wyszycie cewki moczowej u kota.
Zespół powiększonego gruczołu krokowego.
Prof. dr hab. Marek Galanty, wykład i film, 4 godz., sala j.w.

PROGRAM
XII zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

4 czerwca 2016, sobota
10.00 – Farmakoterapia napadów padaczkowych, wykład 3 godz., sala 50
Dr Małgorzata Zaremba-Rutkowska
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 – Nowe trendy w chemioterapii przeciwbakteryjnej u psów i kotów,
wykład, 2 godz., sala j.w.
Dr Wojciech Karlik
15.45 – Cukrzyca psów i kotów.
Prof. dr hab. Piotr Ostaszewski, wykład, 2 godz., sala j.w.

–
5 czerwca 2016, niedziela
09.00 - Podstawy stomatologii psów i kotów.
Dr Jerzy Gawor (Kraków) przy współpracy dr Katarzyny
Jodkowskiej, wykład, 8 godzin, sala nr 50
12.45 – przerwa obiadowa
13.45 – stomatologia c.d.

PROGRAM
XIII zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”
15 październik 2016, sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia z kardiologii.
Dr Magdalena Garncarz, wykład, 4 godz., sala 50
13.45 – przerwa
14.45 – Borelioza psów
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład, 1 godz., sala 50
15.45 – Rola lekarza weterynarii w wykrywaniu wad genetycznych
u psów i kotów, wykład.
Dr Katarzyna Fiszdon, wykład, 3 godz., sala nr 50.
16 październik 2016, niedziela
9.00 – Wybrane zagadnienia okulistyczne w terapii psów i kotów
Lek. wet. Jacek Garncarz, wykład 4 godziny, sala nr 50
10.30 – przerwa
10.45 – okulistyka c.d.
12.15 – przerwa obiadowa
13.15 – Wybrane zagadnienia z hodowli kotów. Rasy kotów.
Lek. wet. Marek Chadaj, 4 godz., sala j.w.
14.45 – przerwa
15.00 – hodowla kotów c.d.
16.30 – koniec zajęć

PROGRAM
XIV zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”
26 listopad 2016, sobota
10.00 – Fizjologia i patologia ciąży. Choroby męskich narządów
rozrodczych. Prof. dr hab. A. Max, sala 50, 4 godz.
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – Bruceloza psów.
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład, 1 godz., sala 50
15.45 – Choroby autoimmunologiczne skóry i mięśni.
Prof. dr hab. Antoni Schollenberger, wykład 3 godz., sala 50.

27 listopad 2016, niedziela
9.00 – Wczesne rozpoznawanie dysplazji stawów biodrowych oraz
współczesne metody ich leczenia.
Dr Beata Degórska, wykład, 4 godz. sala j.w
10.30 – przerwa
10.45 – Dysplazja c.d.
12.15 – przerwa obiadowa
13.15 - Rola i podstawy prawne działania administracji
weterynaryjnej przy zwalczaniu zaraźliwych chorób psów i
kotów.
Prof. dr hab. n. wet. mgr Teresa Malinowska, wykład 2 godz.,
sala j.w.
14.45 – przerwa
15.00 – Leptospiroza
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład, 2 godz., sala 50
16.30 – koniec zajęć

PROGRAM
XV zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”
7 styczeń 2017, sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia z endokrynologii (II)
Prof. dr hab. R. Lechowski, wykład, 4 godz., sala 50
13.45 – przerwa
14.45 – Pomoc porodowa i guzy sutka.
Prof. dr hab. Andrzej Max, wykład, 4 godziny, sala 50

8 styczeń 2017, niedziela
9.00 – Wybrane zagadnienia z kardiologii.
Lek. wet. Rafał Niziołek, wykład, 4 godz., sala 50
10.30 – przerwa
10.45 – kardiologia c.d.
12.15 – przerwa obiadowa
13.15 - Posocznica u psów i kotów. Wybrane choroby trzustki.
Dr Magdalena Kalwas-Śliwińska, wykład 4 godz. sala 50
14.45 – przerwa
15.00 – posocznica, trzustka c.d.
16.30 – koniec zajęć

PROGRAM
XVI zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”
Akademia po Dyplomie 17/18 marca 2017, WARSZAWA
Sobota 17.03.2017
09:00 – 10:00 Fizjologia noworodka - prof. dr hab. Wojciech Niżański
10:15 – 11:15 Stany patologiczne noworodka - prof. dr hab. Wojciech Niżański
12:10 – 13:10 Najczęściej stosowane algorytmy okulistyczne u małych zwierząt
- lek. wet. Jacek Garncarz
14.25 – 15.25 Algorytm postępowania w przypadku świądu - prof. dr hab.
Jarosław Popiel
15:55 – 16:55 Algorytm rozpoznawania FIP - prof. dr hab. Tadeusz Frymus
17:10 – 18:10 Wskazania do endoskopii - prof. dr hab. Andrzej Rychlik
Niedziela 18.03.2017
09:00 – 10:00 Duszność niesercowa – algorytm postępowania - dr n. wet.
Magdalena Kalwas-Śliwińska
10:00 – 11:00 Algorytmy postępowania w duszności pochodzenia
kardiogennego - lek. wet. Rafał Niziołek
20 pytań do…
12:00 – 12:30 dr Magdaleny Chłopeckiej o toksykologię
12:30 – 13:00 dr Katarzyny Jodkowskiej o stomatologię
13:00 – 13:30 dr Sylwii Lew – Kojrys o urologię
14:30 – 15:30 Cukrzyca u kotów - prof. dr hab. Roman Lechowski
16:00 – 17:00 Zaburzenia endokrynologiczne u fretek – algorytm postępowaniadr n. wet. Tomasz Piasecki

PROGRAM
XVII zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”

8 kwietnia 2017, sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia z chorób wątroby
Prof. dr hab. Roman Lechowski, sala 50, 4 godz.
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 – Nosówka. Kaszel psiarniowy. Wścieklizna psów i kotów
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład 4 godz., sala j.w

9 kwietnia 2017, niedziela
9.00 – Wybrane zagadnienia z kynologii
Lek. wet. Stanisław Firlik (Opole), 4 godz., sala nr 50
10.30 – przerwa
10.45 – kynologia c.d.
12.15 – przerwa obiadowa
13.15 – Białaczka kotów
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład 2 godz., sala 50
14.45 – przerwa
15.00 – Wirusowy niedobór immunologiczny kotów, panleukopenia,
zwalczanie FIP
Prof. dr hab. Tadeusz Frymus, wykład 2 godz., sala 50
16.30 – koniec zajęć

PROGRAM
XVIII zjazdu
Studiów Podyplomowych „Choroby psów i kotów”
13 maja 2017, sobota
10.00 – Wybrane zagadnienia okulistyczne w terapii psów i kotów
Lek. wet. Jacek Garncarz, wykład 4 godziny, sala nr 50
13.45 – przerwa obiadowa
14.45 - Wybrane zagadnienia z chorób nerek
Prof. dr hab. Roman Lechowski, sala 50, 4 godz.

14 maja 2017, niedziela
9.00 – Wybrane zagadnienia z dermatologii
Prof. dr hab. Roman Lechowski, sala 50, 4 godz.
10.30 – przerwa
10.45 – dermatologia c.d.
12.15 – przerwa obiadowa
13.15 – Katar kotów, chlamydofiloza, mykoplazmoza hemotropowa,
dermatofitoza kotów
Prof. dr hab. T. Frymus, wykład 4 godz, sala j.w.
14.45 – przerwa
15.00 – choroby kotów c.d.
16.30 – koniec zajęć

