AGENDA
Godzina
10:00 – 13:00
13:00 – 13:30
13:30 – 16:30

PIĄTEK 31 maja
Warsztaty urologiczne - Badanie moczu
lek. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
Lunch
Warsztaty cytologiczne - Jak interpretować obecność komórek zapalnych w preparatach
cytologicznych
lek. wet. Joanna Karaś - Tęcza
* program na następnej stronie

Godzina

SOBOTA 1 czerwca

8:00 – 9:00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

9:00 – 9:05

Powitanie gości III Konferencji Weterynaryjnej

9:05 – 10:00

„Zaburzenia mikcji u psów i kotów”
Dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
„Przewlekła niewydolność nerek u kotów- diagnostyka i leczenie”
Dr n. wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz
Przerwa kawowa

10:10 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00

19:00

„Choroby immunologiczne skóry u psów - jak rozpoznać jak leczy” – I część wykładu
lek. wet. Joanna Karaś - Tęcza
Lunch
„Choroby immunologiczne skóry u psów - jak rozpoznać jak leczy” – II część wykładu
lek. wet. Joanna Karaś - Tęcza
Przerwa kawowa
„Błędy przedlaboratoryjne w diagnostyce weterynaryjnej”
wykładowca
Uroczysta kolacja

Godzina

NIEDZIELA 2 czerwca

9:00 – 10:00

„Stomatologia estetyczna w weterynarii – fanaberia właściciela czy nowe metody leczenia”
lek. wet. Anna Misztal

10:00 – 11:00

„Diagnostyka chorób pasożytniczych zwierząt domowych”
Dr n. wet. Dawid Jańczak

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa z poczęstunkiem

11:30 – 13:00

"Różne lokalizacje, różne typy i różne leczenie? O chłonniakach psów"
Dr n. wet. Dariusz Jagielski

*Program może ulec zmianie

Program warsztatów
Godzina

Warsztaty urologiczne
Badanie moczu
Dr n.wet. Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz

10:00 – 13:00

Część teoretyczna:
- wskazania do wykonania badań
- sprzęt do wyposażenia laboratorium
- plusy i minusy różnych metod pobrania moczu, różne techniki w
zależności od wskazań, prezentacja cystocentezy na filmach
- technika wykonania badań:
*badanie biochemiczne
*osad
*posiew
- najczęstsze błędy przy poszczególnych typach badań
- jak warunki przechowania próbki wpływają na wiarygodność
badania
- artefakty w badaniu osadu
Część praktyczna:
- slajdy z osadem : wspólne wykonanie opisów
- prezentacja przypadków klinicznych : wspólne ustalenie możliwej diagnozy
i zaleceń na podstawie wykonanych badań
- samodzielna praca przy mikroskopach: przygotowanie próbki, ocena
i sporządzanie opisów
- ćwiczenia praktyczne z wykonania cystocentezy
Przypadki kliniczne - omówienie kilku ciekawych przypadków klinicznych

13.00 – 13.30

Przerwa
Warsztaty cytologiczne
Jak interpretować obecność komórek zapalnych w preparatach cytologicznych
Dr Joanna Karaś - Tęcza

13:30 – 16:30
* Program w opracowaniu

