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WETERYNARIA W PRAKTYCE

Organizatorzy Jubileuszowych X Śląskich Warsztatów Diagnostycznych

X Śląskie
Warsztaty Diagnostyczne
już za nami!
„Schorzenia narządów jamy brzusznej: wątroby, trzustki i śledziony”
– to temat zaproponowany na X Jubileuszowe Śląskie Warsztaty Diagnostyczne zorganizowane w Wiśle
przez Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna. Spotkanie
lekarzy odbyło się 20-22 marca
2009 r. w przepięknej zimowej aurze Beskidu.
Jubileuszowe X Śląskie Warsztaty Diagnostyczne pierwszy, ale z pewnością nie
ostatni raz zgromadziły lekarzy weterynarii w przepięknym hotelu Stok w Wiśle. O sukcesie przedsięwzięcia świadczyła jak zwykle frekwencja uczestników.
Dobrze skomponowany program zapewniał pełną obsadę każdego wykładu. Głównym prelegentem warsztatów
była dr Cetina Thiel z Justus Liebig Universität Giessen (Austria), która gościła
w Wiśle dzięki staraniom ﬁrmy Vetoquinol Biowet. W opinii wielu lekarzy w rewelacyjny sposób zaprezentowała ona
temat dotyczący chirurgicznego leczenia chorób wątroby, trzustki, śledziony
oraz nadnerczy. W znamienitym gronie
prelegentów podczas sobotnich warszta-
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tów znaleźli się również: dr Janine Huebner omawiająca choroby podbrzusza
u małych zwierząt, dr Wojciech Hildebrand poruszający temat choroby wątroby kotów. W ostatnim dniu uczestnicy mieli możliwość wysłuchać wykładów
prezentowanych przez dr Renatę Nieradka, dr. Andrzeja Rychlika oraz dr. hab.
Krzysztofa Lutnickiego. Wysoki poziom
organizacyjny tych warsztatów został doceniony przez uczestników:
– Sukcesem tegorocznych X Śląskich
Warsztatów Diagnostycznych były merytoryka, dobór prelegentów do realizacji zadań tematycznych oraz genius loci.
Pod względem merytorycznym tematyka była ciekawa, gdyż chirurgia naczyniowa regionu trzustki i wątroby jest bardzo rzadko prezentowana. Poszukiwania
prelegentów, których dzięki uprzejmości
Wolfganga Haga z ﬁrmy Vetoquinol mieliśmy możliwości zaprosić do przyjazdu,
zajęły nam wiele czasu. Zmiana miejsca
organizacji warsztatów okazała się bardzo
dobrym pomysłem, gdyż wyczuwało się,
że odbiorcy, czyli lekarze, oczekiwali wyższego standardu. Hotel Stok sprawdził się
na 150% pod kątem jakości pokojów oraz
sal, dobrej organizacji i logistyki.
Wielkim sukcesem jest również fakt,
że udało się przenieść atmosferę i klimat

spotkań ze Szczyrku do Wisły. – Spotkanie zorganizowane w Wiśle to z jednej
strony zamknięcie 10 lat, z drugiej plany
na kolejne lata działalności – powiedział
dr Roman Aleksiewicz.
Uczestnicy oprócz ciekawych wykładów
mieli możliwość zapoznania się z najnowszą ofertą produktową firm farmaceutycznych, żywieniowych i sprzętowych. A było co analizować, gdyż
zaproszenie do Wisły przyjęło 18 ﬁrm.
Organizatorzy warsztatów przygotowali dla lekarzy nie tylko unikatowe wykłady, ale również zapewnili wspaniałą
zabawę podczas wieczornych spotkań.
Dodatkową atrakcją uroczystego bankietu był pokaz sztucznych ogni. Doskonała muzyka podczas wieczornej
kolacji zapewniła świetną zabawę do białego rana.
Śląskie Warsztaty Diagnostyczne stanowią swego rodzaju markę. To spotkania
lekarzy z najlepszymi prelegentami danego tematu, które dają możliwość spędzenia czasu, integrując środowisko weterynaryjne podczas wspólnej zabawy. 
Tekst: Krystyna Kempa
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Nasz mały jubileusz mamy już za sobą.
Mam nadzieję, że X Śląskie Warsztaty Diagnostyczne spełniły oczekiwania
zarówno uczestników, jak i wystawców. Chciałbym podziękować lekarzom weterynarii za udział i zaufanie
w to, że „Szczyrk przeniesiemy do Wisły”
oraz za ciepłe słowa, które usłyszałem
od uczestników w trakcie Warsztatów.
Dziękuję współorganizatorowi – ﬁrmie
Vetoquinol-Biowet, głównemu sponsorowi – ﬁrmie Eukanuba oraz pozosta-

łym 18 wystawcom, a przede wszystkim
gronu profesorskiemu naszych 4 uczelni weterynaryjnych, za obecność, życzliwość i pomoc.
Każdy, kto kiedykolwiek organizował
podobne przedsięwzięcia, wie, ile wymaga to pracy i jaki to stres, że coś się
nie uda, że będzie jakaś duża „wpadka”.
Dziękuję członkom komitetu organizacyjnego i tłumaczom za to, że po raz kolejny podjęli się tego zadania. Uważam,
że udało nam się utrzymać wysoki po-

ziom merytoryczny wykładów, a nowe
miejsce spełniło Państwa oczekiwania,
natomiast miłą atmosferę ukoronowała
doskonała zabawa na sobotnim bankiecie. Zapraszam wszystkich na przyszłoroczne Warsztaty, obiecując, że dołożymy
wszelkich starań, abyście byli zadowoleni z przyjazdu do Wisły.


Wrażenia
z X Jubileuszowych
Warsztatów
Diagnostycznych

w kolibie, po której uczestnicy rozgrzani
naukowymi dysputami na mroźnym powietrzu i grzanym winem udali się do baru
w stylu amerykańskim, by tam w tanecznych rytmach muzyki klubowej zbierać siły
do warsztatowych zmagań dnia następnego. Część naukową rozpoczął wykładem
inauguracyjnym prof. Roman Lechowski,
wyznaczając z sobie właściwą lekkością
mówienia o sprawach trudnych i poważnych – ramy jubileuszowego spotkania.
Dr Cetina Thiel w sposób przekonywujący mówiła o trudnych aspektach leczenia
chirurgicznego, posługując się znakomitą angielszczyzną popartą bardzo dobrą
dykcją i umiejętnością przedstawiania
swoich doświadczeń. Dr Janine Huebner mówiła o obszarze przodobrzusza
małych zwierząt w niezmiernie ciekawej
konwencji mieszczącej się w fenomenie
trójkąta bermudzkiego. Ostatnim mówcą
tego dnia był dr Wojciech Hildebrand, który przedstawił kompendium najnowszej
wiedzy i własne doświadczenia w leczeniu chorób wątroby u psów. Zapowiadało to równie wielką ucztę naukową dnia
następnego, kiedy ten sam mówca prezentował choroby wątroby u kotów. Ukoronowaniem wieczoru była uroczysta kolacja
z muzyką na żywo, pokazem sztucznych

ogni i zabawą „do białego rana”. Niedziela
należała do chorób trzustki, których klinikę obszernie zaprezentował zespół z Olsztyna: dr hab. Andrzej Rychlik (nawiasem
mówiąc znakomity tancerz) oraz dr Renata Nieradka. Piszący te słowa podjął próbę
patoﬁzjologicznego spojrzenia na całość
dokonań warsztatowych. Wszystko co dobre, szybko się kończy, lecz nie przemija. Pozostały niezapomniane wrażenia
dobrej organizacji, wysokiego poziomu
merytorycznego warsztatów, co podkreślali uczestnicy w kuluarach, znakomitego przygotowania zaproszonych gości. Nie
zawiedli również wystawcy, prezentujący
odpowiednio dobrany asortyment swoich
produktów w sposób mogący zadowolić
najwybredniejszych kolegów lekarzy. Słowem, kolejne udane spotkanie sympatycznych ludzi, tym razem, jak na jubileusz
przystało, zrobione z pompą, za co szczególne słowa podziękowania należą się
organizatorom. Tematyka wyważona, program nieprzeładowany prowadzony profesjonalnie. Do zobaczenia za rok, sukces
zobowiązuje.


Jak co roku, tym razem po raz dziesiąty,
lekarze zrzeszeni w Śląskiej Poliklinice
Weterynaryjnej wyznaczyli sobie spotkanie w Wiśle, by doskonalić swój warsztat
i wymieniać doświadczenia. Tematem
przewodnim warsztatów diagnostycznych
były schorzenia narządów jamy brzusznej
psów i kotów, ze szczególnym uwzględnieniem wątroby, trzustki i śledziony. Wisła powitała nas w przepięknej zimowej
szacie, a pachnący świeżością luksusowy i gościnny hotel Stok, gdzie odbywały
się wszystkie imprezy programowe, okazał się być znakomitym miejscem dla tego
rodzaju spotkań. Zaplecze konferencyjne,
wielość miejsc rozrywkowych (bary, restauracja z wykwintnym menu oraz własny stok i wyciąg narciarski) zadowoliły
nawet najbardziej wybrednych. Doskonałe pod względem organizacyjnym trzy dni,
przebiegające w formule „bawiąc, uczymy
się”, minęły jak z bicza strzelił. Już w piątkowy wieczór organizatorzy wprowadzili
nas w znakomity nastrój góralską kolacją

dr n. wet. Roman Fabisz
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