Warsztaty Praktyczne 16 marca 2018
miejsce warsztatów: – Gabinet Weterynaryjny
40 – 144 Katowice, ul. Józefowska 40B

Program warsztatów

Zakres szkolenia teoretycznego:
Wprowadzenie – prezentacja multimedialna
10.00 – 11.00
1. Objawy okulistyczne chorób siatkówki
11.00 – 11.15 – przerwa
Zakres szkolenia praktycznego:
Zajęcia praktyczne
11.15 – 12.45
1. Prezentacja sprzętu okulistycznego do badania
siatkówki
2. Badanie sprawności wzroku.
3. Badanie przy użyciu aparatu RetinoGrafics BPI 50
12.45 – 13.00 – przerwa
13.00 – 14.30
1. Badanie siatkówki oftalmoskopem pośrednim,
bezpośrednim i oftalmoskopem PanOptik
2. Badanie siatkówki z zastosowaniem fundus
kamery
14.30 – 15.30 Przerwa (lunch)
15.30 – 17.00
1. Badanie siatkówki oftalmoskopem pośrednim,
bezpośrednim i oftalmoskopem PanOptik
2. Prezentacja diagnostyki siatkówki przy użyciu
optycznej koherentnej tomografii OCT
Ilość uczestników – 12 osób
Czas trwania szkolenia - 7 godzin
Początek szkolenia:
10.00 - koniec szkolenia 17.00
Zajęcia na 4 stołach w grupach 3 osobowych

Warsztaty Praktyczne 16 marca 2018
miejsce warsztatów: – Gabinet Weterynaryjny
40 – 144 Katowice, ul. Józefowska 40B

Z uwagi na wysokospecjalistyczny charakter zajęć niezbędne
wcześniejsze zgłoszenie do organizatora oraz podanie adresu
poczty elektronicznej.
–d
 r n. wet. Marek Kostrzewski
kom.: 501 955 017 						
mail: wetkos@gmail.com

Po otrzymaniu maila potwierdzającego rezerwację należy
w terminie siedmiu dni dokonać rejestracji www.poliwet.eu
przez formularz zgłoszenia – marzec 2018 z wyborem opcji
okulistyka – oraz dokonać wpłaty.
Wyposażenie techniczne dzięki zaangażowaniu w projekt wiodących na rynku firm medycznych:
ClearView™ Kamera siatkówkowa - Kruuse Polska Sp. z o.o
– www.kruuse.com
Aparaty OCT Topcon Polska sp. z o.o. 				
– www.topcon-medical.pl

Aparaty ultrasonograficzne 					
– www.sensomedical.pl

Seliga Microscopes Sp. z o.o. 					
– www.seliga.pl

Abj-Vision sp. z o.o. 						
– www.abj-vision.pl

UWAGA: Stowarzyszenie Śląska Poliklinika Weterynaryjna
dysponuje otrzymaną od organizatora jedną bezpłatną wejściówką na udział w IV Konferencji EESVO, która odbędzie się
w dniach 17-18 lutego 2018 roku w Koszycach na Słowacji.
Głównym prelegentem będzie światowej sławy specjalista
i pionier elektroretinografii u zwierząt - dr Andras Komaromy,
Dipl. ACVO, Dipl. ECVO z USA.
Informacje na stronie: https://eesvo.org/pl/
Zapisy: eesvokonferencja@gmail.com
Losowanie bezpłatnej wejściówki odbędzie się 31 stycznia 2018
roku wśród uczestników Warsztatów Okulistycznych, które odbędą się w Katowicach dnia 16 marca 2017 roku, a którzy do
tego dnia dokonali wpłaty za warsztaty.

