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Szanowni Państwo

Przypadł nam ogromny zaszczyt w imieniu organizatorów zaprosić wszystkich Państwa na  
VI Kongres Praktyki Weterynaryjnej – VetForum 2016.

Jak co roku to właśnie Łódź będzie Państwa gościć, dostarczając nie tylko wiedzy z zakresu medycyny 
weterynaryjnej, ale również wrażeń estetycznych i kulturalnych, których nie brakuje w naszym mieście.

Kongresowi towarzyszyć będą  atrakcyjne wystawy firm w ramach Targów Medycyny Weterynaryj-
nej VetMedica 2016. 

Dwadzieścia pięć lat naszego samorządu zawodowego pragniemy uczcić, dając Koleżankom i Kole-
gom możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami medycyny weterynaryjnej prezentowanymi 
przez znane postacie świata nauki i praktyki.

W imieniu Warszawskiej i Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnaryjnej oraz PTNW oddział Piotrków 
Trybunalski z dumą już dziś zapraszamy na VetForum 2016.

prof. dr hab. Krzysztof Anusz lek. wet. Mirosław Kacprzyk

lek. wet. Mirosław Kacprzyk
Prezes Łódzkiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej

prof. dr hab. Krzysztof Anusz
Prezes Warszawskiej Izby
Lekarsko-Weterynaryjnej
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Szanowni Państwo 

Uprzejmie proszę przyjąć zaproszenie do udziału w VI Kongresie Praktyki Weterynaryjnej Vetforum, 
który odbędzie się w kwietniowy weekend w Łodzi.

Wspólnie z Naszymi partnerami: Łódzką i Warszawską Izbą Lekarsko Weterynaryjną oraz Radą  
Programową przygotowaliśmy dla Państwa sześć sesji tematycznych oraz cztery warsztaty, które  
w przeddzień kongresu rozpoczną nasze spotkanie z nauką, praktyką i biznesem. Równolegle  
z Kongresem odbędą się XII Targi Medycyny Weterynaryjnej Vetmedica.

Spotkania weterynaryjne w Łodzi stały się jednym z najważniejszych dorocznych wydarzeń  
dla tych którzy chcą systematycznie podnosić kwalifikacje zawodowe.

Kongres Vetforum to największe w kraju wydarzenie w środowisku weterynaryjnym. Dzięki zapro-
szonym krajowych i zagranicznym wykładowcom – specjalistom o dużym praktycznym doświadczeniu 
– zapewnia najwyższe standardy współczesnej wiedzy zawodowej.

Mam nadzieję, że zaproponowane tematy zainteresują Państwa, a spotkanie z firmami uczestni-
czącymi w targach Vetmedica zaowocuje w przyszłości nawiązaniem nowych kontaktów handlowych.

Życzę Państwu miłego pobytu w Łodzi.

 mgr  Paweł Babij

Paweł Babij
Prezes Zarządu INTERSERVIS Sp. z o.o. 
Organizator Targów VETMEDICA
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 HONOROWY PATRONAT                                                           
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Główny Lekarz Weterynarii 

Krajowa Rada lekarsko Weterynaryjna

Państwowy Instytut Weterynaryjny, Państwowy Instytut  

Badawczy w Puławach

Prezydent Miasta Łodzi 

 ORGANIZATORZY:                                                                   
Interservis Sp. z o.o.

Łódzka Izba Lekarsko-Weterynaryjna 

Warszawska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

 HONOROWA RADA PROGRAMOWA                                

prof. dr hab. Jerzy Kita ,
– Przewodniczący Rady Programowej,

prof. dr hab. Krzysztof Anusz, 
Prezes Warszawskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej,

mgr Paweł Babij, 
Prezes Zarzadu Interservis Sp. z o.o. – organizator 
Targów Vetmedica,

dr Andrzej Bereznowski,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

prof. dr hab. Marian Binek, 
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

dr Andrzej Cecotka, 
Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych 
Oddział Piotrków Trybunalski,

lek. wet Mirosław Kacprzyk, 
Prezes Łódzkiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej,

dr Magdalena Kalwas-Śliwińska, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

prof. dr hab. Andrzej Koncicki, 
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, 
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej  
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

prof. dr hab. Roman Lechowski, 
Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt z Kliniką
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

lek. wet. Krzysztof Matras, 
Wiceprezes Łódzkiej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej, 

dr hab. Krzysztof Niemczuk prof. nadzw., 
Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, 
Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach,

dr Roman Owecki, 
Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Łodzi,

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, 
Kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu 
Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Badawczego  
w Puławach,

dr Tomasz Piasecki, 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 

prof. dr hab. Antoni Schollenberger, 
Redaktor Naczelny miesięcznika „Życie Weterynaryjne“

dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw., 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu
Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie,

dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw.,
Państwowy Instytut Weterynaryjny, 
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk, 
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
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 RAMOWY PROGRAM KONGRESU                                   

22 kwietnia 2016, piątek WARSZTATY
 10.00-16.00 Warsztaty „Kardiologia małych zwierząt”
 10.00-16.00 Warsztaty „Zarządzanie w okresie zasuszenia.
  Ocena krów przed zasuszeniem.  
  Diadnostyka ultrasonograficzna wymienia”
 11.00-16.00 Warsztaty „Chirurgiczne i farmakologiczne 
  metody kastracji samców małych ssaków” 
 10.00-16.00 Warsztaty „Chirurgia psów”

23 kwietnia 2016, sobota 
    8.00-10.00 Rejestracja uczestników
 10.00-10.30 Uroczyste otwarcie Kongresu, targów Vetmedica 
  oraz wręczenie statuetki Chirona dla najlepszego  
  popularyzatora wiedzy weterynaryjnej
 10.30-10.45 Wystapienie laureata honorowej  
  Statuetki Chirona 2016

 11.00-17.15 Sesja I 
  Choroby psów i kotów.

 11.00-17.30 Sesja II 
  Choroby koni.

 11.00-17.30 Sesja III 
  Choroby trzody chlewnej.
 11.00-17.30 Sesja IV 
  Choroby bydła.

 20.00- Spotkanie integracyjne uczestników
  Kongresu i Targów Vetmedica

24 kwietnia 2016, niedziela

    9.00-16.00 Sesja I 
  Choroby psów i kotów. 

    9.00-16.00 Sesja V
  Choroby zwierząt egzotycznych. 

  10.00-15.45 Sesja VI
  Choroby drobiu.

 KOMITET ORGANIZACYJNY:                                                 

prof. dr hab. Krzysztof Anusz

mgr Paweł Babij

dr Andrzej Bereznowski

dr Andrzej Cecotka 

lek. wet. Mirosław Kacprzyk

dr Magdalena Kalwas-Śliwińska

prof. dr hab. Roman Lechowski

lek. wet. Krzysztof Matras 

dr Roman Owecki

prof. dr hab. Zygmunt Pejsak

dr Tomasz Piasecki

prof. dr hab. Antoni Schollenberger

prof. dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.

dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw.
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE OPŁATY ZA UDZIAŁ W KONGRESIE
Biuro Kongresu
INTERSERVIS Sp. z o.o. 
ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź
tel. +48 42 637 12 15, fax +48 42 639 79 80 
www.vetforum.com.pl, 
e-mail: rejestracja@vetforum.com.pl

Miejsce obrad
Expo Łódź
al. Politechniki 4
93-590 Łódź 

Zasady zgłaszania uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej 
www.vetforum.com.pl.
Udział w sesjach kongresowych i warsztatowych prosimy  
zgłaszać wypełniając i przesyłając formularz zgłoszeniowy  
listownie, faxem  lub pocztą internetową. 
Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego  
na stronie internetowej www.vetforum.com.pl

Rejestracja:
• e-mail: rejestracja@vetforum.com.pl 
• listownie: INTERSERVIS Sp. z o.o. 
 ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź 
• fax: 42 639 79 80.

1. Wszystkie opłaty zawierają podatek VAT.
2. W ramach opłaty uczestnikom przysługuje udział  
 w wybranych sesjach, materiały konferencyjne, certyfikat 
 uczestnictwa, lunch, przerwy kawowe, zwiedzanie Targów 
 Vetmedica
3. Udział w wieczorze integracyjnym w ramach dodatkowej  
 opłaty
4. Udział osoby towarzyszącej w wieczorze integracyjnym  
 – opłata 200 PLN od osoby.
5. Wpłaty prosimy dokonywać na konto:
 INTERSERVIS Sp. z o.o. 
 ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź  
 Bank PEKAO S.A. VI O/Łódź  
 nr 30 1240 3031 1111 0000 3426 8447
 Przelew bankowy powinien zawierać  
 imię i nazwisko oraz dopisek  
 VetForum

ZAKWATEROWANIE

Rezerwację hotelową można zamówić za pośrednictwem  
Biura Kongresu.
Lista hoteli rekomendowanych przez Organizatorów znajduje się 
na stronie 
www.vetforum.com.pl
Płatność za noclegi dokonywana będzie bezpośrednio  
w hotelu.

Zapraszamy do udziału w Wieczorze Integracyjnym, który  
odbędzie się w dniu 23.04.2016.

Wieczór integracyjny 

uczestnicy 

WARSZTATY 22.04.16

Kardiologia małych zwierząt 700 PLN (12 osób)

Zarządzanie w okresie zasuszenia. 
Ocena krów przed zasuszeniem. 
Diadnostyka ultrasonograficzna 
wymienia

500 PLN (15 osób)

Chirurgiczne i farmakologiczne 
metody kastracji samców 
małych ssaków

700 PLN (12 osób)

Chirurgia psów 700 PLN (15 osób)

opłaty w terminach
  do 31.01.16 do 29.02.16 po 1.03.16

 240 PLN 270 PLN 320 PLN

 320 PLN 340 PLN 370 PLN

 180 PLN 200 PLN 220 PLN

 220 PLN 240 PLN 280 PLN

jednodniowa

dwudniowa

lekarze

lekarze

studenci

studenci
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Szanowni Państwo,

W tym roku zaprosiliśmy dla Państwa lekarzy, którzy w swojej 
codziennej praktyce opiekują się pacjentami z chorobami układu 
krążenia. Przedstawią oni swoje przypadki kliniczne, które 
omówią w formie interaktywnej, a każdy uczestnik otrzyma 
na czas wykładu pilota dającego możliwość udziału w dyskusji. 
Omówienie przypadków klinicznych uzupełnią trzy wykłady na 
tematy, z którymi, prędzej czy później, musi zmierzyć się każdy 
lekarz prowadzący pacjenta kardiologicznego: zaburzenia 
endokrynologiczne, niewydolność nerek i nadciśnienie. Mamy 
nadzieję, że KARDIOLOGIA w sesji Choroby psów i kotów  
w ramach VetForum 2016 zachęci Państwa do przyjazdu do 
Łodzi, tym bardziej, że nazwiska naszych wykładowców są 
Państwu na pewno doskonale znane z licznych publikacji  
w czasopismach weterynaryjnych i niewątpliwie gwarantują 
wysoki poziom wykładów. Jak zawsze, będzie to również 
okazja, aby porozmawiać, dopytać i podzielić się własnym 
doświadczeniem. Czekamy na Państwa 23 i 24 kwietnia  
w Łodzi!

 prof. Roman Lechowski
 dr n.wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska

Moderator 
prof. dr hab. Roman Lechowski
Kierownik Katedry Chorób Małych Zwierząt  
z Kliniką, Kierownik Zakładu Chorób  
Wewnętrznych Małych Zwierząt,  
Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły  
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie, – badania z zakresu onkologii  
weterynaryjnej, członek komisji ds. badań  
statutowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Redaktor Naczelny „Weterynarii  
po Dyplomie”.

Moderator 
dr Magdalena 
Kalwas-Śliwińska
Adiunkt w Katedrze Chorób Małych Zwierząt 
z Kliniką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej 
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego  
w Warszawie. Prowadzi zajęcia na studiach  
polsko- i anglojęzycznych.  
Wykładowca na Podyplomowych Studiach  
Specjalizacyjnych Choroby Psów i Kotów.

23-24 kwietnia 2016
SESJA I 

Choroby Małych Zwierząt
Kardiologia psów i kotów – sesja interaktywna  
Moderatorzy:
prof. dr hab. Roman Lechowski, 
dr n. wet. Magdalena Kalwas-Śliwińska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

23 kwietnia, sobota
 11.00-12.30 Przypadki kliniczne warte zapamiętania
  prof. dr hab. Urszula Pasławska, Katedra Chorób 
  Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów,  
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 12.30-12.45 Dyskusja
 12.45-14.00 Jak to kaszel niesercowy?! – czyli 
  niespodzialnki na konsultacji kardiologicznej
  dr n.wet. Magdalena Garncarz, Katedra Patologii 
  i Diagnostyki Weteterynaryjnej, Wydział Medycyny  
  Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
 14.00-15.30 Przerwa obiadowa
 15.30-16.15 Serce a nerki
  prof. dr hab. Urszula Pasławska, Katedra Chorób 
  Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów,  
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 16.15-16.30 Dyskusja
16.30-17.15 Wpływ wybranych zaburzeń hormonalnych 
  na układ sercowo-naczyniowy
  dr n.wet. Magdalena Garncarz, Katedra Patologii 
  i Diagnostyki Weteterynaryjnej, Wydział Medycyny  
  Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

24 kwietnia, niedziela
   9.00-10.30 Pacjent kardiologiczny czyli nie taki diabeł
  straszny.
  prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, Katedra Chorób
  Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów,  
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 10.30-10.45 Dyskusja
10.45-12.00 Byle nie na moim dyżurze! – przypadki 
  kliniczne. 
  lek. wet. Rafał Niziołek, lecznica weterynaryjna Vetcardia,
  Warszawa
 12.15-12.30 Dyskusja
 12.30-13.15 Praktyczne uwagi na temat pomiaru 
  ciśnienia u psów i kotów.
  lek.wet. Monika Januchta, Katedra Chorób Małych 
  Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
  SGGW w Warszawie
 13.15-13.30 Dyskusja
 13.30-14.45 Przerwa obiadowa
 14.45-15.45 Znieczulenie pacjenta kardiologicznego.
  lek.wet. Monika Januchta, Katedra Chorób Małych 
  Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny Weterynaryjnej  
  SGGW w Warszawie
 15.45-16.00 Dyskusja
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Szanowni Państwo

Zbliża się termin kolejnego Kongresu Praktyki Weteryna-
ryjnej w Łodzi. Jak co roku organizujemy dla Państwa Sesję  
poświęconą chorobom koni.  Jaj tematem wiodącym będzie 
neonatologia.

Choroby nowonarodzonych źrebiąt, intensywna ich terapia 
oraz dobór odpowiednich metod leczenia stanowią nie lada 
wyzwanie dla praktyków weterynaryjnych. Ośrodki specja-
lizujące się w takim postępowaniu muszą nie tylko posiadać  
właściwy sprzęt, ale przede wszystkim muszą opierać się na 
wiedzy i doświadczeniu zespołu współpracujących ze sobą  
lekarzy hipiatrów.

Dobierając na najbliższe spotkanie wykładowców miałem 
na uwadze całokształt problemów dotykających źrebię od mo-
mentu rozpoczęcia aktu porodowego do rozpoczęcia przez nie 
intensywnego wzrostu i rozwoju.

O problemach źrebięcia wynikających z przebiegu prawidło-
wego jak i utrudnionego porodu opowie dr Roland Kusy, na-
uczyciel akademicki i doświadczony praktyk z Wydziału Medy-
cyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Całokształt problemów zdrowotnych dotykających nowo 
narodzone źrebię, aspekty intensywnej opieki nad nim jak rów-
nież niezwykle wysublimowane zasady ich leczenia przedsta-
wi absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW  
w Warszawie dr Katarzyna Dembek. Dr Dembek od lat zajmu-
je się neonatologią i chorobami wewnętrznymi źrebiąt. Jest  
dyplomowanym członkiem  American College of Veterinary In-
ternal Medicine a swoją pracę zawodową i zainteresowania 
związała z Wydziałem Medycyny Weterynaryjne Uniwersyte-
tu Stanowego w Ohio (USA). Podczas Kongresu przedstawi ona 
zarówno naukowe jak i bardzo praktyczne informacje na temat 
między innymi posocznicy, zespołu nieprzystosowania źrebiąt 
jak i zasad intensywnej opieki medycznej nad nimi.

Problemy ortopedyczne wynikające z nieprawidłowego 
wzrostu i rozwoju źrebiąt przedstawi dr Bernard Turek z Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki i prak-
tyk z zakresu chirurgii i ortopedii koni mający bardzo duże do-
świadczenia w leczeniu zaburzeń wzrostu u źrebiąt.

Liczymy na Państwa zainteresowanie planowana tematy-
ką Sesji Chorób Koni i mamy nadzieję, że zaproszeni wykładow-
cy zaspokoją Państwa oczekiwania i dadzą wiele cennych prak-
tycznych wskazówek do wykorzystania w praktyce.

Do zobaczenia w Łodzi w 2016 roku.

 dr Andrzej Bereznowski

Moderator
dr Andrzej Bereznowski
Chirurg, ortopeda. Katedra Dużych  
Zwierząt z Kliniką, Wydział Medycyny  
Weterynaryjnej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

 11.00-11.55 Wpływ zaburzeń zdrowotnych u klaczy 
  w okresie okołoporodowym i przebiegu  
  porodu na stan kliniczny noworodka.
  dr Roland Kusy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 12.00-12.55 Posocznica u źrebiąt – etiopatogeneza, 
  objawy kliniczne i leczenie.
  dr Katarzyna Dembek, Ohio State University – USA

 13.00-14.30 Lunch, zwiedzanie targów 

14.30-15.25 Zespół nieprzystosowania noworodka.
  dr Katarzyna Dembek, Ohio State University – USA

15.30-16.25 Zasady płynoterapii u źrebiąt.
  dr Katarzyna Dembek, Ohio State University – USA

 16.30-17.25 Załamania osi kończyn u źrebiąt – przyczyny,
  objawy i leczenie.
  dr Bernard Turek, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

23 kwietnia 2016
SESJA II 
Choroby koni 
Neonatologia koni
Moderator: 
dr Andrzej Bereznowski 
Wydział Medycyny Weterynaryjnej, 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
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Szanowne Koleżanki i Koledzy

Kwietniowe spotkania lekarzy weterynarii w Łodzi, w ramach  Kongre-
su Praktyki Weterynaryjnej VetForum, zdobywają coraz większe uznanie  
zarówno praktyków jak i studentów ostatnich lat studiów, a także pracow-
ników nauki.

Przyczyną rosnącego powodzenia VetForum jest bez wątpienia z każdym 
kolejnym rokiem lepszy merytoryczny poziom sympozjów praktyczno – na-
ukowych jak i coraz szerszy udział i większy rozmach firm biorących udział  
w wystawie towarzyszącej Forum.

Tegoroczne VI spotkanie poświęcone będzie, w sekcji „Choroby świń”  ak-
tualnym problemom zdrowotnym występującym w chowie i hodowli świń  
w naszym kraju. 

Niestety głównym problemem  dla lekarzy weterynarii – specjalizują-
cych się w opiece nad stadami świń - jest kurczący się rynek, czego przyczy-
ną jest przede wszystkim niska efektywność chowu świń w Polsce, spowodo-
wana między innymi nie docenianiem przez hodowców i producentów wpły-
wu suboptymalnego stanu zdrowia na wyniki produkcyjne.

Głównie z tego powodu nieprzerwanie od 10 lat spada w naszym kraju 
pogłowie loch a w ślad za tym liczba urodzonych u nas prosiąt. W konsekwen-
cji coraz mniejszy jest „front pracy” dla specjalistów chorób świń. Wielu z nich 
zmuszonych zostało, w ostatnim okresie, do zmiany kierunku zainteresowań.  

W rezultacie „świńskiego kryzysu”  dynamicznie rośnie konkurencja w ob-
szarze specjalizacji „choroby świń”. By być po stronie tych, którzy ciągle mają 
zbyt mało czasu dla siebie z powodu nadmiaru zadań zawodowych,  należy 
istotnie pogłębiać oraz poszerzać zakres wiedzy związanej z ochroną zdro-
wia świń. 

Temu celowi służy między innymi VetForum w Łodzi. 
W roku 2016 - na VI z kolei Forum lekarzy weterynarii zaprosiłem, jako 

wykładowców, przede wszystkim uznanych w Polsce i za granicą praktyków, 
oraz pracowników naukowych - na co dzień współpracujących z praktyka-
mi. Dostrzegam od kilku lat, że  wybitni lekarze praktycy są w stanie zaofero-
wać swoim koleżankom i kolegom znacznie ciekawsze, z praktycznego punktu  
widzenia, wykłady niż  „zamknięci w murach uczelni” naukowcy. 

Faktem jest, że z wielu powodów, w tym przede wszystkim finansowych, 
ci ostatni odcięci zostali w stopniu zasadniczym od uczestnictwa w organi-
zowanych na Świecie w tym w Europie licznych: konferencjach, sympozjach 
czy warsztatach. Firmy związane z produkcja trzody chlewnej, które kiedyś  
„inwestowały” w naukowców teraz zapraszają do udziału w wymienionych 
spotkaniach wyłącznie praktyków. Dodatkowo, wydaje się, że  problemy 
związane z ochroną zdrowia i produkcji tak zwanych zwierząt gospodarskich, 
zeszły w obszarze nauk weterynaryjnych na plan dalszy.

W trakcie VI VetForum, uwagę poświęcimy przede wszystkim nękającemu  
od wielu lat  produkcję prosiąt i tuczników problemowi PRRS. Mam nadzie-
ję, że szczególnie interesujący będzie wykład poświęcony zdrowotnym przy-
czynom  spadku produkcji świń w Polsce. Nie możemy zapominać o tlącym 
się na wschodnich rubieżach naszego kraju afrykańskim pomorze świń (ASF.  
Wykład na temat tej jednostki chorobowej przybliży słuchaczom progno-
zy naukowców związane z ewentualnym szerzeniem się choroby. Na pewno 
ciekawe będą wykłady prezentujące doświadczenia kolegów praktyków pre-
zentujących swoje doświadczenia związane ze zwalczaniem najważniejszych  
aktualnie chorób świń. 

 Warunki, w których odbywa się VetForum są z każdym  rokiem coraz bar-
dziej komfortowe  i to  zarówno dla słuchaczy jak i wykładowców, docenia-
jąc ogromny trud organizatorów zachęcam Koleżanki i Kolegów do wzięcia 
udziału w kolejnej VI z kolei edycji Kongresu Praktyki Weterynaryjnej VetFo-
rum w Łodzi w kwietniu 2016 roku. Jestem pewien, że każdy znajdzie coś cie-
kawe dla siebie.

 Z poważaniem, 
 Zygmunt Pejsak

Moderator
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Specjalista z zakresu epizootiologii,  
a zwłaszcza chorób zakaźnych świń,  
profesor dr hab. członek rzeczywisty 
Polskiej Akademii Nauk, Krajowy Kierownik 
Specjalizacji „Choroby świń”.

23 kwietnia 2016
SESJA III
Choroby trzody chlewnej 
Metody zwalczania ekonomicznie ważnych 
chorób świń.
Moderator: 
prof. dr hab. Zygmunt Pejsak
Państwowy Instytut Weterynaryjny,
Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 11.00-11.45 Analiza przyczyn zachorowań i padnięć świń 
  w Polsce; czynniki organizacyjne  
  determinujące ujawnianie się chorób.
  dr Arkadiusz Dors, Państwowy Instytut Weterynaryjny, 
  Państwowy Instytut Badawczy w Puławachy

 12.00-12.45 Moje doświadczenia terenowe związane 
  z rozpoznawaniem i zwalczaniem wybranych 
  chorób układu oddechowego.
  dr Marian Porowski, Lecznica Weterynaryjna „Animal”,
  Pobiedziska

 13.00-13.45 Moje doświadczenia terenowe związane 
  z rozpoznawaniem i zwalczaniem wybranych 
  chorób układu pokarmowego.
  dr Jarosław Wojciechowski, Vetpol

 14.00-15.30 Lunch, zwiedzanie targów

 15.30-16.15 Dlaczego w Polsce nie doceniamy PRRS; 
  możliwości optymalizacji efektów zwalczania 
  choroby.
  dr Katarzyna Podgórska, Państwowy Instytut
  Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

16.30-17.15 Perspektywy rozwoju sytuacji epizootycznej
  ASF w Europie, ze szczególnym  
  uwzględnieniem Polski.
  prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, Państwowy Instytut
  Weterynaryjny, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 17.30 Zakończenie sesji 
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 Szanowni Państwo

W związku z organizacją już VI Kongresu Praktyki Wetery-
naryjnej, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnic-
twa w sesji choroby bydła. W tym roku przewodnim tema-
tem naszego spotkania będą problemy okresu przejściowego,  
najbardziej newralgicznego czasu w życiu wysokowydajnej 
krowy mlecznej. Prowadzona przeze mnie sesja została zaty-
tułowana „Okres przejściowy u bydła mlecznego – diagno-
styka i przeciwdziałanie zaburzeniom zdrowotnym”. Udział  
w konferencji zapowiedzieli znakomici naukowcy i prakty-
cy specjalizujący się w problemach wysokowydajnych krów 
mlecznych. Organizatorzy zaprosili do współpracy znanego już 
Państwu dr Ondreja Becvara z Czech, wieloletniego pracownika  
Katedry Nauk Klinicznych Dużych Zwierząt na Wydziale Medy-
cyny Weterynaryjnej w Wirgini (USA), a obecnie świetnie pro-
sperującego praktyka weterynaryjnego w Republice Czeskiej. 
Dr Becvar jest znakomitym znawcą problemów zdrowotnych 
u krów w okresie okołoporodowym, opracował także autor-
ski program opieki weterynaryjnej nad nimi w okresie przej-
ściowym, a tym razem podzieli się swoją wiedzą i doświadcze-
niami związanymi z rolą i znaczeniem lekarza weterynarii oraz 
współpracującego z nim hodowcy w leczeniu i profilaktyce cho-
rób okresu przejściowego.

Z polskich wykładowców zostały zaproszone tak znane  
osoby jak dr inż. Zbigniew Lach oraz prof. Jan Twardoń.  
Dr Zbigniew Lach od 27 lat pracuje w Ośrodku Hodow-
li Zarodowej Osięciny, gdzie zajmuje się organizacją produkcji  
mleka i rozrodu, a przede wszystkim żywieniem krów mlecz-
nych. Jego dorobek naukowy, a głównie doświadczenie prak-
tyczne, stawiają go w gronie najlepszych specjalistów zajmu-
jących się problemami żywienia krów mlecznych w naszym  
kraju.

Profesor Jan Twardoń jest Państwu doskonale znany jako 
niekwestionowany autorytet w tematyce zaburzeń rozrodu  
u krów mlecznych. Tym razem Profesor podzieli się z nami 
swoimi spostrzeżeniami na temat problemów wpływu okresu  
zasuszenia na okres porodowy u bydła mlecznego. Organi-
zatorzy, podobnie jak w poprzednich latach, zdecydowali się  
na zaproszenie tych naukowców do wygłoszenia wykładów 
panelowych, których ramy czasowe pozwolą na wyczerpują-
ce omówienie poruszanej tematyki. Mam nadzieję i liczę na to,  
że w szerokim gronie spotkamy się w Łodzi.

 dr hab. Przemysław Sobiech
 prof. nadzw. UWM

Moderator
dr hab. Przemysław Sobiech 
prof. nadzw. UWM
Kierownik specjalizacji  
„Choroby przeżuwaczy”,  
Katedra Chorób Wewnętrznych,  
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  
w Olsztynie

23 kwietnia 2016
SESJA IV 
Choroby bydła
Okres przejściowy u bydła mlecznego  
– diagnostyka i przeciwdziałanie
zaburzeniom zdrowotnym
Moderator: 
dr hab. Przemysław Sobiech prof. nadzw.
Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

 11.00-12.00 Rola i sposoby działania lekarza weterynarii 
  w okresie przejściowym u bydła mlecznego
  dr Ondrej Becvar MS, lekarz medycyny wweterynaryjnej
  praktykujący na Uniwersytecie Virginia Tech w USA

12.00-13.00 Żywieniowe strategie okresu 
  okołoporodowego
  dr inż. Zbigniew Lach, Ośrodek Hodowli Zarodowej 
  w Osięcinach

 13.00-14.30 Lunch, zwiedzanie targów
 

 14.30-15.30 Wpływ okresu zasuszenia na okres 
  poporodowy u bydła mlecznego
  prof dr hab. Jan Twardoń, Wydział Medycyny 
  Weterynaryjnej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

15.30-16.30 Zarządzanie w okresie zasuszenia 
  – aktualne problemy
  dr Sebastian Smulski

16.30-17.30 Najnowsze trendy zasuszania krów 
  wysokowydajnych
  dr Pedro Rodriguez
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Szanowni Państwo!

Po raz kolejny spotkamy się podczas Sesji „Choroby  
|zwierząt egzotycznych” organizowanej w ramach VI Kon-
gresu Praktyki Weterynaryjnej, który towarzyszy Targom  
Medycyny Weterynaryjnej „Vetmedica”. Tegoroczna sesja  
zostanie poświęcona praktycznie w całości diagnostyce oraz  
leczeniu chorób małych ssaków. Każdego roku wdrażane są nowe  
i często bardzo specyficzne procedury postępowania lekarsko-
weterynaryjnego dotyczące tej grupy „egzotycznych” pacjen-
tów. Są to zwierzęta całkowicie różniące się od psa, kota oraz 
zwierząt gospodarskich w związku z tym lekarze zajmujący 
się tą grupą pacjentów musza ciągle poszerzać wiedzę na ich  
temat.

Prelegentkami tegorocznej sesji będą dwie wybit-
ne specjalistki, które po raz pierwszy gościmy na Kongre-
sie Praktyki Weterynaryjnej w Łodzi. Pani doktor Angela  
M. Lennox z Purdue University w USA oraz pani doktor  
Oliwia Łobaczewska z Warszawy. Pani doktor Angela  
M. Lennox prowadzi zajęcia z zakresu chorób zwierząt  
egzotycznych na Wydziale Weterynaryjnym Purdue Univer-
sity oraz jest właścicielką Avian & Exotic Animal Clinic w In-
dianapolis. Podczas naszej sesji pani doktor przedstawi nam  
zasady postępowania w stanach krytycznych u małych ssaków,  
a w dalszej części poprowadzi wykłady dotyczące diagnostyki  
i leczenia chorób układu oddechowego oraz moczowego.  
Na zakończenie wysłuchamy dla odmiany wykłady doty-
czącego chorób układy rozrodczego ptaków. Pani doktor  
Oliwia Łobaczewska specjalizuje się w okulistyce weteryna-
ryjnej i przedstawi nam zagadnienia związane z diagnostyką  
i leczeniem przypadków okulistycznych małych ssaków.

 dr Tomasz Piasecki

Moderator 
dr Tomasz Piasecki
Specjalista chorób drobiu i ptaków  
ozdobnych oraz chorób zwierząt futerkowych. 
Doktor nauk weterynaryjnych  
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej,  
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 9.00-  9.15 Rozpoczęcie sesji
 9.15-10.00 Okulistyka małych ssaków.
  lek. wet. Oliwia Łobaczewska, Klinika Weterynaryjna 
  Bemowo w Warszawie

10.00-11.00 Intensywna terapia ssaków.
  Angela M. Lennox, Avian and Exotic Animal Clinic, 
  Indianapolis, IN USA, DVM, (USA)

11.00-12.15 Choroby przewlekle górnego ukladu 
  oddechowego królików
  Angela M. Lennox, Avian and Exotic Animal Clinic, 
  Indianapolis, IN USA, DVM, (USA)

12.15-13.00 Okulistyka małych ssaków.
  lek. wet. Oliwia Łobaczewska, Klinika Weterynaryjna 
  Bemowo w Warszawie

 13.00-14.00 Lunch 

 14.00-15.15 Choroby dróg moczowych u królików 
  i gryzoni.
  Angela M. Lennox, Avian and Exotic Animal Clinic, 
  Indianapolis, IN USA, DVM, (USA)

 15.10-16.10 Choroby układu rozrodczego ptaków
  Angela M. Lennox, Avian and Exotic Animal Clinic, 
  Indianapolis, IN USA, DVM, (USA)

24 kwietnia 2016
SESJA V
Choroby zwierząt  
egzotycznych
Moderator: 
dr Tomasz Piasecki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
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Szanowni Państwo, 

Organizatorzy Kongresu z zamysłem tworząc sesje gatun-
kowe zwierząt, problematykę drobiarską traktują bardzo prio-
rytetowo ze wzglądu na skalę jaką drób zajmuje w produk-
cji żywności w kraju przy czym dynamika rozwoju tej dziedzi-
ny produkcji zwierzęcej w ostatnich latach nabiera niespoty-
kanych dotychczas wartości liczbowych szczególnie produkcji 
drobiu rzeźnego.

Powierzenie mojej osobie moderacji kolejnego Vet-Forum  
z zakresu aktualnej problematyki w aviopatologii – uznaję za 
wyróżnienie. W ramach zaproponowanej tematyki starałem się 
zaprosić do udziału wybitnych specjalistów, którym serdecz-
nie dziękuję za podjęcie się trudu przygotowania i wygłoszenia 
wykładów. Pragnę zauważyć, że tematyka wykładów dotyczy, 
w miarę aktualnych problemów zdrowotnych ujawniających 
się w produkcji wielkotowarowej jak chociażby wskutek dzia-
łania czynników zakaźnych skutkujących wielokierunkowo na 
zdrowie ptaków w tym immonosupresyjnie (jak reowirusy), czy 
zaburzeń w funkcjonowaniu układu immunologicznego wyni-
kających z intensyfikacji produkcji jak nadmierne zagęszcze-
nie, szeregu stresów w tym stresu termicznego, czego produk-
cja drobiarska doświadczyła w okresie upalnego lata 2015. Nie 
bez znaczenia jest nasilenie się problemów chorób inwazyjnych  
w produkcji drobiu rzeźnego i kur chowu klatkowego czemu 
będą poświęcone dwa kolejne wykłady wyjaśniające również 
ograniczone możliwości postępowania terapeutycznego wsku-
tek wycofania niektórych preparatów weterynaryjnych. Dążenie   
w produkcji drobiu do coraz lepszych przyrostów u ptaków  
i intensyfikacja produkcji prowadzi często do pogorszenia wa-
runków ich bytowania w tym zburzeń funkcji układu trawien-
nego (enteropatie) co z kolei często manifestuje się proble-
mami lokomotorycznymi u ptaków o czym traktuje kolejny  
wykład. W kolejnych dwóch wykładach autorzy podejmu-
ją prób ograniczenia strat i zapobiegania tym problemom  
w oparciu o modyfikowanie składu flory jelitowej z wyko-
rzystaniem efektu probiozy i umiejętnego wdrażania zasad  
bioasekuracji stad drobiu.

Serdecznie zachęcam do uczestnictwa w naszej sesji, wysłu-
chania wykładów i aktywnego udziału w dyskusji a następnie 
wdrożenia pozyskanej wiedzy w codziennej praktyce

 dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw.

 9.00-9.45 Wpływ zakażeń reowirusowych 
  na opłacalność produkcji drobiarskiej
  dr hab. Wojciech Kozdruń, prof. nadzw. 
  Państwowy Instytut Weterynaryjny,  
  Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

 9.45-10.30 Wpływ warunków chowu na funkcjonowanie
  układu immunologicznego ptaków  
  utrzymywanych systemem intensywnym
  dr wet. Bartłomiej Tykałowski, i współpracownik 
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

10.30-11.15 Występowanie i znaczenie ekonomiczne 
  zarażeń pierwotniaczych w hodowli drobiu
  dr hab. Andrzej Gaweł, prof. nadzw 
  Wydział Medycyny Weterynaryjnej,  
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

11.15-12.30 Inwazja ptaszyńca u kur jako czynnik 
  predysponujący do wystąpienia  
  chorób środowiskowych
  prof. dr hab. Elżbieta Gołąb, Zakład Parazytologii, 
  Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,  
  Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

 12.30-13.30 Przerwa, zwiedzanie targów

 13.30-14.15 Enteropatyczne czynniki zakaźne 
  i niezakaźne jako przyczyny zaburzeń  
  lokomotorycznych i dobrostan u drobiu
  dr hab. Grzegorz Tomczyk, prof. nadzw. 
  Państwowy Instytut Weterynaryjny,  
  Państwowy Instytut badawczy w Puławach

 14.15-15.00 Probiotyki w produkcji drobiarskiej
  dr wet. Marcin Śmiałek, współpracownik
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 15.00-15.45 Problem bioasekuracji w amatorskim 
  chowie ptaków
  dr wet. Tomasz Stenzel, współpracownik
  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Moderator
dr hab. Grzegorz Tomczyk
prof. nadzw.
Kierownik Działu Hodowli Zwierząt 
Doświadczalnych w Państwowym 
Instytucie Weterynaryjnym,  
Państwowym Instytucie Badawczym  
w Puławach.

24 kwietnia 2016
SESJA VI
Choroby drobiu
Czynniki zakaźne i środowiskowe  
rzutujące na efektywność produkcji
i dobrostan drobiu.
Moderator: 
dr hab. Grzegorz Tomczyk prof. nadzw.
Państwowy Instytut Weterynaryjny,  
Państwowy Instytut Badawczy w Lublinie


