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• Ciekawa i praktyczna tematyka kliniczna 

• Wspaniali wykładowcy 

• Warsztaty przedkongresowe: 

– kurs podstawowy ultrasonografii układu rozrodczego i sztucznej inseminacji 

– kurs zaawansowany ultrasonograficznej diagnostyki prenatalnej 

• Dzień Hodowcy – Koty 

• Minisympozjum – menopauza i andropauza małych zwierząt  

 

W tym roku zaprosiliśmy na Kongres doskonałych specjalistów rozrodu małych zwierząt z kraju i z 

zagranicy: prof. Alaina Fontbonne (Alfort), prof. Sandrę Goericke-Pesch (Hanower), prof. Sabinę Schaefer-

Somi (Wiedeń), dr Andreę Muennich (Berlin), prof. Zdzisława Kiełbowicza (Wrocław), dr. Piotra Sochę 

(Olsztyn), dr. Adama Gierulskego i Konrada Kalisza (Łódź), prof. Wojciecha Niżańskiego (Wrocław). 

Tematyka Kongresu jest nowatorska. W jego ramach odbędzie się pierwsze tego typu minisympozjum 

weterynaryjne dotyczące zagadnień okresu przekwitania samic i samców oraz związanych z tym chorób 

reprodukcyjnych. Postaramy się zatem odpowiedzieć na pytanie o leczenie chorób wieku starczego, ale 

także o to, czy starsze osobniki mogą mieć dzieci oraz czy powinny. Skupimy się też na możliwych 

następstwach rodzenia się potomstwa od starszych rodziców. Zajmiemy się szczegółowo prostatą, gdzie 

zetrą się poglądy klinicysty specjalisty z dziedziny rozrodu oraz chirurga z krwi i kości. Będziemy również 

omawiać, co zrobić, żeby prowadzić tak modny obecnie bank nasienia, i nauczymy się skutecznie 

inseminować oraz wysyłać nasienie. W czasie Kongresu doskonali praktycy opiszą, jak monitorować ciążę, 

jak diagnozować wcześnie ciążę zagrożoną, jak ratować ciąże oraz jak stosować nowe dostępne markery 

diagnostyczne informujące o zaburzeniach płodności. 

W dniu przedkongresowych zorganizowaliśmy dwie ścieżki warsztatów praktycznych. Tradycyjnie odbędą 

sie warsztaty podstawowego kursu USG układu rozrodczego z kursem inseminacji domacicznej. Jednak w 

tym roku odbędzie się również druga ścieżka warsztatów, tj. warsztaty zaawansowane, gdzie uznani 

specjaliści będą uczyć, jak rozpoznać ultrasonograficznie termin owulacji, jak monitorować rozwój ciąży, 

jak określić termin porodu oraz jak rozpoznać patologie rozwojowe płodów i łożysk. 

 

Serdecznie zapraszamy do Wrocławia! 

Wojciech Niżański 
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13.10.2018 sobota 

9.00-9.30 Otwarcie Kongresu 

Minisympozjum: Starzenie się a rozród – czy temat passé, czy coraz bardziej aktualny? 

Sesja I. Płodność i choroby układu rozrodczego u starszych samców  

9.30-10.15 Nowotwory układu rozrodczego samców – markery, prognoza, monitorowanie i leczenie 

onkologiczne – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)  

10.15-11.30 Wiek a rozród u samców – dylemat „czy jeszcze może mieć dzieci, ale czy naprawdę 

powinien”? – Wojciech Niżański (Wrocław)  

11.30-12.00 Przerwa na kawę  

Sesja plakatowa w przerwach 

Sesja II. Wiek a choroby prostaty 

12.00-12.45 Leczenie chorób prostaty – podejście chirurga – Zdzisław Kiełbowicz (Wrocław)  

12.45-13.30 Leczenie chorób prostaty – podejście zachowawcze (jak optymalnie stosować leki) – Sandra 

Goericke-Pesch (Hanower)  

13.30-14.30 Obiad 

Sesja plakatowa w przerwach 

Sesja III. Choroby układu rozrodczego starszych samic 

14.30-15.15 Metropatie i choroby jajników starszych suk i kotek – podejście kliniczne i prowadzenie – 

Andrea Münnich (Berlin-Schonow) 

15.15-16.00 Mastopatie starszych suk i kotek kastrowanych i niekastrowanych – Sabine Schäfer-Somi 

(Wiedeń) 

 

14.10.2018 Niedziela 

Aula Jana Pawła II 

Sesja IV. Techniki wspomaganego rozrodu – jak to prowadzić u psów i kotów 

9.00-9.45 Jak prowadzić bank nasienia – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń) 

9.45-10.30 Mrożone czy schłodzone – co jest lepsze i kiedy jest lepsze – Alain Fontbonne (Alfort) 

10.30-11.00 Jak inseminować, żeby uzyskać dobre wyniki – Alain Fontbonne (Alfort) 

11.00-11.20 Przerwa na kawę 

Sesja plakatowa w przerwach 

Sesja V. Diagnostyka prenatalna i nowe kierunki diagnostyki laboratoryjnej w rozrodzie 

11.20-12.05 Praktyczne wykorzystanie ultrasonografii w prowadzeniu ciąży u suki i kotki – Piotr Socha 

(Olsztyn) 

12.05-12.50 Patologie ciąży w obrazowaniu USG – wybrane przypadki – Adam Gierulski (Łódź) 

12.50-13.30 Hormony i nowe markery w diagnostyce chorób układu rozrodczego – obiecujące 

perspektywy – Sandra Goericke-Pesch (Hanower) 

13.30   Zakończenie i obiad 

 


