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Laboratorium weterynaryjne COVET 
ma zaszczyt zaprosić Państwa 

na pierwszą taką konferencję organizowaną na Pomorzu. 
 
Wydarzenie skierowane jest do lekarzy weterynarii, studentów oraz techników 
weterynarii. Podczas dwudniowej konferencji poruszane będą tematy związane 
z szeroko rozumianą diagnostyką laboratoryjną w praktyce. Dowiemy się więcej 
o niedokrwistości, na wybranych przypadkach klinicznych zgłębimy tajniki 
immunochemii. Zapoznamy się z diagnostyką chorób ptaków egzotycznych, 
porozmawiamy o weterynaryjnej okulistyce oraz stomatologii. Przekonamy się, że gad 
to również pacjent. 
Będzie można zapoznać się z bogatą ofertą firm, skierowaną głównie do lekarzy 
weterynarii. 
Podczas konferencji przewidziane są przerwy kawowe, obiadowe oraz poczęstunek. 
Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat, potwierdzający udział w konferencji. 
 
PROGRAM KONFERENCJI 
(może ulec niewielkim zmianom) 
 
Dzień I – sobota 
8.30-9.30 Rejestracja uczestników 
9.30-9.45 Powitanie i otwarcie I pomorskiej konferencji weterynaryjnej 
9.45-11.15 Diagnostyka niedokrwistości – dr n. wet. J. Łukaszewska 
11.15-11.45 przerwa kawowa 
11.45-13.15 Interpretacja wyników i wybrane przypadki kliniczne – dr n. wet. 

J. Łukaszewska 
13.15-14.20 przerwa obiadowa 
14.20-16.00 Nowoczesna diagnostyka weterynaryjna – Izabela Rorbach, Artur Żyła 

SIEMENS Healthcare  
16.00-16:30 przerwa kawowa 
16.30-18.00 Choroby bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze ptaków egzotycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem diagnostyki – dr n. wet. T. Piasecki 
 
Dzień II – niedziela 
10.00-11.00 Rzut okiem na częste przypadki okulistyczne – lek. wet. A. Kaca 
11.00-12.00 Czy to na pewno pacjent stomatologiczny – lek. wet. A. Misztal 
12.00-12.30 przerwa kawowa 
12.30-13.30 Szybka Diagnostyka Weterynaryjna – choroby zakaźne psów i kotów 

– dr n. wet. J. Łukaszewska, J. Ciechańska VETEXPERT 
13.30-14.30 przerwa obiadowa 
13.45- 14.45 Najczęstsze problemy skórne u gadów – lek. wet. P. Łuczak 
14.45-15.00 zakończenie konferencji 
 
Ceny brutto za opłatę konferencyjną: 
300 zł; 270 zł (dla studentów) – do 11.09.2017 
Koniec rejestracji uczestników: 11.09.2017 godzina 23:59 
 
Liczba miejsc ograniczona. 
 




