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WETERYNARIA W PRAKTYCE

Bieg dermatologiczny
w Starych Jabłonkach
W połowie listopada na Mazurach w hotelu Andels w Starych Jabłonkach już po raz trzeci odbyło się spotkanie
pasjonatów dermatologii weterynaryjnej oraz ich przyjaciół. W tym roku wiodącymi tematami były neonatologia
i pediatria weterynaryjna. Głównym prelegentem był bardzo lubiany i znany już w naszym kraju Jan Declercq.
Wykłady miały charakter bardzo praktyczny i obejmowały bogato ilustrowane opisy trudnych i rzadkich przypadków klinicznych – chorób u szczeniąt
i młodych psów. Drugi wykładowca,
nasz kolega ze Słowacji, Marcel Kovalik, przedstawił bardzo ciekawy wykład
dotyczący zmian histopatologicznych
w podstawowych chorobach skóry. Histopatologia skóry jest stosunkowo
młodą dziedziną i w Polsce mieliśmy
jeszcze niewiele kursów jej dotyczących, dlatego prezentacja ta była dla
nas niezwykle ciekawa.
Jak zwykle wśród naszej braci dermatologicznej nie mogło się odbyć bez
dobrej zabawy. Tym razem postawiliśmy również (choć nie tylko) na sport.
Bieganie jest bardzo popularne w Polsce, ale nawet w najśmielszych marzeniach organizatorzy nie spodziewali się
udziału aż 30 biegaczy. I to jak wspaniale przygotowanych i odpowiednio
ubranych na jesienną, listopadową pogodę (na szczęście nie padało)! Malownicza trasa biegu wynosiła 5 km i biegła przez las nad samym jeziorem.
Organizacją biegu zajęła się profesjonalna firma. Trasę obstawiało kilku
sanitariuszy i pogotowie ratunkowe.
Walka była zacięta. Rekordy życiowe
pobito zarówno w kategorii kobiet, jak
i mężczyzn. Zwycięzcy otrzymali me114
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dale oraz puchary Przewodniczącego
Sekcji Dermatologii Weterynaryjnej,
a także wartościowe talony do sklepu
sportowego ufundowane przez Royal
Canin. Wszystkim uczestnikom, którzy ukończyli bieg, serdecznie gratulujemy. Sekcja Dermatologii Weterynaryjnej dziękuje swojemu wieloletniemu
partnerowi, ﬁrmie Royal Canin, za nieoceniony udział w organizacji tego
spotkania i za sponsorowanie głównej
atrakcji – Pododermatonu. Bez udziału
naszych wszystkich sponsorów spotkanie to nie mogłoby się odbyć w takiej
bogatej formie.

W 2015 roku Sekcja Dermatologii nie planuje już kolejnych warsztatów. Powodem tego jest organizacja
w Krakowie Europejskiego Kongresu Dermatologicznego ESVD/ECVD
w Krakowie – największej w Europie
i jednej z większych na świecie konferencji dla lekarzy weterynarii zajmujących się dermatologią. Rejestracja
odbywa się przez stronę internetową
www.esvd-ecvdcongress.com. Kongres
odbędzie się 24-26 września w nowo
otwartym Centrum Kongresowym Ice
w Krakowie nad samą Wisłą. Przed tym
wielkim wydarzeniem „na zaostrzenie
apetytu” jego organizatorzy przygotowują też jednodniowe spotkanie dermatologiczne w Warszawie 28 marca (informacje: www.esvd.org). Będą
to studia przypadków przygotowane
przez najwybitniejszych dermatologów
europejskich i polskich. Udział w tym
spotkaniu będzie uprawniał do uzyskania zniżki (50 euro) w Kongresie
w Krakowie.
Rok 2015 to będzie ROK DERMATOLOGII. Jako Sekcja Dermatologii
Weterynaryjnej PSLWMZ jesteśmy
z tego niezwykle dumni!
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