Katedra Chorób Wewnętrznych
Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Hipiatryczne
ZAPRASZAJĄ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

8-9 czerwca 2018, Wrocław
Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach
ul. Pawłowicka 87/89, 101
51-250 Wrocław

PROGRAM:

WYKŁADOWCY:

Prof. Marianne M. Sloet, Dipl. ECEIM
Studia ukończyła w 1982 w Utrechcie. W latach
1996-2006 była kierownikiem Kliniki Koni na
Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie aktualnie
pracuje jako profesor chorób wewnętrznych
koni. Jej główne zainteresowania kliniczne
skupiają się na fizjologii wysiłku koni, chorobach
skóry oraz nowo pojawiających się chorobach
koni. Przez szereg lat była Prezydentem
Europejskiego
Kolegium
Chorób
Wewnętrznych Koni (ECEIM). W wolnych
chwilach spędza czas z rodziną, nurkuje i
fotografuje dziką przyrodę.

Adw. Karolina Służewska-Woźnicka
Jest adwokatem wykonującym zawód, jako
partner w spółce Celichowscy SłużewskaWoźnicka Spółka Partnerska w Poznaniu.
Jednocześnie, jako wykładowca prowadzi
szkolenia dla aplikantów adwokackich przy
Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, a także
wykłada
prawo
dla
studentów
SWPS.
Występowała wielokrotnie, jako prelegent na
szkoleniach poświęconych tematyce prawa
medycznego,
karnego
i
cywilnego.
Dotychczasowe
doświadczenie
praktyki
zawodowej obejmuje oprócz spraw z zakresu
prawa karnego i cywilnego, również prowadzenie
złożonych postępowań sądowych z zakresu
prawa medycznego, w tym spraw związanych z
błędami w sztuce lekarskiej.
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Przewlekły, postępujący obrzęk
limfatyczny u koni
Interaktywna sesja poświęcona
chorobom skóry u koni
Interaktywna sesja poświęcona
chorobom górnych dróg
oddechowych u koni
Anatomiczne i fizjologiczne aspekty
badania endoskopowego górnych dróg
oddechowych
Badanie kliniczne w przebiegu chorób
górnych dróg oddechowych
Kliniczne aspekty fizjologii wysiłku u
koni
Dobrostan koni sportowych
Nowo pojawiające się choroby koni
Aspekty prawne obrony lekarza
weterynarii przed roszczeniami
klientów
Ochrona lekarza weterynarii przed
oszczerczymi wpisami w Internecie

KOSZTY UCZESTNICTWA
Wpłata do 10.05.2018:

200 PLN – dla studentów
400 PLN – dla członków PTH
500 PLN – dla pozostałych osób
Wpłata po 11.05.2018 (Uwaga: brak możliwości wpłaty gotówką na miejscu)

300 PLN – dla studentów

500 PLN – dla członków PTH

600 PLN – dla pozostałych osób

Szczegółowe informacje na stronie
www.patologiakoni.pl
Przewodniczący komitetu naukowego
Przewodniczący komitetu organizacyjnego
dr hab. Artur Niedźwiedź, prof. nadzw.

prof. dr hab. dr h.c. Józef Nicpoń

