CHOROBY NOWOTWOROWE MAŁYCH
ZWIERZĄT W PRAKTYCE KLINICZNEJ
Część I

PARTNERZY:

PRELEGENCI
lek. wet. Leonard Gugała
Ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu w 1991 roku. Po studiach odbył
roczny staż w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgii Weterynaryjnej we Wrocławiu. Od 1993 wraz z żoną
prowadzi Prywatną Przychodnię Małych Zwierząt w Szczecinie przy ul. Chopina 53A i ul. Mieszka I 62.
Uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii i radiologii weterynaryjnej. Organizator wielu konferencji
i warsztatów z zakresu onkologii, chirurgii i ortopedii, w których brali udział wykładowcy z najlepszych
uniwersytetów w Europie i Ameryce Północnej. Założyciel sekcji onkologii weterynaryjnej przy PSLWMZ.
Przynależy do organizacji: Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ),
European Society of Veterinary Oncology ESVONC, European Society of Veterinary Orthopaedics and
Traumatology (ESVOT). Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, stażach
i konferencjach w Europie i Ameryce Północnej. Autor specjalistycznych publikacji naukowych, uczestnik
programowów radiowych i telewizyjnych. Od początku swojej działalności weterynaryjnej nieustannie
propaguje onkologię weterynaryjną. Organizator imprez rekreacyjno-sportowych – spływy kajakowe
i zawody golfowe dla lekarzy weterynarii oraz spotkań integracyjnych w środowisku weterynaryjnym.
Prywatnie właściciel psa i dwóch kotów. Pasje: praca, golf, podróże, gotowanie.

dr n. wet. Wojciech Hildebrand
W 1994 r. ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu, na którym przez 20 lat pracował na
Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów. W 2005 r. że obronił pracę doktorską z zakresu
onkologii weterynaryjnej. Od 4 lat współwłaściciel przychodni weterynaryjnej we Wrocławiu. Od ponad 20 lat
zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem
chorób nowotworowych ze szczególnym uwzględnieniem
chemioterapii. Odbył staże w weterynaryjnych referencyjnych ośrodkach onkologicznych w Holandii, na
Słowenii i w USA. Autor ponad 100 publikacji i doniesień naukowych, artykułów szkoleniowych
i popularyzatorskich a także podręczników akademickich z zakresu diagnostyki i leczenia chorób wewnętrznych
oraz, przede wszystkim onkologii weterynaryjnej. Przez 6 lat prowadził zajęcia na stworzonym przez siebie
fakultatywnym przedmiocie „Onkologia psów i kotów” dla studentów wydziału Medycyny Weterynaryjnej we
Wrocławiu. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Onkologów Weterynaryjnych oraz Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Redaktor naczelny czasopisma „Weterynaria w Praktyce”. Prezes Rady
Dolnośląskiej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej oraz członek Prezydium Rady Krajowej Izby Lekarsko –
Weterynaryjnej. Pomysłodawca i współorganizator Mistrzostw Polski Lekarzy Weterynarii w Narciarstwie
Alpejskim oraz Samochodowych Rajdów Lekarzy Weterynarii „Vet off Road”.

dr n. wet. Dariusz Jagielski
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Absolwent Technikum Weterynaryjnego we Wrześni i Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGWw Warszawie.
W 2001 roku obronił pracę doktorską tyczącą „Epidemiologii i leczenia chłoniaka złośliwego psów”. Od wielu lat
jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej (już od ponad 10 lat systematycznie
dokształca się również za granicą), uczestniczy w licznych sympozjach weterynaryjnych, zarówno krajowych, jak
i europejskich (również w charakterze wykładowcy). Jest autorem licznych publikacji z dziedziny onkologii
weterynaryjnej, wykładowcą podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii na Wydziałach
Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, Lublinie oraz Olsztynie, prowadzi fakultet z „Onkologii małych zwierząt”
na Wydziale Weterynaryjnym SGGW w Warszawie. Interesuje się przede wszystkim onkologią weterynaryjną,
w tym diagnostyką onkologiczną, chemioterapią i chirurgią onkologiczną oraz radioterapią.

prof. Rafał Sapierzyński
Absolwent Technikum Weterynaryjnego im. L. Bojanusa w Łomży (1988-1993). Student Wydziału Weterynarii
SGGW w Warszawie (1993-1999). Po zakończeniu studiów studia doktoranckie przy Wydziale Medycyny
Weterynaryjnej SGGW w dyscyplinie: weterynaria, w specjalności: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu
zwierząt i utrzymania ich zdrowia” zakończone uzyskaniem stopnia doktora nauk weterynaryjnych. W 2012
roku uzyskał stopień dr hab. nauk weterynaryjnych w specjalności anatomia patologiczna. Główne zainteresowania naukowe to: występowanie, epidemiologia i rozpowszechnienie nowotworów u zwierząt towarzyszących człowiekowi, w szczególności zastosowanie badań cytopatologicznych w rozpoznawaniu choroby
nowotworowej u zwierząt. Na dorobek publikacyjny składa się ogółem 200 pozycji, z czego 70 to oryginalne prace
naukowe oraz 130 prac przeglądowych. Autor 2 skryptów dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
oraz podręczników „Onkologia praktyczna psów i kotów”, „Patologia Ogólna Zwierząt”, „Atlas Cytologii Psów
i Kotów”, a także współautor trzytomowego podręcznika „Chirurgia Małych Zwierząt”.

PROGRAM SZKOLENIA
08:30 – 09:00

REJESTRACJA UCZESTNKÓW

09:00 – 09:35

prof. Rafał Sapierzyński, dr n. wet. Dariusz Jagielski
Przyczyny, występowanie i programy kontrolne
procesów nowotworowych

09:35 - 11:10

prof. Rafał Sapierzyński, dr n. wet. Dariusz Jagielski,
dr n. wet. Wojciech Hildebrand, lek. wet. Leonard Gugała
Rozpoznawanie procesów nowotworowych, ocena oraz
znaczenie stopnia złośliwości histologicznej i stopnia
zaawansowania klinicznego, zespoły paranowotworowe

11:10 – 11:25

PRZERWA KAWOWA

11:25 – 12:00

prof. Rafał Sapierzyński
Podstawy badania cytopatologicznego i histopatologicznego

12:00 – 12:50

lek. wet. Leonard Gugała
Wprowadzenie do chirurgii onkologicznej

12:50 – 13:15

dr n. wet. Dariusz Jagielski
Podstawy radioterapii nowotworów zwierząt

13:15 – 14:00

PRZERWA KAWOWA

14:00 – 14:35

dr n. wet. Wojciech Hildebrand
Wprowadzenie do chemioterapii onkologicznej

14:35 – 15:10

dr n. wet. Dariusz Jagielski
Leczenie celowane i immunoterapia

15:10 – 15:45

dr n. wet. Wojciech Hildebrand, dr n. wet. Dariusz Jagielski
Leczenie antyangiogenne i wspomagające

15:45 – 16:20

prof. Rafał Sapierzyński, lek. wet. Leonard Gugała
Nowotwory gruczołu sutkowego

16:20 - 16:40

PRZERWA KAWOWA

16:40 – 17:15

prof. Rafał Sapierzyński, dr n. wet. Dariusz Jagielski,
dr n. wet. Wojciech Hildebrand, lek. wet. Leonard Gugała
Mięsaki tkanek miękkich

17:15 – 17:50

prof. Rafał Sapierzyński, dr n. wet. Dariusz Jagielski,
lek. wet. Leonard Gugała
Raki płaskonabłonkowe

17:50 – 18:35

prof. Rafał Sapierzyński, dr n. wet. Dariusz Jagielski,
dr n. wet. Wojciech Hildebrand, lek. wet. Leonard Gugała
Guzy komórek tucznych

18:35 – 18:45

prof. Rafał Sapierzyński, dr n. wet. Dariusz Jagielski,
dr n. wet. Wojciech Hildebrand, lek. wet. Leonard Gugała
Pytania i odpowiedzi

13:45 – 18:45
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