SZKOŁA ENDOSKOPII
W czasie wakacji proponujemy Państwu unikalny kurs praktyczny z zakresu endoskopii ucha, dróg
oddechowych i przewodu pokarmowego .W czasie zajęć każdy z uczestników ‘’krok po kroku”
przeprowadzi omawiane procedury oraz nauczy się wstępnie oceniać preparaty cytologiczne
z pobranego materiału.

Prowadzący:

dr n. wet Piotr Skrzypczak
Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik
Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku
pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy
doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu
chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię,
kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula
pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest
chirurgiem praktykującym.

lek. wet. Luiza Ratajczak
Specjalista chorób psów i kotów
Jej macierzystą uczelnią jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia na
wydziale Medycyny Weterynaryjnej ukończyła w 2003 r. W 2010 r ukończyła
studia podyplomowe z zakresu chorób psów i kotów, uzyskując tytuł specjalisty.
Od tej pory nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności pod okiem światowej
sławy specjalistów medycyny weterynaryjnej i medycyny człowieka. Jej pasją jest
hematologia i cytologia. Dzięki jej wiedzy i doświadczeniu diagnoza w trudnych
przypadkach internistycznych często jest stawiana w ciągu jednego dnia.

Termin:
28 lipca 2018 r (sobota)

Endoskopia ucha i układu oddechowego. Cytologia.

29 lipca 2018 r (niedziela)

Endoskopia przewodu pokarmowego. Cytologia.

Miejsce szkolenia:

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 ul. Królewiecka 163 A Wrocław.

Dojazd:

2km od obwodnicy miasta Wrocławia (A8), zjazd na Stadion Miejski.

Zapewniamy materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, obiad we włoskiej restauracji Don Padre.
Grupa szkoleniowa obejmuje maksymalnie 12 osób. Rejestracja i program szczegółowy dostępne
pod adresem www.vetan.wroclaw.pl/szkolenia
Szkolenia z endoskopii prowadzimy w trybie jednodniowym. Zajęcia odbywają się w sobotę i w
niedzielę w godzinach od 9.00 do 18.00

Rejestracja i program szczegółowy dostępne pod adresem www.vetan.wroclaw.pl/szkolenia
Organizator:

Przychodnia Weterynaryjna VETAN
lek. wet .Anna Chodorowska-Skubiszewska
specjalista chirurgii i radiologii weterynaryjnej
tel.603 99 88 97 ; email: info@vetan.wroclaw.pl

