
XIV Kongres "Problemy w rozrodzie małych zwierząt – płodność, ciąża, noworodek” 
 

13-14 października 2018r. 
 

Aula Jana Pawła II, pl Grunwaldzki 24, Wroclaw 
 

Sesje tłumaczone z j. ang. na j. pl. i z j. pl. na j. ang. 
 

13.10.2018 sobota 
9.00-9.30 Otwarcie Kongresu 

Minisympozjum: Starzenie się a rozród – czy temat passé czy coraz bardziej aktualny? 
Sesja I. Płodność i choroby układu rozrodczego u starszych samców  

9.30-10.15 Nowotwory układu rozrodczego samców – markery, prognoza, monitorowanie i leczenie 
onkologiczne – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)  

10.15-11.30 Wiek a rozród u samców – dylemat „czy jeszcze może mieć dzieci, ale czy naprawdę 
powinien”? – Wojciech Niżański (Wrocław)  

11.30-12.00 Przerwa na kawę  
Sesja plakatowa w przerwach 

Sesja II. Wiek a choroby prostaty 
12.00-12.45 Leczenie chorób prostaty – podejście chirurga – Zdzisław Kiełbowicz (Wrocław)  
12.45-13.30 Leczenie chorób prostaty – podejście zachowawcze (jak optymalnie stosować leki) – Sandra 

Goericke-Pesch (Hanower)  
13.30-14.30 Obiad 

Sesja plakatowa w przerwach 
Sesja III. Choroby układu rozrodczego starszych samic 

14.30-15.15 Metropatie i choroby jajników starszych suk i kotek – podejście kliniczne i prowadzenie – 
Andrea Münnich (Berlin-Schonow) 

15.15-16.00 Mastopatie starszych suk i kotek kastrowanych i niekastrowanych – Sabine Schäfer-Somi 
(Wiedeń) 

 
14.10.2018 Niedziela 
Aula Jana Pawła II 

Sesja IV. Techniki wspomaganego rozrodu-jak to prowadzić u psów i kotów 
9.00-9.45 Jak prowadzić bank nasienia – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń) 
9.45-10.30 Mrożone czy schłodzone – co jest lepsze i kiedy jest lepsze – Alain Fontbonne (Alfort)  
10.30-11.00 Jak inseminować, żeby uzyskać dobre wyniki – Alain Fontbonne (Alfort)  
11.00-11.20 Przerwa na kawę 

Sesja plakatowa w przerwach 
Sesja V. Diagnostyka prenatalna i nowe kierunki diagnostyki laboratoryjnej w rozrodzie 

11.20-12.05 Praktyczne wykorzystanie ultrasonografii w prowadzeniu ciąży u suki i kotki – Piotr Socha 
(Olsztyn) 

12.05-12.50 Patologie ciąży w obrazowaniu USG – wybrane przypadki – Adam Gierulski (Łódź) 
12.50-13.30 Hormony i nowe markery w diagnostyce chorób układu rozrodczego – obiecujące 

perspektywy – Sandra Goericke-Pesch (Hanower) 
13.30   Zakończenie i obiad 

 


