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PROGRAM KONFERENCJI VETCO 

Medycyna kotów 

REJESTRACJA OD 7:00 

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI O 9:00  

 

 

 

11 kwietnia, sobota 
 

Sesja I, 9:00 - 13:00 

Nowo pojawiające się choroby zakaźne kotów S. Little 

Przerwa kawowa 10:30-10:45 

Diagnostyka i leczenie zakażeń paciorkowcowych u kotów S. Little 

Przerwa kawowa 11:45-12:00 

Pierwotniacze choroby przewodu pokarmowego kotów S. Little 

Przerwa obiadowa 13:00-14:00 

 

 

Sesja II, 14:00 - 17:15 

Koty i cukrzyca - jak poprawić skuteczność terapii?  M. Scherk 

Przerwa kawowa 16:00-16:15 

Wpływ stresu oraz metabolizmu na funkcjonowanie dolnych dróg moczowych M. Scherk 
 

 

 

12 kwietnia, niedziela 
 

Sesja I, 8:30 - 12:00 

Nowości w diagnostyce oraz zapobieganiu FeLV i FIV S. Little 

Przerwa kawowa 9:30-9:45 

Nowości w diagnostyce i leczeniu FIP S. Little 

Przerwa kawowa 10:45-11:00 

Żywienie kotów - w białku siła! M. Scherk 

Przerwa obiadowa 12:00-13:00 

 

 

Sesja II, 13:00 - 16:30 

Przewlekłe zespoły bólowe kotów - to więcej niż zaburzenia mięśniowo-szkieletowe M. Scherk 

Przerwa kawowa 14:00-14:15 

Ciśnienie krwi... czynnikiem krytycznym! M. Scherk 

Przerwa kawowa 15:15-15:30 

FBD oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej u kotów M. Scherk 

Zakończenie 16:30 

 

 

 

 



WYKŁADOWCY KONFERENCJI VETCO: 

Medycyna kotów  

 

Margie Scherk, DVM, DABVP 

 

Margie Scherk uzyskała tytuł doktora nauk 

weterynaryjnych na Ontario Veterinary College  

w 1982 roku. Praktykuje już od ponad dwudziestu lat. 

Od 1995 roku jest dyplomowanym specjalistą ABVP 

(American Board of Veterinary Practitioners)  

z zakresu medycyny weterynaryjnej kotów.               

W 2007 roku została prezydentem AAFP (American 

Association of Feline Practitioners). Głównymi celami 

stowarzyszenia AAFP jest poprawa zdrowia  

i dobrostanu kotów poprzez doskonalenie standardów 

praktyki klinicznej, kształcenie ustawiczne lekarzy 

weterynarii oraz ciągłe badania naukowe.  

 

Obecnie pełni rolę redaktora naczelnego magazynu Journal of Feline Medicine and 

Surgery, który jest oficjalnym pismem ISFM (International Society of Feline 

Medicine) oraz AAFP. Dr Scherk jest autorką wielu artykułów i badań naukowych, 

a także uczestniczy jako wykładowca w licznych konferencjach weterynaryjnych na 

całym świecie. 

 

Jej zainteresowania skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych  

z medycyną kotów, a w szczególności analgezją, unikalnymi cechami układu 

trawiennego u kotów oraz metodami umożliwiającymi lepsze interakcje człowieka 

z kotem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Susan Little, DVM, DABVP 

 

Dr Susan Little uzyskała licencjat na Dalhousie 

University w Kanadzie w 1983 roku, a pięć lat później 

dyplom lekarza weterynarii na Ontario Veterinary 

College, University of Guelph w Kanadzie.  Od 1990 

roku prowadzi prywatną praktykę dla kotów. W 1997 

roku uzyskała świadectwo kwalifikacji Feline Practice, 

który odnowiła ponownie w 2006 roku.  

 

Aktualnie dr Little jest współwłaścicielką dwóch kocich 

klinik specjalistycznych w Ottawie, w Kanadzie. 

Ponadto zasiada w zarządzie Winn Feline Foundation, 

od 2014 roku jest prezydentem elektem American 

Association of Feline Practitioners, a także jest konsultantem na platformie 

internetowej Veterinary Information Network. 

 

Podczas swojej pracy została wielokrotnie wyróżniona prestiżowymi nagrodami, 

m.in. Canadian Veterinary Medical Association Small Animal Practitioner Award, 

North American Veterinary Conference Small Animal Speaker of the Year czy też 

International Society of Feline Medicine/Hill’s Pet Nutrition Award. 

 

Jest redaktorką i współautorką nowego podręcznika The Cat: Clinical Medicine and 

Management, opublikowanego przez wydawnictwo Elsevier w 2012 roku. Ponadto, 

już w 2015 roku można się spodziewać 7. wydania Consultations in Feline Internal 

Medicine, którego dr Susan Little jest redaktorką. 
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