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PROGRAM KONFERENCJI VETCO
Dermatologia i medycyna kotów
REJESTRACJA OD 7:00
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI O 9:00

15 marca, sobota
Sesja I, 9:00 - 12:30
Techniki diagnostyczne w dermatologii cz. I

K. Gortel
Przerwa kawowa

Techniki diagnostyczne w dermatologii cz. II

10:00-10:15
K. Gortel

Przerwa kawowa
Zaskakujące rozpoznania- jak nie popaść w rutynę w dermatologii.
Analiza przypadków dermatologicznych.

11:15-11:30
D. Pomorska

Przerwa obiadowa

12:30-13:30

Sesja II, 13:30 - 18:30
Najnowsze zalecenia szczepień u kotów, wytyczne AAFP 2013

M. Scherk
Przerwa kawowa

Zaparcia i okrężnica olbrzymia u kotów: twarde fakty

14:30-14:45
M. Scherk

Przerwa kawowa
Te frustrujące, nawracające biegunki u kotów

15:45-16:00
M. Scherk

16 marca, niedziela
Sesja I, 8:30 - 12:00
Atopowe zapalenie skóry u psów cz. I

K. Gortel
Przerwa kawowa

Atopowe zapalenie skóry u psów cz. II

9:30-9:45
K. Gortel

Przerwa kawowa
Analiza przypadków dermatologicznych

10:45-11:00
K. Gortel

Przerwa obiadowa

12:00-13:00

Sesja II, 13:00 - 17:00
Triaditis u kotów - kłopotliwa trójca: IBD, cholangitis i zapalenie trzustki

M. Scherk

Przerwa kawowa
"Mellow Yellow" - wygrać z lipidozą u kotów

14:00-14:15
M. Scherk

Przerwa kawowa
Od nosa do ogona manifestacja chorób ogólnoustrojowych w jamie ustnej i na odwrót

15:15-15:30
M. Scherk

Zakończenie

17:00

Dr Kinga Gortel – DVM, MS, DACVD

Kinga Gortel ukończyła Medycynę Weterynaryjną na Western College w 1995 roku, a staż,
rezydenturę oraz studia magisterskie odbywała na University of Illinois. Spędziła 7 lat praktykując
dermatologię w południowej Kalifornii, a następnie przeniosła się do Kelowny.
W 1999 roku uzyskała dyplom specjalisty z zakresu dermatologii weterynaryjnej
i rozpoczęła praktykę lekarsko-weterynaryjną. Od 2006 roku pracuje w Lake Country Veterinary
Specialist Hospital w Kelownie, w Kanadzie.
Poza pracą kliniczną, dr Kinga Gortel jest aktywnym wykładowcą oraz autorem publikacji
naukowych. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na University of Calgary
oraz w W.C.V.M (Western College of Veterinary Medicine). Jest autorką wielu artykułów naukowych
oraz rozdziału
w podręczniku Ettingera i Feldmana o chorobach wewnętrznych „ Textbook of
Veterinary Internal Medicine” oraz w „Clinica Veterinary Advisor” Etienne Cote.

Margie Scherk, DVM, DABVP (feline practice)

Margie Scherk została doktorem nauk weterynaryjnych na Ontario Veterinary College
w 1982 roku. Praktykuje od ponad 20 lat. Od 1995 roku jest dyplomowanym specjalistą ABVP
(American Board of Veterinary Practitioners) z zakresu medycyny weterynaryjnej kotów. W 2007
roku została prezesem AAFP (American Association of Feline Practitioners). Głównymi celami
stowarzyszenia AAFP jest poprawa zdrowia i dobrostanu kotów poprzez doskonalenie standardów
praktyki, kształcenie ustawicznego i badań naukowych. Obecnie Margie Scherk pełni stanowisko
redaktora naczelnego magazynu „Journal of Feline Medicine and Surgery”, który jest oficjalnym
pismem International Society of Feline Medicine (ISFM) oraz AAFP. Aktywnie publikuje w prasie
naukowej oraz uczestniczy jako wykładowca w konferencjach weterynaryjnych na całym świecie.
Polskę odwiedza po raz pierwszy.
Jej zainteresowania kliniczne skupiają się na zagadnieniach związanych z analgezją,
szczególnymi właściwościami układu trawiennego u kotów oraz na metodach umożliwiających
lepszą interakcję z kotami.

Dr n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

Dr n. wet. Dorota Pomorska- Handwerker - specjalista chorób psów i kotów.Ukończyła Wydz.
Med. Wet. w Lublinie w 1999 roku. Następnie odbyła stażdoktorancki na Wydz. Medycyny w Zakład
zie Alergologii Uniwersytetu Lund- Szwecja.
Pracę doktorską dotyczącą nowoczesnych metod pomiaru endotoksyn bakteryjnych obroniła
w 2004 roku na swojej macierzystej uczelni. Przez osiem lat pracowała nastanowiskach asystenta
i adiunkta w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i DermatologiiWeterynaryjnej, gdzie zajmowała się pr
acą naukową, kliniczną oraz kształceniemstudentów. W tym czasie odbyła też trzystopniowy Kurs
z zakresu dermatologiiEuropejskiego Koledżu Dermatologii Weterynaryjnej w Wiedniu oraz uczestni
czyła wkonferencjach dotyczących tego tematu na całym świecie.
Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji, organizatorką licznych konferencji krajo
wych i zagranicznych z zakresu dermatologii, alergologii oraz medycynypsów i kotów.
Obecnie jest właścicielką Lubelskiej Polikliniki Weterynaryjnej oraz Przychodni Weterynaryjnej
Atopika, gdzie konsultuje głównie przypadki dermatologiczne, endokrynologiczne i alergologiczne.
Prowadzi również liczne kursy z tego zakresu dla lekarzy weterynarii.

