
 

 

 

Międzynarodowa Konferencja VetCo 

Kardiologia  

małych zwierząt w praktyce 
20-21 września 2014, Falenty k. Warszawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiały konferencyjne 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Wydawca biuletynu:  VetCo – Veterinary Consulting & Control 

Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa 

tel. 22 127 35 11 

e-mail: biuro@vetco.pl 

portal: www.vetco.org 

 

Redakcja merytoryczna: lek. wet. Agnieszka Neska-Suszyńska  

 

Przekład z j. ang.:   lek. wet. Dagmara Ewa Chełstowska 

    

 

Copyright © [2014 VetCo – Veterinary Consulting & Control] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-83-939692-0-3 

mailto:biuro@vetco.pl
http://www.vetco.org/


 

SPIS TREŚCI 

Program konferencji...................................................................X 

Sylwetki wykładowców.............................................................X 

Wykłady: 

Badanie kliniczne – klucz do sukcesu w ocenie pacjenta 

(R. L. Stepien) .…………………………………………………………………………………….…X 

Pacjent kardiologiczny w obrazie RTG 

(V. Luis Fuentes) …………………………………………………………………………………….X 

RTG okiem kardiologa 

(R. L. Stepien) .…………………………………………………………………………………….…X 

Echokardiografia diagnostyczna – o co tyle szumu? 

(V. Luis Fuentes) …………………………………………………………………….………………X 

Jak istotny jest pomiar ciśnienia krwi tętniczej u pacjentów 

kardiologicznych? 

(R. L. Stepien) .…………………………………………………………………………………….…X 

Rosnące znaczenie biomarkerów w kardiologii małych zwierząt 

(V. Luis Fuentes) .……………………………………………………………………………………X 

Klasyfikacja chorób serca – ustalamy plan leczenia 

(R. L. Stepien) .…………………………………………………………………………………….…X 

Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie 

pacjentów z chorobami układu krwionośnego 

(R. Stepien/V. Luis Fuentes)…………………………………………………………………..X  

  



 

PROGRAM KONFERENCJI VETCO 

Kardiologia małych zwierząt w praktyce 

 

REJESTRACJA OD 7:00 

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI O 9:00 

  

20 września, sobota 
 

Sesja I, 9:00 - 12:30 

Badanie kliniczne - klucz do sukcesu w ocenie pacjenta R.L. Stepien 

Przerwa kawowa 10:00-10:15 

Pacjent kardiologiczny w obrazie EKG V. Luis Fuentes 

Przerwa kawowa 11:15-11:30 

RTG okiem kardiologa R.L. Stepien 

Przerwa obiadowa 12:30-13:30 

 

Sesja II, 13:30 - 18:30 

Echokardiografia diagnostyczna - o co tyle szumu?  V. Luis Fuentes 

Przerwa kawowa 14:30-14:45 

Jak istotny jest pomiar ciśnienia krwi tętniczej u pacjentów kardiologicznych? R.L. Stepien 

Przerwa kawowa 15:45-16:00 

Rosnące znaczenie biomarkerów w kardiologii małych zwierząt V. Luis Fuentes 

  
 

 

21 września, niedziela 
 

Sesja I, 8:30 - 12:00 

Klasyfikacja chorób serca - ustalamy plan leczenia R.L. Stepien 

Przerwa kawowa 9:30-9:45 

Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie pacjentów z chorobami 
układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. I 

Fuentes/Stepien 

Przerwa kawowa 10:45-11:00 

Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie pacjentów z chorobami 
układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. II 

Fuentes/Stepien 

Przerwa obiadowa 12:00-13:00 

 

Sesja II, 13:00 - 17:00 

Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie pacjentów z chorobami 
układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. III 

Fuentes/Stepien 

Przerwa kawowa 14:00-14:15 

Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie pacjentów z chorobami 
układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. IV 

Fuentes/Stepien 

Przerwa kawowa 15:15-15:30 

Przypadki kliniczne: rozpoznanie, diagnoza oraz prowadzenie pacjentów z chorobami 
układu krwionośnego (DYSKUSJA) cz. V 

Fuentes/Stepien 

Zakończenie 17:00 

 



 

 

Prof. Rebecca L. Stepien, DVM, DACVIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca L. Stepien jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 

Wisconsin-Madison. Rezydenturę z zakresu kardiologii odbyła na Uniwersytecie Stanowym Ohio. 

Następnie wykładała na Royal Veterinary College w Londynie oraz na Virginia-Maryland Regional 

College of Veterinary Medicine. 

Prof. Stepien jest obecnie profesorem na Uniwersytecie Wisconsin, gdzie od 1994 roku 

nadzoruje praktykę studencką, wykłada i leczy pacjentów.  

Rebecca Stepien jest magistrem Nauk Klinicznych, dyplomowanym specjalistą American 

College of Veterinary Internal Medicine z zakresu kardiologii i byłym prezesem specjalizacji 

kardiologicznej ACVIM.  

Jej zainteresowania naukowe i kliniczne skupiają się na diagnostyce i leczeniu nadciśnienia, 

chorobach  zastawki mitralnej u chartów, leczeniu niewydolności serca oraz etyce w weterynarii.  

Prof. Stepień aktywnie uczestniczy i wykłada na międzynarodowych konferencjach. W 2008 

roku została uhonorowana nagrodą British Small Animal Veterinary Medical Association Bourgelat 

Award za wybitny wkład w praktykę weterynaryjną małych zwierząt.   

 

Prof. Virginia Luis Fuentes, DVC, MRCVS, DACVIM, DECVIM 

 

 

 

 

Virginia Luis Fuentes ukończyła Cambridge Veterinary School w 1984 roku. Zanim zaczęła 

wykładać na Uniwersytecie Edynburskim, odbyła pięcioletnią praktykę i uzyskała tytuł RCVS (Royal 

College of Veterinary Surgeons) z zakresy radiologii i kardiologii małych zwierząt.  W latach 1992-

1995 otrzymała stypendium PDSA i pracowała nad swoją pracą doktorską, obejmującą tematykę 

oceny echokardiograficznej kardiomiopatii rozstrzeniowej. W 1994 roku uzyskała tytuł Specjalisty 

RCVS w dziedzinie kardiologii weterynaryjnej.  

W 1997 roku prof. Luis Fuentes przeniosła się na Uniwersytet Missouri w Kolumbii (USA), 

gdzie pracowała jako adiunkt, po czym w 2001 roku została adiunktem nadzorującym praktykę 

studencką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Stanowym Ohio. W 2004 roku 

zasiliła kadrę uniwersytecką Royal Veterinary College w Londynie.  

Jej zainteresowania skupiają się na echokardiografii i chorobach mięśnia sercowego u psów  

i kotów. Prowadzone przez nią badania dotyczą kardiomiopatii przerostowej u kotów,  roli 

śródbłonka u psów oraz echokardiografii i oceny obrazowania metodą rezonansu magnetycznego 

niedomykalności zastawki mitralnej.  

Poza pracą akademicką prof. Fuentes poświęca czas pracy w klinice kardiologicznej w  Queen 

Mother Hospital. Interesują ją wszystkie aspekty kardiologii, w szczególności choroby serca  

u kotów i niedomykalność zastawki mitralnej. 


