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SPIS TREŚCI 

I. Program konferencji ....................................................... x 

II. Wykładowcy ................................................................... x 

III. Wykłady ......................................................................... x 

 Stomatologia weterynaryjna (S. Peralta) ...................................................... x 

 Anatomia jamy ustnej i badanie stomatologiczne (B. Arzi) ........................... x 

 Stomatologiczne badanie rentgenowskie (B. Arzi)........................................ x 

 Choroby przyzębia (S. Peralta) ...................................................................... x 

 Choroby miazgi zęba (S. Peralta) .................................................................. x 

 Trudności w zamykaniu i otwieraniu jamy ustnej (B. Arzi) ........................... x 

 Choroby jamy ustnej i zębów u kotów (B. Arzi) ............................................ x 

 Postępowanie przy urazach jamy ustnej i twarzoczaszki u kotów (B. Arzi) .. x 

 Częste choroby zębów u psów (S. Peralta) .................................................... x 

 Ortodoncja, policzkowy rozrost kości u kotów, osteonekroza szczęk u psów 

(S. Peralta) ................................................................................................... x 

 Stomatologia drobnych ssaków towarzyszących (S. Peralta) ........................ x 

 Wykorzystanie komórek macierzystych w przewlekłym zapaleniu dziąseł      

i jamy ustnej kotów (B. Arzi) ........................................................................ x  

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM KONFERENCJI VETCO 
STOMATOLOGIA  
I CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA 
REJESTRACJA OD 7:00 
ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI O 9:00 
 

4 czerwca, sobota 
Sesja I, 9:00-12:30 

Stomatologia weterynaryjna: jak zacząć i czego potrzebujesz? S. Peralta 

Przerwa kawowa 10:00-10:15 

Anatomia jamy ustnej i badanie stomatologiczne: stary temat, lecz zawsze na czasie B. Arzi 

Przerwa kawowa 11:15-11:30 

Stomatologiczne badanie rentgenowskie:                                                                   
techniki wykonywania i interpretacja wyników 

B. Arzi 

Lunch 12:30-13:30 
 

Sesja II, 13:30-17:00 

Choroby przyzębia: diagnostyka i leczenie S. Peralta 

Przerwa kawowa 14:30-14:45 

Choroby miazgi zęba: diagnostyka i możliwości leczenia S. Peralta 

Przerwa kawowa 15:45-16:00 

Trudności w otwieraniu i zamykaniu jamy ustnej:                                                         
schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego oraz diagnostyka różnicowa 

B. Arzi 

  

5 czerwca, niedziela 
Sesja I, 8:30-12:00 

Choroby jamy ustnej i zębów u kotów B. Arzi 

Przerwa kawowa 9:30-9:45 

Postępowanie przy urazach jamy ustnej i twarzoczaszki u kotów B. Arzi 

Przerwa kawowa 10:45-11:00 

Częste choroby zębów u psów: diagnostyka i leczenie S. Peralta 

Lunch 12:00-13:00 
 

Sesja II, 13:00-16:30 

Ortodoncja; Policzkowy rozrost kości u kotów; Osteonekroza szczęk u psów S. Peralta 

Przerwa kawowa 14:00-14:15 

Stomatologia drobnych ssaków towarzyszących S. Peralta 

Przerwa kawowa 15:15-15:30 

Wykorzystanie komórek macierzystych                                                                   
w przewlekłym zapaleniu dziąseł i jamy ustnej kotów 

B. Arzi 

Zakończenie 16:30 

 



WYKŁADOWCY KONFERENCJI VETCO: 
STOMATOLOGIA I CHIRURGIA-SZCZĘKOWO-TWARZOWA 
 
Boaz Arzi DVM, Diplomate AVDC & EVDC 
 

Prof. Arzi ukończył studia w 2002 roku na Szaint Istvan 
University w Budapeszcie, po czym wrócił do swoich 
rodzinnych stron i rozpoczął pracę w szpitalu 
weterynaryjnym w Hajfa w Izraelu.  
 
Po pięciu latach intensywnej pracy klinicznej wyjechał             
do USA i ukończył rezydenturę z stomatologii i chirurgii 
szczękowo-twarzowej na University of California w Davis.  
 
W 2010 roku rozpoczął pracę w laboratorium dr. 
Athanasiou na Katedrze Inżynierii Biomedycznej w UC 
Davis, gdzie opracowuje metody bioinżynieryjnego 
tworzenia chrząstek włóknistych i bada ich chirurgiczne 
zastosowanie.  
 

W 2012 roku uzyskał tytuł dyplomowanego lekarza weterynarii American 
Veterinary Dental College.  
 
Jego główne zainteresowania dotyczą rekonstrukcji szczękowo-twarzowych, 
inżynierii tkankowej i technik mikrochirurgicznych.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Santiago Peralta DVM, Diplomate AVDC 
 

Prof. Peralta uzyskał dyplom lekarza weterynarii 
w 1999 roku na La Salle University w Kolumbii. Zanim 
zaczął specjalizować się w stomatologii i chirurgii 
szczękowo-twarzowej, przez sześć lat pracował 
w prywatnej przychodni weterynaryjnej.  
 
W 2009 roku ukończył rezydenturę ze stomatologii 
i chirurgii jamy ustnej na University of California w Davis, 
a następnie w 2011 roku objął stanowisko szefa sekcji 
stomatologii na Cornell University.  
 
Prof. Peralta jest dyplomowanym lekarzem weterynarii 
American Veterinary Dental College.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


