CHOROBY NOWOTWOROWE MAŁYCH
ZWIERZĄT W PRAKTYCE KLINICZNEJ
kurs podstawowy onkologii
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Szanowni Państwo,
Popularność i bardzo dobry odbiór pierwszej edycji ONCO Academy skłoniły nas
do zajęcia się kolejnymi chorobami nowotworami zwierząt towarzyszących.
Z niezwykłą zatem satysfakcją zapraszamy Państwa na następne spotkania.
W nadchodzącym roku przedstawimy Państwu kompleksowo, od spojrzenia patologa
aż do leczenia i rokowania, nowotwory kości, w tym szczególnie postępowanie chirurgiczne,
guzy śledziony, czerniaki w różnych lokalizacjach oraz wreszcie coraz ważniejsze w Państwa
praktyce nowotwory układu chłonnego.
Całość pomyślana jako kurs podstawowy onkologii poprowadzona zostanie
w formie całodniowego szkolenia wspólnie przez zespół lekarzy praktyków stykających się
codziennie z chorobami nowotworowymi zwierząt.
Dr. n. wet Dariusz Jagielski
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PLAN SZKOLENIA
GDAŃSK - POZNAŃ - ŁÓDŹ - KATOWICE

9.00-10.30 - Chłoniaki i białaczki
10.30-10.45 - Przerwa
10.45-11.45 - Czerniaki w różnych lokalizacjach
11.45-12.30 - Przerwa
12.30-13.30 - Nowotwory śledziony
13.30-13.45 - Przerwa
13.45-15.15 - Nowotwory kości
15.15-15.30 - Przerwa
15.30-16.45 - Zabiegi chirurgiczne w nowotworach pierwotnych i wtórnych kości
Prelegenci prowadzą wspólnie wykłady według unikalnej, interaktywnej metody
dobrze znanej Uczestnikom pierwszej edycji ONCO Academy.
Podczas XXVII Międzynarodowego Kongresu Medycyny Weternaryjnej Małych
Zwierząt Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt odbędzie
się dodatkowy, godzinny wykład, będący podsumowaniem i uzupełnieniem cyklu.

							
						

							

ZAPRASZAMY!

SYLWETKI PRELEGENTÓW
Dr n. wet. Dariusz Jagielski - Przewodniczący Sekcji Onkologii PSLWMZ
Współzałożyciel i współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej “Białobrzeska” w Warszawie. Interesuje się   przede wszystkim ONKOLOGIĄ WETERYNARYJNĄ,   w tym
diagnostyką onkologiczną, chemioterapią i chirurgią onkologiczną oraz radioterapią.
Dariusz Jagielski jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2001 roku na tej uczelni obronił pracę
doktorską o tytule:  ”Epidemiologia i leczenie chłoniaka złośliwego psów”.
Doktor Jagielski od wielu lat jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Onkologii Weterynaryjnej (już od ponad 10 lat systematycznie dokształca się również za granicą), uczestniczy w licznych sympozjach weterynaryjnych, zarówno krajowych, jak
i europejskich (również w charakterze wykładowcy).
Dariusz Jagielski jest autorem licznych publikacji z dziedziny onkologii weterynaryjnej. Pan Doktor przez ponad 10 lat był wykładowcą akademickim (zajmującym się onkologią i hematologią weterynaryjną),

2010

a przez ponad 4 lata – przewodniczącym Sekcji Onkologii Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.
Dodatkowo jest wykładowcą podyplomowych studiów specjalizacyjnych dla lekarzy weterynarii na Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie, Lublinie oraz Olsztynie.

Lek. wet. Leonard Gugała - Z-ca Przewodniczącego Sekcji Onkologii PSLWMZ
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu. Po studiach
odbył roczny staż w Uniwersyteckiej Klinice Chirurgii Weterynaryjnej we
Wrocławiu. Od 1993r. wraz z żoną prowadzi Prywatną Przychodnię Małych
Zwierząt w Szczecinie na ul Chopina 53A i Mieszka I 62. Uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii i radiologii weterynaryjnej.
Organizator wielu konferencji i warsztatów z zakresu onkologii, chirurgii i ortopedii, w których brali udział wykładowcy z najlepszych uniwersytetów w Europie i Ameryce Północnej. Założyciel sekcji onkologii   weterynaryjnej przy Polskim Stowarzyszeniu
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ). Przynależy do organizacji:
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (PSLWMZ), European Society of Veterinary Oncology  
ESVONC,  European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology (ESVOT). Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w warsztatach, stażach i konferencjach w Europie i Ameryce Północnej. Autor specjalistycznych publikacji
naukowych, uczestnik programów radiowych i telewizyjnych. Od początku swojej działalności weterynaryjnej nieustannie propaguje onkologię weterynaryjną.

Lek. wet. Małgorzata Wilkowska
Wydział Medycyny weterynaryjnej w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem w 2005
roku. Już na studiach odkryła swoje zamiłowanie do chirurgii. Odbyła staże na
oddziałach chirurgicznych, miedzy innymi na Uniwersytecie Weterynaryjnym
w Wiedniu. Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych sympozjach
i szkoleniach z chirurgii weterynaryjnej w Polsce i za granicą. Na co dzień pracuje w przychodni weterynaryjnej ”Białobrzeska” w Warszawie, gdzie często spotyka się z trudnymi przypadkami z zakresu chirurgii tkanek miękkich i w chirurgii
onkologicznej.

Dr n. wet. Wojciech Hildebrand
Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu (1994 r.), w latach
1994-2014 pracował na stanowisku ordynatora w Katedrze Chorób Wewnętrznych
z Kliniką Koni, Psów i Kotów, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
Obszar zainteresowań zawodowych: choroby wewnętrzne psów i kotów,
diagnostyka laboratoryjna oraz przede wszystkim onkologia ze szczególnym uwzględnieniem chemioterapii chorób nowotworowych. W latach
2010 i 2011 odbył staże zagraniczne w specjalistycznych weterynaryjnych
ośrodkach onkologicznych w Holandii (Terneuzen) i na Słowenii (Postojna).
Członek ESVONC (Europejskie Stowarzyszenie Onkologów Weterynaryjnych).
Autor i współautor ponad 100 publikacji i doniesień naukowych, artykułów szkoleniowych i popularyzatorskich a także podakademickich.
Prelegent
na
licznych
konferencjach
ręczników
i szkoleniach. Stworzył fakultatywny przedmiot „Onkologia psów i kotów”, który prowadzi od 3 lat na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu dla studentów 5 roku. Od 2005 roku aktywnie działa w samorządzie lekarsko-weterynaryjnym. W latach
2005-2013 był zastępcą Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a od 2013 roku pełni funkcję Prezesa Rady Dolnośląskiej
Izby Lekarsko – Weterynaryjnej i członka Prezydium Rady Krajowej Izby Lekarsko – Weterynaryjnej. Odznaczony odznaką
Meritus oraz odznaką Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Dr hab. Rafał Sapierzyński, profesor nadzwyczajny SGGW
Absolwent Wydziału Weterynarii SGGW w Warszawie. Po zakończeniu studiów studia doktoranckie przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w dyscyplinie: weterynaria, w specjalności: „Biologiczne podstawy regulacji wzrostu zwierząt i utrzymania ich zdrowia.”. Obrona pracy doktorskiej pt. „Patomorfologiczne
badania błony śluzowej żołądka psów przy zakażeniu Helicobacter spp.” odbyła się
14 stycznia 2004, co wiązało się z uzyskaniem stopnia doktora nauk weterynaryjnych.
Główne zainteresowania naukowe: występowanie, epidemiologia i rozpowszechnienie
nowotworów u zwierząt towarzyszących człowiekowi, w szczególności zastosowanie badań cytopatologicznych w rozpoznawaniu choroby nowotworowej u zwierząt, cytodiagnostyka, epidemiologia rozrostów układu hemolimfatycznego u psów i kotów, ze szczególnym uwzględnieniem
chłoniaków, szeroko rozumiana patologia i jej zastosowanie w rozpoznawaniu chorób u zwierząt
– opis przypadków chorób do tej pory nie rozpoznanych w Polsce: leiszmanioza u psa, prototekoza jelitowa u psa, dirofilarioza
u psów, badania eksperymentalne nad występowaniem chorób zakaźnych u ptaków egzotycznych (mykobakterioza papużek
falistych, zakażenia wirusowe u ptaków) i udomowionych, diagnostyka cytologiczna chorób skóry u psów i kotów.
Dorobek publikacyjny składa się ogółem 130 pozycji, z czego 50 to oryginalne prace naukowe. Autor 2 skryptów dla studentów
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz podręcznika «Onkologia praktyczna psów i kotów», współautor II i II tomu nowego
wydania „Chirurgii Małych Zwierząt Żakiewicza”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej z zakresu Patomorfologii Zwierząt. Od 2009 kierownik Zakładu Patomorfologii Zwierząt Katedry Patologii        
i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW.

