
Cena:
449 zł netto (23% VAT)

Sobota, 5 września

Niedziela, 6 września

Miejsce:
Hotel Andersia****
Pl. Andersa 3
61-894 Poznań

Rejestracja:
Zapisy wyłącznie przez formularz 
rejestracyjny na stronie: 
edukacja.medivet.pl

Uwaga! Agenda może ulec niewielkiej zmianie!

Data:
5-6 września 2020

Oferta specjalna na noclegi  
w hotelu Andersia**** dla uczestników 
konferencji do wyczerpania miejsc  
na hasło MEDiVET.

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 
359,00 zł/brutto
Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:
409,00 zł/brutto

Kontakt:
tel. 61 667 81 10;
61 667 81 00

AGENDAINFORMACJE

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

PARTNER KONFERENCJI

EDUKACJA

MEDiVET ZAPRASZA NA III KONFERENCJĘ

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

 8:30 – 9:30 Rejestracja uczestników

 9:30 – 10:00 Otwarcie konferencji

10:00 – 11:30  Rola badań laboratoryjnych w chorobach  
kardiologicznych - Prof. dr hab. Urszula Pasławska

11:30 – 11:45  Przerwa

11:45 – 13:15   Interpretacja badań w chorobach wątroby  
- Dr n. wet. Janina Łukaszewska

13:15 – 14:15  Lunch

14:15 – 15:45   Gdy dermatologiczne badania dodatkowe  
nie pozwalają na postawienie rozpoznania. Prze-
gląd przypadków klinicznych.  
- Dr. n. wet. Dorota Pomorska-Handwerker

15:45 – 16:00   Przerwa

16:00 – 17:30   Niedokrwistości – trudne przypadki  
- Dr n. wet. Janina Łukaszewska

 8:30 – 8:45 Powitanie gości

 8:45 – 10:15  Scattergram i histogram – Co mogę  
z nich wyczytać? - Dr Stefani Klenner-Gastreich

10:15 – 10:30 Przerwa

10:30 – 11:45 �Szczegóły�niebawem

11:45 – 12:05 Przerwa

12:05 – 13:05  Białka cCRP i fSAA – co o nich wiemy?  
Rola BOF w codziennej pracy lekarza weterynarii.  
- Dr Stefani Klenner-Gastreich

13:05 – 14:10  Lunch

14:10 – 15:40   Badanie osadów moczu  
- Dr n. wet. Janina Łukaszewska

http://www.edukacja.medivet.pl


Dr n. wet.
Janina Łukaszewska

Dr Stefanie  
Klenner-Gastreich

Prof. dr hab. Urszula  
Pasławska

WYKŁADOWCY

INTERAKTYWNE
WYKŁADY

OMÓWIENIE 
PRZYPADKÓW 
KLINICZNYCH

SYMULTANICZNE 
TŁUMACZENIE 
WYKŁADÓW

Od początku kariery zawodowej związana z Uniwersytetem Przy-
rodniczym we Wrocławiu, gdzie pracowała w Katedrze Fizjologii 
Zwierząt. Od 25 lat pracuje jako lekarz praktykujący. Pani Doktor 
jest znana z  rozwiązywania tzw. trudnych przypadków. Z  olbrzy-
mim zaangażowaniem zajmuje się ich diagnostyką i  leczeniem. 
Od lat konsultuje pacjentów oraz pomaga innym lekarzom wete-
rynarii z całej Polski, a swoim niezwykle bogatym doświadczeniem 
dzieli się w  licznych artykułach (ponad 70 pozycji), które zostały 
opublikowane w kraju i za granicą. Jako pierwsza w Polsce zdia-
gnozowała, wyleczyła i  opisała różne postaci niedokrwistości, 
szczególnie autoimmunohemolitycznej i  z  ciałkami Heinza. Jako 
lekarz praktyk Pani Doktor przez 20 lat współprowadziła Przy-

chodnię Weterynaryjną we Wrocławiu. Obecnie prowadzi własne 
Centrum Hematologii i  Diagnostyki Weterynaryjnej. Jest pomy-
słodawczynią i  współorganizatorką Sympozjum Diagnostyki We-
terynaryjnej– Patologia Kliniczna w  2012 i  2013 roku. Członek 
International Society of Animal Clinical Pathology (ISACP). Redak-
tor naukowy polskiego tłumaczenia Hematologii Weterynaryjnej  
J. Harvey’a, a także dwóch miesięczników weterynaryjnych w Pol-
sce „Magazynu Weterynaryjnego” i „Weterynarii w Praktyce”. Od 
lat szkoli lekarzy weterynarii w  tej dziedzinie na prowadzonych 
przez siebie warsztatach, wykładając na sympozjach, konferen-
cjach, kongresach dla lekarzy weterynarii.

W  2004 roku ukończyła Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej 
w  Hanowerze. W  latach 2004-2006 napisała pracę doktorską 
na temat jelitowych testów wchłaniania u psów, z powodzeniem 
otrzymując tytuł doktorski. Po odbyciu stażu w  Klinice Małych 
Zwierząt na Uniwersytecie Justus-Liebig w Giessen w Niemczech, 
Dr Klenner-Gastreich rozpoczęła rezydenturę z zakresu Patologii 
Klinicznej na Uniwersytecie Justus-Liebig. Obecnie pracuje jako 
konsultant naukowy ds. diagnostyki  laboratoryjnej w firmie scil. 

Jest uznanym wykładowcą z zakresu weterynaryjnej patologii kli-
nicznej, zarówno na konferencjach krajowych, jak i  międzyna-
rodowych. Jest przewodniczącą Komitetu ds. Norm Laboratoryj-
nych ECVCP. Od 2009 roku Dr Klenner-Gastreich jest jednym 
z prowadzących Kursu Zarządzania Jakością VIN, a  także dzie-
li się swoimi umiejętnościami i  wiedzą na innych kursach VIN. 
Szczególnie interesuje się ogólną patologią kliniczną, kontrolą 
jakości, a także edukacją.

Profesor w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w  Toruniu. Jest przewodniczącą Sekcji Kardiologicznej Polskiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, wice-prze-
wodniczącą Sekcji Badań Eksperymentalnych Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego, przewodniczącą Komisji Klinicznej Ko-
mitetu Nauk Weterynaryjnych i  Biologii Rozrodu Wydziału Nauk 
Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk. Członek Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Kardiologów Weterynaryjnych. Autorka 
lub współautorka 293 artykułów (132 oryginalne, 54 przeglą-

dowe), książek: Praktyczna Elektrokardiografia małych zwierząt”, 
„Badanie echokardiograficzne psów i  kotów”, dwóch skryptów 
i wielu prac na konferencjach krajowych i  zagranicznych. Orga-
nizatorka i  współorganizatorka licznych konferencji, seminariów 
i warsztatów dla lekarzy weterynarii wolnej praktyki oraz hodow-
ców psów. Jej głównymi kierunkami badawczymi są: techniki 
obrazowe w diagnostyce klinicznej chorób zwierząt, diagnostyka 
i  leczenie niewydolności krążeniowo-oddechowej zwierząt domo-
wych, diagnostyka i leczenie wrodzonych wad serca. 

Dr n. wet. Dorota  
Pomorska-Handwerker 

Członek Europejskiego Stowarzyszenia Dermatologów Weterynaryj-
nych. Jest absolwentką Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Lubli-
nie, gdzie po studiach przez osiem lat kontynuowała pracę, jako 
asystent a później adiunkt w Zakładzie Diagnostyki Klinicznej i Der-
matologii Weterynaryjnej Katedry i  Kliniki Chorób Wewnętrznych 
Zwierząt UP w Lublinie. Po rocznym stażu na Uniwersytecie Medycz-
nym w Lund (Szwecja) obroniła pracę doktorską z zakresu alergolo-
gii w 2004 roku. W tym samym roku ukończyła Podyplomowe Stu-
dia Specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów, uzyskując tytuł 

specjalisty. Interesuje się dermatologią, alergologią i endokrynolo-
gią. W latach 2003-2005 ukończyła prestiżowy kurs specjalistycz-
ny z  zakresu dermatologii weterynaryjnej prowadzony w  ramach  
Europejskiej Szkoły dla Lekarzy Weterynarii ESVAS w Wiedniu. Stale 
prowadzi szkolenia i wykłady z  zakresu dermatologii i alergologii 
dla lekarzy weterynarii z całego kraju i jest uważana za cenionego 
eksperta w tych dziedzinach. Jest również konsultantem merytorycz-
nym laboratorium weterynaryjnego Laboklin.


