XVI Kongres
Problemy w Rozrodzie Małych Zwierząt
Płodność, Ciąża, Noworodek
Wrocław, 24-25 września 2022
Aula Jana Pawła II
Pl. Grunwaldzki 24
Wrocław
Wykłady tłumaczone symultanicznie z języka angielskiego na polski i z języka polskiego na angielski

Sobota 24.09.2022
Perspektywy i wyzwania w rozrodzie małych zwierząt
09.00-09.40
09.40-10.20

"Prawdy i mity” w rozrodzie małych zwierząt – Alain Fontbonne (Alfort-Paryż)
Antybiotyki w rozrodzie małych zwierząt: dylematy dotyczące zdrowia, dobrostanu i
efektywności – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)

10.20-10.45

Przerwa kawowa

Etyka w rozrodzie psów i kotów

11.25-12.05

Rozważania etyczne na temat rozrodu psów i kotów: czy mamy zapomnieć o niektórych rasach?
– Ann van Soom (Gandawa)
Problemy w rozrodzie ras brachycefalicznych – Wojciech Niżański (Wrocław)

12.05-13.05

Lunch

10.45-11.25

Infekcje i choroby pasożytnicze a płodność

14.25-15.05

Mykoplazma i chlamydia – niekończąca się dyskusja? – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)
Kaszel psiarniowy a zaburzenia rozrodu – czy mają ze sobą coś wspólnego? – Tadeusz Frymus
(Warszawa)
Pasożyty a rozród – Andrzej Połozowski (Wrocław)

15.05-15.35

Przerwa kawowa

13.05-13.45
13.45-14.25

Rozród wspomagany
15.35-16.15
16.15-16.55
16.55-17.35
20.00

Nowoczesne techniki wspomagania rozrodu u małych zwierząt – Gaia Cecilia Luvoni (Mediolan)
Pułapki i korzyści bankowania nasienia psów rasowych – Ann Van Soom (Gandawa)
Nasienie psa – markery płodności i zamrażalności – Sabine Schäfer-Somi (Wiedeń)

Uroczysta kolacja
Niedziela 25.09.2022

Zapłodnienie-Ciąża-Poród

09.40-10.20
10.20-11.00

Klucz do racjonalnego planowania rozrodu – dokładne wyznaczanie terminu owulacji, implantacji
i porodu – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
Poród – co nam się wydaje, a co wiemy – Sebastian Arlt (Berlin)
Noworodki – jak diagnozować i leczyć – Andrea Münnich (Berlin)

11.00-11.25

Przerwa kawowa

09.00-09.40

Płodność-Niepłodność-Antykoncepcja
11.25-12.05
12.05-12.45
12.45-13.25
13.25-14.05

Nowoczesne metody regulacji płodności i cyklu jajnikowego – Sandra Goericke-Pesch (Hanower)
Czynność tarczycy a płodność – Sebastian Arlt (Berlin)
Sterylizacja: co robić, a czego unikać – Ann Van Soom (Gandawa)
Efekty uboczne kastracji u psów samców: rola LH oraz wpływ na behawior, problemy
ortopedyczne i nowotworzenie – Alain Fontbonne (Alfort-Paryż)

14.05

Uwagi końcowe i zakończenie Kongresu

14.10

Obiad

