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Już 7 lipca do Warszawy zawitają zmotoryzowani
weterynarze z VETs with HORSEPOWER. 10 akredytowanych wykładów szkoleniowych dla
praktyków i wykładających lekarzy weterynarii oraz wszystkich zainteresowanych odbędzie się w
budynku 24 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Program posiada akredytację
brytyjskiego konsorcjum doskonalenia zawodowego.

Program:
Dr D. Molska (MSD Animal Health) Czy możemy okiełznać grypę?
DR J. KIDD (Prywatna praktyka, OXFORD) Choroby szyi i grzbietu koni – problem i
postępowanie
Dr C. HAHN (Dick Vet, EDINBURGH) Lewostronne porażenie krtani: konie dychawiczne i
galopujące żyrafy
Dr D. BARDELL (UNIVERSITY of LIVERPOOL) „Uzyskanie przewagi” – sedacja i
znieczulenie w trudnych przypadkach
Dr E. Hainisch (UNIVERSITY of NOTTINGHAM) Brodawczyca u koni – naukowe podstawy
działania wirusa brodawczaka
Ms J. CROFT (Prywatna praktyka, KINROSS, SCOTLAND) Jak to zrobić… Trzy podstawowe
procedury dla mniej doświadczonych lekarzy praktykujących
Dr J.BURFORD (UNIVERSITY of NOTTINGHAM) Kolka – kiedy operować, kiedy
przeprowadzić eutanazję
Prof. D. KNOTTENBELT (UNIVERSITY of LIVERPOOL/GLASGOW) Nietypowe i interesujące
choroby układu pokarmowego u koni oraz Nowotwory jelita u koni
O inicjatywie
Przedsięwzięcie ma na celu zebranie funduszy na wybudowanie miejskiego centrum
edukacyjnego i klinicznego w Gambii, aby wspomóc pracujące tam ciężko osły i konie.
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Gambia jest jednym z najbiedniejszych krajów świata i niezliczone tysiące pracujących tam
koni i osłów nie mają dostępu do opieki weterynaryjnej. The Gambia Horse and Donkey
Trust (http://www.gambiahorseanddonkey.org.uk) posiada już długą historię pracy w Gambii
i widoczne tego efekty. Nowe centrum pozwoli na bardziej efektywne leczenie pracujących
koni i osłów, którym ich włąściciele zawdzięczają nie tylko jakość życia, ale również samo
przeżycie. Centrum zapewni również edukację na wszystkich poziomach: od dzieci,
właścicieli zwierząt, po samych lekarzy weterynarii.
Drugi cel to zebranie funduszy na przeprowadzenie operacji rozszczepu podniebienia u 500
dzieci i niemowląt w Indiach, w ramach działania fundacji The Smile Train
(http://www.smiletrain.org.uk). Dzieci urodzone z tak poważną wadą skazuje się na życie w
upokorzeniu, okrucieństwie i braku perspektyw.
VETs with HORSEPOWER
Warszawa, 7 LIPCA 2014
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
ul. Nowoursynowska 159, budynek 24, godz. 9:00, aula I im. J. Gordziałkowskiego
Aby uczestniczyć, wystarczy dotacja (min. 5 zł):
http://uk.virginmoneygiving.com/team/vetswithhorsepower

Promowane

TRUDNE TEMATY – CZYLI O ETYCE W WETERYNARII
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Na praktyki do Afryki

Projekt prof. Magdaleny Król z SGGW wśród 10 przykładowych
grantów na 10-lecie ERC

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Weterynarii

XVIII Śląskie Warsztaty Diagnostyczne

