
Międzynarodowa 
Konferencja

Międzynarodowa konferencja radiologiczno – chirurgiczna 
„Współczesne techniki diagnostyczne  i terapeutyczne w praktyce”

22.11.2014 andel’s Hotel 
ul. Ogrodowa 17, 91-065 Łódź 

INFORMACJE 
I ZAPISY NA STRONIE
www.pslwmz.pl

10PU
NK

KACYJNE10PU
NK

KACYJNE

P
O
LS

K
IE

S
TO

W
AR

ZY
S ZENIE LE K AR ZY

W
E
T E

R
Y
N
A
R
II



Prof. Donald E. Thrall, DVM, PhD. Jest absolwentem Instytutu Weterynaryjnego, Purdue Uni-
versity, który ukończył w 1969 r. W 1971 otrzymał tytuł Master of Science a w 1974 stopień dok-
tora nauk weterynaryjnych w Colorado State University. Jako profesor diagnostyki obrazowej 
pracował na Uniwersytecie Georgia, University of Pennsylvania, Ross University oraz North Caro-
lina State University. Obecnie jest profesorem na North Carolina State University, a także zajmuje 
się kontrolą jakości badań obrazowych w IDEXX Teleimaging. Prof. Thrall jest dyplomowanym 
przez American College of Veterinary Radiologii specjalistą zarówno w radiologii diagnostycznej 
i radioterapii onkologicznej, gdzie w chwili obecnej pełni funkcję Prezesa. Donald Thrall pełni 
także funkcje profesora w North Carolina State University oraz instytucie Radiacji Onkologicznej 
w Duke University Medical Center. Główne zainteresowania naukowe i zawodowe Profesora Do-
nalda Thrall to diagnostyka obrazowa chorób nowotworowych ze szczególnym zastosowaniem 
CT i MRI. Profesor Thrall jest autorem lub współautorem ponad 200 publikacji od ponad 30 lat 
oraz redaktorem czasopism z zakresu USG i radiologii weterynaryjnej. Obecnie wraz z dr. Ian Ro-
bertsonem zajmuje się redakcją 6. wydania podręcznika z zakresu weterynaryjnej diagnostyki 
radiologicznej oraz atlasu anatomii radiologicznej psów i kotów.

Zastosowanie radiografii i CT w diagnostyce niekardiologicznych 
chorób klatki piersiowej u psów. 

Zastosowanie radiografii i CT w diagnostyce niekardiologicznych chorób klatki piersiowej 
u psów. Większość objawów chorób śródpiersia jest możliwe do uwidocznienia w badaniu rent-
genowskim klatki piersiowej. U wielu pacjentów nie jest  możliwe aż do zaawansowanego sta-
dium choroby, by dokładnie i z pewnością wykazać, które obszary anatomiczne zostały zajęte 
procesem chorobowym. Jako, że leczenie schorzeń narządów klatki piersiowej często wymaga 
operacji, a wielu torakochirurgów rezygnuje z  torakotomii diagnostycznych, istnieje potrzeba 
dokładniejszego rozeznania diagnostycznego w badaniach obrazowych. Taka jakość diagno-
styczna w większości przypadków może być zagwarantowana przy wykorzystaniu CT, która jest 
stosowana powszechnie jako CT. W tej prezentacji zostaną przedstawione zalety stosowania CT 
w połączeniu z radiografią klatki piersiowej, co zostanie omówione i zilustrowane materiałem 
klinicznym.
 
Cechy nowotworów zatok nosowych w badaniu Rtg, CT i MRI u psów i kotów oraz strategia 
leczenia z zastosowaniem radioterapii. 

Guzy zatok nosowych nie należą do najbardziej popularnych nowotworów u psów i kotów. Są 
jednak rozpoznawane późno, wywołują rozległe zmiany i nie są łatwe do wyleczenia. Pierwszym 
krokiem w postępowaniu z pacjentem podejrzanym o obecność guza w zatokach nosowych jest 
prawidłowe przeprowadzenie postępowania diagnostycznego. Klasyczna radiografia została za-
stąpiona przez CT jako metoda z wyboru, ale MRI posiada swoje zalety, które uzasadniają jego 
stosowanie. Stosowanie tych metod diagnostycznych u pacjentów z nowotworami zatok noso-
wych zostaną omówione szczegółowo w trakcie wykładu wraz z obecnymi strategiami leczenia 
opartymi na radioterapi. Obecnie większość protokołów radioterapii nie posiada algorytmów 
leczniczych i są raczej alternatywnymi metodami terapii paliatywnej, co będzie również przed-
miotem dyskusji.

Donald E. Thrall, DVM, PhD

Ross University School of Veterinary Medicine New Jersey, USA



Dr hab. Andrzej Pomianowski, prof. nadzw. UWM Wydział Medycyny 
Weterynaryjnej UWM w Olsztynie Profesor Andrzej Pomianowski jest kie-
rownikiem Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny 

Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Jego zainteresowania naukowo-badawcze  dotyczą  diagnostyki, patologii i terapii chorób wewnętrz-
nych zwierząt z ukierunkowaniem na zagadnienia neurologii weterynaryjnej. Obejmują one nastę-
pujące obszary badawcze: badania płynu mózgowo-rdzeniowego, zastosowanie elektrodiagnostyki 
aparaturowej oraz wykorzystanie rezonansu magnetycznego w diagnozowaniu chorób układu ner-
wowego. Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych. Jest też redaktorem naukowym polskiego 
wydania podręcznika ,,Atlas i podręcznik neurologii małych zwierząt”. Zastosowanie tomografii kom-
puterowej (CT, CT-artrografia) w diagnostyce schorzeń kolana u psów.

Jamistość rdzenia kręgowego u psów.

Jamistość rdzenia kręgowego jest definiowana jako stan, w którym w rdzeniu kręgowym dochodzi do 
rozwoju jamy wypełnionej płynem mózgowo-rdzeniowym. Za przyczynę uznaje się zaburzenie w krą-
żeniu płynu pomiędzy rdzeniem kręgowym a mózgiem na poziomie otworu potylicznego wielkiego. 
Zaburzenia przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego są wynikiem wrodzonych lub nabytych chorób 
ośrodkowego układu nerwowego. Najbardziej wartościową techniką diagnostyczną dającą rozpozna-
nie jamistości rdzenia jest badanie rezonansem magnetycznym. Umożliwia ono ocenę struktur mó-
zgowia, głównie móżdżku i pnia mózgu oraz ich ułożenie względem otworu potylicznego wielkiego. 
W przypadku jamistości widoczne są wewnątrz rdzenia kręgowego podłużne jamy. Wśród ras predy-
stynowanych do wystąpienia tego zaburzenia wymieniane są Cavalier King Charles spaniele, u któ-
rych główną przyczyną jest wada rozwojowa Chiariego. Ze względu na objawy kliniczne, powodujące 
dyskomfort życia pacjentów dotkniętych tą chorobą, opracowano skuteczne standardy postępowania 
chirurgicznego i farmakologicznego.

 

Mgr Sebastian Strobel. Jest absolwentem kierunku Fizyka Biomedycz-
na wydziału Matematyki, Informatyki i Fizyki Uniwersytety Gdańskiego. Po 
ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Laboratorium Badawczym, w któ-

rym od 7 lat zajmuje się badaniem promieniowania rentgenowskiego wszelkiego rodzaju apa-
ratury RTG. W swej pracy zawodowej koncentruje się na tematach dotyczących różnych form 
diagnostyki wykorzystujących promieniowanie jonizujące.

Współczesne technologie obrazowania rentgenowskiego. Alternatywne metody obrazowania.

Nowoczesna aparatura rentgenowska staje się coraz powszechniejszym narzędziem diagno-
stycznym w weterynarii. Nowe technologie umożliwiają korzystanie z szerokiego wachlarza 
funkcjonalności jak np. pomiar dysplazji stawów biodrowych oraz indeks VHS. Współczesna dia-
gnostyka otwiera nowe możliwości przed lekarzami oferując im optymalizację procesu uzyski-
wania radiogramu, minimalizując koszt oraz czas potrzebny na jego uzyskanie, a maksymalizując 
szansę postawienia trafnej diagnozy. Diagnostykę uzupełniają także niejonizujące metody obra-
zowania takie jak: ultrasonografia oraz rezonans magnetyczny.

Dr hab. Andrzej Pomianowski

prof. nadzw. UWM Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Mgr Sebastian Strobel
Akredytowane Laboratorium Badawcze Promieniowania Jonizującego  
MKJ Radiologia



Dr n.wet. Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska. Absolwentka Wydziału Medycyny Weteryna-
ryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie 
chirurgii weterynaryjnej. W 2012 roku uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych na Wy-
dziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Badania do pra-
cy doktorskiej w zakresie technik dopplerowskich i kardiologii prowadziła miedzy innymi na 
Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium pod kierownictwem ko-promotora – Prof. 
Corduli Poulsen Katrup gdzie również odbyła staż w Klinice Chirurgii i Rozrodu Zwierząt. Dr A. 
Pietsch-Fulbiszewska jest członkiem European Association of Veterinary Diagnostic Imaging 
oraz Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. Prowadzi warsztaty szko-
leniowe z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej, ultrasonografii dopplerowskiej oraz radiolo-
gii organizowane przez PSLWMZ. 

Ultrasonografia Dopplerowska 
– możliwości zastosowań diagnostycznych u małych zwierząt

Kryteria doplerowskiej oceny przepływu krwi obejmują charakter widma, prędkość krwi, współ-
czynniki oporu oraz objętość przepływającej krwi. Badanie cechuje się brakiem inwazyjności 
i jest coraz częściej rutynowo wykonywanym badaniem hemodynamiki. Stanowi uzupełnienie 
standardowego badania ultrasonograficznego i z powodzeniem zastępuje badania inwazyjne. 
Pozwala stwierdzić przepływ w kwestionowanych strukturach. Ocena naczyń krwionośnych 
jamy brzusznej stanowi odzwierciedlenie funkcji układu sercowo-naczyniowego oraz wska-
zuje na funkcję narządów miąższowych. Za pomocą ultrasonografii dopplerowskiej możliwe 
jest śledzenie dynamiki procesu patologicznego. Metoda doplerowska umożliwia wykrycie 
wad naczyniowych, w tym krążenia wrotno-obocznego oraz takich patologii, jak zakrzepica 
tętnicza i żylna. Szerokie zastosowanie znalazła również w rozrodzie. Badania wykonywane są 
za pomocą ultrasonografu z dedykowanym oprogramowaniem, a kluczowym aspektem jest 
doświadczenie operatora i znajomość techniki badania z uwzględnieniem artefaktów, co sta-
nowić będzie przedmiot wykładu.

Dr n.wet. Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska

UCMW Kraków



Dr n. wet. Beata Degórska. Jest adiunktem w Katedrze Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Jest absolwentką Warszawskiego Wy-
działu Medycyny Weterynaryjnej. Od ukończenia studiów związana Katedrą Chirurgii Zwierząt, 
potem z Zakładem Chirurgii Małych Zwierząt. Ukończyła wiele kursów europejskich z zakresu 
chirurgii i ortopedii psów i kotów. Zaangażowana w pracę ze studentami zainteresowanych 
pogłębianiem swoich chirurgicznych umiejętności. Jej zainteresowania naukowe dotyczą: chi-
rurgii i ortopedii, skupiając się głównie na problemach dotyczących stawów biodrowych

Leczenie schorzeń stawów biodrowych dorosłych psów. 

Klinicznym obrazem schorzeń stawów biodrowych psów jest postępujące wraz z upływem 
czasu zniedołężnienie zwierząt, którego tłem jest choroba zwyrodnieniowa stawów. Najczęst-
szymi przyczynami rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów biodrowych psów są:

a. dysplazja stawów biodrowych, 
b. choroba Legg-Calve-Perthesa, 
c. zwichnięcie stawu biodrowego,
d.  wcześniejsze zabiegi operacyjne na terenie stawu (repozycja złuszczenia głowy kości udo-

wej, złamanie szyi kości udowej, operacyjna repozycja zwichnięcia stawu biodrowego).
Leczenie w takich przypadkach zależne jest nie tylko od stanu pacjenta, jego wieku, masy ciała 
i sposobu użytkowania, ale także oczekiwań właściciela i jego możliwości finansowych. Rady-
kalnymi metodami leczenia stawów objętych chorobą zwyrodnieniową są amputacja głowy 
i szyi kości udowej oraz protezowanie stawów biodrowych. 
Celem obu tych zabiegów jest leczenie bólu stawu dotkniętego procesem zwyrodnieniowym. 
Przygotowanie, wskazania, postępowanie pooperacyjne i powikłania w przypadku obu tych 
procedur są odmienne.
Dobór sposobu leczenia oparty powinien być na ocenie indywidualnego przypadku.  

Dr n.wet. Beata Degórska
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
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Program konferencji:

10.00 – 10.45  
Dr n. wet. Agnieszka Pietsch-Fulbiszewska UCMW UJ-UR Kraków

Ultrasonografi a Dopplerowska – zastosowanie w diagnostyce małych zwierząt

10.45 – 11.30 
Dr hab. Andrzej Pomianowski prof. nadzw. UWM Wydział Medycyny Weterynaryjnej Olsztyn

Jamistość rdzenia kręgowego u psów
11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 12.30 
Mgr Sebastian Strobel 
Akredytowane Laboratorium Badawcze Promieniowania Jonizującego MKJ Radiologia

Współczesne technologie obrazowania rentgenowskiego.
Alternatywne metody obrazowania.

12.30 – 13.15 
Prof. Donald Thrall Ross University School of Veterinary Medicine New Jersey, USA 

Zastosowanie radiografi i i CT w diagnostyce niekardiologicznych 
chorób klatki piersiowej u psów. 

13.15 – 14.00 
Prof. Donald Thrall Ross University School of Veterinary Medicine New Jersey, USA 

Cechy nowotworów zatok nosowych w badaniu Rtg, CT i MRI u psów i kotów oraz strategia 
leczenia z zastosowaniem radioterapii. 

14.00 – 14.30 Przerwa

14.30 – 15.15 
Prof. Donald Thrall Ross University School of Veterinary Medicine New Jersey, USA 

Zalety i wady mielografi i, tomografi i komputerowej i rezonansu magnetycznego  
w diagnostyce obrazowej rdzenia kręgowego psów.

15.15 – 16.00 
Dr n.wet. Beata Degórska Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie

Zastosowanie endoprotez w leczeniu schorzeń stawu biodrowego 
– problemy diagnostyczne i kliniczne

Koszt uczestnictwa wynosi: 350 zł brutto 
Członkowie PSLWMZ i Stowarzyszenia Śląska Poliklinika Weterynaryjna: 300 zł brutto 

Wpłaty prosimy wykonać na konto:  
12 1500 1520 1215 2000 8964 0000 z dopiskiem „konferencja radiologiczna”




