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Podnośmy kwalifikacje Bądźcie z nami!
i budujmy relacje
Wywiad z lek. wet. Jackiem
Szulcem, przewodniczącym Sekcji Chirurgii
Weterynaryjnej Polskiego
Stowarzyszenia Lekarzy
Weterynarii Małych Zwierząt, właścicielem Kliniki
Weterynaryjnej w Zgierzu.

Wywiad z lek. wet. Piotrem Parysem, przewodniczącym Sekcji Dermatologii Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt, współwłaścicielem Kliniki Weterynaryjnej Olvet w Olsztynie.
Jakie zadania stawia przed sobą Sekcja?
Założona ponad 20 lat temu z inicjatywy
Profesora Zbigniewa Pomorskiego Sekcja
Dermatologii Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
jest dobrowolną, samorządną i ogólnopolską organizacją. Obecnie liczy
50 członków. Impulsem do stworzenia
Sekcji były wzrastające zainteresowanie
lekarzy weterynarii i chęć doskonalenia
umiejętności w zakresie dermatologii. Co
ciekawe, była to jedna z pierwszych sekcji
wyłonionych w ramach Stowarzyszenia.
Lekarz weterynarii niemal codziennie spotyka się z wieloma trudnymi przypadkami
dermatologicznymi, stąd też konieczność
ciągłego doskonalenia wiedzy z obszaru
diagnostyki, poznawania nowych metod
leczenia oraz profilaktyki.
Głównym celem naszej Sekcji jest stałe
podnoszenie kwalifikacji lekarzy weterynarii zajmujących się lecznictwem małych
zwierząt w zakresie dermatologii. Istotne
jest dla nas również budowanie relacji
i tworzenie więzi pomiędzy członkami
Stowarzyszenia, a także nawiązywanie
współpracy z różnymi lecznicami weterynaryjnymi w całej Polsce.
Chęć upowszechniania najnowszych
osiągnięć, doskonalenia umiejętności
i szerzenia wiedzy z zakresu dermatologii
zainspirowała nas do zorganizowania
kolejnych, XI Warsztatów Dermatologicznych, które odbędą się w dniach 7-8
grudnia 2013 roku w Starych Jabłonkach
koło Olsztyna. Tematem przewodnim XI
Warsztatów są „Choroby autoimmunologiczne”. Celem Warsztatów jest również
stworzenie przestrzeni do dzielenia się
swoimi doświadczeniami, analizowanie
przypadków dermatologicznych, a także
przedstawienie schematów postępowaR
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nia w ramach dobrych praktyk. Każdy
uczestnik będzie miał możliwość zaprezentowania i omówienia na forum wybranego przez siebie przypadku z własnej
praktyki. Wierzymy, że interaktywna
formuła warsztatów skróci dystans między
uczestnikami i stanie się przyczynkiem do
połączenia przyjemnego z pożytecznym.
Kolejnym celem Stowarzyszenia jest
współorganizowanie, po raz pierwszy
w Polsce, Dorocznego Kongresu ESVD-ECVD Europejskiego Stowarzyszenia
Dermatologów Weterynaryjnych (The
27th Congress of the European Society of Veterinary Dermatology and the
European College of Veterinary Dermatology ESVD-ECVD) w 2015 roku
w Krakowie. Kandydatura Polski została
już zatwierdzona na tegorocznym kongresie w Walencji, z czego bardzo się
cieszymy. Jesteśmy zdania, że będzie to
wspaniała promocja polskiej weterynarii
w Europie, a dla polskich lekarzy weterynarii – okazja do zapoznania się z nowinkami z zakresu dermatologii. Sekcja
Dermatologiczna współpracuje obecnie
z międzynarodową kadrą specjalistów
dermatologów weterynaryjnych i dąży
do jej poszerzenia o lekarzy weterynarii z Polski. W przyszłym roku, latem
wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Dermatologów Weterynaryjnych
planujemy zorganizować w Warszawie
ESVD Young Vets Veterinary Dermatology Conference. Tego typu konferencje
dla młodych lekarzy weterynarii odbyła
się w tym roku w Wiedniu i cieszyła się
ogromnym zainteresowaniem. W przyszłości Sekcja chciałaby również stworzyć sieć dermatologicznych ośrodków
referencyjnych w Polsce, do których
można będzie kierować trudne przyK

padki. Jesteśmy niezwykle dumni, że
Sekcja zrzesza pasjonatów dermatologii
z całej Polski. Życzylibyśmy sobie, aby
nasza Sekcja z każdym dniem stawała
się jeszcze większa, dlatego też staramy
się promować jej dokonania, zwłaszcza
młodych lekarzy weterynarii.
Korzyści?
Członkostwo w Sekcji Dermatologicznej,
działającej w ramach Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych
Zwierząt daje możliwość kształcenia ustawicznego oraz podnoszenia standardów
prowadzenia praktyki lekarko-weterynaryjnej w zakresie dermatologii. Bardziej
prozaiczną korzyścią są zniżki w opłatach
za udział w kongresach, warsztatach
czy szkoleniach organizowanych przez
nasze Stowarzyszenie. Zniżką objęte
są również opłaty wstępu na kongresy
WSAWA i FECAVA. Członkowie naszej
sekcji będą również objęci zniżką w opłacie kongresowej za udział w kongresie
ESVD-ECVD w Krakowie. W imieniu
swoim i wszystkich członków naszej Sekcji
Dermatologicznej serdecznie zapraszam
do przyłączenia się. Osoby zainteresowane dermatologią, pragnące pogłębić
swoją wiedzę, nabyć nowe doświadczenia
i praktyczne umiejętności, zapraszam do
naszej organizacji. Wszystkie niezbędne
informacje znajdą Państwo na stronie
internetowej Polskiego Stowarzyszenia
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
w Sekcji Dermatologicznej. 
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Jakie zadania stawia przed sobą Sekcja, czy
warto być jej członkiem i jakie korzyści są
z tym związane?
W 2007 roku, czyli od momentu, kiedy po dr.
Grzegorzu Wąsiatyczu przejąłem kierowanie
Sekcją Chirurgii Weterynaryjnej, starałem
się ten czas wykorzystać na wprowadzenie
standaryzacji zabiegów chirurgicznych,
wypracowanie nawyków dobrej chirurgii
i doskonalenie umiejętności warsztatowych
lekarzy weterynarii. Te wszystkie cele starałem
się wprowadzić poprzez organizację wydarzeń chirurgicznych na bazie standardów
obowiązujących w Unii Europejskiej i USA.
Doskonalenie technik operacyjnych realizowano poprzez organizowanie warsztatów
tematycznych. Wielokrotnie na takie spotkania, zarówno seminaryjne, jak i warsztatowe, zapraszałem wybitnych specjalistów
z dziedziny chirurgii weterynaryjnej, którzy
prezentowali najnowsze osiągnięcia z zakresu
ich specjalizacji. Swoją wiedzę praktyczną
przedstawiali, pracując przy stołach chirurgicznych wraz z uczestnikami warsztatów.
Podczas warsztatowych zabiegów równie
często można było spotkać zagranicznych,
jak i polskich przedstawicieli świata chirurgii. Starałem się przez te lata zapraszać
osobistości, które w chirurgii weterynaryjnej
wiodą prym. Dzięki ich obecności lekarze
weterynarii z Polski mogli zapoznawać się
w najnowszymi technikami operacyjnymi
obowiązującymi na świecie.
Za pośrednictwem internetu członkowie
sekcji i całego Stowarzyszenia mogą bezpłatnie uczestniczyć w wirtualnych konferencjach naukowych poprzez logowanie
się na stronach organizatorów współpracujących poprzez FECVA I WSAWA via
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii
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Małych Zwierząt. W dobie globalizacji
i powszechnego dostępu do internetu to
kolejny powód, by być członkiem Polskiego
Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych
Zwierząt, a w szczególności Sekcji Chirurgii.
Dlaczego warto być członkiem Sekcji?
Myślę, że na to pytanie znajdziemy odpowiedź
w liczbie członków Sekcji, których z roku na rok
przybywa. Można kwieciście, w wielu słowach,
odpowiedzieć na to pytanie, jednak miarą
wartości sekcji jest liczba jej członków. Organizowane przez Sekcję spotkania warsztatowe
i seminaryjne cieszą się zawsze stuprocentową
frekwencją. Niestety, niejednokrotnie muszę
z żalem odmawiać uczestnictwa chętnym do
udziału lekarzom weterynarii z powodu braku
miejsc wynikających z limitowanej liczby
uczestników. Ograniczona liczba miejsc wynika
z możliwości efektywnego przeprowadzania
warsztatów tak, aby każdy z lekarzy mógł
wykonać samodzielnie zaplanowane zabiegi.
Pierwszeństwo uczestnictwa w warsztatach
i seminariach mają członkowie Sekcji – i jest
to kolejna wartość dodana bycia ich członkiem. Poza tym członkowie Sekcji ponoszą
mniejsze koszty uczestnictwa w seminariach
i warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie. Przynajmniej dwa lub trzy razy do
roku Sekcja organizuje spotkania dla lekarzy
weterynarii. Zainteresowanie spotkaniami
świadczy, że tematy oferowane przez Sekcję
trafiają w zapotrzebowanie naszych członków
i pozostałych kolegów interesujących się tą
wspaniałą gałęzią medycyny weterynaryjnej,
jaką jest chirurgia.
Zachęcam wszystkich zainteresowanych chirurgią weterynaryjną do wstąpienia w szeregi
Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii
Małych Zwierząt i Sekcji Chirurgii. 
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