
PROGRAM I MIĘDZYNARODOWYCH 
WARSZTATÓW BUJATRYCZNYCH

ŁOMŻA 1-2 KWIETNIA 2011
Piątek, 01.04.2011

8.00 - 9.00 Rejestracja uczestników

9.00 - 9.15 Adam Ołdziejewski – Otwarcie warsztatów
Marian Czerski – Światowy Rok Weterynarii 

9.15 - 9.30 Giancarllo Belluzzi 
• Polish workshop. Italian-polish veterinary cooperation. 
• Warsztaty bujatryczne. Włosko-polska współpraca weterynaryjna.

9.30-10.00 Danio Buoli
• Esami complementari – Badanie kliniczne stada.

10.00-11.00 Mario Facchi
• Progetto SIVAR. - Włoskie Stowarzyszenie Weterynarii Dużych Zwierząt.
• Mastitis. Sealant adoption benefit case study in Italian dairy farm. - 

Doświadczenie włoskie 
• Dislocazione abomasale nel bovino da latte  - Przemieszczenie trawieńca.

11.00-11.15 Adam Ołdziejewski, Marek Wysocki, Sławomir Mioduszewski
• Ocena kliniczna 3 wybranych gospodarstw bydła mlecznego.
• Przygotowanie się do wizyt w gospodarstwach.
• Tabulogramy, badania laboratoryjne.

11.15-12.00 Lekarze praktycy – uczestnicy warsztatów
• Dyskusja. Wstępne opracowanie założeń kompleksowej opieki 

weterynaryjnej fermy bydła mlecznego. Model włosko-polski.
• Każdy z uczestników przygotowuje na dzień warsztatów własne tematy -   

hasła, problemy do dyskusji.

12.00-12.15 Przerwa na kawę.
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12.15-13.30 Prezentacja firm – sponsorzy

12.15-12.30 PH Konrad Łomża – Prezentacja firmy

12.30-12.45 Idexx Laboratories (Eskulap Gliwice) - prezentacja testu SNAP BVD firmy IDEXX 
Laboratories, Inc. (Sponsor badań laboratoryjnych biochemii, mikroelementów i 
gazometrii w wybranych gospodarstwach bydła mlecznego)

12.45-13.00 Ceva – Prezentacja produktów firmy Ceva

13.00-13.15 Virbac – nowoczesne metody oceny zdrowotności wymion w stadzie.

13.15-13.30 Pfizer – profilaktyka chorób cieląt i krów z zastosowaniem produktów Pfizer.

13.30-14.30 Obiad

15.00-17.00 Warsztaty chirurgiczne – przemieszczenie trawieńca (Baza PH Konrad
ul. Nowogrodzka )

17.30-18.30 Wizyta w gospodarstwie bydła mlecznego

19.00 Ośrodek wypoczynkowy w malowniczo położonej Czartorii.
• Podsumowanie dnia. Ciąg dalszy dyskusji opieki weterynaryjnej fermy 

bydła. Wnioski.
• Kolacja integracyjna i nocleg.

Sobota, 02.04.2011

8.00-8.30 Śniadanie

8.30 Wyjazd autokarem do gospodarstw

9.00-10.30 Gospodarstwo Czaplice

11.00-12.30 Gospodarstwo Bożenica

13.00-14.00 Obiad – restauracja „Swojskie jadło”

14.30-15.30 Weterynaryjne Centrum Wiedzy Praktycznej w Łomży
• Podsumowanie warsztatów
• Dyskusja końcowa
• Okrągły stół włoskich i polskich praktyków – wypracowanie schematu 

„Zarządzania stadem bydła mlecznego - Aspekt praktyczny.”
• Omówienie stałej współpracy włoskich i polskich praktyków
• Ustalenie tematów i terminów przyszłych spotkań
• Rozdanie dyplomów, relacja z warsztatów

Wypracowany schemat i doświadczenia praktyczne będą redagowane w głównym 
czasopiśmie weterynaryjnym Włoskiej Federacji lekarzy weterynarii i w polskim 
czasopiśmie weterynaryjnym „Weterynaria w praktyce”. Wnioski, opracowania, materiały z 
warsztatów i fragmenty nagrań video zostaną wydane dla uczestników warsztatów w formie 
płyty DVD.


