
 

 

 

Ramowy plan Ogólnopolskiej Konferencji 

Dermatologicznej 

Darłówek Wschodni, Hotel Jan 

 8-10 kwietnia 2016r. 

 

 

Piątek 08.04.2016  

 

14.00-14.30 przyjazd I grupy uczestników, zakwaterowanie 

 

15.00-19.30 zawody wędkarskie - rejs wędkarski po Morzu Bałtyckim 

 

20.00- kolacja grillowa, pieczony prosiak, oprawa muzyczna, uroczyste 

podsumowanie zawodów wędkarskich, wręczenie pucharu 

 

Sobota 09.04.2016 

 

8.00-9.00    śniadanie dla I grupy uczestników 

 

8.30-9.00 przyjazd II grupy uczestników, przerwa kawowa dla obydwóch grup 

 

9.00-9.15    oficjalne powitanie gości, 

 

9.15-9.30    prezentacja firmy Dechra 

 

9.30-11.30  Wykład lek. wet. J. Karaś-Tęcza  

Jak widzę tak leczę czyli badanie cytologiczne w dermatologii jako podstawowa 

wskazówka wyboru leku. 

 

11.30-11.45  Przerwa kawowa 

 

11.45-12.00  prezentacja Firmy MSD lek. wet. Katarzyna Jurek - Załucka 

 

12.00-14.00  Wykład lek. wet. J. Karaś-Tęcza  

Łatwe rozpoznanie a ostatecznie trudne leczenie czyli wybrane choroby skóry 

psów i kotów : dermatofitoza, pęcherzyca liściasta, toczeń krążkowy i nie tylko… 



 

14.00-14.45 Przerwa obiadowa  

 

14.45-15.00 Prezentacja Firmy Bayer 

 

15.00-17.00 Wykład lek. wet. J. Karaś-Tęcza  

Leczenie nie może być agresywniejsze od choroby dlatego stosowanie 

glikokortykosteroidów jest sztuką nie rzemiosłem. 

 

17.00-17.15 przerwa kawowa 

 

17.15-18.30 Wykład lek. wet. J. Karaś-Tęcza, dyskusja 

Wspólny mianownik w dermatologii czyli pacjenci z obniżonym IgA. 

 

18.30-19.45 wykład dr hab. Michał Jank 

Dietoterapia jako element wspomagający leczenie atopowego zapalenia skóry u 

psów - wykład firmy Vetexpert, Zoetis 

  

20.00: Uroczysty bankiet oraz kolacja  

 

 

Niedziela 10.04.2016  

 

8-00-8.45- śniadanie 

 

8.45-9.00  prezentacja Firmy Bioveta 

 

9.00-9.15 przerwa kawowa 

 

9.15-11.15  Wykład dr n. wet. D. Pomorska-Handwerker 

Atopia to “dziwna choroba”. Nowe standardy w rozpoznawaniu! Przełom w 

leczeniu? 

 

11.15-11.30 prezentacja firmy Scanvet 

 

11.30-11.45 przerwa kawowa 

 

11.45-14.00 Wykład dr n. wet. D. Pomorska-Handwerker  

Czy to na pewno endokrynopatia? - przypadki kliniczne wyłysień niezapalnych  

 

14.00-14.45 Przerwa obiadowa  

 

14.45-15.00  Wykład dr n. wet. D. Pomorska-Handwerker  

Mam problem z rozpoznaniem! Jak wykonać biopsję skóry do badania 

histopatologicznego? Trudne przypadki- rozpoznanie histopatologiczne.  



 

15.00-15.15 przerwa kawowa 

 

15.15-16.30 Wykład dr n. wet. D. Pomorska-Handwerker  

MRSA?  Czas na leczenie miejscowe w dermatologii!  Leki i dermokosmetyki - jak 

prawidłowo je dobrać- jak czytać etykiety? 

 

16.30-17.30 Wykład dr n. wet. D. Pomorska-Handwerker 

 Jak się nie zgubić w dermatologii. Prawidłowe zasady postępowania krok po 

kroku. Sesja interaktywna na przypadkach klinicznych. 

 

17.30  Zakończenie wykładów, wręczenie dyplomów uczestnictwa 

 
 


