
 

 

 

 

 

 

      16–17 травня 2016 року у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького 
відбудуться практичні курси та майстер-класи для лікарів ветеринарної медицини та студентів за участі міжнародних лекторів.  
 

      Практичні курси та майстер-класи пройдуть з наступних тематик:  
1. «Гатсроентерологія собак і котів»:  
Окремі захворювання травної системи собак і кішок: грижа стравохідного отвору діафрагми, сторонні тіла в стравоході, звуження та дивертикули 
стравоходу, стравохід Барретта, запалення стравоходу, мегаезофагус, шлунково-стравохідна інвагінація, гострий та хронічний гастрит, розлади 
моторної функції шлунка, виразкова хвороба шлунка, сторонні тіла в шлунку, гіпертрофічний пілоростеноз, новоутвори шлунка, хвороби печінки в 
собак і котів, лабораторна діагностика хвороб печінки, техніка виконання біопсії печінки, лікування хвороб печінки.  
Майстер-класи: Ендоскопія переднього і заднього сегмента шлунково-кишкового тракту в собак і котів.  
2. «Окремі питання репродуктології собак»:  
Специфіка фізіології статевого циклу у сук. Порушення репродуктивної функції у сук. Андрологічні захворювання у псів.  
Майстер-класи: Отримання сперми від пса, оцінка якості сперми, визначення оптимального часу для в’язки, вагінальна цитологія, техніка 
штучного осіменіння сук, метод внутрішньоматкового осіменіння. 
 

        Організовує навчання спільно Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького та 
Природничий університет (м. Вроцлав, Польща). Співорганізаторами заходу є Компанія КОРМОТЕХ, Компанія KRKA, ТОВ «Ветеко». 
 

        Лекторами з тематики «Гатсроентерологія собак і котів» будуть проф. К. Куб’як, Й. Спужак, К. Глінська-Сухоцька, М. Янковський 
(Природничий університет, м. Вроцлав, Польща), І. Максимович (ЛНУВМ та БТ, м. Львів, Україна).  
Лекторами з тематики «Репродуктологія собак» будуть проф. В. Ніжанський, Г. Боднар (Природничий університет, м. Вроцлав, Польща), проф. В. 
Стефаник (ЛНУВМ та БТ, м. Львів, Україна).  
        Важливо, що під час тренінгів учасники матимуть можливість попрацювати із обладнанням: апарати УЗД фірми ESAOTE MYLABALPHA, MYLAB25GOLD 
(SN:6917), MYLAB ONEVET, MYLAB40, MYLABCLASSC та відеоендоскоп EC-530LP FUJION і відеогастроскоп EG-530 NW, яке було отримано в рамках Програми 
транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2007-2013 для реалізації проекту № IPBU.03.01.00-06-755/11-00 по «Створенню ветеринарної 
школи передових методів діагностики зі спеціалізованими лабораторіями».  
 

       Участь у курсах є безкоштовною, для участі обов’язкова реєстрація / vetadst@gmail.com /. Для реєстрації звертайтесь до Василя Стефаника / 096 468 67 28 
або Ігоря Максимовича / 097 290 41 51 
       Звертаємо особливо увагу на те, що практичні курси та майстер-класи будуть проводитися паралельно. Тому, в реєстрації просимо зазначити тему курсу: 
«Гатсроентерологія собак і котів» чи «Окремі питання репродуктології собак».  

mailto:vetadst@gmail.com

