
Quo vadis,  
veterinaria?

PROGRAM
prof. dr Pamela Ruegg, Michigen State University USA

		Mastitis 

 	Częstotliwość zachorowań i stosowania antybiotyków  
na fermach bydła mlecznego w USA 

 	Leczenie stanów zapalnych wymienia –  
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

 	Usługi weterynaryjne w stadach bydła mlecznego

 	Zastosowanie testów diagnostycznych w zarządzaniu 
jakością mleka

prof. dr Walter Baumgartner, University of Veterinary Medicine Vienna

		Postawienie w przyszłości diagnozy etiologicznej  
z wykorzystaniem badań klinicznych u przeżuwaczy

prof. dr Alexander Starke, Leipzig University

		Przyszłość w terapii i profilaktyce chorób kończyn

prof. Maciej Kowalski, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

		Wyzwania dla hodowli i żywienia krów mlecznych

prof. Tadeusz Stefaniak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 
dr hab. Paulina Jawor, prof. UPWr
		Dzisiejsza wizja ochrony zdrowia cieląt w przyszłości

MVDr. Lukáš Hlubek, Veterinární ošetřovna, Czechy

		Zmiany w strategii ekonomiczno-biznesowej  
praktyki weterynaryjnej

ZAPROSZENIE
XXV Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa w Polanicy-Zdroju
22–23 czerwca 2023 r., Teatr Zdrojowy

To już XXV konferencja naukowa poświęcona fizjologii i patologii przeżuwaczy, 
rozrodowi i chorobom gruczołu mlekowego. 

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem: QUO VADIS, VETERINARIA? 
Na to pytanie odpowiedzą wybitni specjaliści z kraju i zagranicy. 

Dyskusji naukowej towarzyszyć będą koncerty oraz spotkania towarzyskie.

Będzie to wyjątkowe wydarzenie o uroczystym charakterze.  
Podsumujemy minione lata. 

ZAPRASZAMY!

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 
prof. dr hab. Jan Twardoń

dr Wojciech Hildebrand, prywatna praktyka weterynaryjna, Wrocław

		Przyszłość weterynarii – oczekiwania, prognozy, realia

dr hab. Wojciech Barański, prof. UWM
		Patologia rozrodu u bydła –  

przyszłość terapii i profilaktyki

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
		PLF – precision livestock farming  

(precyzyjna produkcja zwierząt)

HIPRA
		Nowe strategie w profilaktyce chorób zakaźnych

prof. dr Pamela Ruegg, Michigen State University USA

		Warsztaty z zakresu profilaktyki chorób wymion (środa, 21.06.2023 r.)

Oficjalna uroczystość związana  
z Jubileuszem XXV Międzynarodowej Konferencji Naukowej  
w Polanicy-Zdroju

prof. dr hab. dr h.c. multi, Michałek Rudolf, członek rzeczywisty PAN

		Wykład okolicznościowy

Uroczysta kolacja – Blissland (czwartek, 22.06.2023 r.)

Gala dinner – Hotel SPA Dr Irena Eris (piątek, 23.06.2023 r.)

Szczegółowe informacje na stronie konferencji: www.specjalizacje-konferencja-polanica.pl
e-mail: konferencja.polanica@gmail.com  jan.twardon@upwr.edu.pl


