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WETERYNARIA W PRAKTYCE

Ultrasonografia z pasją
Od 22.08 do 23.08. w Pobiedziskach k. Poznania w Przychodni Weterynaryjnej Animal
odbył się kurs z zakresu ultrasonografii jamy brzusznej. W warsztatach brało udział
20 lekarzy z całej Polski. Szkolenie podzielone było na część teoretyczną i praktyczną.
Podczas bloku teoretycznego lek. wet.
Wojciech Kinda i lek. wet. Jan Lorenc
omówili następujące zagadnienia: podstawy ultrasonograﬁi, artefakty w ultrasonograﬁi, podstawy ultrasonograﬁi jamy
brzusznej (pęcherz moczowy, nerka, gruczoł krokowy, jądra, układ rozrodczy, śledziona, wątroba, trzustka) oraz biopsja
pod kontrolą USG. Część teoretyczną zakończyło badanie demonstracyjne przeprowadzone przez ww. wymienionych
lekarzy. Lekarze szczegółowo przedstawili sposób badania poszczególnych
narządów. Wskazywali na bezwzględną
konieczność właściwego przygotowania pacjenta, prawidłowego ustawienia
aparatu USG i dobór właściwych głowic.
Uważna obserwacja pracy profesjonalistów była bardzo pomocna i użyteczna w dalszej części kursu. Do prowadzących podczas części praktycznej
dołączyła, jako dodatkowy konsultant,
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doktor Joanna Sowa. Dzięki temu każdy z uczestników mógł na bieżąco kontrolować sposób prowadzenia badania
USG. W trakcie warsztatów korzystano
z pięciu wysokiej klasy aparatów ultrasonograﬁcznych ﬁrmy Mindray. Duża
liczba pacjentów (psów i kotów) pozwoliła każdemu uczestnikowi aktywnie
doskonalić swoje umiejętności. Istotnym atutem kursu była możliwość przeprowadzenia biopsji pod kontrolą USG.
Tematyka szkolenia, zaangażowanie
i sposób prowadzenia kursu przez wykładowców, przy dobrej organizacji,
doskonałych warunkach lokalowych
i pomocy miejscowych lekarzy, zaowocowały bardzo dobrymi ocenami kursu.
Lek. wet. Jan Lorenc podsumował
wydarzenie: – Kurs zorganizowany
był przede wszystkim w aspekcie praktycznym, z uwagi na zapotrzebowania
lekarzy klinicystów biorących udział.

Po krótkim wprowadzeniu teoretycznym zajęcia odbywały się w małych,
3-osobowych grupach z udziałem kilku pacjentów, zróżnicowanych pod
względem wielkości, płci, rasy, gatunku i stanu klinicznego, co pozwoliło
na znaczne urozmaicenie uzyskiwanych obrazów i wyników. Dzięki znakomitej pracy organizatorów ćwiczenia
przebiegały bardzo sprawnie, ciekawie,
z dużym zyskiem dla doświadczenia
uczestników.
Organizatorzy kursu, Przychodnia
Weterynaryjna Animal w Pobiedziskach
oraz Vetmedical s.c., dystrybutor aparatów Mindray, zapewnili, że szkolenia
z USG na stałe znajdą się w kalendarzu szkoleń organizowanych w Pobiedziskach. Już wkrótce kolejne spotkanie – „Podstawy echokardiograﬁi”. 
Opracował: Robert Grabski

