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Sprawozdanie z 45. Światowego Kongresu
Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt
Kiedy rok temu, pod koniec prac organizacyjnych 45. Światowego Kongresu
WSAVA Warszawa 2020, rozmawiałem z panią redaktor Moniką Mańką na łamach
Weterynarii w Praktyce i zachęcając do udziału w nim, nie przypuszczałem, że
koronawirus tak bardzo zmieni funkcjonowanie społeczeństw na całym świecie.
Wyraziłem pewien sceptycyzm o możliwości jego wpływu na losy Kongresu. No cóż…
mikrobiologia napisała swój scenariusz.
Najpierw starając się o organizacje Kongresu, a po otrzymaniu akceptacji WSAVA,
przystępując do pracy, w najczarniejszych scenariuszach PSLWMZ nie przewidziało takich
pandemicznych perturbacji na finiszu. Trzyletni wysiłek kilkunastu osób (jak wtedy określiłem
filistrów), setki godzin pracy „pro publico bono” mogły okazać się wysiłkiem
bezproduktywnym. Bieżące rozmowy z WSAVA i firmą KENES (techniczny organizator
Kongresu) pozwoliły ustalić przesunięcie terminu Kongresu na marzec 2021 rok. Nadal
mieliśmy nadzieję na Kongres stacjonarny w Polsce, w Warszawie. Jednak mikroorganizm
o rozmiarze 80-120 nm okazał się silniejszy.
Lockdown wprowadzony w większości krajów świata, a także w Polsce, uniemożliwił
odbycie Kongresu w formie tradycyjnej. Aby nie zniweczyć trudu organizacyjnego wszystkich
Partnerów zapadła decyzja o wirtualnej formie jego przeprowadzenia. Tym samym
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z 28. Międzynarodowym Kongresem Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt
PSLWMZ oraz 26. Kongresem Federacji Europejskich Stowarzyszeń Lekarzy
Weterynarii Zwierząt Towarzyszących (FECAVA) mamy za sobą, „Bitewny kurz” po
Kongresie opada, nasze emocje również powoli wracają do normy. Mamy nadzieję, że tak jak
w słowach piosenki zespołu „Kwiat Jabłoni”, która była odtworzona na wirtualnej ceremonii
otwarcia jako „intro”, że „mogło być nic” a było coś, co mamy nadzieję zamieniło się w coś
„co zapiera dech”.
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Czas szczegółowych analiz dopiero nadejdzie. W tym momencie kilka podstawowych
podsumowań. Jak można się zorientować z danych kongresowych rejestracji w Kongresie
uczestniczyło 2270 osób ze 110 krajów.
TOP 20 krajów o największej liczbie uczestników to:
 Polska – 497 osób,
 USA – 129 osób,
 Wielka Brytania – 107 osób,
 Litwa – 69 osób,
 Estonia – 60 osób,
 Indie – 56 osób,
 Finlandia – 54 osoby,
 Niemcy – 53 osoby,
 Indonezja – 53 osoby,
 Kanada – 47 osób,
 Grecja – 47 osób,
 Szwajcaria – 42 osoby,
 Łotwa – 41 osób,
 Rumunia – 38 osób,
 Bułgaria – 36 osób,
 Chorwacja – 34 osoby,
 Czechy – 31 osób,
 Chiny – 26 osób,
 Szwecja – 25 osób,
 Holandia – 24 osoby.
Kraje te „dostarczyły” prawie 1500 uczestników. Oczywiście Polska jest na pierwszym
miejscu z niemalże 500 uczestnikami (prawie 23% wszystkich delegatów). W poprzednim
światowym Kongresie WSAVA w 2019 roku w Toronto, gdzie przekazano oficjalnie pałeczkę
organizacyjną Polsce, udział wzięło 2200 osób.
Przez pandemię COVID 19 po raz pierwszy w historii Światowy Kongres WSAVA
odbył się w przestrzeni wirtualnej. Biorąc pod uwagę dane z poprzednich kongresów,
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wirtualizacja niespecjalnie zaszkodziła frekwencji. Jak pokazują fakty (statystyki) działania
promocyjne, jakie podejmowaliśmy jako LHC (Lokalny Komitet Organizacyjny), okazały się
skuteczne.
W ramach tych działań nasze stoisko promujące Kongres przez dwa lata było obecne na
największych kongresach w Europie i na świecie. Było to jedno z dwóch najkosztowniejszych
zadań, jakie było postawione przed LHC. Frekwencja uczestników na wirtualnym Kongresie
jest ukoronowaniem kilkuletniej pracy i wysiłków władz PSLWMZ i LHC.
Oczywiście wirtualizacja w sposób istotny miała wpływ na zmniejszoną obecność
wystawców, dla których przygotowana wirtualna przestrzeń wystawiennicza nie była zbyt
atrakcyjna. Niestety nie da się wszystkiego przenieść do przestrzeni wirtualnej. Zarówno
wystawcy, jak i uczestnicy wolą kontakty twarzą w twarz. Nie wspominając o wymianie
doświadczeń, jak i spotkaniach towarzyskich, jakie odbywają się między koleżankami
i kolegami w trakcie każdego kongresu. Technicznie (teleinformatycznie) Kongres był
przygotowany bardzo dobrze i za to należą się podziękowania firmie KENES.
W dniach 22 - 24 marca 2021 (trzy dni) 100 wykładowców wygłosiło 263 wykłady.
Codziennie cały program naukowy był podzielony na 11 równoległych sesji, które trwały od
8.30 do 17.00. Każdy uczestnik, każdego dnia miał do wyboru 85 wykładów. Tematyka była
tak szeroka, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. W tym miejscu należą się duże
podziękowania panu profesorowi Fredericowi Gaschenowi, który z ramienia WSAVA był
odpowiedzialny za program naukowy Kongresu.
Z inicjatywy PSLWMZ i przy wydatnym wsparciu Krajowej Izby LekarskoWeterynaryjnej udało się przetłumaczyć ponad 80 wykładów na język polski (to druga co
do wysokości pozycja w kosztach organizacyjnych). Zaletą formy wirtualnej Kongresu jest to,
że każdy uczestnik przez kolejne trzy miesiące może wrócić do wszystkich wykładów, jakie
wygłoszono na Kongresie i je wysłuchać. Dzięki tej formie mogliśmy udostępnić także
wykłady przetłumaczone na język polski.
21 marca (niedziela) w ramach tzw. kongresowego „Outreach Program” odbyła się
sesja przygotowana przez profesora Wojciech Niżańskiego a poświęcona problemom
rozrodu psów i kotów. Wykładowcami oprócz prof. Niżańskiego, byli: prof. Piotr Jurka,
prof. Michał Jank, dr Tomasz Nowak, dr Adam Gierulski, dr Konrad Kalisz i dr Natalia
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Strokowska. Udział w tej sesji zgłosiło 1230 osób, a na żywo w godzinach od 9.00 do 15.45
uczestniczyło 670 osób.
W ramach aktywności okołokongresowych w dniach 10 i 11 kwietnia odbyło się
webinarium poświęcone medycynie schroniskowej. Pierwotnie miały to być zajęcia
wykładowo-warsztatowe, a miejscem ich przeprowadzenia miało być „Schronisko na Paluchu”
w Warszawie.
Dwie wybitne specjalistki medycyny schroniskowej dr Katherine Polak i dr Natasha
Lee przy współudziale i dużym wsparciu dr. Mateusza Miedzika po raz pierwszy w Polsce
zaprezentowali kompleksowo problemy z jakimi przychodzi mierzyć się koleżankom
i kolegom świadczącym usługi weterynaryjne w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Przy
okazji organizacji webinarium (które również tłumaczone było na język polski) PSLWMZ przy
pomocy dr. Mateusza Miedzika dokonało tłumaczenia wytycznych dotyczących opieki
weterynaryjnej w schroniskach. Wytyczne były udostępnione uczestnikom webinarium.
W najbliższej przyszłości PSLWMZ udostępni też wytyczne wszystkim lekarzom weterynarii
w Polsce. W webinarium udział wzięło 282 osoby, z czego 72 z Polski.
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Jednym z zadań jakie PSLWMZ postawiło sobie przed Kongresem było promowanie
wykładowców z Polski. Na 100 wykładowców z całego świata było 14 Polaków. Byli to:
prof. Łukasz Adaszek, dr Paweł Bączkowski, prof. Tadeusz Frymus, dr Jerzy Gawor,
prof. Jakub Gawor, dr Joanna Iracka, dr Maciej Klockiewicz, prof. Wojciech Niżański,
dr Paweł Stefanowicz, prof. Marek Świtoński, dr Grzegorz Wąsiatycz, prof. Marcin Wrzosek,
dr Krzysztof Zdeb, prof. Yauheni Zhalniarovich. Przyszłość i koniec pandemii pokażą czy efekt
promocyjny zastanie osiągnięty.
Przez zmianę formy Kongresu na wirtualną nie bardzo mogliśmy pochwalić się Polską
i polską weterynarią, ale może jeszcze nadarzy się okazja. Jako ciekawostkę poniżej zdjęcia
pokazujące wejście do wirtualnej hali kongresowej, foyer wirtualnej hali kongresowej
i wspólne stoisko PSLWMZ, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Weterynarii w Praktyce
i Magazynu Weterynaryjnego. No cóż… pandemia COVID 19 przyspieszyła wirtualizację
kształcenia podyplomowego lekarzy weterynarii bardziej niż działania wielu krajowych
i światowych instytucji przez ostanie naście lat. Pytanie brzmi: „Czy tego oczekują lekarze
weterynarii?”

Fot. Wejście do wirtualnej hali kongresowej
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Fot. Foyer wirtualnej hali kongresowej

Fot. Wspólne stoisko PSLWMZ, Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, Weterynarii
w Praktyce i Magazynu Weterynaryjnego
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Podsumowując, chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas wspierali w działaniach
przygotowujących Kongres, a szczególnie Krajowej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej
i Prezesowi dr. Jackowi Łukaszewiczowi za wsparcie finansowe tłumaczeń ponad 80
wykładów na język polski i udostepnieniu łam „Życia Weterynaryjnego” w celu promocji
Kongresu. Weterynarii w Praktyce chciałbym podziękować za szczególną przychylność
w promowaniu Kongresu i udostępnieniu swojego miesięcznika do jego promocji. Zasługi nie
zostaną zapomniane.
Duże podziękowania należą się naszym wykładowcom za przygotowanie i wygłoszenie
wykładów na Światowym Kongresie. Jednak najbardziej chciałbym podziękować członkom
władz PSLWMZ. Na pierwszym miejscu podziękowania należą się dr. Jerzemu Gaworowi,
który przez kilka lat był „spirytus movens” całego przedsięwzięcia, członkom LHC
(Lokalnemu Komitetowi Organizacyjnemu): Jerzemu Gaworowi, Jackowi Szulcowi
i Zbigniewowi Blimke oraz członkom Lokalnego Komitetu Naukowego: Wojciechowi
Niżańskiemu, Tadeuszowi Frymusowi i Romanowi Lechowskiemu.
Kończąc to krótkie sprawozdanie, chciałbym przypomnieć, że w naszej poprzedniej
rozmowie użyłem sformułowania, że „Światowy Kongres ma się stać przyczynkiem do
ponownej dyskusji na temat ustawicznego kształcenia, a przede wszystkim, aby ustawiczne
kształcenie było obowiązkowe dla lekarzy weterynarii i personelu średniego, a nie
fakultatywne”. A jako podsumowanie mojego sprawozdania przytoczę ponownie cytat
z Norwida:
„Czy popiół tylko zostanie i zamęt
Co idzie w przepaść z burzą.
Czy zostanie na dnie popiołu gwiaździsty dyjament
Wiekuistego zwycięstwa zaranie?”

Andrzej Lisowski
Jerzy Gawor

