Raport z działalności IVSA Lublin w latach 2016 – 2018

1. Czym jest IVSA Lublin
IVSA Lublin to oddział IVSA (International Veterinary Student’s Association) czyli Międzynarodowego
Stowarzyszenia Studentów Weterynarii przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W roku 2018-2019
liczy ono 124 członków, studentów od I do VI roku Medycyny Weterynaryjnej w Lublinie. Oprócz
członków, Stowarzyszenie posiada Zarząd, w skład którego wchodzą członkowie pełniący następujące
funkcje: Prezydent, Vice Prezydent, dwóch Sekretarzy, dwóch Członków Zarządu ds. Wymian
międzynarodowych oraz Skarbnik.
IVSA Lublin jest jednym z 7 oddziałów działających przy Wydziałach Medycyny Weterynaryjnej
w Polsce i podlega bezpośrednio pod struktury globalne IVSA Global, każdy oddział w Polsce stanowi
jednostkę niezależną od siebie i samodzielną.
Każdy z członków naszej międzynarodowej organizacji jest żądnym wiedzy młodym studentem, który
pragnie rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać umiejętności na poziomie nie tylko intelektualnym,
ale i również manualnym. Poprzez prężnie działającą pomoc koleżeńską i ogromne chęci do pracy
jesteśmy w stanie czerpać szereg korzyści z podejmowanych działań naszej międzynarodowej
organizacji. Nawiązujemy kontakty ze studentami Medycyny Weterynaryjnej zarówno z Polski, jak
i z całego świata, a częste wyjazdy naszych członków na zagraniczne praktyki lekarskie dają możliwość
korzystania z wiedzy najlepszych lekarzy weterynarii i doskonalenia swojego języka obcego. Poprzez
organizowanie licznych sympozjów i kongresów nie tylko zdobywamy wiedzę dla siebie, ale także
przekazujemy ją dalej całej społeczności weterynaryjnej. Celem naszej międzynarodowej organizacji jest
możliwość samodoskonalenia, zdobywanie ogromnego doświadczenia zawodowego i nawiązywanie
koleżeńskich kontaktów ze studentami z całej kuli ziemskiej.
2. Konferencje własne
Od roku akademickiego 2014/2015 wiosną, cyklicznie, ma miejsce organizowana w Lublinie
Studencka Konferencja Chirurgii Weterynaryjnej. Z każdym rokiem to wydarzenie jest coraz lepiej
przygotowywane, nie mniej za każdym razem cieszy się dużym zainteresowaniem studentów weterynarii
z całej Polski. Na konferencję składały się 2 dni wykładów teoretycznych prowadzonych przez
prelegentów związanych z lubelskim środowiskiem akademickim, lekarzy praktyków oraz wykładowców
z innych wydziałów na tematy związane z chirurgią, zabiegami, diagnostyką obrazową oraz onkologią
weterynaryjną. W roku 2018 podczas IV Studenckiej Konferencji Chirurgii w dniach 21-22.04 po raz
pierwszy miały miejsce warsztaty praktyczne z zakresu anestezjologii, endoskopii, okulityski oraz szycia
chirurgicznego.
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https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=J8DrMtOA4kQ
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V edycja Konferencji zaplanowna jest na 11-12 maja 2019 roku, podczas niej także przewidziane są
warsztaty praktyczne, szeroki zakres prelegentów oraz zwiększona liczba uczestników ze względu na
bardzo wysoką zeszłoroczną frekwencję.
3. Warsztaty praktyczne dla członków
Oprócz warsztatów praktycznych podczas IV Studenckiej Konferencji Chirurgii Weterynaryjnej,
w 2018 roku w dniu 25 kwietnia miały miejsce warsztaty z zakresu diagnostyki babeszjozy skierowane
dla Członków z lat I - III przeprowadzone pod okiem prof. dr hab. Łukasza Adaszka oraz lek. wet. Pawła
Łypa że wsparciem firmy Vet Agro. Dzięki temu studenci mieli możliwość poszerzenia wiedzy dotyczącej
tej jednostki chorobowej.
Kolejnymi, pozakonferencyjnymi warsztatami były zajęcia z endoskopii w dniach 27- 28 maja
2018 przeprowadzone przez dr n. wet. Krzysztofa Buczka oraz lek. wet. Martę Stanie obejmujące
gastroskopię, bronchoskopię, otoskopię psów oraz kotów.

4. Edukacyjne działania cykliczne
W roku akademickim 2017/2018 udało się przeprowadzić 16 spotkań w ramach cyklu “Wtorków
klinicznych”. Daje to częstotliwość jednego spotkania co jeden, dwa tygodnie, biorąc pod uwagę przerwy
związane ze świętami czy sesją egzaminacyjną. Są to prelekcje o charakterze wykładowym mające na
celu poszerzenie wiedzy studentów w zakresie zagadnień związanych z praktyką typowo kliniczną, choć
nie jest to reguła. Nazwa cyklu pochodzi od pory, kiedy zazwyczaj owe spotkania były pierwotnie
organizowane, choć to także nie jest reguła. Jako prelegenci występują zarówno wykładowcy związani
z lubelskim wydziałem medycyny weterynaryjnej, ale także pracownicy innych uczelni oraz lekarze
praktycy z Lublina i nie tylko. Spotkania cieszą się ogromny zainteresowaniem i frekwencją że strony
członków IVSA Lublin. Mają one charakter otwarty i nierzadko uczestniczą w nich studenci niezrzeszeni
w IVSA Lublin oraz absolwenci już legitymujący się tytułem lekarza weterynarii, a nawet studenci innych
wydziałów.
W roku akademickim 2017/2018 miał miejsce także cykl spotkań “HABA” prowadzony przez
studentkę Aleksandrę Kidę mający na celu pomoc w samodokształcaniu się w zakresie weterynaryjnego
języka angielskiego. Udało się zrealizować 4 spotkania.

5. Wymiany międzynarodowe, praktyki zagraniczne
W dniach 02.12-11.12.2016 IVSA Lublin gościła 3 studentów z IVSA Algieria, 1 z IVSA Olsztyn,
2 z IVSA Ankara, oraz 3 tureckich studentów niezrzeszonych w IVSA. Rewizyta w Algierii miała miejsce
w dniach 28.04-07.05.2017 i także trwała 10 dni.
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W dniach 5-12 czerwca 2018 6 członków IVSA Lublin wzięło udział w wymianie międzynarodowej
z IVSA Bolonia. Studenci, oprócz zwiedzania urokliwych zakątków tego obszaru Włoch, mieli możliwość
uczestnictwa w zajęciach praktycznych na wydziale medycyny weterynaryjnej, a przede wszystkim
wymiany doświadczeń.
W lipcu i sierpniu 2018 roku 8 członków IVSA wzięło udział w praktykach na Uniwersytecie
Medycznym w Oslo. W ramach tych praktyk rozwijali oni swoje kompetencje w dziedzinie pracy ze
zwierzętami labolatoryjnymi. Więcej na ten temat w Aktualności UP Lublin maj-czerwiec 2018 str 29.
W dniach 5-12 grudnia 6 studentek z Bolonii odwiedziło Lublin. W ramach tej wymiany
przeprowadzone byly warsztaty praktyczne z zakresu uktrasonografii oraz hematologii pod okiem dr n.
wet. Andrzeja Milczaka, a także endoskopii psów i kotów z udziałem dr n. wet. Krzysztofa Buczka i lek.
wet. Marty Staniec oraz rozrodu koni z udziałem dr n. wet. Rolanda Kusego.

6. Udział w międzynarodowych sympozjach, kongresach, konferencjach
W dniu 01.10.2016 1 czlonek wziął udział w I Europejskim Seminarium Studentów Weterynarii
w Utrechcie.
4 delegatów wzięło udział w IVSA tabor 2016 w dniach 21-23.10.2016 Kranjska Góra na Slowenii
18 członków wzięło udział w charakterze wolontariuszy w 24 Międzynarodowym Kongresie
Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt w Łodzi w dniach 18-20.11. 2016
W dniach 01-8.01.2017 2 członków uczestniczyło w 65. IVSA SAVMA Symposium (SGA) w Raleigh
w Północnej Karolinie, USA
W 2017 ówczesna Prezydent IVSA Lublin Klaudia Miklaszewska wzięła
w 66. Miedzynarodowym Sympozjum IVSA w RPA https://www.facebook.com/66ivsasympo/

udział

W dniach 1-3 grudnia 2017 roku 48 członków w charakterze wolontariuszy oraz 9 członków
w charakterze prelegentów wzięło udział w Międzynarodowej Konferencji Nauk Przyrodniczych
i Medycznych Młodzi doktoranci, Naukowcy i Studenci w Lublinie. http://www.konferencjalublin.pl
W 2018 w dniach 9-10 marca miała miejsce konferencja Dermatologia koni na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Lublinie. Było to wydarzenie o charakterze międzynarodowym, z udziałem prelegentów
ze Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. 19 członków wzięło udział w charakterze wolontariuszy,
pomagając w organizacji wydarzenia od strony czysto technicznej. http://www.up.lublin.pl/konferencjadermatologia/
W dniach 13 - 14 kwietnia 9 członków wzięło udział w XIV Międzynarodowej Konferencji
Bujatrycznej w Puławach
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W 2018 roku 11 członków wzięło czynny udział w charakterze prelegentów podczas Konferencji
Studentów Weterynarii na Uniwersytecie Biotechnologii i Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej we
Lwowie w dniach 25-26 kwietnia.
W 2018 19 członków wzięło udział w międzynarodowej konferencji Ethical Dilemmas in
Veterinary
Education
w
Warszawie
w
dniach
11-13
maja
https://www.facebook.com/events/172706966667336/?ti=CL
W 2018 ówczesny Prezydent Kacper Siwiec uczestniczył w charakterze wolontariusza
w Międzynarodowej Konferencji Vet Ed 2018 International Symposium of the Veterinary Schools Council
w Utrechcie w dniach 4 – 7 lipca. www.veted20018.nl
W 2018 miał miejsce 67. Międzynarodowy Kongres IVSA w Krakowie w dniach 16-27 lipca.
https://congress.arsveterinariakrakow.com/en/home/ Wśród ponad 200 delegatów z całego świata
znalazło się troje członków IVSA Lublin - ówczesny Prezydent Kacper Siwiec oraz Natalia Pokrzepa
i Krystyna Wędrychowska. Podczas Kongresu przeprowadzono General Assembles, podczas których
dokonano prezentacji, a następnie wyborów do Zarządu Głównego, stojącego na czele IVSA Global.
Oprócz aktywności związanych z organizacją struktur IVSA, miały miejsce warsztaty praktyczne
obejmujące dość szeroki zakres tematyczny, m. in. rozród koni, elektrokardiografię psów i kotów czy też
rozród bydła, a także wykłady przeprowadzone przez prelegentów polskich i zagranicznych. Istotnym
elementem było także zwiedzanie miasta Krakowa oraz okolicznych atrakcji i weekend w Zakopanym.
W trakcie Kongresu ogłoszony został ranking, wg którego IVSA Lublin znajduje się na 6. miejscu pod
względem aktywności wśród wszystkich międzynarodowych oddziałów na świecie. Jest to tym samym
najwyższy wynik wśród oddziałów z Polski.

7. Udział w konferencjach krajowych
W dniu 30 marca 2017 roku 6 członków wzięło czynny udział w charakterze prelegentów
podczas Konferencji Naukowej Wpływ substancji toksycznych na zdrowie ludzi i zwierząt we Wrocławiu.
28 członków wzięło udział w Konferencji Ultrasonografii Dużych Zwierząt w Olsztynie w dniu 28
maja 2017 roku dzięki wsparciu firmy Dramiński.
4 czerwca 2017 roku 28 członków zaprezentowało swoje prace podczas I Studenckiej Konferencji
Małych Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
W 2018 roku 6 członków wzięło udział w II Konferencji Studentów Weterynarii w Krakowie
w dniu 19 maja.
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W 2018 roku miała miejsce X konferencja Adepci Fizjologii w dniach 13-14 września na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Dwoje członków wzięło udział w sesji posterowej
http://www.up.lublin.pl/doktoranci/?rid=15282

8. Współpraca z firmami
Od roku 2016/2017 IVSA Lublin współpracuje z lubelską firmą przeprowadzającą szkolenia dla lekarzy
weterynarii Perfect Vet. Na zasadzie wolontariatu, w zamian za pomoc w typowo technicznych pracach
organizacyjnych, członkowie mają możliwość uczestnictwa w dwudniowych szkoleniach. Dotychczas były
to Choroby kotów w dniach 24-25.02.2018, Ortopedia i neurologia psów i kotów w dniach 2122.11.2017.
Od roku 2018/2019 IVSA Lublin rozpoczęła współpracę z firmą Ceva. W jej ramach studenci mają
możliwość uczestnictwa w dwuletnim kursie praktyznym przygotowująym do pracy z byłem. Kurs
kierowany jest do studentów od 4. roku wzwyż.

9. Współpraca w międzynarodowych strukturach IVSA
W ramach działalności IVSA powołane są specjalne Komitety. Ich działalność polega na
międzynarowej wymianie informacji oraz braniiu udziału w kampaniach i organizacji wydarzeń
związanych z aktualnymi problemami środowiska weterynaryjnego. W roku akademickim 2018/2019
spośród członków IVSA Lublin mamy przedstawicieli tzw. ambasadorów w trzech Komitetach - Patrycję
Filipiak w Standing Commitee on One Health, Krystynę Wędrychowską w Standing Commitee on Animal
Welfare oraz Kacpra Siwca w Standing Commitee on Veterinary Education.
Więcej o działalności Komitetów i ich idei znajduje się tutaj: http://www.ivsa-committees.org
Jak do tej pory, w październiku i listopadzie przeprowadzone zostały kampanie dotyczące
świadomości występowania wirusa księgosuszu oraz antybiotykooporonści. W porozumieniu
z wykładowcami, na wykładach na niemal wszystkich latach pozwolono studentom na przeprowadzenie
kilkunastominutowej prelekcji na wskazane tematy, co spotkało się z dość dużym zainteresowaniem
i aprobatą zarówno prowadzących, jak i reszty studentów.
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