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PROFILAKTYKA ZDROWOTNA  
I DIAGNOSTYKA

8
  

 PSÓW I KOTÓW? 

                  tech. wet. Ewelina Stanclik

 Jakie objawy występują po spożyciu produktów  

 toksycznych dla psów i kotów?

 Jak udzielić zwierzęciu pierwszej pomocy  

 w sytuacji połknięcia ciała obcego lub spożycia  

 trującego pokarmu?

 
TERAPIA BEHAWIORALNA
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     Agata Kokocińska-Kusiak

 Czym charakteryzuje się lęk separacyjny u psów?

 Jak krok po kroku przepracować to zaburzenie?
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 PICA  

 

                   Magdalena Nykiel

 Jaka jest różnica między pica a ssaniem 

 i gryzieniem przedmiotów?

 Jak postępować w przypadku spaczonego 

 łaknienia u kota?
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TRENING I SZKOLENIE
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                   Dagmara Gradolewska

 Jakie ćwiczenia zastosować w trakcie  

 nauki przywoływania?

 Jak nauczyć psa przywołania awaryjnego?
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                   Katarzyna Gruszczyk

 Czym charakteryzują się warunkowanie  

 klasyczne oraz instrumentalne?

 Jakich zasad należy się trzymać,  

 przeprowadzając sesję treningową  

 z użyciem klikera?
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                   Magdalena Łęczycka-Mrzygłód

 Jak zacząć trenować z psem sportowe 

 posłuszeństwo?

 Jakie klasy wyszkolenia wyróżniamy 

 w obedience?



55

44
  

   tech. wet. Małgorzata Biegańska-Hendryk

 Jak stwierdzić, czy kot wykazuje zachowania  

 depresyjne?

 Jak aromaterapia, feromonoterapia i masaż  

 relaksacyjny mogą pomóc kotu w depresji?
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  Beata Leszczyńska

 Jak sposób realizowania łańcucha łowieckiego 

 przez poszczególne rasy psów może wpływać 

 na ich relacje z innymi gatunkami?

 Jaki wpływ na relacje z innymi gatunkami 

 ma okres wczesnej socjalizacji? 

PRAWO
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   Marzena Zbierska

 W jaki sposób internetowe sklepy zoologiczne  

 obchodzą zakaz sprzedaży wysyłkowej  

 weterynaryjnych produktów leczniczych?

 Jakie regulacje prawne zostaną wprowadzone  

 w dziedzinie handlu weterynaryjnymi produktami 

 leczniczymi i kiedy zaczną obowiązywać? 
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   prof. dr hab. Piotr Tryjanowski

 Ile gatunków ptaków możemy obserwować  

 w miastach?

 W jaki sposób współczesne miasta stają się  

 nowymi ekosystemami, do których  

 adaptują się zwierzęta? 
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 tech. wet. Agnieszka Cholewiak-Góralczyk

 Jakie są przyczyny i objawy przewlekłej  

 niewydolności nerek u kotów?

 Jak bilansować dietę kota z przewlekłą 

 niewydolnością nerek?
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 Marzena Zbierska

 Jakie kryteria musi spełniać psi przysmak, 

 aby mógł być określony mianem naturalnego?

 Czym są przysmaki funkcjonalne?
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 KOT W FELINOTERAPII 

   lek. wet. Jolanta Łapińska

 Jakie czynniki odpowiadają za społeczne 

 nastawienie kota?

 Jak wybrać odpowiedniego osobnika  

 do felinoterapii?
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