
Warsztaty praktyczne on-line „Szkoła Żywienia Psów”  

„Bezpieczne i skuteczne odchudzanie psów” 

8 maja 2021 

 

Program warsztatów 

 

Wprowadzenie – część teoretyczna 

9:00-9:30 – prof. dr hab. Z. M. Kowalski 

„Problem otyłości u psów”  

9:30-10:15 – dr Jacek Wilczak 

„Metaboliczne konsekwencje otyłości psów”  

 

Warsztaty – część praktyczna 

10:30-11:15 – dr Olga Lasek 

„Praktyczne odchudzanie psów – przygotowanie planu odchudzania”  

11:30-12:15 – dr Sybilla Berwid-Wójtowicz 

„Odchudzające diety domowe dla psów”  

12:15-13:00  – dyskusja 

 

Odbiorca: Warsztaty skierowane są do lekarzy weterynarii oraz dietetyków zwierzęcych, 

pracowników gabinetów weterynaryjnych zajmujących się dystrybucją karmy. 

Celem warsztatów jest przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy na temat problemu otyłości u 

psów, jak również zdobycie umiejętności praktycznych związanych z przygotowaniem 

bezpiecznego planu odchudzania.  
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Dodatkowo Uczestnik warsztatów otrzyma dostęp do arkusza kalkulacyjnego – 

pomocnego narzędzia do opracowania programów odchudzania.  

Arkusz pozwala na wyliczenie: 

- docelowej masy ciała, która uwzględnia  kondycję psa oraz oszacowaną zawartość 

tkanki tłuszczowej, 

- bezpiecznego planu odchudzania – utraty masy ciała na poziomie 0,5, 1 i 2% 

tygodniowo, 

- ilości odchudzającej karmy przemysłowej, z możliwością wyboru programu opartego o 

karmę suchą. 

Końcowym efektem opracowanego planu będą praktyczne zalecenie przekazane właścicielowi, 

uwzględniające:  

- najważniejsze wskazówki żywieniowe, w tym plan odchudzania modyfikowany w 

reżimie tygodniowym,  

- wskazówki postępowania prewencyjnego po odchudzaniu, 

- weryfikacja postępów odchudzania na podstawie ważenia psa (raz na tydzień lub dwa). 

 

Ponadto podczas warsztatów zostaną przedstawione zasady przygotowywania i stosowania 

domowych diet odchudzających. Omówione zostaną problemy zdrowotne, w których 

zastosowanie przemysłowych karm odchudzających jest wykluczone. Zaprezentowane zostaną 

gotowe propozycje  składu diet uwzględniających m. in. rodzaj choroby towarzyszącej i 

wielkość psa oraz zalecane proporcje surowców w dawce. 

 

Po zakończeniu warsztatów Uczestnik otrzyma certyfikat oraz dostęp do wszystkich 

materiałów konferencyjnych (arkusz kalkulacyjny, pdf wykładów) 

 

W imieniu Komitetu Organizacyjnego 

Dr inż. Olga Lasek 

Kontakt: Katedra Żywienia, Biotechnologii Zwierząt i Rybactwa 

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 24/28 

tel. (12) 6624084, 6624075,  

tel. kom. +48 883 99 44 64 

fax (12) 6333307 
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