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1399 zł netto + 23% VAT  (1720,77 zł brutto)

dr n wet. Jacek Mederski

lek. wet. Rafał Bernacki 

Zapisy wyłącznie przez formularz rejestracyjny  
na stronie: www.edukacja.medivet.pl

Praca w parach: uczestnicy będą pracować na 
profesjonalnych narzędziach weterynaryjnych  
Veterinary Instrumentation 

Data:

Miejsce:

Cena:

Wykładowca:

Demonstrator:

Rejestracja:

Opis:

INFORMACJE:

MEDiVET ZAPRASZA NA JEDNODNIOWE 
WARSZTATY CHIRURGII KOLANA

Ukończył studia na Wydziale Weterynaryjnym Akademii Rolniczo-Technicznej 
w Olsztynie. W 1992 roku założył własną Przychodnię weterynaryjną 
w Grudziądzu, która uzyskała w 2001 roku status Kliniki Weterynaryjnej. 
Od samego początku swojej pracy interesuje się i rozwija jako chirurg 
weterynaryjny zdobywając nowe doświadczenia. Wykonuje skomplikowane 
operacje neurochirurgiczne, ortopedyczne oraz tkanek miękkich. Kształci 
się z zakresu ortopedii biorąc od 1994 roku czynny udział w kongresach 
Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedów i Traumatologów Weterynaryjnych 
(ESVOT). Dnia 18.11.2011 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych 
z zakresu chirurgii weterynaryjnej pod nadzorem prof. Zbigniewa Adamiaka 
z UWM w Olsztynie. Temat pracy doktorskiej to Potrójna osteotomia piszczeli 
TTO (triple tibia osteotomy) w modyfikacji własnej jako technika operacyjna 
leczenia zerwanego więzadła krzyżowego przedniego u psów. Posiada liczne 
doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i wykładów dla lekarzy weterynarii.

Dr n. wet. 
Jacek Mederski
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Znajdź nas na

Powitanie i wprowadzenie

Kolano – anatomia czynnościowa

Kolano – dostępy chirurgiczne

Uszkodzenie (zerwanie) więzadła krzyżowego przedniego  
– postępowanie diagnostyczne

Uszkodzenie (zerwanie) więzadła krzyżowego przedniego  
– opcje leczenia – chirurgie łąkotek

Przerwa – kawa/herbata 

Demostracja – leczenie chirurgiczne zerwanego więzadła krzyżowego 
przedniego: dostęp boczny do stawu kolanowego i metoda stabilizacji 
zewnątrztorebkowej szwem bocznym

Ćwiczenie praktyczne: anatomia stawu kolanowego, łąkotka i szew 
zewnątrztorebkowy, technika powięzi szerokiej

Przerwa – lunch

Zwichnięcie rzepki

Ćwiczenie praktyczne: zwichnięcie rzepki – pogłębienie rowka bloczka 
– wnęka klinowa i prostopadłościenna; transpozycja guzowatości 
piszczelowej oraz imbrykacje boczne

Dyskusja i rozdanie dyplomów

09:00 – 09:05

09:05 – 09:30 

09:30 – 09:50

09:50 – 10:10

 
10:10 – 10:30 

10:30 – 10:45 

10:45 – 11:10

 
 

11:10 – 13:00 

 
13:00 – 14:15

14:15 – 15:00  

15:00 – 17:00 
 

 
17:00 – 17:30

AGENDA:

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego 
we Wrocławiu. Specjalista chorób psów i kotów orz specjalista chirurgii 
weterynaryjnej. W Przychodni wykonuje zabiegi chirurgiczne, konsultuje 
pacjentów z problemami ortopedycznymi oraz okulistycznymi.

Lek. wet. 
Rafał Bernacki
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