
EDUKACJA

10-12.01.2020 r.

Gliwicka Klinika Weterynaryjna
Ul. Toszecka 19
44-100 Gliwice

3 999 zł netto (+23% VAT) 
4918 zł brutto
Cena zawiera udział w 3 dniach szkoły chirurgii kręgosłupa, 
przerwy kawowe i obiadowe, materiały edukacyjne oraz certyfi kat

Ilość miejsc ograniczona: 14 osób

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

Ćwiczenia praktyczne przy stanowiskach 2-osobowych
Praca w parach: uczestnicy będą pracować na
profesjonalnych narzędziach weterynaryjnych
Veterinary Instrumentation

Data:

Miejsce:

Cena:

Limit:

Opis:

Rejestracja: 

INFORMACJE:

MEDiVET ZAPRASZA NA SZKOLENIE

3-DNIOWA PRAKTYCZNA SZKOŁA 
CHIRURGII KRĘGOSŁUPA 

WYKŁADOWCY:

Dr n. wet. 
Jacek Cymbryłowicz

Dr hab. 
Marcin Wrzosek

Dr n. wet. 
Piotr Trębacz



RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA:

Piątek, 10.01, 10:00-18:00

• Badanie neurologiczne
• Neurolokalizacja zmian
• Diagnostyka obrazowa chorób kręgosłupa i rdzenia kręgowego
• Instrumentarium, dostępy i technika operacyjna w chirurgii kręgosłupa (teoria)

Sobota, 11.01, 9:00-17:30

• Choroby szyjnego odcinka kręgosłupa (teoria)
• Choroby piersiowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa (teoria)
• Choroby lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (teoria)
• Choroby szyjnego odcinka kręgosłupa (praktyka)

Niedziela, 12.01, 9:00-15:00

• Choroby piersiowo-lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa (praktyka)

PRODUKTY
USŁUGI
EDUKACJA

www.medivet.pl
Zadzwoń i zamów
801 00 25 25  | 61 622 55 55
pn.-pt. 7:30-20:00, sb. 8:00-16:00

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

W 2007 roku otrzymał tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej, a w 2016 roku 
obronił pracę doktorską na temat występowania komplikacji po operacjach 
w zależności od użytych nici chirurgicznych. Na co dzień w Gliwickiej Klinice 
Weterynaryjnej zajmuje się chirurgią, głównie ortopedią. Kontynuuje też pracę 
naukową, współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz 
SGGW w Warszawie.

Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę 
doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN 
u kotów". Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii  oraz neu-
rochirurgii w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European 
College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu 
neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach 
(Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku 
przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii 
Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania 
elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale 
Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, prowadząc 
działalność kliniczną, dydaktyczną oraz naukową, w tym eksperymentalną na 
modelu zwierzęcym. Autor licznych publikacji, wykładów oraz szkoleń z zakresu 
neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW 
w Warszawie. W styczniu 2012 roku obronił pracę doktorską, której tematem 
była nowa metoda chirurgicznego leczenia ropni gruczołu krokowego u psów. 
Od sześciu lat jest nauczycielem akademickim na Wydziale Medycyny Wete-
rynaryjnej. W swojej pracy zawodowej zajmuje się wszystkimi zagadnieniami 
chirurgii miękkiej i ortopedii małych zwierząt.
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