
Cena: 649 zł netto (23%VAT)

Cena zawiera udział w bankiecie 
oraz przerwach kawowych i lunch

Sobota, 8 czerwca

Niedziela, 9 czerwca

9:00 – 9:30

9:30 – 9:45

9:45 – 11:00

11:00 – 11:20

11:20 – 12:50

12:50 – 13:35 

13:35 – 15:05

15:05 – 15:25 

15:25 – 16:55 

16:55 – 17:15 

17:15 – 18:45 

20:00

9:00 – 10:30

10:30 – 11:15

11:15 – 11:35

11:35 – 13:15

13:15 – 14:30

14:30 – 15:15 

15:15 – 16:00

Rejestracja 

Przywitanie gości

„Postępowanie z łąkotką – czy i kiedy rewizja stawu 
kolanowego jest konieczna?” – Lek. wet. Piotr Kowalczyk

Przerwa kawowa 

„Biomechanika złamań i zasady stosowania wszczepów” 
– Prof. Karl Kraus

Lunch 

„Praktyczne wskazówki w przypadku popularnych złamań: 
Złamanie kości piszczelowej z wykorzystaniem stabiliza-
torów zewnętrznych oraz oderwanie guzowatości kości 
piszczelowej z wykorzystaniem popręgu”  – Prof. Karl Kraus

Przerwa kawowa

„Praktyczne wskazówki w przypadku popularnych złamań: 
Wieloodłamowe złamanie kości udowej z wykorzystaniem 
płyt blokowanych i gwoździ doszpikowych oraz złamanie 
Salter-Harris typu II dalszego odcinka kości udowej z wyko-
rzystaniem gwoździ na krzyż” – Prof. Karl Kraus

Przerwa kawowa

Przypadki kliniczne  – Prof. Karl Kraus

Bankiet*

„Pacjent z zespołem końskiego ogona – jak diagnozować i roz-
poznać żeby nie było za późno?”  – Dr n. wet. Jacek Cymbryłowicz

„Miejsce diagnostyki radiologicznej w chorobach układu 
ruchu psów i kotów - jak wykorzystać radiografię cyfrową” 
– lek. wet. Mateusz Hebel, wykład sponsorowany KRUUSE

Przerwa kawowa

„Chirurgiczne leczenie niestabilności i dyskopatii lędźwiowo-
-krzyżowego odcinka kręgosłupa”  – Dr n. wet. Piotr Trębacz

„Jak leczyć chirurgicznie psy z zespołem ras 
krótkoczaszkowych?” – Dr n. wet. Jacek Mederski

Poczęstunek

„Ciekawe przypadki kliniczne z Kliniki dr Jacka Mederskiego” 
– Dr n. wet. Jacek Mederski

*Udział w bankiecie bezpłatny dla uczestników konferencji. 
Udział w bankiecie dla osoby towarzyszącej płatny 100 zł netto.  

EDUKACJA

Miejsce:
Hotel Andersia****
Pl. Andersa 3
61-894 Poznań

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

Data:
8-9 czerwca 2019

*Oferta specjalna na noclegi w hotelu
Andersia **** dla uczestników konfe-
rencji do końca kwietnia na hasło 
MEDiVET. 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem: 
320,00 zł/brutto

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem: 
350,00 zł/brutto

Kontakt: 
tel. 61 667 81 10; 
61 667 81 00

AGENDAINFORMACJE

III KONFERENCJA ORTOPEDYCZNA MEDiVET
MEDiVET ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

PARTNER KONFERENCJI

http://www.edukacja.medivet.pl
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WYKŁADOWCY

Dr Karl H. Kraus, DVM, MS, DACVS jest profesorem ortopedii i  neurochirurgii oraz sze-
fem Chirurgii Małych Zwierząt w Lloyd Veterinary Medical Center na Iowa State University 
oraz dyplomowanym specjalistą American College of Veterinary Surgeons. W 1985 roku 
ukończył studia weterynaryjne na Kansas State University. W  1989 ukończył rezydenturę 
na University of Missouri-Columbia, a od 1989 do 2007 roku był profesorem chirurgii na 
Tufts University. W latach 1989-1998, pomagał również rozwijać neurochirurgiczne proce-
dury u ludzi w szpitalu „Brigham and Women’s” na Uniwersytecie Harvarda. Jego główne 
obszary zainteresowań to rekonstrukcja złamań, stabilizacja zewnętrzna, procedura ACL, 
stabilizacja kręgosłupa oraz neurochirurgia. Jest znany i  rozpoznawany na świecie jako 
wykładowca oraz autor wielu cenionych publikacji.

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 skompli-
kowane operacje neurochirurgiczne ortopedyczne oraz tkanek miękkich. Kształci się z za-
kresu ortopedii biorąc od 1994 roku czynny udział w kongresach Europejskiego Stowarzy-
szenia 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 osteo-
tomia piszczeli TTO (triple tibia osteotomy) w modyfikacji własnej jako technika operacyjna 
leczenia zerwanego więzadła krzyżowego przedniego u psów”. Posiada liczne doświadcze-
nie w prowadzeniu warsztatów i wykładów dla lekarzy weterynarii.

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

W 2007r. otrzymał tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej, a w 2016r. obronił pracę dok-
torską na temat występowania komplikacji po operacjach w zależności od użytych nici chi-
rurgicznych. 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 Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Członek ESVOT (European So-
ciety of Veterinary Orthopaedics and Traumatology – Europejskiego Stowarzyszenia Or-
topedów i Traumatologów Weterynaryjnych). Pan doktor regularnie uczestniczy w  licznych 
szkoleniach i kongresach o tematyce chirurgiczno-ortopedycznej, ukończył prestiżowy kurs 
artroskopii małych zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Ghent, 
w  Belgii (poziom podstawowy oraz zaawansowany). Autor publikacji z  zakresu ortopedii 
oraz medycyny regeneracyjnej. Na co dzień konsultuje przypadki chirurgiczne i ortopedycz-
ne, przeprowadza zabiegi operacyjne oraz zabiegi artroskopowe.

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 
oraz studiów podyplomowych „Nowoczesne narzędzia diagnostyki medycznej i terapii” na 
Politechnice Krakowskiej. Wieloletni praktyk w Pracowni Diagnostyki Obrazowej USG, RTG, 
TK, MRI w Klinice Weterynaryjnej dr n. wet. Dariusz Niedzielski oraz na Uniwersytecie Przy-
rodniczy w Poznaniu na  Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Zakład 
Chirurgii i Diagnostyki Obrazowej. Odbył studia specjalizacyjne – radiologia weterynaryjna. 
Od 2013 roku prelegent licznych szkoleń oraz warsztatów radiologicznych dla lekarzy we-
terynarii. Wykładowca w ramach szkolenia specjalizacyjnego z radiologii weterynaryjnej na 
WMW UP we Wrocławiu.


