
Cena: 699 zł netto (23%VAT)

Cena zawiera udział w bankiecie 
oraz przerwach kawowych i lunch

EDUKACJA

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

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

Data:
6-7 czerwca 2020 r.

INFORMACJE TEMATY ZAPLANOWANE   
NA KONFERENCJĘ

IV KONFERENCJĘ ORTOPEDYCZNĄ
6-7 CZERWCA 2020

MEDiVET ZAPRASZA NA

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

PROMOCJA! 
649 zł netto 

tylko do 31 stycznia

Podczas konferencji bedzie można  
skorzystać z tłumaczenia symultanicznego 
wykładów na język polski.

PONAD 10 GODZIN  
WYKŁADÓW

• Małoinwazyjna osteosynteza  
płytkowa – wskazania, planowanie  
i przeprowadzenie zabiegu

• Zwichnięcie stawu biodrowego  
– najskuteczniejsze metody leczenia 
chirurgicznego

• Fluoroskopia w chirurgii  
ortopedycznej – zastosowanie  
i omówienie przypadków

• Artrodeza
• CWO-TPLO a TPLO – porównanie
• I inne…

ZAINSPIRUJ SIĘ!
Skorzystaj z unikalnej oferty edukacyjnej MEDiVET i zarejestruj się już teraz!

www.edukacja.medivet.pl

Ilość miejsc ograniczona!

SZCZEGÓŁOWA AGENDA JUŻ WKRÓTCE!

ATRAKCYJNE I INNOWACYJNE  
TEMATY WYKŁADÓW

OMÓWIENIE  
PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

INTERAKTYWNE  
WYKŁADY

MOŻLIWOŚĆ WYMIANY OPINII 
PODCZAS SMACZNYCH PRZERW  

ORAZ KOLACJI

SYMULTANICZNE TŁUMACZENIE  
WYKŁADÓW

 

*Oferta specjalna na noclegi w hotelu
Andersia **** dla uczestników konferencji 
na hasło MEDiVET. 

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem:
359,00 zł/brutto

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem:
409,00 zł/brutto

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

WYKŁADOWCY Z POLSKI

 Absolwent studiów podyplomowych z zakresu kształcenia medycznego, posiadacz dyplomu ukoń-
czenia studiów medycyny weterynaryjnej, certyfikatu z radiologii weterynaryjnej, certyfikatu z chirurgii 
małych zwierząt oraz dyplomu z ortopedii małych zwierząt, członek Akademii Szkolnictwa Wyższego, 
członek Royal College of Veterinary Surgeons. Ukończył Uniwersytet Cambridge w 1996 r. 

 Od 2007 r. posiada tytuł dyplomowanego specjalisty ortopedii Royal College of Veterinary Surge-
ons. Szerokie doświadczenie w zakresie ortopedii małych zwierząt zdobył podczas pracy w ośrodkach 
i  instytucjach, takich jak Willows Referral Service, Royal Veterinary College, Uniwersytet Cambridge, 
uczelniach weterynaryjnych w Dublinie i Liverpoolu oraz The Animal Health Trust. 

 Obecnie dzieli swój czas między praktyką kliniczną, prowadzeniem konsultacji dla firmy Veterinary 
Instrumentation oraz prowadzeniem szkoleń z ortopedii w ramach ustawicznego rozwoju zawodowe-
go, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.

 Jest prezesem seniorem Brytyjskiego Stowarzyszenia Ortopedów Weterynaryjnych (ang. British Ve-
terinary Orthopaedic Association), egzaminatorem Royal College of Veterinary Surgeons oraz recen-
zentem w  licznych międzynarodowych czasopismach naukowych a  także profesorem z  zakresu or-
topedii małych zwierząt na Uniwersytecie Nottingham. Jego zainteresowania w  dziedzinie chirurgii 
obejmują w szczególności zabieg metodą TPLO i uszkodzenie więzadła krzyżowego doczaszkowego, 
zwichnięcie rzepki, małoinwazyjne leczenie złamań oraz endoprotezoplastykę stawu biodrowego.

 W 2007r. otrzymał tytuł specjalisty chirurgii weterynaryjnej, a w 2016r. 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 pra-
cę naukową współpracując z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu oraz SGGW w Warszawie.

 Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie. Od 3-go roku studiów związany 
z Katedrą Chirurgii I Rentgenologii, gdzie zarażony pasją do leczenia inwazyjnego zdobywał pierw-
sze doświadczenia pod okiem profesora Marcina Lwa. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 2004 
roku i  kontynuował kształcenie na studiach doktoranckich pracując również jako nauczyciel akade-
micki i chirurg Polikliniki Weterynaryjnej macierzystego wydziału. Doktor Kasprowicz jest autorem kil-
kudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu chirurgii zwierząt towarzyszących. 
Rozprawę doktorancką z  zakresu chirurgii małoinwazyjnej obronił w 2010 roku. Jest członkiem Eu-
ropejskiego Stowarzyszenia Traumatologii i  Ortopedii Weterynaryjnej (ESVO) oraz uczestnikiem kur-
sów ortopedycznych Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Weterynaryjnych (ESVAS). Obecnie 
współwłaściciel i kierownik w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej.

 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 Klini-
ki Weterynaryjnej. Od samego początku swojej pracy interesuje się i rozwija jako chirurg weterynaryjny 
zdobywając nowe doświadczenia. Wykonuje skomplikowane operacje neurochirurgiczne, ortopedycz-
ne oraz tkanek miękkich. Kształci się z zakresu ortopedii biorąc od 1994 roku czynny udział w kon-
gresach Europejskiego Stowarzyszenia Ortopedów i  Traumatologów Weterynaryjnych (ESVOT). Dnia 
18.11.2011 uzyskał stopień doktora nauk weterynaryjnych z zakresu chirurgii weterynaryjnej pod nad-
zorem 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 zerwane-
go więzadła krzyżowego przedniego u psów. Posiada liczne doświadczenie w prowadzeniu warsztatów 
i wykładów dla lekarzy weterynarii.

 W 2001 roku ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W stycz-
niu 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 Medy-
cyny Weterynaryjnej. W swojej pracy zawodowej zajmuję się wszystkimi zagadnieniami chirurgii mięk-
kiej i ortopedii małych zwierząt.


