
EDUKACJA

23-24.03.2019

Warsztaty 2-dniowe:
• Sobota 9:00 -17:45
• Niedziela 8:30-17:00
   
Trójmiejska Klinika Weterynaryjna
Świętokrzyska 33 A
80-180 Gdańsk.

2 999 zł netto (+23%VAT) - 3688,77 zł brutto
cena zawiera udział w 2 dniach warsztatów, 
przerwy kawowe i obiadowe, materiały edukacyjne i certyfikat.
Tłumaczenie symultaniczne na j. polski.

16 osób
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń 
i opłacenie uczestnictwa.
Zapisy wyłącznie przez formularz rejestracyjny na stronie 
www.edukacja.medivet.pl

Prof. Gareth Arthurs PGCertMedEd MA VetMB CertVR CertSAS 
DSAS (Orth) FHEA MRCVS. (Wielka Brytania) 

dr n. wet. Aleksander Kasprowicz (Polska)
dr Francisco Silveira (Portugalia)

Data:

  Miejsce:

Cena:

Limit:

Wykładowca:

INFORMACJE:

MEDiVET ZAPRASZA 
NA 2 DNIOWE WARSZTATY TPLO

ZAKRES TEMATÓW OBEJMUJE:

Uczestnicy powinni posiadać doświadcze-
nie w wykonywaniu zabiegów ortopedycz-
nych, w tym umiejętność wykonywania 
osteotomii oraz stabilizacji wewnętrznej 
złamań. Powinni również znać anatomię 
stawu kolanowego, wykonywać artrotomię 
stawu oraz inspekcję i resekcję łąkotek itp. 
a także znać  zasady korzystania z płyt 
nieblokowanych (w trybie kompresi oraz 
neutralnym) oraz płyt blokowanych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE 
DO WZIĘCIA UDZIAŁU 
W WARSZTATACH:

EDUKACJA

CEL I ZAGADNIENIA 
WARSZTATÓW:

EDUKACJA

Demonstratorzy:

Celem praktycznych warsztatów jest 
zrozumienie oraz nauka wykonywania 
zabiegów metodą TPLO, jak również 
poprawna ocena pooperacyjnych zdjęć

Dzień 1: połowa dnia będzie poświęcona  
na teorię a połowa na ćwiczenia 
praktyczne na kościach plastikowych oraz 
przygotowanie do zabiegu

Dzień 2: w całości poświęcony będzie 
wykonywaniu zabiegów na cadaverach, 
w tym ćwiczenia z zakresu oceny poopera-
cyjnych zdjęć RTG. Radiogramy będą do-
kładnie oceniane aby wyciągnąć wnioski 
z popełnianych błędów i zminimalizować 
niedoskonałości w przyszłości

• Historia i rozwój metody TPLO 

• Wybór przypadków klinicznych

• Pomiary przed zabiegiem 

• Metoda zabiegu TPLO, w tym wskazówki    

   aby wykonać zabiegi w sposób 

   powtarzalny i  bezpieczny  

• Ocena pooperacyjna zdjęć RTG, 

konstruktywna krytyka i dyskusja

• Postępowanie w razie komplikacji 

   po zabiegu



ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

SOBOTA, 23 MARCA
9:00 – 9:20  Rejestracja 
9:20 – 9:30 Przywitanie gości i wprowadzenie  
9:30 – 9:50            Anatomia stawu kolanowego 

 – przypomnienie 
9:50 – 10:00 Zerwanie więzadła krzyżowego – diagnostyka 
10:00 – 10:50 TPLO: Koncepcja, Rozwój metody 

i Dowody naukowe 
10:50 – 11:10  PRZERWA KAWOWA
11:10 – 11:30  Pomiar kąta TPA
11:30 – 11:50 ĆWICZENIE PRAKTYCZNE1 

– mierzenie kąta TPA
11:50 – 12:10 TPLO – planowanie zabiegu   
12:10 – 12:30  ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 2 – planowanie zabiegu
12:30 – 12:50 TPLO: Osteotomia, rotacja i stabilizacja 
12:50 – 13:50 LUNCH
13:50 – 15:30 ĆWICZENIE PRAKTYCZNE 3 – wykonanie zabiegu    
                               TPLO na kościach plastikowych
15:30 - 16:00       PRZERWA KAWOWA 
16.00 - 16:40 TPLO zabieg krok po kroku (step-by-step)
16:40 – 17:00 TPLO postępowanie poopreacyjne 
17:00 – 17:20  TPLO komplikacje 
16:20 – 17:45 Dyskusja i zamknięcie dnia 1

NIEDZIELA, 24 MARCA
8:30 – 9:00 Artrotomia przyśrodkowa stawu kolanowego  
9:00 – 10:00  TPLO zabieg krok po kroku 

Omówienie techniki, powtórzenie zasad, 
dyskusja i pytania 

10:00 – 10:30        PRZERWA KAWOWA
10:30 – 12:30   Zabieg na cadaverach 1

Na początku demonstracja przez wykładowcę 
w formule STEP-by-STEP 
• Dostęp przyśrodkowy do zabiegu TPLO
• Miniartrotomia przyśrodkowa
• Przygotowanie osteotomii
• Zaznaczenie i wykonanie osteotomii  
• Zakończenie osteotomii i stabilizacja  

12:30 – 13:30  LUNCH 
13:30 – 14:00  Ocena zdjęć RTG pooperacyjnych 
14:00 – 15:45  Zabieg na cadaverach 2 – wykonanie 

samodzielne  
15:45 – 16:15 PRZERWA KAWOWA
16:15 – 16:45  Ocena zdjęć RTG pooperacyjnych
16:45 – 17:00 Sesja pytań i odpowiedzi i zakończenie szkolenia

AGENDA SPOTKANIA

Dr  Prof. 
Gareth Arthurs 
PGCertMedEd 

MA VetMB CertVR 
CertSAS DSAS (Orth) 

FHEA MRCVS

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu kształcenia medycznego, posiadacz dyplomu ukończenia 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.  Gareth Arthurs 
ukończył Uniwersytet Cambridge w 1996 r. 

Od 2007 r. posiada tytuł dyplomowanego specjalisty ortopedii Royal College of Veterinary Surgeons. Szerokie doświad-
czenie 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 zawodowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i międzynarodowym.

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

WYKŁADOWCA:

W Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej zajmuje się diagnostyką i chirurgią ortopedyczną oraz chirurgią kręgosłupa. 
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 pierwsze doświadczenia pod okiem profesora 
Marcina Lwa. Dyplom lekarza weterynarii uzyskał w 2004 roku i  kontynuował kształcenie na studiach doktoranckich pra-
cując również jako nauczyciel akademicki i chirurg Polikliniki Weterynaryjnej macierzystego wydziału. Doktor Kasprowicz 
jest autorem kilkudziesięciu publikacji  naukowych i popularnonaukowych z zakresu chirurgii zwierząt towarzyszących. Roz-
prawę doktorancką z zakresu chirurgii małoinwazyjnej obronił  w 2010 roku.  Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia 
Traumatologii i Ortopedii Weterynaryjnej (ESVO) oraz uczestnikiem kursów ortopedycznych Europejskiej Szkoły Zaawan-
sowanych Studiów Weterynaryjnych (ESVAS).  Obecnie współwłaściciel i kierownik w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej.

DEMONSTRATORZY:

Dr n. wet 
Aleksander 
Kasprowicz 


