
Limit: Liczba miejsc ograniczona, 20 osób

MEDIVET ZAPRASZA NA 
2-DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE 
Z ZAKRESU STABILIZACJI WEWNĘTRZNEJ

EDUKACJA

25-26 kwietnia 2020
sobota-niedziela
   
MEDIVET S.A
ul. Szkolna 17
63-100 Śrem

3199 zł netto + 23% VAT 
(3934,77 zł brutto)
Cena zawiera udział w 2 dniach warsztatów 
oraz przerwy kawowe i obiadowe, materiały 
edukacyjne i certyfikaty.

Data:

Miejsce:

Cena:

Nocleg:

Rejestracja:

Opis:

INFORMACJE:

Prof. Gareth Arthurs 
PGCertMedEd MA VetMB 

CertVR CertSAS DSAS 
(Orth) FHEA MRCVS. 
(Wielka Brytania)

PROWADZĄCY:

Oferta specjalna na nocleg dla uczestników 
szkolenia na hasło MEDiVET. Rezerwacji 
noclegu można dokonać we własnym zakresie 
bezpośrednio w hotelu.

Hotel Metropol ***
Pl. 20 Października 43 (Rynek), Śrem
Tel: +48 61 283 21 60
      +48 519 721 563
email: info@hotel-metropol.pl

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

Szkolenie będzie tłumaczone na język polski. 
Uczestnicy będą korzystali z profesjonalnych 
narzędzi weterynaryjnych oraz implantów Vi jak 
również wysokiej jakości kości plastikowych. 

Dr n. wet. 
Jacek Mederski

Dr n. wet.  
Aleksander Kasprowicz

Lek. wet.  
Danuta Florkowska

DRUGA 
EDYCJA



Rejestracja

Przywitanie uczestników

Ćwiczenie: Identyfikacja narzędzi i ich praktyczne użycie

Wykład: Śruby; rodzaje i klasyfikacja 

Ćwiczenie: Śruby ciągnące i pozycjonujące 

Przerwa kawowa i dyskusja na temat śrub przy kawie 

Klasyfikacja złamań

Korzystanie z płyt kompresyjnych DCP (Dynamic Compression Plate)  
w trybie kompresji

Ćwiczenie: Zakładanie płyty DCP przy złamaniu poprzecznym kości promieniowej 

Obiad

Korzystanie z płyt kompresyjnych DCP, tryb neutralny

Ćwiczenie: Zakładanie płyty DCP przy załamaniu skośnym kości piszczelowej 

Podejmowanie decyzji: rekonstrukcja złamania możliwa czy nie?  

Podejmowanie decyzji: ocena leczenia złamania  
(Fracture Assessment Healing Score)

Przerwa kawowa  

Dyskusja i przypadki kliniczne: 

     1. Złamania poprzeczne: sukcesy i porażki 
     2. Złamania skośne: sukcesy i porażki 
     3. Złamania rekonstrukcyjne: sukcesy i porażki

Zamknięcie pierwszego dnia szkolenia

09:00 – 09:20

09:20 – 09:30 

09:30 – 10:30

10:30 – 10:50

10:50 – 11:30

11:30 – 12:00 

12:00 – 12:20

12:20 – 12:40 

12:40 – 13:30

13:30 – 14:15 

  14:15 – 14:30

14:30 – 15:20

15:20 – 15:40 

 15:40 – 16:00

16:00 – 16:20 

16:20 – 17:20

17:20 – 17:30

Dr n. wet. Aleksander Kasprowicz: w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej zajmuje się diagno-
styką 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 pracując również jako nauczyciel akademicki 
i chirurg Polikliniki Weterynaryjnej macierzystego wydziału. Doktor Kasprowicz jest autorem kilku-
dziesięciu publikacji  naukowych i popularnonaukowych z zakresu chirurgii zwierząt towarzyszących. 
Rozprawę doktorancką z zakresu chirurgii małoinwazyjnej obronił w 2010 roku. Jest członkiem Euro-
pejskiego Stowarzyszenia Traumatologii i Ortopedii Weterynaryjnej (ESVO) oraz uczestnikiem kursów 
ortopedycznych Europejskiej Szkoły Zaawansowanych Studiów Weterynaryjnych (ESVAS).  Obecnie 
współwłaściciel i kierownik w Trójmiejskiej Klinice Weterynaryjnej.

Lek. wet. Danuta Florkowska: ukończyła wydział medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Lublinie w 2005. Specjalista chorób psów i kotów, oraz chirurgii. Właścicielka 
Przychodni Dan-vet. Prywatnie właścicielka dwóch psów: dobermana „Cherry” i charta rosyjskiego 
„Obsesji”.

Dr n. wet. Jacek Mederski: 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.

AGENDA:
SOBOTA, 25.04.2020

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu kształcenia me-
dycznego, posiadacz dyplomu ukończenia studiów medycyny 
weterynaryjnej, certyfikatu z radiologii weterynaryjnej, certyfika-
tu z chirurgii małych zwierząt oraz dyplomu z ortopedii małych 
zwierząt, członek Akademii Szkolnictwa Wyższego, członek Royal 
College of Veterinary Surgeons.  Gareth Arthurs ukończył Uni-
wersytet Cambridge w 1996 r. 
Od 2007 r. posiada tytuł dyplomowanego specjalisty ortopedii 
Royal College of Veterinary Surgeons. 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 He-
alth Trust.Obecnie dzieli swój czas między praktyką kliniczną, 
prowadzeniem konsultacji dla firmy Veterinary Instrumentation 
oraz prowadzeniem szkoleń z ortopedii w ramach ustawiczne-
go rozwoju zawodowego, zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i międzynarodowym.
Jest prezesem seniorem Brytyjskiego Stowarzyszenia Ortopedów 
Weterynaryjnych (ang. British Veterinary Orthopaedic Associa-
tion), egzaminatorem Royal College of Veterinary Surgeons oraz 
recenzentem w licznych międzynarodowych czasopismach na-
ukowych a także profesorem z zakresu ortopedii małych zwierząt 
na Uniwersytecie Nottingham. Jego zainteresowania w dziedzinie 
chirurgii obejmują w szczególności zabieg metodą TPLO i uszko-
dzenie więzadła krzyżowego doczaszkowego, zwichnięcie rzepki, 
małoinwazyjne leczenie złamań oraz endoprotezoplastykę stawu 
biodrowego.

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

  
GŁÓWNY PROWADZĄCY:

 
WYKŁADOWCY:



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

Znajdź nas na

ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Przerwa kawowa i przywitanie

Ocena przedoperacyjna i stabilizacja pacjenta 

Jak rekonstrukcja złamania wpływa na proces zrostu kości 

Złamania nierekonstrukcyjne: płyty pomostowe i gwoździe doszpikowe 

Ćwiczenie: zakładanie płyt pomostowych przy złamaniu wieloodłamowym  
kości udowej

Przerwa kawowa 

Siły działające na złamanie i wybór odpowiednich implantów 

Podejmowanie decyzji: dostęp chirurgiczny do miejsca złamania  

Dyskusja i przypadki kliniczne 

     1. Płyty pomostowe: sukcesy i porażki  
     2. Różnorodność złamań; podejmowane decyzje

Obiad  

Druty Kirschnera i druty do cerklażu 

Ćwiczenie: Stabilizacja złamania skośnego za pomocą cerklażu  

Ćwiczenie: Stabilizacja złamania awulsyjnego z wykorzystaniem gwoździ  
i popręgu  

Ćwiczenie: Stabilizacja złamania nasadowego z wykorzystaniem 
skrzyżowanych drutów Kirschnera 

Przerwa kawowa

Dyskusja i Przypadki kliniczne: 
     1. Wykorzystanie drutów do cerklażu: sukcesy i porażki 
     2. Wykorzystanie gwoździ i popręgu: sukcesy i porażki  
     3. Wykorzystanie skrzyżowanych drutów Kirschnera: sukcesy i porażki

Postępowanie pooperacyjne

Przyspieszamy proces zrostu – przeszczepy kostne (ang. bone graft)

Co może pójść nie tak?... KOMPLIKACJE!!

Dyskusja i zakończenie szkolenia

08:30 – 09:00

09:00 – 09:20 

09:20 – 09:40

09:40 – 10:00 

10:00 – 11:00 

11:00 – 11:20 

11:20 – 11:35

11:35 – 11:50

11:50 – 12:30

12:30 – 13:15

13:15 – 13:30

13:30 – 14:10 

14:10 – 15:00

 
15:00 – 15:30

15:30 – 15:50

15:50 – 16:20 

 

16:20 – 16:40

16:40 – 17:00

17:00 – 17:20

17:20 – 17:30

NIEDZIELA, 26.04.2020

ZAINSPIRUJ SIĘ!

Skorzystaj z unikalnej oferty edukacyjnej MEDiVET!
www.edukacja.medivet.pl

http://edukacja.medivet.pl
http://edukacja.medivet.pl

