
  

 

 

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ 

Klinika weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski 

ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w konferencji 

„KONFERENCJA CHIRURGICZNA”   

Konferencja odbędzie się 27.09.2014 (sobota) 
w hotelu Haston City we Wrocławiu, przy ul. Irysowej 1-3. 

 
PROGRAM KONFERENCJI: 

9:00   Rejestracja uczestników 

9:30   Otwarcie konferencji 

  Dr n. wet. Dariusz Niedzielski – Prezes Zarządu VETCARE GROUP Sp. z o.o. 

9:45  Leczenie złamań – Klasyfikacja oraz dobór odpowiednich metod leczenia 

Dr. Aaron Jackson DVM, DACVS  -  Chicago Veterinary Specialty Group 

Dr. Brooke Bartell DVM – Chicago Veterinary Emergency & Speciality Center 

11:45  Przerwa kawowa 

12:00  Mięsaki tkanek miękkich – Postępowanie z perspektywy chirurga 

Dr. Aaron Jackson  DVM, DACVS -  Chicago Veterinary Specialty Group 

Dr. Brooke Bartell DVM – Chicago Veterinary Emergency & Speciality Center 

14:00  Lunch 

14:45  Chirurgia górnych dróg oddechowych Syndrom pacjentów brachycefalicznych oraz 

porażenie krtani 

Dr. Aaron Jackson  DVM, DACVS -  Chicago Veterinary Specialty Group 

Dr. Brooke Bartell DVM – Chicago Veterinary Emergency & Speciality Center 

16:45  Przerwa kawowa 

17:00  Przegląd technik operacyjnego leczenia zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego 

Dr. Aaron Jackson  DVM, DACVS -  Chicago Veterinary Specialty Group 

Dr. Brooke Bartell DVM – Chicago Veterinary Emergency & Speciality Center 

 



  
   

ZAKRESY BLOKÓW TEMATYCZNYCH 

Leczenie złamań - Klasyfikacja oraz dobór odpowiednich metod leczenia. Zrozumienie podstaw. 

Wykład przybliży uczestnikom podstawy klasyfikacji oraz technik i chirurgicznego leczenia złamań. W 

pierwszej części zostanie omówiony podział złamań na podstawie analizy zdjęć rentgenowskich. 

Następnym krokiem będzie dobór odpowiednich metod chirurgicznego leczenia z uwzględnieniem 

dostępnych materiałów oraz omówienie spodziewanych efektów leczenia. Dodatkowo 

przedstawione zostaną najczęstsze komplikacje związane zarówno z metodą chirurgiczną jak i 

rodzajem oraz lokalizacją złamania. Na zakończenie wykładu, każdy uczestnik powinien posiadać 

umiejętność klasyfikacji złamań w oparciu o zdjęcia RTG oraz być w stanie przedstawić właścicielom 

aktualnie dostępne techniki chirurgiczne umożliwiające powrót do prawidłowego funkcjonowania 

pacjenta. 

 

Mięsaki tkanek miękkich – Postępowanie z perspektywy chirurga. 

Celem wykładu jest omówienie postępowania w przypadku mięsaków tkanek miękkich biorąc pod 

uwagę ich różną lokalizację.  Dodatkowo omówione zostaną chirurgiczne techniki usuwania 

mięsaków wraz potencjalnymi komplikacjami. Wykład powinien stać się narzędziem dla każdego 

uczestnika do samodzielnego planowania zabiegów usuwania tych frustrujących guzów. 

 

Chirurgia górnych dróg oddechowych – oddychać lub nie oddychać - Syndrom pacjentów 

brachycefalicznych oraz porażenie krtani. 

Wykład ten przybliży sposoby diagnozowania oraz techniki leczenia pacjentów z syndromem 

brachycefalicznym oraz porażeniem krtani.  Uczestnicy wykładu powinni być w stanie samodzielnie 

diagnozować oraz chirurgicznie leczyć pacjentów borykających się z syndromem brachycefalicznym 

oraz porażeniem krtani. 

 

Przegląd technik operacyjnego leczenia zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego. 

Wykład ten przybliży  uczestnikom najnowsze dostępne techniki leczenia zerwania więzadła krzyżowego 

doczaszkowego. Dodatkowo zostaną omówione sposoby diagnozowania urazów stawu kolanowego oraz 

jego obrazowanie. Uczestnicy wykładu będą w stanie właściwie diagnozować oraz formułować plan leczenia 

pacjentów z urazem więzadła krzyżowego doczaszkowego. Ponadto wykład dostarczy wielu argumentów do 

dyskusji z właścicielem na temat wad i zalet poszczególnych technik operacyjnych. 

 



  
PRELEGENCI 

 Aaron M. Jackson, DVM, DACVS 

jest absolwentem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Illinois(University of Illinois 

College of Veterinary Medicine, Urbana, IL). Rezydenturę z zakresu chirurgii odbył na Uniwersytecie 

stanowym w Tennese, Knoxville,TN.W roku 2006 uzyskał tytuł dyplomowanego specjalisty chirurgii -

American College of Veterinary Surgeons -ACVS. 

Od 2010 roku – Szef Wydziału Chirurgii Kliniki w Chicago - Chicago Veterinary Emergency and Specialty 

Center, IL. Autor licznych wystąpień oraz publikacji z zakresu dziedziny chirurgii weterynaryjnej. Współautor rozdziału 

książki Chirurgii małych zwierząt –Textbook of Small Animal Surgery – Slatter. Jego zainteresowania naukowe i kliniczne 

skupiają się na diagnostyce i chirurgicznym leczeniu chorób górnych dróg oddechowych, leczeniu chorób związanych z 

aparatem ruchu oraz technikach rekonstrukcyjnych w leczeniu ubytków skóry małych zwierząt. 

 

Dr. Brooke Bartell, DVM  

ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Illinois (University of Illinois 

College of Veterinary Medicine, Urbana, IL). Specjalista intensywnej terapii oraz leczenia stanów 

nagłych małych zwierząt. 

Członek zespołu oraz lekarz nadzorujący zespół intensywnej opieki w Chicago Veterinary 

Emergency & Specialty Center (CVESC). 

Autorka wystąpień i publikacji oraz szkoleń dla lekarzy weterynarii. Jej zainteresowania kliniczne i naukowe skupiają się 

wokół płynoterapii, chorób dróg oddechowych oraz postępowania w zakresie urazów głowy i mózgu. 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Szanowni Państwo,  

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do lekarzy weterynarii, całość wykładów tłumaczona będzie 

symultanicznie na język polski. Koszt udziału w konferencji wynosi: 

 PLN 600,00 od osoby za udział osobisty, 

 PLN 300,00 od osoby za transmisję online. 

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o wpłacanie na podane poniżej konto:  

VETCARE GROUP SP. Z O.O. 

KLINIKA WETERYNARYJNA DR N. WET. DARIUSZ NIEDZIELSKI 

UL. B. KRZYWOUSTEGO 105/22 

51-166 WROCŁAW 

BPS S.A. 75 1930 1073 2210 0264 8901 0002 

 

Osoby wybierające transmisję on-line po dokonaniu wpłaty otrzymają na wskazany adres e-mail link do strony 

oraz hasło i login. Wpłat prosimy dokonywać do dnia 20.09.2014.  Przy wpłacie do 20.08.2014 - 10% zniżki! 

 

 

 



  
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

KONFERENCJA „KONFERENCJA CHIRURGICZNA” – 27.09.2014 

HOTEL HASTON CITY 

UL. IRYSOWA 1-3; WROCŁAW 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

NAZWA FIRMY  

ADRES  

NIP  

TELEFON  

E-MAIL  

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest: 

1. Wypełnienie niniejszego formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy wysłać mailem na adres 
m.wawnikiewicz@klinikapsaikota.pl  

lub tradycyjną pocztą na adres:  

VETCARE GROUP SP. Z O.O. 

UL. B. KRZYWOUSTEGO 105/22 

51-166 WROCŁAW 

2. Uiszczenie odpowiednich, zgodnych z deklaracją, opłat na konto bankowe VETCARE GROUP, z podaniem imienia 
i nazwiska uczestnika oraz w tytule wpłaty: Opłata udziału w konferencji „KONFERENCJA CHIRURGICZNA” - BPS 
S.A. 75 1930 1073 2210 0264 8901 0002 

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa z dniem 20 września 2014 r. 

 

Informacji na temat konferencji udzielają:  

Michał Wawnikiewicz – 790 413 438; e-mail: m.wawnikiewicz@klinikapsaikota.pl  

Jakub Szymczak – 510 515 543; e-mail: j.szymczak@klinikapsaikota.pl  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 
Oświadczam, że podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą na dzień przesłania formularza zgłoszeniowego. Ponadto wyrażam 
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zbieranych na potrzeby rejestracyjne konferencji „KONFERENCJA CHIRURGICZNA” 
zgodnie z Ustawą z dnia 29sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. Moja zgoda na 
przetwarzanie danych jest dobrowolna; znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z przywołanej wyżej ustawy, w tym 
prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 

 

 

 

_________________          
          ______________________ 

Data i miejsce          Podpis 
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