Firma V.D.WhiteMed, EQUIVET Szpital dla koni w Gliwicach oraz Klinika Weterynaryjna XLVet
zapraszają na II. Wrocławskie Warsztaty Hipiatryczne:
„Kulawizny kończyn tylnych – diagnoza i terapia”
12-13 kwietnia 2014 r.
Hotel Sportwerk**** w Biskupce Podgórne k. Wrocławia, ul. Polna 6-8
Klinika weterynaryjna XLVet Tyniec Mały

12 kwietnia 2014 r.
Część I:
8:30 – 9:00 Rejestracja i powitanie uczestników
9:00 – 9:45 Staw kolanowy – anatomia i specyfika stawu, badanie kliniczne, radiologiczne i
ultrasonograficzne
9:45 – 10:30 Diagnostyka chorób kolana – rozpoznanie, prognoza i możliwe postępowanie przy różnych
schorzeniach stawu kolanowego
10:30 – 11:15 Eine Seltene Kniegelenksverletzung – prezentacja unikalnego przypadku klinicznego wraz z
omówieniem metod leczenia różnych schorzeń kolana, przygotowana przez dr Karstena Weitkampa z
Tierklinik Telgte
11:15 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:30 Miednica konia – anatomia, terenowe możliwości diagnostyczne różnych chorób miednicy,
stawu biodrowo-krzyżowego i stawu biodrowego
12:30 – 12:45 Dyskusja
12:45 – 14:00 Przerwa obiadowa i przejazd do Kliniki XLVet
14:00 – 18:00 Sesja praktyczna
20:00 Uroczysta kolacja

13 kwietnia 2014 r.
Część II:
9:30 – 10:30 Staw skokowy – anatomia, diagnostyka i choroby okolicy stawu skokowego, okolicy guza
piętowego i podudzia. Metody leczenia
10:15 – 11:15 Poniżej stawu skokowego – anatomia, diagnostyka i choroby palca, pęciny i śródstopia konia.
Metody leczenia
11:15 – 11:45 Przerwa kawowa
11:45 – 12:15 Materiał dodatkowy – znieczulenia kończyny miednicznej
12:15 – 12:30 Dyskusja
12:30 – 13:30 Przerwa obiadowa i przejazd do Kliniki XLVet
13:30 – 16:30 Sesja praktyczna
16:30 Zakończenie warsztatów. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

Materiał wykładowy bogato ilustrowany filmami.
Podczas części praktycznej omówione zostaną obrazy RTG, TK i MRI prawidłowe oraz w wybranych
patologiach, a każdy z uczestników będzie miał możliwość samodzielnego wykonania badania
ultrasonograficznego pacjentów.
Koszt warsztatów obejmujący:
I. Uczestnictwo w części teoretycznej i praktycznej, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i
drukowanej, przerwy kawowe i obiadowe oraz udział w kolacji wynosi
1000 zł netto (+23% VAT)
II. Uczestnictwo w części teoretycznej, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej i drukowanej,
przerwy kawowe i obiadowe wynosi 500 zł netto (+23% VAT)

Uczestnicy mają możliwość zakwaterowania w hotelu SPORTWERK**** w specjalnej cenie
120 zł/dobę. Rezerwacji można dokonywać bezpośrednio w hotelu, podając hasło „Warsztaty USG koni”.
Tel. do hotelu: 71 311 82 83

Partnerem spotkania jest firma:

