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Nowoczesne techniki w leczeniu schorzeń
ortopedycznych u koni

2-dniowy kurs praktyczny

DATE - 25-26 maja 2018
VENUE - Equi Vet Serwis, near Poznan
LOCATION - Western Poland (Poznan, Wroclaw or Warsaw Airport)
LANGUAGE - English (Polish Translation)
 
GRAHAM MUNROE  BVSc(Hons), PhD, CertEO, DESM, Dipl.ECVS, FRCVS
European & RCVS Specialist in Equine Surgery, Flanders Veterinary Services, Scotland

 

NIKLAS J. DRUMM  Dr. med. vet., Dipl.ACVS, Dipl.ECVS
Senior Partner, Tierklinik Lüsche, Germany

 

ANDY FISKE-JACKSON  BVSc, MVetMed, Dipl. ECVS, MRCVS
Senior Lecturer in Equine Surgery, Royal Veterinary College, London, England  

  
Opis kursu
W ciągu ostatnich 15 lat w końskiej ortopedii pojawił się cały szereg nowych metod
terapeutycznych. Dla zapracowanych praktyków, którzy nie mają czasu regularnie śledzić
najnowszej literatury branżowej trudno jest określić, które z tych metod są skuteczne na podstawie
badań klinicznych. Ponadto bardzo trudno znaleźć jest w literaturze informacje, gdzie autorzy
dokładnie opisują jak stosować daną metodę.
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Podczas tego dwudniowego kursu będziemy omawiać wszytskie terapie lecznicze stosowane w
ortopedii koni w oparciu o podstawy naukowe, a także doświadczenie w codziennej pracy naszych
prelegentów:
końskie stawy- Na jakim poziomie stosowane terapeutyki modyfikują środowisko
wewnątrzstawowe?

IRAP/ Autologiczne Kondycjonowane Serum
Ankyloza wywołana alkoholem w stawach o małej ruchomości
PRP/ Osocze bogatopłytkowe
Terapia komórkami macierzystymi
Bifosfonaty (Osphos, Tildren)
Adequan i Cartrophen
Nutraceutyki
Kucie ortopedyczne
Nowe "cudowne" terapie osteoartritis
terapie wewnątrz- i zewnątrzstaowe kortykosteroidami i hialuronianem 
ESWT/ fala uderzeniowa
Operacje koni sportowych- podjęcie decyzji i rezultaty
Laser terapeutyczny, mezoterapia i terapie fizykalne etc.

Bardzo dobrze zilustrowane poranne wykłądy będą prowadzone w języku angielskim (z polskim
tłumaczeniem). 

Na popołudnia zaplanowaliśmy 7 godzin zajęć praktycznych oraz sesji z przypadkami klinicznymi
podczas których uczestnicy będą doskonalić umiejętności praktyczne oraz podejmowanie decyzji.
Zajęcia na preparatach sekcyjnych w małych grupach (2 osoby na preparat) oraz dyskusja ze
specjalistami. Każdy uczestnik będzie miał okazję uczestniczyć w następujących sesjach
praktycznych:

Ankyloza wywołana alkoholem dystalnych stawów stępu (artrografia za pomocą kontrastu)
techniki iniekcji dostawowych (również z użyciem ultrasonografii)
demonstracja obiektywnego sytemu analizy ruchu konia
operacje koni sportowych - dyskusja o przypadkach klinicznych
proksymalny staw sródstępowy/ stępu- iniekcje, sekcja
kucie ortopedyczne- dyskusja o przypadkach klinicznych

Opłata za kurs obejmuje lunch w restauracji, przerwy kawowe, notatki z kursu w formie
elektronicznej, certyfikat uczestnictwa. Uczestnik może wybrać tylko wykłady lub pełną opcję wraz z
zajęciami praktycznymi. Wieczorem po zakończeniu zajęć organizator zaprasza na spotkanie przy
winie i degustację serów. Zachęcamy do szybkiej rejestracji, ilość miejsc ograniczona!
 

For more information and to register click HERE

https://www.vetpd.com/courses/course-details/advances-in-equine-orthopaedic-therapies-an-evidence-based-2-day-practical-course


* Save 10% by booking early and up to 10% by booking more than 5 spaces on the same or different courses as a group
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