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PROGRAM 
 

30.11.2018 r.  
(piątek) 

 
1000-1010 Rozpoczęcie  Konferencji – prof. Wiesław Tomaszewski 
1010-1030 Zastosowanie modeli doświadczalnych w doborze i ocenie skuteczności preparatów iniekcyjnych stosowanych  

w schorzeniach stawów – prof. Maciej Pawlak 
1030-1040 Dyskusja 
1040-1100 Ocena wpływu wiskosuplementacji na artrokinematykę stawu kolanowego, analizowaną za pomocą metody 

wibroartrograficznej – dr Dawid Bączkowicz 
1100-1110 Dyskusja  
1010-1130 Zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu– dr Marek Kulczyk 
1130-1140 Dyskusja 
1140-1200 Zastosowanie przeszczepu przetworzonej autologicznej tkanki tłuszczowej w leczeniu choroby 

zwyrodnieniowej stawów – prof. Wojciech Widuchowski 
1200-1210 Dyskusja 
1210-1230 PRZERWA KAWOWA 

1230-1250 Terapia Goldic – zindywidualizowane podejście do pacjenta ortopedycznego – prof. Krzysztof Ficek 
1250-1300 Dyskusja 
1300-1320 Dostawowa iniekcyjna metoda leczenia dolegliwości stawowych z wykorzystaniem roztworu białek 

autologicznych – prof. Wojciech Widuchowski 
1320-1330 Dyskusja 
1330-1420 PRZERWA OBIADOWA 
1420-1440 Preparaty sterydowe w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu – dr Maciej Materkowski 
1440-1450 Dyskusja 
1450-1510 Kwas hialuronowy w chorobie zwyrodnieniowej stawów – dr Marek Tramś  
1510-1520 Dyskusja 
1520-1540 Iniekcje dostawowe i okołostawowe pod kontrolą USG – kiedy wskazania są niezbędne, a kiedy jedynie zalecane. 

Prezentacja techniki wykonania zabiegów – dr Radosław Król 
1540-1550 Dyskusja 
1550-1610 PRZERWA KAWOWA  
1610-1640 Synowektomia radioizotopowa – wskazania i zasady stosowania w leczeniu przewlekłego zapalenia błony 

maziowej stawów (fakty i mity) - część teoretyczna i praktyczna (wykonanie zabiegu synowektomii pod 
kontrolą USG: 1. Kwalifikacja pacjenta, 2. Kontrola w trakcie podawania preparatu) – dr Dorota Jurgilewicz,  
dr Małgorzata Serafin-Król  

1640-1650 Dyskusja 
1650-1720 Przegląd dostępnych na rynku urządzeń do badania  ultrasonograficznego w aspekcie kontroli iniekcji  

– wielkość, jakość i cena – co ma decydować o wyborze aparatu i być najważniejszym argumentem za lub 
przeciw? Jednoczesny pokaz na ekranie metod wkłucia (z wykorzystaniem fantomu) – dr Małgorzata Serafin-
Król, dr Radosław Król 

1720-1730 Dyskusja 
1730-1745 Czy możemy jeszcze bezpieczniej i skuteczniej pomagać pacjentom w ChZS – Magdalena Czarny   

– Wykład sponsorowany 
1930 SPOTKANIE KOLEŻEŃSKIE   

 

 



 
 

01.12.2018 r.  
(sobota) 

 
900-920 Zapobieganie chorobie zwyrodnieniowej stawów biodrowych i kolanowych poprzez stosowanie diety 

ubogotłuszczowej, z wyłaczeniem frakcji LDL – Lidia Kościelny 
920-930 Dyskusja 
930-950 Analiza skuteczności terapeutycznej kolagenu w formie iniekcji – dr Patrycja Szkutnik 
950-1000 Dyskusja 
1000-1020 Skuteczność leczenia zaawansowanych objawów choroby zwyrodnieniowej stawów (stadium III i IV) oraz 

zapalenia stawów z wykorzystaniem tzw. „płynnej endoprotezy mazi stawowej” zawierającej trójwymiarowy 
poliakrylamid i jony srebra. Doświadczenia własne po okresie rocznego stosowania – dr Artur Biel  

1020-1030 Dyskusja 
1030-1050 Czy preparaty iniekcyjne wykorzystywane w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu stosuje się tylko  

w formie iniekcji? – dr Paweł Piątkowski 
1050-1100 Dyskusja 
1100-1120 PRZERWA KAWOWA  
1120-1140 Wpływ jednorazowej  około stawowej iniekcji pochodnych beta metazonu na krótko-terminowe zmiany stężeń 

endogennego kortyzolu i testosteronu u sportowców – dr Zbigniew Obmiński, prof. Wiesław Tomaszewski 
1140-1150 Dyskusja 
1150-1220 Leczenie przeciwbólowe chorób i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem leków iniekcyjnych  

– prof. Małgorzata Malec-Milewska 
1220-1230 Dyskusja 
1300 Zakończenie Konferencji – prof. Wiesław Tomaszewski 

 
Uwaga: Warsztaty terapeutyczne – decyzją Komitetu Naukowego, część praktyczna Konferencji zostanie ściśle 
połączona z wybranymi wykładami eksperckimi. 
 
 


