
FOCUS MEETING 
Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, 
Kraków 12.6.2019
zwichnięcia wybranych stawów: rzepki, stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do Krakowa 12.6.2019 (środa) na Focus Meeting pod tytułem: Zwichnięcia wybranych 
stawów - rzepki, stawu ramiennego, stawu barkowo-obojczykowego.

Spotkania o roboczej nazwie Focus Meeting odbywają się w różnych częściach Polski jako anons 
planowanego na jesień 2019 III Zjazdu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. 

Focus Meeting w Krakowie ma na celu przybliżyć tematykę zwichnięć zaprezentowaną przez 
doświadczonych praktyków. Pokazy video oraz możliwość dyskusji i wspólna analiza przypadków 
klinicznych pozwolą, aby spotkanie było jeszcze bardziej wartościowe.

Z pozdrowieniami
Tomasz Pardała

FOCUS MEETING POLSKIEGO TOWARZYSTWA ARTROSKOPOWEGO
kraków, 12.06.2019 godz. 9.00-18.00

Miejsce: 
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 
ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 
Kraków, budynek A, aula na parterze A026

Organizator: 
Polskie Towarzystwo Artroskopowe
Koordynator spotkania: Tomasz Pardała

Komitet naukowy:
dr n. med. Jarosław Feluś
dr n.med. Tomasz Pardała
dr n. med. Wojciech Satora

rejestracja
Zgłoszenie prosimy wysłać mailem na adres: biuro@ptartro.pl (proszę podać 
imię, nazwisko, numer telefonu, miejsce pracy, specjalista/rezydent/student/
fizjoterapeuta).

Członkowie Polskiego Towarzystwa Artroskopowego oraz studenci – uczestnictwo 
bezpłatne. Pozostali lekarze – 100 zł. 

W celu dokonania ewentualnej płatności prosimy o podanie numeru NIP w celu 
wystawienia faktury proforma. Po otrzymaniu faktury proforma z danymi do przelewu 
prosimy o dokonanie opłaty na wskazany numer konta, co jest warunkiem wpisania na 
listę uczestników.

Organizator: 
Polskie Towarzystwo Artroskopowe
ul. Żeromskiego 113
90-549 Łódź

Opłata zawiera: wstęp na salę obrad, przerwa kawowa, lunch, certyfikat

mailto:biuro@ptartro.pl
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9:00 ROZPOCZĘCIE SPOTKANIA

ZWICHNIĘCIE RZEPKI
prowadzący: dr med. Jarosław Feluś

9:05 anatomia i biomachanika stawu rzepkowo udowego

9:15
urazowe zwichnięcie rzepki 
 - diagnostyka uszkodzeń warunkujących kwalfikację do leczenia
 - leczenie złamań kostno-chrzęstnych, naprawa vs pierwotna rekonstrukcja MPFL

9:45

nawrotowe zwichnięcie rzepki
 - diagnostyka deformcji warunkujących kwalfikację do leczenia
 - leczenie chirurgiczne (rekonstrukcja MPFL, rekonstrukcja deformacji towarzyszących)
 - nawykowe/permanentne zwichnięcie rzepki - mozliwości leczenia chirurgicznego

10:25

rozważania specjalne
 - zaburzenia torsyjne kończyny dolnej - u kogo korygować i jak
 - dysplazja bloczka kości udowej - u kogo korygować i jak
 - dzieci z otwartymi chrząstkami wzrostowymi; 
    co wolno, czego unikać, tips and tricks

10:50 leczenie chirurgiczne - koniec problemu/początek problemu - powikłania

11:05 rehabilitacja i powrót do sportu po leczeniu niestabilnosci rzepki

11:15 case study, dyskusja

11:35 przerwa na kawę

ZWICHNIĘCIE STAWU RAMIENNEGO
prowadzący: dr med. Tomasz Pardała

12:00 biomechanika prawidłowa oraz patologiczna

12:15 epidemiologia i czynniki ryzyka

12:25 diagnostyka obrazowa: engaging; track on/off

12:55 leczenie zachowawcze - wskazania i metody

13:10 kwalifikacja do leczenia operacyjnego oraz poszczególnych technik

13:30 leczenie opearacyjne - pokaz technik (artroskopia barku: Bankart, 
remplissage, Latarjet)

14:15 case study, dyskusja

14:45 przerwa na lunch

ZWICHNIĘCIE STAWU BARKOWO-OBOJCZYKOWEGO
prowadzący: dr med. Wojciech Satora

15:30 anatomia i biomechanika

15:45 mechanizm urazu, klasyfikacja

16:00 stopień III, a leczenie zachowawcze

16:15 leczenie operacyjne, m.in. pokaz techniki (artroskopia barku: podwójny endobutton)

16:45 leczenie zwichnięć zastarzałych

17:15 case study, dyskusja

17:45 ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA


