
KOMUNIKAT nr 1 
 

 

Biuro Organizacyjne: 

Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 04-036 Warszawa 

Sekretariat: tel./fax: (22) 834 67 72; sekretariat@medsport.pl lub nauka@medsport.pl 

Dział Marketingu: (22) 405 42 72; reklama@medsport.pl 

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. 
 

Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów i obrażeń 

narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów iniekcyjnych 
 

Termin: 30.11-01.12.2018 r. 
Miejsce: Warszawa, ul. Ks. Trojdena 4 

(Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej IBIB)  
 

Program ramowy (w formie sesji wykładowych i zajęć warsztatowych): 
 

 Dostępność kwasów hialuronowych i ich wskazania w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu. 

 Preparaty sterydowe w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu. 

 Analiza skuteczności terapeutycznej kolagenu w formie iniekcji. 

 Preparaty iniekcyjne stosowane w leczeniu ortobiologicznym (regeneracyjnym): krew autologiczna 

(ABI), osocze bogatopłytkowe (PRP), autologiczna surowica kondycjonowana (ACS), 

mezenchymalne komórki macierzyste (MSCS). 

 Leczenie przeciwbólowe chorób i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem leków iniekcyjnych. 

 Inne preparaty medyczne w formie iniekcji stosowane w leczeniu wybranych chorób i obrażeń 

narządu ruchu. 

 Iniekcje pod kontrolą USG i inne. 
 

Szczegółowy Program godzinowy zostanie opracowany po ostatecznych uzgodnieniach z Wykładowcami, 

zrecenzowaniu prac zgłoszonych przez Uczestników i zamieszczony w Komunikacie nr 2 (do 10 czerwca 

br.). 
 

Organizatorzy: 

 

 

 

 

 

Konferencja organizowana w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Informacyjno-Edukacyjnej pt. 

Kompleksowe Leczenie Choroby Zwyrodnieniowej Stawów. 

 

Czy rzeczywiście choroba zwyrodnieniowa stawów musi być nieuleczalną epidemią naszych czasów? 

Co można jeszcze zrobić przed aloplastyką? 

W ramach Ogólnopolskiej Kampanii realizowanej od 2015 roku przeprowadzono 2 kongresy naukowe 

(2015 i 2017 r.), prowadzone są cykliczne, ogólnopolskie kursy i szkolenia (m.in. trwający bezpłatny kurs 

finansowany przez Ministerstwo Zdrowia dla lekarzy rodzinnych i innych specjalistów niezabiegowych), 

utworzony został Portal internetowy z podziałem na część specjalistyczną i część dla pacjentów – 

www.chorobazwyrodnieniowastawow.pl , wydano publikację książkową pt. „Kompleksowe leczenie 

choroby zwyrodnieniowej stawów” (2017 r.), przygotowywana jest publikacja obejmująca problematykę 

ujętą w Konferencji (termin wydania książki 30.11.br.). 

Fundacja Edukacji Medycznej, Promocji 

Zdrowia, Sztuki i Kultury ARS MEDICA 

 

 


