
KOMUNIKAT nr 2 

 
Konferencja Naukowo- Szkoleniowa  

„Leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów  
i obrażeń narządu ruchu z wykorzystaniem preparatów 

iniekcyjnych”.    

 KOMITET NAUKOWY: 
   

• dr hab. dr n.med. Wiesław Tomaszewski, prof. nadzw. - Przewodniczący 
• dr hab. n.med. Dariusz Białoszewski 
• dr hab. n. med. Krzysztof Ficek, prof. nadzw. 
• dr Maciej Materkowski 
• prof. dr hab. Maciej Pawlak 
• dr n.med. Paweł Piątkowski 
• dr n.med. Marek Tramś 
• dr hab. n.med. Wojciech Widuchowski, prof. nadzw. 

  
 KOMITET ORGANIZACYJNY: 
  

• Michał Tomaszewski 
• Iwona Bednarz 
• Małgorzata Bogdan 
• Urszula Bosiacka 
• Joanna Karaś 
• Leszek Kulej 
• Beata Popielarz - Miziołek 
• Ewa Rostek 
• Wojciech Sikorzak 

  

PROGRAM RAMOWY 
 

30.11. (piątek) - 01.12.2018 r. (sobota) 
 

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

2. Zastosowanie modeli doświadczalnych w doborze i ocenie skuteczności preparatów iniekcyjnych 
stosowanych w schorzeniach stawów – prof. Maciej Pawlak 
 

3. Dostępność kwasów hialuronowych i ich wskazania w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu – prof. 
Wiesław Tomaszewski 
 



4. Preparaty sterydowe w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu – dr Maciej Materkowski 
 

5. Analiza skuteczności terapeutycznej kolagenu w formie iniekcji 
 

6. Zastosowanie ortobiologii w profilaktyce i leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu 
 

7.  Terapia Goldic  - zindywidualizowane podejście do pacjenta ortopedycznego – prof. Krzysztof Ficek 
  

8. Dostawowa iniekcyjna metoda leczenia dolegliwości stawowych z wykorzystaniem roztworu białek 
autologicznych – prof. Wojciech Widuchowski 
 

9. Czy preparaty iniekcyjne wykorzystywane w leczeniu chorób i obrażeń narządu ruchu stosuje się tylko 
w formie iniekcji?  – dr Paweł Piątkowski 
 

10. Inne metody i preparaty medyczne w formie iniekcji stosowane w leczeniu wybranych chorób i obrażeń 
narządu ruchu 
 

11. Warsztaty terapeutyczne – w trakcie przygotowań. 
  
 Program Ramowy Konferencji stanowi zestawienie wykładów eksperckich (na zaproszenie). 

Zapraszamy uczestników do czynnego udziału w Konferencji. Zdecydowanie preferowane będą 
prezentacje badawcze – oryginalne, studia przypadków, krótkie doniesienia - aczkolwiek wykład o 
charakterze przeglądowym, po uzyskaniu pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego może zostać  
zakwalifikowany. 

  
 Czas trwania prezentacji: 

- wykłady eksperckie  -  do 20 min, 
- wykłady zgłoszone    -  do 10 min. 

  
 Komitet Organizacyjny Konferencji gwarantuje wszystkim Wykładowcom możliwość opublikowania 

swoich badań w następujących czasopismach naukowych: 
- Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja   -     15 pkt. MNiSW; 
- Medycyna Sportowa                                       -     12 pkt. MNiSW, 
w terminie priorytetowym. 

  
 • BIURO ORGANIZACYJNE: 

Al. St. Zjednoczonych 72/176, wejście E, 04-036 Warszawa 
Sekretariat: tel./fax: (22) 834 67 72; sekretariat@medsport.pl, 
Dział Marketingu: (22) 405 42 72; reklama@medsport.pl, nauka@medsport.pl 

  
 Miejsce i termin 
 Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej  PAN 
 ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa 
 30.11-01.12.2018 r. 
  
  

 Koszt uczestnictwa 
 

 

» Udział w Konferencji / Uczestnik 
 400 brutto 

» Udział w Konferencji / Emeryt 
 300 brutto 

» Udział w Konferencji / Student 
 150 brutto 

 
 

Weź udział » 
 

www.medsport.pl/nasze-kongresy-i-konferencje 

https://medsport.pl/nasze-kongresy-i-konferencje/
https://medsport.pl/nasze-kongresy-i-konferencje/

