POLSKIE TOWARZYSTWO MEDYCYNY SPORTOWEJ
zaprasza
26 maja 2018 r. (sobota)
na szkolenie z zakresu "ABC medycyny sportowej"

Szkolenie odbędzie się w:
Katowice, Budynek Stalexport, ul. Mickiewicza 29, sala wykładowa
PROGRAM
Ortopedia, traumatologia i rehabilitacja sportowa, badanie ortopedyczne w medycynie
sportowej i jego profilaktyczne znaczenie, postępowanie w ostrych i przewlekłych
uszkodzeniach narządu ruchu (pierwsza pomoc, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja).
Zagadnienia bezpieczeństw w opiece zdrowotnej dotyczące bezpieczeństwa osób
trenujących i obowiązków lekarzy w czasie imprez sportowych.
Przewodniczą: prof. dr hab. med. Jerzy Widuchowski, dr med. Andrzej Bugajski
Sobota, 26 maj 2018 roku
godz. 9.00 – 10.00
Rejestracja uczestników kursu
godz. 10.00-10.15
Otwarcie i wprowadzenie:
1. Konsultant wojewódzki w zakresie medycyny sportowej dla województwa śląskiego –

prof. dr hab. med. Jerzy Widuchowski
2. Dr n. ned. Andrzej Bugajski – Prezes Zarządu Głównego PTMS, konsultant wojewódzki w
zakresie medycyny sportowej dla województwa dolnośląskiego
godz. 10.10-10.30
1. Traumatologia sportowa – wprowadzenie (definicje i podstawowe pojęcia, rodzaje
urazów) – prof. dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski
godz. 10.30-11.00
2. Obrażenia narządu ruchu (rodzaje, diagnostyka, leczenie) – prof. dr hab. n. med. Jerzy
Widuchowski
godz. 11.00-11.30
3. Rozwój motoryczny dzieci i młodzieży – dr n. med. Andrzej Bugajski
godz. 11.30-12.00
4. Obrażenia obręczy barkowej i kończyny górnej - dr n. med. Jan Franiel
godz. 12.00-12.30
5. Ostre obrażenia stawu skokowego-goleniowego - dr n. med. Mariusz Zawal

godz. 12.30-12.45
6. Skuteczność stosowania heparyny w leczeniu pacjentów po urazach. – dr med. Tomasz
Zakrzewski
12.45 - 13.30 LUNCH
godz. 13.30 - 14.00
7. Urazy i uszkodzenia w obrębie stawu kolanowego – dr hab. n. med. Wojciech
Widuchowski, prof. WSF
godz. 14.00 -14.30
8. Kręgosłup w sporcie – dr n. med. Marek Paściak
godz. 14.30 – 15.00
9. Ogólne zasady prowadzenia rehabilitacji pourazowej sportowców - dr hab. Andrzej
Czamara, prof.WSF
godz. 15.00-15.30
Dyskusja okrągłego stołu nt. orzecznictwa, diagnostyki, postępowania w obrażeniach
narządu ruchu u sportowców
prof. dr hab. n. med. Jerzy Widuchowski, dr med. Andrzej Bugajski dr hab. Andrzej Czamara,
prof. WSF, dr n. med. Mariusz Zawal, dr n. med. Jan Franiel, dr hab. n. med. Wojciech
Widuchowski, prof. WSF, dr n. med. Marek Paściak, dr Tomasz Zakrzewski
godz. 15.30-15.45
Rozdanie certyfikatów
Zakończenie kursu

Udział w szkoleniu pod warunkiem przesłania formularza zgłoszeniowego oraz
wniesienia opłaty do dnia :
Opłaty za kurs: dla członków PTMS: 200,00 zł ; dla osób niebędących członkami: 300,00 zł
Konto ZG PTMS: PKO BP SA Oddział 1 w Łodzi, nr 03 1020 3352 0000 1602 0101 8431

