Co?

KONFERENCJA ANATOMICZNO- BIOMECHANICZNOKLINICZNA- CADAVER COURSE
Gdzie?
Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach
40-762 Katowice ul. Medyków 18

Kiedy?
26 kwietnia 2020r.

Dla kogo?
Zapraszamy fizjoterapeutów, lekarzy, terapeutów manualnych, osteopatów,
podologów.

Kim jesteśmy?
Jesteśmy entuzjastami pogłębiania wiedzy anatomicznej i klinicznej zrzeszonymi
w Stowarzyszeniu Terapeutów Manualnych NOMPT PL. Mamy nadzieję że
nasze działania powodują polepszenie terapii proponowanej pacjentom.

Czym się wyróżnia konferencja:
Duża ilość cadever-ów 6-12 na jedną tematykę.
Pasja prowadzących szkolenie.

Opis konferencji:
Konferencja opiera się o praktyczne zajęcia prosektoryjne, na których będzie
można zwrócić uwagę na topografie tkanek, współdziałanie narządów oraz
wyeksponowanie niektórych zmienności i osobniczo występujące patologie.
Zajęcia praktyczne będą obejmowały możliwość preparowania świeżych zwłok.
Preparaty wcześniej zostały zamrożone w niskich temperaturach ( ok. - 30 st. C).
Warto zwrócić uwagę, że przewidziana jest duża ilość cadaver-ów- nawet do 612 na jedną tematykę. Powyższa sytuacja spowoduję swobodną możliwość
preparowania i pogłębiania swojej wiedzy anatomicznej. Komitet Organizacyjny
zadba również o odpowiednie narzędzia prosektoryjne, w celu przeprowadzenia
sekcji. Ponadto konferencja zostanie wzbogacona o cześć wykładową, w której
prelegenci poruszą tematy związane z uwagami klinicznymi i biomechanicznymi.
Konferencja Anatomiczno-Biomechaniczna będzie składać się z dwóch
sesji, każda podzielona na 3 tematyki:
I sesja:
Temat 1- tułów (sesja specjalna)
Temat 2- stopa
Temat 3- staw kolanowy
II sesja:
Temat 4- miednica mniejsza (sesja specjalna)
Temat 5- staw ramienny
Temat 6- ręka i przedramię
Na sesje specjalne szczególnie gorąco zapraszamy terapeutów mających
doświadczenie kliniczne w danym regionie.

Jaka jest cenna za udział w konferencji?
Do dnia 3 kwietnia 2020:
Koszt uczestnictwa w jednej sesji i jednym temacie to 600 złotych
Koszt uczestnictwa przy udziale w dwóch sesjach i dwóch tematach to 1000 złotych
Od dnia 4 kwietnia 2020:
Koszt uczestnictwa w jednej sesji i jednym temacie to 700 złotych
Koszt uczestnictwa przy udziale w dwóch sesjach i dwóch tematach to 1100 złotych

Wybrane zagadnienia podejmowane na
Miednica mniejsza:
- Wysiłkowe nietrzymanie moczu

szkoleniu:

- Opadanie narządów miednicy
mniejszej

- Badanie per vaginam
- Bóle miednicy
- Rozstępy mięśni
- Przepukliny

Staw kolanowy:
- Kolano skoczka

-

Więzadło podkolanowe skośne
Dół podkolanowy

-

Zespół cieśni nadgarstka

Zapalenie ścięgien i pochewek
Palec strzelający
Więzadła pierścieniowate
Zespoły uciskowe nerwów

ACL
Obciążenie struktur neuralnych
i naczyniowych
Kolano biegacza

- ALL więzadło przednio-boczne

Stopa:
- Płaskostopie

- Neuralgia Mortona
- Stopa końsko-szpotawa
- Rehabilitacja pourazowa
- Rozcięgno podeszwowe

Staw ramienny:

-

Ręka i przedramię:
- Łokieć golfisty i tenisisty

Uszkodzenie stożka rotatorów
Stabilizacja łopatki

- Ścięgno Achillesa
- Paluch koślawy

Otwór pachowy czworoboczny

- Przedział kostki przyśrodkowej

Dół pachowy

Zespół ciasnoty podbarkowej
Zerwanie głowy długiej bicepsa
Otwór pachowy trójboczny
Nerw pachowy

Tułów:

-

Kręgozmyk
Stabilność kręgosłupa
Stenoza kanału kręgowego
Pień współczulny
Nerw błędny
Przestrzeń międzyżebrowa

Sala A

Sala B

Sala C

8.30 - 13.00

Tułów

9.00 - 13.00

Stopa

9.00 - 13.00

Staw kolanowy

I SESJA
TEMAT 1

Prowadzący:
Andrzej Kaśkosz

I SESJA
TEMAT 2

Prowadzący:
Bartłomiej Matuszny

I SESJA
TEMAT 3

Prowadzący:
Kamil Nowak

Asystent:
Michał Szlęzak

Asystent:
Dariusz Krawiec

14.00 - 19.00

Miednica mniejsza 14.00 - 18.00

Staw ramienny

II SESJA
TEMAT 4

Prowadzący:
Michał Szlęzak

Prowadzący:
Kamil Nowak

II SESJA
TEMAT 5

Asystent:
Barbara Szlęzak

Asystent:
Maciej Bawer

Asystent
Kacper Warakomski
14.00 18.00
II SESJA
TEMAT 6

Ręka
Prowadzący:
Andrzej Kaśkosz
Asystent:
Jakub Bielawski

Jak mogę się zapisać na konferencję?
Rekrutacje na konferencję jest możliwa przez dwa kanały:

Jesika Gąsior
Barbara Szlęzak
kursy@fizjosport.pl -prosimy ma
maila wysłać dane personalne i
określić w której tematyce chcą
Państwo uczestniczyć- pomożemy
dokończyć rejestrację
tel.: 666553561

kontakt@kursydlafizjoterapeutow.pl
tel.: 609-808-407
kursydlafizjoterapeutow.pl

