KOMPLEKS BARKOWY W UJĘCIU
TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNYM
Konferencja naukowo-warsztatowa XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej
Długo oczekiwana w dobie pandemii COVID-19 konferencja, organizowana podczas XV
zjazdu oraz walnego zgromadzenia członków PTMM. Tegoroczna konferencja skupi się na
problematyce terapeutyczno-diagnostycznym kompleksu barkowego. Zaplanowane są 90
minutowe warsztaty terapeutyczne i diagnostyczne.
Program Konferencji:

PIĄTEK 07.10.2022
GODZINA

Sala nr 1

Sala nr 2

16:00 - 17:30

Diagnostyka USG UMSK
obręczy barkowej
- dr A. Kużdżał

Sucha igłoterapia w leczeniu MTrPs
obręczy barkowej - mgr K. Szapel

17:30 - 19:00

Diagnostyka USG tętnic
kręgowych i szyjnych - dr n med.
G. Biolik, dr Robert Trybulski

Zoga Movement Therapy –
równoważenie strukturalne poprzez
ruch - W. Cackowski

SOBOTA 08.10.2022
POWITANIE UCZESTNIKÓW
9:45 - 10:00

Wspomnienie dr. Andrzeja Rakowskiego – lek. med. K. Błechta

10:30 - 11:00

Uszkodzenia stożka rotatorów – możliwości terapeutyczne - dr M.
Dwornik

11:00 - 11:30

Dokładność diagnostyczna testów klinicznych kompleksu barkowego- dr
n. med P. Kłaptocz

11:30 - 12:00
12:00 - 12:15

Osteopatyczna terapia manualna u pacjentów z dysfunkcjami okolicy
szyjno- ramiennej powstałymi po leczeniu onkologicznym – dr hab. S.
Marszałek
Inter Polska – roszczenia za błędy medyczne w grupie zawodowej
fizjoterapeutów, warunki ubezpieczeń

PRZERWA KAWOWA
12:30 - 13:00

Znaczenie diagnostyczne USG w zespołach naczyniowych kończyny
górnej – dr n. med. G. Biolik - specjalista chirurgii naczyniowej

13:00 - 13:30

Wpływ zaburzeń kręgosłupa piersiowego i żeber na dysfunkcje
kończyny górnej - dr Z. Wroński

13:30 - 14:00

Problemy leczenia chirurgicznego wybranych dysfunkcji w obrębie
kompleksu barkowego - dr M. Drwięga - specjalista ortopeda-traumatolog

PRZERWA OBIADOWA
14:45 - 15:15

Wpływ troczków okołostawowych na powstawanie dysfunkcji układu
ruchu w ujęciu metody Fascial Manipulation – mgr M. Sternak

15:15 - 15:45

Radiculopatia szyjna w ujęciu neurochirurga - lek. med. B. Kapustka specjalista neurochirurg

15:45 - 16:15

Funkcjonalne przyczyny zaburzeń pierścienia rotatorów w kontekście
braku poprawy po stosowanych metodach leczenia zachowawczego –
dr J. Jasięga

16:15 - 16:45

Kształtowanie siły mięśniowej z wykorzystaniem kontrolowanego tempa
ruchu, ograniczenia przepływu krwi oraz transferu mięśniowego- dr hab.
M. Wilk – prof. AWF Katowice

16:45 - 17:15

Zastosowanie terapii TECAR w leczeniu MTrPs na przykładzie m.
czworobocznego grzbietu – mgr T. Piętka

17:30 - 19:00

Walne zebranie członków PTMM

19:30

UROCZYSTA KOLACJA

Prelegenci zostaną przedstawieni wkrótce, wraz z krótkim opisem wykładów.

