
 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

27 Październik 2016, Czwartek 

Miejsce obrad: Stalexport Katowice ul. Mickiewicza 29 Katowice  
 

Moderatorzy: dr n. med. Marek Czerner, Prof. Dr hab. Julian Dudka,  dr 
Marek Hawranek, dr Konrad Kopeć,  Prof. Dr hab. Jacek Kowalczewski, Prof. 
Dr hab. Damian Kusz, dr n. med. Paweł Skowronek  dr n. med. Piotr 
Wojciechowski,  
 
12.00-12.45 Rejestracja Uczestników  
12.45-13.30 Lunch - Restauracja „Dwie Wieże” Stalexport Katowice 
 
13.30   Sesja I,  Sala Stalexport    

Moderator : prof. dr hab. Jacek Kowalczewski  
 

13.30- 15.00 Dyskusja: Podjęcie decyzji „Trzeba rewidować” 
 
 Przyczyny rewizji, które  najczęściej występują – wczesne i późne 
 Co jest ważne w wywiadzie przed rewizją 
 Jaki jest schemat badań przed rewizją 
 Planowanie rewizji – metody 

 
Analiza przypadków – 1 przypadek co się powiodło a co zawiodło…. 
 
 Ocena radiologiczna endoprotezy 
 Przyczyny niskiego ustawienia rzepki 
 Rotacja wewnętrzna elementu udowego – objawy, diagnostyka 
 Dostępy chirurgiczne w rewizjach 
 
Analiza przypadków – 1 przypadek co się powiodło a co zawiodło…. 
 
15.00-15.45   Dyskusja: dobór implantu, przebieg zabiegu 
 
 Ocena ubytków kostnych 
 Czym uzupełniać ubytki kostne 
 Opcje systemów rewizyjnych – co i kiedy 
 Co powinno być w instrumentarium? 

Knee Revision Masters 
Katowice 27 / 28.10. 2016 



 
Analiza przypadków – 1 przypadek co się powiodło a co zawiodło…. 
 
15.45 - 16.10  Przerwa kawowa 
 
16.10 - 16.40    Dyskusja: dobór implantu, przebieg zabiegu cd. 
 
 Balans tkankowy w rewizjach 
 Linia stawu w rewizjach – jak ustawiać i jak stosować instrumentarium 
 Kiedy stosować przedłużki – cementowane i bezcementowe 
 Jak postępować w trudnościach gojenia ran pooperacyjnych 
 
Analiza przypadków – 1 przypadek co się powiodło a co zawiodło…. 
 
16.40 - 17.30   Postępowanie w trakcie i po zabiegu 
 
 Czy stosować opaskę uciskową w rewizjach 
 Jak i czym płukać staw kolanowy 
 Jak obciążać i ćwiczyć staw po rewizji, 
 Leczenie p-bólowe 
 Oczekiwania chorego po zabiegu 
 
Analiza przypadków – 1 przypadek co się powiodło a co zawiodło…. 
 
17.30 -17.50       Wyniki funkcjonalne endoprotezy Triathlon oraz jej filozofia  

Moderator : Paweł Skowronek 
 
17.50 -18.20   Podsumowanie dyskusji 
 
18.00-19.30   Przejazd do Hotelu Diament Katowice ul. Wita Stwosza 22 
19.30       Przejazd uczestników autokarem do Restauracji Sztygarka w Chorzowie 
 
20.00 -22.30   Uroczysta Kolacja  
 
20.15-20.45    „Konsensus a rzeczywistość”  

Wykład Prof. Dr hab. Jacek Kowalczewski 
 
 

28 Październik 2016, Piątek  
 
9.00 -13.00  Konferencja naukowa 

„Całkowita endoprotezoplastyka pierwotna i rewizyjna kolana w  
znacznych deformacjach i destrukcjach stawu” 

 
 
Kontakt: 
Agata Sochacka-Borowiec – Stryker Polska 
agata.sochacka@stryker.com 
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