Програм
Петак, 02.12.2016.

Клиника за
физикалну медицину
и рехабилитацију
ВМА

02.децембар 2016.

11.00

Поздравна реч домаћина и гостију

1

Амфитеатар ВМА, IVетаж

Лечење и рехабилитација
повреда и обољења коленог
зглоба
домаћи курс I категорије акредитован за лекаре,
физиотерапеуте и медицинске сестре
евид. бр. А-1-520/16, број бодова 10/5

2

Пк проф др Александар Ђуровић
Увод – Рехабилитација физијатријских стања и
обољења колена
Глобални бол у колену – Остеоартритис –
Клиничка слика, дијагностика, третман

4

Рехабилитациони принципи након реконструкције
предњег укрштеног лигамента

12.15 – 12.30

5
6
7
8
9

Предњи бол у колену – Пателофеморална
нестабилност

11

Предњи бол у колену – fat pad impingement,
пателарна тендинопатија, Osgood –
Schlatter и Sinding – Larsen – Johansson
обољење

12

Латерални бол у колену – Синдром
илиотибијалног тракта, повреда
латералног менискуса

13

Медијални бол у колену – Повреда медијалног
менискуса, Plica syndrom, Pes anserinus
bursitis

кафе пауза

14

Задњи колени бол - Оток коленог зглоба,
Бекерова циста, повреда задњег укрштеног
лигамента

Доцент др сц мед Александра Вукомановић

Глобални бол у колену – Остеоартритис –
Интраартикуларна примена кортикостероида и
вискосуплемената

Др Наташа Илић

Др Гордана Луковић

Ортопедско-хируршко збрињавање повреде
предњег укршетног лигамента

Доцент др сц мед Александра Вукомановић

Доцент др сц мед Зорица Брдарески

10

Пп др Дејан Илић

Акутна повреда колена
Анатомија и клиничка слика
Пп др Југослав Маринковић

3

Котизација: нема.

регистрација учесника. од 10.00 часова

13.45

Др Весна Радевић

Др Маја Павловић

15.45 – 16.00

Пп мр сц мед Дејан Миљковић

Глобални бол у колену – Остеоартритис – Platelet
Rich Plasma (PRP) injections

Доцент др сц мед Горица Ристић

Глобални бол у колену – диференцијална
дијагноза – запаљенски реуматизам

Др Марина Килибарда

Глобални бол у колену – диференцијална дијагноза
– инфекције, обољења костију, одражени бол,
ретки клинички ентитети
Др Весна Пејовић

Предњи бол у колену – пателофеморални болни
синдром

кафе пауза

16.00

кафе пауза

округли сто

Клинички преглед и допунска
дијагностика

Модератор:

Пк проф др Александар Ђуровић
Др Свјетлана Аничић, физијатар
Пп доцент др Срђан Старчевић, ортопед
Примаријус др Јасенка Васић Вилић,
радиолог

тест, подела сертификата

Војномедицинска академија

Број учесника је ограничен на 350.

Клиника за
физикалну
медицину и
рехабилитацију

Да бисте на крају курса могли да
подигнете сертификате о учешћу
молимо Вас да нам до 29.11.2016.

обавезно

доставите пријаву за учешће
и број лиценце на e-mail:

fizikalnavma@gmail.com
контакт телефони:
064 22 56 721
064 14 29 665
Попуна списка учесника ће се
вршити на основу редоследа
достављених пријава. Пошто је број
учесника курса ограничен, списак ће
бити закључен кад се овај број
попуни.
Без електронске пријаве и
регистрације пре скупа
нећемо бити у могућности да издамо
сертификат о учешћу.

Дан о рехабилитацији
2 . децембар 2016.

Добро нам дошли

