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Minione półtora roku to czas nowych wyzwań i problemów. Żegnając się w maju 2019
roku po Spotkaniu w Jastarni życzyliśmy sobie nawzajem zdrowia i satysfakcji
zawodowej nie wiedząc jeszcze jak prorocze okażą się te słowa.
Jesienią zeszłego roku zostaliśmy zaskoczeni niezapowiedzianą i niekonsultowaną
decyzją o zmianach w wycenie części procedur podjętych przez Narodowy Fundusz
Zdrowia na wniosek Ministra Zdrowia. Zdecydowane działania podjęte przez
prezydenta i prezydenta - elekta PFAS doprowadziły do cofnięcia niekorzystnej dla nas
i naszych pacjentów decyzji. Niestety, już po kilku miesiącach wprowadzono kolejne
zmiany w katalogu wyceny świadczeń. W tym przypadku zgłoszenie naszych uwag
zbiegło się z wybuchem pandemii i siłą rzeczy ich rozpatrzenie zostało odłożone na
czas nieokreślony.
Pandemia koronawirusa spowodowała dezorganizację naszej codzienności – zarówno
w sferze prywatnej jaki i zawodowej. Zmieniły się zasady pracy wielu szpitali,
oddziałów, poradni i gabinetów.
Odwołano praktycznie wszystkie wydarzenia naukowe – w tym kongresy EFORT, EFAS
czy zjazd PTOiTr. W tym kontekście podjęcie decyzji o utrzymaniu lub zmianie terminu
Spotkania i Walnego Zgromadzenia PFAS w Jastarni było trudne. Podczas spotkania
Zarządu w końcu maja (gdy sytuacja epidemiologiczna wydawała się być opanowana)
podjęliśmy decyzję o kontynuacji przygotowań w zaplanowanym wcześniej terminie.

Liczymy się z pewnymi zmianami – wycofanie się firm z uczestnictwa czy ograniczenie
liczby zaproszonych gości. By obniżyć koszty zdecydowaliśmy o skróceniu Spotkania
do półtora dnia. Jednak w przeważającej opinii członków Zarządu, a także z rozmów z
członkami PFAS wynikała potrzeba spotkania nawet w ograniczonym gronie.
Zachęcam (oprócz uczestnictwa w części naukowej) do aktywnego udziału w Walnym
Zgromadzeniu PFAS, podczas którego dyskutować będziemy m. in. o ewentualnych
zmianach formuły zjazdów czy wyborze kandydata PFAS do Zarządu EFAS.
Liczę, że sytuacja epidemiologiczna i zarządzenia władz państwowych nie zmuszą nas
do podjęcia decyzji o zmianie terminu. Ze swojej strony – jak i organizatora – pragnę
zapewnić o dołożeniu wszelkich starań, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo
uczestnictwa nas wszystkich.
Do zobaczenia w Jastarni.
Dr n. med. Tomasz Bienek
Prezydent Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego (PFAS)

PROGRAM
01-10-2020 CZWARTEK/THURSDAY
17.00 Zebranie Zarządu Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu
Skokowo-Goleniowego

Board Meeting of the Polish Foot & Ankle Society (PFAS)

02-10-2020 PIĄTEK/FRIDAY
10.30-12.00 KAWA/COFFEE
PLAKATY/POSTERS
Warchoł Ł., Walocha J. A., Mizia E., Bonczar M., Liszka H., Koziej M. (Kraków)
Ultrasound guided topographic anatomy of the medial calcaneal branches of the tibial nerve
Warchoł Ł., Walocha J. A., Mizia E., Liszka H., Bonczar M., Zamojska I. (Kraków)
Computer-assisted measurements of the histological structure of the tibial nerve and its
terminal branches
11.00-11.10
OTWARCIE/OPENING
TOMASZ BIENEK - Prezydent PFAS/PFAS President
11.00 – 12.00
I SESJA NAUKOWA/I SCIENTIFIC SESSION
PRZODOSTOPIE/ FOREFOOT
Prowadzący/ Chairmen: TOMASZ BIENEK, MAREK NAPIONTEK
11.10-11.20 Henryk Liszka, Artur Gądek (Kraków)
Małoinwazyjna korekcja palucha koślawego sposobem chevron z osteotomią
Akin stabilizowaną przezskórnym szwem kostnym

Mini-invasive correction of halux valgus deformity by chevron and Akin
osteotomy stabilised by intracutaneous bone suture
11.20-11.30 Pawel Kołodziejski, Krzysztof Bryłka (Warszawa)
Porównanie wyników leczenia izolowanej deformacji bunionette za pomocą metody
klasycznej i mini inwazyjnej

Treatment of isolated bunionette deformity. Comparison of two methods – classic and
mini-invasive

11.30-11.40 Andrzej Warzocha, Joanna Borowska, Sławomir Borowski (Gdańsk)
Zarządzanie ryzykiem i przesuwanie granic - techniki przezskórne w zabiegach
rewizyjnych w obrębie przodostopia

Risk management and push back the frontiers – mini-invasive techniques in revision
surgery of the forefoot

11.40-11.50 Igor Zwinczewski (Kraków)
Ambulatoryjne leczenie operacyjne deformacji paluchów. Doświadczenia własne

Big toe deformity treatment on outpatient basis. Own experience

11.50-12.00 Dyskusja/ Discussion
12.00-12.10 Tomasz Bienek (Oświęcim)
Wczesne wyniki leczenia operacyjnego palucha sztywnego sposobem odwrócony
chevron

Operative treatment of hallux rigidus by reversed chevron technique. Early results

12.10-12.20 K. Adamczyk, B. Jasiewicz, M. Gruca, W. Kącki, P. Koszyk (Zakopane)
Ocena zmian obrazu radiologicznego u chorych po alloplastyce stawu śródstopnopaliczkowego palucha

Evaluation of radiological changes in patients after arthroplasty of the MTP1 joint

12.20-12.30 Krzysztof Bryłka, Paweł Kołodziejski, Adrian Brychcy (Warszawa)
Wczesne wyniki zastosowania implantu Cartiva połączone z osteotomią Weil I kości
śródstopia u pacjentów z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową stawu MTP1

Early results of Cartiva implant use associated with Weil osteotomy of metatarsal 1st
in patients with advanced osteoarthritis of MTP1 joint

12.30-12.40 Dyskusja/Discussion
13.00 – 14.00
Walne Zgromadzenie
Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu Skokowo-Goleniowego

General Assembly of the Polish Foot & Ankle Society (PFAS)

13.30-15.00 LUNCH – Restauracja hotelowa, I piętro/Hotel Restaurant, 1st floor
15.00-16.20
II SESJA NAUKOWA/II SCIENTIFIC SESSION
STĘP/ HINDFOOT
Prowadzący/ Chairmen: ARTUR GĄDEK, ANDRZEJ WARZOCHA
15.00-15.10 Michał Skowronek, Benedykt Cichy, Julian Dutka (Kraków)
Alloplastyka stawu skokowo-goleniowego czy artrodeza? Ocena wyników
długoterminowych

Arthroplasty versus arthrodesis of the ankle. Evaluation of long follow-up
results

15.10-15.20 Andrzej Warzocha, Aleksandra Gordon, Arkadiusz Szycman (Gdańsk)
Wykorzystanie przezskórnej osteotomii kości piętowej w korekcjach deformacji
tyłostopia o różnej etiologii - nasze doświadczenia

Use of mini-invasive calcaneal osteotomy in correction of hindfoot deformities of
different etiology – our experience

15.20-15.30 Joanna Borowska, Andrzej Warzocha, Michał Osowski (Gdańsk)
Leczenie operacyjne braku zrostu artrodezy podskokowej po usztywnieniu
piszczelowo-piętowym z zastosowaniem gwoździa odpiętowego z powodu AVN kości
skokowej

Operative treatment of subtalar non-union after intramedullary nail stabilisation due
to talar AVN

15.30-15.40 Dyskusja/Discussion
15.40-15.50 Sławomir Borowski, Andrzej Warzocha, Aleksandra Gordon (Gdańsk)
Rewizyjne zespolenie złamania kostek podudzia z zastarzałym uszkodzeniem
więzozrostu strzałkowo-piszczelowego oraz niestabilnością przednio-boczną stawu
skokowego

Revision of the primary stablisation of the ankle fracture with tibiofibular synosthosis
injury and anterior lateral instability

15.50-16.00 Michał Skowronek, Benedykt Cichy, Julian Dutka (Kraków)
Ocena możliwości powrotu do sportu po szyciu ścięgna Achillesa metodą przezskórną
w znieczuleniu miejscowym oraz techniką otwartą

Evaluation of come back to sport after Achilles tendon intracutaneous suture in local
anestesia

16.00-16.10 Andrzej Boszczyk, Henryk Liszka, Zbigniew Waszkiewicz
(Otwock, Kraków)
Wyniki leczenia i możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych po
tyłostopia ze stabilizacją gwoździem śródszpikowym

usztywnieniu

Treatment results and the possibility of driving motor vehicles after hindfoot arthrodesis
by intramedullary nail

16.10-16.20 Dyskusja/Discussion
20.00 KOLACJA TOWARZYSKA/ GALA DINNER – Restauracja hotelowa I piętro/ Hotel

Restaurant, 1st floor

03-10-2020 SOBOTA/SATURDAY
09.00-12.40 KAWA/COFFEE
9.00 – 10.20

III SESJA NAUKOWA/III SCIENTIFIC SESSION

OSTEOTOMIA NADKOSTKOWA/ SUPRAMALLEOLAR OSTEOTOMY
Prowadzący/Chairmen: MACIEJ JACKOWIAK, ŁUKASZ KOŁODZIEJ
9.00-9.20 Kris Buedts (Antwerp, Belgium) – *GUEST SPEAKER

The role of supra-malleolar osteotomies in preserving the ankle joint

9.20-9.40 Andrzej Boszczyk (Otwock)
Wyniki leczenia zaburzeń osi stawu skokowo-goleniowego metodą osteotomii
pozastawowej kości piszczelowej

Treatment results of axial deformity of the ankle by tibial extra-articular osteotomy

9.40-10.00 Marek Napiontek (Poznań)
Osteotomia nadkostkowa dla korekcji zniekształceń stopy na podstawie wybranych
przypadków

Supramalleolar osteotomy for correction of the foot deformities on the example of
selected cases

10.00 - 10.20 Dyskusja/ Discussion
10.20-10.40
prof. dr. hab. n. med. Leszek Romanowski *GUEST SPEAKER
Prezes Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego - wykład
Specyfika leczenia wad wrodzonych kończyny górnej i konsekwencje w życiu dorosłym/

President of the Polish Orthopaedic and Traumatologic Society - lecture
Specificity of congenital upper extremity defect treatment and its consequences in adulthood
10.40-12.40

IV SESJA NAUKOWA/IV SCIENTIFIC SESSION
Prowadzący/Chairmen: ANDRZEJ BOSZCZYK, HENRYK LISZKA
10.40-11.00 Kris Buedts (Antwerp, Belgium) – *GUEST SPEAKER

The combination of chronic lateral instability and syndesmotic instability, on often
overlooked injury

11.00-11.20

Kris Buedts (Antwerp, Belgium) – *GUEST SPEAKER

When and how to use an anatomical repair in the presence of a chronic ankle
instability

11.20-11.30 Dyskusja/ Discussion
PRZYPADKI/ CASES
(Prezentacja przypadku - 5 min, dyskusja - 5 min)/ (Case presentation - 5 min, discussion - 5

min)

11.30-11.40 Krzysztof Bryłka, Paweł Kołodziejski, Artur Pisarski (Warszawa)
Urazowe zwichnięcie ścięgna piszczelowego tylnego – opis przypadku

Post-traumatic dislocation of tibialis posteriori tendon – case report

11.40–11.50 Aleksandra Gordon, Andrzej Warzocha, Joanna Borkowska (Gdańsk)
Leczenie zaburzeń zrostu trzeszczek stawu śródstopno-paliczkowego
profesjonalnych sportowców. Opis dwóch przypadków

I

u

Non-union treatment of sesamoid bones MTP1 in professional athletes. Report of 2
cases

11.50-12.00 Marek Napiontek (Poznań)
Martwica chrząstki stawowej głowy II kości śródstopia – trudności diagnostyczne i
lecznicze. Opis 3 przypadków

AVN of 2nd metatarsal – diagnostic and treatment problems
12.00-12.10 Bartłomiej Bobójć (Głogów)
Artrodeza stawu skokowego górnego z dostępu przezstrzałkowego z medializacją pięty
z powodu masywnych zmian zwyrodnieniowych, koślawej deformacji stawu

skokowego i zmęczeniowego złamania kości strzałkowej powikłanej infekcyjnym
zapaleniem kości, złamaniem trzonu kości piszczelowej i destabilizacją zespolenia u
pacjentki z RZS

Ankle arthrodesis from lateral approach combined with calcaneal medialisation due to
arthrosis, valgus deformity, stress fracture of fibula complicated by infection and tibial
shaft fracture in patient with reumatoid arthritis
12.10-12.20 Andrzej Warzocha, Michał Osowski, Arkadiusz Szycman (Gdańsk)
Artrodeza stawu MTPI - kiedy rutynowe podejście komplikuje życie

Arthrodesis of MTP1. When routine behavior complicates life

12.20-12.30 Dariusz Mątewski, Jakub Ohla (Bydgoszcz)
Leczenie operacyjne zastarzałego zwichnięcia stawu Lisfranca – opis przypadków

Operative treatment of persistent Lisfranc joint dislocation – case report

12.30-12.40 Michał Osowski, Andrzej Warzocha (Gdańsk)
Wykorzystanie techniki Masquelet'a w leczeniu operacyjnym stawu rzekomego
zakażonego po osteotomii korekcyjnej I kości śródstopia

Use of Masquelet technique in surgical treatment of infected non-union after corrective
osteotomy of the 1st metatarsal

12.40
Zakończenie/ Closing
Tomasz Bienek - Prezydent PFAS/PFAS President

