Kraków, dn. 5.06.2020 r.

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż Zarząd Główny PTAiIT oraz Komitet Organizacyjny XX Zjazdu PTAiIT
podjęli decyzję o zmianie terminu organizacji XX Międzynarodowego Zjazdu PTAiIT i przesunięcie
daty tego najważniejszego dla naszego środowiska wydarzenia na przyszły rok na dni:
29 sierpnia - 01 września 2021
Decyzja ta, została podyktowana obawą o bezpieczeństwo uczestników w sytuacji utrzymującej się
pandemii koronawirusa 2019 oraz braku wytycznych co do organizacji konferencji naukowych dla
powyżej 1 000 osób. Większość dotychczas zaplanowanych aktywności XX Zjazdu PTAiIT
z Sympozjum Satelitarnym Światowego Kongresu Anestezjologów na temat ECMO włącznie, pozostaje bez zmian – zmieniają się tylko daty. Program naukowy Zjazdu przygotowany na wrzesień 2020
będzie bazą do stworzenia nowego programu wzbogaconego o aktualne wyzwania naszej
specjalności. Jest jasne, że mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją, w której wszelkie wytyczne
organizacyjne, edukacyjne czy nawet rekomendacje postępowania klinicznego tworzone są
„na gorąco” pod bieżące wymagania i oczekiwania. Jasna stała się również podstawowa i kluczowa
rola, jaką odgrywają specjaliści z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w leczeniu chorych
z Covid-19. Wierzymy, że XX Zjazd PTAiIT w przyszłym roku stanie się ważną platformą do wymiany
doświadczeń, usystematyzowania wiedzy i przedstawienia skutecznych działań terapeutycznych,
a także transformacji systemowych koniecznych dla zapobiegania i postępowania w sytuacjach
kryzysowych w przyszłości.
Na dzień dzisiejszy prosimy Państwa o zapisanie w kalendarzu nowej daty XX Zjazdu PTAiIT oraz
potwierdzenie gotowości udziału. Wszelkie ewentualne zmiany programowe lub organizacyjne będą
indywidualnie uzgadniane z prowadzącymi poszczególne, wcześniej zaplanowane Sesje.
Prosimy o regularne zapoznawanie się z informacjami na stronie www.anest.eu

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. med. Janusz Andres

Prof. dr hab. med. Krzysztof Kusza
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