
 

 
Program  Programme 

 
 
 
Środa 05.10.2016   Wednesday 05.10.2016 
 
8:00- 8:45 rejestracja uczestników  
 
8:45 Powitanie uczestników  Welcome                  Kański Andrzej, Łazowski Tomasz 
 
09:00-10:30  The principles of antibiotic tratment in intensive care       Rybicki Zbigniew 
           Zasady antybiotykoterapii ciężkich zakażeń w oddziałach intensywnej terapii  
 
10:30-10:45  przerwa kawowa coffie breake 
 
10:45 - 13:00      Zastosowanie  symulacji w anestezjologii i intensywnej terapii                Kański Andrzej  Burlacu Crina 



Simulation in anaesthesia and intensive care 
 

1 CRM and multidisciplinary simulation training            Burlacu Crina 
Zarzadzanie kryzysowe- szkolenia symulacyjne multidyscyplinarne 
 

2 Simulation instead of clinical classes for  teaching  students and  in postgraduate  training   Wróblewski Łukasz 
Wykorzystanie symulacji medycznej w kształceniu na kierunkach medycznych i w szkoleniach podyplomowych. 
 

3 Simulation training in anaesthesia and in intensive care         Krawczyk Paweł 
Zastosowanie symulacji w anestezjologii i intensywnej terapii  

          
13:00-14:00 przerwa na posiłek    lunch 
14:00-15 :00   What is new in research and  guidelines 2016        Jankowski Miłosz 
  Co nowego w badaniach i  w wytycznych 2016 
 
 15:00-16:00  The PROSAFE-CREACTIVE approach to quality of care assessment                                                                       Bertolini Guido 
   Ocena jakości leczenia proponowana przez PROSAFE- CREACTIVE  
 Wykład w ramach promocji  międzynarodowego projektu  CREACTIVE / Lecture promoting  project  CREACTiVE 7PR23/13 
 
16:00-16:30 przerwa na kawę/  coffie break 
 
 
16:30- 18:30   Mechanical wentilation     Wentylacja mechaniczna                                         Łazowski Tomasz, Szuldrzyński Konstanty 
 

1. Neurally Adjusted Ventilatory Assist ( NAVA)       Łazowski Tomasz 
NAVA 
 

2. Ultraprotective lung ventilation         Szuldrzyński Konstanty 
Ultraprotekcyjna wentylacja płuc 
 



3. Ventilator Associated Event monitoring        Zamaro-Michalska  Aleksandra  
Monitorowanie powikłań wentylacji mechanicznej 
 

4. Ventilatory management of acute  hypercapnic respiratory failure  guideline 2016  Kurek Izabela 
Wytyczne ( 2016) wentylacji pacjentów z hiperkapniczną niewydolnością oddechową 

 
 
 
 
 Czwartek   06.10. 2016 Thursday 06.10.2016 
 
9:00- 13:00  Urazy głowy   Head Trauma      Hill Sue, Mikaszewska-Sokolewicz Malgorzata   
      
   Sesja organizowana w ramach międzynarodowego Projektu CREACTIVE 7PR23/13 
 
1.Head trauma management in adults           Hill Sue 
   Postępowanie w urazach głowy u  dorosłych 
 
2.  Application of optical methods in monitoring of traumatic brain injury           Weigl Wojciech 
   Zastosowanie metod optycznych w monitorowaniu urazów czaszkowo-mózgowych Zastosowanie spektroskopii w diagnostyce urazów głowy 
 
3.Microdialysis in monitoring in intensive care patients        Asberg Katarina 
Wykorzystanie mikrodializy w monitorowaniu stanu pacjentów leczonych w OIT 
 
4.Noninvasive monitoring of  intracranial pressure   
Nieinwazyjny pomiar ciśnienia wewnątrzczaszkowego        Ragauskas Arminas   
 
 
5. Spine injury gideline 2016            Antolak Aleksandra 
    Wytyczne postępowania w urazach rdzenia kręgowego 2016 



 
6. Diffuse axonal injury             Babiuch Marek 
    Rozsiane uszkodzenie aksonalne 
 
7.Outcome of traumatic brain injury  Mikaszewska-Sokolewicz M  
     Wyniki leczenia urazów głowy 
 
 
 
13:00-14:00 przerwa na posiłek        lunch break  
 
 
 
14:00- 16:00  News in anticaculation therapy and bleeding       Nowacka Elżbieta  Kamiński Rafał 
             Nowości w leczeniu przeciwzakrzepowym i leczeniu  krwotoków  
 
 
1. Damage control  in orthopedics            Kamiński  Rafał 

Damage control w ortopedii urazowej  
 
2. Chronic  anticoagulation  therapy – perioperative patients management       Nowacka Elżbieta 
     Postępowanie okołooperacyjne z pacjentem przewlekle leczonym lekami przeciwkrzepliwymi 
 
3. Traumatic bleeding guideline  2016           Nowacka Elżbieta 
     Wytyczne postępowania w krwotokach pourazowych 
 
16:00-16:30 przerwa na kawę 
           coffie break  
 
16:30- 18:00 Important issues in contemporary anaesthesia       Łazowski Tomasz Kącka Agata 



          Ważne zagadnienia współczesnej anestezjologii  
 

1. Anesthetic techniques for endovascular repair of thoracic aortic aneurism      Kącka Agata 
Nowoczesne metody znieczulenia do wewnątrznaczyniowych operacji tętniaka aorty 
 

2. Monitoring of spinal cord perfusion during endovascular repair of thoracic aneurism    Piotrowski Mariusz 
Monitorowania przepływów w tętnicach rdzeniowych podczas operacji tętniaka aorty 
 

3. Hypertension in perioperative period  guidelines 2016       Paulina Topka- Cyganecka 
Postepowanie z pacjentem z nadciśnieniem tętniczym w okresie okoooperacyjnym wytyczne 2016 

 
18:00  Zakończenie konferencji 
 
 
 
 
 
 



 


