
Digital Dialog

KoNFERENCJa  

 
19.03.2022 godz. 09:00 - 13:50

Scientific Dialog

o czym będziemy rozmawiać: 
 

09:00 – 09:15 Przywitanie uczestników oraz otwarcie obrad - prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek 

 

Sesja 1 

09:15 – 09:30 Podcast: aCB + lia  jako złoty standard postępowania analgetycznego w alloplastyce stawu kolanowego  

09:30 – 09:50 Znieczulenie i analgezja w alloplastyce kolana – co nowego? - dr n. med. Wojciech gola  

09:50 - 10:15 Warsztaty: Blokady stosowane w alloplastyce stawu kolanowego - dr n. med. Wojciech gola, dr Marek Zając 

Sesja 2  

10:15 – 10:30 Podcast: chirurgia barku: jak skutecznie kontrolować funkcję przepony z wykorzystaniem USg (Podcast anatomy  

   ESRa Cadaver Workshop - 3-5 min) 

10:30 – 10:50 Blokady w chirurgii barku  - dr Marek Zając 

10:50 - 11:15 Warsztaty: Blokada splotu ramiennego między mięśniami pochyłymi blokady alternatywne  

  - dr agata andrzejewska  

Sesja 3

11:15 – 11:30 Podcast: Blokady w okolicy przykręgosłupowej  - anatomia  

11:30 – 11:50 Wybór optymalnej analgezji regionalnej w chirurgii piersi - dr hab. n. med. Szymon Białka 

11:50 – 12:15 Warsztaty: Blokada przykręgowa a ESPB - dr n. med. Piotr Nowakowski, dr Marek Janiak
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Sesja 4:

12:15 – 12:30 Podcast: analgezja do cięcia cesarskiego  

12:30 – 12:50 QlB vs taP block vs morfina podpajęczynówkowo w analgezji po operacji cięcia cesarskiego  

  - dr n. med. Jarosław Kurak 

12:50 - 13:15 Warsztaty: QlB vs taP block - dr n. med. Piotr Nowakowski, dr Marek Janiak, dr n. med. Jarosław Kurak 

Sesja 5 (opcjonalnie) 

13:15 – 13:35 Znieczulenie regionalne u dzieci na przykładzie wybranych przypadków klinicznych - dr Piotr Niemczyk 

13:35 – 13:50 Warsztaty: Wybrane blokady regionalne w anestezji pediatrycznej - dr Piotr Niemczyk 
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PREZENtERZY

oRgaNiZatoR logiStYCZNY
Fundacja akademia aesculap
ul. tysiąclecia 14
64-300 Nowy tomyśl
tel. + 48 61 44 20 350
e-mail: info@aesculap-akademia.pl

*Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami Fundacji Akademia Aesculap, zaznacz w formularzu rejestracji zgodę: 
„Chcę otrzymywać na bieżąco najnowsze newslettery oraz zaproszenia na inne wydarzenia od Akademii Aesculap na podany 
wyżej adres e-mail“.
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