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Szanowni	Państwo,	Uczestnicy	Kursu	CEEA	Nr	4	w	Krakowie	
	
Sześć	 tygodni	 przed	 planowanym	 kursem	 CEEA	 Nr	 4	 pragnę	 poinformować,	że	 o	 ile	 nie	
przeszkodzi	 nam	 sytuacja	 epidemiologiczna,	 kurs	 CEEA	 Nr	 4	 odbędzie	 się	 w	 planowanym	
terminie	2-5	grudzień	2020,	a	jeżeli	będzie	to	niemożliwe,	przełożymy	kurs	Nr	4	na	termin	14-
17	kwiecień	2021	roku.	
	
Mogłem	zapoznać	się	z	wysokim	standardem	bezpieczeństwa	na	czas	pandemii,	który	oferuje	
nam	 Centrum	 Konferencyjne	 Hotelu	 Witek	 dla	 planowanej	 liczby	 80	 uczestników	 kursu.	
Wszyscy	 będziemy	musieli	 przystosować	 się	 do	 „nowej	 normalności”	 z	 zachowaniem	 ścisłych	
reguł	 sanitarnych	 i	 organizacyjnych	 w	 tym	 rejestracji	 on-line	 z	możliwością	 dostarczenia	
materiałów	 do	 pokoi	 hotelowych.	 O	 szczegółach	 będziecie	 Państwo	 indywidualnie	
powiadamiani	po	potwierdzeniu	uczestnictwa	w	kursie.	
	
W	 załączeniu	 przesyłam	 aktualny	 program	 kursu	 oraz	 dokument	 opisujący	 skróconą	 politykę	
bezpieczeństwa	 w	 Hotelu	Witek.	Ważnymi	 innowacjami	 w	 tym	„pandemicznym	 kursie”	są:	
skrócenie	czasu	wykładu	do	30	minut,	wydłużenie	przerw	kawowych	do	30	min.	oraz	przerwy	
obiadowej	 do	 1,5	 godziny,	 rozłożonej	 na	 dwie	 tury	 z	zachowaniem	 reżimu	 sanitarnego.	
Odbędzie	 się	 równoczesna	 transmisja	wykładów	na	wszystkie	 sale	wykładowe	 (schemat	sal	w	
załączonym	 dokumencie	 bezpieczeństwa),	 w	 których	 	będzie	 zachowany	 wymagany	 dystans		
społeczny	 oraz	 ścisłe	 reguły	 sanitarne.	 Rozważamy	możliwość	 stworzenia	 opcji	 słuchania	
wykładów	 on-line	 w	 pokojach	 hotelowych	 dla	 kursantów	 nocujących	 w	 Hotelu	 Witek	 na	
odbiornikach	 telewizyjnych	 –	 prosimy	 jednak	 o	 zadeklarowanie	 tej	 formy	 uczestnictwa	
najpóźniej	 do	 dnia	 10	 listopada	 2020	 roku.	 Dodatkowo	 dla	 osób	 nocujących	w	 hotelu,	 Hotel	
Witek	 proponuje	 bezpłatną	 siłownię	 i	 saunę,	 oraz	 welcome-drink	 w	 restauracji	 dla	
przyjeżdżających	2.12.	
	
Wszelkich	informacji	na	temat	planowanego	kursu	udzielają:	Janina	Wójcik	tel.	502	076	202	
oraz	Agnieszka	Frączek-Gębczyk	tel.		795	444	060	
	
Pozdrawiam	–	pozostańcie	bezpieczni!	
	
Prof.	Janusz	Andres	
Dyrektor	Ośrodka	CEEA	w	Krakowie	
 
 



Przy wejściu do hotelu, restauracji i sal konferencyjnych znajdują się
bezdodtykowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk
Osoby meldujące się do hotelu mają mierzoną temperaturę
zdezynfekowanym bezdotykowym termometrem.
Wprowadzone są ograniczenia w maksymalnej ilości osób przebywającej
na jednej przestrzeni (1 os. / 4 m2)
Personel pracuje w maseczkach ochronnych
Każdy pokój jest dokładnie sprzątany i zamgławiany (5% roztworem
nadtlenku wodoru), urządzenia dezynfekowane 70% roztworem
alkoholu
Wszystkie sprzęty w salach konferencyjnych i toaletach są regularnie
dezynfekowane. Sale konferencyjne w przerwach zostaną zamgławione i
po 15 minutach dokładnie wywietrzone
 Przerwy kawowe i posiłki zostaną wyserwowane w taki sposób, by
zachować odpowiednie odległości i unikać kontaktu oraz skupisk ludzi
Możliwość bezpłatnego zamówienia posiłków do pokoju
Posiłki przygotowywane są w pełnym reżimie sanitarnym
Hotel posiada certyfikat Obiekt Bezpieczny Higienicznie - stosuje się do
wytycznych Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora
Sanitarnego
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Skrócona polityka bezpieczeństwa Hotelu Witek
w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania

SARS-Cov-2 podczas trwania konferencji CEEA



Suma powierzchni konferencyjnej
w 5 wybranych salach: 384 m2

Max 94 osoby przy założeniu 1 osoba na 4m2

Komunikacja między salami zaznaczona na
niebiesko
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Wstępny program kursu CEEA 4 Matka i dziecko. Odrębności odpowiedzi ustrojowej. 02-05 grudzień 2020 

Środa 02 grudzień 2020	
18.00 - 21.00	 Rejestracja uczestników (możliwość rejestracji on-line – materiały do odbioru w recepcji Hotelu Witek i 

pokojach hotelowych)	
Czwartek 03 grudzień 2020                     Matka	
7.00 – 7.45	 c.d. rejestracji uczestników	
7.45 – 8.00	 Otwarcie kursu i sprawy organizacyjne (Janusz Andres – Kraków)	
8.00 - 8.30	 1. 	 Krwotok okołoporodowy. Postępowanie  - leczenie operacyjne i farmakologiczne. Aktualny stan 

wiedzy. Hubert Huras (Kraków) 

9.00 - 9.30	 2.	 Analgezja rodzącej. Fizjologia bólu porodowego i opcje leczenia. Justyna Grzyborowska (Kraków) 

10.00 - 10.30	 3.	 Anestezja położnicza w wybranych stanach zagrożenia życia – Justyna Grzyborowska  (Kraków) 

11.00 - 11.30	 4.	 Znieczulenie do cięcia cesarskiego – co nowego? – Agnieszka Jastrzębska  (Kraków) 
12.00 - 12.30	 5.	 Stan przedrzucawkowy Krzysztof Zając (Kraków) 

12.30 – 14.00	 Przerwa obiadowa 

14.00 - 14.30	 6.	 Sepsa w położnictwie. Wojciech Szczeklik  (Kraków) 

15.00 –15.30	 7.	 Zaburzenia krzepnięcia krwi w położnictwie. Joanna Zdziarska (Kraków) 

16.00 - 16.30	 8.	 Leczenie farmakologiczne w ciąży i po porodzie. Bezpieczeństwo matki i dziecka. Jarosław Woroń 

(Kraków) 

17.00 - 17.30	 9.	 Choroby układowe w ciąży ze szczególnym uwzględnieniem chorób serca. Agnieszka Jastrzębska 
(Kraków) 

18.00 – 20.00	
	

	
	

Warsztaty: Analgesia porodu – analiza przypadków klinicznych z interaktywnym udziałem uczestników 
Agnieszka Jastrzębska, Justyna Grzyborowska Krzysztof Zając (Kraków) 

Piątek 04 grudzień 2020                         Dziecko	
8.00 - 8.30	 10. 	 Dziecko – dorosły : różnice w anatomii i fizjologii - Krzysztof Kobylarz  (Kraków)	
9.00 - 9.30	 11.	 Standardy znieczulenia dzieci i zapobieganie zdarzeniom krytycznym - Marzena Zielińska – 

(Wrocław)	
10.00 - 10.30	 12.	 Analgosedacja u dzieci, zapobieganie powikłaniom ze strony OUN - Alicja Bartkowska-Śniatkowska 

– (Poznań)	
11.00 - 11.30	 13.	 Płynoterapia, utrata krwi i uzupełnienie płynów dzieci i noworodków - Marzena Zielińska – (Wrocław)	
12.00 - 12.30	 14.	 Wpływ znieczulenia ogólnego ciężarnej na rozwój dziecka – Alicja Bartkowska- Śniatkowska – 

(Poznań)  	
12.30 – 14.00	 Przerwa	
14.00 - 14.30	 15.	 Zaburzenia oddychania i techniki wentylacyjne noworodków i dzieci - Andrzej Piotrowski – 

(Warszawa)	
15.00 –15.30	 16.	 Problemy anestezjologiczne u noworodka z krytyczną wadą serca - Krzysztof Kobylarz (Kraków)	
16.00 - 16.30	 17.	 Analgezja regionalna u dzieci - Ilona Batko – (Kraków)	
17.00 - 17.30	 18.	 Znieczulenia noworodka - Anna Studziżba – (Kraków)	
18.00 –20.00	 	 Warsztaty: wentylacja mechaniczna płuc u dzieci i noworodków - Andrzej Piotrowski (Warszawa), 

Krzysztof Kobylarz (Kraków)	
Sobota 05 grudzień 2020                        Wybrane zagadnienia związane z tematyką kursu CEEA 4	
8.00 - 8.30	 19. 	 Kardiomiopatia okołoporodowa – co nowego? - Rafał Drwiła (Kraków)	

9.00 - 9.30	 20.	 Wnioski z 65-letniej bazy danych zdarzeń krytycznych i zgonów położniczych (MBRRACE) i innych. 
Najważniejsze publikacje z dziedziny anestezji położniczej z ostatnich 3  lat - Krzysztof Zając 
(Kraków) 

10.00 - 10.30	 21.  Ból pooperacyjny i jego leczenie - Krzysztof Kobylarz (Kraków) 
11.00 - 11.45	 	 Test samooceny	

12.00 - 12.30	 	 Zakończenie kursu - odbiór dyplomów i certyfikatów	

Kurs nr 5 - Neurologia, znieczulenie regionalne i terapia bólu – 14 -17 kwiecień 2021 
Kurs nr 2 - Serce i krążenie 01-04 grudzień 2021  
Kurs nr 6 – Medycyna okołooperacyjna 20-23 kwiecień 2022 
Kurs nr 1 – Klatka piersiowa i oddychanie 07-10 grudzień 2022 


