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Program kursu 2
„Układ sercowo- naczyniowy”  22 – 25.04.2009 r.

Środa  22.04.2009  
19,00-21,00 Rejestracja uczestników

Czwartek  23.04.2009 
7,30-7,45 Rejestracja uczestników  (c.d.)
7,45
8,00-8,45
9,00-9,45 
10,00-10,45
11,00-11,45

12,00-12,45

Otwarcie kursu i sprawy organizacyjne – J. Andres
Fizjologia kliniczna układu sercowo – naczyniowego – J. Andres
Farmakologia kliniczna układu sercowo-naczyniowego - J. Andres
Ocena kardiologiczna chorych do operacji niekardiochirurgicznych – M. Wąsowicz
Postępowanie okołooperacyjne u chorych dorosłych z wadami serca poddawanych operacjom 
niekardiochirurgicznych. Dlaczego mówimy o tym coraz częściej - M. Wąsowicz
Beta – blokery w okresie okołooperacyjnym – aktualne rekomendacje i kontrowersje -  M.Wąsowicz

13,00-14,00 PRZERWA
14,00-14,45

15,00-15,45
16,00-16,45
17,00-17,45
18,00-19,30

Nowe wyzwania dla anestezjologa: kardiochirurgia małoinwazyjna i niezwykle inwazyjna – 
R.Wieczorek 
Znieczulenie do operacji naczyniowych – M. Wąsowicz
Monitorowanie hemodynamiki i OUN - R. Drwiła 
Echokardiografia w anestezjologii i intensywnej terapii - J. Andres
Warsztaty i dyskusja panelowa: jak monitorować układ krążenia i OUN w anestezjologii i 
intensywnej terapii, aby osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny- R. Drwiła, M. Wąsowicz, 
R.Wieczorek, M. Ziętkiewicz, J. Andres 

                            Piątek  24.04.2009 
8,00-8,45
9,00-9,45

10,00-10,45

11,00-11,45

12,00-12,45

Zawał okołooperacyjny i NZK w operacjach niekardiochirurgicznych - J. Andres
Ostra prawokomorowa i lewokomorowa niewydolność serca oraz leczenie wstrząsu  kardiogennego
 – R. Drwiła 
Krańcowa niewydolność krążenia i jej leczenie – wyzwanie dla anestezjologa. Czynniki 
prognostyczne i farmakoterapia, elektroterapia i techniki chirurgiczne – R. Drwiła 
Chory ze stentem do operacji niekardiochirurgicznej, leki przeciwpłytkowe i monitorowanie 
funkcji płytek – R. Drwiła
Znieczulenie w Zakładzie Kardiologii  Interwencyjnej. Wyzwania nowego miejsca i dlaczego 
będziemy  tam coraz częściej – M. Wąsowicz 

13,00-14,00 PRZERWA
14,00-14,45
15,00-15,45
16,00-16,45

17,00-17,45
18,00-19,30

Niewydolność nerek jako problem intensywnej terapii pooperacyjnej – R. Drwiła 
Krwotok, ocena objętości krwi krążącej i płynoterapia w okresie okołooperacyjnym – R. Drwiła 
Niewydolność oddechowa i zakażenia jako problem intensywnej  terapii pooperacyjnej – 
M.Ziętkiewicz
Postępy w resuscytacji krążeniowo-oddechowej i przeżywalność w zespole po NZK - J. Andres
Warsztaty i dyskusja panelowa: rola technik symulacyjnych w nauczaniu anestezjologii, intensywnej 
terapii, medycyny ratunkowej i resuscytacji – P. Krawczyk, E. Drab, E. Byrska – Maciejasz, G. 
Cebula, J. Andres

                            Sobota 25.04.2009 
8,00-8,45
9,00-9,45

10,00-10,45
11,00

Przewlekła choroba zakrzepowo-zatorowa i zator tętnicy płucnej – R. Wieczorek
Dylematy współczesnej anestezjologii i intensywnej terapii: co gorsze przetoczenia krwi czy 
niedokrwistość - M. Wąsowicz
Rozwiązywanie testu
Rozdanie dyplomów i zakończenie kursu
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