
VII Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne „Wschód – Zachód” 
12.IV.2008 r. Białystok 

 
Program ramowy 

 
9.00 - 9.15 - otwarcie – prof. W. J. Musiał  
9.15 - 10.00 - prof. J. Walecki (Warszawa/Białystok) - wykład inauguracyjny -”Radiologiczna 
ocena układu sercowo-naczyniowego – aktualne  możliwości i  perspektywy na przyszłość” 
10.00 - 10.10 - przerwa 
10.10 - 11.10 – prof. J. Tatoń (Warszawa) - Otyłość a choroby układu krążenia –                       
fakty i mity.  

I wykład: Patofizjologia i wybrane aspekty kliniczne sercowo-naczyniowych powikłań 
otyłości –prof. J. Tatoń (Warszawa) 
II wykład: Zespół metaboliczny jako globalne ujęcie ryzyka angiometabolicznego: 
implikacje diagnostyczne i terapeutyczne  –dr A. Rubiec-Niemirowska (Warszawa) 
III wykład: Leczenie otyłości 2008 –prof. A. Czech (Warszawa) 
11.10 - 12.45 Sesja 50 lat stymulacji serca (Prowadzą: Grażyna Świątecka i Andrzej 
Kutarski) 

1. Elektroterapia – wprowadzenie - prof. Andrzej Kutarski (Lublin) 5 mim 
2. Dlaczego 50 lat stymulacji ? Kamienie milowe rozwoju elektroterapii w Polsce. 
Grażyna Świątecka  
3. Stymulacja w leczeniu zaburzeń rytmu serca – aktualne standardy - Ewa Lewicka-
Nowak (Gdańsk)  
4. Terapia resynchronizująca (CRT) - dr n. med. Barbara Małecka (Kraków)  
Implantowalne kardiowertery-defibrylatory - dr n. med. Maciej Kempa (Gdańsk)   
5. Ablacja zaburzeń rytmu serca -  dr hab. n. med. Mariusz Pytkowski (Warszawa)  
Elektroterapia w Polsce i na świecie – perspektywy - prof. Andrzej Kutarski (Lublin)  

12.45 – 13.35 - przerwa 
13.35 – 14.35 – doc. S. Dobrzycki doc. T. Hirnle (Białystok) –Leczyć zachowawczo czy 
zabiegowo? Sesja kardiologii  inwazyjnej i kardiochirurgii 
Doc. S. Dobrzycki - Kogo z chorobą wieńcową kierować do koronarografii i leczenia 
zabiegowego?  15’ 
Doc. T. Hirnle Miejsce kardiochirurga we współczesnej terapii choroby wieńcowej. 
Doświadczenia własne.. 
14.5 0 – 15.50 – prof. W. Musiał (Białystok) Choroby układu sercowo-naczyniowego – nowe 
trendy, nowe dowody 

I. Redukcja  częstości akcji serca – nowe możliwości farmakologiczne -  prof. J. Stepińska 
II wykład: Blokada układu R-A-A czy zawsze ten sam efekt – prof. S. Grajek 
III wykład: Co nowego w terapii metabolicznej CHNS - prof. H. Szwed (Warszawa), 

15.50. Podsumowanie obrad i zakończenie Warsztatów – prof. W. J. Musiał 


