
  
 
 
 
Zaproszenie na konferencję naukowo-szkoleniową  
dla kardiologów i lekarzy internistów 
 

Warszawa, wrzesień 2012 
 
Szanowni Państwo, 
 

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na konferencję naukowo-szkoleniową pt. „Pacjent  
z wszczepionym urządzeniem stymulującym i antyarytmicznym w ogólnej praktyce 
lekarskiej”. Konferencja przygotowana jest przez zespół lekarzy z Instytutu Kardiologii  
z udziałem konsultantów wojewódzkich z obszaru Mazowsza: w dziedzinie kardiologii -  
prof. Hannę Szwed oraz w dziedzinie chorób wewnętrznych - dr med. Marka Stopińskiego. 
Konferencja odbędzie się 20 października w Warszawie. Udział jest bezpłatny. 

 
W trakcie szkolenia lekarze eksperci przekażą wiedzę z zakresu elektroterapii. Z roku na rok 
zwiększa się liczba pacjentów z wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatorami  
i stymulatorami serca. Pogłębianie wiedzy na temat leczenia takich chorych jest zatem 
potrzebne. W trakcie konferencji będzie można poszerzyć wiedzę na temat terapii stymulacji 
resynchronzującej, poznać nowe możliwości urządzeń oraz zastosowanie rozwiązań 
telemedycznych. Telemedycyna to dziedzina, która prężnie się rozwija i proponuje coraz 
więcej rozwiązań służących pacjentowi i lekarzowi. Warto wiedzieć, jakie są nowości  w tej 
branży.  
 
Głównym tematem spotkania będą zasady prowadzenia terapeutycznego pacjentów  
z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi. Uczestnicy szkolenia będą mogli poszerzyć 
wiedzę z zakresu rozwiązywania problemów u chorego z wszczepionym urządzeniem na 
przykładach klinicznych oraz uzyskać informacje dotyczące odrębności opieki nad młodymi 
pacjentami z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem. W trakcie konferencji poruszony 
zostanie też temat postępowania z chorym przed i po ablacji i kardiowersji elektrycznej 
migotania przedsionków. Migotanie przedsionków jest jedną z najczęściej występujących 
utrwalonych arytmii i problematyka związana z tym schorzeniem stanowi istotną kwestię 
zainteresowania klinicystów. 
 
Wszystkich zainteresowanych wzięciem działu w konferencji naukowo-szkoleniowej prosimy 
o przesyłanie zgłoszeń z podaniem imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych na adres 
mailowy:rejestracja@neoart.com.pl 
 
Dodatkowych informacji udziela: Urszula Kochanowska (22 489 68 00) 
 

Program konferencji: 
 
PACJENT Z WSZCZEPIONYM URZADZENIEM STYMULUJĄCYM I ANTYARYTMICZNYM 
W OGÓLNEJ PRAKTYCE LEKARSKIEJ 
20.10.2012, Warszawa Hotel Radisson Blue Pl. Zawiszy 1, Warszawa 

 
9:00 - 9:30  Elektroterapia w woj. mazowieckim.  

Prof.dr hab.med. H. Szwed 
9:30 - 9:45  Interna na terenie Mazowsza.   

Dr med. M. Stopiński 
9:45 - 10:15  Aktualne wskazania do stymulacji  resynchronizującej. Nowe możliwości 

urządzeń.  Zastosowanie telemedycyny.   
Dr hab.med. prof. nadzw. I.K.  A. Przybylski 



10:15 - 10:45 Możliwości ablacji migotania przedsionków.  Postępowanie z chorym przed i po 
ablacji oraz  kardiowersji elektrycznej migotania przedsionków.   
Dr hab.med. prof. nadzw. I.K.  M. Pytkowski 

10:45 – 10:55  Dyskusja 
10:55 - 11:20  Przerwa  
11:20 - 11:55 O co najczęściej pytają chorzy z wszczepionymi  urządzeniami.  

Dr med. P. Syska 
11:55 - 12:30 Prowadzenie chorych z wszczepionymi  urządzeniami. Na co zwracać uwagę, 

kiedy kierować na diagnostykę specjalistyczną lub hospitalizację.   
Lek.med. D. Zając 

12:30 – 13:05  Możliwości  lekarza praktyka w rozwiązywaniu  problemów u chorego  
z wszczepionym urządzeniem, przykłady kliniczne.  
Dr med. A. Maciąg 

13:05 - 13:30  Odrębności opieki nad pacjentami w młodym wieku  z wszczepionym 
kardiowerterem-defibrylatorem.  
Dr med. M. Lewandowski 

13:30 - 13:40  Dyskusja 
13:40 – 14:00  przerwa 
14:00 - 14:30  Przypadki kliniczne powikłań u  chorych z wszczepionymi  urządzeniami.   

Dr hab. med. M. Sterliński 
14:30 - 14:50  Przypadki  kliniczne najcięższych powikłań infekcyjnych.   

Prof. dr hab.med. H. Szwed 
14:50 – 15:00  Dyskusja 
15:00 – 16:00  Lunch 
 


