
 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

Piątek - 12 kwietnia 

SALA A 
Dla zabiegowców … 

GODZINA SALA B 
… i nie – zabiegowców 

Uroczyste rozpoczęcie konferencji 9.00 - 9.15 Uroczyste rozpoczęcie konferencji  

Implantacja ICD krok po kroku - cz. I  
Andrzej Kutarski , Maciej Sterliński 

 Implantacja ICD – odrębności 
zabiegowe w porównaniu z 
implantacją stymulatora serca   
Włodzimierz Mojkowski (30 min)  

 Dobór elektrody, miejsce i sposób 
fiksacji, metody podwiązywania 
elektrod 4 firm   
Andrzej Kutarski /Marcin Gułaj (30 
min) 

 Loża dla ICD - jak układać ICD w loży, 
jak zaszywać lożę   
Barbara Małecka (30 min) 

 

9.15 - 10.45 
(90 min) 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. I. Podstawy EKG 
Andrzej Lubiński , Jarosław D. Kasprzak 

 Interpretacja EKG - opis według 
nowych standardów  
Małgorzata Kurpesa (15 min) 

 Różnicowanie częstoskurczów  
Paweł Ptaszyński (15 min) 

 Zaburzenia automatyzmu i 
przewodzenia  
Andrzej Bissinger (20 min) 

 Podstawy zapisu EKG u pacjenta ze 
stymulatorem  
Jerzy K. Wranicz (20 min) 

 EKG w niewydolności serca     
Iwona Cygankiewicz (20 min) 

Przerwa kawowa (15 min) 10.45 – 11.00 Przerwa kawowa (15 min) 

Implantacja ICD krok po kroku – cz. II  
Andrzej Kutarski, Aleksandra Czepiel 

 Błędy popełniane przy implantacji 
ICD – prezentacja i pokazy filmowe 
(90 min) 
 

 

11.00 - 12.30 
(90 min) 

 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. II. EKG w stanach 
ostrych  
Zenon Gawor, Iwona Cygankiewicz 

 Zatorowość płucna  
Ewa Trzos (20 min)  

 EKG w globalnej  definicji ostrego 
zawału serca 
Jarosław D. Kasprzak (20 min) 

 Zaburzenia rytmu wymagające 
pilnej interwencji  



Marcin Makowski (20 min)  
 Dysfunkcja stymulatora               

Jerzy K. Wranicz (15 min) 
 Utrata resynchronizacji            

Michał Chudzik / Ewa Nowacka (15 
min) 

Przerwa lunchowa (60 min) 12.30 - 13.30 Przerwa lunchowa (60min) 

Implantacja ICD krok po kroku – cz. III 
Przemysław Mitkowski,  Artur Oręziak 

 Jak dokonywać pomiarów 
śródoperacyjnych?  
Śródoperacyjna kontrola 
parametrów stymulacji i sterowania  
Krzysztof Oleszczak  (15 min) 

 Pomiary śródoperacyjne - pokaz 
praktyczny BIO/MED/BOSTON/SJM  
(45 min) 

 Wykonywanie DFT – wskazania, 
przeciwwskazania, zasady 
wykonywania  
Jarosław Blicharz  (15 min) 

 DFT - pokaz praktyczny 
SJM/BIO/MED/BOSTON  (45 min) 

 

13.30 - 15.30 
(120 min) 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. III.  
Małgorzata Kurpesa, Jerzy K. Wranicz 

 Przypadki EKG   
1. KE (15 min) 
2. KE (15 min) 
3. KK (15 min) 
4. KK (15 min) 
5. WAM (15 min) 
6. WAM (15 min) 
7. KOP (15 min) 
8. KOP (15 min) 

   

Przerwa kawowa (15 min) 15.30 - 15.45 Przerwa kawowa (15 min) 

EKG, markery, IEGM –  jak je czytać, jak 
interpretować ?  
Marcin Grabowski, Ewa Makowska 

 Wykład wprowadzający             
Marcin Grabowski  (15 min)  

 Pokaz praktyczny 
BOSTON/SJM/BIO/MED (30 min) 

15.45 - 16.30 
(45 min) 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. IV.  
Andrzej Lubiński, Jarosław D. Kasprzak  

 Wskazania do implantacji 
rozruszników 
Zbigniew Bednarkiewicz (20 min) 

 Wskazania do implantacji ICD  
Andrzej Lubiński (20 min) 

 Dyskusja 
 

Przerwa kawowa (15 min) 16.30 - 16.45 Przerwa kawowa (15 min) 

Programowanie ICD  
Oskar Kowalski , Jacek Kuśnierz 

 Jak programować ICD w profilaktyce 
pierwotnej, jak unikać błędów ? 
Aktualne rekomendacje  
Witold Orszulak (15 min) 

 Pokaz praktyczny  
MED/BOSTON/BIO/SJM (30 min) 

 Jak programować ICD w profilaktyce 
wtórnej? Jak programować terapię 
antyarytmiczną? Porady 
elektrofizjologa  
Jacek Kuśnierz  (15  min) 

 Pokaz praktyczny 
BIO/MED/BOSTON/SJM  (30 min) 

 

16.45 - 18.15 
(90 min) 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. V.  
Iwona Cygankiewicz, Zenon Gawor 

 Niewydolność serca- wytyczne 
2012- co nowego?  
Iwona Cygankiewicz  (15 min) 

 Wskazania do  implantacji CRT  
Michał Chudzik  (15 min) 

 Kogo kierować na ablację?         
Paweł Ptaszyński /Jan Ruta (15 
min) 

 Burza elektryczna               
Bartłomiej Bińkowski (15 min) 

 Program „Nie pozwólmy choremu 
umrzeć po raz drugi”- założenia i 
realizacja programu                     
Zenon Gawor/ Jerzy K. Wranicz (15 
min) 

 Program „Nie pozwólmy choremu 
umrzeć po raz drugi” - dyskusja 
panelowa (15 min) 



Przerwa kawowa (15 min) 18.15 - 18.30 Przerwa kawowa (15 min) 

Zalecenia programowania po implantacji ICD 
Aleksander Maciąg, Maciej Kempa 

 Które funkcje zawsze włączam, a 
których nie aktywuje po implantacji 
– pokaz praktyczny   
Przemysław Mitkowski (30 min) 

 Zasady programowania ICD w                                        
                różnych sytuacjach klinicznych 
               Andrzej Lubiński (30 min) 

 

18.30 - 19.30 
(60 min) 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. VI.  
Małgorzata Kurpesa, Paweł Ptaszyński 

 Co nowego w leczeniu migotania 
przedsionków – wytyczne 2012 
Andrzej Lubiński (20 min) 

 Nowe strategie leczenia 
przeciwzakrzepowego          
Jarosław D. Kasprzak (20 min) 

 Częstość rytmu serca - jak 
kontrolować w świetle nowych 
badań                                            
Paweł Ptaszyński (20 min) 

 

Sobota - 13 kwietnia 

SALA A GODZINA SALA B 
Pacjent z adekwatnymi i nieadekwatnymi 
wyładowaniami – jak czytać IEGM  i jak 
zmienić parametry ICD - cz. I  
Jacek Bednarek, Jarosław Blicharz 

 Detekcja/Onset/Stability - 
najczęstsze błędy w programowaniu  
Jacek Kuśnierz  (15 min) 

 Pokaz praktyczny 
SJM/BIO/MED/BOSTON   
(45 min) 

 Nieprawidłowe zapisy IEGM w czasie 
kontroli pacjenta - czy i jak zmienić 
parametry w ICD  
Andrzej Przybylski / Aleksander 
Maciąg (30 min) 

 

9.00 - 10.30 
(90 min) 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. VII.  
Andrzej Kutarski, Jerzy K. Wranicz 

 Pacjent  z implantowanym 
stymulatorem/defibrylatorem  - co 
może, czego nie może              
Marcin Rosiak (20 min) 

 Powikłania elektroterapii serca  – 
Andrzej Kutarski (25 min) 

 Odelektrodowe zapalenie wsierdzia 
– „nowa choroba” – od diagnozy do 
terapii                                                
Marek Maciejewski /Andrzej 
Kutarski (25 min) 

 Telemonitoring - nowe możliwości  
Michał Chudzik /Bożena Urbanek 
(20 min) 

Przerwa kawowa (15 min) 10.30 - 10.45 Przerwa kawowa (15 min) 

Pacjent z adekwatnymi i nieadekwatnymi 
wyładowaniami – jak czytać IEGM  i jak 
zmienić parametry ICD – cz. II  
Andrzej Przybylski, Artur Filipecki 

 Pokaz praktyczny 
BOSTON/SJM/BIO/MED (45 min) 

 Interpretacja i porady ekspertów (45 
min) 
 

 

10.45 - 12.15 
(90 min) 

Kurs elektroterapii dla NIE -
elektrofizjologów – cz. VIII.  
Andrzej Lubiński, Małgorzata Kurpesa 

 Przypadki kliniczne - chorzy typowi  
1. Pacjent do implantacji PM  

(15 min) 
2. Pacjent do implantacji ICD  

(15 min) 
3. Pacjent do implantacji CRT  

(15 min) 
                4. Pacjent do ablacji (15 min) 

 Podsumowanie konferencji 
                Highlights 2013 (30 min) 

Zakończenie konferencji 
Rozdanie certyfikatów 

 


