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Uczestnicy 
Sympozjum Jesiennego 

Postępy Leczenia Stymulacją Serca 
Sulejów 9-10 11 2005 

 
 
 

Wielce Szanowni Państwo, 

w imieniu Komitetu Naukowego, Komitetu Organizacyjnego oraz swoim – bardzo 
dziękuję za wzięcie udziału w konferencji pt.: „Postępy Leczenia Stymulacją Serca. 
Sympozjum Jesienne” zorganizowanej w Sulejowie w Hotelu Podklasztorze,  

 Mam nadzieję, że wiedza wywieziona z Sympozjum przyczyni się do lepszego 
zrozumienia możliwości wykorzystania stymulacji serca, poznania jej jasnych i 
ciemniejszych stron a w szczególności bardziej świadomego korzystania (i nie 
korzystania!) ze stymulacji uszka prawego przedsionka i wierzchołka prawej komory 
jako miejsc stymulacji u chorych z arytmiami przedsionkowymi i chorych z 
niewydolnością serca oraz do częstszego korzystania z alternatywnych miejsc 
stymulacji przedsionkowej i komorowej jak również unikania niepotrzebnej stymulacji 
komorowej u tych chorych. 

 W wieloma Uczestnikami Kursu będziemy mieli niewątpliwie przyjemność spotkać 
się na kolejnych kursach organizowanych w przyszłym roku. Wiadomości o 
planowanych kursach proszę poszukiwać na stornie LO PTK (www.ptkardio.lublin.pl). 

 Jako współorganizator, a jednocześnie przewodniczący Komitetu Naukowego 
Sympozjum – a więc jako osoba współodpowiedzialna praktycznie za wszystko (a więc 
nawet za to czego nie mogłem przewidzieć i za to, na co nie mogłem mieć wpływu) – 
serdecznie przepraszam za wszelkie zauważone przez Państwo usterki i 
niedoskonałości organizacyjne. 

 Łączę wyrazy szacunku oraz pozdrowienia. 

Przewodniczący Lubelskiego Oddziału PTK 
Przewodniczący Komitetu Naukowego i jednocześnie 

współorganizator organizator Sympozjum 

 


