
 

 

 

 

PROGRAM 

 FORUM SPRZĘTU WEWNĄTRZNACZYNIOWEGO   

15-17.01.2021 Mszczonów  

 

Piątek 15.01.2021 

Od 16:00   Przyjazd Uczestników  
18:00 - 22:00  Kolacja 

Sobota 16.01 .2021 

7:30-8:15   Śniadanie 
8:30-8:35   Uroczyste rozpoczęcie Forum Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura 

Sesja 1 INNOWACJE 

8:35-9:00  Nowe rodzaje zabiegów z użyciem cewników innowacyjnych  
- Michał Toborek 

9:00-9:25  Zastosowanie specjalistycznych cewników pokrytych lekami, ostrzami lub 
drutami w praktyce klinicznej (DEB, cutting, scoring)  
- Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura 

9:25-9:40  Nowe doniesienia o szkodliwości  technologie lekowych  
- Prof. dr hab. n. med.  Jacek Wroński 

9:40-10:00  Innowacyjne techniki w kostrukcji i zastosowaniu  stentów - Bartosz Zieńczuk 

10:00-10:25   Stenty pokrywane - wybawienie czy dorażny efekt? Przegląd piśmiennictwa  
i doświadczenia własne - Prof. dr hab. n. med.  Jacek Wroński 

10:25-10:40     15 minutowa dyskusja 

10:40-11:00    przerwa kawowa  

sesja 2 INNOWACJE 

11:00-11:25  Nowatorskie  zastosowania materiałów embolizacyjnych - Michał Toborek 

11:25-11:50  Techniki kardiologiczne lub neuroradiologiczne przydatne w zabiegach 
wewnątrznaczyniowych obwodowych - Tomasz Smyk 

11:50-12:05  Czy sprzęt małoprofilowy to przełom w zabiegach wewnątrznaczyniowych?  
- Bartosz Zieńczuk 



12:05-12:25  Różnice układu żylnego i tętniczego oraz wynikające z nich zróżnicowanie 
leczenia wewnątrznaczyniowego - Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura 

12:25-12:45  Czy stenty żylne maja praktyczne, kliniczne znaczenie w patologiach żylnych? 
Doświadczenia własne i piśmiennictwo - Tomasz Smyk 

12:45-13:00  Pozostałe innowacje w zabiegach wewnątrznaczyniowych - Michał Toborek 

13:00-13:15   15 minutowa dyskusja 

13:15-14:15  Obiad 

sesja 3 BEZPIECZEŃSTWO 

14:15-14:35   Pewny dostęp to podstawa bezpieczeństwa zabiegu wewnątrznaczyniowego  
- Bartosz Zieńczuk 

14:35-15:00  Niebezpieczeństwo stwarzane przez niewłaściwy dobór  
i wykorzystanie materiałów embolizacyjnych - Michał Toborek 

15:00-15:15  Zagrożenia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej w leczeniu 
wewnątrznaczyniowym - Prof. dr hab. n. med. Marcin Kurzyna 

15:15-15:30  Niewydolność nerek i alergie na środki kontrastowe - ukryty problem 
rozwiązywalny przez CO2 i leki sterydowe - Joanna Janicka 

15:30-15:45   Hemostaza po zabiegu wewnątrznaczyniowym - Michał Toborek 

15:45-16:00  Zachowanie sterylności pola i narzędzi - ważna  sprawa czy mit?  
- Prof. dr hab. n. med.  Jacek Wroński 

16:00-16:15   15 minutowa dyskusja 

16:15-16:30   przerwa kawowa 

sesja 4 ZNANE ALE NIEDOCENIANE 

16:30-16:45   Farmakoterapia podczas zabiegów wewnątrznaczyniowych - Michał Toborek 

16:45-17:00  Wielodyscyplinarna współpraca w leczeniu wewnątrznaczyniowym  
- Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura 

17:00-17:15  Podział zadań podczas  procedur wewnątrznaczyniowych - czy lekarz 
odpowiada za wszystko? - Prof. dr hab. n. med. Radosław Pietura 

17:15- 17:45   dyskusja i zakończenie Forum 

20:00    kolacja 
 

Niedziela 17.01 .2021 

9:00-10:00    Śniadanie 
Do 12:00    Wyjazd Uczestników 

 


