
 

 

Forum sprzętu wewnątrznaczyniowego 

Szanowni Państwo, 

 

W związku z pojawiającą się na rynku ogromną ilością nowych produktów wykorzystywanych  

w leczeniu wewnątrznaczyniowym i brakiem możliwości czasowych przedstawienia szczegółów ich działania, wskazań, 

przeciwwskazań i ew. powikłań postanowiliśmy stworzyć platformę wymiany informacji w postaci jednodniowego spotkania 

pozwalającego na wypełnienie tej luki.  

Formuła spotkania polegała na tematycznych sesjach. Sesja składa się z kilkuminutowego wprowadzenia np. opisu 

typowego prowadnika, a następnie przedstawiciele poszczególnych firm, które posiadają prowadniki wystąpią  

z kilkuminutową prezentacją, o tym czym różnią się (w czym są lepsze) od opisywanego produktu standardowego. W 

zależności od ilości rodzajów posiadanych prowadników będzie to 1-3min. Sesja moderowana będzie przez operatorów z 

dużym doświadczeniem (Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, dr hab. n. med. Radosław Pietura) wewnątrznaczyniowym 

w celu zapobiegania dłużyznom i utrzymania tempa akcji. Przedstawiciele firm proszeni są o przygotowanie 1-3 slajdów do 

każdego wystąpienia, które złożymy w całość w przeddzień forum (piątek 23.02.2018) oraz o opisywanie własnych 

produktów, a nie ocenę produktów konkurencji. Sesje zamyka 5-10min dyskusja pozwalająca na zadawanie pytań. Efektem 

takiej sesji będzie poszerzenie i posegregowanie wiedzy na temat konkretnego zagadnienia np. prowadników oferowanych na 

rynku przez wszystkich dostawców. Taka formuła pozwoli na poznanie całego spektrum danego produktu w różnych firmach 

i ułatwiła lekarzom i pielęgniarkom zorientowanie się w ogromnym szumie informacyjnym, dotyczącym sprzętu 

wewnątrznaczyniowego. Nie będzie możliwości prezentacji całego asortymentu danej firmy w jednym wystąpieniu (uśpi 

nawet najbardziej wytrwałych). 

 

Forum skierowane jest do: 

• lekarzy radiologów, chirurgów, angiologów wykonujących zabiegi wewnątrznaczyniowe (zarówno tych 

zaawansowanych jak i początkujących), 

• rezydentów zainteresowanych zabiegami wewnątrznaczyniowymi, 

• pielęgniarki koordynujące przetargi i zakupy sprzętu jednorazowego, 

• pielęgniarki asystujące do zabiegów wewnątrznaczyniowych, 

• pracowników działów zamówień publicznych i działów zaopatrzenia 

 

Proponowane tematy sesji: 

• igły i śluzy 

• prowadniki 

• cewniki diagnostyczne 

• cewniki specjalistyczne 

• cewniki balonowe (DEB, cutting, scoring) 

• stenty 

• samozamykacze 

• stenty pokrywane 

• materiały embolizacyjne 

• obłożenia 

• drobny sprzęt wewnątrznaczyniowy i CO2 

• inne urządzenia wewnątrznaczyniowe 

 

"Forum sprzętu wewnątrznaczyniowego" odbędzie się 23-25.02.2018 w Kazimierzu Dolnym nad Wisła w godz. 9.00-17.00. 

Dom Pracy Twórczej Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich jest wyważoną propozycją pomiędzy niskimi kosztami a 

względnym komfortem. Pobyt obejmuje dwa noclegi (23/24 i 24/25), dwa śniadania, obiad i dwie kolacje. 

Koszt udziału w Forum pokrywany jest przez firmy prezentujące swoje produkty.  

Zgłaszający proszeni są o przesłanie następujących danych (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, numer telefonu 

komórkowego i adres e-mail) na adres mailowy: radiologia.zabiegowa@tlen.pl. 

Prosimy, aby osoby które będą dostarczały prezentacje na poszczególne sesje uwzględniły wymóg prezentacji w formie 

edytowalnej .ppt/.pptx format slajdu 4:3. 

 

Z poważaniem, 

dr hab. n. med. Radosław Pietura   

 


