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Newsletter	ZjazdPTAiITKrakow2020		Nr	1	
marzec	–	kwiecień	2019	

pełna	wersja	do	wglądu	na	www.anest.eu	w	zakładce	Newsletter	
	
W	związku	z	przygotowaniami	do	XX	Zjazdu	PTAiIT	Kraków	2020	wydajemy	pierwszy	numer	

NewsletterZjazdPTAiITKrakow2020,	w	którym	przedstawiamy	wybrane	wydarzenia	
związane	z	przygotowaniami	do	XX	Międzynarodowego	Zjazdu	PTAiIT		

Kraków	02-05	wrzesień	2020,	który	odbędzie	sie	pod	hasłem	„Anestezjologia	i	Intensywna	
Terapia	w	Medycynie	Interdyscyplinarnej“		

pod	Honorowym	Patronatem	Prezydenta	Miasta	Krakowa	Jacka	Majchrowskiego	
	

W	 dniach	 5-6	 kwietnia,	 pod	 Patronatem	
PTAiIT,	 odbyła	 się	 w	 Krakowie		
Konferencja	 Intensywna	 Wiosna	 2019	
www.intensywnawiosna.com.	 	Omówiono	
aktualnie	najważniejsze	problemy	intensy-
wnej	terapii,	a	profesor	Jean-Louis	Vincent	
nakreślił	 możliwy	 rozwój	 intensywnej	
terapii	 w	 przyszłości.	 Wydarzeniem	 tym	
PTAiIT	 rozpoczęło	 przypadające	 na	 rok	
2019	obchody	60	lecia	działalności	PTAiIT.	
Ponad	300	uczestników	Konferencji	mogło	
wysłuchać	 światowej	 sławy	 ekspertów		
w	 dziedzinie	 intensywnej	 terapii	 oraz	
czynnie	 uczestniczyć	 w	 dyskusjach	 nad	
przypadkami	 klinicznymi	 prezentowanymi	
i	 omawianymi	 przez	 międzynarodowe	
grono	 ekspertów.	 Konferencji	 towarzy-
szyła	 wystawa	 przemysłu	 medycznego	
niezbędnego	 w	 intensywnej	 terapii.	
Niewątpliwy	 sukces	 Konferencji	 skłania	
Organizatorów	 do	 kontynuacji	 wyda-
rzenia	w	przyszłym	roku		czasie	XX	Zjazdu	
PTAiIT	Kraków	 	02-05	wrzesień	2020	 jako	
Conference	 Intensive	 Summer	 Krakow	
2020	 –	 szczegóły	 już	 wkrótce	 na	 stronie	
www.anest.eu	
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W	 marcu	 w	 Jeleniej	 Górze	 odbył	 się	
Międzynarodowy	 Kongres	 Polskiego	
Towarzystwa	 Medycyny	 Ratunkowej.	
Podsumowano	20-lecie	rozwoju	medycyny	
ratunkowej	 w	 Polsce.	 Zarówno	 profesor	
Juliusz	 Jakubaszko,	 jak	 i	 profesor	 Janusz	
Andres,	 podkreślili	 konieczność	 współ-
pracy	 obu	 Towarzystw	 zarówno	 na	 polu	
naukowo-szkoleniowo-edukacyjnym	 jak		
i	 organizacyjnym	 w	 celu	 optymalizacji	
działalności	 systemu	 ochrony	 zdrowia		
w	 Polsce	 w	 sytuacjach	 bezpośredniego	
zagrożenia	 życia	 pacjentów.	 W	 czasie	 20	
Zjazdu	PTAiiIT	w	Krakowie	planowana	jest	
wspólna	sesja	obu	Towarzystw.	
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Pierwsze	 tegoroczne	 spotkanie	 członków	 Krakowskiego	
Klubu	Ambasadora	Kongresów	odbyło	 się	28.03.2019	 roku	
zwyczajowo	 w	 Centrum	 Kongresowym	 ICE	 Kraków.	
Tematem	 przewodnim	 wydarzenia	 był	 wpływ	 społeczny	
kongresów	 na	 otoczenie,	 w	 którym	 się	 odbywają.	
Posługując	się	terminem	Incredible	Impact	sformułowanym	
przez	 Stowarzyszenie	 ICCA	 (International	 Congress	 and	
Convention	 Association)	 zaprezentowane	 zostały	 rzykłady	
kongresów,	 które	 w	 jakimś	 aspekcie	 zmieniają	
rzeczywistość	nie	tylko	zaangażowanych	w	nie	uczestników,	
ale	 również	 lokalnej	 społeczności.	 	 Z	 prezentacją	 wystąpił	
profesor	 Janusz	 Andres,	 który	 opowiedział,	 jaką	 spuściznę	
pozostawiła	po	 sobie	do	 tej	 pory	działalność	Polskiej	Rady	
Resuscytacji	 i	 organizowane	 przez	 nią	 spotkania.	 Wśród	
inicjatyw	zmieniających	 rzeczywistość	 	 lokalną	 społeczność	
wymienił	 m.in.	 działania	 edukacyjne,	 akcje	 promujące	

pierwszą	 pomoc	 czy	 zainstalowanie	 aparatów	 AED	 	 w	 przestrzeni	 miejskiej.	 Ponieważ	
ZjazdPTAiITKrakow2020	odbędzie	się	w	roku	wydania	Wytycznych	Resuscytacji	2020,	na	
pewno	nie	zabraknie		tego	tematu	w	programie	XX	Zjazdu	PTAiIT.		

	
	
	

! W	 odpowiedzi	 na	 apel	 w	 sprawie	 przygotowań	 do	 Zjazd		
PTAiITKraków2020	 profesor	 Tomasz	 Gaszynski	 przesłał	 mam	 opis	
planowanych	 aktywności.	 W	 czasie	 Zjazdu	 odbędzie	 się	 Sesja	 nt.	
udrażniania	dróg	oddechowych	przy	współpracy	z	European	Airway	
Management	 Society	 oraz	 kurs	 przedzjazdowy	 Teach	 the	 Airway	
Tutors	 (TAT).	Na	 sesji	 z	wykładami	wystąpią	 znakomici	 speakerzy:	
prof.	 Robert	 Greif	 ze	 Szwajcarii,	 prof.	Massimiliano	 Sorbello		
z	 Włoch	i	 dr	 Oscar	 Valencia	 z	 Hiszpanii.	 Wszyscy	 wykładowcy	 są	
członkami	 Board	 of	 EAMS.	 Wykłady	 będą	 dotyczyć	
psychologicznych	 i	 związanych	 z	 czynnikiem	 ludzkim	 aspektów	
skuteczności	 udrażniania	 dróg	 oddechowych,	 edukacji	 w	 zakresie	

udrażniania	dróg	oddechowych	oraz	nowości	w	udrażnianiu	dróg	oddechowych	u	chorych	
z	otyłością	znacznego	stopnia.	Kurs	TAT	będzie	prowadzony	przez	 instruktorów	z	EAMS.	
Kurs	 jest	skierowany	do	anestezjologów,	którzy	po	ukończeniu	tego	kursu	będą	tworzyć		
w	 swoich	ośrodkach	 tzw.	 airway	 teams	 i	 będą	dalej	 przekazywać	umiejętności	 i	wiedzę	
o	najnowszych	 sposobach	udrażniania	dróg	oddechowych	w	anestezjologii,	 intensywnej	
terapii	i	medycynie	ratunkowej.	W	trakcie	kursu	uczestnicy	nie	tylko	będą	sami	poznawali	
najnowocześniejsze	 techniki	 udrażniania	 dróg	 oddechowych	 ale	 również	 zasady	
przekazywania	wiedzy	 i	 organizacji	 szkoleń.	 Ponadto	 Sekcja	 Przyrządowego	Udrażniania	
Dróg	 Oddechowych	 PTAiIT	 planuje	 przygotować	 sesję	 o	
najnowszych	 interesujących	 aspektach	 udrażniania	 dróg	
oddechowych.	 Planowany	 jest	 też	 kurs	 przedzjazdowy	 o	
nowoczesnych	 technikach	 udrażniania	 dróg	 oddechowych,	
skierowany	 zarówno	 do	 specjalistów	 jak	 i	 do	 osób	 uczących	 się.	
Kurs	 będzie	 oparty	 o	 ćwiczenia	 praktyczne	 z	 użyciem	 całej	 gamy	
dostępnego	sprzętu.	
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Otrzymaliśmy	bardzo	ważny	apel	dr	Urszuli	Kościuczuk	z	
Sekcji	Studenckich	Kół	Naukowych	PTAiIT:	w	związku	ze	
zbliżającym	się	XX	Międzynarodowym	Zjazdem	Polskiego	
Towarzystwa	Anestezjologii		i	Intensywnej	Terapii,	który	
odbędzie	 się	 	 w	 dniach	 	 02-05.09.2020	 w	 	 Krakowie,	
proponujemy	 	 organizowanie	 konkursowej	 sesji	 plaka-
towej	dla	członków	Anestezjologicznych	Studenckich	Kół	
Naukowych.	 Podczas	 konferencji	 odbędzie	 się	 również	
zebranie	 Sekcji.	 Serdecznie	 zachęcam	 wszystkich	
członków	 Polskiego	 Towarzystwa	 Anestezjologii		
i	 Intensywnej	 Terapii	 oraz	 osoby	 zaangażowane		
w	 	kształcenie	 studentów	w	ramach	Kół	Naukowych	do	
spotkania,	które	będzie	okazją	do	wymiany	doświadczeń	
oraz	 podjęcia	 działań	 promujących	 zainteresowanie	
studentów	 specjalizacją	 w	 ane-
stezjologii	 i	 intensywnej	 	 	 terapii.	

Zapraszam	do	współpracy	wszystkich	zainteresowanych.		
	
	
	
	

	
	
	
Przypominamy	ponadto:	

! na	adres	biuro@anest.eu	można	przesyłać	tematy,	które	Państwa	zdaniem	są	ważne	
dla	naszego	środowiska	zawodowego	i	powinny	być	zaprezentowane	w	czasie	Zjazdu		

! ramowy	program	ZjazdPTAiITKrakow2020	i	aktualne	informacje	dostępne	są	na	
stronie	www.anest.eu	

! istnieje	możliwość	 zgłaszania	 abstraktów	 prac	 na	 XX	 Zjazd	 PTAiIT	 poprzez	 zakładkę	
Abstrakty	na	stronie	www.anest.eu	Uwaga:		50%	obniżka	opłaty	zjazdowej	dla	Autora	
zakwalifikowanej	do	prezentacji	 	na	ZjazdPTAiITKrakow2020	 	pracy	przesłanej	do	30	
czerwca	2019!	

	
ZAPRASZAMY	 do	 przesyłania	 materiałów	 do	 publikacji	 w	 Newsletter	
ZjazdPTAiITKrakow2020	 	 na	 adres	 biuro@anest.eu	wraz	 ze	 zgodą	Autorów	na	
publikację	wizerunku.	
	

	
				TG	

dr	n.	med.	Urszula	Kościuczuk	
urszula.kosciuczuk@umb.edu.pl	
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