
	

Newsletter	ZjazdPTAiITKrakow2020		Nr	4	
Grudzień	2019	

do	wglądu	na	www.anest.eu	w	zakładce	Newsletter	

w	związku	z	przygotowaniami	do	XX	Zjazdu	PTAiIT	Kraków	2020	Komitet	Organizacyjny	
wydaje	 czwarty	 numer	 NewsletterZjazdPTAiITKrakow2020,	 w	 którym	 przedstawiamy	
wybrane	 wydarzenia	 związane	 z	 przygotowaniami	 do	 XX	 Międzynarodowego	 Zjazdu	
PTAiIT	Kraków	 02-05	 wrzesień	 2020,	 który	 odbędzie	 się	 pod	 hasłem	 „Anestezjologia	 i	
Intensywna	 Terapia	 w	 Medycynie	 Interdyscyplinarnej	 –	 nowe	 możliwości	 i	 wyzwania	
naszej					specjalności“					pod		Honorowym					Patronatem			Prezydenta				Miasta				Krakowa	
Prof.	Jacka	Majchrowskiego	

1.	W	dniach	28-30	listopad	2019	r.	w	Warszawie	odbyła	się	Międzynarodowa	Konferencja	
Naukowa	 	„Pułapki	 	w	Anestezjologii	i	Intensywnej	Terapii“.	Kilkadziesiąt	osób	z	kraju	i	
z	zagranicy		otrzymało	z	rąk	Prof.	Krzysztofa	Kuszy	–	Prezesa	PTAiIT	-	medal	za	zasługi	dla	
rozwoju	anestezjologii	i	intensywnej	terapii	w	Polsce	z	okazji	60-lecia	istnienia	Polskiego	
Towarzystwa	Anestezjologii	i	Intensywnej	Terapii.		
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Pamiątkowe	zdjęcie	grupy	uhonorowanych	osób	obecnych	na	
Ceremonii	Otwarcia	Konferencji	z	okazji		

60-lecia	PTAiIT	

Prof.	Prof.	Piotr	Knapik,	Janusz	Andres,	
Krzysztof	Kusza	i	Zeev	Goldik	przy	

„urodzinowym“		torcie	z	okazji	60-	lecia	istnienia	
PTAiIT.	

http://www.anest.eu


	 	
2.	Krótki	zarys	historii	anestezjologii	w	Polsce.	
Światowa	 Federacja	 	 towarzyszeń	
Anestezjologicznych	 (WFSA)	 i	 Światowy	
Kongres	 Federacji	 (WCA)	 –	 1955	 roku	
zapoczątkowały	rozwój	nowej	specjalności.	
S zybk i	 rozwó j	 kad ry	 poprzedz i ło	
zorganizowanie	 specjalistycznego	 nadzoru	
wojewódzkiego.	 Systematyczny	 rozwój	
liczby	 anestezjologów	 doprowadził	 do	
powstania	 Towarzystwa	 Anestezjologów	
Polskich	(TAP	–	rejestracja	18	listopada	1959	
roku,	 po	 zjeździe	 założycielskim	 -	 20	
września	 1959	 roku)	 przekształcone	 w	
Polskie	 Towarzystwo	 Anestezjologii	 i	
Intensywnej	Terapii	(1983	rok).	W	1969	roku	
powstaje	 pierwsze	 polskie	 czasopismo	
kwartalnik	 Anestezja	 i	 Reanimacja	
przekształcony	następnie	w	Anestezjologia	
i	 Intensywna	 Terapia	 (1970	 rok).	 Bardzo	
ważna	 była	 uchwała	 Zarządu	 Głównego	
PTAiIT	 (ówczesny	 prezes	 dr	 hab.	 Zdzisław	

Rondio)	 o	 powołaniu	 Sekcji	 Historycznej	 z	 dnia	 16	 stycznia	 1986.	 Należy	 podkreślić,	 że	
była	 to	 druga	 narodowa	 organizacja	 tego	 typu	 w	 świecie	 –	 pierwsza	 w	 Europie.	 Za	
szczególnie	ważne	wydarzenie	w	ostatnim	okresie	uważamy	zorganizowanie	w	Krakowie	
Sympozjum	 Naukowego	 z	 Okazji	 170-lecia	 pierwszej	 w	 Polsce	 operacji	 w	 znieczulenie	
eterowym	wykonanym	przez	prof.	Ludwika	Bierkowskiego	(6	 lutego	1847	r).	Przy	okazji	
zostały	złożone	kwiaty	pod	jego	pomnikiem	przy	ul.	Kopernika	7.	Serdecznie	zapraszamy	
do	udziału	w	Sesji	Historycznej	w	czasie	trwania	XX	Międzynarodowego	Zjazdu	PTAiIT	w	
Krakowie.	 Zapowiada	 się	 bardzo	 ciekawe,	 przewidziany	 jest	 w	 programie	 wykład	 pt.	
„Anestezjolog	 wczoraj	 i	 dziś”,	 wykłady	 dotyczące	 powstania	 i	 rozwoju	 historii	 i	
intensywnej	 terapii,	 historii	 rozwoju	 medycyny	 ratunkowej	 na	 tle	 europejskim	 a	 także	
powstanie	i	rozwój	anestezjologii	i	intensywnej	terapii	dzieci.		
	

3.	 „Anestezjologia	 i	 Intensywna	 Terapia	 w	 Medycynie	
Interdyscyplinarnej	 –	 nowe	 możliwości	 i	 wyzwania	 naszej	
specjalności“.	
Organizatorzy	 realizowanych	 od	 2018	 r.	 w	 Bydgoszczy	 cyklu	
konferencj i	 naukowo-szkoleniowych	 i	 warsztatów		
„Anestezjologia	Interdyscyplinarna”	pod	kierunkiem		
Dr	hab.	Katarzyny	Sierakowskiej	zapraszają	w	czasie	XX	Zjazdu	
PTAiIT	na	sesje	dedykowane	kompleksowej	analizie	wybranych	
zagadnień	 i	 przypadków	 klinicznych,	 które	 stanowią	
najbardziej	 aktualne	 wyzwania	 dla	 naszej	 specjalności.	
Prezentowane	 będą	 nastepujące	 tematy:	 pac jent	
transplantacyjny	 na	 sali	 operacyjnej	 i	 w	 OIT,	 nowoczesna	
diagnostyka	 mikrobiologiczna	 i	 terapia	 zakażeń,	 protokół	
nowoczesnej	opieki	okołooperacyjnej	ERAS,	pacjent	z	urazem	
głowy	oraz	rozpoznawanie	śmierci	mózgu.	
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Dr	Alicja	Macheta		
Przewodnicząca	Sekcji	historycznej	PTAiIT	

Członek	Honorowy	PTAiIT	
w	tle	zdjęcie	Prof.	Marka	Sycha

Dr	hab.	Katarzyna	Sierakowska



	

4.	 Liczymy	 na	 duże	 zainteresowanie	 sesją	 Terapia	
Daremna,	 przygotowaną	 dzięki	 współpracy	 Prof.	 Ewy	
Kucewicz-Czech	 oraz	 Dr	 Marii	 Damps	 wspieranych	
przez	 prawnika,	 Prof.	 Włodzimierza	 Wróbla	 z		
Uniwersytetu	 Jagiellońskiego.	 Zaproponujemy	
„podróż“	 dookoła	 świata	 i	 poznanie	 opini i	
intensywistów	 z	 11	 krajów	 na	 temat	 kontrowersji	 w	
podejmowaniu	 leczenia	w	OIT	w	 oparciu	 o	 konkretne	
przypadki	kliniczne.	
	
	

Na	 tym	 t le	 pokażemy	 wynik i	 ankiety	
zrea l izowanej	 w	 środowisku	 polsk ich	
anestezjologów	 i	 pielęgniarek	 dotyczącej	
znajomości	 tematu	 ograniczenia	 terapii	
daremnej.	 O	 tym	 jak	 sprostać	 wyzwaniu	
ograniczania	 terapii	 daremnej	 w	 obliczu	
obowiązującego	 w	 Polsce	 prawa	 będzie	
dowodził			Prof.				Włodzimierz				Wróbel.		

	

5.			Sesję						„Genetyka					w				intensywnej					terapii”					zaproponował		
Dr	 hab.	 Adam	 	Mikstacki.	 Jej	 tematyka	 obejmuje	metagenomikę	w	
diagnostyce	 ciężkich	 zakażeń	w	 intensywnej	 terapii,	 epigenetykę	w	
sepsie	 oraz	 mikrobiom	 	 płucny	 u	 chorych	 wentylowanych	
mechanicznie.	 Głównym	 	 wykładowcą	 sesji	 będzie	 Prof.	 Ryszard	
Słomski,	Kierownik	Katedry	Biochemii	 i	Biotechnologii	Uniwersytetu	
Przyrodniczego	 w	 Poznaniu,	 Zastępca	 Dyrektora	 ds.	 naukowych	
Instytutu	 Genetyki	 Człowieka	 Polskiej	 Akademii	 Nauk	 w	 Poznaniu	
Członek	 Rady	 Naukowej	 Centrum	 Nanobiomedycznego	
Uniwersytetu	im.	Adama	Mickiewicza	w	Poznaniu.		
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Dr	hab.	Adam	Mikstacki	

Dr	Maria	Damps

Prof.	Ewa	Kucewicz-Czech



6.	 	 	Gościem	specjalnym	XX	Zjazdu	PTAiIT	w	Krakowie	będzie	Dr	David	Borshoff,	 autor	
popularnego	 	wśród	anestezjologów	w	Polsce	podręcznika	„Sytuacje	krytyczne	w	czasie	
znieczulenia“.	 Przedstawi	wykłady	na	 temat	„Emergency	manuals	 in	acute	medicine“	 i	
„Non-operating	room	anaesthesia“.		

Dr	 Borshoff	 was	 educated	 at	 the	 University	 of	 Western	 Australia	 and	 completed	 medical	
training	at	Royal	Perth	Hospital.	

After	 embarking	 on	 the	 specialist	 training	 program	 for	 anaesthesia,	 he	was	 admitted	 as	 a	
Fellow	of	the	Australian	and	New	Zealand	College	of	Anaesthetists	in	1996.	

He	completed	two	years	of	post-fellowship	training	in	Cambridge	(UK)	at	both	Addenbrookes	
and	 Papworth	 Hospital	 undertaking	 sub-speciality	 training	 in	 transplantation	 anaesthesia	
(liver	and	kidney)	and	cardiac	anaesthesia.	

After	returning	to	Perth	in	1998	as	a	sessional	consultant	at	Fremantle	Hospital,	he	also	began	
working	in	private	practice.	In	1999	he	moved	to	Royal	Perth	Hospital	working	 	as	a	cardiac	
anaesthetist	and	as	a	member	of	the	cardiothoracic	unit	transplantation	team	until	2014.	

He	 has	 been	 a	 past	 chairman	of	Metropolitan	Anaesthesia,	 is	 a	 past	 state	 chairman	of	 the	
Australian	Society	of	Anaesthetists	and	is	now	the	Director	of	Anaesthesia	and	Pain	Medicine	
at	St	John	of	God	Murdoch	Hospital.	

His	 practice	 has	 included	 paediatric,	 orthopaedic,	 bariatric,	 obstetric,	 general	 and	 cardiac	
anaesthesia.	

Dr	 Borshoff	 is	 also	 the	 author	 of	 the	 highly	 successful	 Anaesthetic	 Crisis	
Manual	 (theacm.com.au)	now	 in	 its	 second	 edition	 and	 having	 been	 translated	 into	 Italian,	
Spanish,	 Russian,	 Polish	 and	 German.	 He	 is	 also	 co-editor	 with	 Dr	 Scott	 Weingart	 of	
The	Resuscitation	Crisis	Manual,	co-editor	with	Dr	Paul	Sadleir	and	Dr	Steve	Same	of	the	soon	to	
be	released	The	Perfusion	Crisis	Manual	and	is	currently	developing	the	A-CAS	decision	support	
system	for	crisis	management.	These	publications	can	be	viewed	at	Leeuwinpress.com.	

His	 anaesthetic	 interests	 include	 cardiac	 and	 bariatric	 anaesthesia,	 crisis	 management	 and	
simulation.	He	is	the	holder	of	a	private	pilot’s	licence	and	continues	to	apply	aviation	safety	
principles,	including	CRM,	to	the	healthcare	industry.		

He	 is	 married	 with	 4	 grown	 up	 children	 and	 in	 his	 spare	 time	 enjoys	 music,	 surfing	 and	
motorcycling.	
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Dr	David	Borshoff	

http://prc.krakow.pl/esklep.html


7.	Duże	zainteresowanie	wzbudził	odbywający	się	w	dniach	4-7	grudnia	2019	r.	Kurs	CEEA	
Nr	3	w	Krakowie	 -	 Intensywna	Terapia,	medycyna	ratunkowa,	krwiolecznictwo.	Można	
już	zapisywać	się	na	następny	kurs	CEEA	Nr	4,	który	odbędzie	się	w	dniach	22-25	kwietnia	
2020	 roku	 jako	 pilotażowy	 kurs	 Europejskiej	 rewalidacji	 specjalizacji	 z	 anestezjologii	 i	
intensywnej	terapii	pod	auspicjami	ESA,	CEEA,	EBA,	UEMS	i	PTAiIT.	

		

	

Ośmioro	Uczestników	kursu	CEEA	Nr	3	w	Krakowie	z	Certyfikatami	ukończenia	cyklu	6	kursów	CEEA		
w	towarzystwie	Dr	Alicji	Machety	(z	Medalem	60-lecia	PTAiIT)	oraz	Prof.	Drwiły	i	Prof.	Andresa	

8.	Sympozjum	Wytyczne	resuscytacji	2020	Europejskiej	Rady	Resuscytacji	planowane	jest			
					w		Krakowie	w	dniu		12	grudnia	2020.	
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http://www.kongres.prc.krakow.pl/


Informujemy	ponadto:	
▪ zaktualizowany	 ramowy	 program	 ZjazdPTAiITKrakow2020	 oraz	 dodatkowe	

informacje	dostępne	są	na	stronie	www.anest.eu	
▪ do	 końca	 marca	 2020	 roku	 istnieje	 możliwość	 	 zgłaszania	 abstraktów	 (uwaga:	

prosimy	 zapoznać	 się	 z	 instrukcją	 pisania	 abstraktów!)	 na	 XX	 Zjazd	 PTAiIT	 –	
przyjęte	do	prezentacji	na	Zjeździe	prace	będą	uznawane	jako	prace	wymagane	do	
specjalizacji	w	dziedzinie	anestezjologii	i	intensywnej	terapii.	

Zasady	 prezentacji	 przyjętych	 ustnych	 oraz	 posterowych	 prac	 na	 XX	 Zjeździe	
PTAiIT	będą	podane	w	terminie	późniejszym.	

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

 			Zespół	Newsletter	ZjazdPTAiITKrakow2020	życzy	Państwu	Wesołych	Świąt	Bożego				
													Narodzenia	i	Pomyślnego	dla	Anestezjologii	i	Intensywnej	Terapii	Roku	2020.	
													
			

														TG	
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