
	

Newsletter	ZjazdPTAiITKrakow2020		Nr	5	
Luty	2020	

do	wglądu	na	www.anest.eu	w	zakładce	Newsletter	

w	związku	z	przygotowaniami	do	XX	Zjazdu	PTAiIT	Kraków	2020	Komitet	Organizacyjny	
wydaje	piąty	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. UWAGA:	w	dniu	31	marca	mija	termin	promocyjnej	rejestracji	Zjazdowej	oraz		termin	
zgłaszania	abstraktów	na	XX	Międzynarodowy	Zjazd	PTAiIT	w	Krakowie!		

	

Ramowy	program	wstępny	XX	Międzynarodowy	Zjazdu	PTAiIT	w	Krakowie				
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2.	informacja	Konsultanta	Krajowego	w	sprawie	prac	/streszczeń	przyjetych	na	XX	
Zjazdu	PTAiIT.	
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	3.	Widziane	zza	oceanu	-	Dr	Marcin	Wąsowicz	
przedstawia	pięć		powodów,	dla	których	warto,	jego	
zdaniem	wziąć	udział	w	XX	Międzynarodowym	
Zjeździe	PTAiIT	w	Krakowie:	

-Wykład	 inauguracyjny	 poświęcony	 medycynie	
okołooperacyjnej	wygłosi	dr.	Duminda	Wijeysundera,	
który	 jest	 bezsprzecznie	 	 światowym	 liderem	 tej	
podspecjalizacji.	 Dr.	 Wijeysundera	 wygłosi	 także	
szereg	wykładów	w	kolejnych	dniach	Zjazdu.	

	 -	 Jedna	 z	 najczęstszych	 a	 zarazem	 największych	
bo l ą czek	 ok re su	 oko łoope racy j nego	 j e s t	
niedokrwistość.	 Z	 drugiej	 strony	 jest	 to	 zaburzenie,	
które	 stosunkowo	 łatwo	 można	 skorygować	 jeśli	
m amy	 w y s t a r c z a j ą c o	 d u ż o	 c z a s u	 p r z e d	
zaplanowanym	 zabiegiem.	 Podczas	 konferencji	

będziemy	 mieli	 okazje	 posłuchać	 autorytetów	 w	 tej	 dziedzinie	 	 (Perioperative	 Blood	
Management-PBM)	z	dwóch	kontynentów.	Dr.	Kai	Zacharowski	przedstawi	perspektywę	
europejską		a	Dr.	Stuart	McCluskey	północno-	amerykańską.	

-	 Możliwości	 naszej	 specjalności	 w	 leczeniu	 krytycznie	 chorych	 ciągle	 się	 poszerzają,	
jednocześnie	mamy	coraz	więcej	dylematów	moralnych	towarzyszących	naszej	pracy.	W	
czwartek	 3	 września	 Profesorowie	 Ewa	 Kucewicz	 –	 Czech	 i	 Andrzej	 Kübler	 będę	
przewodzić	 niezwykle	 interesującej	 sesji	 zatytułowanej:	 ,,Terapia	 daremna	 czy	 godne	
umieranie?”	

- Członkowie	 naszego	 Towarzystwa	 spotykają	 się	w	 tak	 dużym	 gremium	 raz	 na	 3	 lata.	
Wymieniamy	nasze	doświadczania,	mamy	okazje	wysłuchać	bardzo	wielu	ekspertów	z	
kraju	 i	 zagranicy.	 Jest	 to	 zawsze	 nieoceniona	 możliwość,	 aby	 na	 rodzimym	 gruncie	
uzyskać	 tyle	 informacji	 i	 sposobność,	 aby	 spotkać	 czołowych	 anestezjologów	 i	
specjalistów	 z	 zakresu	 anestezjologii	 in	 intensywnej	 terapii	 z	 całego	 świata.	 Dyskusje	
podczas	 licznych	 sesji	 oraz	 w	 kuluarach	 centrum	 kongresowego	 dodatkowo	
wzbogacają	 te	doświadczenia.	Mamy	 również	okazje	podsumować	 to	 co	 się	działo	w	
ostatnich	trzech	latach	od	czasu	zakończenia	Kongresu	w	Bydgoszczy.		

- Kraków	 jest	 jednym	 z	 najpiękniejszych	 miast	 w	 Polsce	 i	 Europie.	 Jego	 bogactwo	
kulturowe	 i	 historyczne	 oraz	 gościnność	 mieszkańców	 stwarzają	 niepowtarzalną	
atmosferę.	Miasto	nigdy	nie	zasypia	i	dlatego	nawet	po	całym	dniu	obrad	zawsze	ma	się	
ochotę	 na	 to	 aby	 udać	 się	 na	 Stare	Miasto,	 Podgórze	 bądź	 na	 Kazimierz	 i	 odkrywać	
kolejne	uroki	stolicy	Małopolski.	

Oczywiście	nie	są	to	jedyne	powody	aby	przyjechać	do	Krakowa	ale	mam	nadzieje	że	są	
one	wystarczające	aby	już	dzisiaj	zarejestrować	się	jako	uczestniczka/uczestnik	naszego	
Zjazdu	i	wstępnie	zaplanować	na	które	sesje	się	udać.												
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4.	Termedia	objęła	Patronatem	Medialnym	XX	Zjazd	PTAiIT.	

	
5.	Stanisław	Vander	Zwaag		i	prof.	Janusz	Andres	
podczas	wywiadu	na	temat	XX		
	Międzynarodowgo	Zjazdu	PTAiIT	w		Krakowie.		

Cały	wywiad		można	wysłuchać	pod	linkiem	:		

http://laryngoskop.eu/zjazd-ptaiit-z-prof-
andresem-bonus/?cclid=IwAR3MHErPXkv4Mx-
vfABiaa9wunxWTul9pAX6GFZ1_-
yt99jY_TH0PSV1_2I	
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6.	Dr	Agnieszka	Misiewska-Kaczur	będzie	współprzewodniczyć	sesji	 Intensywna	Terapia	
Zakażeń,	 która	 w	 czwartek	 zainauguruje	 obrady	 w	 bloku	 tematycznym	 Intensywna	
Terapia	2020	

Zakażenia	 są	 ciągle	 aktualnym	 problemem	 w		
intensywnej	 terapii.	Wysoka	 śmiertelność	 towarzysząca	
ciężkim	 zakażeniom,	 sepsie	 i	 wstrząsie	 septycznemu	
zmusza	 nas	 do	 wzmożonych	 wysiłków	 aby	 poprawić	
wyniki	 leczenia.	 Sesja	 ma	 na	 celu	 przedstawienie	
aktualnej	 wiedzy	 na	 temat	 prawidłowego	 rozpoznania	
sepsy,	 optymalnego	 postępowania	 we	 wstrząsie	
septycznym,	 a	 także	 prawidłowego	 leczenia	 zakażeń	
czyli	 przede	 wszystkim	 racjonalnej	 i	 optymalnej	
antybiotykoterapii.	 Spotkamy	 się	 z	 ekspertem	 i	
przedstawic ie lem	 ECDC	 który	 omówi	 zasady	
monitorowania	zakażeń	w	OAiIT	i	jakie	korzyści	możemy	
uzyskać	 z	 wiedzy	 na	 temat	 naszej	 oddziałowej,	
unikalnej,	 sytuacji	 epidemiologicznej.	 W	 interaktywnej	
dyskusji	 wykładowcy	 przedstawią	 trudne	 przypadki	
k l in iczne	 i	 zastanowią	 s ię	 nad	 optymalnym	
postępowaniem.	 Będziemy	 także	 dyskutować	 o				
aktualnych	zagrożeniach	i	miejscu	intensywnej	terapii		
w	 leczeniu	 epidemii	 wywołanych	 przez	 wirusy	
oddechowe	jak	grypa	czy	koronawirusy.	
	

7.	Prof.	Hanna	Misiołek		
Sekcja	Znieczulenia	Regionalnego	 i	 Terapii	Bólu	PTAiIT	
przygotowała	 dla	 Państwa	 ciekawą	 sesję	 tematyczną.	
Znieczulenie	 podpajęczynówkowe-	 wydawałoby	 się	
powszechnie	 znane	 i	 wykonywane	 przez	 niemal	
wszystkich	 anestezjologów,	 kryje	 wciąż	 pewnego	
rodzaju	 zagrożenia.	 Czy	 jest	 się	 czego	 bać?	 Na	 pytania	
Państwa	 odpowie	 Dr	 Andrzej	 Daszkiewicz.	 Dr	 Szymon	
Białka	 przybliży	 Państwu	 wiedzę	 i	 umiejętność	
uwolnienia	chorego	z	urazem	klatki	piersiowej	od	bólu,	
stosując	 proste,	 łatwe	 i	 skuteczne	 blokady	 tej	 okolicy.	
Pionier	 blokady	 przykręgowej	 w	 Polsce,	 Dr	 Grzegorz	
Hura	 chętnie	 podzieli	 się	 z	 Państwem	 swoimi	
powikłaniami	związanymi	z	blokiem	przykręgowym	i	nie	
tylko,	a	Dr	Paweł	Nadziakiewicz	spojrzy	okiem	eksperta	
na	 możliwość	 wykonywania	 blokad	 centralnych	 w	
kardiochirurgii.	 Może	 uda	 się	 „odczarować”	 tę	 biała	
plamę	 na	 mapie	 anestezji	 regionalnej?	 Zaproszenie	 na	
sesję	 przyjął	 Gość	 specjalny	 Prof.	 Sanjib	 Adhikary	 z	
Pensylwanii	 (USA),	 który	 przedstawi	 swój	 punkt	
widzenia	 i	 doświadczenia	 w	 „paraspinal	 blocks”	 w	
analgezji	pooperacyjnej.		
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8.	Dr	David	Whitaker	FRCA,	FFPMRCA,	FFICM,	FCARCSI	(Hon)	przedstawi	3	wykłady:	

2020	 European	 Perioperative	 Patient	 Safety	 Consensus	
Statement	 (PPSCS),	 Implementation	 of	 cl inical	
practice	guidelines	-experience	form	UK	
oraz		Perioperative	medication	error	

Dr	David	Whitaker	was	a	Consultant	at	Manchester	Royal	
Infirmary	 and	 a	 Past	 President	 of	 the	 Association	 of	
Anaesthetists	 of	Great	Britain	 and	 Ireland	 (AAGBI).	He	 is	
also	a	past	Chairman	of	the	Association	of	Cardiothoracic	
Anaesthetists	 (ACTA),	 a	 past	 elected	 member	 of	 the	
Council	of	the	Royal	College	of	Anaesthetists,	an	Honorary	
Fellow	 of	 the	 College	 of	 Anaesthetists	 of	 Ireland	 and	
Honorary	 Member	 of	 the	 European	 Society	 of	
Anaesthesiology.	He	currently	chairs	the	European	Board	
of	Anaesthesiology	Patient	Safety	Committee	and	in	2010	
he	 was	 co-author	 of	 the	 Helsinki	 Declaration	 on	 Patient	
Safety	 in	 Anaesthesiology	 now	 signed	 by	 over	 200	
anaesthesia	related	organisations	worldwide.		

He	is	also	a	member	of	the	European	Society	of	Anaesthesiology	(ESA)	Patient	Safety	and	
Quality	Committee	and	a	past	member	of	the	Quality	and	Safety	Committee	of	the	World	
Federation	 of	 Societies	 of	 Anaesthesiologists	 (WFSA).	 Dr	 Whitaker	 is	 particularly	
interested	 in	 implementing	 safer	 practices	 into	 Anaesthesia,	 Intensive	 Care	 and	 Pain	
Medicine	 and	 is	 currently	 promoting	 better	 Patient	 Blood	Management,	 the	 increased	
use	of	pre-filled	syringes	and	more	widespread	patient	monitoring	outside	the	operating	
theatre	e.g.	continuous	capnography	in	Intensive	Care,	Sedation	and	Resuscitation.	He	is	
also	 working	 on	 the	 joint	 EBA/ESA/ERC	 initiative	 to	 standardise	 the	 cardiac	 arrest	 call	
telephone	number	in	European	Hospitals	to	2222.	

9.	 Prof.	 Charles	 Deakin,	 jeden	 z	 liderów	 od	 wielu	 lat	
aktywnie	 związanych	 z	 ILCOR	 zaprezentuje	 Wytyczne	
Resuscytacji	 2020,	 a	 jego	 sobotni	 wykład	 odbędzie	 się	
kilka	 tygodni	 przed	 oficjalną	 publikacją	 Wytycznych	
Resuscytacji	2020	ERC	i	AHA,	kiedy	 	to	planowane	zmiany	
w	wytycznych	resuscytacji	będą	już	znane.	
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10.	Kurs	CEEA	Nr	4	–		Matka	i	dziecko.	Odrębności	odpowiedzi	ustrojowej		
						-	odbędzie	się	22-24	kwietnia	2020	w	Krakowie.						

Zapoznaj	się	z	programem	!																Zarejestruj	się	!	

11.	Szanowni	Państwo,	
W	ramach	Polskiego	Towarzystwa	Anestezjologii	i	Intensywnej	Terapii		powstała	inicjatywa,	
aby	zidentyfikować	skalę	występowania	delirium	pooperacyjnego	(POD)	w	Polsce	(w	celu	
poszerzenia	wiedzy	w	tym	zakresie).	
		
Zapraszamy	do	udziału	w	badaniu	pt.:	„Delirium	pooperacyjne	w	Polsce	–	badanie	ankietowe	
oceniające	poziom	znajomości	problemu	POD	wśród	personelu	oddziałów	anestezjologii	i	
intensywnej	terapii”.	
		
Link	do	ankiety:			hPps://forms.gle/qr2BFPmhdxMgpQtC6	
		
Państwa	udział	w	tym	badaniu	jest	niezwykle	ważny,	dlatego	prosimy	o	możliwie	rzetelne	
odpowiedzi.	Ankieta	będzie	aktywna	w	dniach	17.02-17.03.2020.	
		
Badanie	jest	anonimowe.	Dziękujemy	za	wypełnienie	ankiety.	
		

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	 Zjazd	 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.				

TG
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