
"Elektroterapia odmieniana przez trudne przypadki"  
 
wielodyscyplinarne warsztaty praktycznej prewencji, diagnostyki, leczenia powikłań i 
doświadczeń z trudnych zabiegów w ablacji i stymulacji serca. 
 
16-18.10.2020. Kazimierz Dolny  
 
Pobyt w ekskluzywnym hotelu "Kazimierz" dwie noce i posiłki oraz opłata warsztatowa ( co 
najmniej 800)  - łącznie 2000 - wiem że to drogo ale musimy mieć budżet na zaproszonych 
ekspertów (max. 6 osób, w tym co najmniej 2 osoby z zagranicy). Dodatkowo za zgłoszenie 
co najmniej 3 powikłań do prezentacji będzie przyznany darmowy udział. Dodatkowo 
darmowy udział dla 1 gościa z Ukrainy i Słowacji. Muszą być tańce wieczorem w miłym 
własnym gronie  
 

Program:  
 
rejestracja od 14:00  
 
Piątek 16.10.2020 
17:00 - Powitanie 
17:15 - Powikłania i skomplikowane sytuacje dostępu naczyniowego 
18:00 - Brak dostępu naczyniowego - triki elektrofizjologa stymulacyjnego 
19:00 - Brak dostępu naczyniowego - triki elektrofizjologa ablacyjnego 
Lekka kolacja w czasie prezentacji 
20:00 - Tamponada przy zabiegach elektrostymulacji 
21:00 - Tamponada przy zabiegach ablacji 
22:00 - Najtrudniejsze sytuacje w pracowni elektrofizjologii - 4 przypadki 
23:00 - Nocne o arytmii rozmowy  
Lekka kolacja po prezentacji 
 
Sobota 17.10.2020 
8:00-9:00 śniadanie 
9:00 -   Najtrudniejsze IEGM - triki elektrofizjologa stymulacyjnego 
10:00-  Najtrudniejsze iECG - triki elektrofizjologa ablacyjnego 
11:00-  Powikłania zakrzepowe i zatorowe - przy stymulacji 
11:30-  Powikłania zakrzepowe i zatorowe - przy ablacji 
12:00 - Rola EP-HEART-TEAM przy prewencji i leczeniu powikłań arytmii 
13:00-  Obiad  
14:00   Nieskuteczna implantacja "prostego" stymulatora  
14:30 - Nieskuteczna ablacja "prostej" arytmii  
15:00 - Nieskuteczna implantacja w pęczek Hisa  
15:30 - Nieskuteczny zabieg implantacji CRT 
16:00 - Nieskuteczny zabieg ablacji VT/VF 
16:30 - Nieskuteczny zabieg ablacji migotania przedsionków 
17:00 - Rola EP-HEART-TEAM leczeniu arytmii 



19:00 - 10 rad i przestróg elektrokardiologa przy pierwszym wszczepieniu i usuwaniu 
elektrod 
Lekka kolacja w czasie prezentacji 
20:00 - 10 rad i przestróg elektrofizjologa po 2 nieskutecznych ablacjach 
21:00 - 10 rad i przestróg  EP-HEART-TEAM po co najmniej 3 interwencjach, 3 wymianach 
urządzenia i 3 ablacjach 
22:00 - Najtrudniejsze sytuacje w Ep-HEART-TEAM  - 4 przypadki 
23:00 - Nocne o arytmii rozmowy  
Lekka kolacja po prezentacji 
 
Sobota 18.10.2020 
8:00-9:00 śniadanie 
9:00-12:00 wymeldowanie i zwiedzanie Kazimierza 
 
Kierownictwo naukowe 
dr hab. n. med. Sebastian Stec, FESC 
specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, ekspert ablacyjny EHRA/ SRS PTK 
tel. 600298022, email: smstec@wp.pl 
 
Organizator: 
Urszula Kochanowska – Klim 

 

Medical Planners 
Events Team 
@: urszula.kochanowska@medicalevents.pl 
m: +48 514 702 588 

mailto:smstec@wp.pl
mailto:urszula.kochanowska@medicalevents.pl

