Interdyscyplinarne Sympozjum
Naukowo – Szkoleniowe:
„Torakochirurgiczne operacje małoinwazyjne
u chorych z obciążeniami”

Data: 10.12.2010
Miejsce: Hotel Radisson Blu Szczecin, pl. Rodła 1

Drodzy Goście!
W imieniu Organizatorów corocznego sympozjum pragnę powitać Państwa w jesiennym
Szczecinie. Tym razem będziemy omawiać zagadnienie operacji małoinwazyjnych u chorych z różnymi
obciążeniami. Do wygłoszenia wykładów zaprosiliśmy wybitnych znawców tematu z kraju i zagranicy.
Zgodnie z sugestiami z lat poprzednich zarezerwowaliśmy również wystarczającą ilość czasu na dyskusje
inspirowane prezentacjami. Mamy nadzieję, że wywieziecie Państwo z grodu Gryfa same miłe
wspomnienia.

Dear Guests,
On behalf of the Organisers of our annual symposium I would like to welcome you cordially in
Szczecin. This year meeting will be focused on minimally invasive thoracic surgery in impaired patients.
World class speakers from all over the world were invited to present their experience. According to
suggestions from previous years, we secured enough time for discussion. We hope you will take back
home good memories from our city.

Do zobaczenia
Dr hab. med. Tomasz Grodzki FETCS
Prof. nadzw. PUM

Organizatorzy:
Organizatorzy:
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów
Klub Torakochirurgów Polskich
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej PUM
Oddziały Pulmonologiczne Specjalistycznego Szpitala
im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie
Fundacja Pomocy Transplantologii w Szczecinie
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

PROGRAM
SCIENTIFIC PROGRAMME
9.00
Rozpoczęcie sympozjum
Opening remarks
9.00 – 9.45
Prof. Alessandro
Alessandro Brunelli
Preoperative functional assessment and prediction of postoperative lung function following thoracic
surgery
9.45 – 10.30
Dr med. Jacek Prokopowicz
Chory wysokiego ryzyka okołooperacyjnego – punkt widzenia anestezjologa
High risk patients – anesthesiologist point of view
10.30 – 11.00
Przerwa kawowa
Coffee break
11.00 – 11.45
Prof. Thomas D`Amico
Minimally invasive anatomic resections in functionally impaired patients
11.45 – 12.30
Prof. Jens Rueckert
Robotic thymectomy– own experience
12.30 – 13.15
Prof. Tadeusz Orłowski
Czy zaawansowany rak płuca może być leczony chirurgicznie?
Should advanced lung cancer be treated surgically?
13.15 – 14.30
Obiad
Lunch in hotel restaurant
14.30 – 15.15
Prof. Alessandro Brunelli
New approach to chest drainage – an update

15.15 – 16.00
Dr hab. med. Marcin Zieliński
Małoinwazyjne wycięcie płata płucnego z dojścia szyjnego + VATS
Minimally invasive lobectomy through neck incision + VATS
16.00 – 16.45
Prof. Jerzy Kołodziej
Podpis chirurga
Surgeon`s signature

Wieczór towarzyski:
m/s Ładoga (zacumowany przy Wałach Chrobrego), początek o godz. 18.00
Social event: m/s Ładoga ship restaurant at the Wały Chrobrego, 6.00 pm
Dla celów rejestracyjnych prosimy zgłaszać uczestnictwo możliwie wcześnie do sekretariatu Oddziału Klinicznego
Chirurgii Klatki Piersiowej PUM: adres: 70-891 Szczecin, Sokołowskiego 11, tel (91) 44 27 272, fax (91) 46 20 836,
e-mail: grodzki@grodzki.szczecin.pl

Sympozjum jest bezpłatne.
bezpłatne.
Biuro sympozjum będzie czynne na I piętrze hotelu. Uczestnicy, którzy nie zgłosili się internetowo z wyprzedzeniem,
proszeni są o rejestrowanie się na miejscu w celu otrzymania voucherów obiadowych oraz certyfikatów uczestnictwa.
To register onsite please contact registration desk (at the mezzanine floor of the Radisson hotel). Lunch vouchers and
certificates of attendance will be provided there.

Symposium is free of charge
There is no registration fee, nevertheless all participants are kindly requested to register in the symposium office:
Secretariat of the Thoracic Surgery Department of the Pomeranian Medical University
70-891 Szczecin, Sokołowskiego 11, tel (91) 44 27 272, fax (91) 46 20 836, e-mail: grodzki@grodzki.szczecin.pl

Uczestnicy pragnący skorzystać z bazy noclegowej proszeni są o kontakt z biurem podróży Toptur
w Szczecinie: kontakt Pani Izabela Sawczuk, tel. (91) 4893 993, e-mail: iza.sawczuk@toptur.pl
Participants willing to book a hotel are kindly asked to contact Toptur – tour operator responsible for
accommodation. Please call (91) 4893 993 Mrs Izabela Sawczuk, e-mail: iza.sawczuk@toptur.pl

