
12 kwietnia 2019 r.

9:00-10:00 - rejestracja uczestników
 - uroczyste otwarcie10:00-10:15

I SESJA 

Prowadzący sesję : dr n. med. Michał Starosolski, mgr Dorota Kostrzewa
 „Mnogie obrażenia ciała w praktyce SOR”10:15-10:30

prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny 
 „Postępowanie z pacjentem z urazem wielonarządowym w SOR”  10:35 - 10:50

pielęgniarka systemu Katarzyna Sadowska
 „Ultrasonograf w rękach pielęgniarki – przyszłość czy medyczne faux pas” 10:55 – 11:10

mgr Marcin Gałkiewicz
 „Postępowanie z pacjentem poparzonym. Charakterystyka oparzeń oraz 11:15 – 11:30

postępowanie ratunkowe z wykorzystaniem opatrunków hydrożelowych” 
dr n. med. Michał Starosolski

PRZERWA KAWOWA 11.30-11.45

II SESJA 

Prowadzący sesję : dr n o zdr. Klaudiusz Nadolny, mgr Izabela Siuda
 „Centra urazowe dziecięce – wyboista droga do ich powstania”11:45 – 12:00

prof. dr hab. n. med. Janusz Bohosiewicz
 „Analiza wyjazdów zespołów RM do urazów u dzieci w 2018 w Polsce” 12:05- 12:20

dr n. o zdr. Klaudiusz Nadolny
 „Postępowanie przedszpitalne i szpitalne w obrażeniach klatki piersiowej”12:25-12:40

dr n. med. Roman Lewandowski
„Uraz klatki piersiowej –przypadek 60 letniego rowerzysty”12:45-13:00 

dr n. med. Beata Barwińska
„Rekonstrukcje mikronaczyniowe w chirurgii urazowej” 13:05-13:20

lek. med. Dominik Walczak
 „Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowej” 13:25-13:40

mgr Marta Różycka 

LUNCH 13:45 – 14:45
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III SESJA 

Prowadzący sesję : dr n. med. Przemysław Guła,  mgr Aleksandra Molęda
 „Współpraca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z zespołami  14:45 – 15:00

Ratownictwa Medycznego”
 – lek. med. Tomasz Sikora

 „Adaptacja zasad medycyny pola walki (TCCC)” 15: 05– 15:30
- dr n. med. Przemysław Guła

 „Damage Control w SOR”15:35-15:50
– lek. med. Tomasz Sikora

 „Wytyczne postępowania w ciężkich urazach kończyn” 15:55-16:20
- dr n. med. Adam Domanasiewicz

 „Czy pacjent doznający urazu poniżej 18 r.ż. jest problem w opiece 16.25-16.40
przedszpitalnej” - mgr Michał Kucap

PRZERWA KAWOWA  16.45-17.00

WARSZTATY:
 17:00 – 19:15

 zapisy na warsztaty będą prowadzone w dniu rozpoczęcia konferencji do godziny 15:00.*
 osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach „Pacjent agresywny – **

techniki medyczne” proszone są przyniesienie zmiennego obuwia sportowego

I. „Pacjent agresywny – techniki samoobrony” – ekspert sztuk walki Mariusz  Jasiński
II. „Alternatywne sposoby zabezpieczenia dróg oddechowych” - mgr Janusz Łucja
III. „Segregacja medyczna w opiece przedszpitalnej” - mgr Michał Kucap
IV. „TCCC- techniki medycyny pola walki” – ratownik medyczny Robert Kuriata

 Zakończenie konferencji19: 20
 Uroczysta kolacja19: 30

 Bankiet20:00 – 2:00
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