
 

 

 

 
PROGRAM NAUKOWY  

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie 
 

 Miejsce Obrad: 
Hotel Król Kazimierz w Kazimierzu Dolnym 

ul. Puławska 86 
 

Czwartek, 19 kwietnia 2018 
 
Rejestracja uczestników od godzin popołudniowych w Biurze Konferencji w holu hotelu 
 

Sala konferencyjna C+D 
 
17:00 – 18:30 SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 

prezentacja 8 min. + 2 min. dyskusja 
Moderatorzy:  Jerzy Głowiński, Wojciech Myśliński, Stanisław Przywara,  

Piotr Terlecki, Tomasz Zubilewicz 
 
17:00 – 17:10  Porównanie długo etniego  rze ycia u  ac entów z t tniakie  aorty 

brzusznej leczonych  etod  wewn trznaczyniow  i k asyczn . 

    ałgorzata  zy łowska   drian  u    
 
17:10 – 17:20  Udro nienie niedro no ci t tnicy udowej powierzchownej  

zdyskwalifikowanej z leczenia wewn trznaczyniowego. 
 arta   rawka   nna Orzeł   nna Taracha   gnieszka  taciwa   

  audia  ro yna   
 
17:20 – 17:30  Udro nienie t tnicy  iszcze owe   rzednie  u  ac entki z krytyczny   

    niedokrwienie  ko czyny do ne .  
   Anna Taracha, Marta Sprawka   nna Orzeł   arbara   atka   

   Agnieszka Staciwa   
 
17:30 – 17:40  Niestabi na b aszka  ia d ycowa t tnicy szy ne  wewn trzne   
   u chorego wysokiego ryzyka chirurgicznego leczonego  
    wewn trznaczyniowo - analiza przypadku. 

  ichał Ter iłowski    drze  Tkaczyk, Barbara Klatka, Anna Taracha  

  
17:40 – 17:50  Ryzyko  igotania  rzedsionków  o transfuz i krwi u  ac entów  

     o o erac i  o ostowania aorta no-wie cowego.  

     drian  u    ałgorzata  zy łowska   



 

 

 
17:50 – 18:00  Zes ół  ozakrze owy  ako  owikłanie  o o erac i   kni tego t tniaka 

t tnicy biodrowe  - leczenie po latach.  

      drze  Tkaczyk   ichał Ter iłowski    audia  ro yna   
 
18:00 – 18:10  Ostra zakrzepica w przebiegu trombofilii u 19 letniego pacjenta - opis 

przypadku. 
   Barbara Klatka, Dominika Janeczko, Joanna Janisz,  

    agda ena Hołowczuk   ichał Ter iłowski   
 
18:10 – 18:20  Porównanie oceny wskaźnika kostkowo-ramiennego przy  

zastosowaniu metody palpacyjnej  i dopplerowskiego detektora  
 rze ływu.  

   Anna Typiak, Weronika Wasyluk, Jakub Jaworski 
 
18:20 – 18:30  ini a nie inwazy ne  etody  eczenia  rzew ekłe  niewydo no ci  y ne .  
     audia  ro yna    drze  Tkaczyk, Marta Sprawka 
 
18:30   Podsumowanie. Wr czenie nagród wyró niony   raco . 

 

 

Piątek, 20 kwietnia 2018 
 
Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Konferencji w holu hotelu 
 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI 
 

09:00 – 19:00 Trombektomia mechaniczna oraz embolizacje w tętnicach  
i żyłach obwodowych. Zajęcia na symulatorach.  
Warsztaty firmy Penumbra 
Prowadzenie: Francesco Venafro 
Sala F (III piętro) 
Zapisy w Biurze Konferencji 

 
09:00 – 19:00  Wymiarowanie i wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty 

brzusznej. Zajęcia na symulatorach. 
Warsztaty s onsorowane  rzez fir   Cardinal Health 
Prowadzenie: Stefan Van der Meulen 
Sala A (parter) 
Zapisy w Biurze Konferencji 
 

09:00 – 19:00  Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej.  
Zajęcia na symulatorach. 
Warsztaty firmy Gore 
Prowadzenie:  acie  Głogowski 
Sala bilardowa (poziom parkingu podziemnego) 
Zapisy w Biurze Konferencji 



 

 

 
 

 
OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI 

Sala konferencyjna B+C+D 
 

08:00  OTWARCIE KONFERENCJI  
 
 
08:05 – 09:15 SESJA I ANGIO-DIABETOLOGIA 
Moderatorzy:  Rajmund Adamiec, Waldemar Kostewicz, Wojciech Myśliński,  

Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel, Witold Tomkowski 
 
08:05 – 08:15  W rowadzenie do ws ółczesne  angio-diabetologii. 
   Rajmund Adamiec 

 
08:15 – 08:25  Ro a kontro i nadci nienia t tniczego w ha owaniu  rogres i  

angiopatii cukrzycowej. 
 Rajmund Adamiec 

 
08:25 – 08:35  Nadci nienie naczyniowo-nerkowe a cukrzyca. 
  acie  Rabczy ski 
 
08:35 – 08:45  Nadci nienie t tnicze sko arzone z cukrzycow  neuro ati   

wegetatywn . 
 arosław Nowak 

 
08:45 – 08:55  Hi erurike ia u  ac entów zagro onych rozwo e   owikła   

naczyniowych w cukrzycy. 
Dorota Bednarska-Chabowska 

  
08:55 – 09:05  Obturacyjny bezdech senny a ryzyko sercowo-naczyniowe w cukrzycy 

powikłane  nadci nienie  t tniczy . 
  Rafał  ałecki 

 
09:05 – 09:15  Dyskusja 
 
 
09:15 – 09:30 Przerwa kawowa  

(patio hotelowe) 
 

 
09:30 – 11:15 SESJA II ANGIOLOGIA 
Moderatorzy:  Marcin Gabriel, Aleksander Sieroń, Agata Stanek, Andrzej Szuba, Piotr 

Terlecki 
 
09:30 – 09:40 Aktualne wytyczne leczenia zachowawczego  rzew ekłego  

niedokrwienia ko czyn do nych. 
Agata Stanek 



 

 

 
09:40 – 09:55  Post  y w leczeniu niefarmakologicznym chorych z chromaniem  

przestankowym.  
  eksander  iero  

    
09:55 – 10:05  Zakrze ica  ył gł bokich - zwyk e  ocz tek  rob e u. Czy  i  ak długo 

leczyć? (Wykład sponsoringowy firmy Bayer) 
 Zbigniew  rasi ski 

 
10:05 – 10:15  Dabigatran – prosta, bezpieczna tera ia  y ne  choroby  

zakrzepowo- zatorowej. (Grant firmy Boehringer Ingelheim) 
Marcin Gabriel  

 
10:15 – 10:25   Ocena ryzyka nawrotu zakrzepicy i ryzyka krwawienia u chorych  

leczonych przewlekle lekami przeciwzakrzepowymi. 
 Witold Tomkowski 
  
10:25 – 10:35  Za a enia du ych naczy . 
 Andrzej Szuba 
 
10:35 – 10:45           Nadci nienie t tnicze nerko ochodne. Wskazania do leczenia  

inwazyjnego. 
 Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel 
 
10:45 – 10:55           Wewn trznaczyniowe interwenc e  łucne. 
 Radosław Pietura 
 
10:55 – 11:05           W ływ tera ii onko ogicznych na układ sercowo-naczyniowy. 

Wo ciech  y  i ski 
 
11:05 – 11:15 Dyskusja 
 
 
11:15 – 11:30 Przerwa kawowa  

(patio hotelowe) 
 

 
11:30 – 13:15  SESJA III NIEDROŻNOŚĆ TĘTNIC W ODCINKU  

UDOWO-PODKOLANOWYM 
Moderatorzy:  Łukasz Dzieciuchowicz, Marcin Geremek, Wacław Kuczmik,  

Radosław Pietura, Walerian Staszkiewicz 
 

11:30 – 11:40 Wskazania i wyniki  eczenia niedro no ci w odcinku  
udowo-podkolanowym. 

  ichał  o ka 
 
11:40 – 11:50   Spot stenting with VascuFlex Multi-LOC in fem-pop lesion: 12-month 

results of LOCOMOTIVE All Comers Study. 
   Jan Peter Goltz 



 

 

 
11:50 – 12:00  PQ by- ass w  eczeniu niedro no ci t tnicy udowe   owierzchowne . 
 Grzegorz Halena 
 
12:00 – 12:10  CERAB - Całkie  Egzotyczna Reparacja Aorty Brzusznej. 

 an  akub   sik 
 
12:10 – 12:20  Trudne  rzy adki niedro no ci t tnicy udowe   owierzchowne .  

Narz dzia i wskazówki techniczne.  
Łukasz Dzieciuchowicz 
 

12:20 – 12:30   Leczenie inwazy ne krytycznego niedokrwienia ko czyn:  
wewn trznaczyniowo  o  ierwsze, czy zawsze? 
Marek Krzanowski 
 

12:30 – 12:40  Why Indigo is vascu ar surgeon’s best friend? 
   Gianmarco Dedonato 
  
12:40 – 12:50  Znaczenie  rofundo  astyki w dobie zabiegów wewn trznaczyniowych. 
   Wacław  ucz ik 
  
12:50 – 13:00   Operacja ostatniej szansy u chorych z krytycznym niedokrwieniem  

ko czyny do ne  w  rzebiegu  ia d ycy. 
 irosław Dziekiewicz   ławo ir  owa ski   ndrze  Obara   
 

13:00 – 13:15  Dyskusja 
 
 
13:15 – 14:15 Obiad  

(restauracja hotelowa) 
 
13:15 – 14:15 ZEBRANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA ANGIOLOGICZNEGO 

(apartament konferencyjny 202, II piętro) 
 

 
14:15 – 15:45 SESJA IV ROZWARSTWIENIA AORTY 
Moderatorzy:  Zbigniew Gałązka, Piotr Gutowski, Piotr Kasprzak, Grzegorz Oszkinis, 

Małgorzata Szostek 
 
14:15 – 14:25      Rejestr IRAD. Co nowego wiemy o leczeniu rozwarstwienia aorty. 
  erzy Głowi ski 
 
14:25 – 14:35  Przebudowa  ciany aorty w  rzew ekły  rozwarstwieniu.  

Znaczenie kliniczne. 
 Grzegorz Halena 
 
14:35 – 14:50  Ostre bezob awowe oraz  rzew ekłe rozwarstwienie aorty ty u  .  

Kiedy pod  ć  eczenie o eracy ne? 
 ałgorzata  zostek 



 

 

 
14:50 – 15:05  Zastosowanie stent-graftów fenestrowanych i branczowanych  

w leczeniu rozwarstwienia aorty. 
   Piotr Kasprzak 
 
15:05 – 15:20 Rozwarstwienie wsteczne  ako  owikłanie zabiegów  

wewn trznaczyniowych rozwarstwienia typu B. 
   Grzegorz Oszkinis  
 
15:20 – 15:30  e ektywne za ykanie  oł cze   i dzy kanała i  rawdziwy   

i fałszywy  w ce u uzyskania kontro owanego wykrze iania kanału  
fałszywego w rozwarstwieniach ty u    o rzednio  eczonych  
stent-graftem piersiowym.  
Rafał  aci g 

  
15:30 – 15:45 Dyskusja 
 

 
15:45 – 16:00 Przerwa kawowa  

(patio hotelowe) 
 

 
16:00 – 17:45 SESJA V TĘTNICE SZYJNE 
Moderatorzy:  Piotr Andziak, Dariusz Janczak, Tomasz Jargiełło, Mieczysław Szostek,  

Tomasz Zubilewicz 
 
16:00 – 16:20   ngio  astyka t tnicy szy ne  wewn trzne   ako równorz dna  etoda 

leczenia wobec endarterekto ii w  wiet e aktua nych bada . 
 Pro Tomasz Jargiełło 
 Kontra Piotr Andziak 
        
16:20 – 16:35      Nawroty zw  e  i niedro no ci  o zabiegach stentowania t tnic 
       szyjnych. 
       To asz  argiełło   ndrze  Wo ski   rzysztof Pyra  
       Radosław  ru i ski   ichał  o ka  Wito d Żywicki 

 
16:35 – 16:50 Czy bezob awowe zw  enie t tnicy szy ne  bezwzg  dnie wy aga  e  

udro nienia  rzed du y  zabiegie  o eracyjnym? 
 Andrzej Dorobisz 
 
16:50 – 17:05      Post  owanie  oo eracy ne  o zabiegach na t tnicach szy nych. 
       Grzegorz Madycki 
 
17:05 – 17:20 Szew pierwotny t tnicy szy ne  z cz  ciow  ewers   a reko endac e To-

warzystw Naczyniowych – ocena i  orównanie wyników  eczenia. 
Piotr Myrcha, Dawid Siemieniuk  

 



 

 

17:20 – 17:35 Okołoo eracy ny udar  ózgu  o zabiegach rewasku aryzac i t tnic  
szyjnych. Przyczyny i sposoby leczenia. 

 Dariusz Janczak 
 
17:35 – 17:45  Dyskusja   
  
 
17:45 – 18:00 Przerwa kawowa  

(patio hotelowe) 
 

 
18:00 – 19:00 SESJA VI POPOŁUDNIOWY KLUB DYSKUSYJNY. 

ROZMOWA PRZY HERBACIE O CIEKAWYM TEMACIE 
rozmawiają: Tomasz Urbanek, Zbigniew Krasiński  
i Wszyscy Obecni na Sali  
 
Nowe wytyczne  ost  owania w chorobach t tnic obwodowych        
ESC/ESVS 2017: TASC 3 czy praktyka kliniczna? 
 

19:00 ZEBRANIE ZARZĄDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA FLEBOLOGICZNEGO 
(apartament konferencyjny 202, II piętro) 
 

 
20:00 Kolacja 

(kolacja w Domu Architekta SARP, Rynek 20) 
 
 
 
 
 

Sobota, 21 kwietnia 2018 
 

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI 
 

09:00 – 11:00  Ultrasonografia w chorobach tętnic 
Warsztaty organizowane we ws ół racy z fir   T     . z o.o.  
/ Canon Medical Systems 
Prowadzenie:  arcin Gabrie    an  akub   sik  Grzegorz Madycki,   
 da  Zie i ski 
Sala A (parter hotelu Król Kazimierz) 
Zapisy w Biurze Konferencji 

 
09:00 – 11:00  Warsztaty techniczne - prowadniki, cewniki, balony, stenty – rodzaje  

i ich zastosowanie w zabiegach wewnątrznaczyniowych 
Prowadzenie: Radosław Pietura 
Sala F (III piętro hotelu Król Kazimierz) 
Warsztaty otwarte - nie obowiązują zapisy 

 



 

 

09:00 – 19:00  Wewnątrznaczyniowe leczenie tętniaków aorty brzusznej.  
Zajęcia na symulatorach. 
Warsztaty firmy Gore 
Prowadzenie:  acie  Głogowski 
Sala bilardowa (poziom parkingu podziemnego) 
Zapisy w Biurze Konferencji 
 
 

OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI 
Sala konferencyjna B+C+D 

 
08:00 – 09:45 SESJA VII PRACE ORYGINALNE 

prezentacja 6 min. + 2 min. dyskusja 
Moderatorzy:  Mirosław Dziekiewicz, Katarzyna Pawlaczyk-Gabriel,  

Grzegorz Madycki, Ryszard Staniszewski, Andrzej Wolski 
 

08:00 – 08:08            s irynoo orno ć u chorych o erowanych w k inikach naczyniowych - 
niedoceniany  rob e    og cy za rze a cić efekty  eczenia  

   zabiegowego.  
 ichał  uszy ski   da  Lewszuk   o anta Obidzinska- Tro cianko, 
Grzegorz Madycki 
 

08:08 – 08:16          Odr bne s osoby  eczenia  ac enta z koarktac   aorty  
na  odstawie trzech  rzy adków k inicznych. 

   Wojciech Stecko, Piotr Wa czura  Robert Sabiniewicz 
 
08:16 – 08:24      Wewn trznaczyniowe  eczenie urazów t tnic obwodowych. 

 rkadiusz Woźniak   ichał Ch abicz   erzy Głowi ski 
 
08:24 – 08:32 Efekty udzielenia angiochirurgicznej pomocy rannym z uszkodzeniami 

naczy  krwiono nych ko czyny do ne  oraz  yły ra ienno-głowowe   
w warunkach  rowadzenia działa  wo ennych oraz ataków 
terrorystycznych w strefie operacji antyterrorystycznej (ATO). 
Julian  ró    ndrze   ondarewsky   Niko a   zcze etow   
Wolodymyr Rogowskyj 

 
08:32 – 08:40 Hybrydowe zaopatrzenie stwierdzonych  etod  arteriografii  

 ródo eracy ne  bł dów technicznych po endarterektomii t tnicy  
szyjnej.   

 Marek Durakiewicz 
 
08:40 – 08:48 Leczenie t tniaków aorty brzuszne  i t tnic biodrowych syste e   

GORE® EXCLUDER® I iac  ranch Endo rosthesis w do wiadczeniach  
  iniki Chirurgii Naczy  i  ngio ogii w Lub inie. (Wykład sponsorowany 
przez firmę Gore) 
 arek Ił ecki 

 



 

 

08:48 – 08:56  na iza  owikła  wczesnych  o  eczeniu o eracy ny  nie  kni tych 
t tniaków  odnerkowych aorty brzuszne   etod  O en  neurys   
Repair (OAR). 
Dariusz  anczak  Wo ciech   kowski   atarzyna   kowska   
Karol Marschollek, Paweł  arscho  ek   acie   a inowski 

 
08:56 – 09:04 Powikłania  o wewn trznaczyniowy   eczeniu t tniaka aorty  

brzusznej - odrobiona lekcja. 
 irosław Dziekiewicz  To asz Orłowski   ndrze  Nykaza   
 akub Włodarski  Rafał  aci g  

 
09:04 – 09:12 Zastosowanie stent graftu typu t-branch w  eczeniu t tniaka piersiowo-

brzusznego  o rozwarstwieniu aorty ty u   z w ski   wiatłe   
prawdziwym. 

   Jacek Wojciechowski 
 
09:12 – 09:20  Powikłania neuro ogiczne  o TEV R.  Czy  rzykrycie L    

bez rewasku aryzac i zwi ksza ryzyko  owikła  neuro ogicznych  
u  ac entów  o TEV R? 
 gnieszka Zio ek   akub  obecki   ichał Le niak   acie   a inowski  
Wiktor Pawłowski   ateusz  z onder   ariusz Chabowski   
Dariusz Janczak 

 
09:20 – 09:28  Wyniki leczenia operacyjnego  p kni tych t tniaków aorty brzusznej 

(PTAB) w  ateria e własny . 
Dariusz  anczak   arcin  erenda   ndrze  Litarski   orne  Por a czuk  
Maciej Malinowski, Mariusz Chabowski 

  
09:28 – 09:36 Przetoki aortalno-jelitowe w materiale Kliniki Chirurgii 4 Wojskowego 

Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w  atach 2010-2016. 
Dariusz Janczak, Tadeusz Dorobisz, Maciej Malinowski,  
 orne  Por a czuk   ichał Le niak   gnieszka Zio ek   
Wiktor Pawłowski   ariusz Chabowski 
 

09:36 – 09:44  Zastosowanie da bawancyny w  eczeniu zaka onych stentgraftów. 
 arosław  iszczuk  Rafał Ry ski  Łukasz Hołody 

 
09:44 – 09:50  Podsumowanie 
 
 
09:50 – 10:00 Przerwa kawowa  

(patio hotelowe) 
 
 



 

 

10:00 – 12:00  SESJA VIII PROBLEMY NACZYNIOWE W PEDIATRII 
Moderatorzy:  Piotr Kaliciński, Zbigniew Krasiński, Łukasz Matuszewski,  

Paweł Nachulewicz, Zbigniew Rybak, Piotr Terlecki 
 

10:00 – 10:10   Ostre niedokrwienie ko czyn u dzieci – przyczyny i leczenie. 
   Zbigniew  rasi ski  
 
10:10 – 10:20  T tniaki aorty. 
   Paweł Ch ci ski 
 
10:20 – 10:35      Chirurgia naczyniowa w transplantacjach narz dów u dzieci. 
       Piotr  a ici ski 
 
10:35 – 10:45      Zła ania nadkłykciowe ko ci ramiennej u dzieci  owikłane  
       uszkodzeniem t tnicy ramiennej. 
        Łukasz Matuszewski 
 
10:45 – 11:00        atrogenne uszkodzenia  ył u dzieci. 
       Zbigniew Rybak 
 
11:00 – 11:10  Obrz ki  i fatyczne u dzieci i  łodzie y.  
   Andrzej Szuba 
 
11:10 – 11:20  Przew ekła niewydo no ć  y na u dzieci i  łodzie y. 
   Piotr Terlecki 
 
11:20 – 11:30  Leczenie i profilaktyka  y ne  choroby zakrzepowo-zatorowej u dzieci. 
   Andrzej Wojtak 
 
11:30 – 11:40   Malformacje naczyniowe. 

 ichał Toborek 
 
11:40 – 11:50   Dost  y naczyniowe do he odia iz. 
    tanisław Przywara 

 
11:50 – 12:00  Dyskusja 
 
 
12:00 – 12:15 Przerwa kawowa  

(patio hotelowe) 
 

 

12:15 – 12:45  SESJA IX ZEBRANIE POLISH CHAPTER SVS  
Moderatorzy: Piotr Myrcha, Stanisław Przywara 

 
 
12:45 – 13:30 Obiad 

(restauracja hotelowa) 
 



 

 

 
13:30 – 15:30  SESJA X TĘTNIAKI AORTY BRZUSZNEJ I TĘTNIC OBWODOWYCH 
Moderatorzy:  Piotr Ciostek, Tomasz Jargiełło, Arkadiusz Jawień,  

Sławomir Nazarewski, Piotr Terlecki 
 
13:30 – 13:45  Wytyczne  eczenia  odnerkowych t tniaków aorty brzuszne .  

 ak cz sto o eru e y  oza wskazania i i  akie s  tego nast  stwa  
kliniczne? 
 Piotr Ciostek   

 
13:45 – 14:00      Porównanie od egłych wyników leczenia chirurgicznego  
   i wewn trznaczyniowego TAB w  wiet e aktualnych bada . 
    ławo ir Nazarewski 

   
14:00 – 14:15      Niekorzystna szyja TAB - kiedy zastosować endowkr ty  a kiedy 
            stentgraft fenestrowany? 
       To asz  argiełło   ndrze  Wo ski   ichał  o ka  Paweł  ernat   
        rzysztof Pyra   anusz Ś e ko 
 
14:15 – 14:25  Niskoprofilowe systemy stent-graftów. 
   Piotr Terlecki  
 
14:25 – 14:35  P kni ty t tniak aorty brzuszne   eczony wewn trznaczyniowo. 
 Tomasz Zubilewicz 
 
14:35 – 14:50 Branch biodrowy w leczeniu t tniaków t tnic biodrowych. 
  rkadiusz  awie  
 
14:50 – 15:05      Późne konsekwenc e k iniczne  okrycia dodatkowych t tnic 
       nerkowych podczas EVAR. 
       Piotr Gutowski 
 

15:05 – 15:15 Do wiadczenie 100  rzezskórnych i   antac i stent-graftów  rzy  
  u yciu syste u Prostar.  
    arek Ił ecki   
 
15:15 – 15:25  T tniaki t tnic  odko anowych - czy chirurg nadal jest potrzebny? 
   Włodzi ierz Hendiger 
 
15:25 – 15:30 Dyskusja 

 
 
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa 

(patio hotelowe) 
 
 



 

 

15:45 – 17:15 SESJA XI TĘTNIAKI AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ 
Moderatorzy: Tomasz Jakimowicz, Piotr Kasprzak, Stanisław Molski, Jacek Szmidt, 

Tomasz Zubilewicz 
  
 15:45 – 15:55  yste y wewn trznaczyniowego  eczenia t tniaków okołonerkowych –  

zalety i ograniczenia. 
Tomasz Jakimowicz 

 
15:55 – 16:10  Fusion Images, Laser & Fenestration In Situ (FIL&FIS) 

for complex aortic aneurysm using CTA image overlay: feasibility study. 
 Marek Majewski   

 
16:10 – 16:25  Powikłania  o wewn trznaczyniowych o erac ach t tniaków  

okołonerkowych.  ak ich unikn ć? 
Piotr Kasprzak 

 
16:25 – 16:35 T tniak aorty  iersiowe  obe  u  cy łuk aorty – ograniczenie  

dla chirurga naczyniowego? 
Tomasz Jakimowicz 
  

16:35 – 16:45  Zastosowanie stentgraftów „custo e  ade” - wady i zalety.  
 arek Ił ecki 
 

16:45 – 16:55      Stentgrafty fenestrowano-branchowane na  rzykładzie do wiadcze          
własnych. 

   Wacław Kuczmik 
 
16:55 – 17:05  Czy  odu ator  rze ływu krwi  F   o e być a ternatyw  d a stentgra-

ftów branchowanych w  eczeniu trudnych t tniaków łuku aorty oraz 
obe  u  cych t tnice nerkowe i trzewne na  odstawie własnego  
do wiadczenia k inicznego? 
Dariusz  anczak   acie   a inowski   ichał Le niak   gnieszka Zio ek  

 
17:05 – 17:15  Dyskusja  
 
 
17:15 – 17:30 Przerwa kawowa  

(patio hotelowe) 
 

 
17:30 – 18:45  SESJA XII ZAKAŻENIA W CHIRURGII NACZYŃ 
Moderatorzy:    Paweł Chęciński, Marek Gacko, Andrzej Górski,  

Tadeusz Grochowiecki, Wojciech Witkiewicz 
 
 17:30 – 17:45      Zaka enia wewn trzsz ita ne. O orno ć i  eczenie. 
    arosław Woro  
 
17:45 – 18:00      Terapia fagowa lekoopornych zaka e : teraźnie szo ć i  rzyszło ć. 
    ndrze  Górski 



 

 

 
18:00 – 18:15  Bovine pericardial grafts for the management of graft infections. 
   Christoph Domenig  
 
18:15 – 18:30  Leczenie trudno go  cych si  ran  etod   odci nieniow . 
   Marcin Gabriel 

 
18:30 – 18:45  Dyskusja 
 
 
18:45   PODSUMOWANIE  
 
 
19:30 Kolacja w Hotelu Król Kazimierz 

 
 
 

Niedziela, 22 kwietnia 2018 
 
Zako czenie Konferencji, wyjazd uczestników 


