
     
Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej  Terapii 

Oddział Kujawsko - Pomorski 
10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ 
ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz 

tel.  fax. ( 0-52) 261 417 227, ptaiit.bydgoszcz@gmail.com 
      
 

ZAPROSZENIE 
 

Kujawsko - Pomorski Oddział 
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii Intensywnej Terapii  
zaprasza na spotkanie naukowo - szkoleniowe Oddziału, 

które odbędzie się w dniu 29.09.2018. (sobota)  
w Centrum Konferencyjnym ZAWISZA w Bydgoszczy. 

 
 
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 
 

nasze spotkanie rozpoczniemy skłaniającym do refleksji wykładem Pani Dr hab. Katarzyny 
Wawrzyniak dotyczącym wpływu pracy anestezjologa na długość jego życia. Z trwogą zauważamy, że 
w ostatnim czasie tak wiele Naszych Koleżanek i Kolegów odeszło zbyt wcześnie… 

W ubiegłym roku Sejm RP uchwalił nowelizację tzw. Ustawy Transplantacyjnej. 
Znowelizowane kryteria rozpoznawania śmierci mózgu będą obowiązywać już niebawem. 
Kierownikiem zespołu ekspertów opracowujących kryteria rozpoznania śmierci mózgu jest Pan Prof. 
Romuald Bohatyrewicz, który będzie gościem naszego spotkania. Możemy zatem szczegółowo 
zapoznać się z planowanymi zmianami oraz mamy wyjątkową okazję włączyć się w dyskusję 
bezpośrednio z ich Autorem. 

Postęp medycyny transplantacyjnej jest ogromny i swój udział w historii medycyny w tym 
obszarze mają również Polacy. Naszym gościem będzie Pan Dr hab. Łukasz Krakowczyk, który jest 
członkiem Wielodyscyplinarnego Zespołu Transplantacji Twarzy z Centrum Onkologii - Instytutu w 
Gliwicach. Podczas spotkania będziemy mieli sposobność prześledzić z jakimi wyzwaniami muszą 
mierzyć się Koledzy zajmujący się transplantologią twarzy oraz narządów szyi. Możliwości rozwoju 
medycyny transplantacyjnej przedstawi nam Pan Prof. Zbigniew Włodarczyk – zaprzyjaźniony z nami 
Twórca transplantologii w Bydgoszczy. W codziennej praktyce klinicznej coraz częściej występuje 
konieczność podejmowania działań terapeutycznych u pacjenta, który posiada przeszczepiony narząd 
i jednocześnie jest leczony w warunkach dyżurnych w ośrodku bez doświadczenia w dziedzinie 
transplantologii. Niezbędna staje się więc wiedza o podstawowych praktycznych aspektach 
immunosupresji, którą przedstawi nam Pan Dr n. med. Andrzej Adamowicz z Zespołu Pana prof. 
Zbigniewa Włodarczyka. 
 

Serdecznie dziękujemy Prelegentom i zapraszamy na spotkanie naukowo-szkoleniowe PTAiIT ! 
 

Łącząc wyrazy szacunku 
Przewodniczący Kujawsko - Pomorskiego Oddziału 

Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 

Robert Włodarski 
wraz z Zarządem Oddziału 

 
 
 



Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
Oddział Kujawsko - Pomorski 

 
Program spotkania naukowo – szkoleniowego  

Centrum Konferencyjne ZAWISZA w Bydgoszczy 
 
 

29.09.2018. 
 
0915- 0925  Powitanie uczestników.  
 Dr n. med. Robert Włodarski (Bydgoszcz) 
0925 – 1005  Czy anestezjolodzy żyją krócej? 
 Dr hab. n. med. Katarzyna Wawrzyniak (Bydgoszcz) 
 

1010 - 1050  Znowelizowane kryteria rozpoznawania śmierci mózgu cz. 1 
 Prof. dr n. med. Romuald Bohatyrewicz (Szczecin) 
1055 - 1135 Znowelizowane kryteria rozpoznawania śmierci mózgu cz. 2 
 Prof. dr n. med. Romuald Bohatyrewicz (Szczecin) 
 

 Dyskusja. 
 
Przerwa z poczęstunkiem. 
 
1200 - 1230  Transplantacja twarzy. 
 Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk (Gliwice) 
1230 – 1300  Transplantacja krtani. 
 Dr hab. n. med. Łukasz Krakowczyk (Gliwice) 
 

 Dyskusja.  
 

1310 – 1350 Transplantologia przyszłości. 
 Prof. dr n. med. Zbigniew Włodarczyk (Bydgoszcz) 
1350 – 1415 Aktualne zasady leczenia immunosupresyjnego chorych po przeszczepieniu nerki. 
 Dr n. med. Andrzej Adamowicz (Bydgoszcz) 
 

  Dyskusja.  
 
 1430 Zakończenie spotkania. 
 
 
 

Wstęp wolny.  
Serdecznie zapraszamy po wcześniejszej rejestracji pod adresem: 
ptaiit.bydgoszcz@gmail.com 
Jednocześnie przypominamy, że obecność na spotkaniach PTAiIT osób specjalizujących się  
w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii jest obowiązkowa ;) 
 
Zarząd Kujawsko - Pomorskiego Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii 


