PROGRAM
Dzień 1.
Sobota 26 listopada 2016 roku
Rejestracja Uczestników od godziny 08:00
Początek obrad 09:00
Sesja 1.
1. Przywitanie uczestników – prof. dr med. Dorota Zyśko, dr med. Adam
Domanasiewicz, lek. med. Piotr Szetelnicki
2. Wykład inauguracyjny. Prezes PTMiRG dr med. Adam Domanasiewicz
3. Odczytanie listów skierowanych do uczestników konferencji przez Prezesów
towarzystw naukowych i Konsultantów w dziedzinach medycyny mających
zastosowanie w leczeniu ciężkich odmrożeń.
4. Postępowanie przedszpitalne w przypadkach podejrzenia ciężkich odmrożeń.
lek. med. Piotr Szetelnicki
5. Geratherm – systemy grzewcze
6. Leczenie trombolityczne w odmrożeniach. - lek. med. Paweł Podsiadło
7. Farmakologia leczenia trombolitycznego - dr med. Monika Skrzypiec-Spring
8. Miejsce prostaglandyn w leczeniu odmrożeń. - lek. med. Paweł Podsiadło
9. Iloprost – firma Bayer
Sesja 2
1. Hiperbaria tlenowa w leczeniu odmrożeń. - lek. med. Piotr Szetelnicki
2. Doświadczenia własne leczenia odmrożeń z zastosowaniem HBO – Mazowieckie
Centrum Terapii Hiperbarycznej.
3. Odmrożenia i przechłodzenia kończyn – doświadczenia własne. - prof. dr med.
Jerzy Strużyna
4. Metody obrazowania naczyń obwodowych w ciężkich odmrożeniach. - dr Maciej
Antkiewicz
5. Życie po ciężkich odmrożeniach i terapii wielokierunkowej. - rat. med. Maciej
Stańczak
6. Miejsce, czas i zasady interwencji chirurgicznej w leczeniu ciężkich odmrożeń.
Karta leczenia odmrożeń. - dr med. Adam Domanasiewicz
7. Postępowanie przeciwbólowe w leczeniu ciężkich odmrożeń. - lek. med. Piotr
Szetelnicki
Sesja 3
1. Organizacja polskiego systemu leczenia hipotermii głębokiej, ze szczególnym
uwzględnieniem znaczenia ECMO i współpracy z oddziałami
kardiochirurgicznymi. - lek. med. Anna Jarosz
2. Rozwiązania praktyczne dla dolnośląskiego systemu leczenia głębokich
odmrożeń – dyskusja.
3. Aspekty prawne postępowania ratowniczego w stanach zagrożenie życia.

Wieczór z medycyną i górami.
1. Projekcja filmu „Bez bakszyszu” Wytwórnia Filmowa „Czołówka” 1973 – rzecz o
pracy na rzecz miejscowej ludności lekarza polskiej wyprawy w góry Hindukuszu.
2. Gawęda Profesora Zdzisława Jana Ryna
3. VARIA
Dzień 2
Niedziela 27 listopada 2016 roku
Początek obrad – 09:00
Sesja 1.
1. Wkład Polaków w medycynę górską. - prof. dr med. Zdzisław Jan Ryn
2. Wpływ ekstremalnej wysokości na układ sercowo-naczyniowy. - dr med. Marta
Kurdziel
3. Krzywa dysocjacji oksyhemoglobiny – powtórka z fizjologii i co nowego w
literaturze. - dr med. Piotr Abramczyk
4. Wpływ krótkotrwałego pobytu w warunkach hipoksji normobarycznej (4000 m.
n.p.m.) na wybrane reakcje układu krążenia, układu oddechowego oraz poziom
wydolności tlenowej - dr Tomasz Cisoń i wsp.
5. Dziecko w górach wysokich. - lek. med. Agnieszka Baranowska
6. GOPR Wytyczne resuscytacji ofiar wypadków lawinowych w oparciu o algorytm
IKAR MEDCOM 2015. - lek. med. Maciej Pożarski (GOPR), rat med. Michał
Barski (GOPR)
7. Relacja z IKAR 2016. - lek. med. Wojciech Moskal (GOPR)
8. Modyfikacja techniki uciskania klatki piersiowej. - mgr Przemysław Wołoszyn, lek.
med. Ignacy Baumberg
9. Praktyczne aspekty kontroli oddychania, tlenoterapii i sekwencji RKO w
ratownictwie. - lek. med. Ignacy Baumberg, mgr Przemysław Wołoszyn
10. Empiryczne uzasadnienie możliwości kształcenia specjalistów ratownictwa
górskiego na kierunku kształcenia ratownictwo medyczne – przykład Polski
- dr Robert Bąk, prof. dr hab. Roman Maciej Kalina
11. Plany na przyszłość i zamknięcie V Konferencję Medycyny Górskiej. - dr med.
Adam Domanasiewicz, lek. med. Paweł Podsiadło, lek. med. Piotr Szetelnicki
Zakończenie konferencji przewidziane około godziny 13:30 – 14:00\

