Zapraszamy:
14-15.10.2016

Centrum Konferencyjno‒Szkoleniowe Siemensa w Warszawie, ul. Żupnicza 11
2-3 czerwca 2017, Akademia Siemens Healthineers w Warszawie, ul. Polna 11, piętro IX

Warsztaty
tomografii komputerowej
Ultrasonografia układu chłonnego u dzieci – część II
naczyń
wieńcowych
– jama brzuszna
Program ramowy:
piątek
14.10.2016
w godzinach:
Data
i miejsce:
2-3 czerwca
2017 13.30 - 18:00
(lunch 13:00 - 13.30, przerwa kawowa 15:45 - 16:00)
Akademia Siemens Healthineers
sobota 15.10.2016 w godzinach: 8:00 - 13:00
w(lunch
Warszawie,
Polna
11, piętro
IX 10:30 - 10:45)
13:00 - ul.
13:45,
przerwa
kawowa
Wykładowcy:
Prowadzący:
dr hab.
n. med.
Wojciech
dr hab.
n. med.
CezaryKosiak
Kępka, prof. nadz.
dr
hab.
n.
med.
Mariusz
dr n. med. Tomasz Batko Kruk, prof. nadz.
dr med.
n. med.
Ilona Michałowska
dr n.
Mateusz
Kosiak
dr hab. n. med. Jerzy Pręgowski
dr hab. n. med. Maksymilian Opolski
Program:
dr Piotr Jedrusik
Dzień drugi:
3 czerwca (sobota)
Dzień pierwszy: 2 czerwca (piątek)
Wykłady:
09.00 – 09.40
Śledziona zmiany patologiczne
15.00
– 15.15
Powitanie i wprowadzenie
1. TK
w diagnostyce
choroby
wieńcowej– -ocena
możemy, czy powinniśmy
w warunkach
codziennej praktyki?
15.15
– 15.45	
Wątroba
i śledziona
09.40 stosować
– 10.20 tę metodę
Wątroba
zmiany patologiczne
2. Indeks zwapnień tętnic wieńcowych - znaczenie i implikacje kliniczne.
10.20 – 10.50 	Węzły chłonne krezkowe – zmiany
ultrasonograficzna – Tips & tricks
3. Anomalie tętnic wieńcowych - klasyfikacje, podział, praktyczne znaczenie.
patologiczne
15.45
– 16.05	
Węzły chłonne
wnęki wątroby
4. TK
tętnic wieńcowych
w pracy kardiologa
inwazyjnego i kardiochirurga - nie tylko
wykluczenie choroby wieńcowej.
10.50
–
11.10
Przerwa kawowa
i
węzeł
chłonny
trzewny
5. Optymalizacja zabiegów kardiologii inwazyjnej dzięki wykorzystaniu obrazów tomografii
komputerowej.
16.05
– 16.25 implantacja
Węzły chłonne
pachwinowe
11.10zabiegiem,
– 12.00	
Węzłypochłonne
jamy brzusznej:
6. Przezskórna
zastawki
aortalnej - obrazowanie przed
kontrola
interwencji.
7.
Wróćmy
do
podstaw.
Anatomia
i
patologie
tętnic
wieńcowych.
norma czy patologia?
16.25 – 16.50
Przestrzeń zaotrzewnowa
8. Biomarkery
kardiologii:
troponina, peptydy natriuretyczne,
dimer
D.
12.00
– 13.00	
Choroby nowotworowe jamy
16.50
– 17.10 w Przerwa
kawowa
9. Zapoznanie uczestników z oprogramowaniem syngo.via, ocena przypadków.
brzusznej a ultrasonografia
17.10
– 17.35	Węzły chłonne krezkowe – obraz
13.00 – 14.00
Lunch
prawidłowy
Zajęcia praktyczne:
14.00
–
15.00	
Zajęcia praktyczne – ocena węzłów
17.35
–
18.00	
Wyrostek
robaczkowy
–
ocena
1. Każdy uczestnik będzie miał możliwość samodzielnej pracy przy stacjach roboczych.
chłonnych krezkowych
ultrasonograficzna
2. Maksymalna liczba uczestników przy stacji to dwie osoby.
15.10
–
15.40	
UŚK w diagnostyce zmian w śledzionie
18.00
–
19.00	
Węzły
chłonne
jamy
brzusznej:
3. Osoby prowadzące warsztaty oraz aplikanci będą do ciągłej dyspozycji uczestników.
4. Stacje wyposażone
będą
w
oprogramowanie
syngo.via,
w
najnowszej
wersji.
i węzłów chłonnych u dzieci
norma czy patologia?
19.00 – 19.15	Porsumowanie dnia i czas na
15.40 – 16.00	Quiz na do zobaczenia
i podsumowanie
niezadane pytania

healthcare.siemens.pl/akademia/ultrasonografia
healthcare.siemens.pl/akademia/tomografia

