
 

VII KONFERENCJA W SERCU ŁODZI 

Elektrokardiologia w pigułce i nie tylko … 

Łódź, dn. 10/04/2021 r. 

 
PROGRAM e-Konferencji 

 

Temat przewodni:  

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA – od diagnozy do terapii AD 2021 

 

9:00 

 

Otwarcie konferencji 
prof. Jerzy Krzysztof Wranicz, prof. Iwona Cygankiewicz 

 

Sesja 1 
 
09:15 – 10:25 
(70 min) 

 
Jak rozpoznać i jak leczyć zgodnie ze standardami ESC/PTK niewydolność serca? 
 
Prowadzący: prof. Marzenna Zielińska, prof. Iwona Cygankiewicz, prof. Jarosław Drożdż,  
                        dr Honorata Błaszczyk 
 
1. Diagnostyka w niewydolności serca (od badania przedmiotowego do badań 

laboratoryjnych) - prof. Marzenna Zielińska (20 min.) 
2. EKG w niewydolności serca - prof. Iwona Cygankiewicz (20 min.) 
3. Standardy leczenia niewydolności serca wg ESC/PTK - prof. Jarosław Drożdż (20 min.) 

  
Pytania i dyskusja (10 min.) 

 
10:25 - 10:35 Blok reklamowy dla Sponsorów 

Sesja 2  
 
10:35 – 11:45 
(70 min) 

 
Jak poprawić wyniki leczenia niewydolności serca? 
 
Prowadzący: Prof. Marlena Broncel, prof. Jadwiga Nessler, prof. Jarosław D. Kasprzak 
 
1. Leki złożone w niewydolności serca – czy możemy liczyć na poprawę 

compliance, a tym samym lepsze wyniki leczenia? -  prof. Marlena 
Broncel (20 min.)                          

2. Nowe leki w niewydolności serca 
-  Inhibitory SGLT2 gdy niewydolność serca i cukrzyca idą w parze…  
- prof. Jarosław D. Kasprzak (20 min.)                                                                                     

3. Sakubitryl-valsartan lek dla chorych z niewydolnością serca, który może zredukować 
ryzyko nagłego zgonu sercowego - prof.  Jadwiga Nessler (20 min.)    
                                                                

Pytania i dyskusja (10 min.) 
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11:45 - 11:55 Blok reklamowy dla Sponsorów 

Sesja 3  
 
11:55 – 13:25 
(100 min) 

 
Czy częstość rytmu serca ma znaczenie w leczeniu niewydolności serca? 
 Jak elektroterapia i telemedycyna może wspomóc terapię niewydolności serca? 
 
Prowadzący: prof. Małgorzata Kurpesa, prof. Jerzy Krzysztof Wranicz, doc. Paweł Ptaszyński,   
                         dr med. Krzysztof Kaczmarek  
 
1. Jak powinna wyglądać kontrola częstości rytmu w niewydolności serca?  

- w rytmie zatokowym - doc. Paweł Ptaszyński (10 min.) 
- w migotaniu przedsionków - dr med. Monika Różycka-Kosmalska (10 min.)  
- u pacjenta z implantowanym stymulatorem serca? - dr Michał Całus (10 min.) 

2.  Możliwości elektroterapii w leczeniu niewydolności serca 
- pacjent z bradykardią - stała stymulacja serca - dr Irmina Urbanek (10 min.) 
- pacjent z zaburzeniami rytmu - ablacja - dr med. Krzysztof Kaczmarek (10 min.) 
- pacjent z dyssynchronią komorową - stymulacja bi-wentrikularna - dr Piotr Jakubowski 
(10 min.) 
- prewencja nagłego zgonu sercowego - wszczepialny kardiowerter-defibrylator - 
  dr Aleksander Strzelecki (10 min.) 
- prewencja nagłego zgonu sercowego – noszony kardiowerter-defibrylator - prof. Jerzy 
Krzysztof Wranicz (10 min.)                                                                                                                               
- monitoring przy pomocy urządzeń wszczepialnych – istotne wsparcie w terapii -   
dr Katarzyna Matyjas (10 min.) 
 

Pytania i dyskusja (10 min.) 

 
13:35 – 13:45 Blok reklamowy dla Sponsorów   

Sesja 4  
 
13:45 – 15:15 
(90 min) 

 
Niefarmakologiczne leczenie niewydolności serca 
Jak leczyć starszego pacjenta? 
 
Prowadzący: prof. Tomasz Hryniewiecki, prof. Michał Krejca, prof. Tomasz Kostka,  
                        prof. Robert Irzmański 
 
1. Mechaniczne wspomaganie funkcji lewej komory - prof. Tomasz Hryniewiecki (20 min.) 
2. Jak kardiochirurg może wspomóc leczenie niewydolności serca? - prof. Michał Krejca  

(20 min.) 
3. Starszy pacjent z niewydolnością serca i zespołem kruchości – jak go leczyć? - prof. 

Tomasz Kostka (20 min.) 
4. Rehabilitacja jako metoda leczenia niewydolności serca kiedy i komu? - prof. Robert 

Irzmański (20 min.) 
 

Pytania i dyskusja (10 min.) 
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15:15 –15:25 Blok reklamowy  dla Sponsorów 

Sesja 5 
 
15:25 – 17:05 
(100 min) 

 
Sesja satelitarna -  Niewydolność serca odmieniana przez przypadki, jak leczyć bezpiecznie 
i skutecznie AD 2021 ? 
 
Prowadzący: prof. Jerzy K. Wranicz, prof. Grzegorz Gajos, prof. Jarosław D. Kasprzak,  
                        prof. Jarosław Drożdż  
 
1. Serce-Nerki-Metabolizm, czym dotychczas zaskoczyła nas 

empagliflozyna? Na co możemy jeszcze liczyć?” -  prof. Grzegorz Gajos 
(20 min.)                                     

2. Od nadciśnienia do niewydolności serca – inhibitory konwertazy czy 
sartany? Sprawdzamy fakty - prof. Jarosław D. Kasprzak (20 min.)    

3. Leczenie przeciwkrzepliwe chorych z migotaniem przedsionków i 
niewydolnością serca - praktyczne wskazówki - prof.  Jerzy Krzysztof 
Wranicz (20 min.)                                         

4.  Postępy w leczeniu niewydolności serca- ewolucja czy rewolucja?”  
-  prof. Jarosław Drożdż (20 min.)                       

5. Profilaktyka nagłego zgonu sercowego u chorych z niewydolnością serca - 
SICD dla kogo i kiedy - dr Krzysztof Kaczmarek (20 min.)                                                                         

 

Zakończenie konferencji 
 

Przyznano punkty edukacyjne:   
dla lekarza - 7 pkt. OIL oraz 7,25 pkt. PTK  

dla ratownika medycznego – 2 pkt.  
Podstawa prawna: 

Lekarz – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 
i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 231/2004, poz. 2326 z późniejszymi zmianami) 
Ratownik medyczny – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. 
Nr 112, poz. 775). 

 

 
Uczestnicy otrzymują e-certyfikat 

 

 

ORGANIZATOR: 

Klinika Elektrokardiologii UM w Łodzi   

CKD w Łodzi, ul. Pomorska 251; tel. +42 201 43 60 

 

Szczegóły na stronie: www.wserculodzi.pl 
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