
   

 

 
 

PROGRAM 
 

KONFERENCJA SZKOLENIOWA 
26.-27.10.2019 r. Mercure Karpacz Skalny 

ul. Obrońców Pokoju 5 
58-540 Karpacz 

 
Dzień pierwszy  - część wspólna – sala SUDETY – 10:30-13:00 
 

• 10:00-10:30 rejestracja, kawa powitalna 

• 10:30-10:35 Uroczyste otwarcie Konferencji – Jacek Krajewski, Wiktor Wolfson,  

• 10:35-10:45 Ochrona prawna dla podmiotów leczniczych i przedstawicieli zawodów   

                        medycznych - Interpolska 

• 10:45-11:00 Wykład Globe Badania Kliniczne  

• 11:00-11:10  E-pozytywnie - Platforma do konsultacji zdalnych Lekarz POZ – Lekarz Specjalista  

• 11:10-11:25  E-recepta – Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 

• 11:25-12:15  E-recepta – zagadnienia praktyczne - eZOZ 

• 12:15-12:45  TK-MED  –  sztuka realizacji projektów IT  

• 12:45-13:00  Wykorzystanie cyfrowych narzędzi w zakresie edukacji pacjenta z pierwszej  

                        pomocy - Dr Widget 

Zajęcia warsztatowe, podział na grupy, przejście do sal warsztatowych  

13:00-13:30 przerwa kawowa 

13:30-14:30 Stany nagłe u dzieci i dorosłych - ocena i postępowanie (Ocena dziecka / dorosłego 
ze schematem ABCDE, Niewydolność oddechowa (zapalenie płuc, astma), Wstrząs 
anafilaktycznym, Hiper i hipoglikemia) 

14:30-15:30 lunch 

15:30-16:30 Resuscytacja krążeniowo - oddechowa dzieci w różnym wieku (noworodek, 
niemowlę, dziecko), Rozpoznanie niewydolności krążeniowo - oddechowej, 
Udrażnianie dróg oddechowych, Podstawowe czynności resuscytacyjne, w tym 
użycie AED, Algorytm postępowania w przypadku ciała obcego w drogach 
oddechowych 

16:30-17:00 przerwa kawowa 

17:00-18:00 Postępowanie ratownicze z pacjentem urazowym - Ocena miejsca zdarzenia, Ocena 
wstępna pacjenta i szybkie badanie urazowe, Stabilizacja kręgosłupa szyjnego – 
unieruchomienie, Najważniejsze aspekty działań ratowniczych (krwotoki, urazy 
kończyn, głowy, klatki piersiowej i brzucha), Resuscytacja krążeniowo-oddechowa z 
użyciem defibrylatora AED, Udrażnianie dróg oddechowych (maski i rurki krtaniowe) 

 
W tle odbywać się będą targi wystawiennicze, połączone z prezentacją firm na stoiskach 
wystawienniczych. 
 
18:00-19:00 – "Procedury w gabinecie zabiegowym" – obowiązują wcześniejsze zapisy – sala Śnieżka 

20:00 – Uroczysta kolacja 

21:00 – Uroczyste wręczenie wylicytowanych obrazów podczas I Pikniku w Krobielowicach  

21:15 – Aukcja charytatywna 

21:30 – 3:00 ZABAWA TANECZNA       



   

 

 

 

Dzień drugi: 

Od godz. 7:00 - Śniadanie  

Do godz. 12:00 - Wykwaterowanie 

 


