Plan Konferencji 'IV Zachodniopomorskich Dni Neurochirurgii i Neuroanestezjologii'

Piątek 20.11.2015r.
Sesja inauguracyjna
1.
2.
3.
4.
5.

Profesor Ciechanowicz (Rektor PUM)- ) – Genetyka
Profesor Kojder – „Neurobiologia odczuwania przepływu czasu“
Profesor Urhs – „Medycyna człowieka“
dr Mariola Kosowicz, „Centrum Onkologii Warszawa „Lekarz – lekarz, lekarz – pacjent“
dr Łukasz Madany- „Astrocyty – nowe spojrzenie na mózg“

Sobota 21.11.2015
Sesja neurochirurgiczna:
1. Prof. Leszek Sagan – „Śródoperacyjne monitorowanie elektrofizjologiczne operacji
neurochirurgicznych“ – aspekty neurochirurgiczne
2. Prof. Leszek Sagan – „Hemispherotomia okołospoidłowa w leczeniu padaczki.
3. Prof. Roszkowski – „Leczenie Padaczki“ – (napisać do niego)
4. Dr Aleksandra Dębska – „Prowadzenie okołooperacyjne dzieci do operacji leczenia padaczki“ (dziś
napisałam, dograć, pani z CZD)
5. Dr Monika Jarosz - Neurofizjologia
6. Dr Paweł Jarmużek – Złożona neuralgia n. V i n.VII – sposoby operacyjnego rozwiązania problemu.
Sesja anestezjologii i intensywnej terapii:
1 dr hab. n. med. Łukasz Krzych – „Problemy neurochirurgiczne u chorego kardiochirurgicznego“
2. prof. Waldemar Machała – „Krwotok śródoperacyjny u chorych po urazie wielonarządowym z urazem
czaszkowo-mózgowym – rozważania praktyczne“
3. dr Marcin Nagórny – opis przypadku
4. płk dr Robert Brzozowski – opis przypadku –„Ciężki uraz czaszkowo-mózgowy ze współistnieniem
uszkodzenia zatoki strzałkowej“
5. dr Cezary Pakulski "Nadciśnienie wewnątrzczaszkowe - alternatywne metody monitorowania".
11. prof. Zbigniew Karwacki – „Farmakoterapia lotnych środków anestetycznych – wpływ na OUN“
Sesja anestezjologiczna dziecięca:
5. dr Alicja Bartkowska-Śniatkowska – Mózg a woda“
6 dr Alicja Bartkowska-Śniatkowska – „Mózg a glukoza“
7. dr Alicja Bartkowska-Śniatkowska – „Mózg a mannitol“
8. dr Tomasz Wegner – „Opuszka żyły szyjnej wewnętrznej u dzieci“

Niedziela 22.11.2015r.
Sesja spondyliatryczna
9. prof. Wojciec Kloc- „Zaburzenia balansu strzałkowego – metody postępowania.“
10. dr hab. n. med. Cezary Pakulski – Postępowanie w urazie kręgosłupa. Uraz kręgosłupa
11. dr Krzysztof Rzewuski – Rozwój technik małoinwazyjnych w chirurgii kręgosłupa.
12. prof. Jerzy Samochowiec - „Zespół somatyzacyjny okiem psychiatry“
13. prof. Leszek Sagan – „Problemy z kręgosłupem wieku dziecięcego“

