
V POZNAŃSKIE WARSZTATY  

INTERWENCYJNEGO LECZENIA WAD STRUKTURALNYCH SERCA Z TRANSMISJAMI 

ZABIEGÓW  

5th POZNAN WORKSHOP ON STRUCTURAL HEART INTERVENTIONS 

WITH CASE TRANSMISSIONS  

Poznań, 21.11. 2020 

Koordynatorzy warsztatów:  

Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Olga Trojnarska 

 

Sobota 21.11.2020 

 

Godz. 9.00 – 9.05 

Otwarcie V Warsztatów Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca  

– Marek Grygier, Robert Sabiniewicz , Olga Trojnarska 

 

Godz. 9.05 – 10.20 

Sesja 1 

Przezcewnikowe zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej  

- nowe wytyczne ESC oraz PTK  

Prowadzący sesję: Marek Grygier, Robert Sabiniewicz, Olga Trojnarska 

• Moich 6 najważniejszych rad dla kardiologów zaczynających zamykać ubytki w przegrodzie 

międzyprzedsionkowej – Robert Sabiniewicz (12 min.)  

Zabieg „live-in-a box“ zamknięcie ASD – step-by-step nowym sytemem Trevisio firmy Abbott  

(Robert Sabiniewicz – Gdańsk) 

 

• Chory w starszym wieku z upośledzoną funkcją lewej komory – zamykać czy nie ?– Marcin 

Demkow (12 min.) 

• Chory z nadciśnieniem płucnym – czy i jak mam działać w oparciu o najnowsze wytyczne ale i 

moje doświadczenie ? – Jacek Kusa (12 min.) 

Zabieg „live-in-a box“ zamknięcie ASD II u chorego z nadciśnieniem płucnym z użyciem 

fenestrowanego okludera firmy Occlutech  

(Marek Grygier/Aleksander Araszkiewicz/Zofia Oko-Sarnowska – Poznań) 

 

• Trudne ubytki ASD II - z bardzo dużym przeciekiem, mnogimi ubytkami, brakujące rąbki – jak 

postępować ? – Tadeusz Przewłocki (12 min.) 

Godz. 10.30 – 11.50 



Sesja 2 

Nowości w przezcewnikowych interwencjach sercowo-naczyniowych  

Prowadzący sesję: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Stanisław Bartuś, Andrzej Ochała 

 

• Wytworzenie przecieku wewątrzsercowego – nowa opcja terapeutyczna dla chorych z 

niewydolnością serca - Robert Sabiniewicz/Łukasz Lewicki (12 min.)  

• Zabieg „live-in-a box“ implantacji AFR u chorego z niewydolnością serca 

(Łukasz Lewicki/Robert Sabiniewicz – Wejherowo) 

 

• Przezcewnikowe zwężenie zatoki wieńcowej jako nowa opcja terapii u chorych z chorobą 

niedokrwienną serca – Marek Grygier (12 min.) 

Zabieg „live-in-a box“ implantacji Reducera do zatoki wieńcowej  

u chorego z oporną dławicą piersiową 

(Marek Grygier/Maciej Lesiak – Poznań) 

 

• Przezcewnikowe leczenie zatorowości płucnej – nowe terytorium dla kardiologii 

interwencyjnej...  Aleksander Araszkiewicz (12 min.) 

Prezentacja zabiegu trombektomii w leczeniu zatorowości płucnej 

(Aleksander Araszkiewicz/Stanisław Jankieiwcz/Sylwia Sławek – Poznań) –  

 

 

 

Godz. 12.00 – 13.20 

Sesja 3  

Nie miałem okazji na ten temat za wiele wcześniej usłyszeć - kogo mogę skierować na taki 

zabieg i jak on wygląda...(sesja dla lekarzy kierujących ale nie tylko...) 

Prowadzący sesję: Adam Witkowski, Stanisław Bartuś, Wojciech Wojakowski  

 

• Przezcewnikowe wszczepienie protezy zastawki aortalnej (TAVI) – Andrzej Ochała (12 min.) 

Zabieg „live-in-a box“ TAVI 

(Marek Grygier/Marcin Misterski/Aleksander Araszkiewicz/Anna Olasińska-Wiśniewska – Poznań) 

•  Przezcewnikowe leczenie niedomykalności mitralnej systemem MitraClip – Zofia Oko-Sarnowska 

(12 min.) 

Zabieg „live-in-a box“ MitraClip 

(Marek Grygier/Sebastian Stefaniak/Zofia Oko-Sarnowska – Poznań) 

• Przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka – Grzegorz Smolka (12 min.)  



Zabieg „live-in-a box“ zamknięcia LAA 

(Marek Grygier/Agata Markiewicz – Poznań) 

 

Godz. 13.30 – 14.50 

Sesja 4 

Przezcewnikowe leczenie wad strukturalnych serca  

– gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy ? 

 

Prowadzący sesję: Grażyna Brzezińska-Rajszys, Olga Trojnarska, Marcin Demkow 

 

• Miejsce interwencji strukturalnych w obrębie serca obecnie i za 10 lat – krok milowy w rozwoju 

kardiologii interwencyjnej – Wojciech Wojakowski (12 min.) 

• Przezcewnikowe leczenie zwężenia zastawki tętnicy płucnej – Marcin Demkow (12 min.) 

• Koarktacja aorty – stary problem – nowe wyzwania i metody leczenia – Tomasz Moszura (12 min) 

• Przezskórne interwencje w obrębie nieprawidłowych połączeń naczyniowych - Jacek Kusa (12 min.) 

Zabieg „live-in-a box“ zamknięcia LAA z dostępu przez AFR 

(Łukasz Lewicki/Marek Grygier – Wejherowo) 

 

• Przetrwały otwór owalny – miejsce terapii interwencyjnej Anno Domini 2020 – Aleksander 

Araszkiewicz (12 min.) 

 

Godz. 14.50 – 15.00 

Zamknięcie V Warsztatów Interwencyjnego Leczenia Wad Strukturalnych Serca  

– Marek Grygier, Robert Sabiniewicz , Olga Trojnarska 

 

 


