„ I zostanie w listku, w zapachu, w łopianie,
jak nikt z nas nie zostanie „
Józef Gielniak

PTCHP oddział Bukowiec

XI spotkanie
www.trudnepytaniamed.pl

Jelenia Góra Pałac Staniszów
14-15.03.2015

czego możemy dotknąć ?

Bill Gates powiedział, że „ ogranicza nas tylko
wyobraźnia ”. Czego możemy dotknąć, czego
możemy spróbować, co możemy wprowadzić do
naszej codziennej czy też odświętnej praktyki
medycznej ? 5 lat temu w Wojewódzkim Szpitalu
w Jeleniej Górze nie było Oddziału Chorób Płuc.
Jeszcze pięć lat temu nie wiedziałem, że będzie
on tak nowoczesny. Dziś nie wiem co zmieni się w
następnych latach ale wiem, że spróbujemy pójść
dalej niż to o czym marzymy dziś lub co nas dziś
ogranicza. Koleżanki i Koledzy zapraszam Was do
współpracy jak przed pięcioma laty, czterema laty,
trzema laty, dwoma laty, w zeszłym roku, w tym
roku i jak codziennie.
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia na XI spotkanie.

dojazd z Jeleniej Góry - patrz również drogowe
tablice informacyjne o zabytkach

z wyrazami szacunku jb
www.palacstaniszow.pl

Koleżanki i Koledzy !

!

„XI spotkania trudnepytaniamed.pl” to szansa na
kolejne spotkanie, kolejne szkolenie, kolejną
możliwość wymiany poglądów, nawiązywanie
współpracy. To szansa dla nas lekarzy
podniesienia swojej fachowości i szansa dla
pacjentów skorzystania z coraz lepszej opieki
zdrowotnej. Bardzo serdecznie zapraszam i
bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Spotkania trudnepytaniamed.pl są programem
autorskim organizowanym pod patronatem Koła
Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Mam
nadzieję, że program naukowy i w tym roku
spełni Wasze oczekiwania.

!

Julek Bokiej

15.03.2015 godz 9.00 - 11.00

!

14.03.2015 godz 15.00 - 16.15
Trudnepytaniemed: jak planować nowoczesną
opiekę medyczną u chorych z guzem płuc
w XXI wieku ?
1/ guz płuca - czas, a rozpoznanie - zadania dla
lekarza rodzinnego, pulmonologa, chirurga i
onkologa ? kol Rafał Krenke

Trudnepytaniemed: jak celnie postawić
rozpoznanie astmy u małych dzieci by
prawidłowo prowadzić leczenie ?
1/ co myślą o tym w Niemczech ? kol Rafał
Mehlich
2/ jak to wygląda na Ukrainie ? kol Olga Fedortif
3/ co na to Polacy ? kol Julek Bokiej

2/ guz płuca - jak zorganizować opiekę nad
chorymi po zakończeniu leczenia
przyczynowego ? kol Sebastian Fidler

!

14.03.2015 godz 16.30 - 18.30
Trudnepytaniemed: jak szukać drogi do wyboru
leczenia POCHP - w zależności od fenotypów ?

15.03.2015 godz 11.30 - 13.00

1/ jak to robią Czesi ? kol Vladimir Koblizek

Trudnepytaniemed: NIV na dziś ?

2/ czy fenotypy pomogą w doborze leczenia
indywidualnego ? kol Wojtek Barg

1/ NIV - doświadczenia polskie ? kol Olek Kania

3/ ACOS czy to dobry pomysł ? kol Adam Barczyk
4/ spirometryczne a-ku-ku ? kol Piotr Boros

!

2/ NIV - jak to się robi w Kanadzie ? kol Robert
Skomro

