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Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Szkole Praktycznej  
Neurologii Udaru Mózgu pod patronatem Sekcji Chorób 
Naczyniowych PTN oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

Szkoła ma na celu podnoszenie kompetencji dotyczących 
podejmowania decyzji klinicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem samodzielnej interpretacji badań 
neuroobrazowych w udarze mózgu. Każdy z uczestników  
w komfortowych warunkach (brak presji czasu, indywidualne 
stanowisko komputerowe, anonimowe głosowanie) będzie  
miał możliwość samodzielnej oceny zdjęć radiologicznych  
i podjęcia decyzji klinicznej opatrzonej komentarzem zespołu 
doświadczonych neurologów udarowych. Dodatkowo, 
poruszone zostaną trudne, a czasem niewygodne 
tematy dotyczące właściwej prewencji wtórnej udaru 
krwotocznego oraz niedokrwiennego mózgu. 

Po zakończeniu spotkania otrzymają Państwo certyfikat  
wydany przez Sekcję Chorób Naczyniowych PTN wraz  
z punktami edukacyjnymi.

Serdecznie zapraszamy.
Do zobaczenia!

Dr n. med. Piotr Luchowski

Dr n. med. Michał Sojka

Dr hab. n. med. Jacek Staszewski 

Dr hab. n. med. Michał Karliński



PROGRAM

12.00-13.00 Rejestracja, lunch

13.00-14.30 Samodzielna interpretacja obrazów TK w kwalifikacji do leczenia  
  reperfuzyjnego – przypadki kliniczne  
  Jacek Staszewski, Michał Karliński

a. Wczesne zmiany niedokrwienne

b. Przypadkowe zmiany hyperdensyjne

14.30-16.45 Nauka samodzielnej interpretacji obrazów angio-TK i perfuzji TK  
  w kwalifikacji do leczenia reperfuzyjnego – przypadki kliniczne cz. 1  
  Piotr Luchowski, Michał Sojka, Jacek Staszewski

c. Niedrożność tętnic wewnątrzczaszkowych

d. Niedrożność i zwężenie tętnic domózgowych

16.45-17.00 przerwa kawowa

17.00-19.15 Nauka samodzielnej interpretacji obrazów angio-TK i perfuzji TK  
  w kwalifikacji do leczenia reperfuzyjnego – przypadki kliniczne cz. 2  
  Michał Karliński, Jacek Staszewski, Piotr Luchowski

a. Niedrożność tętnic wewnątrzczaszkowych

b. Niedrożność i zwężenie tętnic domózgowych

 20.00 Kolacja, prezentacja przypadków  
  klinicznych z własnych ośrodków 
  (dla chętnych) 

17 marca
Neuroobrazowanie w fazie ostrej udaru

18 marca
Krwotok śródmózgowy, zakrzepica żylna 
oraz kontrowersje w profilaktyce wtórnej

8.00-9.30 Krwotok śródmózgowy – faza ostra 
  Michał Karliński, Jacek Staszewski, Piotr Luchowski 

a. Kontrola ciśnienia tętniczego – jakie są wartości docelowe

b. Kontrola układu krzepnięcia – standardy postępowania

c. Kontrola ciśnienia wewnątrzczaszkowego – jak pomóc a nie szkodzić 
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9.30-10.15 Częste przyczyny udaru niedokrwiennego i krwotocznego  
  a optymalne metody prewencji wtórnej 
  Jacek Staszewski, Piotr Luchowski

10.15-11.00 Rzadkie przyczyny udaru niedokrwiennego i krwotocznego  
  a optymalne metody prewencji wtórnej  
  Michał Karliński, Jacek Staszewski

11.00-11.15 przerwa kawowa

11.15-12.00 Udar żylny i zakrzepica zatok żylnych mózgu  
  Michał Karliński, Piotr Luchowski 

12.00-12.45 Błędy z doświadczeń własnych – czego nie należy powtarzać  
  Jacek Staszewski, Michał Karliński, Piotr Luchowski

12.45-13.30 Lunch

13.30-15.45 Kontrowersje w prewencji wtórnej  
  Jacek Staszewski, Michał Karliński, Piotr Luchowski

a. Czy udar kryptogenny najczęściej ma tło kardiogenne?

b. Czy włączać czy nie leki przeciwkrzepliwe po krwotoku śródmózgowym? 

c. Kiedy leki to zbyt mało – zamknięcia uszka lewego przedsionka  
w praktyce neurologa

d. Kiedy leki to zbyt mało – zamknięcia PFO  w praktyce neurologa

e. Kiedy Holter EKG to za mało – implantowane rekordery 

f. Właściwa kontrola ciśnienia tętniczego – a więc jaka – po udarze 
niedokrwiennym, krwotocznym, w chorobie małych naczyń, stenozie 
tętnic szyjnych 

g. Czy zawsze stosujemy leczenie hipolipemizujące po udarze 
niedokrwiennym 

h. Przewlekła politerapia lekami przeciwpłytkowymi w prewencji udaru – 
Tak czy Nie ? 

i. Kiedy angioplastyka z implantacją stentu w leczeniu stenozy tt 
domózgowych nie jest najlepszym rozwiązaniem

15.45-16.30 Protokół leczenia wewnątrznaczyniowego w województwie lubelskim 
  Piotr Luchowski, Michał Sojka

 16.30 Zakończenie szkoły, rozdanie certyfikatów
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