Posiedzenia naukowo- szkoleniowe: Medycyna-Diagnostyka
Programy posiedzeń naukowo-szkoleniowych współorganizowanych przez KIDL, RCKiK
w Lublinie oraz PTDL Oddział w Lublinie w ramach
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Innowacje w praktyce”
5 kwietnia 2018 sale wykładowe Arena Lublin
(powitanie uczestników godz. 930, szkolenie godz. 1000-1400)

Skuteczne i bezpieczne przetaczanie krwi
Diagności laboratoryjni– 2 punkty edukacyjne; Lekarze – 1,5 punktu edukacyjnego

Skuteczne stosowanie składników krwi w
pilnych oraz masywnych przetoczeniach
Koncentraty krwinek płytkowych ich
zastosowanie w lecznictwie
Bezpieczeństwo biologiczne krwi

prof. dr hab. Piotr Marek Radziwon
Krajowy Konsultant ds. transfuzjologii klinicznej.
RCKiK Białystok
lek. med. Małgorzata Orzeł
RCKiK Lublin
mgr Jolanta Korzeniowska
RCKiK Lublin

Diagnostyka i leczenie pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi
Diagności laboratoryjni – 2 punkty edukacyjne; Lekarze – 1 punkt edukacyjny

Nabyta hemofilia diagnostyka i leczenie
Postępowanie z chorymi ze skazami
krwotocznymi w SOR w świetle nowego
narodowego programu leczenia hemofilii i
pokrewnych skaz krwotocznych"

lek. med. Magdalena Hempel
RCKiK Lublin
Prof. dr hab. Jerzy Robert Ładny
Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny
ratunkowej, Uniwersytet Medyczny w
Białymstoku

(wykład sponsorowany przez firmę Roche
Diagnostics Polska Sp.z.o.o.)

Wybrane nowoczesne metody diagnostyki laboratoryjnej
w transfuzjologii
Diagności laboratoryjni – 2 punkty edukacyjne; Lekarze – 1 punkt edukacyjny

Nowoczesne metody diagnostyki
poważnego powikłania ciąży – przecieku
płodowo-matczynego

dr n. med. Aleksandra Teodorczyk-Winnicka

Przydatność badań POCT w
rozpoznawaniu i leczeniu masywnych
krwotoków u pacjentów z urazami
wielonarządowymi

lek. med. Maciej Sztuka - lekarz-klinicysta
Centrum Urazowego wykład sponsorowany przez

(wykład sponsorowany przez firmę Roche
Diagnostics Polska Sp.z.o.o.)

RCKiK Lublin

firmę Roche Diagnostics Polska Sp.z.o.o.

mgr Arkadiusz Wnuk - koordynator POCT,
diagnosta laboratoryjny

Czas trwania pojedynczego szkolenia 30 min
Lekarze i Diagności laboratoryjni za udział w konferencji otrzymają punkty edukacyjne.
Opłata za udział w posiedzeniach naukowo-szkoleniowych: 50,00 zł (brutto)
po zarejestrowaniu na stronie: cine.edu.pl/innowacje
opłaty należy wnosić na konto:
CINE ul. Agatowa 19/57, 20-571 Lublin NIP: 7123278216
Idea Bank: 49 1950 0001 2006 0520 9088 0002
z dopiskiem: PSD-2018 MED, Imię i Nazwisko lub numer faktury

