Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
jest nam niezmiernie miło, że możemy zaprosić Państwa na kolejną, 21. już edycję Warsztatów Kardiologii
Interwencyjnej — Warsaw Course on Cadiovascular
Interventions (WCCI). Mamy nadzieję, że w dniach
5–7 kwietnia 2017 roku spotkamy się w warszawskim
HOTELU INTERCONTINENTAL. Warsztaty Kardiologii
Inwazyjnej (WCCI) mają ugruntowaną pozycję i cieszą
się uznaniem w środowisku kardiologów interwencyjnych zarówno w Polsce, w Europie, jak i w USA
oraz Azji. Nasze spotkania są oficjalnie akredytowane
przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych
PTK, a także przez Europejską Asocjację Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI),
jak i EuroPCR. To właśnie dzięki współpracy z EAPCI
i EuroPCR wśród wykładowców mamy wybitnych
przedstawicieli kardiologii interwencyjnej nie tylko
z Europy, ale i ze świata.
Jak zwykle bardzo starannie przygotowaliśmy program tegorocznych Warsztatów, który tym razem
przewiduje sesje naukowe obejmujące cztery nurty
tematyczne oraz relacje na żywo z sal zabiegowych.
Pierwszy nurt dotyczy rewaskularyzacji wieńcowej,
drugi chorób strukturalnych serca i wad zastawkowych, trzeci chorób tętnic obwodowych i interwencje
w udarze niedokrwiennym mózgu, a czwarty — nowy
w strukturze programowej WCCI — kompleksowej
opieki nad pacjentami po zawale serca. Mając na
uwadze uatrakcyjnienie Warsztatów obrady będą
odbywały się równolegle w kilku salach. Dzięki
temu każdy z uczestników WCCI będzie mógł indywidualnie dopasować swój program do własnych
zainteresowań.
Oczywiście w trakcie Warsztatów przewidziane są
liczne przekazy „na żywo“ zabiegów wykonywanych
z pracowni kardioangiograficznych Instytutu Kardio-

logii w Warszawie w Aninie oraz Kliniki Kardiologii
Inwazyjnej CSK MSW w Warszawie, wykładów i dyskusji prowadzonych z udziałem wybitnych światowej
sławy specjalistów z dziedziny kardiologii, kardiochirurgii, angiologii, radiologii inwazyjnej i chirurgii
naczyniowej.
Jak zwykle w programie WCCI pojawią się także
sympozja satelitarne, prezentujące najnowsze wyniki badań klinicznych oraz innowacyjne urządzenia
i techniki leczenia przydatne w kardiologii interwencyjnej.

https://journals.viamedica.pl/kardiologia_inwazyjna

AKTUALNOŚCI

Podczas pierwszego dnia naszych Warsztatów dodatkowo będzie zaplanowaliśmy również Kurs dla
Młodych Praktyków Kardiologii Interwencyjnej, organizowany pod patronatem AISN, EAPCI i PCR.
Kurs jest dedykowany młodym lekarzom z Europy
Centralnej i Wschodniej, którzy rozpoczynając samodzielną aktywność w zakresie zabiegów przezskórnej
angioplastyki tętnic wieńcowych przyczyniają się
do popularyzacji Warsztatów Warszawskich także
poza Polską.
Ankiety rejestracyjne na Warsztaty Warszawskie
oraz Kurs dla młodych kardiologów interwencyjnych (Young Practitioners Course), będą już wkrótce dostępne na stronie internetowej Warsztatów:
www.wcci.pl
Tak więc raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszamy
na XXI Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej (WCCI)
w Warszawie!
Dyrektorzy XXI Warsaw Course
on Cadiovascular Interventions
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