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Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

W tym roku zapraszamy na kolejne 8 International Symposium on Venous
Interventions w nieco odmiennej formie, w postaci spotkania internetowego:
w sobotę 12 grudnia 2020 roku, w godzinach dopołudniowych i w niedzielę
13 grudnia 2020 roku, w godzinach popołudniowych (początek konferencji sobota
12 grudnia, godz. 09.00).

online

Tematem tegorocznego spotkania są: przewlekła niewydolność żylna oraz tematy
związane z diagnostyką i leczeniem zaawansowanych postaci przewlekłych
chorób żył, z którymi często spotykamy się w codziennej pracy. Mamy nadzieję,
że zarówno program jaki udało się w tym roku przygotować, jak i poziom
wykładów i dyskusji spełni Państwa oczekiwania – zapraszamy do aktywnego
udziału w sympozjum.
Nowością tegorocznego spotkania są sesje dyskusji przypadków klinicznych, które
spotkały się z bardzo dobrym odbiorem w trakcie ostatniej konferencji
organizowanej przy udziale Polskiego Towarzystwa Flebologicznego – „Flebologia
Estetyczna” w listopadzie 2020 r. Internetowa formuła spotkania stawia przed nami
wszystkimi nowe wyzwania, jest ona jednak w chwili obecnej jedyną możliwą formą
przeprowadzenia konferencji.
W programie znajdziecie Państwo nazwiska Ekspertów zarówno z Polski
jak i z zagranicy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z programem sympozjum
dostępnym na stronie internetowej konferencji: www.venousinterventions.com.pl
Obrady w sesjach sobotnich odbędą się w całości w języku polskim, obrady
w niedzielę – program międzynarodowy, prowadzone będą w języku angielskim.
Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w Sympozjum.
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Wojciech Barchański
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This year, we invite you to the next 8 International Symposium on Venous
Interventions in a slightly different form, in the form of an online meeting:
on Saturday, December 12, 2020, in the afternoon and on Sunday, December 13,
2020, in the afternoon (the conference begins at 9:00 am on Saturday, December
12, 2020).

online

The topics of this year's meeting are: chronic venous insufciency and topics
related with diagnostics and treatment of advanced forms of chronic venous
diseases, which we often encounter in our daily work. We hope you enjoy both the
program. We hope you enjoy both aspects covered by this year's agenda.
This year, preparation, the level of lectures and discussions will meet your
expectations – we invite you to actively participate in the symposium.
The novelty of this year's meeting are discussion sessions of clinical cases, which
were very well received during the last conference organized with the participation
of the Polish Society of Phlebology - "Aesthetic Phlebology" in November 2020.
The online formula of the meeting presents us all with new challenges, but it is
currently, the only possible form of conference.
In the program you will nd the names of experts from both Poland and abroad.
We encourage you to familiarize yourself with the symposium program available on
the conference website: www.venousinterventions.com.pl
The sessions on Saturday will be entirely in Polish, while the sessions on Sunday –
international program, will be conducted in English.
We cordially invite you to participate in the Symposium.
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Wojciech Barchański
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Stephen Black (UK)
Marianne De Maeseneer (NETHERLANDS)
Nicos Labropoulos (USA)
Alfred Obermayer (Austria)
Fran sek Żernovicky (SLOVAKIA)
Marcin Gabriel (POLAND)
Marek Iłżecki (POLAND)
Arkadiusz Jawień (POLAND)
Aleksandra Jaworucka–Kaczorowska (POLAND)
Jakub Kęsik (POLAND)
Tomasz Kleszczyński (POLAND)
Zbigniew Krasiński (POLAND
Marcin Kucharzewski (POLAND)
Wacław Kuczmik (POLAND)
Wojciech Mikusek (POLAND)
Michał Molski (POLAND)
Tomasz Pelak (POLAND)
Radosław Pietura (POLAND)
Zbigniew Rybak (POLAND)
Wojciech Sydor (POLAND)
Tomasz Urbanek (POLAND)
Adam Zieliński (POLAND)
Tomasz Zubilewicz (POLAND)
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Symposium_ONLINE
Saturday 12.12.2020 Polish Program – lectures and discussion in Polish
Sobota 12.12.2020 Obrady w języku polskim

Sesja 1 / Sesson 1

9.00– 10.00

Moderators: Tomasz Urbanek, Tomasz Zubilewicz, Zbigniew Krasiński, Zbigniew Rybak
9.00–9.10

9.10–9.25
9.25–9.40
9.40–9.50
9.50–10.00

Charakterystyka reﬂuxu w przewlekłej chorobie żylnej – co powinniśmy o tym wiedzieć, jak wpływa
na postępowanie i rokowanie? / Reﬂux pa erns in chronic venous disease pa ents – what should we know
about?
Tomasz Urbanek
Ograniczenia metod ablacji wewnątrznaczyniowej u chorych z przewlekłą niewydolnością żylną – uwagi
praktyczne / Limita ons of the saphenous abla on methods – prac cal advices
Adam Zieliński
Leczenie uciskowe w przewlekłej niewydolności żylnej – instrukcja dla użytkowników, rozwiązania
problemów / Compression in chronic venous insuﬃciency – instruc on for users, problems to solve
Marcin Gabriel
Przeciwskazania do leczenia uciskowego – co wiemy? Czego nie wiemy? / Contraindica ons to compression
– what we know? what we don't know?
Tomasz Urbanek
Dyskusja / Discussion
Przerwa / Break 10.00–10.10
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Sesja 2 / Sesson 2

online
10.10–11.10

Moderators: Tomasz Urbanek, Zbigniew Rybak, Arkadiusz Jawień, Marcin Gabriel, Wacław Kuczmik
10.10–10.20 Leczenie owrzodzenia żylnego goleni – podejście zachowawcze czy inwazyjne? / Venous leg ulcer treatment
– conserva ve or invasive approach?
Marcin Kucharzewski
10.20–10.30 Wczesne leczenie niewydolności żył powierzchownych u pacjentów z owrzodzeniem żylnym goleni
– doświadczenia własne / Superﬁcial reﬂux abla on and elimina on in the venous leg ulcer treatment
– lesson learned
Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska
10.30–10.40 Owrzodzenia o trybie mieszanym – żylno/niedokrwienne – co powinniśmy leczyć najpierw? / Mixed,
venous/ischemic ulcers – what should we treat ﬁrst?
Zbigniew Krasiński
10.40–10.55 Niewydolność żył poniżej kolana – jak postępować w planowaniu i prowadzeniu leczenia zabiegowego?
/ Below the knee vein incompetence – how to deal with this?
Tomasz Kleszczyński
10.55–11.10 Dyskusja / Discussion
Przerwa / Break 11.10–11.20
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11.20–12.10

Moderators: Adam Zieliński, Aleksandra Jaworucka -Kaczorowska, Tomasz Kleszczyński, Wacław Kuczmik, Tomasz Urbanek
11.20–11.40 Medyczne i estetyczne aspekty leczenia inwazyjnego przewlekłej niewydolności żylnej – doświadczenia
własne / Medical and esthe c aspects of the invasive chronic venous insuﬃciency treatment – on experience
Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska
11.40–11.55 Leki wenoaktywne w leczeniu przewlekłej choroby żylnej / Venoac ve drugs in chronic venous disease
treatment
Tomasz Urbanek
11.55–12.05 Inwazyjne leczenie ﬂebologiczne u pacjentów stosujących terapie przeciwkrzepliwe / Invasive phlebological
treatment in the pa ents on an coagula on
Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska
12.05–12.10 Dyskusja / Discussion
Przerwa / Break 12.10–12.15

Sesja 4 / Sesson4

12.15–13.15

Prezentacja przypadków klinicznych / Clinical cases presenta ons and discussion
Prezenterzy: Tomasz Pelak, Wojciech Mikusek, Michał Molski, Adam Zieliński, Łukasz Szczygieł, Maciej Juśko,
Tomasz Kleszczyński
Dyskusja: Panel dyskusyjny i Uczestnicy Konferencji
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Sunday 13.12.2020 International Program – lectures in English
Niedziela 13.12.2020 Program międzynarodowy – obrady w języku angielskim

Sesja 5 / Sesson 5

15.15–16.45

Moderators: Tomasz Urbanek, Nicos Labropoulos, Arkadiusz Jawień, Tomasz Zubilewicz
15.15–15.30 Post-thrombo c syndrome predic on and preven on / Czy można zapobiec zespołowi pozakrzepowemu?
– jak przewidzieć wystąpienie zespołu pozakrzepowego?
Tomasz Urbanek
15.30–15.45 An coagula on in DVT treatement and recurrence preven on – op ons for 2020 / Antykoalgulacja
w leczeniu zakrzepicy żył głębokich i proﬁlaktyce nawrotu zakrzepicy – opcje na rok 2020
Wojciech Sydor
15.45–16.00 How to diagnose chronic venous obstruc on – clinical and hemodynamical criteria / Diagnostyka
przewlekłej niedrożności żylnej – kryteria kliniczne i hemodynamiczne
Nicos Labropoulos
16.00–16.15 New imaging modali es in the venous pathology diagnos cs? Co nowego w diagnostyce obrazowej patologii
układu żylnego?
Radosław Pietura
16.15–16.30 Varicose vein treatment in the post-thrombo c limb / Leczenie żylaków w kończynach po przebytej zakrzepicy
żył głębokich
Marianne de Maeseener
16.30–16.45 Discussion / Dyskusja
Break / Przerwa 16.45–16.55
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16.55–17.15 State of art lecture
Chronic venous obstruc on treatment / Leczenie przewlekłej niedrożności układu żylnego
Stephen Black

Sesja 6 / Sesson 6

17.20–19.00

Moderators: Marianne de Maeseener, Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska, Alfred Obermayer, Fran sek Żernovicki
17.20–17.45 Reﬂux oriented diagnos c and therapeu c management in the venous leg ulcer / Przyczynowe,
hemodynamiczne i objawowe leczenie owrzodzeń żylnych goleni – doświadczenia własne
Alfred Obermayer
17.45–18.00 How to treat untreatable ulcers in the chronic venous disease pa ents? / Leczenie owrzodzeń
trudnogojących się u chorych z przewlekłą chorobą żylną
Fran sek Żernovicki
18.00–18.15 When and how to treat perfora ng vein incompetence in chronic venous disease pa ents? / Kiedy i jak leczyć
niewydolność perforatorów u chorych z niewydolnością żylną?
Nicos Labropoulos
18.15–18.30 What is new in the local venous leg ulcer treatment? / Co nowego w leczeniu miejscowym owrzodzeń żylnych
goleni?
Arkadiusz Jawień
18.30–18.45 What is new in the medical compression? / Co nowego w stosowaniu medycznych wyrobów uciskowych?
Marek Iłżecki
18.45–19.00 Discussion / Dyskusja
Break / Przerwa 19.00–19.10
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19.10–20.10

Clinical cases presenta ons and discussion / Prezentacja przypadków klinicznych
Case Presenters: Fran sek Żernovicki, Aleksandra Jaworucka-Kaczorowska, Radoslaw Pietura, Jakub Kęsik, Tomasz Urbanek

SYMPOSIUM ORGANIZER

LOGISTIC ORGANIZER

Polskie Towarzystwo Flebologiczne
Polish Society of Phlebology

Gottesson Sp. z o.o.
www.gottesson.pl

www.venousinterventions.com.pl

SCIENTIFIC COORDINATION:
Tomasz Urbanek
Polish Society of Phlebology

email: urbanek.tom@interia.pl

SYMPOSIUM’S ORGANIZER OFFICE:
GOTTESSON SP. Z O.O.
Kustronia 4 Str.;43-300 Bielsko-Biała, Poland
e-mail: ofce@gottesson.pl

www.venousinterventions.com.pl

