Ustawiczne i uaktualniające szkolenie
osób, których czynności bezpośrednio wpływają na jakość pobieranych oraz przetwarzanych
komórek i tkanek
KRYTERIA KWALIFIKACJI I PROCEDURY POBRANIA TKANEK OD DAWCÓW ZMARŁYCH
04 - 06 grudnia 2019 r. Katowice
Hotel Park Inn By Radisson Katowice, ul. Bytkowska 1a, 40-147 Katowice
04 Grudnia (Środa)
9.00-12.00 Rejestracja uczestników szkolenia

(10:30 Walne Zebranie PSBTiK)
12.00-12.10

Powitanie uczestników szkolenia

Artur Kamiński

12.10-12.30

Aspekty prawne i etyczne dawstwa i pobierania tkanek
od dawców zmarłych

Artur Kamiński

12.30-13.00

Zasady koordynacji pobrań narządów od dawców
zmarłych i powiązanie z dawstwem tkanek. Projekt
nowego rejestru koordynacji pobrań tkanek i narządów
w Polsce

Jarosław Czerwiński
Krystyna Antoszkiewicz
Artur Kamiński

13.00-13.20

Identyfikacja zmarłych dawców tkanek, kryteria ogólne
kwalifikacji dawców, procedury pobierania tkanek

13.20-13.40

Badania dawców tkanek. Interpretacja wyników

13.40-14.00

Dyskusja

Artur Kamiński
Izabela UhrynowskaTyszkiewicz
Artur Kamiński
Izabela UhrynowskaTyszkiewicz

14.00-15.00 Obiad
Sesja Jubileuszowa
50 lecie Banku Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Katowicach
Uroczyste otwarcie sesji jubileuszowej - Bank Tkanek w Katowicach
– 50 lat działalności
15.00-16.30

wykład „Zastosowanie przeszczepów biostatycznych w chirurgii”
– prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
wykład „Rekonstrukcje ubytków poresekcyjnych z użyciem masywnych allograftów
kostnych w leczeniu złośliwych nowotworów kości u dzieci”
– dr n. med. Krzysztof Miklaszewski - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

- przejazd autokarem z hotelu do banku tkanek (15-20min)
16.30-19.00 Zwiedzanie Banku Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Katowicach
- przejazd autokarem z banku tkanek do hotelu (15-20min)
20.00 Kolacja ze spotkaniem koleżeńskim

05 Grudnia (Czwartek)
7.00-9.00 Śniadanie

9.00-10.00

Kryteria szczegółowe kwalifikacji dawców zmarłych:
a) tkanki mięśniowo-szkieletowe
b) tkanki układu sercowo – naczyniowego
c) tkanki oka
d) skóra

10.00-10.30

Procedury ogólne pobierania tkanek. Dokumentacja
dawcy i pobrania. Transport tkanek do banku

Henryk Bursig
Mariusz Birbach,
(M. Fedorowicz)
Dorota Polak
Agnieszka Klama-Baryła
Artur Kamiński
Izabela UhrynowskaTyszkiewicz

10.30-11.00 Przerwa (wykwaterowanie z hotelu)

11.00-12.30

Procedury pobierania tkanek od dawców zmarłych
a) tkanki mięśniowo-szkieletowe
b) tkanki układu sercowo – naczyniowego
c) tkanki oka
d) skóra

12.30-13.00

Istotne reakcje i zdarzenia niepożądane związane z
pobieraniem tkanek

13.00-13.30

Pobrane tkanki jako materiał wyjściowy do
wytwarzania ATMP. Dopuszczenie do obiegu

13.30-14.00

Dyskusja.
Potrzeby szkoleniowe na rok 2020

14.00-14.30

Podsumowanie i zakończenie części teoretycznej
szkolenia (certyfikaty)

Henryk Bursig
Mariusz Birbach,
(M. Fedorowicz)
Dorota Polak
Agnieszka Klama-Baryła
Izabela UhrynowskaTyszkiewicz
Artur Kamiński
Izabela UhrynowskaTyszkiewicz
Artur Kamiński

Artur Kamiński

14.30-15.30 Obiad
KONIEC CZĘŚCI TEORETYCZNEJ SZKOLENIA

05 Grudnia (Czwartek)
16.00-17.00 Rejestracja uczestników szkolenia
Część praktyczna szkolenia dla osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z pobieraniem
oraz protezowaniem dawcy zmarłego po pobraniu tkanek mięśniowo-szkieletowych i skóry.
- przejazd autokarem z hotelu do Zabrza
Zwiedzanie kopalni Guido zorganizowane przez RCKiK w Katowicach
dla uczestników części praktycznej szkolenia.

Czas wolny

- przejazd autokarem z Zabrza do hotelu
21.00 Kolacja (dla nocujących w hotelu uczestników części praktycznej szkolenia)

06 Grudnia (Piątek)
Śniadanie 7.00-8.30 (dla nocujących w hotelu uczestników części praktycznej szkolenia)
Wstęp do części praktycznej – filmy instruktażowe

8.30-10.30

– Protezowanie dawcy zmarłego po pobraniu tkanek
mięśniowo-szkieletowych. Doświadczenia własne ZMS
w Opolu /film instruktażowy- komentarz/

Jacek Masełko

– Protezowanie dawcy zmarłego po pobraniu tkanek
mięśniowo-szkieletowych. Doświadczenia własne ZMS
Warszawa /film instruktażowy- komentarz/

Agnieszka Dąbkowska

– Protezowanie/zabezpieczanie miejsc po pobraniu
fragmentów skóry od dawcy zmarłego. Doświadczenia
własne ZMS Warszawa /film instruktażowy- komentarz/

Agnieszka Dąbkowska

– Protezowanie/zabezpieczanie miejsc po pobraniu
fragmentów skóry od dawcy zmarłego. Doświadczenia
własne CLO Siemianowice Śląskie /film instruktażowykomentarz/
10.30-11.00 Lunch-box (wykwaterowanie z hotelu)
11.00-12.00

Przejazd autokarem z hotelu do ZMS

12.00-13.30

Warsztaty w ZMS dla grupy 20 osób.
Protezowanie dawcy zmarłego po pobraniu tkanek
mięśniowo-szkieletowych.

13.30-14.30

Przejazd autokarem z ZMS do Katowic (dworzec PKP)

KONIEC CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ SZKOLENIA

Wojciech Łabuś

