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Krakowska konferencja naukowa odbywa si od 6 lat i ma charakter cykliczny. Poprzednie edycje
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011.
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Krakowska konferencja naukowa

Klinika Kardiochirurgii Dzieci cej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello skiego organizuje 
biennale „Krakow Conference on Congenital Heart Disease”, konferencji, która jest ju  sta ym 
elementem krakowskich konferencji naukowych. Konferencja ma charakter krajowy 
i rokrocznie skupia kardiologów oraz kardiochirurgów, a tak e pediatrów, anestezjologów 
i neonatologów z wielu krajów. Szczególny nacisk Klinika Kardiochirurgii Dzieci cej, jako o rodek 
Uniwersytetu Jagiello skiego o du ej renomie i kilkudziesi cioletniej tradycji, k adzie na aspekt 
edukacyjny tego cyklicznego wydarzenia. W trakcie Konferencji istnieje niepowtarzalna mo liwo  
spotkania lekarzy zza wschodniej granicy Polski (Ukraina, Bia orusi, Litwa, Kazachstan) 
z wybitnymi specjalistami kardiologii, kardiochirurgii i intensywnej terapii z wiod cych o rodków 
na wiecie (Stany Zjednoczone, Niemcy, Anglia, Francja) i w Polsce (Kraków, ód , Warszawa).
J zykiem wyk adowym Konferencji jest j zyk angielski, a tematyka skupia si  wokó  najbardziej 
aktualnych problemów kardiologii i kardiochirurgii dzieci cej oraz najnowszych trendów w tych 
dziedzinach. Program naukowy planowanej Konferencji w 2017 roku koncentruje si  na: problemach 
wielospecjalistycznego podej cia do leczenia z o onych wad wrodzonych serca, zaawansowanych 
technik obrazowania diagnostycznego oraz interwencji (w tym technik hybrydowych 
oraz prenatalnych), aktualnych osi gni  w zakresie pozaustrojowego wspomagania kr enia 
oraz protekcji narz dów, najnowszych technik kardiochirurgicznych zarówno rekonstrukcyjnych 
jak i dotycz cych leczenia paliatywnego wad wrodzonych serca u dzieci i doros ych. Konferencja 
dotyczy niezwykle aktualnej i wieloaspektowej problematyki rosn cej populacji pacjentów 
z wadami wrodzonymi uk adu kr cenia i sta a si  forum szkoleniowym oraz dyskusyjnym 
dla specjalistów z kraju oraz wschodniej i zachodniej granicy Polski.




