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Dr n med. Krzysztof Wróbel z Oddziału Kardiochirurgii
Allenort/Medicover w Warszawie, jeden z ubiegłorocznych laureatów
konkursu Pulsu Medycyny Złoty Skalpel, otrzymał nagrodę za najlepszą
publikację w polskiej kardiochirurgii w latach 2014-2015.

Pracę opublikowaną w Circulation w 2015 roku docenili specjaliści podczas
ostatniego Kongresu Polskiego Towarzystwa KardioTorakochirurgicznego w
Warszawie. Dr Krzysztof  Wróbel w konkursie organizowanym przez Puls Medycyny
„Złoty Skalpel” otrzymał wyróżnienia za projekt:  „Pierwsze w Polsce wszczepienie
sztucznych nici ścięgnistych z dostępu przez minitorakotomię oraz koniuszek serca,
bez krążenia pozaustrojowego pod kontrolą przezprzełykowej echokardiografii
trójwymiarowej z wykorzystaniem systemu Neochord”.  
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Najważniejsze dzisiaj

Minister Jadwiga Emilewicz: Branża farmaceutyczna stymuluje
postęp w medycynie

Startuje rekrutacja na medycynę 2018/2019. Do zdobycia jest 9211
miejsc

Marcin Węgrzyniak rozstaje się z CSIOZ

Coraz więcej operacji przy użyciu NanoKnife. To ratunek dla chorych
na raka trzustki

Szumowski: Będą zmiany w kompleksowej opiece po zawale
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Najnowsze

30.05 Pracownicy Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie chcą podwyżek
i zwiększenia zatrudnienia

30.05 Agencja Żywności i Leków ostrzega przed produktami przeciwbólowymi
z benzokainą

30.05 Dieta wysokobiałkowa zwiększa ryzyko niewydolności serca

30.05 W Szpitalu Morskim w Gdyni powstał oddział onkologii klinicznej z 30
łóżkami

30.05 Rozrost raka skóry może trwać latami
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Marcin Węgrzyniak rozstaje się z CSIOZ

Czy polscy lekarze są pracoholikami?

Prof. Andrzej Matyja: Chcę zmienić postrzeganie izby lekarskiej
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Naczelna Rada Lekarska VIII kadencji. Kto w niej zasiądzie?

Protesty lekarzy nie zmniejszyły poziomu zaufania
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