
Warszawa, 30 marca 2021 

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie, 

Jako wieloletni partner instytucji medycznych i naukowych widzimy ogromną wartość w 
dzieleniu się wiedzą i doświadczeniami poprawiającymi jakości opieki zdrowotnej. Wraz z firmą ZOLL, 
której jesteśmy autoryzowanym partnerem, ogromną przyjemnością zaprosić Państwa do udziału w 
konferencji pod tytułem:   

„Skuteczna resuscytacja - Jak poprawić przeżywalność w NZK” 

Prowadzącym i głównym wykładowcą będzie niekwestionowany guru w zakresie jakości 
resuscytacji dr. Daniel Davis, który jest od wielu lat aktywnym członkiem AHA i dzięki badaniom jakie 
prowadzi od kilkunastu lat, jest współtwórcą wytycznych resuscytacji (również najnowszej edycji 
2020). Konferencja odbędzie się w formie wirtualnej: 

w dniu 07 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 18:00 

Wykłady są przeznaczone dla osób związanych zawodowo z tematyką resuscytacji krążeniowo 
-oddechowej zarówno w ratownictwie przedszpitalnym, jak i odpowiedzialnych za działanie 
wewnątrzszpitalnych zespół reanimacyjnych. Jest to spotkanie na żywo, prowadzone będzie w języku 
angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. Jest również możliwość zadawania pytań 
prelegentom, którzy jak wynika z dotychczasowych spotkań bardzo wnikliwie podchodzą do 
poruszanych kwestii.  

Udział w konferencji jest bezpłatny 
(wymagana rejestracja na stronie konferencji): 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0pceCupj0qHtxmaekUrAaHO1ecx8bAjyT7 

 

Mamy nadzieję, że to spotkanie zapoczątkuje naszą współpracę w zakresie edukacji i 
praktycznego wykorzystania najnowszych technologii wpływających bezpośrednio na poprawę 
przeżywalności pacjentów (nie tylko z NZK), a tym samym na podnoszenie jakości opieki medycznej.  

W celu ułatwienia rozsyłania zaproszenia przesyłamy w wersji elektronicznej plakat z pełnym 
programem, jak również skrócone zaproszenie z linkiem w formie wygodnej do załączenia do 
korespondencji elektronicznej – prosimy o przesłanie dalej do wszystkich osób, które mogą być 
zainteresowane tematem jakości resuscytacji.  

W razie jakichkolwiek pytań osobą kontaktową z naszej strony jest:  

Maciej Brasse, tel. 606 438 325, e-mail: m.brasse@paramedica.pl 



 

Firma Paramedica Polska istnieje na rynku polskim od 1993 roku. Dzięki wieloletniej 
współpracy z europejskimi i amerykańskimi dostawcami Paramedica Polska posiada w swojej ofercie 
wybrane rozwiązania najlepszych światowych producentów takich jak Zoll Medicall Corporation jak 
również: HillRom, Ferno, , Mindray, Nonin Medicall Inc, Smiths/PneuPac Ltd, Stehpan, Mediprema. 

Nasze rozwiązania do elektroterapii opierają się na sprawdzonych i udokumentowanych 
klinicznie technologiach prof. Paula Zoll’a: 

 Niskoenergetycznej, bezpiecznej dla komórek mięśnia sercowego (rektalinearnej 
fali defibrylacyjnej), który dzięki swojej charakterystyce i wykorzystaniu dokładnej 
techniki pomiarów impedancji pacjenta pozwala na uzyskanie najwyższej skuteczności 
defibrylacji i kardiowersji u pacjentów bez konieczności używania wysokich energii.  

 Szeroko czasowego impulsu elektrostymulacyjnego, który jest wysoce skuteczny już 
przy niższych energiach (mA), co powoduje mniejsze dolegliwości bólowe dla 
pacjenta, przez co pacjent wymaga krótszej opieki pozabiegowej. 

Firma ZOLL, której jestem od ponad 20 lat autoryzowany partnerem w Polsce kładzie bardzo 
duży nacisk na podnoszenie efektywności działań ratunkowych w szpitalu i ratownictwie medycznym. 
Jest w związku z tym liderem we wprowadzaniu rozwiązań ułatwiających i poprawiających jakość 
resuscytacji bazujących na badaniach naukowych największych autorytetów w dziedzinie resuscytacji 
krążeniowo oddechowej. Dzięki współpracy np. z dr. Danielem Davisem, dr. Benem Bobrowem firma 
wprowadziła rozwiązania obrazujące bardzo dokładnie jakość resuscytacji manualnej jak również 
innowacyjne urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej.  

Zapewniamy swoim Klientom współpracę we wszystkich etapach, począwszy od rozpoznania 
potrzeb, poprzez dostarczenie sprzętu, przeszkolenie użytkowników aż po serwis gwarancyjny i 
pogwarancyjny. Naszym założeniem jest kompleksowe, fachowe doradztwo w zakresie 
szczegółowego wyposażenia medycznego szpitali i zespół ratownictwa medycznego.  

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami: 

 

www.paramedica.pl 

tel. 22 313 09 39, 

e-mail: paramedica@paramedica.pl 

 


