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Wiedza
Praktyka
Prestiż

Program
8.00 – 8.30
Rejestracja uczestników
	Zwiedzanie stoisk firm farmaceutycznych
8.30 – 8.35 	Otwarcie Konferencji
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska
Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska  
Przewodnicząca Oddziału Dolnośląskiego PTP
mgr Małgorzata Hein
Prezes firmy Symposion
8.35 – 9.30	Sesja I
Spotkanie z Ekspertem
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska, Bydgoszcz
 Alergia pokarmowa przez pryzmat mikrobioty przewodu pokarmowego
 Prezentacja produktowa firmy Nutricia
 Zastosowanie mieszanki aminokwasowej w leczeniu alergii
na białka mleka krowiego u dzieci
 Dyskusja
9.30 – 10.35	Sesja II
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska
 Miejscowa terapia atopowego zapalenia skóry
prof. dr hab. n. med. Rafał Nowicki, Gdańsk
 Anafilaksja u dziecka – czy to naprawdę się zdarza? Co robić? Jak zapobiegać?
dr hab. n. med. Marita Nittner – Marszalska, Wrocław
 Biegunka u dzieci – zapobieganie odwodnieniu
prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht, Warszawa
 Dyskusja
10.35 – 10.50 Przerwa na kawę
10.50 – 12.30	Sesja III
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy
 Teoria i praktyka postępowania w wybranych czynnościowych zaburzeniach
przewodu pokarmowego u dzieci
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska, Bydgoszcz
 Prezentacja produktowa firmy Mead Johnson
 Model postępowania w bólach brzucha i zaparciach u dzieci: pasywny czy aktywny?
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy, Poznań
Grant edukacyjny firmy Sanofi Aventis

 Prezentacja produktowa firmy USP Zdrowie
 Niedokrwistość u dzieci – co znaczą wykładniki badań diagnostycznych,
leczyć / nie leczyć, kiedy i jak?
prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, Wrocław
 Co każdy lekarz powinien wiedzieć o hormonie wzrostu?
prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, Szczecin
 Dyskusja

12.30 – 14.20	Sesja IV
Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska
 Leczenie i profilaktyka zakażeń układu moczowego u dzieci
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska, Wrocław
 Znaczenie rehabilitacji w leczeniu chorób wieku dziecięcego
prof. dr hab. n. med. Alicja Chybicka, Wrocław
 NAN OPTI PRO PLUS z HMO – przełomowa innowacja
Prezentacja produktowa firmy Nestle  
 Kaszlący przedszkolak – astma wczesnodziecięca, kaszel poinfekcyjny, PZO
dr hab. n. med. Joanna Peradzyńska, Warszawa
 7 powodów dla których warto stosować ambroxol
           
Prezentacja produktowa firmy Sanofi Aventis
 Czego mukowiscydoza uczy lekarza praktyka
prof. dr hab. n. med. Dorota Sands, Warszawa
 Dyskusja
14.20 – 14.35

Przerwa na kawę   

14.35 – 15.40	Sesja V
Drogowskazy w leczeniu chorób obturacyjnych dróg oddechowych
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Adam Sybilski
 Nowości w diagnostyce i leczeniu grypy
prof. dr hab. n. med. Adam Sybilski, Warszawa
 Kaszel u dziecka – od problemu do rozwiązania. Co w nosie piszczy?
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Buczyłko, Łódź  
 Postępy w leczeniu dzieci z obturacją drzewa oskrzelowego
prof. dr hab. n. med. Adam Sybilski, Warszawa
 Dyskusja
15.40 – 16.00	Sesja VI
Tajemnica lekarska a obowiązki denuncjacyjne i współpraca z organami ścigania                           
z uwzględnieniem obowiązujących znowelizowanych przepisów – case study
(lekarz wobec przemocy w rodzinie, krzywda małoletniego, lekarz jako świadek
w postępowaniu cywilnym i karnym; prawny i społeczny obowiązek denuncjacji)
mec. Katarzyna Piwowarczyk, Kancelaria Disce – Med.
16.00	Zakończenie konferencji / wręczenie certyfikatów
Lunch

Informacje ważne dla Uczestnika
7 punktów edukacyjnych  Nieodpłatny udział w konferencji  Wymagana rejestracja on-line:
www.konferencje.symposion.pl/2018,PTP2018 (lub na miejscu w dniu konferencji w godzinach 8.00-10.00)
Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót
produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(DZ.U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570).

www.symposion.pl/konferencje-i-kongresy

