
 

5. DROGOWSKAZY W PEDIATRII   

Konferencja pod patronatem   

Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  

przy współudziale  

Oddziału Bydgoskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego 

 

Program konferencji 

 

0825 - 0830  Powitanie i wprowadzenie 

             prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska   

 prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska 

 dr hab. n. med. Aneta Krogulska prof. UMK 

 

0830 – 1000   SESJA I  

Prowadzenie sesji – prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska 

 

0830 – 0850  Nowa sytuacja epidemiologiczna w związku z wojną i migracją ludności 

w Europie.  

     prof. dr hab. n. med. Magdalena Figlerowicz 

0850 – 0910  Dysbioza pocovidowa. Zasady rebiozy. 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy 

0910 – 0930  Odległe ryzyko dysbiozy związanej z antybiotykoterapią  
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska 

0930 – 0950 Naturalna immunostymulacja 
 prof. dr hab. n. med. Adam Sybilski 

 

0950 – 1000 Dyskusja 

 

1000 – 1120 SESJA II  

Prowadzenie sesji – prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka - 

Szaflarska 
 

1000 – 1030  Grant naukowy Swixx Biopharma 

Moderator: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska  

 

 Cholestazy wewnatrzwatrobowe ze szczegolnym uwzglednieniem PFIC 
 prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska 

 

 Dyskusja – pytania i odpowiedzi  
 



 

1030 – 1050  Czy najnowsze wytyczne ECCO – ESPGHAN zmieniają zasady 

leczenia pacjentów pediatrycznych z chorobą Leśniowskiego – Crohna? 
prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska 

1050 – 1110  Biegunka u dzieci – jak ważne jest prawidłowe nawodnienie  
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska 

 

1110 - 1120       Dyskusja  

 

1120 – 1130    Przerwa kawowa  

 

1130 – 1240 SESJA III 

 Prowadzenie sesji – dr hab. n. med. Aneta Krogulska prof. UMK 

 

1130 – 1150  Standardy PTGHŻD – 2022 w leczeniu czynnościowego zaparcia 

stolca  

     prof. dr hab. n. med.  Piotr Albrecht 

1150 – 1210  Alternatywne postępowanie w wybranych chorobach czynnościowych 

przewodu pokarmowego u dzieci i młodzieży 

     prof. dr hab. n. med.  Wojciech Cichy 

1210 – 1230  Czy możemy zrobić coś jeszcze z bateriami połykanymi przez dzieci? 

     prof. dr hab. n. med.  Anna Szaflarska - Popławska 

 

1230 – 1240 Dyskusja 

 

1240 – 1410 SESJA IV  

Prowadzenie sesji – prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska 

 

1240 – 1300  Aktualne zalecenia leczenia żywieniowego u dzieci 
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac – Kożuchowska 

1300 – 1310  Kompleksowe wsparcie w kolce niemowlęcej 
 mgr Julia Koseda  

1310 – 1330     Interpretacja badań laboratoryjnych w nefrologii 

    prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska 

1330 – 1350  Lacticaseibacillus rhamnosus GG – znaczenie w zdrowiu i chorobie  
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska  

1350 – 1400  5 powodów dla których warto wybrać Dicoflor  
 mgr Elżbieta Szafraniec   

 

1400 – 1410 Dyskusja 

 

1410 – 1440 Przerwa lunchowa 

 



 

1440 – 1550 SESJA V 

 Prowadzenie sesji – dr hab. n. med. Aneta Krogulska prof. UMK 
 

1440 – 1500  Alergia na białka mleka krowiego – od teorii do praktyki 

    prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska 

1500 – 1520  Łagodna i umiarkowana alergia na białka mleka krowiego – czy wybory 

terapeutyczne są zawsze proste? 

dr hab. n. med. Beata Cudowska 

1520 – 1540 Indukcja tolerancji na mleko 

     dr hab. n. med. Aneta Krogulska prof. UMK  

 

1540 – 1550 Dyskusja 

 

 

1550 – 1720 SESJA VI  

 Prowadzenie sesji – prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka - 

Szaflarska 

 

1550 – 1610  Charakterystyka produktu leczniczego roślinnego i jego znaczenie w 

pediatrii 
  prof. dr hab. n. farm.  Mirosława Krauze – Baranowska  

1610 – 1630  Niedokrwistość z niedoboru żelaza – spojrzenie hematologa 
dr hab. n. med. i n. o zdr. Krzysztof Czyżewski prof. UMK  

1630 – 1650  Fakomatozy – co nowego po drugiej stronie lustra  
prof. dr hab. n. med. Mariusz Wysocki 

1650 – 1710 Leczenie bólu w warunkach ambulatoryjnych. Kiedy paracetamol, kiedy 

ibuprofen, a kiedy metamizol? 
prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski  

 

 

1710 – 1720 Dyskusja 

 

1720 Zakończenie konferencji 

 

 

  


