
  



08:30–09:00 Rejestracja uczestników oraz zwiedzanie stoisk firm farmaceutycznych       

 

09:00                   Otwarcie konferencji 
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski – Prezes Zarządu Głównego PTP 
Dr n. med. Paweł Gonerko – Przewodniczący Oddziału Zachodniopomorskiego PTP 
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska – Dyrektor Podyplomowej Szkoły PTP 

09:05-10:15 SESJA I 
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski 

 Zapalenie stawów – droga od pediatry do reumatologa 
Dr hab. n. med. Violetta Opoka-Winiarska 

 Kiedy pediatra / lekarz rodzinny powinien poprosić o konsultacje 
hematoonkologa? 
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski 

 Zaburzenia w oddawaniu moczu u dzieci -  aktualne zasady diagnostyki  
i leczenia 
Prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska 
 

 Dyskusja 

10:15-11:25 SESJA II 
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 

 Makrolidy. Nie zawsze. Nie wszystkie 
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski 

 Biegunki u dzieci 
Prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

 ... 

 Dyskusja 

 

 

 

 

  

 
  

 



11:45-13:15 SESJA III 
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 

 Alergia pokarmowa – rzeczywisty problem pediatryczny 
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 

 Nowa era w rozumieniu mikrobioty 
Prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska / Dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień 

 Prezentacja produktowa Bebilon 

 Kiedy możemy podejrzewać niepowodzenie terapeutyczne  
leczenia silnym hydrolizatem białkowym dzieci  
z alergią na białka mleka krowiego 
Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 
 

 Dlaczego NEOCATE to wyjątkowe rozwiązanie dla pacjentów z ABMK? 

 Dyskusja 

13:15-14:25 SESJA IV 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy 

 Alternatywna terapia zapaleń dróg oddechowych u dzieci 
Prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy 

 Mikrobiota a probiotyki – co nowego ? 
 

Prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 

 Szczepienia ochronne - najczęściej zadawane pytania 
Dr n. med. Ewa Duszczyk  

 Dyskusja 

 

 

 

 

  



14:45-15:35 SESJA V 
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak, Dr n. med. Paweł Gonerko 

 Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w gabinecie pediatry 
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk z zespołem 

 Wybrane zespoły przebiegające z niskorosłością  
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak 

 Dyskusja 

      15:35 Zakończenie konferencji / wręczenie certyfikatów / lunch 



 

 
 

  


