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Uczestnicy szkolenia medycznego otrzymają 
certyfikat potwierdzający uczestnictwo
oraz 7 punktów edukacyjnych

Informacje promocyjne i marketingowe na stoiskach firm farmaceutycznych są skierowane tylko 
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 45, poz. 271).

OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ INTERNY
i MEDYCYNY RODZINNEJ 2021    

Pacjent z objawami gastrologicznymi w dobie
pandemii COVID-19
- prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska

Jak zadbać o dobry sen 

Dyskusja
Przerwa

Przewlekła niewydolność żylna w gabinecie lekarza rodzinnego
– wskazówki praktyczne
- prof. dr hab. n. med. Zbigniew Krasiński

Protekcja naczyniowa – poszukując optymalnej terapii cukrzycy 
- prof. dr hab. n. med. Janusz Gumprecht

Dyskusja i zakończenie konferencji

Towarzystwo 
Internistów 
Polskich

Patronat Naukowy:

Partnerzy:

Konferencja jest bezpłatna

12:25 – 12:35

COVID-19 - szczepienia a alergie i ryzyko anafilaksji
- prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

Dyskusja

Leki niesteroidowe przeciwzapalne, a ryzyko 
ze strony serca 

-

- prof. dr hab. n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk

Dyskusja

Przerwa

Nowości w terapii chorób obturacyjnych (astma 
i POChP)
- prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

Korzyści i ryzyko stosowania inhibitorów pompy protonowej 
- prof. dr hab. n. med. Barbara Skrzydło-Radomańska

Szczepienia dorosłych z chorobami przewlekłymi 
- dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

12:35 – 12:55

14:25 – 14:45

Jak poprawić skuteczność i bezpieczeństwo NLPZ
- przykład połączenia diklofenaku z kompleksem witamin B
prof. dr hab. n.med. Marek Postuła

- prof. dr hab n. med. Napoleon Waszkiewicz

Czy podróże egzotyczne podczas pandemii mogą 
być bezpieczne?  
- dr hab. n. med. Piotr Kajfasz

11:50 – 12:10

- prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
Wybrane problemy nefrologiczne u chorych z COVID-1912:55 – 13:15

- prof. dr. hab. n. med. Piotr Pruszczyk

Jak długo, bezpiecznie i skutecznie leczyć chorego po 
zatorowości płucnej 

11:10 – 11:30

Skuteczna kontrola ciśnienia, glikemii i dyslipidemii ważna
jak nigdy dotąd
- prof. dr n. med. Danuta Czarnecka
- prof. dr n. med. Anna Tomaszuk-Kazberuk
- dr hab. n. med. Marianna Bąk

10:10 – 11:10

Konferencja kierowana jest do lekarzy specjalistów:  
immunologów, kardiologów, hematologów, gastroenterologów, neurologów oraz lekarzy internistów

09:00-09:10 Inauguracja Konferencji 
Prowadzenie dr hab. n. med. Sylwia Kołtan,  
prof. UMK i dr n. med. Dariusz Sołdacki

09:10-09:30 Immunologiczne aspekty choroby 
zatorowo-zakrzepowej 
dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek
Immunologiczne aspekty miażdżycy i żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej – zapalenie, wolne rodniki tlenowe, zaangażowanie komórek 
układu immunologicznego w patogenezie blaszki miażdżycowej i 
powstawaniu zakrzepicy, punkty uchwytu leków stosowanych według 
aktualnych standardów, które wpływają na reakcje immunologiczną w 
obrębie blaszki miażdżycowej oraz prowadzące do zakrzepicy.

09:30-09:40 Komentarz immunologa - dr n. med. Dariusz Sołdacki 

09:40-10:00 Immunologiczne aspekty astmy 
prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
Mechanizmy immunologiczne prowadzące do rozwoju choroby. 
Punkty uchwytu leków z zaznaczeniem ich wpływu na komórki 
układu immunologicznego. Czy stosując nowoczesne leczenie 
biologiczne astmy upośledzamy działanie układu immunologicznego 
w układzie oddechowym, czy wręcz odwrotnie. 

10:00-10:10 Komentarz immunologa - dr n. med. Dariusz Sołdacki 

10:10-10:30 Immunologiczne aspekty choroby  
Leśniowskiego-Crohna
prof. dr hab. n. med. Piotr Eder
Mechanizmy immunologiczne prowadzące do rozwoju choroby 
Crohna. Punkty uchwytu leków zaznaczeniem ich wpływu na 
komórki układu immunologicznego. Mikrobiom a choroba Crohna. 
Pozajelitowe objawy choroby Crohna.

10:30-10:40 Komentarz immunologa - dr n. med. Maciej Dądalski 

10:40-11:00 Immunologiczne aspekty pokrzywki
dr n. med. Izabella Kupryś- Lipińska
Czy możemy traktować pokrzywkę jako rodzaj alergii czy raczej 
powinniśmy myśleć o niej jako o chorobie autoimmunologicznej;  
czy wszystkie rodzaje pokrzywki możemy leczyć tak samo?  
Mechanizmy działania leków stosowany w pokrzywce, w tym leczenia 
biologicznego terapii.

11:00-11:10 Komentarz immunologa - prof. dr hab. n. med. Anna 
Zalewska-Janowska

11:10-11:30 Immunologiczne aspekty hemofilii 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga
Jak defekty prowadzące do hemofilii wpływają na układ 
immunologiczny? Jak odróżnić hemofilię wrodzoną od nabytej? 
Wybór leków w hemofilii wrodzonej i nabytej. Czy wpływ na układ 
immunologiczny jest ważny tylko w hemofilii nabytej, czy też może 
być istotny w hemofilii wrodzonej?

11:30-11:40 Komentarz immunologa - dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, 
prof. UMK

11:40-12:20 Nie zawsze słysząc tętent kopyt zobaczymy  
konia, czasami może być to zebra. Dlaczego 
warto pamiętać o chorobach rzadkich?

11:40-12:00 Wrodzony obrzęk naczynioruchowy (HAE) 
dr n. med. Dariusz Sołdacki
Jakie objawy kliniczne mogą prezentować pacjenci z HAE 
i w jakim mechanizmie dochodzi do jego powstawania? 
Objawy sugerujące HAE w obrębie jamy brzusznej, które 
mogą być mylone z „ostrym brzuchem”, Nawracające 
asymetryczne obrzęki - różnicowanie pomiędzy obrzękami  
z zaburzeń naczyniowych w przebiegu miażdżycy czy zakrzepicy 
z obrzękami w przebiegu HAE,przyczyny duszności - jak odróżnić 
zaostrzenia astmy z obrzękami krtaniowymi w przebiegu HAE.

12:00-12:20 Pierwotne niedobory odporności (PNO) 
dr n. med. Dariusz Sołdacki
Kiedy powinniśmy pomyśleć o pierwotnych niedoborach odporności  
w praktyce klinicznej? Objawy sugerujące pierwotne niedobory 
odporności. Objawy z przewodu pokarmowego mogące 
sugerować PNO, obraz endoskopowy przewodu pokarmowego 
mogący sugerować PNO, czy infekcje w układzie oddechowym 
w PNO mają nietypowy przebieg? Rozpoznania hematologiczne 
mogące zasugerować PNO.

12:20-12:30 Dyskusja ekspertów i odpowiedź na pytania  

12:30-12:50 Przerwa

Zrozumieć chorobę - interdyscyplinarne podejście  

do wybranych jednostek klinicznych

Immunology4You

Sobota 15 styczeń 2022 
Czas trwania: 9.00-18.45

Kierownictwo naukowe: dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK, dr n. med. Dariusz Sołdacki

KONFERENCJA ON-LINE

Patronat honorowy: Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

Ekspert w wybranej dziedzinie medycyny przedstawi mechanizmy immunologiczne przebiegające w danej jednostce 
chorobowej. Immunolog kliniczny skomentuje mechanizmy wspomniane przez eksperta, pokazując analogię z innymi 
schorzeniami lub zaburzeniami układu immunologicznego.

ul. Wojska Polskiego 7
05-850 Macierzysz tel. 606 211 027

www.kimze-online.com 
www.immunology4you.pl

  Panel 1     ZROZUMIEĆ  IMMUNOLOGIĘ



17:55-18:20 Biologia komórek NK pod kątem strategii
leczenia z użyciem CAR-NK cells
dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon (WUM), 
Professor; MD, PhD  Karl-Johan Malmberg
University of Oslo, Norway and Visiting Professor in 
Cell-Based Cancer Immunotherapy at the Karolinska 
Institute, Stockholm, Sweden

18:25-18:45 Zakończenie i odpowiedź na pytania uczestników 

Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji oraz 10 punktów edukacyjnych 
otrzymają Państwo po zakończeniu konferencji.

Fee konferencyjne: 250 pln brutto  
(obejmuje: dostęp do transmisji, książka konferencyjna w .pdf, materiały konferencyjne, dostęp do nagrania konferencji)

12:50-12:55 Wprowadzenie do Panelu 2 
Prowadzenie: dr hab. n. med. Sylwia Kołtan,  
prof. UMK  i dr n. med. Dariusz Sołdacki

12:55-13:25 Przypadki kliniczne i terapia 
żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej 
dr hab. n. med. Joanna Rupa-Matysek

13:25-13:30 Dyskusja wykładowców  

13:30-14:00 Przypadki kliniczne i terapia hemofilii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga

14:00-14:05 Dyskusja wykładowców

14:05-14:35 Przypadki kliniczne: immunologiczne aspekty 
choroby Leśniowskiego-Crohna
Prof. dr hab. n. med. Piotr Eder

14:35-14:40 Dyskusja wykładowców 

14:40-15:10 Przypadki kliniczne i terapia astmy
prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

15:10-15:15 Dyskusja wykładowców

15:15-15:45 Przypadki kliniczne i terapia pokrzywki 
dr n. med. Izabella Kupryś- Lipińska 

15:45-15:50 Dyskusja wykładowców

15:50-16:20 Przypadki kliniczne i terapia HAE 
lek med. Małgorzata Sokołowska

16:20-16:25 Dyskusja wykładowców

16:25-16:55 Przypadki kliniczne i terapia PNO   
dr n. med. Dariusz Sołdacki

16:55-17:00 Dyskusja wykładowców

17:00-17:10 Podsumowanie
dr n. med. Dariusz Sołdacki

17:10-17:20 Przerwa

17:20-17:25 Wprowadzenie do Panelu 3
Prowadzenie: dr hab. n. med. Sylwia Kołtan, prof. UMK 
i dr n. med. Dariusz Sołdacki

17:25-17:50 Z alergią dookoła świata – badania od koncepcji  
do realizacji (diagnostyka, alergie pokarmowe, 
dermatologia)
dr n. med. Paweł Dubiela, (UM w Wiedniu),
prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk (UM w Łodzi)

 

Eksperci przedstawią przypadki kliniczne pacjenta z omawianą w pierwszym panelu jednostką chorobową. Przypadki 
prowadzone będą w formule interaktywnej, pozwalającej na aktywny udział uczestników w tym panelu.

Eksperci z wiodących ośrodków krajowych i zagranicznych przedstawią najnowsze technologie diagnostyczne i lecznicze 
w omawianych wcześniej jednostkach chorobowych.

Zarejestruj się: https://kimze-online.com/wydarzenia/immunology4you/

ul. Wojska Polskiego 7
05-850 Macierzysz

tel. 606 804 275
tel. 606 211 027

www.kimze-online.com 
www.immunology4you.pl

  Panel 2     INTERDYSCYPLINARNE  ZAGADKI  KLINICZNE

  Panel 3     PRZYSZŁOŚĆ  W  ZASIĘGU  RĘKI  (sesje międzynarodowe)

Partner Główny: Partner:


