
Konferencja Online

Immunology4You

Od molekularnego do praktycznego 
podejścia do chorób, o których nie 
mówi się wystarczająco często.

Termin: 14.01.2023   Czas trwania: 9.00 – 18.15

  

Patronat honorowy: Konsultant Krajowy w dziedzinie immunologii klinicznej

Konferencja kierowana jest do lekarzy specjalistów:
immunologów, dermatologów, hematologów, pulmonologów, neurologów, 
alergologów oraz wszystkich lekarzy zainteresowanych tematem 

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

Panel 1 – ZROZUMIEĆ CHOROBĘ

9:00 – 9:10 Wstęp - przywitanie gości i wykładowców
- dr hab. n. med., prof. UMK Sylwia Kołtan; dr n med. Dariusz Sołdacki

Immunologiczne  podłoże wybranych jednostek klinicznych 

9:30 - 9:40 Komentarz immunologa: 
- dr n. med. Dariusz Sołdacki

10:00 - 10:10 Komentarz immunologa: 
- dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka

9:10 - 9:30 Inny punkt uchwytu w leczeniu astmy  ciężkiej 
Mechanizmy molekularne uzasadniające zastosowanie terapii anty-
TSLP jako innego miejsca interwencji w leczeniu astmy w porównaniu 
z dotychczasowymi terapiami biologicznymi w astmie ciężkiej.    

- prof. dr hab. n.med. Maciej Chałubiński

12:00 - 12:10 Komentarz immunologa: 
- dr n. med. Dariusz Sołdacki

11:10 - 11:30 Immunologiczne aspekty 
polineuropatii obwodowych (CIDP i MMN)

Kryteria rozpoznania, obrazy kliniczne, opcje leczenia, w tym stosowanie 
immunoglobulin - czy są perspektywy nowych terapii na te schorzenia?

- prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
9:40 - 10:00 Immunologiczne aspekty atopowego 

       zapalenia skóry

- dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

Kryteria rozpoznania, skale oceny skuteczności leczenia. 
Punkty uchwytu leków z zaznaczeniem ich wpływu na komórki układu 
immunologicznego, w tym leków biologicznych.

10:10 – 10:30 Choroba Gauchera
Rola odpowiedzi immunologicznej w skuteczności leczenia 
biologicznego - przykład użycia systemu ekspresji białek do produkcji 
leków na przykładzie ch. Gaucher’a. Wykład pod patronatem Takeda. 
- prof. dr hab. n. med. Beata Kieć-Wilk

11:40 – 12:00 Choroba Fabry’ego 

- prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal

Rola odpowiedzi immunologicznej w skuteczności leczenia biologicznego - 
przykład użycia systemu ekspresji białek do produkcji leków na przykładzie 
ch. Fabry’ego. Wykład pod patronatem Takeda.

11:30-11:40 Komentarz immunologa: 
Mechanizmy immunomodulacyjnego działania immunoglobulin poliwalentnych. 

- dr n. med. Dariusz Sołdacki

10:40 – 11:00 Immunologiczne problemy związane           
 z przeszczepieniem komórek macierzystych  
szpiku (HSCT)  

Który  schemat kondycjonowania najbardziej predysponuje do wtórnego 
niedoboru odporności allo-HSCT. Czy haplo-HSCT gorzej rokuje odnośnie 
niedoborów odporności. 
- prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kałwak

11:00 – 11:10 Komentarz immunologa: 
Jak na wtórne niedobory odporności patrzy immunolog? 
- dr hab. n. med., prof. UMK Sylwia Kołtan

10:30 - 10:40 Komentarz immunologa: 
- dr n. med. Maja Klaudel - Dreszler

12:10 - 12:25 Dyskusja ekspertów z sesji pierwszej 

12:25 - 12:40 Przerwa na kawę 
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14:40 – 14:45 Dyskusja wykładowców 

15:15 – 15:20 Podsumowanie

 - dr n. med. Dariusz Sołdacki 

15:20 – 15.35 Przerwa na kawę

15:10 – 15:15 Dyskusja wykładowców 

14:45 – 15:10 Przypadki kliniczne: CIDP 
 - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk 

13:15- 13:40 Intensyfikacja leczenia przeciwzapalnego
       w astmie - zalecenia i opis przypadku 
- dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

13:40 – 13:45 Dyskusja wykładowców 

13:10- 13:15 Dyskusja wykładowców 

13:45 - 14:10 Przypadki kliniczne: choroba Gauchera
          Wystąpienie pod patronatem Takeda.

- prof. dr hab. n. med. Beata Kieć-Wilk 

14:10 - 14:15 Dyskusja wykładowców

Panel 2 - INTERDYSCYPLINARNE ZAGADKI KLINICZNE

12:40 - 12:45 Wprowadzenie do Panelu 2
- dr hab. n. med., prof. UMK Sylwia Kołtan; dr n med. Dariusz Sołdacki

Praktyczne  podejście do  wybranych jednostek klinicznych

12:45 - 13:10 Przypadki kliniczne: astma ciężka
- prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

14:15 - 14:40 Przypadki kliniczne: choroba Fabry’ego 

- prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal

Wystąpienie pod patronatem Takeda.

15:35 – 16:35 Fresh News 

16:15 - 16:35 Immunologiczne aspekty w astmie ciężkiej 
        i pokrzywce

- prof. dr hab. n. med. Maciej Kupczyk

15:55 – 16:15 Zastosowanie przeciwciał monoklonalnych
         w profilaktyce i leczeniu COVID-19  
                   

16.40 – 18.00 Wprowadzenie do Panelu 3
- dr hab. n. med., prof. UMK Sylwia Kołtan; dr n med. Dariusz Sołdacki

Panel 3 - PRZYSZŁOŚĆ W ZASIĘGU RĘKI

16.40 – 17.00  Challenges in allergy diagnosis and
          therapy-state of the art
-  prof. Rudolf Valenta

18.00 – 18.15  Zakończenie spotkania17.10 – 17.30 Rola bradykininy i jej receptorów 
                    w COVID 19 u chorych z HAE

-  dr n.med. Paweł Dubiela

15:35 – 15:55 Immunologiczne aspekty   tocznia 
rumieniowatego układowego 

- prof. dr hab. n. med. Joanna Makowska 

Aktualne  kryteria rozpoznania tocznia rumieniowatego, skale 
aktywności, leczenie z punktami uchwytu w tym nowym 
przeciwciałem monoklonalnym - anifrolumabem. 

- prof. dr hab. n. med.Krzysztof Tomasiewicz, 

- komentarz: dr hab. n.med., prof .UMK Sylwia Kołtan 

Najnowsze technologie diagnostyczne i lecznicze, 
opracowane w ramach międzynarodowej współpracy 

Wystąpienie pod patronatem Astra Zeneca.

17.40 – 18.00 Współpraca międzynarodowa w projektach 
          naukowych na przykładzie rejestru astmy ciężkiej

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

Wystąpienie pod patronatem Astra Zeneca.



Jednostka Kształcąca: 

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Szpital Uniwersytecki nr 1 
im. Dr Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

  Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający    
  uczestnictwo w konferencji oraz 7 punktów 
  edukacyjnych

W ramach opłaty uczestnicy otrzymają:

  dostęp do transmisji, 
  książkę konferencyjną w pdf, 
  dodatkowe materiały konferencyjne, 
  dostęp do nagrania konferencji

Certyfikat i punkty edukacyjne: Fee konferencyne: 300 PLN brutto

Partnerzy:

ul. Wojska Polskiego 7
05-850 Macierzysz

tel. 606 804 275
tel. 606 211 027

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

Partner Złoty: Partner Srebny:

Partner:

Zarejestruj się: https://kimze-online.com/wydarzenia/immunology4you2023/
Zarejestruj się: http://immunology4you.pl/  

Partner Medialny:


