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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).

9:20 – 9:25 

9:45 – 10:05

10:25 – 10:45

Ból brzucha, wymioty, biegunka uwarunkowane 
mikrobiomem jelitowym 
- prof. dr hab. n. med. prof. Piotr Socha

10:45– 10:55

Konferencja jest bezpłatna

11:05– 11:25 

Przerwa10:55 – 11:05 

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

PIMS- TS - w praktyce lekarza pediatry

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

12:25 – 12:45

Konferencje prowadzi  

OBLICZA WSPÓŁCZESNEJ 
PEDIATRII 2022

Agenda ramowa

11:25– 11:45 

Krztusiec - trudny przeciwnik 
- dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska

9:00 – 9:20 Postępy w profilaktyce o leczeniu otyłości u dzieci
- prof. dr hab. n.med Artur Mazur

Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Fenyloketonuria -  najczęstsze wrodzone zaburzenie  
przemian aminokwasów

- prof. dr hab. n. med.Bożena Mikołuć

prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

13:05 – 13:20 Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników

Nastolatki i młodzi dorośli z zaburzeniami hemostazy 

- prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

10:05 – 10:25

Uczestnicy szkolenia medycznego otrzymają 
certyfikat potwierdzający uczestnictwo
oraz 4 punkty edukacyjne.

Patronat Naukowy

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

12:05 – 12:25

- dr n. med. Edyta Heropolitańska-Pliszka

Preparaty immunoglobulin - jeden lek, wiele możliwości

12:45 – 13:05 Neutropenia w gabinecie lekarza pediatry

- prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Problemy żywieniowe małych dzieci w Polsce – skuteczne 
strategie żywieniowe poprawy zbilansowania diety
- prof. dr hab. n. med. Piotr Socha

11:45– 12:05 Kontrowersje leczenia mukolitycznego w chorobach dróg
oddechowych. Może jest coś czego nie wiesz? 
- prof. dr hab.n. med. Ryszard Kurzawa

9:25 – 9:45 Jak rozpoznać i leczyć postępującą rodzinną cholestazę 
wewnątrzwątrobową

- prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska

Proponowane terminy spotkań i miasta




