PROGRAM

PROGRAM KONFERENCJI
CZWARTEK 24.05.18
16:30–19:00 OTWARCIE KONFERENCJI
Wykłady Inauguracyjne:
Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny — Dopalacze – problem społeczny XXI wieku
Paweł Januszewicz (Polska) — Telemedycyna w pediatrii
Aneta Nitsch-Osuch (Polska) — Strategia kokonowa szczepień – wyzwanie dla rodziny czy zdrowia publicznego?
Berthold Koletzko (Niemcy) — Innowacje w żywieniu niemowląt
KOKTAJL

PIĄTEK 25.05.18
Panel Pediatryczny

Panel poświęcony Zdrowiu Publicznemu

08:30–10:00
Choroby kości i układu kostno-stawowego

Remigiusz Kijak (Polska) — Wybrane aspekty
dojrzewania seksualnego dzieci i młodzieży
z niesprawnością intelektualną

Frederick Kaplan (USA) — Nadzieja na ucieczkę
z kościanej klatki – nowe metody leczenia FOP
Małgorzata Dąbrowska (Polska) — Postępy w leczeniu
chorób reumatologicznych u dzieci
Jeremy Allgrove (Wielka Brytania) — Postępy
w rozpoznawaniu i leczeniu krzywic hipofosfatemicznych

Piotr Tyszko (Polska) — Nierówności w zdrowiu dzieci
w Polsce – diagnoza i strategie przeciwdziałania
Anna Kowalewska (Polska) — Nikotynizm dzieci
i młodzieży

10:00–10:35
Sesja sponsorowana
Aleksandra Bira (Polska) — NAN OptiPro z HMO –
przełom w żywieniu dzieci
Edyta Łuszczki (Polska) — Oligosacharydy w mleku
kobiecym
Dominika Głąbska (Polska) — Analiza wpływu
uczestnictwa w programie edukacyjnym „Lekkoatletyka
Dla Każdego!” na zachowania żywieniowe i skład ciała
młodzieży
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Czas przeznaczony na prezentacje
badań naukowych z zakresu
zdrowia publicznego

Panel Pediatryczny

Panel poświęcony Zdrowiu Publicznemu

10:35–11:30
Endokrynologia
Wieland Kieß (Niemcy) — Co pozwala dzieciom
zachować sprawność i zdrowie – wyniki badania „the
LIFE Child cohort study”.

Czas przeznaczony na prezentacje
badań naukowych z zakresu
zdrowia publicznego

Mieczysław Walczak (Polska) — Niskorosłość –
nowoczesne metody leczenia
11:30–12:00 PRZERWA KAWOWA
12:00–13:30
Diabetologia
Artur Mazur (Polska) — Postępy w terapii cukrzycy
typu I
Tadej Battelino (Słowenia) — Postępy w terapii
pompowej

Katarzyna Czabanowska (Polska) — Czy jest miejsce
dla absolwentów zdrowia publicznego w systemie
ochrony zdrowia
Lidia Brydak (Polska) — Problematyka grypy u dzieci
Zbigniew Izdebski (Polska) — Społeczne i medyczne
aspekty HIV/AIDS u dzieci i młodzieży

Lucyna Lisowicz (Polska) — Ostre powikłania cukrzycy
u dzieci
13:30–14:30 LUNCH
14:30–17:00
Immunologia

Konrad Małkiewicz (Polska) — Czy współcześnie
stosowane materiały stomatologiczne są bezpieczne?

Wojciech Feleszko (Polska) — Prewencja zakażeń
górnych dróg oddechowych – czy da się zrobić więcej?

Maciej Czerniuk (Polska) — Choroba przyzębia u kobiet
w ciąży – czy istnieje związek

prezentacja z grantu naukowego firmy Sandoz

Teresa Bachanek (Polska) — Zdrowie jamy ustnej
populacji polskiej

Arunas Valiulis (Litwa) — POChP u pacjentów
pediatrycznych – związek zaburzeń genetycznych z
objawami klinicznymi i metodami wczesnej interwencji
terapuetycznej
Paul V. Lehmann (USA) — Najnowsze postępy
w diagnostyce immunologicznej odpowiedzi
komórkowej u dorosłych i dzieci
Anna Pituch-Noworolska (Polska) — Choroby
autozapalne i autoimmunizacyjne u dzieci
z niedoborami odporności
Jacek Tabarkiewicz (Polska) — Postępy w terapiach
biologicznych chorób pediatrycznych
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Czas przeznaczony na prezentacje
badań naukowych z zakresu
zdrowia publicznego

SOBOTA 26.05.18
Panel Pediatryczny

Panel poświęcony Zdrowiu Publicznemu

8:30–10:00
Choroby zakaźne i szczepienia

Agnieszka Małkowska-Szkutnik (Polska) — Dziecko
chore przewlekle w szkole

Hanna Czajka (Polska) — Szczepienia u dzieci
przewlekle chorych na przykładzie IBD i MIZS
Adam Reich (Polska) — Zmiany skórne w chorobach
zakaźnych u dzieci
Jerzy Sieklucki (Polska) — Bakteryjne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych u dzieci
10:00-11:00
Gastrologia i żywienie

Czas przeznaczony na prezentacje
badań naukowych z zakresu
zdrowia publicznego

Grzegorz Telega (USA) — Diagnostyka chorób wątroby
u dzieci
Janusz Książyk (Polska) — Wpływ sprzecznych
informacji na poglądy lekarza dotyczące zaleceń
żywieniowych u dzieci
11:00–11:30 PRZERWA KAWOWA Z PRZEKĄSKAMI
* Gillberg
Neuropsychiatry Centre
Sahlgrenska Academy,
www.gnc.gu.se/english

11:30–14:00
Psychiatria Dzieci i Młodzieży – Zaburzenia
neurorozwojowe i ESSENCE*
Bryan King (USA) — Farmakoterapia w autyzmie
Agnieszka Rynkiewicz (Polska) — Autyzm i dziewczęta
– różnice międzypłciowe w obrazie klinicznym oraz
badaniach naukowych a ADOS-2
Janet Treasure (Wielka Brytania) —Zaburzenia
odżywiania i zaburzenia neurorozwojowe
Nouchine Hadjikhani (USA) — Wnioski z badań
neuroobrazowych w zaburzeniach neurorozwojowych
Małgorzata Janas-Kozik (Polska) — ASD, ADHD, ChAD –
czy istnieje wspólny obszar?
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

4 /6

Czas przeznaczony na prezentacje
badań naukowych z zakresu
zdrowia publicznego

14:30 – 17:00
Sesja Satelitarna Solis Radius
Bryan King (USA) — Współchorobowość w autyzmie
Agnieszka Słopień (Polska) — Zaburzenia ze spektrum autyzmu u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym
Izabela Łucka (Polska) — Zachowania autoagresywne w zaburzeniach ze spektrum autyzmu
Agata Pieniążek (Polska) — Test BOSCC (Brief Observation of Social Communication Change) w monitorowaniu
postępów terapii dzieci z autyzmem
Amandine Lassalle (Holandia) — Empatia w autyzmie: co wiemy o niej z badań z wykorzystaniem fMRI
Alice Baird, Shahin Amiriparian, Agnieszka Rynkiewicz, Björn Schuller (Niemcy, Polska) — Echolaliczne wokalizacje w
spektrum autyzmu: cechy dla algorytmów siłowych oraz opartych o sieci głębokie
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PATRONAT NAUKOWY

SIEDZIBA KOMITETU NAUKOWEGO
DZIEKANAT WYDZIAŁU MEDYCZNEGO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO
al. Mjr. W. Kopisto 2A
35-939 Rzeszów
tel. +48 17 872 11 53
e-mail: wmed@ur.edu.pl

BIURO ORGANIZACYJNE
GRUPA MEDICA S.C.
ul. Pomorska 40
91-408 Łódź
Tel. +48 426300188
e-mail: konferencje@grupamedica.pl
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“Międzynarodowa Konferencja Pediatryczna” — zadanie współfinansowane w ramach umowy 899/P-DUN/2017
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

