


prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała

Upływający czas ma tę szczególną cechę, że pozostaje niezauważalny. Trudno uwierzyć, że nasi 
nauczyciele i wykładowcy, którzy tworzyli podstawy endokrynologii i medycyny nuklearnej osiąga-
ją wiek do niedawna dla nas trudny do wyobrażenia. Naszym wspólnym obowiązkiem a nie tylko 
Towarzystwa, jest podkreślanie dokonań naszych Mentorów i utrwalanie pamięci o Nich.                                      
Moim pierwszym Nauczycielem i jednocześnie pierwszym szefem Kliniki był prof. Maciej Gembicki 
- osoba powszechnie znana i szanowana. Trudno uwierzyć ale obchodzi On właśnie 90 rocznicę 
urodzin. Aby uczcić ten moment chciałbym zaprosić wszystkich Państwa na konferencje, w której 
nastąpi zderzenie teraźniejszości i przyszłości oraz  mariaż Endokrynologii z Medycyną Nuklearną 
- dziedzin, w których Jubilat aktywnie działał w Polsce i na arenie międzynarodowej. Moje dzisiej-
sze zaproszenie na konferencję ma również element symboliczny. Po pierwsze odbędzie się na 
granicy lata i jesieni - 31 sierpnia do 1 września 2018 roku, a ponadto obok nas obradować będą 
przedstawiciele młodych endokrynologów z Europy. Konferencja odbędzie się w Centrum Kongre-
sowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W pobliżu znajduje się Dziekanat 
Wydziału Lekarskiego II, którego pierwszym Dziekanem był prof. dr hab. Maciej Gembicki. Na jego 
barkach, świetnego organizatora, spoczywał obowiązek tworzenia i koordynowania pracy tego 
Wydziału. Wydatnie przyczynił się on między innymi do utworzenia pierwszego w Polsce Oddziału 
Kształcenia w Języku Angielskim. W swojej działalności naukowej profesor Gembicki głównie 
koncentrował się na problemach tyreologicznych i zastosowaniem izotopów promieniotwórczych 
w medycynie, czego efektem było pierwsze w Polsce podanie izotopu jodu 131 w nadczynności 
tarczycy. Angażował się w prace PTE i był członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Medy-
cyny Nuklearnej. Dowodem jego zaangażowania było powołanie go przez Międzynarodową 
Agencję Atomistyki w charakterze eksperta odpowiedzialnego za organizację ośrodków stosują-
cych izotopy promieniotwórcze na świecie. Prof. Gembicki od 1994 r. był związany z WHO i pełnił 
funkcję dyrektora międzynarodowego programu badań nad skutkami katastrofy w Czarnobylu oraz 
dyrektora ośrodka współpracy z WHO w dziedzinie zwalczania niedoboru jodu. Sądzę, że warto o 
takich osobach pamiętać.

W trakcie naszego spotkania, poza częścią oficjalną, skoncentrujemy się na praktycznym elemencie 
edukacji, przydatnym w naszej codziennej działalności medycznej. Mam nadzieję, że każdy z nas               
w trakcie tej konferencji odnajdzie element, który go zainteresuje i  zatrzyma na sali wykładowej, 
pomimo wielu atrakcji, które zapewnia miasto Poznań.

Liczę na obecność każdego z naszych Przyjaciół, bo tylko dzięki temu możliwa będzie wymiana 
poglądów i interaktywna dyskusja służąca nie tylko nam ale i naszym pacjentom. Wierzę także,                    
że dzięki temu jeszcze mocniej zintegrujemy dwa Towarzystwa: Medycyny Nuklearnej i Endokry-
nologiczne i znów jak drzewiej bywało będziemy w jednej wielkiej rodzinie medycznej.
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Współczesne wyzwania endokrynologii i medycyny nuklearnej w ujęciu interdyscyplinarnym
Z okazji 90 rocznicy urodzin Profesora Macieja Gembickiego 

31 sierpnia 2018 roku /piątek/

14.00-15.10     SESJA 1 
                               SESJA DIAGNOSTYKI ENDOKRYNOLOGICZNEJ

Prof. B. Czarnocka, Prof. M. Dedecjus, Prof. K. Ziemnicka, 
Prof. M. Karbownik-Lewińska

14.00-14.20     Czy tylko TRAb, aTPO i aTg mają znaczenie w autoimmunizacji tarczycy?
Prof. Barbara Czarnocka

14.20-14.40     Diagnostyka i możliwości terapii raka rdzeniastego tarczycy
Prof. Marek Dedecjus

14.40-15.00     „Co genetyka może zaoferować endokrynologii?”
Prof. Katarzyna Ziemnicka

15.00-15.10     Dyskusja

15.10-16.10     SESJA 2 
                               SESJA POD PATRONATEM FIRMY NOVARTIS

15.10-15.35     Pasyreotyd – nowe możliwości terapii w akromegalii
Prof. Marek Ruchała

15.35-16.00      Schematy leczenia w nowotworach neuroendokrynnych
Dr hab. Paweł Gut

16.00-16.10      Dyskusja

16.10-16.40      KOKTAJL

Program  |  31/08-1/09

16.40                  UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI - prof. Marek Ruchała

16.40-19.00      SESJA INAUGURACYJNA 
                             POD PATRONATEM FIRMY BERLIN CHEMIE  

Prof. M. Ruchała, Prof. J. Sowiński, Prof. L. Królicki, 
Prof. A. Lewiński, prof. A. Milewicz

16.45-17.15     Działalność Prof. Macieja Gembickiego - od Thyreoideum 
                            do L-tyroksyny

Prof. Marek Ruchała

17.15-17.35     Ewolucja w leczeniu radiojodem - od przeszłości do teraźniejszości
Prof. Barbara Czarnocka

17.35-17.55     Endokrynologia i Medycyna Nuklearna - dwie siostry
Prof. Leszek Królicki

17.55-18.35     Sylwetki nestorów polskiej endokrynologii

Profesor Alicja Macke-Nauman - Profesor Janusz Nauman

Profesor Alicja Warenik-Szymankiewicz - Profesor Stefan Sajdak

Profesor Stefan Zgliczyński – Profesor Wojciech Zgliczyński

Profesor Andrzej Łukaszyk - Profesor Ludwik K. Malendowicz

Dzień 1  

Współczesne wyzwania

Endokrynologii
i Medycyny Nuklearnej
w ujęciu Interdyscyplinarnym
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9.40-10.00        Nadczynność przytarczyc – od rozpoznania do leczenia
Prof. Roman Junik

10.00-10.20    „Jak przygotować pacjenta z nadczynnością tarczycy 
                            do leczenia radiojodem?”

Dr hab. Rafał Czepczyński

10.20-10.35     Dyskusja

10.35-11.35     SESJA 4 
                            SESJA POD PATRONATEM FIRMY IPSEN

Prof. Wojciech Zgliczyński
10.35-11.00     W wyjątkowym dniu o wyjątkowej chorobie

11.00-11.25     Współczesne wyzwania endokrynologii w postępowaniu 
                            w nowotworach neuroendokrynnych

Prof. Beata Kos-Kudła

11.25-11.35     Dyskusja

9.00.-10.35       SESJA 3 
                           CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE W LECZENIU AMBULATORYJNYM

Prof. M. Górska, Prof. M. Bolanowski, Prof. R. Junik , 
Dr hab. Rafał Czepczyński

9.00-9.20          Cukrzyca a tarczyca
Prof. Maria Górska

9.20-9.40          Akromegalia dla lekarzy rodzinnych – jak nie przeoczyć choroby?
Prof. Marek Bolanowski

11.35-11.55     PRZERWA KAWOWA

1 września 2018 roku /sobota/Dzień 2  

14.15-14.35    „I Bogowie też chorują na tarczycę”

14.50                  ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI – prof. Marek Ruchała

Dr hab. Agata Czarnywojtek

14.35-14.50     Dyskusja

14.50                  Lunch

12.45-14.40      SESJA 6    |    SESJA TYREOLOGICZNA
Prof. K. Łącka, dr hab. E. Szczepanek-Parulska, 
Dr hab. A. Czarnywojtek, Prof. T. Bednarczuk

12.45-12.55     Nieznane oblicze Merck – 350 lat historii
Przedstawiciel firmy Merck

12.55-13.15     Zaburzenia czynności tarczycy po stosowaniu po stosowaniu środków 
                            cieniujących zawierających jod – kiedy leczyć, jak zapobiegać?

Prof. Tomasz Bednarczuk

13.15-13.35     Co ultrasonografia mówi o ryzyku złośliwości zmian ogniskowych 
                            w tarczycy? - nowe wytyczne European Thyroid Association

Dr hab. Ewelina Szczepanek-Parulska

13.35-13.55     Selen w fizjologii i patologii tarczycy 
Prof. Katarzyna Łącka

13.55-14.15     Suplementacja selenem. Niebezpieczeństwa i wskazówki praktyczne
Mgr Klara Głaz

12.15-12.35     Incydentaloma nadnercza
Prof. Krzysztof Sworczak

12.35-12.45     Dyskusja

11.55- 12.45     SESJA 5    |    CHOROBY NADNERCZY
Dr hab. M. Fichna, Prof. K. Sworczak, Prof. M. Gryczyńska, Prof. A. Syrenicz

11.55-12.15    „Niedoczynność kory nadnerczy czyli jak zmylić przeciwnika” 20+5
Dr hab. Marta Fichna
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GASTRONOMIA

Przerwy na kawę
Kawa i herbata będą serwowane w przerwach między 
sesjami na terenie wystawy medycznej.

Lunch
Poczęstunek lunchowy będzie serwowany 
31 sierpnia 2018 roku, godz. 16.10-16.40 na terenie 
wystawy medycznej
01 września 2018 roku, godz. 14.50 na terenie
 wystawy medycznej

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Wystawa medyczna
Wystawa medyczna znajduje się na parterze Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP .

Telefony komórkowe
Uprzejmie dziękujemy za wyciszenie telefonów 
komórkowych podczas obrad.

Punkt multimedialny znajduje się w Sali Obrad. Uprzejmie prosimy 
Wykładowców o przekazanie prezentacjinajpóźniej godzinę przed 
rozpoczęciem sesji, podczas której odbywa się prezentacja. 
Organizatorzy proszą ościsłe przestrzeganie wyznaczonego 
czasu prezentacji.

Punkt multimedialny:

Parking dostępny na terenie Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP .
Parkingi

Biuro Konferencji
Biuro Konferencji znajduje się na parterze 
Centrum Kongresowo-Dydaktycznego UMP i będzie czynne:

Informacje Organizacyjne

31 sierpnia - 01 września 2018 roku

Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37a 
60-356 Poznań

wstęp na sesje naukowe
udział w wystawie medycznej
program i materiały konferencyjne
certyfikat uczestnictwa
poczęstunek kawowy i lunch podczas przerw

Uczestnikom Konferencji zapewniamy:

Certyfikat uczestnictwa
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełniania 
obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów z dnia 6.10.2004 r. 
zał. nr 3 uczestnicy Konferencji otrzymują 8 punktów edukacyjnych.

Data Konferencji:

piątek, 31 sierpień 2018 roku,  godz. 13.00- 19.00
sobota, 1 wrzesień 2018 roku,  godz. 08.00- 15.00

Miejsce Obrad:
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Skrócona informacja o leku Euthyrox® N 25, 50, 75, 88 µg, 100, 112 µg, 125, 137 µg, 150, 175, 200, 25/50/75/88/100/112/125/137/150/175/200 mikrogramów, tabletki. 
Skład Levothyroxinum natricum). Substancja pomocnicza o znanym 
działaniu: laktoza jednowodna. Postać farmaceutyczna 

Wskazania do stosowania

-

Dawkowanie W celu 

dalszej terapii jest wyjściowe stężenie w surowicy hormonu pobudzającego tarczycę (tyreotropiny). Leczenie hormonem tarczycy należy rozpoczynać od małych dawek i zwiększać je stopniowo 

-

-

-
Przeciwskazania Nadwraż-

liwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nieleczona niedoczynność kory nadnerczy, nieleczona niedoczynność przysadki i nieleczona nadczynność tarczycy. 

Specjalne ostrzeżenia i środ-
ki ostrożności dotyczące stosowania Przed rozpoczęciem leczenia hormonami tarczycy należy wykluczyć następujące choroby lub rozpocząć ich leczenie: niewydolność wieńcowa, dławi-
ca piersiowa, miażdżyca naczyń, nadciśnienie tętnicze, niedoczynność przysadki, niedoczynność kory nadnerczy, autonomiczna czynność tarczycy. Na początku stosowania lewotyroksyny 

należy unikać nawet niewielkiej nadczynności tarczycy indukowanej lekami. W związku z tym w takich przypadkach należy często kontrolować stężenie hormonów tarczycowych. W przypadku 
wtórnej niedoczynności tarczycy, należy określić jej przyczynę przed włączeniem terapii substytucyjnej i jeśli jest taka potrzeba, wdrożyć leczenie substytucyjne skompensowanej niedoczyn -

starannie kontrolować parametry czynności tarczycy. Nie należy stosować lewotyroksyny w stanach hipertyreozy poza tymi przypadkami, kiedy jest ona stosowana jednocześnie z lekami 
-

ną nie powoduje zmniejszenia masy ciała. Duże dawki leku mogą powodować ciężkie lub nawet zagrażające życiu działania niepożądane. Nie zaleca się stosowania dużych dawek lewotyroksy-

-

Działania niepożądane W czasie stosowania le-
-

kroczeniu indywidualnej granicy tolerancji soli sodowej lewotyroksyny lub po przedawkowaniu leku możliwe jest wystąpienie następujących objawów, typowych dla nadczynności tarczycy, 
szczególnie jeśli na początku leczenia zbyt szybko zwiększa się dawkowanie leku: zaburzenia rytmu serca (np. migotanie przedsionków i skurcze dodatkowe), tachykardia, kołatanie serca, dole-
gliwości dławicowe, ból głowy, osłabienie mięśni, kurcze mięśni, uderzenia gorąca, gorączka, wymioty, zaburzenia miesiączkowania, rzekomy guz mózgu, drżenia, niepokój ruchowy, bezsen-
ność, nadmierne pocenie się, zmniejszenie masy ciała, biegunka. W takich przypadkach dawkę dobową należy zmniejszyć lub odstawić lek na kilka dni. Terapię można ostrożnie wznowić 

-
padki obrzęku naczynioruchowego. Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepo -

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Podmiot odpowiedzial-

ny Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 Darmstadt, Niemcy. Numery pozwoleń wydane przez URPLWMiPB
Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp;. Przed przepisaniem należy zapo-

znać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Informacji udziela podmiot prowadzący reklamę na zlecenie podmiotu odpowiedzialnego Merck Sp. z o.o., tel.: 
Zgłaszanie działań niepożądanych: drug.safety.easterneurope@merckgroup.com; informacja medyczna: medinfo_pl@merck-

group.com. Ceny Euthyrox N*: detaliczna/wysokość dopłaty pacjenta: 25 g/50 tabl: 5,64; 5,64 25 g/100 tabl: 8,23; 7,69 50 g/50 tabl: 6,59; 6,05 50 g/100 tabl: 12; 
8,09 75 g/50 tabl: 7,63; 5,23 75 g/100 tabl: 13,61; 7,73 88 g/50 tabl: 7,92; 4,54 100 g/50 tabl: 8,25; 4,34 100 g/100 tabl: 14,97; 7,14 112 g/50 tabl: 8,65; 4,26 125 g/50 tabl: 
9,34; 4,44 125 g/100 tabl: 18,05; 8,89 137 g/50 tabl: 9,78; 4,87 150 g/50 tabl: 10,89; 5,33 150 g/100 tabl: 19,51; 10,67 175 g/50 tabl: 12,77; 6,22 200 g/50 tabl: 13,78; 7,11. 
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1. Charakterystyka Produktu 
Leczniczego Euthyrox®N 
z dn. 15.10.2017 r.
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Równowaga dla tarczycy


