
    

 

Kardiologia w Gabinecie Lekarza POZ 
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj, prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 

 
9.00-9.15  Otwarcie Konferencji 
 

Rola lekarza rodzinnego w opiece nad chorym z chorobami układu krążenia 
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 
Ekspert, specjalista medycyny rodzinnej 
 

9.15-10.30 Sesja I  
 
  Prowadzący:  

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 
 

9.15-9.35 Farmakoterapia chorego z chorobą wieńcową – znaczenie w dobie 
rewaskularyzacji 
prof. dr hab. n. med. Stefan Grajek  

  grant edukacyjny firmy Servier 
 
9.35-9.55 Zmiany w terapii nadciśnienia tętniczego w świetle nowych wytycznych 

prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski 
  grant edukacyjny firmy Servier 
 
9.55-10.15 Nowoczesne leczenie cukrzycy a choroby układu krążenia 

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 
  grant edukacyjny firmy Boehringer Ingelheim 
 
10.15-10.30 Panel dyskusyjny 
 
 
10.30-10.45 Przerwa kawowa 
 
 
10.45-12.00 Sesja II 
 
  Prowadzący:  

prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 

 
10.45-11.05 Postępowanie w niewydolności serca w praktyce lekarza POZ 

 prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 
 grant edukacyjny firmy Berlin Chemie 
 
 



    

 

11.05-11.25 Chory po zasłabnięciu – czy konieczna konsultacja kardiologa? neurologa? 
prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski 
 

11.25-11.45 Leczenie przeciwzakrzepowe – jakie leki w jakich wskazaniach?  
  prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 
  grant edukacyjny firmy Bayer 
 
11.45-12.00 Panel dyskusyjny 
 
 
12.00-12.15 Spotkanie z ekspertem 

Chory z cukrzycą T2 leczony empagliflozyną  
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 

 
 
12.15-12.30 Przerwa kawowa 
 
 
12.30-13.45 Sesja III  
   

Prowadzący:  
prof. dr hab. n. med. Ewa Straburzyńska-Migaj 
prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 

 
12.30-12.50 Leczenie przeciwpłytkowe – kiedy można odstawić, zmniejszyć? 

prof. dr hab. n. med. Maciej Lesiak 
 

12.50-13.10 Chory z dusznością - czy to niewydolność serca?  
dr n. med. Marta Kałużna-Oleksy 
 

13.10-13.30 Podróże chorego z chorobą układu krążenia 
dr n. med. Alicja Nowak 

 
13.30-13.45  Panel dyskusyjny 
 
13.45  Zakończenie Konferencji 
 
 
 


