
  

Kujawsko-Pomorska Wiosna Pediatryczna  
18 maja 2019 Bydgoszcz  

Słoneczny Młyn  
  
  

8:30-9:00  Rejestracja uczestników  
  

9:00-9:30  Otwarcie konferencji  
9:00-9:10  Powitanie uczestników przez przewodniczące konferencji   

prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska  dr 
hab. n. med. Aneta Krogulska   
dr hab.. n. med. Anna Szaflarska – Popławska prof. UMK  

9:10-9:30  30 lat Kliniki Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii  prof. 
dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska  

  
9:30-10:45  Sesja I   

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Aneta Krogulska  
9:30-9:50  Kiedy pediatra / lekarz rodzinny powinien poprosić o konsultację 

hematologa   
prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud – Pogorzelski  

9:50-10:00  Prezentacja firmy POLSKI LEK  
10:00-10:20  Szczepienia pracowników Ochrony Zdrowia – co nowego?  prof. 

dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski  
10:20-10:40  Immunologiczne podstawy działania Colostrum  dr 

n. med. Maciej Hałasa  
10:40-10:45  Dyskusja  
  
10:45-11:50  Sesja II   

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Anna Szaflarska – Popławska prof. UMK  
10:45-11:05  Nowe strategie w leczeniu zapalenia wyrostka robaczkowego u 

dzieci – czy można leczyć zachowawczo ?   
prof. dr hab. n. med. Andrzej Prokurat  

11:05-11:25  Nadciśnienie tętnicze u dzieci – co nowego ?   
prof. dr hab. n. med. Danuta Zwolińska  

11:25-11:45  Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci z elementami autyzmu  prof. 
dr hab. n. med. Wojciech Służewski  

11:45-11:50  Dyskusja  
  
11:50-12:05  Przerwa kawowa  

        

  



   

12:05-13:25  Sesja III   
Przewodnicząca: dr n. med. Ewa Łoś – Rycharska  

12:05-12:25  Znaczenie laktozy, prebiotyków i probiotyków w profilaktyce i 
leczeniu alergii   
dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień   

12:25-12:45  Krótko i długoterminowe cele w leczeniu alergii na białko mleka 
krowiego  
prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa  
  

12:45-13:05  Leczenie żywieniowe w chorobach przewlekłych u dzieci   
dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys – Sidorkiewicz   

13:05-13:25  Rola mieszanek elementarnych w leczeniu alergii pokarmowej    

dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta, prof. UWM  
13:25-13:30  Dyskusja  
  
13:30-14:45  Sesja IV   

Przewodnicząca: dr n. med. Renata Kuczyńska  
13:30-13:50  Kiedy podejrzewać chorobę – nieswoiste zapalenie jelit u dzieci  prof. 

dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś  
13:50-14:10  Nadwrażliwość na pokarmy to nie tylko alergia – farmakologiczne i 

niezidentyfikowane   
prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska – Królikowska  

14:10-14:30  Rozpoznanie i leczenie astmy oskrzelowej u dzieci  dr 
hab. n. med. Katarzyna Plata – Nazar  

14:30-14:40  Prezentacja firmy   
14:40-14:45  Dyskusja  
  
14:45-15:50  Sesja V   

Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka – Szaflarska  
14:45-15:05  Oczekiwania pediatrów wobec nowego kalendarza szczepień - 

dyskusja   
prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki  

15:05-15:25  Trudności diagnostyczno-terapeutyczne w bólach 
kostnostawowych u dzieci   
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Smolewska  

15:25-15:45  Fryderyk Chopin – choroba śmiertelnego człowieka a 
nieśmiertelnego geniusza   
prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy  

15:45-15:50  Dyskusja  
  

        

  



15:50-16:00  Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów  
  
  


