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Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

jest nam niezmiernie miło powitać Państwa podczas kolejnego już, 
ósmego Kujawsko-Pomorskiego Dnia Gastroenterologicznego.  

Przygotowany dla Państwa program obejmuje szeroką tematykę gastroen-

terologiczną. Podczas naszego spotkania poruszymy praktyczne aspekty 
leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit. Mówić będziemy między 
innymi o powikłaniach nieleczonej celiakii, a także o zespole jelita 
nadwrażliwego u dzieci i dorosłych. Głęboko wierzymy, że program mery-

toryczny pozwoli Państwu nie tylko na zapoznanie się z najnowszymi 
trendami czy osiągnięciami naukowymi, ale też umożliwi porównanie 
doświadczeń z jakimi spotykacie się Państwo w swojej codziennej prakty-

ce gastroenterologicznej.  

Naszym nadrzędnym celem jako lekarzy, jest w dużej mierze poprawa 
jakości życia pacjentów z chorobami układu trawienia. Mamy pewność, że 
wykłady które dla Państwa przygotowaliśmy pozwolą na zdobycie 
najświeższej wiedzy, która będzie niezwykłą pomocą zarówno w diagno-

zowaniu, jak i leczeniu chorób gastroenterologicznych. 

Gwarantujemy Państwu najwyższy poziom naukowy konferencji dzięki 
obecności wybitnych wykładowców, jednocześnie pozostając z nadzieją 
na żywą wymianę poglądów i dyskusję. 

Serdecznie witamy w Bydgoszczy i dziękujemy za Państwa obecność!

Za Komitet Naukowy, 
Prof. dr hab. n med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska



Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:

Partner organizacyjny konferencji:

Sympomed sp. z o.o. sp. k.
ul. Sienkiewicza 5/3
60-816 Poznań
biuro@sympomed.pl
sympomed.pl
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prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska
dr hab. n. med. Cezary Popławski, prof. UMK
dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. UMK 
dr n. med. Zbigniew Kula
dr n. med. Grażyna Mierzwa

Konferencja pod patronatem: 

Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
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PARTNERZY KONFERENCJI

PATRONAT MEDIALNY

GŁÓWNI PARTNERZY KONFERENCJI



08:30 - 09:00  REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

PROGRAM NAUKOWY 

09:10 - 10:20 SESJA I
  
Przewodnicząca: dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. UMK

09:00 - 09:10 ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

Leki antykoagulacyjne w praktyce gastroenterologicznej
dr hab. n. med. Jacek Budzyński, prof. UMK

Powikłania nieleczonej celiakii
dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska, prof .UMK

Wspomaganie terapii zakażeń Helicobacter pylori z zastosowaniem 
bioaktywnych substancji pochodzenia naturalnego
dr n. biol. Karolina Rudnicka

Dyskusja

09:10 - 09:30

09:30 - 09:50

09:50 - 10:10

10:10 - 10:20

10:20 - 10:30  PRZERWA KAWOWA
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10:30 - 11:55 SESJA II
  
Przewodniczący: dr hab. n. med. Cezary Popławski prof. UMK

Zespół jelita drażliwego u dzieci i młodzieży
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska

Prezentacja firmy Upward Pharma

Praktyczne aspekty leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit 
w praktyce gastroenterologa i lekarza rodzinnego
dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. UMK
Wykład pod patronatem firmy TAKEDA

Oznaczanie kalprotektyny kałowej w nieswoistych chorobach 
zapalnych jelit
lek. med. Magdalena Tworkiewicz

Dyskusja

12:05- 13:15 SESJA III
  
Przewodnicząca: dr n. med. Grażyna Mierzwa

Niealkoholowe stłuszczenie wątroby - praktyka trudniejsza 
od wytycznych
dr n. med. Paweł Rajewski

Patogeneza NAFLD - czy mamy na nią jakiś wpływ?
dr n. med. Michał Kukla

Rifaxymina - rekomendowane i potencjalne 
wskazania terapeutyczne
dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof.UMK

Dyskusja

10:30 - 10:55

10:55 - 11:05

11:05 - 11:25

11:25 - 11:45

11:45 - 11:55

12:05 - 12:25

12:25 - 12:45

12:45 - 13:05

13:05 - 13:15

11:55 - 12:05 PRZERWA KAWOWA
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14:35 - 14:45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

14:45 - 15:30 POCZĘSTUNEK LUNCHOWY

13:25 - 14:35 SESJA IV
  
Przewodnicząca: dr hab. n. med. Maria Kłopocka, prof. UMK

ModuLife – miejsce w leczeniu choroby Crohna
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś / mgr inż. Małgorzata Matuszczyk

Stomia jelitowa u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna
dr hab. n. med. Zbigniew Banaszkiewicz, prof. UMK

Gastrostomia w nieswoistych chorobach zapalnych jelit
dr n. med. Krzysztof Tojek

Dyskusja

13:25 - 13:45

13:45 - 14:05

14:05 - 14:25

14:25 - 14:35

13:15 - 13:25 PRZERWA KAWOWA
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Data Konferencji:

30 listopada 2019 roku

Miejsce obrad:

Hotel Słoneczny Młyn
ul. Jagiellońska 96
85-027 Bydgoszcz

Rejestracja i Biuro Konferencji:

Biuro konferencji zlokalizowane będzie na pierwszym piętrze hotelu 
Słoneczny Młyn i będzie czynne w godzinach 8:00-15:00.

Uczestnikom Konferencji zapewniamy:

- wstęp na sesje naukowe
- udział w wystawie medycznej
- program i materiały konferencyjne
- certyfikat uczestnictwa
- poczęstunek kawowy podczas przerw
- poczęstunek lunchowy po zakończeniu konferencji

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 
4 punkty edukacyjne.

Wystawa medyczna:

Wystawa medyczna znajduje się w lobby, na pierwszym piętrze 
hotelu Słoneczny Młyn.
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GASTRONOMIA

Przerwy na kawę:

Kawa i herbata serwowane są w przerwach między sesjami 
na terenie wystawy medycznej.

Poczęstunek lunchowy:

Poczęstunek lunchowy serwowany będzie po zakończeniu konferencji 
w restauracji hotelowej Oliwka, znajdującej się na parterze.

Parking:

Odpłatny parking jest dostępny na terenie hotelu Słoneczny Młyn.

Telefony komórkowe:

Uprzejmie dziękujemy za wyciszenie telefonów komórkowych podczas obrad.

INFORMACJE DLA WYKŁADOWCÓW

Pokój Wykładowców:

Pokój Wykładowców znajduje się na pierwszym piętrze i będzie 
dostępny w godzinach 8:00 - 15:00.

Punkt multimedialny:

Punkt multimedialny znajduje się w sali obrad na pierwszym piętrze.

Uprzejmie prosimy Wykładowców o przekazanie prezentacji najpóźniej 
godzinę przed rozpoczęciem sesji, podczas której odbywa się prezentacja.






