
Program Konferencji  Piątek  04. 02 . 2022 

 

12.oo – 14.30 Rejestracja uczestników 

 

 14.15 – otwarcie konferencji 

14.30  - 16.00- Sesja interaktywna  -Zespół terapeutyczny – teoria a codzienna praktyka 

 

Pacjent w poradni Diabetologicznej- problemy diagnostyczno- terapeutyczne 

- punkt widzenia – diabetologa – dietetyka – edukatora – psychologa 

Z udziałem 

Prof. dr hab. med. Tomasz Klupa 

Dr hab. lek med. Prof. SGGW Dariusz Włodarek 

Mgr Teresa Bębenek- Klupa 

Dr n med. Mariola Kosowicz – psycholog 

 

Przypadki do omówienia 

1 Pacjent z cukrzycą typ 1  

• - świeżo rozpoznaną 

• - wieloletnią 

       Otwarta dyskusja  z udziałem uczestników konferencji 

 

2. Pacjent skierowany do Poradni Diabetologicznej z rozpoznaniem – ,, Podejrzenie 

cukrzycy” 

•  Bez badań dodatkowych  potwierdzających rozpoznanie 

• Bez  wyniku krzywej cukrowej ale już z zaleconą Metforminą 

 Otwarta dyskusja z udziałem uczestników konferencji 

  

3. Pacjent z wieloletnią cukrzycą typu 2  

• Leczony lekami doustnymi 

• Leczony insuliną 

Otwarta dyskusja z udziałem uczestników konferencji 

 

4 .Pacjent z cukrzycą typu 2 i powikłaniami naczyniowymi – np. po  zawale mięśnia serca     

     po udarze mózgu 

 Otwarta dyskusja z udziałem uczestników konferencji 

 

Prowadzenie i podsumowanie  

Dr Elżbieta Kramarczuk 

Prof. dr hab. med. Grzegorz Dzida 

 

16.oo - 1630   Hipercholesterolemia – wyzwania codziennej praktyki lekarskiej 

                           Prof. ucz. Dr hab. med.   Filip Szymański 
                                                    /Wykład sponsorowany przez firme KRKA/ 

16.30 – 17 00, - Zmiany skórne u chorych na cukrzycę 

                            Prof. dr hab. med. Beata Bergler- Czop  

17.oo – 17.30 Inhibitory SGLT2 na wczesnym etapie leczenia cukrzycy typu 2 

                      Dr n med. Bogumił Wolnik / wykład sponsorowany przez firme Boehringer Ingelheim? 

 

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału uczestników konferencji                                

diabetologów- internistów – lekarzy POZ –– lekarzy  innych specjalności oraz pielęgniarki 



 

 

 

Program Konferencji –sobota – 5 luty 2022 

 

8.45 – 9.00 – Otwarcie konferencji   

                       Wystąpienie zaproszonych gości 

 

   9.00 – 9.30      Miejsce beta- brokerów w terapii pacjenta z nadciśnieniem tętniczym                                                        

                            Który, kiedy wybieram – 

                           Prof. dr hab. med. Aleksander Prejbisz 

                           Dr hab. med. Prof. inst.  Piotr Dobrowolski 
                            Wykład sponsorowany przez Bausch - Health 

                       

9.30 -10.00  --- Metformina- lek znany ale wciąż zaskakuje 

                       Prof. dr hab. med.  Irina Kowalska 
                             Wykład sponsorowany przez Berlin –Chemie Menarini 

 

10 --.10.30- Znaczenie dobrej kontroli glikemii w terapii wieloczynnikowej         

cukrzycy     typu 2 czy nadal potrzebujemy pochodnych SM 

                           Prof. dr hab. med. Maciej Małecki                                                                                         

----                                                Wykład sponsorowany prze Servier 

10.30-  11 .oo   XV- Jubileuszowa konferencja – Cukrzyca problem interdyscyplinarny –  

                            Podsumowanie Dr Elżbieta Kramarczuk   

       

11.00  11.10       przerwa kawowa 

                             

11.10 – 1140   Jak zahamować progres cukrzycy typu 2 –przełomowe terapie  

                           Prof. dr hab. med. Michał   Holecki 
                                                    Wykład sponsorowany prze Novo Nordisk 

 

11.40—12.10 – Biosyntetyczne insuliny ludzkie – zawsze pod ręką 

                          Prof. dr hab. med. Grzegorz-Dzida 
                                                            Wykład sponsorowany przez  Polfę Tarchomin 

 

12.10 –12.40 Sprawdzone terapie hipotensyjne odpowiedzią na potrzeby                 

                           każdego pacjenta z cukrzycą w  dobie pandemii   Covid 19          

                            Prof. dr hab. med. Krystyna Widecka 
                             Wykład sponsorowany przez  Berlin – Chemie Menarini                                          
 

12.40  13.10 Leczenie przy użyciu Toujeo prostsze i skuteczniejsze niż myślisz 

                        Prof. dr hab.med. Tomasz Klupa 
                                           Wykład sponsorowany przez Sanofi 

 

13.10 -----.13.40 Najnowsze insuliny w praktyce - Różni pacjenci jeden cel  

                           Dr n med. Izabela Raźna 
                               Wykład sponsorowany przez Novo Nordisk        

 

    

13.40 – 14.30 OBIAD 
                                     
 



14.30  15.00 Suplementy diety a  zaburzenia metaboliczne u osób  

                         w stanie  przedcukrzycowym i cukrzycy typu 2- obecny stan wiedzy 

                          ,/ morwa biała , banaba, berberyna  itd./ 

                         Dr hab. lek  Prof. SGGW Dariusz  Włodarek 
                                        Wykład sponsorowany przez Ascensia Diabetes     Care       
 

15.00–15.30   Niedokrwistość z niedoboru żelaza – nowe możliwości    leczenia 

                         Dr n med. Anna Pietrzak 
                                Wykład sponsorowany prze Berlin- Chemie Menarini 

 

 

15.30 - ----16.10-- Zmęczenie czy wypalenie zawodowe ? 

                          Dr n med. Mariola   Kosowicz 
                                 Wykład sponsorowany prze Polfę Tarchomin SA 

 

!6.10  ----16.40  Rzeczywistość z głową w chmurach 

                            Dr n med. Anna  Juza 
                                                    Wykład sponsorowany przez Ascensia Diabetes Care 

16.40– 17. 10 Cukrzyca typu 2 i dyslipidemia – na horyzoncie tłum pacjentów i nowe 

fakty 

                        Dr hab. med. Marcin Barylski 
                           Wykład sponsorowany przez firmę- Viatris   

17. 10 Zakończenie konferencji 
 

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie możliwość zmiany kolejności wykładów 
 


