
25 września 2020, piątek 
           
10.00 – 16.00 sesja wykładowa online
 uroczyste otwarcie XIX Ogólnopolskiej Konferencji  
 „Polka w Europie”   

	 wystąpienie	inauguracyjne:

 Medycyna w dobie pandemii
 prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong 
	 Rektor	Warszawskiego	Uniwersytetu	Medycznego
	 Kierownik	Katedry	i	Kliniki	Chorób	Wewnętrznych, 
	 Nadciśnienia	Tętniczego	i	Angiologii	WUM
  
 Problemy endokrynologiczne w czasie epidemii Covid-19 
 prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik   
	 Z-ca	Dyrektora	ds.	Dydaktycznych	i	Naukowych	CMKP 
	 Kierownik	Zakładu	Neuroendokrynologii	Klinicznej	CMKP 
 
 Zaburzenia snu w czasach  pandemii Covid-19  
 prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak 
	 III	Klinika		Psychiatryczna	i	Ośrodek	Medycyny	Snu 
	 Instytutu	Psychiatrii	i	Neurologii	w	Warszawie 
 
 Odchudzanie na sali operacyjnej 
 prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik 
	 Prorektor	ds.	Klinicznych	i	Inwestycji	WUM 

 Niepłodność partnerska – rosnący problem zdrowotny 
 prof. dr hab. n. med. Robert Spaczyński
	 Konsultant	krajowy	w	dziedzinie	endokrynologii 
	 ginekologicznej	i	rozrodczości	
	 Klinika	Niepłodności	i	Endokrynologii	Rozrodu 
	 UM	im.	K.	Marcinkowskiego	w	Poznaniu	
		 Wiceprezes	Polskiego	Towarzystwa	Ginekologów	 
	 i	Położników	

 Jak właściwie dobrać leczenie dla pacjenta z SM?
 prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
	 Klinika	Neurologii	z	Pododdziałem	Leczenia	Udaru	Mózgu 
	 Kliniczny	Szpital	Wojewódzki	nr	2	im.	św.	Jadwigi	Królowej	
	 w	Rzeszowie
	 Prezes	Sekcji	Stwardnienia	Rozsianego	i	Neuroimmunologii
	 Polskiego	Towarzystwa	Neurologicznego

 Nowoczesne terapie SM pozwalają pacjentom 
 zapomnieć o chorobie?
 dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, prof. nadzw. SUM
	 Kierownik	Katedry	i	Kliniki	Neurologii
	 Wydziału	Medycznego		w	Zabrzu
	 SUM	w	Katowicach
	 Prezes	Elekt	Sekcji	Stwardnienia	Rozsianego	i	Neuroimmunologii
	 Polskiego	Towarzystwa	Neurologicznego

 Wskazania i przeciwwskazania do teleporad – rekomendacje 
 grupy ekspertów „Continue Curatio”
 prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
	 Przewodniczący	Rady	Ekspertów	Rzecznika	Praw	Pacjenta	
	 Szef	Niezależnego	Zespołu	Ekspertów	„Continue	Curatio”
	 Kierownik	Katedry	Zdrowia	Publicznego	
	 i	Środowiskowego	WUM

 CAR-T: przełom w terapii nowotworów
 prof. dr hab. n. med. Grzegorz Basak
	 Kierownik	Katedry	i	Kliniki	Hematologii,	 
	 Transplantologii	i	Chorób	Wewnętrznych	
	 UCK	WUM

 Pacjenci z chorobami oczu w dobie koronawirusa
 prof. dr hab. n. med. Jacek P. Szaflik
	 Kierownik	Katedry	i	Kliniki	Okulistyki
	 Wydziału	Lekarskiego	WUM
	 Dyrektor	Samodzielnego	Publicznego	Klinicznego	 
	 Szpitala	Okulistycznego	
	 Prezes	Polskiego	Towarzystwa	Okulistycznego

 Koronawirus – życie w czasie pandemii
 dr Marek Posobkiewicz
	 Ekspert	ds.	oceny	ryzyka	Covid-19
	 były	Główny	Inspektor	Sanitarny

 Czy  przemysł farmaceutyczny podoła  inwazji pacjentów 
 po koronawirusie? 
 Irena Rej
	 Prezes	Izby	Gospodarczej	„Farmacja	Polska”

 Dziecko w polskim systemie opieki zdrowotnej
 dr n med. Jerzy Friediger
	 Dyrektor	Szpitala	Specjalistycznego	im.	S.	Żeromskiego,	Kraków
	 Członek	Prezydium	Naczelnej	Rady	Lekarskiej

 Czy w czasie pandemii powinniśmy się szczepić 
 i jak to robić bezpiecznie?
 prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki 
	 Kierownik	Katedry	i	Zakładu	Profilaktyki	Zdrowotnej 
	 Wydział	Nauk	o	Zdrowiu 
	 UM	im.	K.	Marcinkowskiego	w	Poznaniu
	 Zastępca	Przewodniczącego	Polskiego	Towarzystwa
	 Wakcynologii

PROGRAM

26 września 2020, sobota

10.00 – 14.00 sesja wykładowa online
 Choroby cywilizacyjne w Polsce – nowotwory, cukrzyca, 
 otyłość, choroby kardiologiczne. Raport z Narodowego 
 Testu Zdrowia Polaków 2020
 dr Anna Zimny-Zając
	 Redaktor	Naczelna	Medonet

 Nauczanie medycyny w dobie koronawirusa – lepiej czy inaczej?
 prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert
	 Dyrektor	Centrum	Medycznego	Kształcenia	Podyplomowego

 Dbajmy o stomatologię – odwzajemni się. Jak uniknąć 
 marginalizacji ważnej dziedziny medycyny?
 dr Andrzej Cisło
	 Wiceprezes	Naczelnej	Rady	Lekarskiej

 Dysfunkcja stawów skroniowo-żuchwowych
 lek. stom. Aleksandra Gabren-Syller 
 mgr fizjoterapii Maciej Iwanowski
	 Gabinet	Stomatologiczny	ADENTIS,	Warszawa

 Rak jelita grubego. Co każdy wiedzieć powinien? 
 prof. dr hab. n. med. Barbara Radecka
	 Ordynator	Oddziału	Onkologii	Klinicznej	w	Opolskim 
	 Centrum	Onkologii,	Uniwersytet	Opolski

 Rak jajnika – wyzwanie dla Polek
 dr hab. n. med. Radosław Mądry 
	 Kierownik	Oddziału	Ginekologii	Onkologicznej,	
	 Szpital	Kliniczny	Przemienienia	Pańskiego	w	Poznaniu

 Ciąża – fizjologia czy choroba?
 prof. dr hab. n. med. Krzysztof Czajkowski
	 Kierownik	II	Katedry	i	Kliniki	Położnictwa	 
	 i	Ginekologii	WUM,	Kierownik	Oddziału	Klinicznego
	 Szpitala	im.	Księżnej	Anny	Mazowieckiej	w	Waszawie

 Chirurgia robotyczna – operacje w kosmosie
                        prof. dr  hab. n. med.  Stanislav Czudek
	 Kierownik	Oddziału	Chirurgii	Ogólnej
												 Szpital	Powiatowy	w	Zawierciu

 Czy zaprzeczenie pandemii przyspieszy jej koniec?
 dr n. med. Paweł Grzesiowski
	 Zakład	Organizacji	Opieki	Zdrowotnej	 
 i	Orzecznictwa	Lekarskiego,	
	 Szkoła	Zdrowia	Publicznego	CMKP	
	 Prezes	Fundacji	Instytut	Profilaktyki	Zakażeń

 27 września 2020, niedziela
 Medyczna Platforma Edukacyjna online 
 materiały prasowe 

 Organizator zastrzega sobie prawo  
 do zmian w programie 

oraz 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

zapraszają do udziału
w XIX Ogólnopolskiej Konferencji 

ONLINE

„Zdrowie Polaków  
w dobie pandemii 

koronawirusa” 

25–27 września 2020

R.S.V.P.: 601 984 237, 605 696 894, 606 389 182

REJESTRACJA 

kliknij tutaj

https://zoom.us/webinar/register/WN_49PIrzyORKqJps8Y18-uIg


Patronaty i Opieka Medialna

PatronatyXIX Ogólnopolską Konferencję 
„Polka w Europie” wspierają

Prezes Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych 

i Produktów Biobójczych

Główny 
Inspektor Sanitarny

KRYSZTAŁ
     Jacek Stenzel

Patron Honorowy

  Marszałek 
  Województwa
  Mazowieckiego


