KONFERENCJA
PEDIATRYCZNO-NEONATOLOGICZNA
13-14 czerwca 2019r.
Międzyzdroje, Hotel Aurora
i

ul. Bohaterów Warszawy 17, 72-500 Międzyzdroje

Komitet naukowy:
io

Dr hab. n. med. Jan Mazela
Klinika Zakażeń Noworodka, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii w woj. lubuskim
o

Prof. dr hab. n. med. Beata Czeszyńska
Klinika Neonatologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii w woj. zachodniopomorskim
o

Dr n. med. Tomasz Jarmoliński
Oddział Dziecięcy Szpitala Międzyrzeckiego
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii i nefrologii dziecięcej w woj. lubuskim
o

Prof. dr hab. n. med Tomasz Urasiński
Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii w woj. zachodniopomorskim
o

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kurylak
Oddział Pediatrii, Hematologii, Onkologii i Reumatologii, Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii w woj. kujawsko-pomorskim
o

Dr n. med. Piotr Korbal
Klinika Neonatologii, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie neonatologii w woj. kujawsko-pomorskim

Szczegółowe informacje oraz rejestracja:

www.proinfantis.pl
facebook.com/KonferencjaProInfantis

PRO INFANTIS to cykl konferencji poświęconych klinicznie użytecznej tematyce opieki nad noworodkiem, który adresowany jest do pediatrów i neonatologów z mocnym akcentem na promocję
zdrowia i postępowań klinicznych wspartych jednoznacznymi dowodami medycznymi. Wybór
grupy docelowej, którą są też pediatrzy nie jest przypadkowy. Zauważalny jest coraz wyraźniej
brak neonatologów w Polsce. Skutkiem takiej sytuacji jest coraz częstsza aktywność pediatrów
w oddziałach neonatologicznych poziomu pierwszego i drugiego opieki referencyjnej. Wychodząc
naprzeciw takim trendom postanowiliśmy zorganizować spotkanie łączące wiedzę praktyczną
z najnowszymi doniesieniami naukowymi adresowane właśnie do Pediatrów i Neonatologów.
Noworodek jest bardzo specyficznym pacjentem i czasami trzeba się do niego… przyzwyczaić,
zwłaszcza jeżeli urodził się trochę za wcześnie… Drugą kwestią jest wyzwanie, z którym stykają się
pediatrzy oraz lekarze rodzinni, kiedy taki były wcześniak trafia do ich gabinetów już po wyjściu ze
szpitala. Jak traktować kwestie szczepień, zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, dysbiozy
jelit, stosowania leków wziewnych itd. Problemów jest mnóstwo, więc zapraszamy do Międzyzdrojów.
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Z pozdrowieniami,
Jan Mazela
Przewodniczący Komitetu Naukowego

Komitet honorowy:
io

Prof. dr hab. Maria Kornacka
Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
io

Prof. dr hab. Ewa Helwich
Konsultant Krajowy ds. Neonatologii
io

Prof. dr hab. Teresa Jackowska
Konsultant Krajowy ds. Pediatrii

PATRONAT HONOROWY

MIEJSCE OBRAD

KOORDYNATOR KONFERENCJI
o
o

Hotel Aurora****
ul. Bohaterów Warszawy 17
72-500 Międzyzdroje

Mgr inż. Tomasz Pikuła
e-mail: tpikula@ump.edu.pl
tel.: +48 667-367-128

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI
Sesja I: Zakażenia wewnątrzmaciczne: diagnostyka i leczenie w okresie prenatalnym i postnatalnym,
długofalowy follow-up
K. Drews, A. Mrozikiewicz, T. Wysocki
Sesja II: Szczepienia w okresie pre- i postnatalnym: jak rozmawiać z rodzicami, powikłania poszczepienne
– mity i fakty, szczepienia w rodzinie, indywidualny kalendarz szczepień: kiedy i jak?
K. Drews, T. Jackowska, J. Wysocki
Sesja III: Problemy chirurgii okresu noworodkowego i ich następstwa: leki przeciwbólowe
i znieczulające, niemowlę po operacji w gabinecie lekarza pediatry, jak przygotować noworodka do zbiegu
operacyjnego, żywienie i opieka po zabiegu, rola USG w diagnostyce
P. Mańkowski, M. Błaszczyński, Ł. Karpiński, W. Walas, K. Jończyk-Potoczna, P. Kruczek
Sesja IV: Choroby układu oddechowego od urodzenia po liceum: czy kaszel trzeba leczyć?,
ciężkiego stopnia BPD w gabinecie pediatry, choroby wirusowe dróg oddechowych, czy to już jest astma?
A. Pogorzelski, W. Feleszko, H. Krauss, J. Mazela
Sesja V: Żywienie: postępowanie z noworodkiem hipotroficznym, niejadek – wyzwanie dla lekarza
rodzinnego, czego dziecko nie powinno jeść, rola dietetyka w leczeniu zaburzeń odżywiania,
rola psychologa w zaburzeniach odżywiania.
A. Horvath, D. Gruszfeld, B. Czeszyńska
Sesja VI: Diagnostyka obrazowa w neonatologii i pediatrii: USG w chorobach przewodu pokarmowego,
USG w gabinecie pediatrii, badania USG wcześniaka – standardy postępowania
K. Mielnik, K. Jończyk, P. Kruczek
Sesja VII: VARIA: transport „N”, karmienie mlekiem z banku – korzyści i wyzwania, trudny pacjent,
trudni rodzice i mamy problem, długotrwała hospitalizacja i opieka domowa hospicyjna, przypadki kliniczne
Sesja VIII: Niewydolność nerek, zakażenia układu moczowego: postępowanie w szpitalu i w gabinecie
lekarza rodzinnego, odległe następstwa niewydolności nerek okresu noworodkowego
T. Jackowska, T. Jarmoliński, B. Łoniewska
Sesja IX: Hematologia: zaburzenia hematologiczne okresu noworodkowego: zakrzepice, następstwa
wczesnych zakażeń okresu noworodkowego, odległe następstwa niedokrwistości
T. Urasiński, A. Kurylak, P. Korbal
Sesja X: Zakażenia: zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, biegunki – leczenie, zakażenia górnych dróg
oddechowych: kiedy do laryngologa a kiedy do pediatry?, rola probiotyków w zapobieganiu infekcjom,
pielęgnacja i higiena jamy ustnej: noworodki, niemowlęta i małe dzieci
T. Jackowska, J. Szydłowski

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ ZA UDZIAŁ W KONFERENCJI PUNKTY EDUKACYJNE

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
- uczestnictwo we wszystkich sesjach naukowych,
- materiały konferencyjne,
- wstęp na teren wystawy medycznej,
- certyfikat uczestnictwa,
- poczęstunek w czasie przerw kawowych oraz lunche.
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OPŁATY

DZIĘKUJEMY PARTNEROM KONFERENCJI

Opłata za udział w obradach*:
- 300zł brutto od osoby dla wpłat dokonanych do 31 marca 2019r.
- 350zł brutto od osoby dla wpłat dokonanych po 31 marca 2019r.
i

i
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* liczba miejsc jest ograniczona - decyduje kolejność rejestracji oraz dokonanie wpłaty pieniędzy
Opłata za udział w kolacji w dniu 13.06.2019r.:
- 80zł brutto od osoby
Kolacja z muzyką na żywo odbędzie się w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.
i

Wpłaty za uczestnictwo należy dokonywać na konto organizatora:
GETINS
Sasinowo, ul. Wiosenna 4
62-022 Mosina
i
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Bank Zachodni WBK
32 1090 1362 0000 0001 3364 9407
W tytule przelewu proszę wpisać: PRO INFANTIS 2019 oraz imię i nazwisko uczestnika.
i
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NOCLEGI
Uprzejmie informujemy, że koszty noclegu w Hotelu Aurora uczestnicy pokrywają indywidualnie kontaktując się z hotelem. Powołując się na hasło „Konferencja Pro Infantis” będą
mogli Państwo uzyskać ceny w dniach 12/13, 13/14 oraz 14/15 czerwca 2019r. w wysokości:
- 280zł brutto/dobę - pokój 1-osobowy
- 320zł brutto/dobę - pokój 2-osobowy
- 360zł brutto/dobę - pokój 3-osobowy
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* w cenę noclegu wliczone jest śniadanie
Dział Rezerwacji Hotelu Aurora:
tel. +48 91 32 23 550
e-mail: rezerwacja@hotel-aurora.pl
* Liczba miejsc w Hotelu Aurora jest ograniczona.

PATRONAT MEDIALNY

PARTNERZY

