
 

9. KUJAWSKO – POMORSKI DZIEŃ GASTROENTEROLOGICZNY 
 
27 listopada 2021 r., godz. 9.00 
 
KOMITET NAUKOWO-ORGANIZACYJNY: 
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 
prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka 
dr hab. n. med. Cezary Popławski, prof. UMK 
 

 
PROGRAM MERYTORYCZNY 
8:55 przywitanie i rozpoczęcie konferencji 
 
 
Sesja I  (9:00-10:25)  
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 
 
9:00 – 9:20 Eozynofilowe zapalenie przełyku - aktualne rozpoznawanie i leczenie (dzieci) 
   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta 
9:20 – 9:40 Eozynofilowe zapalenie przełyku – aktualne rozpoznawanie i leczenie (dorośli) 
  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Bartuzi 
9:40 – 9:55 Choroba refluksowa przełyku - najczęstsze błędy diagnostyczne i terapeutyczne 
   prof. dr hab. n. med. Anita Gąsiorowska  
9:55 – 10:15 Choroby przewodu pokarmowego i choroby naczyń - częsty problem diagnostyczny i 
terapeutyczny  
   prof. dr hab. n. med. Jacek Budzyński 
 
   Dyskusja 10:15 – 10:25 
 
Przerwa techniczna 10:25 – 10:30 
 
 
sesja II (10:30- 12:15)  
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka 
 
10:30 – 10:50 Nieswoiste zapalenie jelit u dzieci i młodzieży 
   prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sładek 
10:50 – 11.00 Prezentacja firmowa 
  TBD 
11:10 – 11:30 Właściwe, kompleksowe standardowe postępowanie terapeutyczne w chorobach 
zapalnych jelit 
    prof. dr hab. n. med. Edyta Zagórowicz 
11:30 – 11:45 Trudności w realizacji programów lekowych NFZ u pacjentów z chorobami zapalnymi jelit w 
Polsce 
    prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka 



 

11:45 – 12:05 Koloidalny kwas krzemowy w zespole jelita drażliwego 
   prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 
  
 
 
  Dyskusja 12:05 – 12:15 
 
Przerwa techniczna 12:15 – 12:20 
 
sesja III   (12:20-13:50)   
Przewodniczący: dr hab. n. med. Cezary Popławski prof. UMK 
 
12:20 – 12:40 Hepatikogastrostomia i choledochodudenostomia  w drenażu alternatywnym dróg 
żółciowych dotychczasowe doświadczenie Ośrodka Rzeszowskiego 
 dr. n. med. Robert Staroń 
12:40 – 13:00 Drenaż okołotrzustkowych zbiorników płynowych pod kontrolą EUS 
   dr n. med. Łukasz Krupa 
13:00 – 13:20 Rola endoskopii i chirurgii w chorobach dróg z punktu widzenia endoskopisty i chirurga  
    dr hab. n. med. Mateusz Jagielski, prof. UMK 
    dr hab. n. med. Maciej Słupski, prof. UMK 
13:20 – 13:40  Spyglass – czy to nam potrzebne? 
    dr. n. med. Wojciech Kulewski 
 
 
Dyskusja 13:40 – 13:50 
 
 
Przerwa techniczna 13.50 – 13.55 
 
 
 
Sesja IV (13:55-15:05) 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 
 
13:55 – 14:15 Zespół jelita nadwrażliwego a pandemia COVID-19  
   prof. dr hab. n. med. Krystian Adrych 
14:15 – 14:35 IBS – korzyści stosowania szczepu Bifidobacterium infantis 35 624 
   dr hab. n. med. Cezary Popławski, prof. UMK 
14:35 – 14:55 Biegunka związana z antybiotykoterapią – problem trudniejszy, niż nam się wydaje 
    prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka - Szaflarska  
 
   Dyskusja (14:55 – 15:05) 
 
 
Przerwa techniczna 15:05 – 15:10 
 



 

 
 
 
 
 
Sesja V (15:10 – 16:25) sesja sponsorowana Takeda  
 
Sesja Va: 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka 
 
15:10 – 15:50 Jak i kiedy można zmienić przebieg chorób zapalnych jelit? 
   prof. dr hab. n. med. Maria Kłopocka, 
   prof. dr hab. n. med. Elżbieta Zagórowicz 
   prof. dr hab. n. med. Piotr Eder 
 
 
Sesja Vb: 
15:50 – 16:10 Co powinien wiedzieć o Pierwotnych Niedoborach Odporności gastroenterolog? 
    dr Katarzyna Napiórkowska-Baran 
    
 
 
 

Dyskusja (16:10 – 16:20) 
 
Zakończenie Konferencji 16:20 


