ZAPROSZENIE
Zarząd Oddziału Kujawsko-Pomorskiego
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii
serdecznie zaprasza na konferencję naukowo-szkoleniową,
która odbędzie się w dniach
2 - 3 września 2022 roku (piątek i sobota)
w Pałacu Romantycznym w Turznie
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestniczenia w konferencji
na adres e-mailowy naszego oddziału ptg-okp@biziel.pl
Program spotkania:
2.09.2022 (piątek):
15.00 – 16.00 – zakwaterowanie i czas wolny
16.00 – 18.30 – I sesja szkoleniowa konferencji (wykłady z przerwą
kawową)
18.30 – 18.40 – Zebranie Zarządu Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTG
18.40 – 20.00 – czas wolny
20.00 – 23.50 – kolacja
3.09.2022 (sobota):
9.30 – 11.30 – II sesja szkoleniowa konferencji (wykłady z przerwą
kawową)
12.00 – wykwaterowanie i lunch

PROGRAM SPOTKANIA
2.09.2022:
16.00 - 18.30 – I sesja szkoleniowa konferencji – choroby zapalne jelit
(prowadzący: prof. dr hab. Maria Kłopocka, dr Jarosław Koza):

16.00 – 16.30: Programy lekowe – nowe możliwości w nieswoistych
chorobach zapalnych jelit – lek. Maria Kopoń

16.30 – 16.55: Czy w dobie leczenia biologicznego jest miejsce dla 5ASA/ wartość dodana – lek. Aleksandra Wileńska

16.55 – 17.20: przerwa kawowa

17.20 – 17.45: Optymalizacja ścieżki pacjenta w celu rozpoczęcia
leczenia biologicznego NCHZJ w ramach programu lekowego
- prof. Maria Kłopocka

17.45 – 18.15: Bifidobacterium infantis 35624 – dla kogo i dlaczego? mgr Joanna Kowalińska

18.15 – 18.30: dyskusja i zakończenie sesji

3.09.2022:
9.30 – 11.30 – II sesja szkoleniowa konferencji - varia
(prowadzący: dr Grażyna Mierzwa, lek. Aleksandra Wileńska):

9.30 – 10.00: Wątrobowe i pozawątobowe powikłania NAFLD/MAFLD
– dr hab. Dorota Kozielewicz, prof. UMK

10.00 – 10.20: EUS w diagnostyce chorób trzustki i dróg żółciowych –
jak i kiedy kierować pacjentów – lek. Piotr Sikorski

10.20 – 10.45 przerwa kawowa

10.45 – 11.20: Dlaczego warto stosować drożdże S.boulardii CNCM I745 podczas eradykacji H.pylori?– dr Jarosław Koza

11.20 – 11.30: dyskusja i podsumowanie konferencji

1. Informujemy, że konferencja organizowana jest wyłącznie dla członków Oddziału KujawskoPomorskiego Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.
2. Pobyt dla uczestników jest bezpłatny, nocleg odbywa się w pokojach dwuosobowych.
3. Dojazd i powrót realizowany jest we własnym zakresie.
4. Dla uczestników konferencji ponadto bezpłatne są: dwudniowy catering, parking oraz
korzystanie z atrakcji hotelowych z pominięciem spa (ewentualne zabiegi tego typu za
dodatkową opłatą uczestnika).
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do możliwości modyfikowania programu ramowego
konferencji w tematyce wygłaszanych wykładów.
6. Sponsorami wydarzenia są: Biocodex, Bioton, Promed, Ewopharma, Alfasigma,
Biocodex, Janssen-Cilag, Boston Scientific.

