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Zaproszenie

Szanowni Państwo,
Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV Konferencji Naukowej
zatytułowanej „Praktyczne aspekty leczenia chorych na cukrzycę typu 1”, która odbędzie się
w dniach 8 – 9 września 2017 roku w Warszawie. Początkowe sesje przeznaczone są dla lekarzy
pozostała cześć wykładów przygotowana została dla Zespołów Terapeutycznych.
W

piątek

08

września

chciałabym

serdecznie

zaprosić

Państwa

do

odwiedzenia

kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, a szczególnie naszej nowej siedziby
w Szpitalu Pediatrycznym WUM. Szpital Pediatryczny jest nowoczesnym obiektem o ciekawych,
niespotykanych rozwiązaniach architektonicznych, warto do niego zajrzeć.
Wzorem lat ubiegłych tegoroczne spotkanie będzie poświęcone praktycznym zagadnieniom
związanym z prowadzeniem funkcjonalnej insulinoterapii ze szczególnym naciskiem na systemy
do ciągłego monitorowania glikemii. Wykłady i warsztaty przygotują i poprowadzą uznani
eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym oraz głęboką wiedzą w zakresie diabetologii.
W tym roku będziemy gościć prof. Ohad Cohena, który przybliży nam leczenie cukrzycy
z wykorzystaniem pompy insulinowej MiniMed 670G.
Serdecznie zapraszam do podjęcia wspólnego działania na rzecz propagowania wiedzy na
temat nowoczesnego leczenia pacjentów z typem 1 cukrzycy.
Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska
Przewodnicząca Komitetu Naukowego
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Program

Piątek, 8 września 2017 / SPDSK w Warszawie, Sala Konferencyjna nr 8 w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM
– ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
15.30 – 16.00 Rejestracja
16.00 – 16.10

Otwarcie – Spacerkiem od Działdowskiej do teraźniejszości

16.10 – 18.00

Terapia cukrzycy typu 1 – sesja przeznaczona tylko dla lekarzy
Czy dieta niskowęglowdanowa jest szkodliwa u pacjentów z T1D?

Dr hab. n. med. Marianna Bąk

Historia jednego dnia – czyli jak dostosować insulinoterapię do codziennych
wyzwań pacjenta z cukrzycą typu 1 – wykład sponsorowany firmy Novo Nordisk
/ 30 min.

Prof. dr hab. n. med. Leszek Czupryniak

Problemy w opiece nad pacjentami z T1D w starszym wieku
– doświadczenia własne – wykład sponosorowany Sanofi / 30 min.

Prof. dr hab. n. med. Paweł Piątkiewicz

Praktyczne zastosowanie Insulin analogowych+CSII+CGM – przypadki kliniczne
nastoletnich pacjentów z cukrzycą – wykład sponosorowany Eli Lilly / 30 min.

Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

10 min. dyskusji
18.00 – 18.10

Przerwa

18.10 – 19.10

Wysiłek fizyczny w cukrzycy – sesja dla zespołów terapeutycznych
Nowe możliwości systemu 640G w trakcie wysiłku fizycznego

Dr n. med. Andrzej Gawrecki

Zastosowanie systemów CGM, Flash w trakcie wysiłku fizycznego

Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Ekstremalny wysiłek fizyczny, wady i zalety – przypadek

Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

10 min. dyskusji
19.15

Poczęstunek / Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny w Warszawie – ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa

Sobota, 9 września 2017 / HOTEL MERCURE WARSZAWA CENTRUM – ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa
09.30 – 10.40 Zastosowanie systemu MiniMed640G – sesja dla zespołów terapeutycznych
Kto korzysta najbardziej z systemu 640G – doświadczenia pediatry

Prof. dr hab. n. med.
Przemysława Jarosz-Chobot

Kto korzysta najbardziej z systemu 640G – doświadczenia internisty

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Klupa

Czy dieta ma znaczenie przy stosowaniu systemu 640G – przypadek kliniczny

Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

10 min. dyskusji
10.40 – 11.00

Przerwa kawowa

11.00 – 11.40

Zamknięta pętla – sesja dla zespołów terapeutycznych
Nowoczesne technologie leczenia cukrzycy

Prof. Ohad Cohen

10 min. dyskusji
11.40 – 12.40

Dostępne systemy monitorujące stężenie glukozy – sesja dla zespołów terapeutycznych
Znaczenie wahań glikemii dla pacjenta z T1D

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski

Różnice pomiędzy dostępnymi systemami monitorującymi stężenie glukozy

Dr hab. n. med. Joanna Nazim

Czy każdy pacjent skorzysta z systemu CGM?

Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

10 min. dyskusji
12.40 – 13.40

Lunch

13.40 – 15.30 Warsztaty
Techniki efektywnej edukacji – sesja pod patronatem Ascensia Diabetes Care
/ 45 min.
Warsztat CGM / 45 min.
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