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Zaproszenie

Szanowni Państwo,

Mamy ogromną przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Konferencji Naukowej
zatytułowanej „Praktyczne aspekty leczenia chorych na cukrzycę typu 1”, która odbędzie
się 22 września 2018 roku. Podobnie, jak w ubiegłych latach tegoroczne spotkanie będzie
poświęcone praktycznym zagadnieniom związanym z prowadzeniem funkcjonalnej insulinoterapii ze szczególnym naciskiem na terapię pompową i systemy do ciągłego monitorowania glikemii. Wykłady przygotują i poprowadzą uznani eksperci, z bogatym doświadczeniem praktycznym oraz głęboką wiedzą w zakresie diabetologii. Naszymi gośćmi będą
wykładowcy krajowi i zagraniczni. Ponadto w spotkaniu wezmą udział eksperci w dziedzinie
automatycznego dawkowania insuliny.

W związku z refundacją systemów do ciągłego monitorowania glikemii tematem wiodącym
konferencji będzie zapobieganie wahaniom glikemii. Omówimy, jak interpretować odczyty
CGM, jakie doświadczenia mają pacjenci stosujący systemy zamkniętej pętli. Ponadto
zastanowimy się, jak się odżywiać, jakie leki hipoglikemizujące i jakie insuliny stosować u pacjentów z cukrzycą typu 1. Omówimy problem neuropatii cukrzycowej. Nie zabraknie również
ciekawych przypadków pacjentów z cukrzycą typu 1.

Serdecznie zapraszamy Zespoły Terapeutyczne do wspólnej dyskusji i wymiany doświadczeń.

Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska
II Katedra Pediatrii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

V Konferencja Praktyczne aspekty leczenia chorych na cukrzycę typu 1

www.t1d.pl

Program

Sobota, 22 września 2018
Radisson Blu Centrum Hotel (ul. Grzybowska 24, Warszawa)
09.00 – 09.20

Dlaczego neuropatia cukrzycowa rozwija się tak wcześnie?
/ Dr hab. n. med. Marianna Bąk

09.20 – 09.40

Terapie oparte o potrzeby pacjentów. Czym się kierować w wyborze
pomiędzy CSII a MDI?
/ Dr hab. n. med. Joanna Nazim (wykład sponsorowany Sanofi)

09.40 – 10.00

Zalecenia dotyczące interpretacji CGM a codzienna praktyka
/ Prof. dr hab. n. med. Jarosz Chobot (wykład pod patronatem Eli Lilly)

10.00 – 10.20

Czy insulina Fiasp® może zastąpić dotychczas stosowane analogi?
/ Prof. dr hab. n. med. Barbara Głowińska-Olszewska
(wykład sponsorowany Novo Nordisk)

10.20 – 10.30

Dyskusja

10.30 – 10.50

Przerwa kawowa

10.50 – 11.30
30 min + 10 min
dyskusja

Analiza odczytów Pompy 670G / Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska

11.30 – 12.20
40 min + 10 min
dyskusja

DexCom w codziennej praktyce
/ Dr Peter Adolfsson (wykład sponsorowany DexCom)

12.20 – 12.40

Co jeść, a czego nie jeść? / Dr inż. Beata Sińska

12.40 – 13.00

Domowa zamknięta pętla Open APS/Nightscout
/ Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska/pacjent
(wykład pod patronatem Roche)

13.00 – 13.20

Korzyści ze stosowania Eversense – doświadczenia własne
/ Dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska (wykład pod patronatem Roche)

13.20 – 14.00

Lunch

14.00 – 15.00

Ciekawe przypadki kliniczne, odczyty pomp, CGM
/ Dr n, med. Anna Taczanowska, Dr n. med. Lidia Groele,
Dr n. med. Katarzyna Dżygało, Dr n. med. Hanna Trippenbach-Dulska,
Dr hab. n. med. Agnieszka Szypowska
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