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Postępy w endokrynologii i diabetologii
Nowe wskazania do leczenia hormonem wzrostu

Genetyka molekularna w endokrynologii i diabetologii
Co nowego w tyreologii i diabetologii młodzieżowej

Aktualne spojrzenie na otyłość i jej powikłania
Przesiew noworodkowy wrodzonego przerostu nadnerczy

Miejsce endokrynologii i diabetologii dziecięcej
w opiece pediatrycznej

Zmiany hormonalne w stanach ciężkich
Hipokalcemia

Zaburzenia stężenia sodu
Zaburzenia stężenia glukozy

Kwasica metaboliczna
Dyslipidemie

Nadciśnienie tętnicze

Endokrynologia i diabetologia w praktyce
Zaburzenia dojrzewania, różnicowania płci, zstępowania jąder

Diagnostyka niedoboru hormonu wzrostu
Postępowanie w wolu guzkowym
Diagnostyka różnicowa cukrzyc

Glukometria i systemy ciągłego monitorowania glikemii
Insulinoterapia w hiperglikemii jatrogennej

Postępowanie okołooperacyjne w cukrzycy

Satelitarna sesja warsztatowa dla pielęgniarek i dietetyczek
Postępowanie z dzieckiem otyłym oraz z chorym na cukrzycę

Samokontrola cukrzycy, pompy insulinowe
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MIEJSCE OBRAD
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM
ul. Św. Łazarza 16, 31-530 Kraków

KOMITET NAUKOWY
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk

prof. dr hab. med. Mieczysław Walczak

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący: prof. dr hab. med. Jerzy Starzyk
Vice Przewodniczące: dr med. Joanna Nazim

dr med. Małgorzata Wójcik
Sekretarz: Agnieszka Kądziołka

SEKRETARIAT SZKOŁY
Klinika Endokrynologii Dzieci i Młodzieży
Katedra Pediatrii
Wydział Lekarski Instytut Pediatrii
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum
30-663 Kraków, ul. Wielicka 265
tel. + 48 12 658 12 77, fax + 48 12 658 10 05, e-mail: endoszkola@cm-uj.krakow.pl
www.PTEiDD.pl

BIURO ORGANIZACYJNE
Symposium Cracoviense
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. + 48 12 422 76 00, fax + 48 12 421 38 57
e-mail: info@symposium.pl, symposium@symposium.pl
www.symposium.pl

REJESTRACJA
Dla członków PTEiDD opłata za udział w Szkole wynosi 200 PLN.
W ramach opłaty zapewniamy udział w zajęciach Szkoły, przerwy kawowe i lunch,
materiały edukacyjne, identyfikator.

Dla osób nie będących członkami PTEiDD opłata za udział w Szkole wynosi 250 PLN.
W ramach opłaty zapewniamy udział w zajęciach Szkoły, przerwy kawowe, lunch,
materiały edukacyjne, identyfikator.

Dla osób towarzyszących opłata za udział w Szkole wynosi 200 PLN.
W ramach opłaty zapewniamy przerwy kawowe, lunch, identyfikator.

Dietetyczki oraz pielęgniarki są zwolnione z opłaty rejestracyjnej.

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza
rejestracji, zamieszczonego na stronie internetowej Biura Organizacyjnego
www.symposium.pl/pteidd oraz dokonanie do dnia 15 września 2016
obowiązującej wpłaty na konto:

Alior Bank S.A. oddział w Krakowie, ul. Karmelicka 28, 31-128 Kraków
77 2490 0005 0000 4530 9032 2768 dla wpłat w PLN
Swift: ALBPPLPW

ZAKWATEROWANIE
W celu rezerwacji zakwaterowania w dostępnych hotelach w Krakowie, prosimy o wypełnienie
Formularza rejestracji hotelowej on-line na stronie Biura Organizacyjnego
www.symposium.pl/pteidd do dnia 2 września 2016.
Tam też należy kierować ewentualne zapytania, dotyczące zakwaterowania.


