
IV SZKOŁA PTEiDD w Krakowie – program naukowy 
 

Czwartek 29.09.2016   "Postępy endokrynologii i diabetologii dziecięcej"    

8.00-9.00 Rejestracja uczestników  

9:00-11:00  Sesja 1 Co nowego w endokrynologii i diabetologii ? – opinie konsultantów krajowych 

SGA/IUGR - nowe wskazanie do stosowania rhGH w ramach ogólnopolskiego programu leczenia niedoboru 
wzrostu   

Co nowego w tyreologii dziecięcej i młodzieżowej ?   

 Co nowego w diabetologii okresu młodzieńczego?  

Dyskusja  

11:00-12.15  Sesja 2 Postępy w diagnostyce molekularnej 

Diagnostyka molekularna w diabetologii  

Diagnostyka molekularna w endokrynologii  

Dyskusja  

12.15-12.30  przerwa 

 

12.30-13.00  Uroczyste otwarcie IV Szkoły PTE i DD  

13.00-14.00   Boy Żeleński jako pediatra - wykład inauguracyjny prof. dr hab. med. Janusz Skalski  

 

14.00- 14.45 przerwa  

 

14.45-16.05  Sesja 3 Aktualne spojrzenie na otyłość i jej powikłania   

Wpływ otyłości wieku niemowlęcego na  ryzyko występowania otyłości i jej powikłań u młodych dorosłych   

Postępy w leczeniu otyłości i jej powikłań  

Dyskusja  

 

16.05-16.20    przerwa 

 

16.20-17.40 Sesja 4 Przesiew noworodkowy wrodzonego przerostu nadnerczy 

Organizacja badania przesiewowego w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy w Polsce  

Weryfikacja rozpoznania i leczenie wrodzonego przerostu nadnerczy u noworodka  

Dyskusja  

 



 

 

Piątek 30.09.2015  "Miejsce endokrynologii i diabetologii dziecięcej w opiece pediatrycznej" 

8.30-10:00 Sesja 5 Zmiany hormonalne w stanach ciężkich 

Względna niedoczynność nadnerczy  

Zespół niskiej T3 oraz niskich T3 i T4  

Patologiczna hiperglikemia  

Dyskusja 

10.00 -11:20  Sesja 6 Hipokalcemia 

Endokrynologiczne przyczyny hipokalcemii   

Hipokalcemia w okresie noworodkowym   

Hipokalcemia – prezentacja przypadku klinicznego  

Dyskusja  

11.20-11.30 przerwa 

 

11.30-12.50  Sesja 7 Nadciśnienie tętnicze  

Endokrynologiczne przyczyny nadciśnienia tętniczego   

Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy typu 1  

Nadciśnienie tętnicze u chorego na cukrzycę -  prezentacja przypadku klinicznego  

Dyskusja  

12.50-14.10  Sesja 8  kwasica metaboliczna   

Endokrynologiczne przyczyny kwasicy metabolicznej   

Inne niż endokrynologiczne przyczyny kwasicy metabolicznej  

Kwasica metaboliczna – prezentacja przypadku  

Dyskusja  

 

14.10-14.40 przerwa  

 

14.40-16.00  Sesja 9 Dyslipidemie u dzieci i młodzieży  

Genetycznie uwarunkowane zaburzenia metabolizmu lipidów u dzieci – diagnostyka i leczenie  

Dyslipidemie w chorobach endokrynologicznych  

Dyslipidemia  – prezentacja przypadku  

Dyskusja  



 

16.00- 18.55 Sesja 10 Endokrynologia w praktyce - spotkanie z ekspertem    

Diagnostyka niedoboru hormonu wzrostu   

Postępowanie w ginekomastii  

Postępowanie w wolu guzkowym  

Postępowanie w zaburzeniach różnicowania płci u noworodka  

Diagnostyka i leczenie przedwczesnego dojrzewania płciowego  

 



Sobota 01.10.2016  „Miejsce endokrynologii i diabetologii dziecięcej w opiece pediatrycznej" 

8.00 - 9.20 Sesja 11 Hipoglikemia  

Hipoglikemia u chorego na cukrzycę   

Metaboliczne przyczyny hipoglikemii   

Hipoglikemia jako pierwsza manifestacja wielohormonalnej niedoczynności przysadki – prezentacja 
przypadku klinicznego  

Dyskusja  

9.20-10.40 Sesja 12 Hiponatremia  

Endokrynologiczne przyczyny hiponatremii   

Pediatryczne przyczyny hiponatremii   

Hiponatremia – prezentacja przypadku klinicznego  

Dyskusja  

10.40 - 10.50      przerwa 

10:50-12:10   Sesja 13 Hipernatremia 

Endokrynologiczne przyczyny hipernatremii  

Pediatryczne przyczyny hipernatremii   

Hipernatremia – prezentacja przypadku klinicznego     

Dyskusja  

12.10 -14.10  Sesja 12  Diabetologia w praktyce - spotkanie z  ekspertem   

Diagnostyka różnicowa cukrzyc  

Samokontrola cukrzycy - glukometria i systemy ciągłego monitorowania  

Insulinoterapia u chorych z hiperglikemią jatrogenną  

Postępowanie okołooperacyjne u chorych na cukrzycę  

14.10 Zakończenie  Szkoły 

 

 

 



SATELITARNA SESJA WARSZTATOWA DLA PIELĘGNIAREK I DIETETYCZEK  

(1 październik, sobota) 

 

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ 

ul. Św. Łazarza 16 

 

9.15 – 10:45 Sesja 1 Endokrynologia 

Co to jest otyłość i jak ją rozpoznać u dziecka ? – metody oceny auksologicznej w codziennej 
praktyce  

Diagnostyka i leczenie powikłań otyłości u dzieci i młodzieży  

Test doustnego obciążenia glukozą – to wcale nie takie proste badanie ! 

dyskusja 

przerwa 10.45-11.00 

 

           11.00-12.00 Sesja 2 Diabetologia   

          Obsługa pomp insulinowych  

          przerwa 12.00-12.10 

 

          12.10 -14.10  Sesja 3  Diabetologia w praktyce - spotkanie z  ekspertem   

          Diagnostyka różnicowa cukrzyc  

          Samokontrola cukrzycy - glukometria i systemy ciągłego monitorowania  

          Insulinoterapia u chorych z hiperglikemią jatrogenną  

          Postępowanie okołooperacyjne u chorych na cukrzycę  

          

          14.10 Zakończenie  Szkoły 

 

 

 

 


