
 

 

 

Miejsce i czas konferencji:  5 września 2020 r. - ONLINE 

 

Program konferencji:  

 

8:00 - 9:00  Logowanie uczestników konferencji. 

8:00 - 9:00 Rozpoczęcie konferencji online.  

 

 

Sesja I: godzina 9:15 - 10:45  

 

Moderator: prof. dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka 

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski – Zalecenia PTNT 2019 – nowe rozwiązania 

terapeutyczne w czasie pandemii COVID-19 

Prof. dr  hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka – Nastolatek z nadciśnieniem tętniczym – 

pierwotne NT i wtórne (zakażenia i kamica układu moczowego) 

Prof. dr hab. n. med. Jacek Zachwieja – Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek u dzieci i 

młodzieży (zespół hemolityczno-mocznicowy)  

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin – Izolowane ciśnienie skurczowe u młodzieży. 

Znaczenie ciśnienia centralnego 

Pytania od uczestników i dyskusja online  

 

przerwa 15 minutowa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sesja II: godzina 11:00 - 12:30  

 

Moderator: dr hab. med. Agnieszka Olszanecka 

Dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka. Leczenie i monitorowanie NT u młodzieży w ujęciu 

kardiologa 

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Stolarz-Skrzypek. Nadciśnienie tętnicze białego fartucha 

u dzieci i młodzieży a powikłania narządowe 

Prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż. Nadciśnienie tętnicze u noworodka  w ujęciu pediatry 

i nefrologa 

Dr. hab. n. med. Jan Mazela, prof. UMP. Za duże czy za małe buty tj. hiper i hipotensja u 

noworodków 

Pytania od uczestników i dyskusja online  

 

przerwa 15 minutowa 

 

 

 

Sesja III: godzina 12:45 - 14:15  

 

Moderator: prof. dr hab. med. Jacek Zachwieja 

Prof. dr hab. n. med. Paweł Bogdański.  Epidemia nadwagi i otyłości oraz zespół 

metaboliczny - od pediatry do internisty  

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Bobkowski, dr n. med. Rafał Surmacz. Kooarkatacja  

aorty u dzieci i młodzieży - jak rozpoznać w gabinecie lekarza rodzinnego? 

Dr n. med. Piotr Skrzypczyk. Markery uszkodzenia narządowego w nadciśnieniu tętniczym 

u dzieci i młodzieży. 



 

 

Dr hab. med. Elżbieta Paszyńska. Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży a choroby 

jamy ustnej. Próchnica i choroby dziąseł  jako przewlekły stan zapalny? 

Pytania od uczestników i dyskusja online  

 

przerwa 15 minutowa 

 

 

Sesja IV: godzina 14:30 - 16:00 

 

Moderator: prof. dr hab. Danuta Ostalska-Nowicka, prof. Jacek Zachwieja 

Forum przypadków klinicznych. Pytania do ekspertów: reumatolog, kardiolog, chirurg 

naczyniowy, diabetolog, ginekolog i nefrolog. 

Pytania od uczestników i dyskusja online  

 

16:00 Zakończenie konferencji. 


