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XV Kurs

OP£ATY REJESTRACYJNE
- promocyjna op³ata rejestracyjna: 250 z³ brutto (zap³ata do dnia 15 stycznia 2017)
- standardowa op³ata rejestracyjna: 300 z³ brutto (zap³ata od dnia 16 stycznia 2017)
Cz³onkowie Polskiego Towarzystwa Neurologów Dzieciêcych otrzymuj¹ zni¿kê w wysokoœci 30 z³ brutto.

Op³ata rejestracyjna obejmuje:
- udzia³ w kursie,
- wstêp na teren wystawy firm,
- teczkê konferencyjn¹ z programem,
- materia³y naukowe,
- wy¿ywienie zgodnie z programem,
- podatek VAT

Dodatkowe informacje i rejestracja on-line:

www.postepy2017.skolamed.pl

POSTÊPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU
CHORÓB UK£ADU NERWOWEGO U DZIECI
Patronat Zarz¹du G³ównego
Polskiego Towarzystwa Neurologów Dzieciêcych

Dla osób uczestnicz¹cych w kursie przewidziane jest zaœwiadczenie potwierdzaj¹ce udzia³
i otrzymanie punktów edukacyjnych.

MIEJSCE OBRAD
Samodzielny Publiczny Dzieciêcy Szpital Kliniczny w Warszawie

I KOMUNIKAT
Warszawa, 10 - 11 marca 2017

02-091 Warszawa, ul. ¯wirki i Wigury 63A

BIURO ORGANIZACYJNE
Biuro Kongresów SKOLAMED
PAIZ Konsulting Sp. z o.o.
ul. Pó³nocna 129, 20-818 Lublin
tel. (81) 534 43 87, (81) 534 71 49
GSM 693 067 914, fax. (81) 534 71 50
e-mail: kongres@skolamed.pl
www.skolamed.pl

Zni¿ka
dla cz³onków PTND

Dodatkowe informacje i rejestracja on-line:

www.postepy2017.skolamed.pl

Szanowni Pañstwo,
gor¹co zapraszam do udzia³u w naszym kolejnym kursie, organizowanym
przez zespó³ Kliniki Neurologii Dzieciêcej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, przy wybitnym wsparciu Kliniki Neurologii i Epileptologii IPCZD
oraz zaproszonych ekspertów z wiod¹cych oœrodków w Polsce.
Jak co roku, przy doborze wyk³adów szczególny nacisk po³o¿ono na te odkrycia
naukowe, które maj¹ znaczenie dla praktycznego prowadzenia pacjenta, zarówno
w sensie diagnostycznym, jak i leczniczym.
Wyk³ady bêd¹ uzupe³nione prezentacj¹ ciekawych przypadków klinicznych
a po wyk³adach rezerwujemy czas na dyskusjê z prelegentami.
Kierownik Naukowy Kursu
Prof. dr hab. n. med. Sergiusz JóŸwiak

Wstêpny program XV Kursu
„Postêpy w diagnostyce i leczeniu chorób uk³adu nerwowego u dzieci”
organizowanego przez Klinikê Neurologii Dzieciêcej WUM
pod patronatem Zarz¹du G³ównego PTND
Organizatorzy zastrzegaj¹ prawo do nanoszenia zmian w programie

10 marca 2017 (pi¹tek)

Prof. Barbara Steinborn - Kanabinoidy w leczeniu padaczki – aktualny stan
wiedzy
Prof. Maria Mazurkiewicz-Be³dziñska - Zastosowanie aplikacji
elektronicznych w opiece nad dzieckiem z padaczk¹
Prof. Marcin Roszkowski - Leczenie operacyjne w padaczce - wymagane
badania, wskazania do zabiegu
Obiad

Prof. Katarzyna Kotulska - Nowe mo¿liwoœci leczenia stwardnienia
rozsianego u dzieci
Dr n. med. S³awomir Barszcz - Najczêstsze wezwania do konsultacji
neurochirurgicznej w szpitalu dzieciêcym
Dr n. med. Tomasz Kmieæ - G³êboka stymulacja mózgu w neurologii
- wskazania i ograniczenia
Dr n. med. Ma³gorzata Bilska - Prezentacja interesuj¹cego przypadku
Dr Dariusz Chmielewski - Prezentacja interesuj¹cego przypadku
Prof. Sergiusz JóŸwiak - Podsumowanie i zakoñczenie pierwszego dnia kursu

11 marca 2017 (sobota)
Dr Dariusz Kuczyñski - Postêpy w zastosowaniu stymulatora nerwu b³êdnego
w leczeniu padaczki
Prof. Marek Prost - Druzy na dnie oczu – problem diagnostyczny
Prof. Sergiusz JóŸwiak - Aktualne zalecenia w zespole Sturge'a–Webera
Przerwa na kawê i herbatê

Prof. Sergiusz JóŸwiak - Otwarcie kursu
Prof. Sergiusz JóŸwiak - Co to s¹ biomarkery epileptogenezy i po co nam one?
Dr n. med. Jolanta Strzelecka - Padaczka fotogenna – patogeneza, prewencja
i leczenie

Prof. Anna Kostera-Pruszczyk - Nowoœci w diagnostyce i leczeniu chorób
nerwowo-miêœniowych
Dr n. med. Magdalena Dudziñska - Dieta w chorobach neurologicznych
Dr Anna Makulec - Onanizm wczesnodzieciêcy - ró¿nicowanie
i postêpowanie
Prof. Sergiusz JóŸwiak - Kolokwium testowe

Przerwa na kawê i herbatê oraz wystawa firm farmaceutycznych

Wrêczenie certyfikatów i zakoñczenie kursu

Rejestracja uczestników

