
VII Konferencja dedykowana Diecie Ketogennej pod patronatem PTND 

„Nowe wskazania, nowe wyzwania w stosowaniu diety ketogennej” 

Warszawa, 03. grudnia 2022 

Drodzy Państwo, 

już po raz siódmy mamy zaszczyt zaprosić Państwa w imieniu Grupy Roboczej ds. Diety Ketogennej, 
Zarządu Głównego PTND w osobie Pani Przewodniczącej Prof. dr hab. n. med. Marii Mazurkiewicz-
Bełdzińskiej oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Neurologii Dziecięcej – Pani Dr hab. n. med. 
prof. ŚUM Ewy Emich-Widery, a także Firmy Nutricia na Konferencję poświęconą zagadnieniom 
stosowania diety ketogennej u dzieci, która odbędzie się w dniu 03.12.2022 w Warszawie. 

Mamy nadzieję, że naszych planów nie pokrzyżuje kolejna fala epidemii. Gdyby tak się stało, spotkanie 
przeprowadzimy w formule on-line. 

Z wielką przyjemnością informujemy, że zaproszenie na nasze spotkanie przyjął 
Pan Dr n. med. Dariusz Rokicki, który przybliży nam trudne zagadnienie mechanizmu działania diety 
ketogennej, zwłaszcza w odniesieniu do jej potencjalnego zastosowania w chorobach metabolicznych. 

Druga część naszej Konferencji będzie zwyczajowo przeznaczona na prezentację zgłoszonych 
doniesień związanych tematycznie z dietą ketogenną, z Ośrodków prowadzących tę formę terapii. 

Ze względu na ograniczenia czasowe, w wyborze wystąpień kierować będziemy się tematyką, a także 
kolejnością zgłoszeń. 

Tematy doniesień wraz z krótkim streszczeniem prosimy przesyłać w terminie do 04.11.2022 na adres: 
mdudzinskapl@gmail.com l.przyslo@gmail.com 

Szczegółowy program VII Konferencji dedykowanej Diecie Ketogennej prześlemy w kolejnym mailu. 

Wzorem lat ubiegłych oczywiście liczymy na gorącą dyskusję i wymianę doświadczeń! 

Do uczestniczenia w Konferencji zapraszamy Lekarzy i Dietetyków. 

Bardzo prosimy o przekazanie informacji o spotkaniu wszystkim zainteresowanym Osobom, których 
adresów e-mailowych nie posiadamy. 

Uczestnictwo prosimy zgłaszać do Pani Małgorzaty Czostkiewicz z Firmy Nutricia do 10.11.2022 
na adres: malgorzata.czostkiewicz@nutricia.com lub telefonicznie pod nr tel. 604 490 564. 

Z poważaniem i serdecznymi pozdrowieniami! 

Dr n. med. Magdalena Dudzińska 

Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Diety Ketogennej przy PTND 

Dr n. med. Łukasz Przysło 

Zastępca Przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Diety Ketogennej przy PTND 
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