AKTUALNOŚCI W ROZPOZNAWANIU I LECZENIU
CHORÓB TROPIKALNYCH, PASOŻYTNICZYCH
I ODKLESZCZOWYCH
31 maja 2019 r., Poznań, ul. Szyperska 14
Program:
9.00-9.10

Otwarcie konferencji - prof. Jerzy Stefaniak

9.10-11.20

Sesja tropikalna
prowadzenie: prof. Jerzy Stefaniak i dr hab. Małgorzata Paul

9.10-9.30

Czy gorączka Zachodniego Nilu jest potencjalnym zagrożeniem dla
mieszkańców Polski? - dr hab. Małgorzata Paul

9.30-9.50

Denga z zajęciem narządu wzroku u pacjentki po powrocie z Indii
- dr Karolina Mrówka

9.50-10.10

Pierwszy w Europie Środkowej przypadek importowanej malarii
Plasmodium knowlesi rozpoznany i leczony w Ośrodku Poznańskim
- dr Szymon Nowak

10.10-10.30

Najnowsze wytyczne dotyczące szczepień ochronnych wymaganych
i zalecanych w ruchu międzynarodowym - dr Karolina Mrówka

10.30-10.50

Zasady przygotowania apteczki podróżnej – wyjazdy survivalowe, pomoc
humanitarna, turystyka rodzinna - dr Katarzyna Krzakiewicz

10.50-11.10

Wysoka eozynofilia w przebiegu mieszanych zarażeń tropikalnych
u polskiego turysty powracającego z Konga - dr Łukasz Pielok

11.10-11.20

Dyskusja

11.20-11.45

Przerwa kawowa

11.45-14.00

Sesja chorób pasożytniczych i odkleszczowych
prowadzenie: dr Karolina Mrówka i dr Łukasz Pielok

11.45-12.05

Borelioza – najczęstsze przyczyny błędów w rozpoznawaniu i leczeniu
choroby z Lyme - prof. Jerzy Stefaniak

12.05-12.25

Trudności w diagnostyce i terapii toksoplazmozy wrodzonej na podstawie
obserwacji własnych - dr hab. Małgorzata Paul

12.25-12.45

20 lat doświadczeń Ośrodka Poznańskiego w rozpoznawaniu i leczeniu
bąblowicy wielojamowej (alweokokozy) w Polsce - prof. Jerzy Stefaniak

12.45-13.05

Różnorodność genetyczna Echinococcus multilocularis u pacjentów
Kliniki Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UM w Poznaniu
- dr Paweł Zmora

13.05-13.25

Cholestaza w przebiegu alweokokozy wątroby. Wskazania
zastosowania kwasu ursodeoksycholowego - dr Łukasz Pielok

13.25-13.45

Cryptosporidium hominis jako czynnik etiologiczny przewlekłej biegunki
u pacjentów bez zaburzeń odporności - dr Szymon Nowak

13.45-14.00

Dyskusja

14.00-14.45

Przerwa obiadowa

14.45-15.00

Projekt zwalczania onchocerkozy w Afryce na podstawie wyjazdu grupy
medycznej do Republiki Środkowoafrykańskiej (grudzień 2018)
- dr Norbert Rehlis

15.00-17.00

Dyskusja okrągłego stołu. Prezentacja najciekawszych przypadków
leczonych w Ośrodku Poznańskim - moderator dr hab. Małgorzata Paul

15.00-15.20

Nietypowy przypadek bąblowicy jednojamowej z zajęciem wątroby i płuc
- dr Karolina Mrówka

15.20-15.40

Medyczny Raport Podróży® nowoczesną platformą internetową
w profesjonalnym przygotowaniu do wyjazdów egzotycznych
- prof. Jerzy Stefaniak

15.40-16.00

Koinwazja Escherichia coli NDM-1 (wielolekooporny szczep New Delhi
metallo--lactamase) oraz Giardia intestinalis u chorego po powrocie
z Indii - dr Łukasz Pielok

16.00-16.20

Czy można uniknąć ciężkich
- dr hab. Małgorzata Paul

16.20-16.30

Dyskusja

16.30-17.00

Dyskusja na temat prezentacji plakatowych - dr hab. Małgorzata Paul

17.00

Zakończenie konferencji

Formularz zgłoszeniowy na stronie www.wil.org.pl

powikłań

w

malarii

do

tropikalnej?

Formularz zgłoszeniowy na konferencję naukowo-szkoleniową
organizowaną przez Katedrę i Klinikę Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Wielkopolską Izbę Lekarską
pt. „Aktualności w rozpoznawaniu i leczeniu chorób tropikalnych,
pasożytniczych i odkleszczowych”
Poznań, 31 maj 2019 r.
Imię i nazwisko Uczestnika..……………………………………..…………………………………….
Numer PWZ ……………………………………………………….…………………………………..
Adres: Ulica i numer …………………………………………….…………………………..…………
Kod i Miasto ……………………………………….…………….……………………………………...
Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………………...
Adres e-mail ………………………..……………………………………………………………………
Członek Izby Lekarskiej:…………………………………………………………………………………
Dane do faktury:
Nazwa …………………………………………………………………….
Ulica…………………………………………………………………….
Miejscowość i kod pocztowy……………………………………………..
NIP ………………………………………………………………………………………………………

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wpłata kwoty 180 zł na konto Wielkopolskiej Izby

Lekarskiej – Bank PKO S.A., numer rachunku: 45 1020 4027 0000 1102 0404 3501,
z dopiskiem KOD 01/05/2019 – nie później niż do dnia 10 maja 2019 r.
Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z udziału
w konferencji po dniu 10 maja 2019 r. wpłacona kwota za udział w konferencji ulega zwrotowi jedynie
w przypadku znalezienia przez rezygnującego na zwolnione miejsce nowego uczestnika i przekazania
jego danych do Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

……………………………………..
(pieczątka i podpis)
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych niezbędnych do udziału w konferencji stomatologicznej oraz loterii losowej organizowanej
przez Wielkopolską Izbę Lekarską w dniach 10-12.05.2019 r., a także na przetwarzanie mojego
wizerunku przez organizatora w celu publikacji relacji z wydarzenia.

……………………………………….
(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Izba Lekarska z siedzibą
w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 51, którą reprezentuje Prezes.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyna Michalska admin@wil.org.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w konferencji stomatologicznej
oraz loterii losowej organizowanej przez Wielkopolską Izbę Lekarską w dniach 10-12.05.2019r. - na
podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa, firmy wspierające obsługę informatyczną, osoby
odwiedzające stronę www.wil.org.pl oraz profil WIL na portalu społecznościowym Facebook, osoby
prenumerujące „Biuletyn”.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7)Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach
trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZESŁAĆ NA ADRES EDU@WIL.ORG.PL

Dane kontaktowe organizatora (Wielkopolska Izba Lekarska):
W sprawie zapisów:
Daniel Olejniczak
edu@wil.org.pl lub 726 222 012

