
 

 

 

 

 

2 FORUM WSPIERAJMY SENIORÓW – KONFERNCJA MEDYCZNA – 16.05.2019, WROCŁAW 

 

14:00 – 15:00  Lunch dla uczestników konferencji 

 

15:00 – 16:10 Sesja 1 

Przewodniczący:  prof. dr hab. Piotr Ponikowski, prof. dr hab. Joanna Rosińczuk, lek. Maria Tomkowid, 

prof. dr hab. Ewa A. Jankowska 

Obturacyjna choroba płuc u pacjenta z niewydolnością serca z upośledzoną frakcją wyrzutową 

z wielowymiarowym niedożywieniem - lek. Agnieszka Kopeć 

Farmakologiczna korekcja niedoborów żywieniowych u osób starszych - dr med. Anna Zmarzły 

Choroby obturacyjne u seniorów – jaki podajnik? - dr med. Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wykład 

sponsorowany Boehringer-Ingelheim) 

Niewydolność serca u osób w wieku podeszłym - nowe perspektywy leczenia - prof. dr hab. Ewa A. 

Jankowska (Wykład sponsorowany Novartis) 

 

16:10 – 16:25  Przerwa kawowa 

 

16:25 – 17:20  Sesja 2 

Przewodniczący: dr hab. Joanna Jaroch, dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. nadzw., dr med. Agata 

Sławin, dr med. Marta Kałużna-Oleksy 

Ostry zespół wieńcowy powikłany ostrą niewydolnością serca u pacjentki z zespołem kruchości, 

cukrzycą, niedoczynnością tarczycy i napadem migotania przedsionków - lek. Marcin Drozd 

Leczenie hipoglikemizujące u chorych na cukrzycę typu 2 w podeszłym wieku - prof. dr hab. Michał 

Holecki (Wykład sponsorowany Boehringer-Ingelheim) 

Zaburzenia funkcji tarczycy – czy leczymy tak samo w starszym wieku? - prof. dr hab. Marek 

Bolanowski 

 



 

 

 

 

17:20 – 17:35  Przerwa kawowa 

 

17:35 – 18:25  Sesja 3 

Przewodniczący: prof. dr hab. Dariusz Jańczak, dr hab. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. nadzw., prof. 

dr hab. Ewa A. Jankowska 

Nowotwór jelita grubego u pacjenta z chorobą niedokrwienną serca i migotaniem przedsionków - 

lek. Maciej Bogusiak 

Ocena okołooperacyjnego ryzyka sercowo-naczyniowego u osób starszych -  dr hab. Joanna Jaroch 

Uwzględnienie funkcji nerek i wieku w leczeniu przeciwzakrzepowym i przeciwpłytkowym - dr hab. 

Mirosław Banasik 

 

18:25 – 18:40  Przerwa kawowa 

 

18:40 – 19:50  Sesja 4 

Przewodniczący: dr hab. Sławomir Budrewicz, prof. nadzw., dr med. Małgorzata Kobusiak-

Prokopowicz, lek. Maria Tomkowid, lek. Bartłomiej Mielcarek 

Udar mózgu u pacjenta z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, napadowym migotaniem 

przedsionków i depresją - lek. Michał Tkaczyszyn (Patronat przypadku Servier) 

Nowoczesne leczenie nadciśnienia tętniczego u osób starszych w kontekście prewencji udaru mózgu 

- prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj 

Bezpieczeństwo leczenia antykoagulacyjnego u osób starszych - prof. Ewa A. Jankowska (Wykład 

sponsorowany Boehringer-Ingelheim) 

Leczenie depresji u osób starszych - dr hab. Tomasz Adamowski, prof. nadzw. 
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