
Akademia  
Tyreologii Praktycznej 2018

ZAPROSZENIE
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce,

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia
  oraz firma Merck mają przyjemność zaprosić na

warsztaty, które odbędą się 
dn. 17.02.2018r. (sobota), 

w Hotelu DoubleTree by Hilton
przy ul. Podwale 84 we Wrocławiu

 w godzinach 09.00-13:15

w ramach IV edycji programu Akademii Tyreologii Praktycznej

Wykłady poprowadzą: 
prof. dr hab. med. Marek Ruchała

 dr n. med. Anna Jodkowska

Program edukacyjny ATP 2018 pod patronatem 
Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego 

Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego



Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu do 13.02.2018r.: 
Patrycja Orszulak tel. 694 401 830 
Kamil Chybalski tel. 572 905 509 
Marcin Orysiak tel. 600 262 517 
Andrzej Wołodko tel. 600 906 397

IV edycja ATP 2018

09.00 – 10.45 Podejrzenie zaburzeń funkcji tarczycy w przebiegu innych chorób

• Przypadek pacjenta z otyłością, cukrzycą typu 2. i podejrzeniem choroby tarczycy (30 min)

• Przypadek pacjenta z niedokrwistością i podejrzeniem choroby tarczycy (25 min)

• Przypadek pacjenta z chorobą niedokrwienną serca i podejrzeniem choroby tarczycy (25 min) 

• Przypadek pacjenta z zaburzeniami rytmu i podejrzeniem choroby tarczycy (25 min)

10.45 – 11.05 Przerwa kawowa

11.05 – 11.25 Dieta w chorobie Hashimoto w ujęciu interdyscyplinarnym 

11.25 – 12.45 Choroby tarczycy w pytaniach i odpowiedziach

1. Jakie jest postępowanie u kobiety z chorobą tarczycy, która planuje ciążę?

2. Do jakiego docelowego stężenia TSH należy dążyć podczas leczenia niedoczynności tarczycy? 
Czy jest ono takie samo u kobiet i u mężczyzn? Czy zależy od chorób współistniejących (np. arytmii)?

3. Jakie leczenie należy wdrożyć u chorego z FPG = 115 mg/dl i OGTT = 140 mg/dl, 
u którego współwystępują czynniki ryzyka rozwoju cukrzycy? 

4. Czy można rozpoznać niedoczynność tarczycy, opierając się jedynie na wyniku oznaczenia TSH 
przekraczającym normę laboratoryjną i na ewentualnych objawach klinicznych?

5. Czy Hashitoxicosis występuje tylko raz na początku choroby, czy może nawrócić? 
Czy choroba Gravesa i Basedowa (ChGB) może przejść w chorobę Hashimoto? A odwrotnie?

6. Czy pacjent z cukrzycą t.2, który jest leczony insuliną powinien pozostać również
na terapii metforminą ?

7. Jak przyjmować preparaty hormonów tarczycy? Jakie czynniki wpływają na wchłanianie leku?

8. Jakie znaczenie diagnostyczne chorób tarczycy ma USG?

I INNE

12.45 – 13.00 Odpowiedzi na pytania zebrane od słuchaczy i dyskusja

13.00 – 13.15 Prezentacja produktów firmy Merck
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