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Program konferencji

Piątek 02.06.2006

 12.00–14.15 Rejestracja
 13.00–14.00 Powitalna kawa, herbata i „mini lunch”
 14.15–14.30 Wykład wprowadzający – prof. Antoni Prusiński
 14.30–15.00  Odrębności i specyfika padaczki poudarowej 

– dr hab. Joanna Jędrzejczak
 15.00–15.30  Leczenie otępień: stan obecny i perspektywy 

– prof. Andrzej Szczudlik
 15.30–15.45 Dyskusja
 15.45–16.15 Przerwa kawowa
  

  Pani dr hab. Joanna Jędrzejczak podpisuje swoją  
  najnowszą książkę pt. „Padaczka” na stoisku Wydawnictwa Czelej.

 16.15–17.15  Sesja I sponsorowana przez Sanofi Aventis: 
Aterotromboza a udar mózgu. Od prewencji do leczenia 
• Zapobieganie incydentom niedokrwiennym  
w aterotrombozie – prof. Zbigniew Gaciong 
• Prewencja udaru mózgu u pacjentów wysokiego 
ryzyka  
– dr Bartłomiej Piechowski-Jóźwiak 
• Zapobieganie udarom mózgu zgodnie  
z aktualnymi zaleceniami  
– prof. Hubert Kwieciński

 17.15–17.30 Przerwa kawowa

 17.30–18.00  Przemijające napady niedokrwienne, diagnostyka  
i leczenie – prof. Wojciech Kozubski

 18.00–18.30  Postępy w rehabilitacji porażenia połowiczego 
– dr Maciej Krawczyk

 18.30–18.45 Dyskusja 

 20.00–01.00  Spotkanie towarzyskie 
Serdecznie zapraszamy na spotkanie towarzyskie  
w miasteczku piknikowym Warszawianki przy grillu  
i dobrej muzyce. W trakcie spotkania miłe niespodzianki!
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Sobota 03.06.2006

 9.30–10.40  Sesja II sponsorowana przez Sanofi Aventis 
SM: Nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu 
• Wzrastające znaczenie diagnostyki  
obrazowej SM – dr Małgorzata Siger 
• Nowe możliwości leczenia SM 
– prof. Krzysztof Selmaj

  Każdy uczestnik sesji otrzyma upominek

 10.40–10.55 Przerwa kawowa

 10.55–11.25 Ból w wieku podeszłym – prof. Grzegorz Opala
 11.25–11.55  Postępowanie z pacjentem nieuleczalnie  

chorym – prof. Krzysztof Marczewski
 11.55–12.10 Dyskusja
 12.10–12.40 Przerwa kawowa

 12.40–13.10  Bóle barku, aspekty neurologiczne 
– prof. Teofan Domżał

 13.10–13.40  Bóle barku, aspekty ortopedyczne 
– prof. Jarosław Fabiś

 13.40–13.50 Dyskusja

 13.50–14.00 Podsumowanie i zamknięcie

Wszystkim uczestnikom konferencji zapewniamy transport w czasie jej trwania: w piątek  
po wykładach do hoteli oddalonych od Warszawianki oraz na spotkanie towarzyskie  
i po jego zakończeniu; w sobotę z hoteli do Warszawianki i po zakończeniu konferencji  
na Dworzec Centralny w Warszawie.

 IV �   Kon fe ren cja Dydaktyczno-Naukowa 
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