
Szanowni Państwo, 
 
Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukowo Szkoleniową Neurologia w praktyce – 
współczesne zagadnienia terapii poświęconą – o czym mówi tytuł wydarzenia – 
wieloaspektowym problemom terapii w neurologii klinicznej. 
W programie konferencji staraliśmy się objąć możliwie szeroki wachlarz zagadnień 
terapeutycznych współczesnej neurologii – wiele pól zagadnieniowych, gorących, 
dyskutowanych tematów. 
Co niejako oczywiste, nie mogliśmy objąć całości zagadnień leczenia w neurologii – 
zagadnienia przez nas nie poruszane pozostawiamy na dalsze lata periodycznej  
– w założeniu – konferencji. 
Wśród wykładowców znajdują się neurolodzy z kręgów akademickich, monograficznie 
poświęceni omawianym przez siebie zagadnieniom, przedstawiający aktualne, dyskutowane 
w piśmiennictwie z danego pola zagadnienia terapii. 
W czasie trwania konferencji odbędą się dwa kursy szkoleniowe – oba dotyczące leczenia 
za pomocą toksyny botulinowej - w zastosowaniu do terapii dyskinez i migreny przewlekłej. 
Konferencję otworzy zaproszony wykład specjalisty-neurochirurga dotyczący ciągle 
dyskutowanego i niejednoznacznie najczęściej rozwiązywanego problemu decyzji 
operacyjnych w rwie kulszowej. 
Mamy nadzieję, że konferencja zainteresuje zainteresowanych terapią w neurologii – 
serdecznie zapraszamy na początku kwietnia następnego roku do Katowic. 
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Ramowy program konferencji 
 
Piątek, 5 kwietnia 2019 r. 
 
09:00 – 10:00 Rejestracja Uczestników 
09:00 – 10:00 Poranna kawa 
10:00 – 10:05 Oficjalne rozpoczęcie konferencji 
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski 
10:05 – 10:50 GUEST STAR LECTURE: Możliwości i konieczności postepowania 
neurochirurgicznego w rwie kulszowej - prof. dr hab. Dariusz J. Jaskólski (Łódź) 
10:50 – 11:10 WYKŁAD PREZESA PTN: Dyskinezy późne – rozpoznanie i leczenie - prof. dr hab. 
n. med. Jarosław Sławek (Gdańsk)  
 
Sesja 1 
 
11:10-12:40 STWARDNIENIE ROZSIANE 
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek 

• 11:10-11:30 Rozpoznanie SM - co dalej? – decyzje terapeutyczne - prof. dr hab. n. med. 
Halina Bartosik-Psujek (Rzeszów)  

• 11:30-11:35 Czas na pytania  
• 11:35-11:55 Terapia pacjenta z postacią przewlekłą stwardnienia rozsianego - dr hab. 

n med. Waldemar Brola (Końskie)  
• 11:55-12:00 Czas na pytania  
• 12:00-12:15 Praktyczne aspekty terapii lekiem MAVENCLAD® - dr n. med. Marcin 

Wnuk– wykład sponsorowany 
• 12:15-12:35 NMO i NMO spektrum – rozpoznanie i leczenie - prof. dr hab. n. med. Alina 

Kułakowska (Białystok)  
• 12:35-12:40 Czas na pytania  



 
Sesja 2 
 
13:40-14:45 CHOROBY UKŁADU POZAPIRAMIDOWEGO 
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska-Bar 

• 13:40-14:00 Pozaruchowe objawy choroby Parkinsona - terapia - prof. dr hab. n. med. 
Monika Rudzińska-Bar (Katowice)  

• 14:00-14:05 Czas na pytania  
• 14:05-14:20 SMA-diagnostyka i leczenie – prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk 

– wykład sponsorowany 
• 14:20-14:40 Zespół niespokojnych nóg - diagnostyka i leczenie - dr hab. n. med. 

Andrzej Bogucki, prof. nadzw. (Łódź)  
• 14:40-14:45 Czas na pytania 

 
Sesja 3 
 
15:15-16:30 NEUROPATIE OBWODOWE 
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk 

• 15:15-15:35 Ostre neuropatie – terapia - prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk 
(Warszawa) 

• 15:35-15:40 Czas na pytania  
• 15:40-16:00 Neuropatie, możliwości immunoterapii - dr n. med. Marta Lipowska 

(Warszawa) 
• 16:00-16:05 Czas na pytania  
• 16:05-16:25 Neuropatia w przebiegu cukrzycy – postaci kliniczne, leczenie - prof. dr 

hab. n. med. Wojciech Kozubski (Poznań)  
• 16:25-16:30 Czas na pytania  

 
Sesja 4 
 
17:00-18:15 BÓLE GŁOWY 
Przewodniczący sesji: dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, prof. nadzw. 

• 17:00-17:20 Co po tryptanach? Nowoczesne leczenie migreny - dr hab. n. med. Izabela 
Domitrz (Warszawa) - wykład sponsorowany  

• 17:20-17:25 Czas na pytania  
• 17:25-17:45 Ostry ból głowy – rola diagnostyczna i terapeutyczna specjalisty 

neurologa - dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, prof. nadzw. (Łódź)  
• 17:45-17:50 Czas na pytania  
• 17:50-18:05 Jak wprowadzamy i jak zmieniamy leczenie w chorobie Alzheimera - prof. 

dr hab. n. med. Maria Barcikowska-Kotowicz (Warszawa) 
• 18:05-18:10 Czas na pytania 
• 18:10 Zakończenie pierwszego dnia konferencji 

 
Warsztat 1 
Patronat:     
18:40-19:40 Terapia migreny przewlekłej za pomocą toksyny botulinowej 
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, prof. nadzw. (Łódź) - 60 minut 
 
 
Sobota, 6 kwietnia 2019 r. 
 
Sesja 5 
 
09:30-11:00 OTĘPIENIA 
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek (Wrocław) 

• 09:30-09:50 Trójdzielno-naczyniowe bóle głowy – terapia - prof. dr hab. n. med. 
Wojciech Kozubski (Poznań)  

• 09:50-09:55 Czas na pytania 



• 09:55-10:15 Zaburzenia zachowania w zespołach otępiennych – leczenie - dr hab. n. 
med. prof. IMDiK PAN Tomasz Gabryelewicz (Warszawa) 

• 10:15-10:20 Czas na pytania 
• 10:20-10:40 Łagodne zaburzenia poznawcze – możliwości terapeutyczne – prof. dr 

hab. n. med. Jerzy Leszek (Wrocław)  
• 10:40-10:45 Czas na pytania 
• 10:45-11:00 Starzejące się społeczeństwo problemem XXI wieku. Stany 

zwyrodnieniowe kręgosłupa - skuteczna farmakoterapia - prof. dr hab. n. med. 
Wojciech Kozubski – wykład sponsorowany     

 
Sesja 6 
 
11:30-12:45 CHOROBY ZAKAŹNE UKŁADU NERWOWEGO 
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. med. Aleksander Garlicki 

• 11:30-11:50 Borelioza układu nerwowego - leczenie - prof. dr hab. n. med. Sławomir 
Pancewicz (Białystok)  

• 11:50-11:55 Czas na pytania 
• 11:55-12:15 Ostre zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych – postępowanie pacjentem - 

prof. dr hab. med. Aleksander Garlicki (Kraków) 
• 12:15-12:20 Czas na pytania 
• 12:20-12:40 Malaria mózgowa – rozpoznanie i leczenie - prof. dr hab. n. med. Wojciech 

Kozubski (Poznań) 
• 12:40-12:45 Czas na pytania 
• 12:45 Zakończenie konferencji i rozdanie certyfikatów 

 
Warsztat 2 
 
13:00-14:00 Dystonie – terapia za pomocą toksyny botulinowej 
dr hab. n. med. Anna Potulska-Chromik - 60 minut 
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