
 

 

 

PROGRAM KONFERENCJI 

 

8:15 Otwarcie Konferencji 

prof. Andrzej Emeryk 

8:20 Spotkanie z ekspertem 

dr hab. Danuta Zabrzycka 

9:10 SESJA I – Postępy w wakcynologii u dzieci 

Przewodniczący: 

dr n. med. Barbara Hasiec (WszZ Lublin) 

dr n. med. Anna Bednarek (UM Lublin) 

• Wakcynologia AD 2019 - dr Barbara Hasiec 
• Co pielęgniarka powinna wiedzieć o szczepionkach i szczepieniach ochronnych? - dr Anna 

Bednarek 

• Jak walczyć z ruchami anty-szczepionkowymi? - dr Barbara Hasiec 

Dyskusja 

Przerwa kawowa 

10:35 SESJA II – Immunoterapia alergenowa – co powinna wiedzieć i umieć 

pielęgniarka 

Przewodniczący: 
prof. Krzysztof Kowal 
dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk 

• Immunoterapia alergenowa podskórna - prof. Krzysztof Kowal (Białystok) 
• Immunoterapia alergenowa podjęzykowa - dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk 

• Spojrzenie pielęgniarki na immunoterapię alergenową - dr Iwona Czerwińska-Pawluk (Lublin) 

Dyskusja 

 



 

11:50 SESJA III – Edukacja w alergologii i pulmonologii 

Przewodniczący: 
 
prof. Elżbieta Maciorkowska 
dr Iwona Czerwińska-Pawluk 

• Edukacja dzieci z astmą i ich opiekunów - dr Iwona Czerwińska-Pawluk (Lublin) 
• Edukacja w aerozoloterapii: pMDI, komory inhalacyjne i DPI - dr Kamil Janeczek (Lublin) 
• Nebulizacja krok po kroku 

Dyskusja 

Przerwa obiadowa 

15:25 SESJA IV – Prewencja chorób alergicznych 

Przewodniczący: 
 
prof. Elżbieta Maciorkowska 
dr hab. Adam Sybilski  

• Podstawy prewencji chorób alergicznych u dzieci - dr hab. Adam Sybilski (Warszawa) 
• Prewencja dietetyczna chorób alergicznych – co wiemy dzisiaj? - prof. Elżbieta Maciorkowska 

(Białystok) 
• Jak unikać alergenów – mity i fakty - prof. Anna Bręborowicz (Poznań) 

Dyskusja 

Przerwa kawowa 

16:55 Warsztaty pulmnologiczno-alergologiczne 

Przewodniczący: 
 
dr Małgorzata Bartkowiak-Emeryk 
prof. Anna Bręborowicz 

• Alergiczne testy skórne i alergenowo-swoiste IgE – mity i fakty - dr Małgorzata Bartkowiak-
Emeryk (Lublin) 

• Proste badania obiektywizujące stan pacjenta - dr Anna Bodajko-Grochowska (Lublin) 
• Wstrząs anafilaktyczny – krok po kroku, byle szybko! - dr Ewa Markut-Miotła (Lublin) 
• Jak nowocześnie prowadzić tlenoterapię? 

Dyskusja 

18:20 Zamknięcie Konferencji 

prof. Andrzej Emeryk 

dr Magorzata Bartkowiak-Emeryk 


