
Program konferencji
11.00 - 11.15 Otwarcie konferencji.
11.15 - 11.45 Aktualne problemy organizacyjne i medyczne związane
  z profilaktyką i leczeniem chorych na łuszczycę w Polsce.
  prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski (UM Poznań)
11.45 - 12.05 Bezpieczne stosowanie metotreksatu, profil bezpieczeństwa,
  metotreksat w opinii pacjentów.
  dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. (UJK Kielce)
12.05 - 12.25  Rola pacjenta w uzyskaniu dostępu do skutecznej terapii łuszczycy. 
  dr hab. n. med. Irena Walecka (CSK MSWiA Warszawa)
12.25 - 12.45   Łuszczycowe Zapalenie Stawów – jak sobie radzić w życiu codziennym.
  dr n. med. Beata Kwaśny-Krochin (UJ CM Kraków)
12.45 - 13.00   Rola grup wsparcia w leczeniu łuszczycy.
  Katarzyna Gerke, Wielkopolskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę
13.00 - 13.30   Psychoterapia i wsparcie psychologiczne u chorych na łuszczycę i AZS.                             
  dr n. med. Rafał Kuźniewski (CM Bydgoszcz)
13.30 - 14.00   przerwa
14.00 - 14.30   Kontrola przebiegu atopowego zapalenia skóry – leki przeciwzapalne i terapia
  proaktywna.  
  dr n. med. Justyna Szczęk (Rzeszów)    
14.30 - 14.50 Możliwości terapeutyczne ciężkich postaci atopowego zapalenia skóry –
  – dziś i jutro.
  dr hab. n. med. Beata Kręcisz, prof. nadzw. (UJK Kielce)
14.50 - 15.05 Ciężki przewlekły wyprysk dłoni – co zrobić, gdy oprócz skóry boli
  również dusza. 
  psycholog Anna Kędzierska
15.05 - 15.25 Bezpieczeństwo  terapii stosowanej w okresie prokreacji, w ciąży i podczas
  karmienia piersią u pacjentów łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry.
  lek. med. specjalista dermatolog Sylwia Cyran-Stemplewska (UJK Kielce)
15.25 - 15.55 Co pacjent powinien wiedzieć o badaniach klinicznych.
  Magdalena Iwanowska

wstęp bezpłatny
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*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie konferencji.
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