
 
 

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY POSZCZEGÓLNYCH SESJI 
W kolejności wg Programu Ramowego 

 
21.10.2021 CZWARTEK 

14:00-15:30 Mózgowe Porażenie Dziecięce oczami Gastroenterologa i Psychologa – o 

czym warto i w jaki sposób rozmawiać z rodzicami 

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk, dr n. 

med. Anna Bukowska-Posadzy 

Sponsor Nutricia 

 ………… 

  

  

 
21.10.2021 CZWARTEK 

15:45-17:15 WARSZTATY SEKCJI ALERGII POKARMOWEJ 
ANAFILAKSJA – wszystko co lekarz musi wiedzieć o rozpoznaniu, leczeniu i 
monitorowaniu pacjenta z anafilaksją na pokarmy 
Prowadzący: dr hab. n. med. Andrea Horvath,  

Sponsor MJN RB 

 ………… 

  

  

 

21.10.2021 CZWARTEK 

17:30-19:30 SESJA INAUGURACYJNA, UROCZYSTE OTWARCIE ZJAZDU 

 …………….. 

  

  

 

22.10.2021 PIĄTEK 

09:00-11:15 SESJA PLENARNA I 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska,  
prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska, 

09:00-09:30 TBA 
prof. Sanja Kolacek – Gość Honorowy Zjazdu Prezydent ESPGHAN, Zagrzeb, 
Chorwacja,  

09:30-10:00 Spojrzenie gastroenterologa na alergię pokarmową w szczególności na białka 
mleka krowiego 
prof. dr hab. n. med. Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 



 
10:00-10:30 Nowości w gastroenterologii dziecięcej 

dr hab. n. med. Jarosław Kwiecień 

10:30-11:00 Quo Vadis hepatologia dziecięca. Współczesne trendy, możliwości i 
oczekiwania 
prof. dr hab. n. med. Joanna Pawłowska 

11:00-11:15 Dyskusja 

 
22.10.2021 PIĄTEK 

11:30-13:30 SESJA TEMATYCZNA: NIESWOISTE ZAPALENIA JELIT 
Przewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sładek 
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Józef Ryżko 

11:30-11:50 Nowości w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kierkuś 

11:50-12:10 Metabolomika, czyli chemiczny “odcisk palca” u pediatrycznych pacjentów z 
nieswoistą chorobą zapalną jelit 
dr n. med. Urszula Daniluk 

12:10-12:30 Nieswoiste zapalenia jelit – jak osiągnąć długofalowy sukces? 
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sładek 

12:30-12:50 Zapobieganie i postępowanie w zakażeniach oportunistycznych w 
nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci 
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz 

12:50-13:10 Leczenie biologiczne w nieswoistych zapaleniach jelit  
TBA 
Wykład sponsorowany Sandoz 

13:10-13:20 Prezentacje wybranych najlepszych zgłoszonych prac 

13:10-13:15 Terapia wedolizumabem u dzieci z nieswoistym zapaleniem jelit o bardzo 
wczesnym początku 
Sylwia Fabiszewska 

13:15-13:20 Skład mikrobiomu jelitowego a skuteczność utrzymania remisji u dzieci z 
chorobą Leśniowskiego – Crohan po indukcji wyłącznym leczeniem 
żywieniowym 
Kinga Kowalska-Duplaga 

13:20-13:30 Dyskusja 

 

22.10.2021 PIĄTEK 

11:30-13:30 SESJA TEMATYCZNA: CHOROBY WĄTROBY 
Przewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. n. med. Anna Liberek  
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha, prof. dr hab. n. 
med. Irena Jankowska 

11:30-11:50 Problemy hepatologiczne w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 
prof. dr hab. n. med. Irena Jankowska 



 
11:50-12:10 Hepatopatia po operacji metodą Fontana – okiem kardiologa i hepatologa 

dr Zuzanna Powichrowska, dr Jakub Kmiotek 

12:10-12:30 Ciliopatie jako problem hepatologiczny i nefrologiczny 
dr n. med. Dorota Wicher 

12:30-12:50 Co nowego w hepatologii dziecięcej – krótki przegląd doniesień z WCPGHAN 
– ESPGHAN 2021 
prof. dr hab. n. med. Anna Liberek 

12:50-13:10 Niedobór kwaśnej lipazy lizosomalnej – problemy diagnostyczne i leczenie 
prof. dr hab. n. med. Anna Józefa Tylki-Szymańska 
Wykład SWIXX BIO PHARMA 

13:10-13:20 Prezentacje wybranych najlepszych zgłoszonych prac 

13:10-13:15 Skuteczność i bezpieczeństwo Rituxymabu u dzieci z olbrzymiokomórkowym 
zapaleniem wątroby i niedokrwistością autoimmunohemolityczną 
Maja Klaudel-Dreszler 

13:15-13:20 Diagnostyka AIH u dzieci za pomocą wieloparametrycznego RM oraz nowej 
Ilościowej oceny dróg żółciowych MRCP 
Kamil Janowski 

13:20-13:30 Dyskusja 

 

22.10.2021 PIĄTEK 

14:00-16:00 SESJA TEMATYCZNA: ALERGIA I NIETOLERANCJA POKARMOWA 
Przewodnicząca Sekcji: dr hab. n. med. Andrea Horvath  
Współprowadzący Sesję: dr hab. n. med. Aneta Krogulska, prof. dr hab. n. 
med. Maciej Kaczmarski 

14:00-14:20 Prewencja alergii na pokarmy 
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

14:20-14:40 Doustna próba prowokacji 
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jarocka-Cyrta 

14:40-15:00 Jak nie mleko to co… 
dr hab. n. med. Andrea Horvath 

15:00-15:20 Immunoterapia w alergii na pokarmy 
TBA 

15:20-15:30 Prezentacje wybranych najlepszych zgłoszonych prac 

15:20-15:25 Diagnostyka i leczenie alergii na białko mleka krowiego - ocena jakości 
metodologicznej wytycznych z użyciem narzędzia AGREE-II 
Agata Stróżyk 

15:25-15:30 Stężenie witaminy D3 oraz IL-17 i IL-23 w surowicy krwi u dzieci z alergią na 
pokarmy 
Anna Socha-Banasiak 

15:30-15:40 Dyskusja 

 

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=69126


 
 

22.10.2021 PIĄTEK 

14:00-16:00 SESJA TEMATYCZNA: CELIAKIA I CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE 
Przewodnicząca Sekcji: prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska  
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Krystyna Karczewska, prof. dr 
hab. n. med. Halina Woś 

14:00-14:20 Nowości w patogenezie i diagnostyce celiakii 
prof. dr hab. n. med. Bożena Cukrowska 

14:20-14:40 Seronegatywna entropatia u dzieci: fakty i mity 
prof. dr hab. n. med. Anna Szaflarska-Popławska 

14:40-15:00 Celiakia potencjalna – rozpoznanie i postępowanie 
prof. dr hab. n. med. Urszula Grzybowska-Chlebowczyk 

15:00-15:20 Nieceliakalne choroby zależne od glutenu i pszenicy 
prof. dr hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa 

15:20-15:40 Diagnostyka i leczenie celiakii w Polsce to nadal problem 
dr n. med. Emilia Majsiak 

15:40-15:50 Prezentacje wybranych najlepszych zgłoszonych prac 

15:40-15:45 Czy białko i-fabp może być wczesnym markerem celiakii u dzieci z cukrzycą 
typu 1? 
Agnieszka Ochocińska 

15:45-15:50 Rola polimorfizmu TMPRSS6 rs855791 w przetrwałej niedokrwistości z 
niedoboru żelaza u pediatrycznych pacjentów z chorobą trzewną leczonych 
dietą bezglutenową 
Klaudia Urbaszek 

15:50-16:00 Dyskusja  

 

22.10.2021 PIĄTEK 

16:15-17:15 SESJA SPONSOROWANA NUTRICIA 

 Zalecenia żywieniowe teoria vs. Praktyka 
dr Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk kliniczny 

  

  

 

22.10.2021 PIĄTEK 

17:30-19:10 SESJA TEMATYCZNA: CHOROBY TRZUSTKI 
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz  
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Wojciech Cichy, prof. dr hab. 
n. med. Jarosław Walkowiak 

17:30-17:50 Nowości w chorobach trzustki u dzieci 
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Czkwianianc 

17:50-18:10 Choroby trzustki towarzyszące chorobom zapalnym jelit 



 
dr n. med. Urszula Daniluk 

18:10-18:30 Chirurgia trzustki 
dr Krzysztof Bogucki 

18:30-18:50 Badania genetyczne w zapaleniach trzustki – aktualne wytyczne 
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Oracz 

18:50-19:00 Prezentacje wybranych najlepszych zgłoszonych prac 

18:50-18:55 Choroby trzustki w przebiegu nieswoistej choroby zapalnej jelit u dzieci – 
wstępne doniesienie na podstawie doświadczenia trzech ośrodków 
pediatrycznych 
Paulina Krawiec 

18:55-19:00 Ansa pancreatica – anatomiczna odmiana przewodu trzustkowego: przegląd 
systematyczny opisów przypadków 
Jan Bukowski 

19:00-19:10 Dyskusja  

 

22.10.2021 PIĄTEK 

17:30-19:10 SESJA TEMATYCZNA: ZABURZENIA MOTORYKI PRZEWODU 
POKARMOWEGO 
Przewodniczący Sekcji: dr n. med. Marcin Banasiuk  
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Elżbieta Pac-Kożuchowska 

17:30-17:50 Nowości w chorobach czynnościowych przewodu pokarmowego 
prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska 

17:50-18:10 Kto widział dysgafię? 
dr n. społ. Ewa Winnicka 

18:10-18:30 Zespół pseudoniedrożności przewodu pokarmowego u dzieci 
dr n. med. Anna Rybak 

18:30-18:50 Co nowego w diagnostyce zaburzeń czynnościowych przewodu 
pokarmowego 
dr n. med. Marcin Banasiuk 

18:50-19:00 Prezentacje wybranych najlepszych zgłoszonych prac 

18:50-18:55 Dieta z ograniczeniem FODMAPs w leczeniu dzieci z zaburzeniami 
czynnościowymi przewodu pokarmowego przebiegającymi z bólem brzucha 
– przegląd systematyczny badań z randomizacją 
Agata Stróżyk 

18:55-19:00 Wielokanałowa śródprzełykowa impedancja-pH (MII-pH) oraz pH-metria 
gardłowa w diagnostyce pozaprzełykowej postaci choroby refluksowej u 
dzieci 
Anna Plocek 

19:00-19:10 Dyskusja  

 
 



 
23.10.2021 SOBOTA 

08:00-09:45 SESJA PLENARNA II 
Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Andrzej Radzikowski, prof. dr hab. n. med. 
Barbara Kamińska 

08:00-08:30 Żywienie zdrowych niemowląt - nowości, kontrowersje  
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska 

08:30-09:00 Stan odżywienia i żywienie dzieci w wieku 1-18 lat 
dr n. med. Zbigniew Kułaga 

09:00-09:30 Leczenie żywieniowe choroby Crohna 
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sładek 

09:30-09:45 Dyskusja 

 

23.10.2021 SOBOTA 

10:00-12:00 SESJA TEMATYCZNA: ŻYWIENIE DZIECI 
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. n. med. Piotr Socha  
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, prof. dr hab. n. 
med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz 

10:00-10:20 Neofobia pokarmowa 
dr n. med. Anna Rybak, dr n. med. Anna Wiernicka 

10:20-10:40 Żywienie a pandemia COVID-19  
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska; prof. dr hab. n. med. Piotr Socha; 
dr hab. Andrea Horvath 

10:40-11:00 Dieta blendowana w żywieniu enteralnym (Blended diet in enteral nutrition) 
dr Heidi Scott – Lead paediatric dietitian, Hertfordshire community NHS Trust 

11:00-11:20 Żywienie a odporność (Nutrition and immunity) 
dr Carina Venter 

11:20-11:40 Wytyczne opieki żywieniowej w rdzeniowym zaniku mięśni 
prof. dr hab. n. med. Piotr Socha 

11:40-11:50 Najlepsze prace oryginalne – krótkie prezentacje 

11:40-11:45 Ocena sposobu żywienia niemowląt i poziomu wiedzy mam na temat 
programowania żywieniowego 
Dagmara Woźniak 

11:45-11:50 Związek IGF-1 z parametrami stanu odżywienia u dzieci z mukowiscydozą 
Katarzyna Kaźmierska 

11:50-12:00 Dyskusja 

 
 
 
 
 
 



 
23.10.2021 SOBOTA 

10:00-12:00 SESJA TEMATYCZNA: ENDOSKOPIA PRZEWODU POKARMOWEGO 
Przewodniczący Sekcji: dr n. med. Stanisław Pieczarkowski  
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Danuta Celińska-Cedro, prof. 
dr hab. n. med. Bartosz Korczowski 

10:00-10:20 Nowości w endoskopii przewodu pokarmowego u dzieci 
dr n. med. Stanisław Pieczarkowski 

10:20-10:40 Zaburzenia połykania 
prof. dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz  

10:40-11:00 Eozynofilowe zapalenie przełyku – nowości 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Fyderek 

11:00-11:20 Nowotwory przewodu pokarmowego u dzieci, które może rozpoznać 
endoskopista 
dr n. med. Piotr Landowski 

11:20-11:40 Bezpieczeństwo i powikłania endoskopii 
prof. dr hab. n. med. Marek Woynarowski 

11:40-11:50 Najlepsze prace oryginalne – krótkie prezentacje 

11:40-11:45 Częstość występowania i obraz kliniczny limfocytarnego zapalenia przełyku u 
dzieci. Badanie jednoośrodkowe 
Aneta Szalacha 

11:45-11:50 Ocena skuteczności i tolerancji nowej formulacji do miejscowego 
stosowania budezonidu w leczeniu pacjentów z eozynofilowym zapaleniem 
przełyku: wyniki wstępne 
Marcin Dziekiewicz 

11:50-12:00 Dyskusja  

 

23.10.2021 SOBOTA 

12:15-13:35 SESJA TEMATYCZNA: ZESPÓŁ METABOLICZNY 
Przewodniczący Sekcji: prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn  
Współprowadzący Sesję: prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht, prof. dr hab. n. 
med. Elżbieta Maciorkowska 

12:15-12:35 Nowości w patogenezie, diagnostyce i leczeniu NAFLD  
prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn 

12:35-12:55 Rola mikrobiomu jelitowego w zdrowiu i chorobie 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski 

12:55-13:15 Stłuszczenie wątroby bez towarzyszącej nadwagi i otyłości 
dr n. med. Wojciech Jańczyk 

13:15-13:25 Najlepsze prace oryginalne – krótkie prezentacje 

13:15-13:20 Staniokalcyna jako biomarker zaawansowanego stłuszczenia wątroby u 
otyłych dzieci – badanie wstępne 
Anna Bobrus-Chociej 



 
13:20-13:25 Hiperurykemia u otyłych dzieci z niealkoholową chorobą stłuszczeniową 

wątroby 
Natalia Wasilewska 

13:25-13:35 Dyskusja 

 

23.10.2021 SOBOTA 

12:15-13:45 SESJA TEMATYCZNA: KAZUISTYKA W GASTROENTEROLOGII DZIECIĘCEJ – 
PREZENTACJA NAJCIEKAWSZYCH PLAKATÓW Z OPISAMI PRZYPADKÓW 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Antoni Dyduch, dr hab. n. med. Agata 
Chobot, dr n. med. Andrzej Stawarski 

8 minut Zespół DRESS (ang. drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) 
związany ze stosowaniem sulfasalazyny u niespełna 18-letniej pacjentki z 
chorobą Leśniowskiego-Crohna- opis przypadku 
Anna Stochel-Gaudyn 

8 minut Choroba Ménétriera u młodej dziewczyny 
Ilona Polasik 

8 minut Ostre uszkodzenie nerek przebiegające z anurią u 10- letniego chłopca z 
chorobą Leśniowskiego-Crohna 
Paulina Wysocka-Wojakiewicz 

8 minut Polekowe uszkodzenie przełyku u 14-letniej dziewczynki: opis przypadku 
Paulina Krawiec 

8 minut Ziarniniakowe zapalenie wątroby, jako jedna z manifestacji choroby Crohna 
u 9-letniego chłopca-opis przypadku 
Beata Mełges 

8 minut Zwyrodnienie glikogenowe wątroby jako powikłanie niewyrównanej 
cukrzycy – opis przypadku 
Aneta Pomiećko 

8 minut Galaktozemia klasyczna jako przyczyna cholestazy wewnątrzwątrobowej u 
3-tygodniowego noworodka 
Małgorzata Grabska-Kawalec 

8 minut Zespół Shwachmana-Diamonda jako bardzo rzadka przyczyna zapalenia 
wątroby u dzieci 
Magdalena Słomińska-Frączek 

8 minut Gastroptoza jako przyczyna poposiłkowych dolegliwości dyspeptycznych u 
17-letniej dziewczyny – opis przypadku 
Anna Góra 

8 minut 12-letnia dziewczynka z trichotillomanią i zespołem Roszpunki 
Anna Jarzumbek 

10 minut Dyskusja podsumowanie 

 
 



 
 

23.10.2021 SOBOTA 

14:00-15:00 SESJA VARIA 
Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Leokadia Bąk-Romaniszyn, prof. dr 
hab. n. med. Grażyna Czaja-Bulsa. 

 ………….. 

  

  

 
 
 


