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Zabrzańska jesień dermatologiczno-alergologiczna 
5.11.2022 r. 

 
Szyb Maciej w Zabrzu 

 

Program 

 

 

 

9:00-9:20 Przywitanie uczestników 

  „Miejscowe retinoidy – przecież nie tylko w trądziku” 

  Dr hab. med. Maciej Pastuszczak (Zabrze) 

     

   

9:20-9:40 „Ciężki/trudny trądzik – kiedy warto skorzystać z konsultacji 

  w ośrodku referencyjnym?” 

  Prof. dr hab. med. Beata Bergler-Czop (Katowice)  

 

9:40-10:00 „Algorytm diagnostyczno-terapeutyczny u chorego z czerniakiem 

  złośliwym” 

  Prof. dr hab. med. Grażyna Kamińska-Winciorek (Gliwice) 

     

 

10:00-10:20 „Alergia na środki stomatologiczne – przykłady kliniczne”    

  Prof. dr hab. med. Alicja Grzanka (Zabrze) 

 

10:20-10:40 „Immunoterapia swoista w atopowym zapaleniu skóry -  

  kiedy ją warto rozważyć? 

  Prof. dr hab. med. Andrzej Bożek (Zabrze) 
Wykład sponsorowany 

 

10:40-11:00 „Desensytyzacja penicyliną chorych na kiłę w ciąży -  

  przykłady kliniczne” 

  Dr hab. med. Joanna Glück (Zabrze) 

 

11:00-11:15 PRZERWA KAWOWA 

 

11:15-11:35 „Palące (ale też swędzące) problemy dermatologii pediatrycznej”   

  Dr med. Hubert Arasiewicz (Sosnowiec) 

 

11:35-11:45 Lipikar AP+M – nowa generacja składników aktywnych  

równoważąca mikrobiom skóry atopowej 

 Patrycja Mosurek 

 

11:45-12:10 "Przewlekła pokrzywka spontaniczna - od teorii do praktyki" 

Prof. dr hab. med. Alicja Kasperska Zając (Zabrze) 
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12:10-12:30 „Proaktywnie przeciwko łuszczycy – o lekach miejscowych nieco 

  inaczej” 

  Dr hab. med. Maciej Pastuszczak (Zabrze) 

 

 

12:30-12:50 „Leki biologiczne w łuszczycy – jak współpracować z ośrodkiem 

  prowadzącym programy lekowe” 

  Dr med. Jolanta Smyk (Zabrze) 

 

 

12:50-13:10 Cykl immunolog dla dermatologa: „Badania immunologiczne 

  przydatne w praktyce dermatologicznej” 

  Dr med. Agnieszka Padjas (Kraków/Katowice) 

 

 

13:10-13:30 Cykl reumatolog dla dermatologa: „Kiedy dermatolog powinien 

  poprosić o pomoc reumatologa – czyli jak nie przeoczyć łuszczycy 

  stawowej” 

  Prof. dr hab. med. Bogdan Batko (Kraków) 

 

 

13:30-13:50 „Mały krok dla NFZ, wielki skok dla pacjentów z atopowym  

  zapaleniem skóry – doświadczenia własne z dupilumabem” 

  Dr med. Kamila Zawadzińska-Halat (Zabrze) 
Wykład sponsorowany 

 

13:50-14:30 Cykl przypadki kliniczne 

 

„Czysta skóra i inne wyzwania dermatologa w leczeniu łuszczycy 

 – przypadek pacjenta”  

Dr med. Ewa Hadas (Zabrze)- 10 min 

 

lek. Aleksandra Foks-Ciekalska (Zabrze)    Wykład sponsorowany 

lek. Dominika Ziółkowska-Banasik (Zabrze)   Wykład sponsorowany 

lek. Magdalena Krupka-Olek (Zabrze) 

lek. Magdalena Stec-Polak (Zabrze) 

 

14:30  LUNCH 

 

 

 


