Program
Piątek, 6 marca 2020
SALA KONFERENCYJNA
08:00–08:45

Rejestracja

08:45–09:00

Otwarcie konferencji
Tomasz Grodzicki (Kraków)

09:00–09:30

Wykład inauguracyjny. Senolityki — przyszłość geriatrii
Ewa Sikora (Warszawa)

09:30–10:00

Przerwa na kawę

10:00–11:00

Sesja I: Odrębności w leczeniu schorzeń u kobiet i mężczyzn
w starszym wieku

10:00–10:20

Płeć a wielochorobowość i jej leczenie u osób w starszym wieku
Anna Skalska (Kraków)

10:20–10:40

Odrębności w chorobie wieńcowej u starszych kobiet i mężczyzn
Przemysław Trzeciak (Zabrze)

10:40–11:00

Jak płeć wpływa na skuteczność leczenia niewydolności serca u
osób starszych?
Tomasz Grodzicki (Kraków)

11:00–11:30

Wykład sponsorowany ﬁrmy Bayer. Leki przeciwzakrzepowe
w świetle najnowszych wytycznych ESC/PTK — od A do Z
Marcin Kuniewicz (Kraków)

11:30–12:30

Sesja II: Odrębności w leczeniu schorzeń u kobiet i
mężczyzn w starszym wieku — c.d.

11:30–11:50

Czy płeć może wpływać na skuteczność leczenia depresji u osób w
starszym wieku?
Dominika Dudek (Kraków)

11:50–12:10

Zmiany funkcji poznawczych z wiekiem — czy są różnice
międzypłciowe?
Aleksandra Klimkowicz-Mrowiec (Kraków)

12:10–12:30

Fenotyp majaczenia i efekty leczenia — zależność od płci
Karolina Piotrowicz (Kraków)

12:30–13:00

Wykład sponsorowany ﬁrmy Servier. Otępienie —
zapomniane powikłanie nadciśnienia?
Jerzy Gąsowski (Kraków)

13:00–14:00

Lunch

14:00–14:45

Warsztat. Wybrane aspekty opieki w warunkach domowych.
Starszy chory z otępieniem. Jak przygotować rodzinę do
opieki?
Iwona Przybyło (Kraków)

14:45–15:00

Przerwa na kawę

15:00–16:00

Sesja III: Odrębności w leczeniu schorzeń u kobiet i
mężczyzn w starszym wieku — c.d.

15:00–15:20

Osteoporoza u starszych kobiet i mężczyzn
Ewa Marcinowska-Suchowierska (Warszawa)

15:20–15:40

Onkologiczne problemy u starszych kobiet i mężczyzn — czy
różnice dotyczą tylko rodzaju nowotworu?
Jerzy Chudek (Katowice)

15:40–16:00

Niesprawność u osób w starszym wieku — różnice między
kobietami i mężczyznami
Zyta B. Wojszel (Białystok)

16:00–16:45

Warsztat. Echokardiograﬁczne pułapki diagnostyczne w
starszym wieku
Agnieszka Olszanecka (Kraków)

Sobota, 7 marca 2020
SALA KONFERENCYJNA
08:30–09:30

Spotkanie ordynatorów oddziałów geriatrycznych
Tomasz Kostka (Łódź)
Barbara Gryglewska (Kraków)

09:30–10:45

Sesja IV: Wybrane aspekty sprawności w starszym wieku

09:30–09:50

Podobieństwa zespołu frailty i zespołu przetrenowania — czego
może nas nauczyć medycyna sportowa?
Tomasz Kostka (Łódź)

09:50–10:10

Urazowość u starszych kobiet i mężczyzn
Joanna Kostka (Łódź)

10:10–10:30

Wpływ leków na skuteczność rehabilitacji
Barbara Gryglewska (Kraków)

10:30–10:45

Zagrożenia przy leczeniu neuroleptykami
Marcin Siwek (Kraków)
dr hab. n. med. Marcin Siwek

10:45–11:00

Przerwa na kawę

11:00–12:15

Sesja V: Leczenie przeciwbólowe u osób w starszym wieku
— na co należy zwracać uwagę?

11:00–11:25

Leki przeciwbólowe dla osób starszych według kryteriów Beersa
2019
Barbara Gryglewska (Kraków)

11:25–11:50

Interakcje leków przeciwbólowych
Jarosław Woroń (Kraków)

11:50–12:15

Możliwości leczenia niefarmakologicznego
Magdalena Kocot-Kępska (Kraków)

12:15–12:30

Zakończenie konferencji
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