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List przewodni

Słaba płeć – czy choruje inaczej?

„Ile to niewiasta znaczy we wszystkich ludzkich sprawach
i jak przez nią każda rzecz może się udać albo też zgoła chybić.”
– tak znamienny wpływ kobiety na otaczający świat dostrzegał Henryk Sienkiewicz.

Szanowni Państwo.
Koleżanki i Koledzy.
Porozmawiajmy zatem o… kobietach.
Jest mi bardzo miło zaprosić lekarzy rodzinnych i wszystkich lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej na doroczną konferencję naukową w ramach Łódzkich Spotkań z Medycyną Rodzinną, która
odbędzie się w dniu 13 października 2018 roku.
W tym roku podejmujemy temat zdrowia kobiety, ale nie tylko.
Tradycyjnie przestawimy Państwu szeroki wachlarz tematyczny dedykowany każdej grupie wiekowej naszych podopiecznych. Przedstawimy zagadnienia dotyczące przedwczesnego dojrzewania
płciowego u dzieci, na jakie objawy należy zwrócić uwagę i jakie są możliwości pomocy. Spojrzymy
oczami ginekologa i lekarza rodzinnego na zespół policystycznych jajników – chorobę młodych
kobiet, która wiąże się ryzykiem rozwoju innych chorób somatycznych, np. cukrzycy jak i chorób
ze sfery psychicznej, emocjonalnej. Porozmawiamy o migrenie i chorobach skóry, które częściej
występują u kobiet, zapoznamy się z najnowszymi metodami ich leczenia. Przedstawimy najnowsze
doniesienia dotyczące chorób czynnościowych przewodu pokarmowego. I wreszcie przedstawimy
jakie korzyści związane z płcią żeńską odnosi nasze serce i układ krążenia.
Naszymi prelegentami będą znani i uznani specjaliści.
Za udział w konferencji przyznane będą punkty edukacyjne.
Mam nadzieję, że przedstawione zagadnienia przyniosą korzyść praktyczną w naszej pracy.
Serdecznie zapraszam w imieniu organizatorów.
Z koleżeńskim pozdrowieniem.
Honorata Błaszczyk
Prezes Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
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Program konferencji

Słaba płeć – czy choruje inaczej?

09.00 – 09.15

Powitanie uczestników i zaproszonych gości.

09.15 – 09.50

Przedwczesne dojrzewanie płciowe i zaburzenia wzrastania – ważne aspekty.
Dr hab. n. med. Maciej Hilczer

09.50 – 10.30

Zespół policystycznych jajników i jego odległe
następstwa w praktyce lekarza rodzinnego
Lek. med. Krzysztof Pogoda

10.30 – 11.10

Probiotykoterapia w życiu kobiet.
Dr n. med. Karolina Skonieczka-Żydecka

11.10 – 11.50

Profilaktyka migreny przewlekłej u kobiet.
Lek. med. Jacek Pelka

11.50 – 11.55

Wykład sponsorowany – GlaxoSmithKline

11.55 – 12.10

Przerwa kawowa

12.10 – 12.50

Serce kobiety – kiedy bije inaczej?
Dr n. med. Andrzej Bissinger

12.50 – 13.30

Dyspepsja czynnościowa – praktyczne podejście.
Prof. hab. n. med. Anita Gąsiorowska

13.30 – 14.00

Trądzik różowaty a zaburzenia mikrobioty jelitowej.
Dr dr hab. n. med. Irena Walecka

14.00

Zakończenie konferencji
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