
 

PROGRAM RAMOWY 
 

Środa, 25 stycznia 2023 (Dzień 1): 

15.00 – 15.10 Otwarcie Konferencji: prof. Otylia Kowal-Bielecka, prof. Włodzimierz Samborski 

15.10 – 18.00 Sesja I: Inauguracyjna; z udziałem m.in. prof. Olivera Distlera (Szwajcaria) i Anny-

Marii Hoffmann-Vold (Norwegia) 

▪ Wykłady dotyczące obrazu klinicznego, czynników ryzyka oraz postępów w diagnostyce i 

leczeniu śródmiąższowej choroby płuc (ś.ch.p.) w przebiegu układowych chorób tkanki 

łącznej (u.ch.t.ł)) 

18.30 -  21.00 Koktajl dla uczestników Konferencji  

 

Czwartek, 26 stycznia 2023 (Dzień 2):  

8.00 – 10.20 Sesja II: Rola HRCT, testów czynnościowych oraz biopsji w ocenie ś.ch.p. w 

przebiegu u.ch.t.ł.; z udziałem m.in. radiologa i pulmonologów 

10.20 – 10.40 Wykład sponsorowany 

10.40 -11.00 PRZEWRWA KAWOWA 

11.00 – 13.10 Sesja III: Opieka skoordynowana: rola zespołu wielodyscyplinarnego w opiece nad 

chorym ze ś.ch.p. w przebiegu u.ch.t.ł.; z udziałem m.in. prof. Olivera Distlera (Szwajcaria), prof. 

Brygidy Kwiatkowskiej, Anny-Marii Hoffmann-Vold (Norwegia), pulmonologów, kardiologa oraz 

radiologa 

▪ Wykłady nt. aktualnych zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia ś.ch.p. w przebiegu 

u.ch.t.ł., diagnostyki nadciśnienia płucnego oraz roli zespołu interdyscyplinarnego w opiece 

nad chorym ze ś.ch.p. w przebiegu u.ch.t.ł. 

▪ Panel dyskusyjny nt. „Zespół interdyscyplinarny w praktyce” 

13.10 – 13.30 Wykład sponsorowany 

13.30 – 14.30 PRZERWA OBIADOWA 



 

14.30 – 16.05 Sesja IV: Dostęp do nowoczesnych terapii ś.ch.p. w przebiegu u.ch.t.ł - cz 1; z 

udziałem pulmonologów i reumatologów 

▪ Prezentacje programów lekowych dotyczących śródmiąższowej choroby płuc w przebiegu 

twardziny układowej oraz śródmiąższowej choroby płuc z postępującym włóknieniem 

▪ Programy lekowe w praktyce: panel dyskusyjny w oparciu o pytania otrzymane z ośrodków 

realizujących/planujących realizacje programów lekowych 

16.05 – 16.20 Wykład sponsorowany 

16.00 – 16.20 PRZEWRWA KAWOWA 

16.20-18.30 Sesja V: Dostęp do nowoczesnych terapii ś.ch.p. w przebiegu u.ch.t.ł. - cz 2; z 

udziałem pulmonologów i reumatologów 

▪ Programy lekowe w praktyce c.d.: panel dyskusyjny w oparciu o pytania otrzymane z 

ośrodków realizujących/planujących realizację programów lekowych 

 

Piątek, 27 stycznia 2023 (Dzień 3)  

09.00-10.40 Sesja VI: Leczenie ś.ch.p. w przebiegu u.ch.t.ł. – interaktywne warsztaty dla 

uczestników; z udziałem m.in. prof. Olivera Distlera (Szwajcaria), Anny-Marii Hoffmann-Vold 

(Norwegia), 

10.40 – 11.00 Wykład sponsorowany 

11.00 – 11.20 PRZEWRWA KAWOWA 

11.20 – 13.00 Sesja VII: Leczenie ś.ch.p. w przebiegu u.ch.t.ł. – interaktywne warsztaty dla 

uczestników – c.d. 

13.00 Zakończenie Konferencji 

 

Program może ulec zmianie. 

 

 


