
WSPÓŁCZESNA  MEDYCYNA  WARMII  I  MAZUR 

WARSZTATY  INTERDYSCYPLINARNE 

 25- 27 lutego 2022 r. 

Lidzbark Warmiński ****Hotel Krasicki 

 

Dbając o nasze wspólne bezpieczeństwo, podczas sesji wykładowych oraz w trakcie wydarzeń integracyjnych 

przewidzianych w programie, na salach znajdować się będą urządzenia medyczne wykorzystujące 

nanotechnologię niskoenergetycznej plazmy, do  ciągłej dekontaminacji powietrza. 

W  trosce o zdrowie wszystkich Uczestników do udziału w Konferencji zaproszone są 

osoby zaszczepione przeciw COVID-19. 

 

 25  lutego 2022 r. (PIĄTEK) 

 

14.00 - 16.00 – zakwaterowanie, rejestracja uczestników 

I SESJA 

17.00 - 17.10   Otwarcie –Anna Lella, Prezes WMIL 

17.10 - 17.40   Wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, Prorektor ds. 

Collegium Medicum UWM -  „Onkologia przyszłości: immunoterapia i radiochirurgia” 

17.40 - 18.10  dr n.med. Janusz Hałka - „Nowe technologie Immunoterapia CAR T cells” 

 

19.30  kolacja     

Wieczór  z muzyką na żywo - koncert duetu: Aleksander Ostrowski & Jakub Ptak - Acoustic 

Duo (Aleksander Ostrowski: wokal, perkusja; Jakub Ptak: wokal, gitara akustyczna - covery 

polskie i zagraniczne) 

 

 26  lutego 2022 r. (SOBOTA) 

 

7.00 -  9.00  śniadanie  

         II  SESJA   

9.00 - 9.30   r.pr Paweł Strzelec -  „Odpowiedzialność cywilna lekarzy. Postępowanie lekarza  

w przypadku zgłoszenia roszczeń przez pacjenta” 



9.30 - 10.00 lek. Agnieszka Wasilewska - pełnomocnik WMIL ds. zdrowia lekarzy – 

„Problemy zdrowotne środowiska lekarskiego. Czy alkohol, używki pomagają w życiu?  

Do jakiego stopnia?” 

10.00 - 10.30  dr n.med. Piotr Kocbach - „Profilaktyka przedekspozycyjna HIV” 

10.30 - 11.00  przerwa kawowa 

 

III  SESJA      

11.00 - 11.30 dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM - „Skórne 

reakcje polekowe w praktyce lekarskiej” 

11.30 - 12.00  dr hab. n. med Monika Rucińska - „Rak gruczołu krokowego - wyzwanie dla 

onkologii wobec wydłużenia oczekiwanej długości życia mężczyzn.” 

12. 00 - 12.30  lek. stom. Anna Lella, dr n.med. Anna Dudzińska-Filkiewicz - „Nowotwory 

jamy ustnej- temat zapomniany czy pomijany w codziennej praktyce lekarskiej?”  

12.30 - 13.00 dr hab. n. med. Anna Żurada - „Nowoczesne techniki diagnozowania  

ultrasonograficznego”    

13.00 - 14.30  obiad 

 

IV  SESJA       

15.00 - 15.30  lek. stom. Katarzyna Miśków - „Korelacje wad postawy i wad zgryzu” 

15.30 - 16.00  dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk - „Fakty i mity  

w reumatologii” 

16.00 - 16.30  prof. dr hab. n. med. Marcin Mycko - „Nowe metody  diagnostyki i leczenia 

chorób demielizacyjnych” 

16.30 - 17.00 prof. dr hab. n. med. Dawid Larysz - „Przedoperacyjne planowanie  

w wirtualnej rzeczywistości i medycyna zindywidualizowana w leczeniu rzadkich wad 

czaszkowo-twarzowych u dzieci” 

17.00 - 17.30 podsumowanie konferencji Prorektor ds. Collegium Medicum UWM,   

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, Anna Lella, Prezes WMIL 

 

19.00 -  kolacja    Zabawa z Dj-em Jarosławem Połujańskim - największe taneczne przeboje 

27  lutego 2022 r. (NIEDZIELA) 

 

7.00 - 11.00  śniadanie  

do  12.00 - wyjazd gości  


