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ANGIO-DIABETOLOGIA
IV Dolnośląska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE W OBRAZIE
POWIKŁAŃ NACZYNIOWYCH CUKRZYCY”, część II

Szanowni Państwo

Ośrodek Wrocławski zaprasza na kolejną – IV edycję Dolnośląskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej poświęconej ANGIO-DIABETOLOGII,
która odbędzie się 11 marca 2017 roku we Wrocławiu.
Tegoroczne spotkanie stanowi kontynuację ważnego zagadnienia jakim są
choroby autoimmunologiczne współistniejące z cukrzycą.
Należy mieć świadomość, że właśnie ta grupa chorób w przypadku koincydencji
z zaburzeniami węglowodanowymi w zasadniczy sposób kształtuje obraz
powikłań naczyniowych u tych pacjentów.
Trudny niewątpliwie problem kliniczny pozostaje istotnym wyzwaniem
dla wspołczesnej angio-diabetologii.
Należną uwagę poświęcono diagnostyce i leczeniu wybranych przypadków
hospitalizowanych w klinice. Praktyczny aspekt konferencji z pewnością
wzbogaci spotkanie i zachęci lekarzy wielu specjalności do ożywionej dyskusji.
Do zobaczenia w Kompleksie Dominikańskim we Wrocławiu
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PATRONAT HONOROWY:

PROGRAM KONFERENCJI
9.00-9.30 Rejestracja i kawa powitalna
9.30-10.00 Koncert powitalny – piosenki francuskie
10.00-10.10 Wprowadzenie do współczesnej Angio-Diabetologii
– prof. Rajmund Adamiec
10.10-12.35 SESJA I – KLINIKA POWIKŁAŃ NACZYNIOWYCH
Przewodniczący: prof. R. Wąsikowa, prof. R. Adamiec,
prof. P. Szyber, dr hab. I. Gosk-Bierska
10.10-10.35 RZS-vasculitis w przebiegu cukrzycy – prof. Rajmund
Adamiec
10.35-11.00 Powikłania naczyniowe cukrzycy akcelerowane przez
aktywną postać układowego tocznia rumieniowatego
– dr Joanna Kluz
11.00-11.25 Zapalenie aorty a cukrzyca – zagrożenie życia uwarunkowane zróżnicowaną patogenezą powikłania
– dr Krystyna Zdrojowy
11.25-11.50 Twardzina układowa a powikłania naczyniowe – trudny
problem medyczny w cukrzycy – dr Rafał Małecki
11.50-12.15 Sarkoidoza w obrazie cukrzycowego zapalenia tkanek
miękkich – dr Dorota Bednarska-Chabowska
12.15 – 12.35 DYSKUSJA

12.35-13.15 LUNCH
13.15 SESJA II – PREZENTACJA TRUDNYCH PRZYPADKÓW
Przewodniczący: prof. J. Garcarek, dr K. Zdrojowy, dr M. Wilczyńska
13.15-13.35 Limfadenopatia wyzwalająca zapalenie naczyń
u chorego z mak roangiopatią cuk r z ycową
– dr Jarosław Nowak
13.35-13.55 Sklerodermia jako czynnik dynamizujący proces
miażdżycowy – dr Maciej Rabczyński
13.55-14.15 Cukrzyca i rozległe owrzodzenia podudzi w przebiegu
krioglobulinemii mieszanej – dr Marcin Pawlak
14.15-14.35 Zapalenie wątroby wikłane vasculitis w cukrzycy
– dr Edwin Kuźnik
14.35-14.55 Zapalenie naczyń o szczególnie agresywnym
przebiegu u młodego mężczyzny z cukrzycą
– dr Marta Wasilewska
14.55-15.30 DYSKUSJA
15.30-16.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji
– prof. Rajmund Adamiec
16.00-17.00 Koktajl wiosenny

Rejestracja i informacje na stronie: www.ang-diab.icongress.pl
Biuro Organizacji Konferencji: InspireCongress sp. z o.o., tel. 71 780 90 52, e-mail: biuro@inspirecongress.pl

