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Neonatologiczne Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe 

Zaburzenia oddychania u noworodka - nowe spojrzenie - projekt REFSAL. 

 

 

 

Program Konferencji 

9:00 – 9:10 - Przywitanie (dr hab n. med. Renata Bokiniec, dr n. med. Dariusz Madajczak) 

9:10 - 9:30 - Wykład inauguracyjny: Polskie potrzeby w zakresie badań epidemiologicznych i 
klinicznych w dziedzinie neonatologii w Polsce (Konsultant Krajowy ds. Neonatologii  
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich) 

9:30 - 9:35 - Promocja badania (Prezes Agencji Badań Medycznych dr n. med. Radosław Sierpiński) 

9:35 - 11:55 - Sesja I: Transient Tachypnoea of the Newborn – czy tylko przemijający szybki 
oddech u noworodka cz. 1 
 

Przewodniczący sesji:  

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, dr n. med. Dariusz Madajczak 

9:35 - 9:55 - Fizjologia i adaptacja układu oddechowego  
(prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka) 

9:55 - 10:15 - TTN – definicja – aktualna wiedza – nowe czynniki ryzyka  
(dr n. med. Dariusz Madajczak) 

10:15 - 10:35 - TTN czy RDS – rozterki neonatologa (prof. Emanuela Ferretti) 

10:35 - 10:55 - Różnicowanie TTN w diagnostyce radiologicznej (dr n. med. Michał Brzewski) 

10:55 - 11:15 - Różnicowanie TTN w badaniu ultrasonograficznym płuc  
(dr n. med. Joanna Puskarz-Gąsowska) 

11:15 – 11:35 - Rzadkie, wrodzone przyczyny niewydolności oddechowej u noworodków (dr hab. n. 
med. Tomasz Szczapa) 

11:35 - 11:55 - Panel dyskusyjny: prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach, prof. Emanuela Ferretti, 
dr n. med. Dariusz Madajczak, prof. dr hab. n. med. Maria Borszewska-Kornacka, dr n. med. Michał 
Brzewski, dr n. med. Joanna Puskarz-Gąsowska, dr hab. n. med. Tomasz Szczapa 
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11:55 - 13:55 - Sesja II: Metody wsparcia oddechu – jak dokonać wyboru 
Przewodniczący sesji:  

dr hab. n. med. Beata Łoniewska, prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik 

11:55 - 12:15 - Noworodek z niewydolnością oddechową – wsparcie oddechu w bloku porodowym 
(prof. Thierry Daboval) 

12:15 - 12:35 - NIV – dogłębna analiza – dokąd zmierzamy?  
(prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik) 

12:35 - 12:55 - Nieinwazyjna wentylacja oscylacyjna: za i przeciw (dr hab. n. med. Beata Łoniewska) 

12:55 - 13:15 - Wskazania do intubacji noworodka: pytania i dylematy.  
(dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko) 

13:15 - 13:35 - Wentylacja inwazyjna konwencjonalna AC czy HFO - czy trudny wybór?  
(dr n. med. Julita Latka-Grot) 

13:35 - 13:55 - Panel dyskusyjny: prof. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik,  
dr hab. n. med. Beata Łoniewska, dr hab. n. med. Iwona Sadowska-Krawczenko, prof. Thierry 
Daboval, dr n. med. Julita Latka-Grot 

13:55 - 14:15 - Przerwa 

14:15 - 16:35 - Sesja III: Zmiany w układzie krążenia noworodka – adaptacja czy patologia 
Przewodniczący sesji:  

dr hab n. med. Renata Bokiniec, prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska 

14:15 - 14:35 - Adaptacja i patologia układu krążenia-granice? (dr hab n. med. Renata Bokiniec) 

14:35 - 14:55 - Nadciśnienie płucne u noworodków – patofizjologia.  
(prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach) 

14:55 - 15:15 - Ocena echokardiograficzna noworodka z nadciśnieniem płucnym.  
(dr n. med. Witold Błaż) 

15:15 - 15:35 - Katecholaminy i wziewny NO w leczeniu PPHN?  
(prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska) 

15:35 - 15:55 - Nowe kierunki w leczeniu PPHN. (dr n. med. Joanna Seliga-Siwecka) 

15:55 - 16:15 - Panel dyskusyjny: prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska, dr n. med. Witold Błaż,  
dr hab n. med. Renata Bokiniec, dr n. med. Joanna Seliga-Siwecka, prof. dr hab. n. med. Ryszard 
Lauterbach 


