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AZOTY ARENA
ul. Władysława Szafera 3/5/7, 70-953 Szczecin

Rejestracja: konferencje@vitaimmun.pl
Koszt: 160,00 PLN
Ilość miejsc jest ograniczona.
Na podstawie aktualnego stanu wiedzy
wskażemy jakie konkretnie szczepy
probiotyczne powinny być stosowane dla
osiągnięcia pożądanego efektu profilaktycznego oraz dla wspomagania konwencjonalnego leczenia. Wskażemy również
potencjalne błędy popełniane podczas
stosowania probiotykoterapii oraz gotowe
„przepisy” aby stosowanie probiotyków było
jak najskuteczniejsze.

Prelekcje poprowadzą uznani w kraju specjaliści, będący
autorytetami w kwestii stosowania probiotyków w poszczególnych jednostkach chorobowych.
Celem konferencji będzie prezentacja najnowszych doniesień
dotyczących zastosowania probiotyków i prebiotyków
w profilaktyce i leczeniu poszczególnych jednostek
chorobowych.

PROGRAM
09.00 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.40

dr n. med. Wojciech Marlicz
„Dozwolony doping czy mit”? Stosowanie probiotyków w sporcie.
Punkt widzenia lekarza gastrologa.

10.40 – 11.20

dr Patrycja Szachta
Probiotyki w pytaniach i odpowiedziach. Jakie, komu, kiedy?
Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu

11.20 – 12.00

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Ciechanowski
Czy probiotyki mogą chronić nerki? A może coś więcej…

12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

12.30 – 13.10

prof. UM dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska
Czy otyłość zaczyna się w jelicie? Jak mikroflora jelitowa wpływa na masę ciała?

13.10 – 13.50

dr n. med. Przemysław Ciepiela
Nawracające infekcje pochwy – antybiotyk czy… probiotyk?

13.50 – 14.30

Przerwa lunchowa

14.30 – 15.10

prof. dr hab. n. med. Iwona Ignyś
Dolegliwości przewodu pokarmowego u dzieci, a probiotyki – czy coś można
z tym zrobić? Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UM
w Poznaniu

15.10 – 15.30

Małgorzata Drobczyńska
Jak ocenić ekosystem jelitowy? Skaning mikroflory jelita w praktyce.
Centrum Medyczne VitaImmun w Poznaniu

15.30 – 16.10

dr n. med. Karolina Skonieczna – Żydecka
Mikrobiota – czyli młodość zamknięta w kapsułce? Pomorski Uniwersytet
Medyczny w Szczecinie; Wydział Nauk o Zdrowiu; Samodzielna Pracownia
Gerontobiologii

16.10 – 16.30

Dyskusja i zamknięcie konferencji

www.vitaimmun.pl
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