
X Konferencja naukowo-szkoleniowa w Piszu 

„Zagrożenia Zdrowia Publicznego” 
 

Program konferencji 
 

 

Poniedziałek, 20 maja 2019 r. 

 

1000 – 1030 lek. wet. Janusz Dzisko uroczyste otwarcie konferencji, powitanie uczestników, 

wystąpienia zaproszonych gości 

1030 – 1050 prof. dr hab. Jarosław Jan Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny 

1050 – 1130 prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz: – wykład inauguracyjny. 

1130 – 1150 Konferencja Prasowa /przerwa kawowa  

 

Sesja I 

 Choroby zakaźne  

 

1150 – 1220 prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński – „Wścieklizna ciągłe zagrożenie życia 

człowieka”. 

1220 – 1240  prof. dr hab. Józef Knap – „Neuroinfekcje w Polsce - białe plamy do wypełnienia”. 

1240 – 1310   dr hab. med. Wacław Nahorski -  „Wybrane choroby tropikalne jako ryzyko podróży”. 

1310 – 1340 dr Ewa Duszczyk – „Profilaktyka przed wyjazdem w kraje tropikalne u dzieci  

i młodzieży”. 

1340 – 1400 Mercator 

1400 – 1500 przerwa obiadowa 

1500 – 1520 dr Natalia Yanko – „Odra na Wołyniu i Ukrainie”. 

1520 – 1540 dr Marek Posobkiewicz – „Szczepienia w środowisku pracy”. 

1540 – 1600  dr hab. Katarzyna Pancer – „Klimatozależne zakażenia wirusowe istotne dla zdrowia 

publicznego - aktualne wyzwania”. 

1600 – 1610  prof. dr hab. n. med. Janusz Kocik – "Ocena psychologicznych przyczyn wahań wobec 

szczepień - głos Polski w programie WHO"  

1610– 1625 mgr Ewelina Kruszewska – „Zastosowanie metod zamgławiania w przedszkolach  

i szkołach”. 

 

 

 

1900 uroczysta kolacja w „Hotelu Roś” 

 



 

 

Wtorek, 21 maja 2019 r. 

 

Sesja II 

Czyste powietrze  

   

900 –930  prof. dr hab. Anna Doboszyńska – „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ 
oddechowy u osób dorosłych". 

930 – 1000  dr hab. n. med. Henryk Mazurek, prof. nadzw. – „Wpływ smogu na zdrowie dzieci”. 

1000 – 1020 dr Anna Koprowicz - Realizacja kampanii Narodowego Programu Zdrowia na lata  

2016- 2020 "Czas na czyste powietrze".   

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 

                                                               

1020 – 1030  Optimed 

1030 – 1050 przerwa kawowa 

 

Sesja III 

Choroby odkleszczowe 

1050 – 1120 prof. dr hab. Sławomir Pancewicz -  „Nowe patogeny przenoszone przez kleszcze  

w Polsce (nowa borelioza, Francissella tularensis, inne riketsje)”. 

1120 – 1150 prof. dr hab. Tadeusz Płusa - „Patogenetyczne uwarunkowanie leczenia boreliozy" 

1150 – 1205 dr Anna Lachowicz-Wawrzyniak – Studium przypadku. 

1205 – 1220  dr Anna Zdanowska-Ruskań  – Studium przypadku. 

1220 – 1240 Panel dyskusyjny z udziałem:   

 prof. dr hab. Sławomira Pancewicza, 

prof. dr hab. Tadeusza Płusa, 

dr Anny Lachowicz-Wawrzyniak,    

  Anny Zdanowskiej-Ruskań, 

Hanny Kantor. 

 

 



 

 

Sesja IV 

Chemia w żywności 

 

1240 – 1310 prof. dr hab. Michał Kurek – „Reakcje niepożądane na substancje dodawane  

do żywności”. 

1310 – 1330 prof. dr hab. Lucyna Kozłowska – „Składniki diety jako modulatory ekspozycji  

na związki chemiczne”. 

1330 – 1350 dr Jacek Postupolski - „Substancje dodatkowe – gdzie  tkwi problem?” 

1350 – 1410 dr hab. Paweł Struciński, prof. NIZP-PZH – „ Pozostałości pestycydów w żywności – czy 

jako konsumenci powinniśmy czuć się zagrożeni?” 

1410 – 1430 dr Agnieszka Hernik – „Czy pozostałości pestycydów są zawsze skutkiem stosowania 

środków ochrony roślin”. 

1430 – 1450  Panel dyskusyjny z udziałem:   

 prof. dr hab. Michała Kurka, 

prof. dr hab. Lucyny Kozłowskiej, 

 dr hab. Pawła Strucińskiego, prof. NIZP-PZH,  

dr Jacka Postupolskiego, 

  dr Agnieszki Hernik. 

1450 – 1600 przerwa obiadowa 

  

1900 kolacja „Hotel Roś” – Chata grillowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Środa, 22 maja 2019 r. 

 

Sesja V 

Antybiotykooporność a zakażenia szpitalne i pozaszpitalne 

 

900 – 940 prof. dr hab. Waleria Hryniewicz – „ Antybiotykooporność - jak przeciwdziałać?”. 

  940 – 1000 prof. dr hab. Elżbieta Hassman-Poznańska – „Narastająca lekooporność 

drobnoustrojów w zakażeniach górnych dróg oddechowych". 

 1000 – 1015   dr hab. Aleksander Deptuła – „ Znaczenie badania punktowego dla racjonalnej terapii  

i kontroli zakażeń szpitalnych”. 

1015 – 1030   dr Dorota Gałczyńska -Zych – „Współpraca regionalna jako element strategii w walce  

z zakażeniami szpitalnymi. Doświadczenie własne Szpitala Bielańskiego w Warszawie". 

1030 – 1045   mgr Katarzyna Pawlik –„ Clostridioides difficile jako kolejne wyzwanie dla kontroli 

zakażeń szpitalnych”. 

1045 – 1115  Panel dyskusyjny z udziałem:   

 prof. dr hab. Walerii Hryniewicz, 

 prof. dr hab. Elżbiety Hassman-Poznańskiej, 

 dr Doroty Gałczyńskiej -Zych, 

dr hab. Aleksandra Deptuły, 

 mgr Katarzyny Pawlik 

1115 – 1135  mgr Beata Zalewska – „ System audytów epidemiologicznych Medicheck”. 

1135 – 1150 przerwa kawowa 

 

Sesja VI 

Zagrożenia w środowisku pracy 

 

1150 – 1220  prof. dr hab. Wojciech Wąsowicz – „Narażenie na metale w środowisku pracy  

i nowoczesne metody ich oznaczania”. 

1220 – 1240 prof. dr hab. Krystyna Pawlas – „Czynniki modyfikujące ryzyko i skutki zawodowej 

ekspozycji na hałas”. 

1240 – 1300  Zakończenie konferencji 

  

1300 – 1400 obiad 


