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ZAREJESTRUJ SIĘ I ZDOBĄDŹ 18 PUNKTÓW TWARDYCH!

SZANOWNI PAŃSTWO!
Fundacja „ZDROWIE i OPIEKA” oraz Salus International  

serdecznie zapraszają na 
XIII Ogólnopolską Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA, 

która odbędzie się w dniach 23-25 września 2022 r.  
w Centrum Dydaktyczno-Kongresowyme Uniwersytetu Jagiellońskiego  

w Krakowie przy ul. Świętego Łazarza 16

Temat tegorocznej konferencji to: 
POSTĘPY W ONKOLOGII ORAZ LECZENIU POWIKŁAŃ  

KARDIOLOGICZNYCH U PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH

Informacji udziela KOMITET ORGANIZACYJNY, 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9,  tel. (0-32) 788 55 40, e-mail: marketing@salusint.com.pl
Zarejestruj się już dzisiaj – Informacje dostępne na stronach internetowych www.fuzio.pl, www.salusint.com.pl 

oraz pod nr tel. (0-32) 788 55 40 lub na maila:  marketing@salusint.com.pl

  Konferencja pod patronatem:
• Dziekana Wydziału Lekarskiego UJCM prof. dr hab. n. med. Macieja Małeckiego
• Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM prof. dr hab. n. farm. Jacka Sapy

PROGRAM KONFERENCJI
PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA 2022

12.00              Rejestracja 
12.00 -12.45   Lunch
13:00 -13:15 uroczyste rozpoczęcie Ogólnopolskiej Konfe-

rencji Lekarsko-Farmaceutycznej BEZPIECZNA  
FARMAKOTERAPIA 

13:15-14:00 prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura „Wczesne 
wykrywanie i leczenie raka jelita grubego” 

 14:00-14:45 prof. dr hab. med. Piotr Chłosta „Rak gruczołu 
krokowego i leczenie” 

 14:45-15:30 dr hab. n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska 
„Leczenie pacjenta z bólem ostrym i przewle-
kłym” 

 15:30-15:45 PRZERWA KAWOWA 
 15:45-16:30 dr n. med. Mirosława Puskulluoglu „Immuno-

terapia z zastosowaniem inhibitorów punktów  
kontrolnych: wskazanie i skutki uboczne” 

16:30-17:00 dr Katarzyna Zadka „Żywienie w chorobach 
nowotworowych” 

17:00-17:45 dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, prof. UJ   
„Postępy w leczeniu niewydolności mięśnia  
sercowego” 

19:30 wieczór koleżeński

Koszt udziału w całej konferencji wynosi 480 zł (cena nie zawiera noclegu)
Koszt udziału w samych wykładach wynosi 300 zł (cena nie zawiera noclegu) 

Opłaty za konferencje należy wpłacać na rachunek bankowy Fundacji „ZDROWIEI OPIEKA”, z siedzibą w Katowicach, ul. Młyńska 3/8,  
w banku BNP PARIBAS nr  72 1600 1055 1843 2357 6000 0001 z dopiskiem w tytule  przelewu „BEZPIECZNA FARMAKOTERAPIA – imię i nazwi-
sko uczestnika” do 30 sierpnia 2022 r. 

Zakwaterowanie:
Pod hasłem „Bezpieczna Farmakoterapia” zarezerwowane zostały dla uczestników konferencji pokoje 

w cenach promocyjnych w PURO HOTEL****, ul. Halicka 14A, Kraków,  tel. 660-74-22-46, e-mail: marketing@salusint.com.pl  
• w pokoju 1-osobowym - 430 PLN*  • w pokoju 2-osobowym - 245 PLN*    *Cena za osobę (jeden nocleg) ze śniadaniem.

Prosimy Państwa o rezerwację pokoi w podanych cenach promocyjnych – do 30 sierpnia 2022 r. 

SOBOTA, 24 WRZEŚNIA 2022 
  9:15-10:00 Prof. dr hab. n.med. Waldemar Machała „Leczenie 

ciężkiej niewydolności oddechowej (także CoVid-19), 
w OIT”

10:00-11:30 dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon „Immunoterapia 
CAR-T” 

11:30-12:00    PRZERWA KAWOWA / LUNCH
12:00-12:45 dr n. med. Aleksandra Grela-Wojewoda „Kardiotok-

syczność nowych terapii onkologicznych raka piersi” 
12:45-13:15 mgr Maria Brzegowy „Żywienie wysokobiałkowe w tera-

pii pacjentów onkologicznych”
13:15-13:45  dr n. med. Marcin Dziekiewicz „Rola probiotyków  

w leczeniu onkologicznym” 
13:45-14:45  prof. dr hab. n. farm. Barbara Filipek „Nowoczesna  

farmakoterapia chorób metabolicznych i leczenie za-
wału mięśnia sercowego” 

15:00-15:30    test końcowy 
15:30-15:45    podsumowanie konferencji
18:00 wycieczka po Krakowie i uroczysta kolacja na zakoń-

czenie konferencji  
NIEDZIELA, 25 WRZEŚNIA 2022 

  9:00-10:00  zakończenie konferencji



POZNAJ EKSPERTÓW, KTÓRZY POPROWADZĄ WYKŁADY  
W CZASIE KONFERNECJI - wszystkie biografie na stronie www.fuzio.pl 

spotkajmy się  
w Krakowie

www.fuzio.pl        •         www.salusint.com.pl

Wykłady będą odbywać się w Centrum Dydaktyczno-
-Kongresowyme Uniwersytetu Jagiellońskiego  
w Krakowie przy ul. Świętego Łazarza 16

Prof. dr hab. n. med.  
Mirosław Szura
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii 
Medycznej w Krakowie, specjalista w zakre-
sie chirurgii ogólnej oraz chirurgii onkologicz-
nej. Do końca 2015 r. pracownik I Katedry 
Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroen-
terologicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Collegium Medicum. Obecnie pełni funkcję 
Kierownika Oddziału Chirurgii Ogólnej i On-
kologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. 
Jana Grandego w Krakowie oraz Kierownika 
Kliniki Chirurgii Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ 

CM. Wybitny specjalista w dziedzinie diagnostyki endoskopowej.
Autor i współautor wielu doniesień naukowych, rozdziałów w podręczni-
kach, realizator projektów badawczych, uczestnik kilkudziesięciu konferencji 
naukowych oraz staży zagranicznych. Członek American College of Surgery.

prof. dr hab. n. med.  
Piotr L. Chłosta
Kierownik Katedry i Kliniki Urologii Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wrocławskiej Aka-
demii Medycznej im. Piastów Śląskich. Chirurg, spe-
cjalista urolog. Od 2008 roku przewodniczący Sekcji 
Endourologii PTU, a w latach 2002-2014 delegat PTU 
do Europejskiej Rady Urologii (European Board of 
Urology). W latach 2004-2012 konsultant wojewódzki 
w dziedzinie urologii dla województwa świętokrzy-
skiego. Profesor wizytujący Universitätsklinikum für 
Urologie Carl Gustav Carus Dresden.

Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych i zawodowych prof. Piotra Chłosty 
są: urologia onkologiczna, endourologia, urologia laparoskopowa oraz nauczanie 
urologii. 
Profesor Chłosta pierwszy w Polsce i jako jeden z pierwszych urologów na świecie 
wykonał laparoskopowe wycięcie zaotrzewnowych węzłów chłonnych u chorych 
na przerzutowego raka jądra oraz jako pierwszy urolog na świecie wykonał operację 
wszczepienia sztucznego zwieracza wokoło cewki sterczowej u mężczyzny metodą 
laparoskopii. 
Autor wielu wydawnictw naukowych, członkiem wielu towarzystw naukowych, mię-
dzy innymi European Association of Urology (EAU), Association of Academic Europe-
an Urologists (AAEU), Laparoscopy Working Group of European Section Uro-Techno-
logy (ESUT), American Urological Association (AUA), a od 2014 roku Royal College of 
Surgeons FRCS (Glasg).

dr hab. n. med. Radosław Zagożdżon
Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Warszawie w roku 1996. Uzyskał tytuł 
doktora nauk medycznych w 1998 roku w Instytucie 
Biostruktury, WUM. W latach 1997-2000 pracował 
jako lekarz w Klinice Immunologii, Transplantologii 
i Chorób Wewnętrznych Instytutu Transplantologii 
WUM. W 1999 roku otrzymał pierwszy stopień specja-
lizacji w zakresie medycyny wewnętrznej. W latach 
1999-2000 pracował jako adiunkt w Zakładzie Immu-
nologii WUM.
W latach 2000-2005 był zatrudniony jako stażysta 
podoktorancki, a następnie (2005-2008) instruktor w 

Beth Israel Deaconess Medical Center, szpitalu klinicznym Harvard Medical School 
w Bostonie, USA. W latach 2008-2012 pracował jako stażysta podoktorancki/wykła-
dowca w University College Dublin w Irlandii.
W latach 2012-2015 był liderem grupy badawczej w projekcie BASTION (sponsoro-
wanym ze środków FP7 Unii Europejskiej), a następnie w Zakładzie Immunologii WUM 
liderem projektu badawczego (sponsorowanego przez Narodowe Centrum Nauki) 
do końca roku 2016. Tytuł doktora habilitowanego uzyskał w roku 2016.
Od początku roku 2017 pełni funkcję kierownika Zakładu Immunologii Klinicznej In-
stytutu Transplantologii WUM. Pracuje również od 2016 jako lekarz w Klinice Immuno-
logii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus 
oraz od 2015 jest konsultantem naukowym w Zakładzie Bioinformatyki Instytutu Bio-
chemii i Biofizyki PAN.

dr n.med  
Anna Przeklasa-Muszyńska
Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie.  
W 2004 roku uzyskała stopień doktora nauk medycz-
nych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest 
pracownikiem Collegium Medium Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, obecnie pełni obowiązki kierownika 
Zakładu Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii UJ CM. Ukończyła studia 
podyplomowe w Europejskiej Szkole Anestezjologii 
(FEEA). Jest absolwentką studiów podyplomowych 
„Medycyna bólu”.
Uczestniczyła w szkoleniach i zjazdach organizowa-

nych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu, Jest wykładowcą na kursach i studiach 
organizowanych przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ, a także 
Komitet Europejskiej Edukacji w Anestezjologii (CEEA).
Ma wieloletnie doświadczenie z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, leczenia 
bólu ostrego i przewlekłego. Przedmiotem jej zawodowego zainteresowania są tech-
niki anestezji regionalnej, leczenie bólu ostrego i przewlekłego, a zwłaszcza leczenie 
bólów głowy i twarzy, bólu neuropatycznego. Autorka wielu prac naukowych,w tym 
dotyczących leczenia bólu.
Członek wielu towarzystw, w tym Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii, Polskiego Towarzystwa Badania i Leczenia Bólu, International Association for 
the Study of Pain.

prof. dr hab. n.med.  
Waldemar Machała
Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojsko-
wej Akademii Medycznej w Łodzi (1989). 
Specjalista anestezjologii i intensywnej te-
rapii (1996) i medycyny ratunkowej (2001). 
Tytuł naukowy doktora nauk medycznych 
uzyskał w 1995 r., a w 2007 roku – dokto-
ra habilitowanego nauk medycznych.  
W 2011 r. roku został prof. nadzw. Uniwersyte-
tu Medycznego w Łodzi.
Po stażu podyplomowym przez 2 lata praco-

wał, jako starszy lekarz 124 Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Szczecinie.
Od 1992 r. – Wojskowej Akademii Medycznej. Kierował Oddziałem Anestezjo-
logii i Intensywnej Terapii Szpitala Powiatowego w Brzezinach (2001 – 2003).
Dyżurował w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi.
Od 2003 r. kieruje Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii – do 2014 r., pra-
cując w USK im. WAM-CSW, a od 2014 r. w CSK-CKD.
W latach 2012-2013 był lekarzem Szpitala Polowego, Polskiego Kontyngentu 
Wojskowego w Afganistanie.
Zainteresowania zawodowe obejmują monitorowanie układu sercowo-na-
czyniowego i ośrodkowego nerwowego, techniki znieczulenia do operacji 
w obrębie klatki piersiowej, brzucha, narządu ruchu i ośrodkowego układu 
nerwowego. Ponadto –  wpływ różnych technik i metod znieczulenia na 
parametry oddechowe i hemodynamiczne oraz wpływ urazu (także opera-
cyjnego) na ustrój. Osobnym rejonem zainteresowań pozostaje intensywna 
terapia chorych po ciężkich urazach oraz znajdujących się w niewydolności 
wielonarządowej.
Autor 2 książek i 1 skryptu z dziedziny anestezjologii, 47 rozdziałów książko-
wych i redaktor naukowy – 5 z anestezjologii, intensywnej terapii i medycyny 
taktycznej.




