
 XXV Łódzkie Warsztaty Neurologiczne PTN 
 

Molo - Smardzewice 2022 
 

Piątek, 30.09.2022 r.  
 

 

14.00 – 14.10  Otwarcie warsztatów - prof. dr hab. n. med. A. Głąbiński - Prezes OŁ PTN 
 
14.10 – 14. 20 „Dlaczego warto być członkiem PTN?”- prof. dr hab. n. med. A. Głąbiński 

 
14.20 – 14.50        „Drżenie – objaw czy choroba” - prof. dr hab. n. med. T. Domżał 

14.50 – 15.20       Przerwa 
 

  15.20 – 16.10  Rozsiane zmiany w mózgu - Przewodniczący: dr hab. n. med. prof. UM J. Rożniecki 

 1.  „MRI w diagnostyce różnicowej rozsianych zmian w mózgu” -  dr n. med. M. Siger 

2. „Nowa praktyka kliniczna leczenia migreny przewlekłej w Polsce” - dr hab. n. med. 

prof. UML J. Rożniecki  (wykład sponsorowany)    

  16.10 – 16.40 Przerwa 

16.40 – 18.10  Stwardnienie rozsiane – 1  -  Przewodnicząca: prof. dr hab. n. med. B. Zakrzewska-
Pniewska 

                               
1. „Wczesne rozpoczynanie leczenia kladrybiną w tabletkach u pacjentów z SM” - 

prof. dr hab. n.med. A. Kułakowska - (wykład sponsorowany)     

2. „Terapie wysokoefektywne w praktyce klinicznej - prof. dr hab. n. med. M. 

Stasiołek  (wykład  sponsorowany)  

3. „Kesimpta – lek pierwszego wyboru u pacjentów z SM”- prof. dr hab. n. med.  

A. Głąbiński  (wykład sponsorowany)  

4. „Natalizumab – 15 lat doświadczenia klinicznego” - prof. dr hab. n. med. B. 

Zakrzewska-Pniewska – (wykład sponsorowany)  

  18.10– 18.40  Przerwa 

 
18.40 – 20.00  Udary mózgu - Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. R. Kazimierski  

 

1. „Udary – leczenie interwencyjne w świetle aktualnych wytycznych” - dr n. med. 

B. Adamkiewicz 

2. „Udar mózgu a migrena” - dr hab. n. med. prof. UMŁ J. Rożniecki 

3. „Monitorowanie chorych w ostrej fazie udaru – wybrane zagadnienia” - prof. dr 

hab. n. med. R. Kazimierski 

 



01.10.2022r. Sobota 
 

9.30 – 10.30  Interdyscyplinarne problemy neurologiczne - Przewodniczący: dr hab. n. med.  prof. 
UM W. Brola 

 
1. "Glejaki - przegląd osiągnięć ostatnich lat" -  prof. dr hab. n. med. D. Jaskólski 

2. “ Badania neurofizjologiczne i ultrasonograficzne jako metody komplementarne 

w ocenie nerwów obwodowych i mięśni” - dr n. med. J. Pigońska  

3. „Napadowe zaburzenia świadomości u osób starszych" - dr hab. n. med.   

prof. UJK  W. Brola 

10.30 – 10.50         Przerwa 
10.50 – 11.50  Stwardnienie rozsiane – 2  - Przewodniczący: prof. dr hab.. n. med. J. Kochanowski   
 

1.  „Siponimod w terapii wtórnie postępującej SM- doświadczenia własne ” - prof. 

dr hab. n. med. M. Stasiołek (wykład sponsorowany)  

2.  „Znaczenie compliance w terapii SM ” - dr n. med. Marta Milewska-Jędrzejczak 

(wykład sponsorowany)  

3. “Bezpieczeństwo stosowania Kesimpty i Mayzentu w erze COVID-19” - prof. dr 

hab. n. med. J. Kochanowski - (wykład sponsorowany)  

11.50 – 12.10         Przerwa 
12.10 – 13.10  Choroba Parkinsona - Przewodniczący: prof. dr hab.. n. med. A. Stepień 

                               
1. „Aktualne i przyszłe terapie w chorobie Parkinsona ” - prof. dr hab. n. med. A. 

Stępień (wykład sponsorowany)  

2. „Leczenie zaawansowanej choroby Parkinsona — polskie rekomendacje” - dr 

hab. n. med. Agata Gajos - (wykład sponsorowany)  

3. „Pacjent z zaawansowaną chorobą Parkinsona – jak można pomóc?”  - dr n. 

med. Bożena Adamkiewicz - (wykład sponsorowany)  

13.10 – 13.30         Przerwa 

13.30– 14.30         Stwardnienie rozsiane – 3  - Przewodniczący: prof. dr hab.. n. med. J. Losy  

1. „Skuteczność leczenia teryflunomidem na podstawie danych z RWE” - dr n. med. 

A.  Walczak (wykład sponsorowany)    

2.„Natalizumab – co już wiemy a co nowego przed nami” - prof. dr hab. n. med. A. 

Głąbiński  (wykład sponsorowany)  

2.„Leczenie stwardnienia rozsianego obecnie i w nadchodzącej perspektywie”  

 - prof. dr hab. n. med.  J. Losy (wykład sponsorowany)  

14.30 – 15.00         Problemy łódzkiej neurologii - Spotkanie Ordynatorów i ZOŁ PTN 
 
15.00  Zakończenie Warsztatów 
 



 
 

 

Sponsor Platynowy: 
 

Novartis 
 
 

Sponsor Złoty: 
 

AbbVie 
Biogen 
Roche 

 
 

Sponsor Brązowy: 
 

Bayer 
Merck 
Sandoz 
Sanofi 
Teva 

 
 

Sponsor zwykły: 
 

Biofarm 
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