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Kompleksowe leczenie pacjenta

KONFERENCJA ONLINE | 16 stycznia 2021, godz. 18:00

Szanowni Państwo

Już ponad rok zmagamy się z pandemią COVID-19; codzienne raporty nie dają nam zapomnieć, jak 
wzrasta liczba osób zakażonych czy ofiar śmiertelnych. Coraz więcej jest dostępnych danych o czynni-
kach warunkujących ciężki przebieg infekcji. Otyłość i wskaźnik BMI w zakresie 35-40 może zwiększyć 
ryzyko zgonu z powodu COVID-19 o 40%, a BMI powyżej 40 aż o 90%.

Obecnie, oprócz pandemii COVID-19, od lat borykamy się z pandemią otyłości. Przybywa otyłych 
dzieci, młodych, dorosłych, pacjentów ze zbyt wysokim BMI w każdym wieku. Otyłość stała się podsta-
wową chorobą, która jeśli w porę nie jest leczona, staje się zarzewiem wielu innych schorzeń (m.in. 
cukrzyca, choroby układu krążenia, nowotwory), bądź w istotny sposób pogarsza przebieg schorzeń 
współistniejących, takich jak COVID-19. Otyłość skraca życie pacjentów, istotnie pogarsza jego jakość 
i generuje ogromne koszty.

Żaden lekarz nie może zatem pozostać obojętny wobec problemu otyłości. Konieczne jest wspólne 
działanie w zakresie edukacji na temat zdrowego stylu życia, ale też najnowszych dostępnych metod 
leczenia otyłości. Do dyskusji na temat kompleksowego leczenia otyłości chcielibyśmy Państwa bardzo 
serdecznie zaprosić w imieniu organizatorów i towarzystw naukowych wspierających naszą konferen-
cję.

Otyłość – jak to pandemia – nie zna granic. Zapraszamy zatem wszystkich do współudziału w naszym 
spotkaniu. Najpewniej nie uda nam się wymyślić szczepionki na otyłość, ale wspólnym działaniem 
możemy sprawić, że liczba ozdrowieńców z otyłości będzie rosnąć z równoległym spadkiem liczby 
nowych przypadków. Nasi prelegenci omówią dostępne metody leczenia zarówno farmakologiczne, jak 
i chirurgiczne. Zapoznacie się Państwo z procedurami przygotowującymi pacjenta do interwencji 
chirurgicznej oraz jak postępować długofalowo z pacjentem po takim leczeniu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji, a do najlepszych życzeń na Nowy Rok dokładamy 
życzenie zatrzymania pandemii otyłości.

Organizatorzy:

dr hab. Magdalena Szopa, prof. UJ dr hab. Katarzyna Cyganekprof. dr hab. n. med. Piotr Major



Program spotkania

Najnowsze zalecenia PTBnO
prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, 
Polskie Towarzystwo Badań Nad Otyłością

18:05

18:00

Etiopatogeneza i diagnostyka otyłości. Zasady przygotowania i opieki pooperacyjnej 
nad pacjentem bariatrycznym - podpowiedzi dla lekarza praktyka
dr hab. Magdalena Szopa, prof. UJ,
Klinika Chorób Metabolicznych UJ CM

18:25

Chirurgiczne leczenie otyłości – wskazania i zasady postępowania (rekomendacje)
prof. Piotr Major, II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM,
Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości,
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

18:40

Chirurgiczne leczenie otyłości – rodzaje zabiegów, możliwości współczesnej chirurgii oraz 
bezpieczeństwo procedur chirurgicznych
dr Michał Janik, WIM, Warszawa

Czego oczekiwać od ośrodka zajmującego się chirurgicznym leczeniem otyłości?
prof. Jacek Szeliga
Przewodniczący Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich

19:00

19:15

Cukrzyca typu drugiego u chorych leczonych chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej 
(zasady przygotowania chorych z cukrzycą, opieka pooperacyjna)
dr hab. Katarzyna Cyganek,
Klinika Chorób Metabolicznych UJ CM

19:25

Żywienie pacjentów leczonych chirurgicznie z powodu otyłości – co każdy lekarz
powinien wiedzieć
mgr Aleksandra Kułach (dietetyk),
Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

19:40

Psychologiczne aspekty chirurgicznego leczenia otyłości
mgr Aleksandra Ćwięk (psycholog),
Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

19:55

„KOS-BAR” – kompleksowy model opieki specjalistycznej nad pacjentami leczonymi 
chirurgicznie z powodu otyłości olbrzymiej
prof. Piotr Major, II Katedra Chirurgii Ogólnej UJ CM,
Centrum Chirurgicznego Leczenia Otyłości,
Szpital Uniwersytecki w Krakowie

20:10

Panel Q&A20:20

Zakończenie konferencji ONLINE
prof. Piotr Major

Rozpoczęcie konferencji ONLINE
prof. Piotr Major

20:30
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