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NOWOCZESNE METODY LECZENIA LEKOOPORNYCH ZABURZEŃ 
PSYCHICZNYCH 

 

08.11.2019 Piątek 
 

   
 

8:00-8:45 Rejestracja                                                                              

 
8:45-9:00 Powitanie: 
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar 
Magdalena Siekacz  
Head of Clinical Operations and Business Development CROS CRO  
   
Czas Temat Prelegent 
9:00-10:30 
 
Moderator: 
Prof. dr hab. n. med. 
Marcin Wojnar 
 

Trudno leczące się zaburzenia psychiczne 
 

Mechanizmy lekooporności w 
psychiatrii 

prof. dr hab. n. med. Przemysław 
Bieńkowski 

Lekooporna depresja prof. dr hab. n. med. Agata Szulc 
Lekooporna schizofrenia prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec 

Panel dyskusyjny:  
prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski 
prof. dr hab. n. med. Agata Szulc 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec 

10:30-10:45 Przerwa kawowa 
10:45-12:15 
 
Moderator: 
Prof. dr hab. n. med. 
Wiesław Jerzy 
Cubała 

Postępowanie w lekoopornych zaburzeniach psychicznych 
Postępowanie w lekoopornej 

schizofrenii 
prof. dr hab. n. med. Michał Lew-Starowicz 

Postępowanie w lekoopornych 
zaburzeniach lękowych 

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska 
 

Postępowanie w lekoopornej 
depresji – polskie standardy 

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki 

Panel dyskusyjny:  
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska 
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki 
prof. dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz 

12:15-13:15 Przerwa na lunch 
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13:15-14:45 
 
Moderator: 
Prof. dr hab. n. med. 
Piotr Gałecki 
 

Es/ketamina 
Ketamina – historia i działanie, 

uzależnienie, wskazania 
Farmakokinetyka i farmakodynamika 

ketaminy jako nowego leku w 
psychiatrii 

prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar  
 
dr n. med. Łukasz Mokros 

Stosowanie wlewów ketaminy w 
depresji lekoopornej 

prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski 

Aktualne badania kliniczne w 
obszarze zastosowań 

terapeutycznych esketaminy w 
zaburzeniach nastroju 

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała 

Panel dyskusyjny:  
prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar 
prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski 
prof. dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała  
dr n. med. Łukasz Mokros 

14:45-15:00 Przerwa kawowa 
15:00-16:15 
 
Moderator: 
Prof. dr hab. n. med. 
Agata Szulc 
 

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) i inne metody 
stymulacji mózgu w psychiatrii i neurologii  

Historia, działanie i dlaczego TMS 
Rodzaje, urządzenia, metody TMS 

prof. dr hab. n. med. Agata Szulc  
dr n. biol. Weronika Dębowska 

Wskazania do TMS i DBS w 
psychiatrii, badania kliniczne 

prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska 

Stosowanie głębokiej stymulacji 
mózgu (DBS) w neurologii i 

psychiatrii 

prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek 

16:15-16:30 Przerwa kawowa 
16:30-17:45 
 
Moderator: 
Prof. dr hab. n. med. 
Marcin Wojnar 

Elektrostymulacja mózgu prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki 
Inne metody neuromodulacyjne w 

psychiatrii 
dr hab. n. med. Adam Wichniak - TCS 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Kucia - VNS 

Panel dyskusyjny - polskie doświadczenia: 
prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki 
prof. dr hab. n. med. Agata Szulc 
prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska 
prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek 

17:45-18:00 Podsumowanie, dyskusja i zakończenie 
www.cros-cro.c 
Sponsor złoty:       
 
 
Sponsorzy:         


