Program obrad
Sobota 17 maja 2014 r. Hotel Tumski, Wyspa Słodowa 10, Wrocław
9:30 – 9:50

Rejestracja uczestników

9:50 – 10:00

Uroczyste otwarcie Konferencji, powitanie uczestników Rektor Niepublicznej WyŜszej Szkoły Medycznej we Wrocławiu
prof. dr hab. Aleksander Koll

prowadzi: prof. dr hab. Aleksander Koll
10:00 - 10:20 dr Anna Zmarzły „Schorzenia skóry - wsparcie Ŝywieniowe i dietetyczne”
10:20 - 10:40 dr Marcin Zawadzki „Substancje toksyczne w kosmetologii i w Ŝywności – realne
zagroŜenia. Fakty i mity”
prowadzi: prof. dr hab. Anna Skoczyńska
10:40 – 11:00 dr Barbara Turczyn, dr Anna Wojakowska „Zmiany w metabolizmie
glikozaminoglikanów u osób naraŜonych na działanie ołowiu”
11:00 – 11:20 lek. med. Ewa Gluza „Wpływ oleju lnianego na stan nawilŜenia i
elastyczność skóry”
11:20 – 11:40 lek. med. Maciej Cyran „Wpływ zawodowej ekspozycji na rtęć na stan skóry u
pracowników zakładów chemicznych”
11:40 – 12:00 lek. med. Kamila Wojtas „Wpływ środowiskowej ekspozycji
na siarkowodór na stan skóry u mieszkańców stref oddziaływania na H2S”
12:00 – 12:20 dr Anna Wojakowska, dr Barbara Turczyn „Wpływ kadmu na poziom kwasu
hialuronowego i stan układu oxydo-redukcyjnego w badaniach doświadczalnych”
12:20 – 13:00 Przerwa kawowa

13:00 – 13:20
13:20 – 13:40
13:40 – 14:10
14:10 – 14:30
14:30 – 14:50

14:50 – 15:10
15:10 – 15:30

prowadzi: dr hab. Maria Cisło prof. nadzw.
dr Tadeusz Myczkowski „Operacja odsysania tkanki tłuszczowej w leczeniu
otyłości”
lek. med. Katarzyna KoŜuch-Sajdak „Zmiany skórne w otyłości”
dr Dorota Musiał „Diagnostyka genetyczna dla dietetyków- celiakia i
nietolerancja laktozy”
dr hab. Mirosław Anioł, prof. nadzw. „Chmiel jako źródło bioaktywnych
związków”
dr Katarzyna Wińska, Małgorzata Grabarczyk, Barbara śarowska
„Otrzymywanie i właściwości biologicznie aktywnych pochodnych cykloheksanu
i cykloheksenu”
mgr inŜ. Daria Nowak „Odwodnienie - powaŜny problem u osób w wieku
starszym”
mgr Ewa Garasińska-Pryciak „Związki ołowiu w antycznej kosmetyce”

Program obrad
Niedziela 18 maja 2014, Niepubliczna WyŜsza Szkoła Medyczna
ul. Nowowiejska 69, Wrocław

SALA 107
prowadzi: prof. dr hab. Maria Malicka-Błaszkiewicz
9:00 – 10:00 dr Andrzej Kępa „Aktualne metody redukcji tkanki tłuszczowej i leczenie cellulitu”
10:00 – 10:30 dr Gabriela Mercik „Najnowsze osiągnięcia nanotechnologii w odmładzaniu skóry
i stymulowaniu włosów w połączeniu z bezoperacyjnym liftingiem poprzez nici
polidioksanowe”
10:30 – 11:15 mgr Ewa Kawka-Lewandowska „Urządzenia modelujące sylwetkę jako wsparcie
dietoterapii”
11:15 – 11:35 mgr Helena Smereczyńska-Stanisławska „Refleksologia stóp, a zachowanie
zdrowia”
11:35 – 12:00 Genowefa Woźniak „Refleksologia twarzy”
12:00 – 12:45 Sylwia Rząca, mgr Aleksandra Zakrzewska „Mezoterapia mikroigłowa na ciało –
Clarena Body Roller System”
12:45 – 13:30 mgr Anna Gierko „Zabiegi iniekcyjne w kosmetologii”

SALA 07
prowadzi: dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz
9:00 – 10:00 lek. med. Piotr Trojniak „Otyłość i zespół przewlekłego zmęczenia z punktu
widzenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej”
10:00 – 10:20 mgr inŜ. Aleksandra Romaniuk „Dieta spersonalizowana”
10:20 – 10:40 mgr inŜ. Paweł Mucha „Oleje tłoczone na zimno w profilaktyce zdrowotnej”
10:40 – 11:00 dr Andrzej Vogt „Unikatowa pozycja kwasu α – linolenowego / ALA /
w rodzinie kwasów ω – 3. Estry etylowe tych kwasów nowa jakość na
rynku preparatów prozdrowotnych i w kosmetologii”
11:00 – 11:20 mgr Katarzyna Walas „Grunt to motywacja”

