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 Ogólnopolska Studencka Konferencja 
"Spotkania z Pediatrią" 

jest wydarzeniem od kilku lat już dobrze znanym 
studentom i lekarzom z całej Polski. Konferencja 

organizowana jest przez SKN "Pasjonaci Pediatrii" 
działający przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 

Podczas Konferencji omawiane są najciekawsze 
zagadnienia z różnych dziedzin pediatrii, 

prezentowane są wyniki najnowszych badań oraz 
bieżące osiągnięcia studentów. 

Kolejna odsłona "Spotkań z Pediatrią" odbędzie się w 
dniach 14-15 kwietnia 2023 r. w budynkach  
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku.  
Nasza Konferencja składa się z części warsztatowej 
oraz sesji konkursowych-sesji prac naukowych,sesji 

case report,sesji plakatowej a także wykładów i 
prelekcji eksperckich.

Nasze Wydarzenie



Tegoroczna edycja "Spotkań z Pediatrią" 
organizowana jest przez Studenckie 

Koło Naukowe "Pasjonaci Pediatrii" 
działające przy Katedrze i Klinice 

Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii 
i Żywienia Dzieci Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. 

Jako Koło organizujemy wiele akcji 
prospołecznych promujących zdrowie 
wśród dzieci. Mamy na swoim koncie 

dużo osiągnięć- między innymi wygraną 
w konkursie "Czerwonej Róży" na 

Najlepsze Studenckie Koło Naukowe 
oraz wygraną w europejskim konkursie 

SALTO AWARDS 2022 w kategorii 
Solidarity and Volounteering za nasz 
projekt "Przez zabawę do Zdrowia". 

Pragnąc promować tematykę 
pediatryczną wśród studentów 

kierunków medycznych, zostaliśmy 
głównymi organizatorami Konferencji. 

Kim jesteśmy?



Program Konferencji "Spotkania z Pediatrią" 
jest bardzo zróżnicowany. Zapewnienie dużej 

różnorodności warsztatów, wykładów 
eksperckich czy prelekcji naszych gości ma na 

celu poruszenie najbardziej aktualnych 
zagadnień z dziedziny pediatrii, stworzenie 
przestrzeni do dyskusji na niekiedy trudne 

tematy oraz znalezienie odpowiedzi na pytania 
nurtujące przyszłych pediatrów. 

Na tegoroczną edycję zaplanowane zostały 
panele z dziedziny hematologii, 

gastroenterologii, endokrynologii, ortopedii, 
laryngologii, neurologii rozwojowej, 

neonatologii oraz chirurgii dziecięcej.
Konferencję uświetnią wykłady uznanych 

autorytetów świata medycyny. Już od pierwszej 
edycji Konferencja wspierana jest przez wybitne 

osobistości związane
 z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

Ogólny program Konferencji
 



Poprzednie Edycje Konferencji
Poprzednie edycje Konferencji mimo wciąż 

wówczas obowiązujących 
obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych 

odbyły się z ogromnym sukcesem.
 Zarówno w formie on-line jak i w formie hybrydowej 
konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem. 

W czasie poprzednich edycji przeprowadziliśmy 
konkursy prac oryginalnych, sesję prac case report 

oraz wykłady eksperckie.
W ubiegłych latach swoją wiedzą podzielili się 

wybitni specjaliści 
z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego m.in. :

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna
dr hab Agnieszka Szlagatys- Sidorkiewicz, 

prof. uczelni
lek. Magdalena Bazgier

dr hab. Tomasz Smiatacz 
dr hab. Ninela Irga Jaworska

 

https://www.znanylekarz.pl/piotr-czauderna/chirurg/gdansk


Ponadto naszymi prelegentami byli m.in.:
- prof. dr hab. Barbara Kamińska wybitna 

gastroenterolog oraz pediatra, wieloletnia kierownik Kliniki 
Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci, 

konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii, Prezes 
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa 

Pediatrycznego, autorka wielu cenionych prac naukowych, 
członkini Komitetów Redakcyjnych w dwóch czasopismach 

naukowych, recenzentka w czasopismach polskich
 i zagranicznych.

- dr hab. n. med. Ewa Pilarska prof. nadzw. GUMed, 
neurolog oraz pediatra, autorka wielu publikacji szczególnie 

dotyczących chorób naczyniowych mózgu, bólów głowy 
u dzieci i problemów niepełnosprawności ruchowej i 

intelektualnej.
- dr hab. n. med. Jolanta Maria Wierzba specjalistka w 

dziedzinie pediatrii, genetyki klinicznej i pediatrii
metabolicznej, członkini wielu stowarzyszeń polskich oraz 
zagranicznych, konsultant wojewódzki w zakresie pediatrii 

metabolicznej.
 

Poprzednie Edycje Konferencji



Jako studenci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pragniemy również podkreślić, że nasza uczelnia
 znalazła się na 1 miejscu w rankingu uczelni medycznych Perspektywy 2022 oraz w pierwszej dziesiątce 

wszystkich uczelni w Polsce.  Od kilku lat niezmiennie Gdański Uniwersytet Medyczny jest też 
najlepszą polską uczelnią medyczną. 

Gdański Uniwersytet Medyczny znalazł się również w gronie najlepszych uczelni klasyfikowanych w 
rankingu THE WUR 2023 (Times Higher Education World Universities Rankings).

Pragniemy przy tym podkreślić, że GUMed ma bardzo bogatą historię pediatrii. To tu powstał drugi 
w Polsce Ośrodek Chorób Rzadkich z inicjatywy prof. dr hab. Janusza Limona oraz 

dr hab. Jolanty Wierzby. Pracuje tu prof. dr hab. Piotr Trzonkowski, zdobywca Nagrody Fundacji 
na rzecz Nauki Polskiej za badania nad limfocytami T- regulatorowymi i ich pionierskim 

zastosowaniem w terapii komórkowej chorób człowieka. Jest on również odpowiedzialny za pierwszy w Polsce 
przeszczep wysp trzustkowych. Gdańscy hematolodzy, pod przewodnictwem 

dr n. med. Nineli Irgi-Jaworskiej, jako pierwsi w Polsce zastosowali transfer mikrobioty jelitowej 
u dziecka leczonego z powodu białaczki. Na uwagę zasługuje dr hab. Maria Mazurkiewicz- Bełdzińska, twórczyni 

pierwszego w Polsce ponadregionalnego Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych oraz prof. dr hab. Piotr 
Czauderna, wybitny chirurg dziecięcy oraz doradca Prezydenta RP.

O naszej Uczelni



Komitet Organizacyjny IV Edycji Ogólnopolskiej Studenckiej 
Konferencji  "Spotkania z Pediatrią"

Przewodniczące Komitetu Organizacyjnego

Ewa Sokołowska
Studentka VI roku kierunku lekarskiego 

GUMed

Anna Kloczkowska 
Studentka V roku kierunku lekarskiego 

GUMed

Joanna Ramowska
Studentka V roku kierunku lekarskiego 

GUMed



Komitet Organizacyjny IV Edycji Ogólnopolskiej Studenckiej 
Konferencji  "Spotkania z Pediatrią"

Patrycja Podlejska
Studentka V roku kierunku lekarskiego 

GUMed- 
Koordynatorka Sekcji Finansowej

Martyna Czylok
Studentka III roku kierunku lekarskiego 

GUMed- 
Koordynatorka Sekcji Warsztatowej

Anna Dampc
Studentka V roku kierunku lekarskiego 

GUMed- 
Koordynatorka Sekcji Social Media



Jeśli byliby Państwo chętni wspomóc
 "Spotkania z Pediatrią"

Ze swojej strony oferujemy:
- Promocję za pomocą portalu Facebook

(https://www.facebook.com/spotkaniazpediatria/).
- Promocję za pomocą portalu Instagram

(@ spotkaniazpediatria).
- Możliwość umieszczenia gadżetów/ulotek
      w pakietach dla zwycięzców konkursów.

- Możliwość umieszczenia logo na plakatach, ulotkach 
promujących wydarzenie.

- Oficjalne podziękowanie dla sponsora podczas konferencji.
   - Możliwość organizacji konkursów na portalach z kategorii 

social media, w których główną wygraną będą
gadżety Państwa firmy.

- Materiały reklamowe w pakietach startowych dla 
uczestników warsztatów stacjonarnych.

 
Poza wsparciem finansowym jesteśmy również 

zainteresowani wymianą barterową.
 

Patronaty oraz Sponsorzy Konferencji



Instagram Facebook

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi social mediami.



Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcą 
Państwo współorganizować z nami 

tegoroczną edycję Konferencji 
“Spotkania z Pediatrią”.

Udział partnerski stwarza Państwu 
doskonałą okazję do nawiązania 
nowych kontaktów biznesowych, 

przedstawienia swojej firmy, a także 
zaprezentowania potencjalnym 

klientom swojej oferty.
 

Kontakt
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

Przewodnicząca SKN "Pasjonaci Pediatrii"
Ewa Sokołowska
+48 534 866 850

 ewa.sokolowska98@gumed.edu.pl
 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Wiceprzewodnicząca SKN "Pasjonaci Pediatrii"

Anna Kloczkowska
+48 694 838 588

anna.kloczkowska@gumed.edu.pl
 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Wiceprzewodnicząca SKN "Pasjonaci Pediatrii"

Joanna Ramowska
+48 533 990 508

asia.ramowska@gumed.edu.pl

 
spotkaniazpediatria@gumed.edu.pl
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Dziękujemy!
Do zobaczenia!


