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INFORMACJE Międzynarodowa konferencja neonatologiczna

W 

dniach 8–9 października 
2020 r. odbyła się Między-
narodowa Konferencja Neo-
natologiczna „eProInfantis 

2020 International”. Sympozjum, w któ-
rym udział wzięli znani wykładowcy za-
graniczni, przybrało formę online ze stre-
amingiem na żywo.

Współorganizatorem konferencji była 
prof. Bożena Kociszewska-Najman, kie-
rownik Kliniki Neonatologii DSK UCK 
WUM, a Komitet Naukowy wraz z panią 
profesor tworzyli: dr hab. prof. UM Jan 
Mazela (Klinika Zakażeń Noworodka, 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Mar-
cinkowskiego w Poznaniu), prof. Barba-
ra Królak-Olejnik (Klinika Neonatolo-
gii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu) i dr hab. prof. 
IPCZD Dariusz Gruszfeld (Klinika Neo-
natologii, Patologii i Intensywnej Terapii 
Noworodka, Instytut „Pomnik-Centrum 

Zdrowia Dziecka” w Warszawie). Człon-
kowie Komitetu Organizacyjnego prze-
bywali w studiu konferencji w Poznaniu, 
mając łączność z wykładowcami z całego 
świata, i bez większych problemów mogli 
uczestniczyć w dyskusji.

Konferencja odbyła się pod honoro-
wym patronatem JM Rektora Uniwer-
sytetu Medycznego im. Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu prof. Andrzeja 
Tykarskiego oraz prezesa Polskiego To-
warzystwa Neonatologicznego prof. Ry-
szarda Lauterbacha.

8 października przeprowadzone zo-
stały e-warsztaty, a 9 października ca-
łodniowe obrady z udziałem wybitnych 
ekspertów z: USA, Kanady, Japonii, 
Norwegii, Finlandii, Niemiec, Szwecji, 
Izraela, Wielkiej Brytanii, Włoch i Ho-
landii. Kontakt z tak szerokim gronem 
znanych i cenionych specjalistów z neo-
natologii umożliwił wymianę doświad-
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czeń. Liczne i bardzo ciekawe dyskusje 
dotyczyły głównego zagadnienia kon-
ferencji, jakim było „Micropreemies 
– the smallest with biggest challenges”, 
uwzględniające organizację w poszcze-
gólnych krajach kompleksowej opieki 
nad noworodkami skrajnie niedojrza-
łymi, urodzonymi między 24–28 tygo-
dniem ciąży. 

Wprowadzenie nowoczesnych metod 
diagnostycznych oraz leczenia najmniej-
szych pacjentów zwiększa istotnie ich 
przeżywalność i jednocześnie wyraźnie 
zmniejsza ryzyko wystąpienia zaburzeń 
rozwoju psychoruchowego u tych dzieci.

Konferencja „eProInfantis 2020 In-
ternational” okazała się bardzo dużym 
sukcesem, a liczba uczestników (ponad 
500 osób) – zarówno specjalistów z neo-
natologii, jak również lekarzy w trakcie 
specjalizacji z neonatologii – przerosła 
najśmielsze oczekiwania organizatorów. 
To niesamowite i niezwykle pozytyw-
ne, że mimo otaczającej nas pandemii 
koronawirusa SARS-CoV-2, która spo-
wodowała istotne zmiany w naszym ży-
ciu osobistym i zawodowym, tak liczna 
grupa specjalistów z wielu krajów wy-
kazuje chęć spotkania się online w celu 
wymiany doświadczeń naukowych 
i klinicznych. ■
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