Scientific Programme of the 10th ESE Postgraduate
Course in Clinical Endocrinology,
Szanowni Państwo,
Zapraszamy serdecznie na 10. Podyplomowy Kurs Endokrynologii Klinicznej, organizowany przez Europejskie Towarzystwo
Endokrynologiczne oraz Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne przy współudziale Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego,
który w tym roku odbędzie się w Polsce, w Polańczyku nad Soliną, w dniach 26–28.05.2011 roku.
Wśród wykładowców znalazło się wielu wybitnych endokrynologów z Polski i Europy. Kurs stanowi znakomite źródło wiedzy
z zakresu endokrynologii klinicznej, prezentuje najnowsze spojrzenie na diagnostykę i terapię chorób endokrynnych.
Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie Kursu (www.ese2011.pl).
Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia w Polańczyku
Komitet Organizacyjny

May 26-28, 2011, Polanczyk, Poland
26.05.2011 Thursday
12.30–13.30 Registration of Participants
13.30–14.30 Lunch
14.30–15.00 Openning Ceremony
15.00–15.40 Steven W.J. Lamberts (The Netherlands)
Medical treatment of Cushing’s disease
15.40–15.50 Discussion
15.50–16.30 Rolf Gaillard (Switzerland)
Impact and safety of GH replacement therapy in GH deficient adults
16.30–16.40 Discussion
16.40–17.00 Coffee break
17.00–17.40 Roland Gärtner (Germany)
Autoimmune thyroid diseases including Hashimoto, as well as Graves’ disease
17.40–17.50 Discussion
17.50–18.50 Meet-the Expert-Sessions
I. Gynaecomastia: pathogenesis, incidence and treatment
Krzysztof Kula (Poland)
19.30

Welcome Reception

27.05.2011 Friday
8.00–8.40

Multifactorial intervention in T2DM — from diet to polypharmacy
Jens Sandahl Christiansen (Denmark)

8.40–8.50

Discussion

8.50–9.30

Polycystic ovary syndrome
Ivica Lazurova (Sloviakia)

9.30–9.40

Discussion

9.40–10.00

Coffee break
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10.00–10.40 New perspectives for “old” hormones? Novel developments in thyroid hormone
biosynthesis, transport, action, and the role of environment
Josef Köhrle (Germany)
10.40–10.50 Discussion
10.50–11.30 Search of oncogene mutations in the differential diagnosis of thyroid nodules
Furio Pacini (Italy)
11.30–11.40 Discussion
11.40–12.40 Meet-the Expert-Sessions (parallel)
II. Targeted therapy of neuroendocrine tumors
Barbara Jarząb (Poland)
III. Diagnosis and treatment of non-toxic nodular goitre
Andrzej Lewiński (Poland)
IV. Sex hormones — fat mass and distribution — the role of metformin therapy
Andrzej Milewicz (Poland)
12.40–14.00 Lunch
14.00–14.40 Management of thyroid cancer
Maria Alevizaki (Greece)
14.40–14.50 Discussion
14.50-15.30

Should patients with subclinical/mild thyroid dysfunction be treated?
Ulla Feldt-Rasmussen (Denmark)

15.30–15.40 Discussion
15.40–16.00 Coffee break
16.00–16.40 GH treatment in adults with special disorders
Charlotte Höybye (Sweden)
16.40–16.50 Discussion
16.50-17.30

Secondary osteoporosis
Marek Bolanowski (Poland)

17.30-17.40

Discussion

18.00

Social events (e.g., Bieszczady Gala Dinner, piano concert)

28.05.2011 Saturday
8.00–8.40

Cell biology of thyroid disease
Clara V. Alvarez (Spain)

8.40–8.50

Discussion

8.50–9.30

Novel aspects of Graves’ orbitopathy
Wilmar M. Wiersinga (The Netherlands)

9.30–9.40

Discussion

9.40–10.00

Coffee break

10.00–10.40 Adult GH Replacement since 1989; has it lived up to its promise?
Stephen M. Shalet (Great Britain)
10.40–10.50 Discussion
10.50–11.30 Thyroid and diabetes
Georg Brabant (Great Britain)
11.30–11.40 Discussion
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11.40-12.40

Meet-the Expert-Sessions (parallel)
V. Oxidative stress in endocrinology — from molecular basis to clinical evidence
Małorzata Karbownik-Lewińska (Poland)
VI. Assessment of hyperandrogenism in women
Krzysztof Lewandowski (Poland)
VII. Delayed puberty in boys
Ewa Małecka-Tendera (Poland)

12.40–14.00 Lunch
14.00–14.40 Perspectives of personalized medicine in diabetes
Valdis Pirãgs (Latvia)
14.40–14.50 Discussion
14.50–15.30 Treatment of pituitary adenomas
Josef Marek (Czech Republic)
15.30–15.40 Discussion
15.40–16.00 Coffee break
16.00–16.40 Male late-onset hypogonadism
Ilpo Huhtaniemi (Finland)
16.40–16.50 Discussion
16.50–17.30 Thyroiditis — still essential clinical problem
Anhelli Syrenicz (Poland)
17.30–17.40 Discussion
18.00–18.30 Closing Ceremony
18.30
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Farewell Party

Regulamin przyznawania nagród Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego
z okazji XX Kongresu PTE, który odbędzie się w Poznaniu
w dniach 27–30 września 2012 roku

§1
Z okazji zbliżającego się XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego członkom PTE, którzy nie
przekroczyli 40 lat życia zostaną przyznane 3 nagrody pieniężne oraz odpowiednie dyplomy za wyróżniające się
osiągnięcia naukowe.
§2
Nagrody będą przyznawane za prace opublikowane w okresie między zjazdami, to znaczy między wrześniem
2008 a marcem 2012 roku.
§3
Dwie z tych nagród zostaną przyznane za prace naukowe o tematyce naukowo-eksperymentalnej bądź klinicznej, wydrukowane w znaczących czasopismach zagranicznych lub polskich, a trzecia zostanie przyznana za pracę
opublikowaną w Endokrynologii Polskiej. Nagroda honorująca wszystkich autorów prac zostanie jednak wypłacona pierwszemu autorowi publikacji.
§4
Zarząd Główny PTE dla realizacji tych zadań powołał czteroosobową Komisję Nagród w składzie: prof. dr hab. dr
h.c. Maciej Gembicki — Przewodniczący oraz prof. dr hab. Ida Kinalska, prof. dr hab. Grażyna Bednarek-Tupikowska oraz prof. dr hab. Roman Junik — Członkowie.
§5
Zarząd Główny PTE postanowił, że nagradzana osoba musi być czynnym członkiem PTE płacącym regularnie
składki członkowskie i uczestniczącym aktywnie w życiu Towarzystwa.
§6
Prawo zgłaszania kandydatów do nagród mają:
— Przewodniczący oddziałów terenowych PTE,
— Kierownicy Katedr i Klinik Endokrynologii,
— Kierownicy Poradni Endokrynologicznych.
§7
Zgłoszenie kandydata do nagrody PTE powinno zawierać podstawowe dane osobowe oraz życiorys naukowy
kandydata, a ponadto zwięzłą informację o jego dotychczasowym dorobku naukowym z podaniem danych
o najważniejszych publikacjach z okresu międzyzjazdowego. Do zgłoszenia należy dodać pięć kopii publikacji
proponowanej do nagrody.
§8
Tak przygotowane propozycje należy przesłać najpóźniej do końca lutego 2012 roku na adres Przewodniczącego
Komisji — Prof. dr hab. Macieja Gembickiego, Katedra i Klinika Endokrynologii, Przemiany Materii i Chorób
Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 60–355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49.
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§9
Otrzymane materiały zostaną przesłane do recenzentów — wybitnych znawców tematu będącego treścią publikacji.
§10
Po uzyskaniu recenzji i innej niezbędnej dokumentacji Przewodniczący działając w porozumieniu z Członkami
Komisji Nagród i w oparciu o nadesłane recenzje i oceny proponuje Zarządowi Głównemu PTE nazwiska laureatów,
rodzaj przyznanej nagrody oraz kolejność na liście nagród.
§11
Przewodniczący Komisji lub uprawniony przez niego Członek Komisji Nagród przedstawia Zarządowi Głównemu
PTE wspomniany w § 10 protokół z pracy Komisji Nagród, a proponowani kandydaci są zatwierdzani przez Członków
Zarządu Głównego PTE w tajnym głosowaniu.
§12
Listę nagrodzonych Zarząd Główny PTE wysyła do druku w „Endokrynologii Polskiej” i informuje o tym Przewodniczącego Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Kongresu z prośbą o zabezpieczenie czasu na wręczenie
laureatom nagród i dyplomów w trakcie ceremonii otwarcia Kongresu.
§13
Niezależnie od nagród przyznanych z okazji kolejnych kongresów PTE mogą być przyznawane, jeśli pozwolą na
to zasoby finansowe PTE, nagrody za prace o najwyższym czynniku oddziaływania (IF) opublikowane w okresie
międzyzjazdowym, a ich liczbę i wysokość ustala Zarząd Główny PTE.
§14
Możliwość uzyskania tych nagród będzie ogłoszona w czasopiśmie Endokrynologia Polska, a ich przyznanie poprzedzać będzie odpowiednie opracowanie Komisji Nagród podobnie jak nagród z okazji Kongresów PTE.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Przewodniczącego Zarządu Głównego PTE
w dniu 19 kwietnia 2011 roku.
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