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SOBOTA, 04 CZERWCA 2022 
10:00 – 11:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 

11:00 - 11:10 Powitanie gości Magdalena Zarębska - Lindner 

11:10 – 11:40 
Uwarunkowania czynnościowe drogi wzrokowej a rozwój widzenia- co wynika z 

badań elektrofizjologicznych narządu wzroku? 
prof. dr hab. n. med. Dorota Pojda - Wilczek 

11:40 - 12:10 Kluczowe znaczenie pierwszych 12 miesięcy życia dla rozwoju widzenia dr hab. n. med. prof. ucz. Anna Gotz - Więckowska 

12:10 - 12:20 Pytania i dyskusja 

12:20 - 12:50 Zaburzenia widzenia o etiologii powiązanej z dysfunkcją mózgu u małych dzieci 
dr hab. n. hum. prof. ucz. Małgorzata Walkiewicz – 

Krutak 

12:50 - 13:20 Wytyczne PTO dotyczące postępowania  w przypadku zeza u dzieci dr hab. n. med. prof. ucz. Piotr Loba 

13:20 – 13:30 Pytania i dyskusja 

13:30 – 14:30 Lunch 

14:30 – 15:00 Najważniejsze wzorce w ontogenezie w służbie orientacji wzrokowej dr n. o zdr. Joanna Surowińska 

15:00 – 15:30 Niedomoga konwergencji w świetle najnowszych badań dr n. med. Agnieszka Rosa 

15:30 – 15:40 Pytania i dyskusja 

15:40 – 16:00 Przerwa kawowa 

16:00 – 19:20 Warsztaty* 
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NIEDZIELA, 05 CZERWCA 2022 
10:00 – 10:30 Czy skale oceny rozwoju motorycznego dzieci oceniają wzrok? dr hab. Ewa Gajewska 

10:30 – 11:00 Zaburzenia widzenia u dzieci z padaczką dr hab. n. med. prof ucz. Elżbieta Szczepanik 

11:00 – 11:30 Fizjologiczne, kliniczne, emocjonalne i relacyjne uwarunkowania dojrzewania 

organizacji i integracji funkcjonalnej noworodków, niemowląt i małych dzieci. 

Możliwości adaptacyjne i pułapki leczenia i terapii 

mgr Paweł Zawitkowski 

11:30 – 11:40 Pytania i dyskusja 

11:40 – 12:00 Przerwa kawowa 

12:00 – 12:30 Wczesna diagnostyka zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci mgr Joanna Pałasz 

12:30 - 13:00 Rola ortoptysty w interdyscyplinarnej diagnostyce pacjenta mgr Marzena Żółtaniecka 

13:00 – 13:20 Kontrola progresji krótkowzroczności w XXI wieku -  

team optyk-optometrysta- okulista 
dr n. med. Joanna Przeździecka- Dołyk 

13:20 – 13:30 Pytania i dyskusja  

13:30 – 14:10 Lunch 

14:10 – 15:30 Warsztaty* 

*Program warsztatów znajduje się w osobnej zakładce. 


