
Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Komitet Naukowy IX Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej zakwalifikował poniższe prace do 
publikacji. Pełną listę znajdą Państwo na następnych stronach.

Plik z przesłaną prezentacją plakatową będzie dostępny na stronie 
Zjazdu w zakładce PLAKATY w dniu 01.10.2021 (piątek).

Do dnia 15 września autor prezentowanej pracy musi przesłać 
prezentację w formacie .pptx wyłącznie na adres mailowy:

zjazdptnefd@grupamedica.pl

Istotne informacje techniczne:

• prezentacja powinna zawierać max. 4 slajdy
• prezentacja nie może zawierać filmików i animacji
• prezentacja nie powinna przekraczać wielkości 250 KB

Serdecznie Państwu gratulujemy.

Ze wszystkimi Autorami zakwalifikowanych prac skontaktujemy się 
indywidualnie



L.p. Tytuł zakwalifikowanej pracy

1. Alfa-1 kwaśna glikoproteina i mRNA podocyny jako nowe markery wczesnego uszkodzenia 
kłębuszka nerkowego u otyłych dzieci

2. Ciała obce przyczyną nawrotowych zakażeń układu moczowego oraz wtórnego moczenia 
dziennego i nocnego u 11 letniego chłopca - opis przypadku

3. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w regionie łódzkim w latach 2017- 
2019.

4. Etiologia i przebieg kliniczny ostrego uszkodzenia nerek u dzieci – doświadczenie jednego 
ośrodka

5. 8 Galaktozemia klasyczna u niemowlęcia z dysplazją nerek i białkomoczem. 1 2 PP

6. Leczenie nerkozastępcze u noworodka ze skrajnie niską masą urodzeniową – jak daleko mogą 
sięgnąć nasze możliwości 1 5 PP

7. Mutacja PAX 2 jako rzadka przyczyna przewlekłej choroby nerek – prezentacja przypadku

8. Nawrotowe zakażenie w układzie moczowym jako powikłanie zatrucia witaminą D3 u 
trzynastomiesiecznej dziewczynki-opis przypadku 1 2 PP

9. Nertyna -1 jako marker ostrego uszkodzenia nerek u dzieci po operacjach kardiochirurgicznych

10. Ocena markerów stomatologicznych w glomerulopatii związanej z otyłością u dzieci i 
młodzieży z otyłością prostą

11. Ocena przebiegu Klinicznego COVID-19 u pacjentów pediatrycznych z przewlekłymi chorobami 
nerek oraz nefropatogennego wpływu infekcji SARS-CoV-2 u dzieci

12. Ocena stężenia podobnego do czynnika martwicy nowotworów induktora apoptozy (TWEAK) 
oraz wybranych markerów włóknienia u dzieci z jedyną nerką

13. Ocena wczesnych markerów uszkodzenia nerek u dzieci z wadą serca 1 3 PP

14. Periostyna u dzieci ze stwardnieniem guzowatym

15. Późne rozpoznanie zespołu Bardeta-Biedla u 18-letniej pacjentki- opis przypadku.

16. Problemy nefrologiczne i urologiczne u pacjentów z zespołem Robinowa – opis 2 przypadków

17. Skuteczne zastosowanie filtra Oxiris w leczeniu ostrej, uogólnionej reakcji zapalnej bez ostrej 
niewydolności nerek



L.p. Tytuł zakwalifikowanej pracy

18. Stan zdrowia jamy ustnej u pacjentów z idiopatycznym zespołem nerczycowym

19. Trzydzieści lat minęło- historia nefrologii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

20. Witamina D – panaceum czy toksyna? Obraz kliniczny hiperwitaminozy D u chłopca z 
przewlekłą chorobą nerek.

21. Wtórne moczenie nocne jako objaw nieinfekcyjnego cewkowo-śródmiąższowego zapalenia 
nerek 1 3 PP

22. Wybrane parametry metabolomiczne u dzieci z przewlekłą chorobą nerek.

23. Zagadkowa hiperechogeniczna struktura w miedniczce nerkowej jedynej nerki u 8-letniego 
chłopca – opis przypadku

24. Zanerkowe ostre uszkodzenie nerek z anurią w przebiegu kamicy moczowodowej

25. Zastosowanie adsorbentów cytokinowych –doświadczenie własne. 1 4 PP

26. Zespół genów sąsiadujących TSC2/PKD1 - opis 5 przypadków

27. Zespół hemolityczno-mocznicowy jako element wieloukładowych powikłań po przeszczepieniu 
komórek krwiotwórczych 1 4 PP

28. Association between odd-skipped related 1 (Osr1) protein G654A polymorphism and the risk of 
congenital urethral strictures in a cohort of Polish children.
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