
Ramowy program konferencji 
SOBOTA (23.03.2013) 

(zapewniamy tłumaczenie symultaniczne wszystkich wykładów) 

9:00 - 9:40  Rejestracja uczestników 

9:40 - 9:50 Uroczyste otwarcie Konferencji 

9:50 - 10:35 Rola zakażeń przewlekłych oraz neuroinfekcji w powstawaniu autyzmu  
dr Corinne Skorupka, lekarz DAN!, Francja 

10:35 - 11:30 Toksyny bakterii dysbiotycznych, translokacje bakterii i ich wpływ na układ odpornościowy, czyli 
autyzm zaczyna sie od jelit 
lek. med. Magdalena Cubała - Kucharska Arcana IMI, Lekarz DAN!, Warszawa 

11:30 - 11:45 Przerwa kawowa 

11:45 - 12:30 Zatrucie metalami cieżkimi w autyzmie; przegląd czynników ryzyka, biomarkerów oraz metod 
leczenia  
dr Nicola Antonucci, lekarz DAN!, Włochy 

12:30-13:15 Komórki macierzyste w chorobach spektrum autyzmu  
dr hab. Dario Siniscalco, Neapol, Włoch 

13:15 - 14:20 Przerwa obiadowa  

14:20 - 14:40 Szkodliwe substancje w pożywieniu- co niebezpiecznego ukrywa się w żywności? 
mgr inż.  Agnieszka Sulich, Warszawa 

14:40 - 15:10 Czym się różni alergia od nietolerancji oraz czy odczulanie alergii wziewnej może zmienić 
zachowanie dziecka z autyzmem? 
prof. Krzysztof Buczyłko, Łódź 

15:10- 15:40 Wątki w osnowie autyzmu 
dr med. Anna Rozetti-Szymańska 

15:45 - 16:00 Przerwa  

16:00 - 16:30 

16:30-17:15 

Badania laboratoryjne w autyzmie jako narzędzie diagnostyczne chorób współtowarzyszących oraz 
możliwych czynników etiologicznych 
Leczenie GcMaf jako nowa, przełomowa interwencja w autyzmie 
prof. Kenny De Meirleir, Belgia 

17:15 - 17.30 Podsumowanie pierwszego dnia Konferencji 

 



NIEDZIELA (24.03.2013) 

(wykłady w języku polskim) 

9.00 - 9:30 Rejestracja uczestników 

9.30 - 10:10 Dieta bezglutenowa i bezmleczna w autyzmie  
mgr Agnieszka Sulich, Paulina Majkutewicz 

10:10 - 10:40 
 

10:40-10:55 

Dieta Specyficznych Węglowodanów, Dieta Feingolda - nowa szansa czy nowa 
komplikacja? 
mgr Agnieszka Sulich, Paulina Majkutewicz 
Właściwości lecznicze wyciągu z papai 
mgr Marta Byczkowska 

10.55 - 11:25 Zespół chorego budynku- czyli jak toksyny grzybicze wpływają na zdrowie ludzkie  
dr Zbigniew Burski  

11:25 - 11:40 Przerwa kawowa 

11:40 - 12.10 Biologia autyzmu  
mgr Paweł Pflegel 

12:10 - 12:30  
 

Terapia dzieci z autyzmem w wieku przedszkolnym i przygotowanie do podjęcia nauki 
szkolnej 
dr n. hum. Justyna Leszka 

12:30 - 13:00 Autyzm - jak przetrwać i jak sobie poradzić z finansowaniem kosztownych terapii i leczenia - 
doświadczenia matki.  
Anna Skrzecz 

13:00 - 13:30 
 

13.30 -14.00 

Rola rodziców w osiąganiu sukcesów terapeutycznych w pracy z dzieckiem z autyzmem.  
mgr Magdalena Stanisławiuk, mgr Justyna Woźnicka 
Przerwa  

14.00-14.30 Metoda Son-Rise w terapii autyzmu 
Adrian Borowik  

  14:30- 15:00 
 

Metoda Tomatisa w terapii autyzmu .  
mgr Małgorzata Szurlej 

15:00-15:30 Wspomaganie rozwoju komunikacji dziecka z autyzmem z wykorzystaniem ACC 

15.30-15.45 Moje doświadczenia z leczeniem biomedycznym i terapią RDI - doświadczenia matki  
Adrianna Chalimoniuk  

15.45- 16:00 podsumowanie i zakończenie Konferencji 

Organizator zastrzega możliwość zmiany programu. 

- W ramach konferencji uczestnikom zapewniamy przerwy kawowe.   

Z przyczyn technicznych (wymogi Instytutu) nie możemy zapewnić obiadu. 


