
Kurs nr  01-723/1-02-001-2021 

Temat: ONKOLOGIA – Kurs specjalizacyjny. Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się według 
poprzednich programów specjalizacji (zakwalifikowani do specjalizacji przed 01.10.2014r.) w zakresie pediatrii. 

Data kursu:  22.03.2021 - 26.03.2021 

Miejsce kursu:  streaming 

Forma zaliczenia kursu:  TEST 

Kierownik naukowy kursu: Prof. CMKP dr hab. n. med. Teresa Jackowska 

 
 

Godzina Temat Wykładowca 
 

 
 

8 godzin 22-03-2021 (poniedziałek) 
8.15 – 9.45 
(2 godz.) 

Transplantacja komórek macierzystych – aktualne 
wskazania 

dr hab. n. med. Iwona Malinowska 

9.45-10.00 Przerwa 15 min.  
10.00 – 11.30 
(2 godz.) 

Powikłania w trakcie leczenia przeciwnowotworowego 
(chemioterapii, radioterapii). 

dr hab. n. med. Anna Raciborska, 
prof. Instytutu 

11.30-11.45 Przerwa 15 min.  
11.45 – 12.30 
(1 godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia 
neuroblastoma 

Dr hab. n med. Bożenna 
Dembowska-Bagińska, prof. 
Instytutu 

12.30 – 13.15 
(1 godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia guza Wilmsa dr hab. n med. Bożenna 
Dembowska-Bagińska, Prof. 
Instytutu 

13.15-13.30 Przerwa 15 min.  
13.30 – 14.15 
(1 godz.)  

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia nowotworów 
wątroby u dzieci 

dr hab. n med. Bożenna 
Dembowska-Bagińska, prof. 
Instytutu 

14.15 – 15.00 
(1 godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia siatkówczaka dr hab. n med. Bożenna 
Dembowska-Bagińska, prof. 
Instytutu 

9 godzin 23-03-2021 (wtorek) 
8.15 – 9.00 
(1godz.) 

Guzy lite u dzieci diagnostyka, przypadki kliniczne dr hab. n med. Bożenna 
Dembowska-Bagińska, prof. 
Instytutu 

9.00-10.30  
(2 godz.) 

Odległe następstwa kompleksowego leczenia chorób 
nowotworowych u dzieci. Opieka nad ozdrowieńcem 

dr hab. n med. Bożenna 
Dembowska-Bagińska, prof. 
Instytutu 

10.30-10.45 Przerwa 15 min.  
10.45 – 12.15 
(2godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia histiocytozy 
z komórek Langerhansa 

Dr n. med. Marta Perek – Polnik 
 

12.15-12.30  Przerwa 15 min  
12.30 – 14.00 
(2 godz.) 

 Opieka hospicyjna Dr n. med. Marta Perek-Polnik 
 

14.00-14.15 Przerwa 15 min.  
14.15 – 15.45 
(2 godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasad leczenia chłoniaków u 
dzieci 

Lek. Magdalena Romiszewska 

8  godzin 24-03-2021 (środa) 
8.10 – 8.55 
(1 godz.) 

Epidemiologia oraz ogólne zasady leczenia choroby 
nowotworowej u dzieci 

Dr n. med. Monika Drogosiewicz 

8.55 – 9.00 Przerwa 10 min.  
9.00 – 10.30 
(2 godz.) 

Zasady obserwacji pacjentów po zakończonym 
leczeniu w zależności od rodzaju nowotworu. 

dr hab. n. med. Anna Raciborska, 
prof. Instytutu 

10.30-10.45 Przerwa 15 min.  
10.45 – 11.30 
(1 godz.) 

Guzy lite u dzieci – diagnostyka i przypadki kliniczne dr hab. n. med. Anna Raciborska, 
prof. Instytutu 

11.30 -  11.45 Przerwa 15 min.  
11.45 – 14.00 Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia nowotworów Dr n. med. Monika Drogosiewicz 



(3 godz.) germinalnych poza ośrodkowy układem nerwowym u 
dzieci   

14.00 – 14.15 Przerwa 15 min.  
14.15 -15.00 
(1 godz.) 

Stany nagłe w onkologii dziecięcej Dr n. med. Monika Drogosiewicz 

 7 godzin 25-03-2021 (czwartek) 
8.15-9.45 
(2 godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia pierwotnych 
nowotworów kości u dzieci 

dr hab. n. med. Anna Raciborska, 
prof. Instytutu 

9.45-10.00 Przerwa 15 min.  
10.00-12.15 
/3 godziny/ 

Diagnostyka i leczenie nowotworów ośrodkowego 
układu nerwowego u dzieci 

Dr n. med. Marta Perek-Polnik 

12.15-12.45 Przerwa 30 min.  
12.45 – 14.15 
(2 godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia mięsaków 
tkanek miękkich 

Dr n. med. Borys Przybyszewski 

8 godzin 26-03-2021 (piątek) 
8.15 – 9.45 
(2 godz.) 

Diagnostyka oraz ogólne zasady leczenia białaczek u 
dzieci.  

Lek. Magdalena Romiszewska 
(CMKP) 

9.45-10.00 Przerwa 15 min.  
10.00 – 11.30 
(2 godz.) 

Powiększone węzły chłonne u dzieci. Dr n.med. Barbara Sopyło 

11.30-11.45 Przerwa 15 min.  
11.45 – 12.30 
(1 godz.) 

Rola chirurga w leczeniu guzów litych Lek. Iwona Malesza 

12.30 – 13.15 
(1 godz.) 

Łagodne guzy kości Lek. Iwona Malesza 

13.15-13.30 Przerwa 15 min.  
13.30-15.00 
/2 godziny / 

Szczepienia u pacjentów onkologicznych Lek. Dominika Kowalska-Kouassi 

 
Kierownik Administracyjny Kursu: 

 
 
 

 Kierownik Naukowy Kursu: 
 

           Lek. Joanna Załęska-Ponganis   prof. dr hab. n. med. Teresa Jackowska 
 
 


