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Kurs wprowadzający: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii 
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7.45-8.15 śniadanie 

8.15-9.45 
Od objawu do rozpoznania: podstawy dobrej 
praktyki lekarskiej. Podstawy farmakoeko-
nomiki 

dr n. med. Regina Ulfig-
Maślanka 2 

9.45-11.15 

Ocena wzrastania i rozwój dziecka: 
- siatki centylowe 
- bilanse zdrowia 
- rozwój psycho- fizyczny  dziecka zdrowego 
- kamienie milowe w rozwoju 

Lek. Urszula Świeboda 2 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 
11.30-13.00 Szczepienia ochronne lek. Anna Gałązka-Franta 2 

13.00-14.30 

Zagadnienia okresu noworodkowego:  
- noworodek zdrowy 
- noworodek urodzony przedwcześnie 
- żółtaczka noworodków 
- karmienie noworodka 
- zaburzenia karmienia  
- badania przesiewowe 

lek. Agnieszka Pyrchała 2 

14.30 lunch 
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7.45-8.15 śniadanie 

 
Wprowadzenie do zagadnień klinicznych z 
uwzględnieniem odrębności fizjologii dziec-
ka  zakresu: 

  

8.15-9.45 

- kardiologii:  
- krążenie płodowe 
- wady serca 
- zaburzenia rytmu serca 

Dr n.med. Piotr Łapa 2 

9.45-11.15 

alergologii: 
- atopowe zapalenie skóry 
- astma 
- alergie pokarmowe    
- anafilaksja                                              

dr n. med. Magdalena 
Sąda- Cieślar 2 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 

11.30-13.00 

nefrologii:      
- zakażenie układu moczowego 
- z. nerczycowy 
-wady układu moczowego 

dr n. med. Grażyna Ku-
charska 2 

13.00-14.30 

neurologii:  
- bóle głowy 
- drgawki gorączkowe 
- padaczki 

dr n. med. Magdalena 
Dudzińska 2 

14.30 Lunch 
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7.45-8.15 śniadanie 

 
Wprowadzenie do zagadnień klinicznych z 
uwzględnieniem odrębności fizjologii dziec-
ka zakresu: 

  

8.15-9.45 

hematologii i onkologii :  
- niedokrwistość 
- białaczki 
- guzy lite 

dr n. med. Mariola Wosz-
czyk 2 

9.45-11.15 

pulmonologii: 
- choroby górnych dróg oddechowych 
- choroby dolnych dróg oddechowych 
- przewlekłe objawy ze strony dolnych dróg 
oddechowych 

dr n. med. Zofia Buszman 2 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 

11.30-13.00 

- endokrynologii :  
- nad- i niedoczynność tarczycy 
- wrodzony przerost kory  nadnerczy 
- niskorosłość 

dr hab.n. med. Paweł 
Matusik 2 

13.00-14.30 

- chorób reumatycznych wieku dziecięcego:   
- młodzieńcze idiopatyczne zapalenie sta-
wów 
- układowy toczeń rumieniowy 
- choroba Kawasaki 
- badania laboratoryjne w chorobach reuma-
tologicznych 

lek. Katarzyna Karwicka 2 

14.30 lunch 
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7.45-8.15 śniadanie 

 

Wprowadzenie do zagadnień klinicznych z 
uwzględnieniem odrębności fizjologii  dziec-
ka zakresu: 
 

  

8.15-9.45 

gastroenterologii:  
- bóle brzucha 
-  biegunki 
- zaparcia 
- refluks żołądkowo – przełykowy 
- hypertransaminazemia 

dr n. med. Iwona Sakow-
ska-Maliszewska 2 

9.45-11.15 

chorób zakaźnych:                                                          
-odra, świnka, różyczka, ospa, krztusiec, 
szkarlatyna, choroba dłoni, stóp i ust, mono-
nukleoza zakaźna 

lek. Anna Gałązka-Franta 2 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 
 

11.30-12.15 
Okulistyki – kiedy skierować dziecko do 
okulisty 

Lek. Bogna Teodorowicz-
Rachuba 1 

12.15-13.45  immunologii                                                             
- zaburzenia odporności 

lek. Katarzyna Karwicka 2 

13.45-14.30 
Żywienie dzieci zdrowych i diety eliminacyj-
ne 

Lek. Urszula Świeboda 1 
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14.30 Lunch 
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7.45-8.15 śniadanie 

8.15-10.30 

Stany nagłe: 
ciężki pacjent na SOR-ze:  
- pacjent nieprzytomny  
- zatrucia 
- posocznica 

dr n. med. Karmen Czer-
nia-Pokrywka 3 

10.30-10.45 Przerwa kawowa 

10.45-12.15 

Pacjent OIOM-owy: 
- resuscytacja krążeniowo- oddechowa 
- niewydolność oddechowa 
- niewydolność wielonarządowa 

dr n. med. Piotr Marszołek 2 

12.15-13.00 Bóle brzucha – pacjent chirurgiczny dr n. med. Andrzej Janicki  1 
13.00-13.45 Podstawy laryngologii dziecięcej lek. Marek Czerwiński 1 

13.45-14.30 Zakażenia wewnątrzszpitalne i kolonizacje  dr hab n med. Brygida 
Adamek 

1 

14.30 Zaliczenie kursu 
14.30 lunch 

 
 
 


