
 

Projekt pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicz-

no-demograficznych kraju” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

Program kursu „Stany nagłe u dzieci od 0-18 roku życia” 

16.11.2020-18.11.2020 
  

 tytuł wykładu lub innych zajęć 
tytuł, imię i nazwisko 

wykładowcy 

liczba godz. 
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8.15-09.45 

Stany nagłe w psychiatrii:  

-Anoreksja, bulimia 

-Zespól dziecka maltretowanego 

-Próby samobójcze. 

 Lek. med. Małgorzata 

Mróz-Idasiak 
2 

9.45-11.15 

Stany nagłe w chorobach ośrodkowego      

układu nerwowego: 

 -Drgawki 

-Stan padaczkowy 

-Zaburzenia świadomości, omdlenia, 

śpiączka 

Dr n. med. Magdalena 

Dudzińska 
2 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 

11.30-12.15 

Stany nagłe środowiskowe:  

 -Pogryzienia przez zwierzęta 

 -Oparzenia 

 -Utonięcia 

 -Ukąszenia przez owady 

 -Porażenia prądem 

Dr n. med. Andrzej Ja-

nicki 
1 

12.15-14.30 

Urazy   

- Wielonarządowy 

-Czaszkowo-mózgowe, twarzowo-

czaszkowe 

-Kręgosłupa i rdzenia kręgowego 

-Urazy kończyn górnych i dolnych 

-Klatki piersiowej 

-Jamy brzusznej 

-Urazy oczu 

Dr n. med. Andrzej Ja-

nicki 
3 
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8.15-9.00 

 

Stany nagłe w chorobach jamy brzusznej: 
Dr n. med. Karmen 

Czernia –Pokrywka 

 

1 -Odwodnienie 

-Nieżyt żołądkowo-jelitowy  

 

9.00-9.45 

    -Ostry ból brzucha 

-Skręt jadra  

Dr n. med. Andrzej Ja-

nicki 

 

1 

 

9.45-11.15 

Stany nagłe w chorobach układu krążenia  

- Ból w klatce piersiowej 

- wady sinicze i niesinicze 

-zaburzenia rytmu serca groźne dla życia 

wywołane zaburzeniami wodno-

elektrolitowymi 

- wstrząs sercopochodny u dzieci 

Dr n. med. Piotr Łapa 2 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 



 

Projekt pn.: „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologicz-

no-demograficznych kraju” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

 

 

11.30-12.15 

 

 

 

 

 

12.15-13.00 

Postępowanie w stanach nagłych u 

pacjentów pediatrycznych  w 

przypadkach następujących schorzeń 

układu oddechowego:  

 

- Obturacja  oskrzeli  

- Astma 

   -  Mukowiscydoza 

 

 

 

 

 

Dr n. med. Marta Świder 

 

 

 

1 

- Zapalenie nagłośni 

- Zapalenie krtani 

- Ciało obce w drogach oddechowych 

Lek. med. Agnieszka 

Marcak 
1 

13.00-14.30 

Najczęstsze zatrucia: 

- Zatrucie Paracetamolem, Pseudoefedryna, 

innymi lekami 

- Zatrucia alkoholem 

- Zatrucia tlenkiem węgla 

- Zatrucia grzybami 

- Substancje żrące 

Dr n. med. Karmen 

Czernia-Pokrywka 
2 
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8.15-9.45 

 Stany nagłe w chorobach zakaźnych:  

- Najczęstsze wirusowe i bakteryjne czynniki 

etiologiczne zakażeń wieku dziecięcego. 

- Infekcje układu oddechowego. 

- Infekcje układu krążenia 

- Infekcje układu pokarmowego 

-Infekcje układu moczowego 

-Infekcje OUN. 

Dr n. med. Karmen 

Czernia -Pokrywka 
2 

9.45-11.15 

 

Stany nagłe w chorobach metabolicznych:  

-Zaburzenia metabolizmu glukozy 

-Zaburzenia gospodarki wodno -

elektrolitowej 

-Nadczynność tarczycy 

-Niedoczynność tarczycy 

 

Lek. med. Beata Latusek 2 

11.15-11.30 Przerwa kawowa 

11.30-12.15 

Farmakoterapia w stanach zagrożenia ży-

cia:  

-Leki stosowane w PALS 

-Leki przeciw bólowe  

-Zasady podawania leków, dawki, 

rozcieńczenia, sposoby podania 

 

Dr n. med. Maja Copik 1 

12.15- 13:45 

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa 

świeżorodka  

-Skale stosowane do oceny stanu nowo-

rodka(Apgar, Silvermana) 

-Początkowe zabiegi wykonywane podczas 

resuscytacji ( termoizolacja, stymulacja do-

Lek. Anna Tarko 2 
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tykowa) 

-Zatrzymanie krążenia i oddychania oraz 

inne najczęstsze patologie układu krąże-

niowo-oddechowego okresu noworodko-

wego stanowiące zagrożenie zdrowia i ży-

cia. 

-Wady wrodzone wymagające specyficz-

nego postepowania w czasie resuscytacji. 

-Ocena czynności układu oddechowego: 

częstość, wysiłek oddechowy, sinica , inne 

-Ocena czynności układu krążenia: częstość 

i jakość tętna,  pomiar RR, ocena powrotu 

włośniczkowego. 

-BLS- podstawowe zabiegi resuscytacyjne. 

-PALS-zaawansowane zabiegi resuscyta-

cyjne. 

-Tlenoterapia, farmakoterapia, rodzaje pły-

nów infuzyjnych stosowanych do resuscy-

tacji 

-Monitorowanie stanu noworodka po resu-

scytacji 

- Aspekty etyczne związane z resuscytacją. 

 

 13:45-14:30 Resuscytacja z zakresu BLS/ALS mgr Rafał Bartoszek 1 

 Zaliczenie kursu 
Dr n. med. Karmen 

Czernia-Pokrywka  
 

  
 


