
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KURSU 
Tytuł kursu: 

Opieka paliatywna 
Nr kursu: 01-723/3-08-027-2020 

Termin: 23-24 września 2020 r. 

Miejsce realizacji: kurs poprzez e-learning 

 

Dzień 1 – data: 23.09.2020 

Godziny tytuł wykładu lub innych zajęć 
tytuł, imię i 
nazwisko 

wykładowcy 

liczba godz. 
dydaktycznych 

e-learning 

metoda 
dydaktyczna 

9:00 – 9:45 
Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia 

podtrzymującego życie u dzieci – wytyczne Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego – część 1 

Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 1 

wykład 

10:00 – 10:45 
Zaniechanie i wycofanie się z uporczywego leczenia 

podtrzymującego życie u dzieci – wytyczne Polskiego 
Towarzystwa Pediatrycznego – część 2 

Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 
wykład 

11:00 – 11:45 
Proces decyzyjny  i postępowanie paliatywne w 

szpitalu 
Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 
wykład 

prezentacja 
przypadków 

12:00 – 12:45 Farmakologia wybranych leków przeciwbólowych 
(paracetamol, tramadol, morfina, metadon) 

Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 wykład 

13:00 – 13:45 Przekazywanie trudnych informacji rodzicom 
Mgr. Agnieszka 

Chmiel-
Baranowska 

1 wykład 

14:00 – 14:45 Schorzenia onkologiczne 
Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 
wykład 

prezentacja 
przypadków 

15:00 – 15:45 Dieta ketogenna 
Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 1 

wykład 
prezentacja 
przypadków 

16:00 – 16:45 
Schorzenia neurologiczne: encefalopatie, choroby 

mięśni 
Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 1 

wykład 
prezentacja 
przypadków 

 

 

 

 

 

 



Dzień 2 – data: 24.09.2020 

Godziny tytuł wykładu lub innych zajęć 
tytuł, imię i nazwisko 

wykładowcy 

liczba godz. 
dydaktycznych 

e-learning 

metoda 
dydaktyczna 

9:00 – 9:45 
Standardy i procedury w hospicjum 

domowym dla dzieci 
Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 wykład 

10:00 – 10:45 
Kwalifikacja do opieki paliatywnej i 
przekazanie dziecka do hospicjum 

domowego 

Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 
wykład 

prezentacja 
przypadków 

11:00 – 11:45 
Wypełnianie skierowania do 

hospicjum, protokołu DNR i karty 
zgonu 

Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 wykład 

12:00 – 12:45 
Schorzenia układu krążenia w opiece 

paliatywnej 

Prof. dr hab. n. med. 
Joanna Szymkiewicz-

Dangel 
1 

wykład 
prezentacja 
przypadków 

13:00 – 13:45 Perinatalna opieka paliatywna 
Prof. dr hab. n. med. 
Joanna Szymkiewicz-

Dangel 
1 

wykład 
prezentacja 
przypadków 

14:00 – 14:45 Sedacja paliatywna Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 
wykład 

prezentacja 
przypadków 

15:00 – 15:45 Przewlekły stres, zespół wypalenia 
zawodowego 

Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 wykład 

16:00 – 16:45 
Epidemiologia – zapotrzebowanie na 

pediatryczną opiekę paliatywną w 
Polsce 

Dr hab. n. med. 
Tomasz Dangel 

1 wykład 

 
 

 Test sprawdzający wiedzę CMKP   
 

Aktualizacja: Tomasz Dangel 28-08-2020 


