
                               POLSKIE TOWARZYSTWO             

                            PEDIATRYCZNE 

                                  Oddział Białostocki 

 

POSIEDZENIE WYJAZDOWE 13-14.01.2023r. 

Zagroda Kuwasy; Woznawieś 30A, 19-206 Rajgród 

 
 

13.01.2023 piątek 

 

15:00 – 15:30 – Rejestracja/ zakwaterowanie uczestników 

15:30 – 16:00 – dr n. med. Dariusz Kuć (Białostockie Hospicjum dla Dzieci, przewodniczący Komisji do 

spraw Uporczywej Terapii UDSK) "Czy pediatra może pozwolić dziecku umrzeć?" 

16:00 – 18:30 WARSZTATY Z AKTYWNYM UCZESTNICTWEM (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, grupy 

15os.): 

UWAGA! zapisy na poszczególne warsztaty oraz wybrane terminy będą miały miejsce w sekretariacie 

głównym UDSK do dn. 10.01.2023 r., tel. 85 745 0541! 

I – Jak rozmawiać z rodzicami dziecka nieuleczalnie chorego? - dr n. med. Dariusz Kuć 

(Białostockie Hospicjum dla Dzieci, przewodniczący Komisji do spraw Uporczywej Terapii UDSK) 

 

Sesja „REZYDENTÓW” 

 

•  18:30 – 18:45 – „Postępowanie w kaszlu infekcyjnym” prof. dr hab. n. med. Dariusz Lebensztejn 
(Klinika Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii UDSK) - (wykład sponsorowany); 
produkty f. Bionorica - Kinga Kęsicka-Mularczuk  

• • 18:45 – 18:50 – Bożena Dymidiuk - (firma Coloplast) „Cewnik hydrofilowy – standard w 
cewnikowaniu przerywanym”  

• • 18:50 – 18:55 – Karolina Suchan - (firma Pierre Fabre Medicament) - „Leki firmy Pierre Fabre 
Medicament w leczeniu infekcji układu oddechowego.”  

• • 18:55 – 19:00 – Ewa Grzesiuk - (firma Miralex) - „Modyfikowane mleko kozie - rewolucja w 
żywieniu niemowląt."  



14.01.2023 sobota 

 

8:30 – 12:30 WARSZTATY Z AKTYWNYM UCZESTNICTWEM (LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, grupy 

15os.): 

UWAGA! zapisy na poszczególne warsztaty oraz wybrane terminy będą miały miejsce w sekretariacie 

głównym UDSK do dn. 10.01.2023r., tel. 85 745 0541! 

II – Jak rozmawiać z rodzicami dziecka nieuleczalnie chorego? - dr n. med. Dariusz Kuć (Białostockie 

Hospicjum dla Dzieci, przewodniczący Komisji do spraw Uporczywej Terapii UDSK) 

12:30 – 14:30 – Wymiana doświadczeń. Opis przypadków dzieci kwalifikowanych do opieki paliatywnej 

w trakcie hospitalizacji. 

Sesja – Wykłady zaproszonych Gości 

14:30 – 15.00 – Spotkanie z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie pediatrii 

15:00 – 15:20 – prof. dr hab. n. med. Ewa Matuszczak (Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UDSK) - 

“Stulejka - co pediatra powinien wiedzieć?”  

15:20 – 15:40 – prof. dr hab. n. med. Adam Hermanowicz (Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej UDSK) - 

„Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego - dylematy pediatrów i chirurgów.” 

15:40 – 16:00 – dr hab. n. med. J. Janica, mgr W. Modzelewski (Zakład Diagnostyki Obrazowej UDSK) – 

"TK i RM - technika wykonania i różnice w wykorzystaniu oraz diagnostyce na podstawie wybranych 

chorób wieku dziecięcego." 

16:00 – 17:00 – Czas na dyskusję, rozmowy kuluarowe – pytania ważne, trudne …?? 

17:00 – 17:20 – dr n. med. K. Toczyłowski (Klinika Obserwacyjno-Zakaźna UDSK) „Inwazyjna choroba 

meningokokowa w gabinecie lekarskim – jak jej nie przeoczyć?” 

17:20 – 18:00 – dr hab. n. med. A. Sulik (Klinika Obserwacyjno-Zakaźna UDSK) - „Zakażenia 

paciorkowcami grupy A – od zapalenia gardła do zespołu wstrząsu toksycznego.” 

18:00 – 19:00 – Dyskusja 


