XIII Ogólnopolskie Szkolenie
Położniczo-Neonatologiczno-Pediatryczne
Polanica Zdrój, 28.02-3.03.2019r.

Patronaty:
 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
 Polskie Towarzystwo Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych
 Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych
 Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
 Polskie Towarzystwo Neonatologiczne
28 lutego (czwartek)
Przyjazd
16:00

rejestracja

16:00-19:00 kolacja
1 marca (piątek)
08:00-09:00 śniadanie
09:00-09:30 rozpoczęcie, powitanie,
09:30-10:00 „Problemy z karmieniem wcześniaków i dzieci po cc” - prof. Katarzyna BorszewskaKornacka, Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego
10:00-10:15 prezentacja firmowa - NESTLE
10:15-10:35 „Opieka nad wcześniakiem ze skrajnie niską masą urodzeniową” - Wioletta
Cedrowska-Adamus, Klinika Neonatologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki-Polki
10:35-10:55 przerwa kawowa
10:55-11:15 „Przypadki w pediatrii - praca w POZ”- Elżbieta Dróżdż-Kubicka, Prezes Polskiego
Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych
11:15-11:30 „Opieka nad noworodkiem z wkłuciem obwodowym - zalecenia a rzeczywistość” Anna Stefanek
11:30-12:15 „Czy dieta wpływa na stan psychiczny ciężarnej kobiety i jej dziecka?” - dr hab. inż.
Zuzanna Goluch, prof. UE, Instytut Chemii i Technologii Żywności, Wydział
Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny
12:15-12:25 prezentacja firmowa - UNIA
12:25-12:40 przerwa kawowa
12:40-13:00 „Interwencje pielęgniarskie u noworodka operowanego na podstawie kalkulatora
TISS 28 i ICNP opis przypadku” - Aleksandra Matczak, pielęgniarka neonatologiczna,
specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa
Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych, pielęgniarka oddziałowa Kliniki
Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt w Instytucie
Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
13:00-14:00 lunch
14:00-14:45 „Agresywne zachowania pacjenta i osób trzecich - ochrona prawna” - Paweł
Strzelec, radca prawny, ekspert ds. odpowiedzialności cywilnej, karnej, dyscyplinarnej
*Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie, godziny wykładów mogą ulec
zmianie.

personelu medycznego. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli
zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Sędzia Sądu
Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie
15:00-16:30 „Zasady skutecznej komunikacji” - Marcin Wanke, trener komunikacji
interpersonalnej, andragog; grupa I
„Metody radzenia sobie ze stresem” - Zuzanna Rohn - trener umiejętności
menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w
ochronie zdrowia; grupa II
16:45-18:15 „Zasady skutecznej komunikacji” - Marcin Wanke, trener komunikacji
interpersonalnej, andragog; grupa II
„Metody radzenia sobie ze stresem” - Zuzanna Rohn - trener umiejętności
menedżerskich, rozwoju osobistego, audytor systemu zarządzania jakością w
ochronie zdrowia; grupa I
20:00

kolacja uroczysta

2 marca (sobota)
08:00-09:00 śniadanie
09:30-13:00

Warsztaty terapeutyczne w terenie

14:00-15:00 lunch
15:00-15:40 „Aromaterapia - terapia zapachem. Jak możemy korzystać z jej dobrodziejstw” –
Małgorzata Szmygin, dietetyk, doradca laktacyjny CDL (Centrum Nauk o Laktacji
Warszawa), edukator w opiece okołoporodowej, instruktor masażu Shantala (Polska
Szkoła Masażu Shantala), doula (Stowarzyszenie Doula w Polsce, Fundacja Rodzić po
Ludzku), edukator w zakresie aromaterapii (Pollena Aroma)
15:40-16:30 „Kliniczne aspekty przemocy wobec dzieci i inne problemy pediatrii społecznej” - dr
n. med. Izabela Michałus, Klinika Propedeutyki Pediatrii i Chorób Metabolicznych
Kości, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
16:30-16:45 przerwa
16:45-17:05 „Przeszczepianie narządów u dzieci” - Jolanta Jagoda, Centrum Zdrowia Dziecka
17:05-18:05 „Nowe wytyczne opieki przed, po i okołoporodowej” - mgr Dorota Kudaś,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego
dla województwa opolskiego
18:05-19:00 kolacja
20:00 -22:00 warsztaty podsumowujące na sali
3 marca (niedziela)
Śniadanie
Wyjazd uczestników

*Organizator zastrzega sobie prawo do nanoszenia zmian w harmonogramie, godziny wykładów mogą ulec
zmianie.

