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TERMIN
Sobota, 29 lutego 2020 r.

OPŁATY KONFERENCYJNE
Opłata za udział w konferencji dla pielęgniarek i położnych „Nowe Wyzwania w Opiece 
nad Dzieckiem” wynosi 50 zł brutto. Opłata obejmuje wstęp na sesje naukowe, udział 
w wystawie medycznej, identyfikator i certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe oraz 
obiad. Wymagana jest wcześniejsza rejestracja.
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność dokonywania wpłat.

REJESTRACJA
Zapraszamy do dokonywania rejestracji na stronie internetowej:  
www.kontrowersjewpediatrii.pl

Konferencja dla pielęgniarek pediatrycznych, neonatologicznych i położnych „Nowe 
Wyzwania w Opiece nad Dzieckiem” odbędzie się równolegle z „XIII Ogólnopolską 
Konferencją Kontrowersje w Pediatrii”. Więcej informacji o spotkaniu dla lekarzy  
pediatrów znajdą Państwo na stronie internetowej www.kontrowersjewpediatrii.pl 

MIEJSCE OBRAD
Auditorium Maximum
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Krupnicza 33, 31-123 Kraków



Program
Sobota, 29 lutego 2020 r.Szanowni Państwo,

Po raz trzeci mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji 
dydaktycznej „Nowe wyzwania w opiece nad dzieckiem”. Wracamy 
do Państwa po rocznej przerwie i zapraszamy na III edycję konferencji 
do Krakowa do nowoczesnego obiektu konferencyjno-dydaktycznego 
Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie zimowym 
(konferencja towarzyszyć będzie XIII Ogólnopolskiej Konferencji Kontro-
wersje w Pediatrii).

Głównym celem konferencji pozostaje niezmiennie podniesienie kom-
petencji zawodowych i społecznych pielęgniarek i położnych. W trakcie 
III edycji poruszymy zagadnienia związane m.in. z hipotermią terapeu-
tyczną, podażą surfaktantu, czy pielęgnacją PEG-a. O nieinwazyjnych 
procedurach niezbędnych w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
dowiemy się w trakcie wykładu połączonego z multimedialnym pokazem.  
Dodatkowo, kontynuując naszą przygodę ze statystyką, postaramy  
się Państwa przekonać do sięgania po publikacje naukowe. Zaprosimy 
również do dyskusji jak rozmawiać o szczepieniach ochronnych.
Mamy nadzieję, że nasza konferencja w nowej, odmienionej formie wzbudzi 
Państwa zainteresowanie i po raz kolejny spotkamy się na wspólnych 
obradach!

dr n. o zdr. Magdalena Panek
prof. n. med. Przemko Kwinta

10.00-11.40
Sesja I: NOwORODEK
1. Procedury inwazyjne w trakcie resuscytacji krążeniowo-oddechowej  

(wykład multimedialny)
 lek. Katarzyna Starzec /Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Jagielloński  

w Krakowie/
2. Zagadnienia związane z hipotermią terapeutyczną
	 piel.	Joanna	Świerczek /Oddział Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka,  

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie/
3. Metody podaży surfaktantu 
	 dr	n.	med.	Paweł	Krajewski /Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety  

i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/
4. Pielęgnacja dróg oddechowych u noworodków
	 lek.	Wojciech	Durlak /Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/

11:40-12:00 Przerwa kawowa

12.00-13.15
Sesja II: PIElęgNIARKA I POŁOżNA
1. ITN oczami rodziców
	 Aleksandra	Machnik /rodzic, Kraków/
2. Błędy medyczne
	 mgr	Marianna	Bahr /Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie/
3. Jak czytać publikacje naukowe – co pielęgniarka wiedzieć powinna
	 prof.	n.	med.	Przemko	Kwinta /Klinika Chorób Dzieci, Uniwersytet Jagielloński  

w Krakowie/

13:15-14:00 Przerwa obiadowa

14:00-15.15 
Sesja III: PEDIATRIA
1. Bo słowa mają moc – komunikacja z rodzicami wcześniaków 
	 Elżbieta	Brzozowska /Dyrektor Zarządzający, Przewodnicząca Fundacji Koalicja  

dla Wcześniaka/
2. Zasady żywienia domowego i pielęgnacji dzieci z gastrostomią i/lub PEG 
	 piel.	Magdalena	Sumlet /Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie/
3. Czy musimy szczepić noworodki i niemowlęta
	 dr	n.	med.	Ewa	Duszczyk /Komisja Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień 

Ochronnych GIS, Polskie Towarzystwo Wakcynologii/


