
 

 

 

      Kursy specjalizacyjne i doskonalące 

  realizowane w Uniwersytecie Medycznym w  Białymstoku 

                         w roku 2017 

  
 

 

1. Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej- prof. dr hab. Maryna Krawczuk- Rybak   

 

06.02-10.02.2017 r. -  Onkologia 

 

2. Klinika Chirurgii Dziecięcej – prof. dr hab. Wojciech Dębek   

                                          

13.11-17.11.2017  – Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej 

20.11-22.11.2017 – Podstawy leczenia żywieniowego 

 

3. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – prof. dr hab. Elżbieta Hassman-Poznańska 

 

06.02-10.02.2017 – Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej, 

06.03-08.03.2017 - Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej 

 

4. Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii-        

             dr n. med. Jerzy Wójtowicz 

      

11.01-13.01.2017 - EKG u dzieci – co w praktyce wiedzieć należy 

 

 

5. Klinika Pediatrii i Nefrologii – prof. dr hab. Anna Wasilewska 

 

13.02.-17.02.2017 – Wybrane zagadnienia z zakresu nefrologii dziecięcej 

13.03-24.03.2017 – Postępy w pediatrii 

10.04-14.04.2017 – Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii 

 

6. Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych – prof. dr hab. Stanisław Sierakowski 

 

09.02-10.02.2017 – Twardzina ograniczona i uogólniona 

 

7. II Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej – prof. dr hab. Bogusław Kędra      

 

13.02–15.02.2017 – Podstawy leczenia żywieniowego 

03.04.-05.04.2017 – Prawo Medyczne 

 

8. Klinika Geriatrii – dr hab. med. Zyta Beata Wojszel  

 

25.09-25.09.2016 – Problemy socjo-demograficzne, ocena geriatryczna oraz możliwości 

profilaktyczne w wieku podeszłym 

28.09.- 29.09.2017 – Wielkie problemy geriatryczne 

 

 

 

 

 



9. Klinika Rehabilitacji – prof. dr hab. Anna Kuryliszyn-Moskal 

 

28.09.2017 - Kapilaroskopia jako metoda diagnostyczna zaburzeń mikrokrążenia w chorobach   

wewnętrznych 

 

29.09.2017 - Zasady rehabilitacji chorób reumatycznych 

 

 

10. Zakład Chirurgii Stomatologicznej – dr n. med. Janusz Szarmach                                   

16.01-20.01.2017 – Onkologia jamy ustnej i części twarzowej czaszki 

 

 

11. Zakład Ortodoncji – dr hab. Izabela Szarmach 

 

26.01-27.01.2017 – Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji 

06.02-07.02.2017 – Czynności narządu żucia (system modułowy), Fizjologia i patologia układu 

nerwowego i mięśniowego narządu żucia (system dotychczasowy) 

 

12.06-13.06.2017 – Leczenie ortodontyczne dorosłych 

 

  12. Zakład Protetyki Stomatologicznej – prof. dr hab. Maria Gołębiewska 

 

30.01.-02.02.2017 – Leczenie protetyczne w przypadkach częściowych braków zębowych z 

zastosowaniem protez nieosiadających ruchomych 

 

24.05.- 26.05.2017 - Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii 

materiałów  stosowanych w protetyce stomatologicznej, część A 

05.06.- 09.06.2017- Teoretyczne podstawy klinicznej protetyki stomatologicznej i technologii 

materiałów stosowanych w protetyce stomatologicznej, część B 

22.09.-22.09.2017 – Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia 

 

13. Zakład Stomatologii Społecznej i Profilaktyki – dr hab. Ewa Dąbrowska 

 

19.06.-21.06.2017 – Wprowadzenie do specjalizacji w stomatologii zachowawczej z endodoncją 

22.06.-23.06.2017 – Najczęściej występujące choroby błony śluzowej jamy ustnej z uwzględnieniem 

profilaktyki onkologicznej 

13.09.15.09.2017 – Psychologia kliniczna 

 

14. Zakład Stomatologii Zachowawczej – prof. dr hab. Danuta Waszkiel 

 

06.02.-07.02.2017 – Organizacja i metody pracy indywidualnej specjalistycznej praktyki 

stromatologicznej 

08.02.-10.02.2017 – Leczenie endodontyczne zębów wielokanałowych 

12.06.-13.06.2017 – Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym 

uwzględnieniem stomatologii zachowawczej 

 

15. Zakład Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej – prof. dr hab. Małgorzata Pietruska 

 

11.09. - 15.09.2017 - Chirurgia periodontologiczna - kurs II 

 

16. Zakład Medycyny Sądowej – prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica 

 

13.02.-17.02.2017 – Błąd medyczny (system modułowy) 

 Błąd lekarski (system dotychczasowy) 



 

17. Zakład Zdrowia Publicznego- prof. dr hab. Andrzej Szpak                                       

             dr n. med. Angelika Charkiewicz 

             dr n. prawn. Dorota Huzarska 

         

18.01-20.01.2017 – Prawo medyczne (system modułowy) 

17.05-19.05.2017 – Prawo medyczne (system modułowy) 

23.01-03.02.2017 – Zdrowie publiczne (system dotychczasowy) 

30.01-03.02.2017 - Zdrowie publiczne cz. I Zdrowie publiczne (system modułowy) 

06.02-08.02.2017 - Zdrowie publiczne cz. II: Orzecznictwo lekarskie (system modułowy) 

29.05-02.06.2017- Zdrowie publiczne cz. I Zdrowie publiczne (system modułowy) 

05.06-07.06.2017 - Zdrowie publiczne cz. II: Orzecznictwo lekarskie (system modułowy) 

 

 

18. Zakład Medycyny Rodzinnej 
 

Kursy dla lekarzy do specjalizacji z medycyny rodzinnej 

                     /terminy mogą ulec zmianie – kontakt z Zakładem/ 

 

Kurs wprowadzający: „Wprowadzenie do specjalizacji w medycynie rodzinnej” 

                                                                                                       (system modułowy) 

07.01.2017 Informacja medyczna i bezpieczeństwo pacjenta 

14.01.2017 Koncepcja medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie 

21.01.2017 Jakość opieki medycznej 

28.01.2017 Jakość opieki medycznej 

04.02.2017 Relacja  lekarz - pacjent 

11.02.2017 Struktura i funkcjonowanie rodziny 

18.02.2017 Organizacja i zarządzanie PLR 

25.02.2017 Organizacja i zarządzanie PLR 

 

 

Kurs: „Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów” 

                                                            (system modułowy) 

  

04.03.2017 Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

11.03.2017      Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

18.03.2017 Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

25.03.2017      Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

01.04.2017      Opieka nad dziećmi i młodzieżą 

22.06.2017      Opieka nad osobami w wieku podeszłym 

23.06.2017      Opieka nad osobami w wieku podeszłym 

29.06.2017      Opieka nad osobami w wieku podeszłym 

30.06.2017      Opieka nad osobami w wieku podeszłym 

13.05.2017      Zdrowie kobiety 

 

 

Kurs „Wybrane problemy kliniczne” 

                              (system modułowy) 

 

20.05.2017       Choroby układu krążenia, metaboliczne i endokrynologiczne w PLR – wybrane   

                         problemy 

27.05.2017       Choroby układu krążenia, metaboliczne i endokrynologiczne w PLR – wybrane   

                         problemy 



03.06.2017       Choroby układu krążenia, metaboliczne i endokrynologiczne w PLR – wybrane   

                         problemy 

10.06.2017       Choroby układu krążenia, metaboliczne i endokrynologiczne w PLR – wybrane   

                         problemy 

17.06.2017       Choroby układu oddechowego w PLR - wybrane problemy 

24.06.2017       Choroby układu oddechowego w PLR - wybrane problemy 

01.07.2017      Choroby układu oddechowego w PLR - wybrane problemy 

08.07.2017       Choroby układu pokarmowego w PLR – wybrane problemy 

15.07.2017       Choroby układu pokarmowego w PLR – wybrane problemy 

22.07.2017       Choroby układu moczowego w PLR – wybrane problemy 

29.07.2017       Choroby układu moczowego w PLR – wybrane problemy 

05.08.2017       Choroby układu kostno-stawowego w PLR – wybrane problemy 

12.08.2017       Choroby układu kostno-stawowego w PLR – wybrane problemy 

19.08.2017       Choroby układu nerwowego w PRL – wybrane problemy 

26.08.2017       Choroby układu nerwowego w PLR – wybrane problemy 

02.09.2017       Choroby psychiczne w PLR – wybrane problemy 

09.09.2017       Choroby psychiczne w PLR – wybrane problemy 

16.09.2017       Choroby psychiczne w PLR – wybrane problemy 

23.09.2017       Choroby psychiczne w PLR – wybrane problemy 

30.09.2017       Choroby skóry w PLR – wybrane problemy 

07.10.2017       Choroby skóry w PLR – wybrane problemy 

14.10.2017       Ostre zatrucia w PLR – wybrane problemy 

21.10.2017       Onkologia z elementami opieki paliatywnej 

28.10.2017       Onkologia z elementami opieki paliatywnej 

04.11.2017       Interpretacja badań dodatkowych 

11.11.2017       Interpretacja badań dodatkowych 

18.11.2017       Interpretacja badań dodatkowych 

25.11.2017       Szczepienia w PLR 

02.12.2017       Szczepienia w PLR 

 

 

 

 

 

 

  


