
 

      Kursy specjalizacyjne i doskonalące 

  realizowane w Uniwersytecie Medycznym w  Białymstoku 

                         w roku 2019 

  
 

 

1. Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej – prof. dr hab. Wojciech Dębek   

                                          

18.11-22.11.2019 r. – Wprowadzenie do specjalizacji z chirurgii dziecięcej 

 

25.11-27.11.2019 r.– Podstawy leczenia żywieniowego 

 

 

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

 

23.10-25.10.2019 r. - Kurs przygotowujący do egzaminu specjalizacyjnego 

 

04.11.- 08.11.2019 r.– Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie pediatrii 

 

 

3. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii – dr hab. Andrzej Siemiątkowski 

 

11.02.-15.02.2019 r. – Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 

 

 

4. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej – prof. dr hab. Elżbieta Hassmann- Poznańska 

 

04.02.-08.02.2019 r. – Problemy otolaryngologiczne w praktyce pediatrycznej 

 

03.04.-05.04.2019 r. – Onkologia w otorynolaryngologii dziecięcej 

 

 

5. Klinika Kardiochirurgii – prof. dr hab. Tomasz Hirnle 

 

13.06 – 13.06.2019r. - Organizacja pracy oddziału kardiochirurgii, kontraktowanie świadczeń, 

wybrane zagadnienia analizy koszt-efektywność, przydatność krajowego rejestru 

operacji kardiochirurgicznych KROK w ocenie jakości świadczeń i ich 

monitorowaniu 

 

 

6. Klinika Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej – prof. dr hab. Sławomir Wołczyński 

 

20.11-22.11.2019r. - Podstawy endokrynologii ginekologicznej - fizjologia i patologia 

 

 

7. Klinika Chirurgii Szczękowo - Twarzowej i Plastycznej – dr n. med. Jan Borys 

 

24.06-26.06.2019r. – Rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie swoistych oraz nieswoistych zapaleń 

tkanek miękkich i twardych części twarzowej czaszki oraz szyi, kierunki szerzenia 

się oraz zasady leczenia ropni i ropowic części twarzowej czaszki 

 

23.09-25.09.2019 r. – Choroby ślinianek, rozpoznawanie, różnicowanie, leczenie 

 



 

 

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

 

13.05.-17.05.2019 r. – Błąd medyczny 

 

 

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

 

04.02.-08.02.2019 r. – Chirurgia regeneracyjna przyzębia 

 

 

10. Zakład Ortodoncji – dr hab. Izabela Szarmach 

 

31.01.-01.02.2019 r. – Wprowadzenie do współczesnej ortodoncji 

 

04.02-05.02.2019 r.– Postępowanie ortodontyczne w chorobach nowotworowych w obrębie narządu   

żucia 

 

 

  11. Zakład Protetyki Stomatologicznej – dr hab. Teresa Sierpińska 

 

04.02.-07.02.2019 r. – Leczenie protetyczne w przypadkach częściowych braków zębowych z 

zastosowaniem protez ruchomych 

15.02.-15.02.2019 r. – Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia – 

dr hab. Dorota Cylwik-Rokicka (kierownika naukowy) 

20.09.-20.09.2019 r. – Leczenie zespołowe: periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia – 

dr hab. Dorota Cylwik-Rokicka (kierownik naukowy) 

 

 

12. Samodzielna Pracownia Gerostomatologii – dr hab. Ewa Dąbrowska 

 

17.06.-18.06.2019 r. – Nowoczesne materiały w praktyce stomatologicznej ze szczególnym 

uwzględnieniem stomatologii zachowawczej – dr hab. Magdalena Wilczyńska-

Borawska (kierownik naukowy) 

 

 

13. Zakład Chirurgii Stomatologicznej -  dr n. med. Janusz Szarmach 

 

28.01.-01.02.2019 r. – Chirurgiczne przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego 

 

 

14. Zakład Medycyny Rodzinnej – dr n. med. Dorota Bielska 

 

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) 

12.01.2019 r. Informacja medyczna i bezpieczeństwo pacjenta 

19.01.2019 r. Koncepcja medycyny rodzinnej w Polsce i na świecie 

26.01.2019 r. Jakość opieki medycznej 

02.02.2019 r. Jakość opieki medycznej 

09.02.2019 r. Relacja  lekarz – pacjent 



16.02.2019 r.  Struktura i funkcjonowanie rodziny  

23.02.2019 r. Organizacja i zarządzanie PLR 

02.03.2019 r. Organizacja i zarządzanie PLR 

 

 

 

Kurs: „Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów” 

                                                            (system modułowy) 

  

09.03.2019 r. Rozwój, żywienie, odrębności przebiegu chorób wieku dziecięcego 

16.03.2019 r. Biegunki, choroby infekcyjne wieku dziecięcego 

23.03.2019 r. Dziecko maltretowane, hiperaktywne, niepełnosprawne, wykorzystywane 

30.03.2019 r. Szczepienia, bilanse zdrowia 

06.04.2019 r. Zaburzenia odżywiania, zachowania i emocji, fobie szkolne, uzależnienia, próby 

samobójcze 

19.06.2019 r. Całościowa ocena geriatryczna, wielochorobowość w wieku podeszłym, odrębności 

przebiegu chorób i farmakokinetyki leków w wieku podeszłym 

21.06.2019 r. Zespoły otępienne i zaburzenia zachowania w ich przebiegu, zaburzenia snu, wsparcie  

psychologiczne, osteoporoza 

27.06.2019 r. Upadki, omdlenia w wieku starszym i ich konsekwencje, zespół kruchości, leczenie 

przeciwbólowe w wieku podeszłym 

28.06.2019 r. Bezpieczeństwo funkcjonalne w warunkach domowych, formy opieki geriatrycznej, 

opieka długoterminowa, domowa instytucjonalna i wielodyscyplinarna 

13.04.2019 r. Planowanie i monitorowanie ciąży, odrębności przebiegu chorób i farmakoterapii, 

żywienie, szkoła rodzenia, połóg, poradnictwo genetyczne, antykoncepcja 

 

 

 

Kurs „Wybrane problemy kliniczne” 

                              (system modułowy) 

 

27.04.2019 r. Nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia 

rytmu i przewodnictwa 

04.05.2019 r. Profilaktyka chorób układu krążenia, otyłość 

11.05.2019 r. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa 

18.05.2019 r. Choroby tarczycy, cukrzyca 

25.05.2019 r. Zakażenia górnych dróg oddechowych 

01.06.2019 r.  Zakażenia dolnych dróg oddechowych, antybiotykoterapia w zakażeniach dróg 

oddechowych 

08.06.2019 r. POChP, astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa 

15.06.2019 r. Zakażenia przewodu pokarmowego  

22.06.2019 r. Bóle brzucha, choroba wrzodowa, refluksowa, zespół jelita drażliwego 

29.06.2019 r. Zakażenia dróg moczowych kamica nerkowa, niewydolność nerek 

06.07.2019 r. Przerost stercza, ostre stany urologiczne 

13.07.2019 r. Bóle pleców, wady postawy, fizykoterapia w schorzeniach narządu ruchu 

20.07.2019 r. Schorzenia stawów (choroba zwyrodnieniowa, reumatyczna), dna moczanowa, 

osteoporoza 

27.07.2019 r. Bóle głowy, korzeniowe zespoły bólowe, pacjent po udarze mózgu  

03.08.2019 r. Choroby zakaźne układu nerwowego,  

07.09.2019 r. Zaburzenia nerwicowe i zaburzenia psychotyczne 

14.09.2019 r. Zaburzenia zachowania i zaburzenia depresyjne 

21.09.2019 r. Uzależnienia 

28.09.2019 r. Postępowanie w stanach nagłych 

05.10.2019 r. Bakteryjne i wirusowe choroby skóry, grzybice, trądzik, choroby alergiczne skóry 



12.10.2019 r. Żylne owrzodzenie podudzi, choroby pęcherzowe skóry, nowotwory skóry, choroby 

przenoszone drogą płciową 

19.10.2019 r. Zatrucia lekami, zatrucia grzybami, zatrucia narkotykami i środkami halucynogennymi, 

gazami, alkoholami i glikolami 

26.10.2019 r. Epidemiologia chorób nowotworowych, genetyczne uwarunkowania występowania 

nowotworów, metody wczesnego wykrywania nowotworów, diagnostyka i leczenie 

najczęściej występujących chorób 

09.11.2019 r. Zasady opieki nad chorym leżącym, postępowanie w bólu przewlekłym, zapobieganie 

niepokojom i depresji, współpraca z rodziną i zespołem opieki paliatywnej 

16.11.2019 r. EKG 

23.11.2019 r. Badania radiologiczne 

30.11.2019 r.  Spirometria, badania laboratoryjne 

07.12.2019 r. Organizacja punktu szczepień, rodzaje szczepionek, transport i przechowywanie, 

kalendarz szczepień, szczepienia obowiązkowe i zalecane 

14.12.2019 r. Szczepienia podróżnych, bezwzględne i względne przeciwwskazania do szczepienia, 

powikłania poszczepienne, ruchy antyszczepionkowe 

 

 

  


