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Czym sk

Zaproszenie na warsztaty
dla przyszłych pediatrów

24 listopada 2018
godz. 10:00
Hotel Warmiński
ul. Kołobrzeska 1, Olsztyn

Organizator:

Partnerzy:

Klinika Pediatrii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego

Aby wziąć udział w warsztatach zgłoś uczestnictwo poprzez formularz rejestracyjny
na www.dietetykapediatryczna.edu.pl lub mailowo bądź telefonicznie:
info@dietetykapediatryczna.edu.pl / tel.: 604 062 073
Liczba miejsc jest ograniczona
Uczestnicy warsztatów otrzymają 5 punktów edukacyjnych

Warsztaty Edukacyjne
Tytuł

Model szkolenia
Wykładowcy

Program
warsztatów

Czym skorupka za młodu…..
Zasady prawidłowego żywienia i postępowania dietetyczno
- terapeutycznego u dzieci do 3 roku życia w praktyce pediatrycznej
Warsztaty – łącznie 7 godz.
prof. dr hab. n. med. Hanna Szajewska, WUM
dr hab. n. med. Andrea Horvath, WUM
dr hab. n. med. Piotr Dziechciarz, WUM
dr n. med. Agnieszka Krauze, WUM
lek. Łukasz Durajski
mgr inż. Agnieszka Kuczewska, dietetyk
lek. med. Marta Sibilska
mgr Joanna Troch
09:30 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:45
		
		
		

Badania naukowe dotyczące żywienia
Wszystko co chcielibyście wiedzieć,
ale baliście się zapytać (45’)		
– prof. Hanna Szajewska

10:45 - 11:30
		
		
		

Rozpoznawanie i leczenie alergii na białka
mleka krowiego. (45’) Przypadki kliniczne
z praktyki lekarza alergologa i pediatry
– dr Agnieszka Krauze

11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15
		
		
		

Warsztaty realizowane w 2 grupach
Żywienie dziecka w pierwszym roku życia (45’)
– Karmienie naturalne, mleko modyfikowane,
pokarmy uzupełniające – dr hab. Andrea Horvath

		
		
		

Witamina D, witamina K, DHA, żelazo kiedy,
jak, dlaczego? (45’) – Zasady suplementacji
w pierwszych 3. latach życia – dr Piotr Dziechciarz

13:15 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:15
		
		
		
		

Warsztaty realizowane w 2 grupach
„Nie wybieraj kota w worku” (45’)
– Jakość, bezpieczeństwo i dopasowanie
do potrzeb żywności dla niemowląt
i małych dzieci – mgr inż. Agnieszka Kuczewska

		
		
		

Rozmowa o żywieniu w gabinecie pediatry (45’)
– Jak wykorzystać dostępne narzędzia?
– lek. Łukasz Durajski

15:15 - 15:25 Przerwa techniczna
15:25 - 16:55
		
		
		

Warsztaty realizowane w 2 grupach
Jak obliczyć zapotrzebowanie energetyczne
i na składniki odżywcze u chorego dziecka? (45’)
- mgr Joanna Troch

		
		
		

Żywienie w chorobach przewlekłych (45’)
– jak i kiedy skierować dziecko do HEN?
– lek. med. Marta Sibilska

16:55 - 17:00 Zakończenie – Test wiedzy żywieniowej
		
i ankieta ewaluacyjna

