
KURS DO PES Z MEDYCYNY RODZINNEJ 
lek. Bartłomiej Lehmann  
dr n. med. Natalia Rogińska 

PROGRAM RAMOWY KURSU 

Dzień 1 (sobota) 19.02.2022 

Godz. Temat Wykładowca 

9:00-10:00 Diabetologia oraz leczenie otyłości: 

– diagnostyka i postępowanie u chorych na
cukrzycę wg wytycznych PTD

– nadwaga i otyłość w praktyce lekarza rodzinnego

Lek. Bartłomiej 
Lehmann 

10:00-10:15 Przerwa 

10:30-12:00 Kardiologia 

- zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym –
najważniejsze informacje z wytycznych PTNT

- dyslipidemie – najważniejsze zasady postępowania
wg wytycznych

- niewydolność serca – rozpoznawanie i leczenie w
praktyce lekarza rodzinnego

- migotanie przedsionków – najważniejsze zasady
postępowania wg wytycznych

Lek. Bartłomiej 
Lehmann

12:00-12:30 Przerwa 

12:30-13:30 Gastrologia 

- postępowanie w chorobie refluksowej przełyku

- zakażenie Helicobacter pylori – diagnostyka i
leczenie

- najczęstsze choroby pasożytnicze

Lek. Bartłomiej 
Lehmann

13:30-15:00 Pulmonologia 

- astma – postępowanie wg GINA
- POChP – postępowanie wg GOLD

Lek. Bartłomiej 
Lehmann



- kaszel – diagnostyka i leczenie

- infekcje układu oddechowego i grypa –
postępowanie wg rekomendacji

15:00-16:00 Przerwa 

16:00-16:30 Nefrologia: 

- postępowanie w zakażeniach układu moczowego

Lek. Bartłomiej 
Lehmann

16:30-18:00 Varia: 

Leczenie bólu u chorych na nowotwory – 
najważniejsze informacje  

Leczenie zapalenia piersi  

Najważniejsze wiadomości z aktów prawnych 

Lek. Bartłomiej 
Lehmann

Dzień 2 (niedziela) 20.02.2022 

Godz. Temat Wykładowca 

9:00-10:00 1. Program Szczepień Ochronnych - 2021
2. Szczepienia obowiązkowe/zalecane - czyli

plan minimum i plan maximum.
3. Indywidualny Kalendarz Szczepień - czyli

plan, na niestandardowe sytuacje.
a. dziecko z odroczonymi szczepieniami
b. dziecko rodziców przeciwnych

szczepieniom
c. dziecko wracające z zagranicy

dr n. med. 
Natalia Rogińska 

10:00-10:30 Przerwa 



10:30-11:30 Profilaktyka w pediatrii, czyli… 
a. Mierzymy, ważymy i… nanosimy na siatki

centylowe.
b. Ocena rozwoju dziecka - czyli o kamieniach

milowych, objawach alarmowych i o sztuce
uspokajania rodziców.

c. Wizyty patronażowe i bilanse - czyli wizyty,
które muszą długo trwać.

d. Dieta dziecka - zalecenia i rzeczywistość. Jak
wspierać rodzinę dziecka w kształtowaniu
zdrowych nawyków.

e. Dziecko i sport - czyli WF dla wszystkich

dr n. med. 
Natalia Rogińska 

11:30-11:45 Przerwa 

11:45-12:45 Infekcje - nie bójmy się chorych dzieci! 
a. Zakażenia dróg oddechowych
b. Zakażenia dróg moczowych
c. Choroby zakaźne typowe dla wieku

dziecięcego

dr n. med. 
Natalia Rogińska 

12:45-13:00 Przerwa 

13:00-14:00 Wybrane, częste objawy  w Pediatrii 
a. Gorączka i drgawki gorączkowe
b. Kaszel i Duszność
c. Biegunka, wymioty, ból brzucha
d. Wysypka

Dr n. med. 
Natalia Rogińska 


