
9:00-10:00 Rejestracja uczestników

10.00-10:50

1.Powitanie Prezesa WIL
2.Wykład otwarcia:- Lekarski Savoir-vivre mgr Michał Brzóska 
Kierownik Sekretariatu Prorektorów  Politechniki Poznańskiej

11.00- 13.00 CZĘŚĆ ROZWOJOWA
11. Logopedia od kołyski mgr Karolina Lik-Kułacz
2.,,Moje dziecko ustawia klocki w rządku...Pani doktor czy to autyzm?" 
Jak diagnozować i z kim pracować w zakresie diagnostyki spektrum 
autyzmu u dzieci.  dr n. med. Aneta Wojciechowska
3.  Opieka stomatologiczna nad dzieckiem w wieku 0-5 lat – kryteria 
profilaktyki i leczenia prof. dr hab n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
4.,,4.,,Pomocy, mój maluch nie robi kroków milowych” Co i kiedy oceniać 
w rozwoju malucha? Jakie metody fizjoterapii możemy wybierać? 
mgr Dorota Olszewska
Pytania do wykładowców.

13.00-13.20 PRZERWA KANAPKOWA

13.30-15.00 CZĘŚĆ OSTRODYŻUROWA
11. O omdleniach u nastolatków, czyli ten i inne stany kardiologiczne w 
Izbie Przyjęć.dr n. med Hanna Górzna-Kamińska
2. By nie mieć alergii na myśl o odczynach alergicznych, kilka słów o 
tym, jak postępować w ostrych stanach, gdy dopadną Cię na dyżurze. 
dr n. med Joanna Mitkowska
3. Pilnie o toczeniu, czyli niekoniecznie o preparatach, tylko o tym jak 
je zastosować. lek. Agata Adamczewska
4.By nie dr4.By nie drżeć ze strachu przed drgawkami, czyli co warto wiedzieć, 
żeby się nie bać tego tematu. dr n.med.Marcin Żarowski
5. Co z czym mieszamy, czyli jak skonstruować zestaw leków 
do nebulizatora?  dr n. med Joanna Mitkowska
Pytania do wykładowców

15:00-15.15 PRZERWA KAWOWA

15.20-17.00 CZĘŚĆ OSTRODYŻUROWA II
11.,,Co robić by nie ulec sile dopalacza? Postępowanie z pacjentami  
zatrutymi nieznanymi środkami toksycznymi” 
dr n. med. Magdalena Łukasik- Głębocka
2. Niekoniecznie o kalendarzu szczepień, czyli o szczepieniach 
z całkiem innej beczki dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska
3.Ratunku! Potówki, a może to już ospa, czyli co nieco o tym jak roz-
różniać wysypki, a najwięcej jak z nimi postępować? 
dr n. med. Ilona Małecka
4. Co zrobić zanim przybiegnie anestezjolog? Wstępne postępowanie 
w stanach zagrożenia życia u dzieci w izbie przyjęć 
dr n. med. Paweł Panieński
Pytania do wykładowców
17.00-17:30 Podsumowanie konferencji, losowanie nagród, podziękowania.


