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Dzień 

kursu
Temat Szczegółowy wykaz tematów wykładów tytuł, imię i nazwisko wykładowcy Terminy zajęć Miejsce

Frailty – znaczenie kliniczne i zapobieganie. Prof. UJ dr hab. n. med. Anna Skalska 1

Całościowa ocena geriatryczna studium przypadku. dr n. med. Małgorzata Fedyk-Łukasik 1

Promocja zdrowia i prewencja gerontologiczna. Prof. UJ dr hab. n. med.  Barbara Gryglewska 1

Zaburzenia odżywiania i potrzeby żywieniowe osób starszych. dr n. med. Ewa Klimek 1

Zespoły otępienne i zaburzenia zachowania w ich przebiegu. dr n.  med. Alicja Klich-Rączka 2

Depresje w wieku starszym. dr hab. n. med. Wojciech Rachel 2

Zaburzenia snu w wieku podeszłym. dr n. med. Alicja Klich-Rączka 1

Osteoporoza. Dr n. med. Beata Kwaśny-Krochin 1

Nietrzymanie zwieraczy. Prof. UJ dr hab. n. med.  Barbara Gryglewska 1

Upadki w podeszłym wieku i ich konsekwencje. Prof. UJ dr hab. n. med. Anna Skalska 1

Omdlenia w podeszłym wieku. dr n. med. Krzysztof Rewiuk 1

Leczenie przeciwzakrzepowe w podeszłym wieku. lek.med. Jarosław Królczyk 1

Leczenie przeciwbólowe u osób w wieku podeszłym. dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska 1

Farmakokinetyka leków w starości -studium przypadku Prof. UJ dr hab. n. med.  Barbara Gryglewska 1

Odleżyny dr n. med.  Barbara Wizner 1

Formy opieki geriatrycznej.Organizacja opieki nad osobami starszymi. Współpraca i 

wsparcie opiekunów osób starszych Opieka nad osoba samotną.
mgr Dominika Czekaj 2

Opieka w okresie terminalnym dr n. med. Iwona Filipczak-Bryniarska 2

Odrębności przebiegu chorób w wieku starszym- studium przypadku. dr n. med. Marcin Cwynar 2

Rehabilitacja osób starszych. lek. med. Janusz Krzysztoń 1

Specyfika psychiatrii rozwojowej 1

Problematyka separacyjna 1

Nadużycia fizyczna i seksualne dzieci dr n. med. Krzysztof Szwajca 1

Problemy specyficzne w okresie dzieciństwa dr hab. n. med. Renata Modrzejewska 1

Zaburzenia odżywiania się dr hab. n. med. Maciej Pilecki 1

Zaburzenia zachowania i emocji. Problematyka uzależnień. dr n. med. Krzysztof Szwajca 1

Depresja w okresie dorastania.Problematyka samobójstw. dr hab. n. med. Renata Modrzejewska 1

Dziecko niepełnosprawne. Dziecko hiperaktywne. dr n. med. Krzysztof Szwajca 1

Zasady refundacji środków pomocniczych i ortopedycznych. 1

Opieka nad pacjentem w wieku podeszłym wypisanym ze szpitala – studium 

przypadków.
3

Sposoby poprawy przestrzegania zaleceń lekarskich przez osoby starsze. dr.n med. Grzegorz Margas 2

Prof. dr hab. n. med. Adam Windak 1

lek. med. Małgorzata Makowiec-Dyrda 1

***Kurs dla lekarzy  specjalizujących się według modułowego programu specjalizacji w zakresie medycyny rodzinnej (zakwalifikowani do specjalizacji po  01.10.2014r.).

*** Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia przed rozpoczęciem kursu oraz otrzymanie potwierdzenia zakwalifikowania na kurs.

Rekrutacja na kurs organizowana jest przez CMKP i prowadzona poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie internetowej pod adresem:  https://www.cmkp.edu.pl/kursy

Informacja: CMKP; tel.: 22 56 93 811; e-mail: krzysztof.stepien@cmkp.edu.pl; 

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ - tel. 12 34 11 901 ,; Katedra Medycyny Rodzinnej UJCM – tel. 12 4305593 
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