
          

 
 

  
           
 

   

PIKNIK RODZINNY  

PROGRAM 

07.09.2019r. Pałac Krobielowice 55-080 Kąty Wrocławskie, ul. Pałac Krobielowice 21 
 

Serdecznie zapraszamy lekarzy, kierowników specjalizacji, lekarzy rezydentów wraz ze swoimi rodzinami, 

dziećmi i wnukami 

Rejestracja 09:15-09:45 

Powitanie Uczestników i zaproszonych gości 09:45-10:00 

Blok naukowy 10:00-14:00 

Prelekcje od numeru 1 do numeru 3 odbywają się w tym samym czasie. Prosimy o wybór tylko 

jednego tematu. 

1. Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej 

Feedback jako narzędzie motywacji i podnoszenia efektywności, jak zaplanować spotkanie na którym 

zostanie udzielona informacja zwrotna? jak udzielić informacji zwrotnych pozytywnych i negatywnych? 

szkolenie zawiera  warsztat - techniki udzielenia feedbacku  

 Prowadzący:  Pani  Monika Szymonek-Stec, trener biznesu, coach 

 3 godzinne szkolenie w formie warsztatowej w grupie max 12 osobowej 

2. Asertywność w kontaktach z pacjentami 

Nauka i ćwiczenie technik asertywnej komunikacji: odmowy, reagowania na atak i krytykę, wyrażania 

uczuć, opinii, oczekiwań w celu wyznaczenia granic w relacjach z pacjentem (z uwzględnieniem empatii).  

 

 Prowadzący:  Mgr   Ewa Walasek, pedagog, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego, certyfikowany socjoterapeuta 

 4 godzinne szkolenie w formie warsztatowej w grupie max 8 -9 osobowej 

 

3. Iniekcje około i dostawowe  - prelekcja i  ćwiczenia na  fantomach  

Budowa stawów, zasady stosowania wstrzyknięć dostawowych.                                                           

Ćwiczenia  Iniekcje   – staw barkowy, Iniekcje- staw kolanowy 

 

 Prowadzący: Jan Wolańczyk, jest nauczycielem medycyny rodzinnej oraz aktywnie uczestniczy na 

rzecz jakości opieki zdrowotnej. Jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminów Medycznych, 

Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce oraz Rady Akredytacyjnej.  

 3h dla około 30 osób, potem warsztaty w dwóch grupach  

Prelekcje od numeru 4 do numeru 5 odbędą się jedna po drugiej zatem można wybrać obydwa tematy. 

4. Najnowsze wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego - jak dopasować terapię 

do potrzeb pacjenta? 

Wskazania do stosowania ACEI i sartanów, różnice między preparatami, nowe blokery kanału 

wapniowego, leki łączone a bezpieczeństwo terapii, odrębności terapii u osób w wieku podeszłym. 



          

 
 

  
           
 

 Dr Łukasz Karpiński – Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, 

nagrodzony wyróżnieniem oraz nagrodą Rektora; stypendysta na Uniwersytecie Medycznym w 

Padwie.  Pracując w Klinice Kardiologii AM we Wrocławiu zdobył specjalizację w dziedzinie 

chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Ukończył Podyplomowe Studia Doktoranckie z uzyskaniem 

tytułu doktora nauk medycznych w kardiologii. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa 

Kardiologicznego oraz Sekcji Echokardiografii PTK. 

 Prelekcja 1,5 h 10:00-11:30 

5. Leczenie ran 

Zdefiniowanie pojęcia rana przewlekła. Omówienie podstawowych rodzajów ran przewlekłych: 

odleżyna, owrzodzenie goleni, rana chirurgiczna, Koncepcja wilgotnego leczenia ran przewlekłych 

TIME. Dobór preparatów zgodnych z koncepcją TIME do leczenia ran przewlekłych. Nowoczesne 

metody oczyszczania ran. Zwalczanie infekcji w ranach. Utrzymanie wilgotności w ranach. Kontrola 

prawidłowego naskórkowania. Studium przypadków – trening praktyczny. 

 Prowadzący:  Justyna Piwowarczyk, od 2007 roku zajmuje się szeroko pojętą profilaktyką zakażeń. 

W 2014 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie mikrobiologii. Autorka licznych 

prezentacji i artykułów naukowych na temat zapobiegania zakażeniom. 

 Prelekcja 2h 12:00-14:00 

13:00:15:00 grill  

grillowana kiełbaska z cebulką, karkówka z grilla w marynacie, kaszanka zawijana w folii z jabłkiem i 

cebulką, sataye z kurczaka, grillowane kolorowe warzywa, ziemniaki faszerowane boczkiem, mix sałat ze 

świeżymi warzywami, kiszone ogórki, pałacowy smalczyk, ketchup, musztarda, pieczywo 

 

16:30-18:00 panel dyskusyjny Quo Vadis Medycyno Rodzinna z udziałem zaproszonych gości 

Blok animacyjny 10:00 - 19:00 (dwa bloki po 4 godziny): 

• zabawy animacyjne z chustą Klanzy i rekwizytami 

• mini disco, zabawy taneczne + rekwizyty 

• pomponowe show 

• zabawy sprawnościowe (wyścig w workach, slalom, wyścigi "łyżka z jajkiem", rzuty do celu, przeciąganie 

liny) 

• mega gry - maty 3x4m - Mega Twister, Mega Piraci, gra Rzuty do celu, mega skakanka 

• pokaz gigantycznych baniek mydlanych 

• balonowe zoo - modelowanie balonów 

• słomki konstrukcyjne - budowa gigantycznej wieży 

• pochód żywej maskotki Minionek  

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże obowiązują wcześniejsze zapisy, w związku z czym prosimy o 

wysyłanie zgłoszeń do końca sierpnia na adres: i.radojewska@pracodawcyzdrowia.pl w treści wpisując 

nazwę Placówki, imiona i nazwiska Lekarzy chcących Uczestniczyć w spotkaniu wraz z informacją dot. 

osób towarzyszących tj. imiona i nazwiska oraz wiek dzieci. 

Prosimy w przypadku lekarzy o podanie szkolenia jakim są zainteresowani (jeśli dotyczy). 

Serdecznie zapraszamy! 

Zarząd Dolnośląskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców 

Zarząd Pracodawców Zdrowia 

Zarząd Fundacji na Rzecz Medycyny Rodzinnej 

Dolnośląski Oddział Wojewódzki KLRwP                                                 
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