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Szanowni Państwo,

kolejną edycję warsztatów żywieniowych, których patronem naukowym jest Polskie 
Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, przygotowaliśmy w oparciu o praktyczne 
sytuacje kliniczne.
Opierając się i analizując przypadki kliniczne wspólnie z Państwem uporządkujemy 
i zaktualizujemy obecny stan wiedzy oraz standardy postępowania. Będziemy 
rozwiązywać pułapki terapeutyczne i diagnostycznych aby mogli Państwo następnie 
w  praktyce wykorzystać te informacje w codziennej pracy z małymi pacjentami.
W gronie ekspertów i specjalistów chcemy w szeroki sposób spojrzeć na wykorzystanie 
leczenia żywieniowego oraz możliwości jakie stwarza w terapii wielu schorzeń. Niech 
interdyscyplinarne podejście i całościowe spojrzenie na żywienie kliniczne stanie się 
standardem leczenia w pediatrii. Każdy analizowany temat stanie się swego rodzaju mini 
warsztatem i rozmową z ekspertem – z teoretycznym wprowadzenia i praktyczną analizą 
wybranych przypadków.
Zapraszamy Państwa do Gdańska – nasze obrady odbywać się będą w miejscu 
wyjątkowym – Europejskim Centrum Solidarności, którego misją jest pielęgnowanie 
ideałów Solidarności we wspólnocie europejskich demokracji. W tym szczególnym 
miejscu odnajdą Państwo zapewne wiele wspomnień i refleksji z tego okresu, który stał 
się źródłem inspiracji i nadziei dla wielu narodów.
Grudniowe warsztaty to zaproszenie zarówno dla tych, którzy już wcześniej uczestniczyli 
w naszych kursach i w swojej praktyce stosują leczenie żywieniowe jak również dla 
tych, którzy w tym obszarze właśnie rozpoczynają swoją drogę i poszukują fachowych 
informacji.
Lew Tołstoj napisał, że „nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się 
wie to czego się nie wie” – dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich do dyskusji.
Do zobaczenia w Gdańsku w miejscu, gdzie historia toczy się nadal.
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PIĄTEK 08.12.2017

09.00 – 09.15 Powitanie i rozpoczęcie kursu
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska

09.15 – 10.15 Alergia pokarmowa – jak zapobiegać oraz jak indukować tolerancję
prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska, dr. hab. n. med. Katarzyna Plata-Nazar

10.15 – 10.45 Kontrowersje wokół podawania aminokwasów u noworodków
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

10.45 – 11.15 Przerwa

11.15 – 12.15 Leczenie biologiczne i żywieniowe w chorobie Crohna 
dr n. med. Piotr Landowski

12.15 – 13.15 Aspekty etyczne i potrzeby energetyczne w przewlekłych chorobach neurologicznych 
prof. dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska

13.15 – 13.45 Leczenie żywieniowe dzieci z wadami wrodzonymi serca - wykład z Grantu Naukowego Firmy Nutricia
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk

13.45 – 14.45 Lunch

14.45 – 15.45 Biologiczne konsekwencje niedożywienia
dr hab. n. med. Agnieszka Szlagatys-Sidorkiewicz, prof. nadzw. GUM

15.45 – 16.45 Czy naprawdę wiemy jak leczyć żywieniowo krytycznie chorych 
dr n. med. Magdalena Świder

16.45 – 17.15 Przerwa

17.15 – 18.15 Otyłość jako stan zaburzeń metabolicznych i wyzwanie w leczeniu żywieniowym 
dr n. med. Hanna Romanowska

20.30 Uroczysta kolacja w budynku ECS dedykowana Pani Profesor Barbarze Kamińskiej
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SOBOTA 09.12.2017

WARSZTATY – analiza przypadków klinicznych, Godzina 9.00 – 12.00
09.30 – 11.30 Żywienie pozajelitowe – pułapki i pytania kliniczne 

dr n. med. Katarzyna Popińska, dr n. med. Maciej Zagierski

11.30 – 12.00 Przerwa

12.00 – 14.00 Żywienie dojelitowe – pułapki i pytania kliniczne  
dr Anna Borkowska, dr Mikołaj Danko

14.00 – 14.30 Zakończenie kursu oraz test zaliczeniowy
prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk, prof. dr hab. n. med. Barbara Kamińska

14.30 Lunch


