
Program Akademii Leczenia Żywieniowego 2022/2023 

SESJA I 

22-23.10.2022  

STACJONARNIE 

SOBOTA 

 

09:30 – 9:45 Wstęp. Przedstawienie celu i programu Akademii – prof. dr hab. n. med. 

Stanisław Kłęk 

9.45 – 10.15 Przypadek kliniczny – dyskusja – prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

10.15 – 11.00 Żywienie kliniczne: definicja, cele, rodzaje. Historia leczenia 

żywieniowego – prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 

11:30 – 12:00 Zespół Żywieniowy: skład, zadania. Dokumentacja leczenia żywieniowego 

wymagana przez NFZ - prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

12:00 – 13.0 Ocena stanu odżywienia: ocena przesiewowa i pogłębiona  

- prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

13:00 – 13:45 Zapotrzebowanie na składniki odżywcze - prof. dr hab. n. med. Stanisław 

Kłęk 

13:30 – 14:15 Przypadek kliniczny – dyskusja - prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

14:15 – 15:15 Przerwa obiadowa 

15:15 – 16:00 Standardy farmaceutyczne żywienia pozajelitowego - mgr Magdalena 

Piętka 

16:00 – 17:00 Rola farmaceuty w żywieniu dojelitowym - mgr Magdalena Piętka 

 

NIEDZIELA 

 

09:00 – 09:45 Żywienie dojelitowe: wskazania, metody, monitorowanie 

- dr Ryszard Choruz 

09:45 – 10:30 Dostęp do przewodu pokarmowego - dr Ryszard Choruz 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 11:45 Diety przemysłowe: doustne i do podaży przez dostęp sztuczny  

- dr Ryszard Choruz 

11:45 – 12:45 Powikłania żywienia dojelitowego - dr Ryszard Choruz    

12.45 – 14.00 Opieka nad dostępem do przewodu pokarmowego – mgr Magdalena 

Sumlet/ dr Ryszard Choruz 



SESJA II 

19-20.11.2022 

STACJONARNIE 

SOBOTA  

 

09:00 – 09:45 Nowoczesna opieka okołooperacyjna: Prehabilitacja i opieka pooperacyjna 

- prof. dr hab. n. med.  Stanisław Kłęk 

 

09:45 – 10:30 Płynoterapia w okresie okołooperacyjnym – prof.  dr hab. n. med. 

Stanisław Kłęk 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 12:00 Leczenie żywieniowe w okresie okołooperacyjnym - prof.  dr hab. n. med. 

Stanisław Kłęk 

 

12:00 – 13:00 Planowanie żywienia w okresie okołooperacyjnym - prof.  dr hab. n. med. 

Stanisław Kłęk 

 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

 

14:00 – 15:00 Leczenie żywieniowe w ostrym zapaleniu trzustki – prof.  dr hab. n. med. 

Stanisław Kłęk 

 

15:00 – 16:00 Leczenie żywieniowe w chorobie oparzeniowej - prof. dr hab. n. med. 

Stanisław Kłęk 

 

 

NIEDZIELA 

 

09:00 – 10:30   Żywienie kliniczne jako świadczenie gwarantowane w polskim systemie 

opieki zdrowotnej- aspekty prawne, organizacyjne i finansowe  

- mgr Edyta Grabowska-Woźniak 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 12:30 Procedury związane z żywieniem klinicznym w lecznictwie szpitalnym- 

finansowanie, dokumentacja i inne uwarunkowania organizacyjne (pakiet 

onkologiczny, ryczałt) - mgr Edyta Grabowska-Woźniak 

 

12:30 – 14:00 Leczenie żywieniowe jako integralny element świadczeń realizowanych  

w warunkach domowych oraz w stacjonarnych zakładach opiekuńczo-

leczniczych, opiece paliatywnej i hospicyjnej  

- mgr Edyta Grabowska-Woźniak 

 

 

 

 



SESJA III 

17. 12.2022 

ON-LINE  

 

 

SOBOTA  

 

09:00 – 09:45 Otyłość: definicja, rodzaje zaburzeń – prof. dr hab. med. Michał Pędziwiatr 

 

09:45 – 10:30 Otyłość - Występowanie, następstwa zdrowotne i ekonomiczne  

– prof. dr hab. med. Michał Pędziwiatr 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 12:00 Leczenie dietetyczne i farmakologiczne otyłości – prof. dr hab. med. 

Michał Pędziwiatr 

 

12:00 – 13:00 Leczenie chirurgiczne otyłości – operacje bariatryczne – Leczenie 

dietetyczne i farmakologiczne otyłości – prof. dr hab. med. Michał 

Pędziwiatr 

 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

 

  

14:00 – 15:00 Kontrowersje w żywieniu chorych otyłych - prof. dr hab. n. med. 

Stanisław Kłęk 

 

16:00 – 17:00 Planowanie żywienia chorego otyłego po urazie lub operacji  

- prof. dr hab. n. med.  Stanisław Kłęk 

 

17.00 – 18.00 Warsztaty: planowanie i realizacja żywienia pozajelitowego  

– prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SESJA IV 

14-15.01.2023  

ON-LINE 

 

SOBOTA   

09:00 – 10:30 Żywienie w onkologii klinicznej - zasady ogólne  

– dr med. Aleksandra Kapała 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa   

 

11:00 – 12:30   Doustne suplementy pokarmowe.(ONS/FSMP). Planowanie żywienia przy 

użyciu doustnych suplementów pokarmowych  

– dr med. Aleksandra Kapała 

 

12:30 – 13:15 Żywienie kliniczne w nowotworach narządów rozrodczych i układu 

moczowego – dr med. Aleksandra Kapała        

 

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa 

 

14:15 – 15:40 Specyfika leczenia żywieniowego chorych na nowotwory regionu głowy  

i szyi. Praktyczne zastosowanie programu żywieniowego  

– dr med. Aleksandra Kapała  

 

15:45 – 16:30 Żywienie skrajnie wyniszczonego chorego z nowotworem narządów głowy 

i szyi, żywienie chorych paliatywnych– dr med. Aleksandra Kapała 

 

16:30 – 17:15   Błędy w żywieniu chorych z chorobą nowotworową  

– dr med. Aleksandra Kapała 

                                                                                                               

 

            

NIEDZIELA 

 

09:00 – 10:30   Leczenie żywieniowe chorych na nowotwory przewodu pokarmowego  

– dr med. Aleksandra Kapała 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 11:30 Żywienie w niedokrwistościach – dr med. Aleksandra Kapała 

 

11:30 – 13:00 Żywienie w chorobach rozrostowych układu krwiotwórczego, 

hematoonkologia. Żywienie chorych zakażonych i w pancytopenii  

– dr med. Aleksandra Kapała 

 

 

 

 

 



SESJA V 

4-5.03.2023 

STACJONARNIE 

SOBOTA  

 ZAJĘCIA DLA DIETETYKÓW 

9.00 – 11.00 Realizacja leczenia żywieniowego w praktyce – mgr Maria Brzegowy, mgr 

Urszula Trzaska 

 

 ZAJĘCIA DLA POZOSTAŁYCH UCZESTNIKÓW  

09:00 – 10:00 Ocena sposobu odżywiania w oparciu o zasady zdrowego żywienia dzieci  

i dorosłych. Dieta śródziemnomorska i wegetariańska - dr med. Kinga 

Kupczyk 

 

10.00 – 11:00 Rola bilansu białkowo-energetycznego w prowadzeniu interwencji 

żywieniowej - dr med. Kinga Kupczyk 

 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa 

  

ZAJĘCIA WSPÓLNE 

11:30 – 12:00   Rola dietetyka w żywieniu dojelitowym - dr med. Kinga Kupczyk 

 

12:00 – 13:00 Rola dietetyka w planowaniu i prowadzeniu żywienia pozajelitowego  

- dr med. Kinga Kupczyk 

 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

 

14.00 – 15:00 Żywienie w chorobach przewodu pokarmowego  - dr med. Kinga Kupczyk 

 

15:00 – 16:00   Postępowanie żywieniowe w Zespole Krótkiego Jelita - dr med. Kinga 

Kupczyk 

 

16:00 – 16:45 Poradnictwo dietetyczne - dr med. Kinga Kupczyk 

 

 

NIEDZIELA 

 

09:00– 09:45 Dostęp do układu żylnego w żywieniu pozajelitowym  

- dr Kinga Szczepanek 

 

09:45 – 10:30   Preparaty stosowane w żywieniu pozajelitowym - dr Kinga Szczepanek 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 11:45 Żywienie pozajelitowe chorych w szpitalu i w warunkach domowych –  

dr Kinga Szczepanek 

 

11:45 – 12:30 
 
 

12:30 - 14:00 

Zespół ponownego odżywienia - dr Kinga Szczepanek  

 
 

Leczenie żywieniowe chorych na OIOM-ie-dr Kinga Szczepanek  



  

SESJA VI 

18-19.03.2023 

STACJONARNIE 

 

SOBOTA  

09:00 – 10:30 Zespół metaboliczny postepowanie dietetyczne- prof. dr hab. n. med. 

Sylwia Małgorzewicz 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 11:45 Epidemiologia, rozpoznanie i leczenie farmakologiczne cukrzycy  

– prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz 

11:45 – 12:45 Żywienie w cukrzycy typu 1 i 2  - prof. dr hab. n. med. Sylwia 

Małgorzewicz 

12:45 – 13:15   Opis przypadku -  prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz 

13:15 – 14:15 Przerwa obiadowa 

14:15 – 15:45 Żywienie  w chorobach nerek w zależności od stopnia niewydolności i 

sposobu leczenia - prof. dr hab. n. med. Sylwia Małgorzewicz 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

09.00 – 09.45 Żywienie w wybranych chorobach neurologicznych: demielinizacyjnych 

oraz po udarze mózgu - dr med. Marcin Folwarski 

 

09.45 – 10.30 Żywienie w demencji: kontrowersje - dr med. Marcin Folwarski 

 

10.30 – 11.00 Przerwa kawowa 

 

11.00 – 12.00 Domowe żywienie dojelitowe i pozajelitowe w praktyce - dr med. Marcin 

Folwarski 

 

12.00 – 14.00 Żywienie domowe w wybranych stanach klinicznych- dr med. Marcin 

Folwarski 

 

 

 

 

 

 

 



 

SESJA VII 

1-2.04.2023 

STACJONARNIE 

 

SOBOTA 

 

09:00 – 10:00 Leczenie żywieniowe w zespole jelita drażliwego, chorobie trzewnej,  

mukowiscydozie – dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka 

 

10.00 – 10.30 Leczenie żywieniowe w chorobach wątroby - dr hab. n. med. Dorota 

Mańkowska-Wierzbicka 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 12:00 Mikrobiota:  co każdy powinien wiedzieć? - dr hab. n. med. Dorota 

Mańkowska-Wierzbicka 

12:00 – 13:00 Leczenie żywieniowe w chorobach zapalnych jelit - dr hab. n. med. Dorota 

Mańkowska-Wierzbicka 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

 

14:00 – 15.00   Żywienie w chorobach wątroby - dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-

Wierzbicka 

 

15:00 – 16.00 Żywienie w przewlekłym zapaleniu trzustki - dr hab. n. med. Dorota 

Mańkowska-Wierzbicka 

 

 

                                                                   

          

NIEDZIELA 

 

09:00 – 10:30 Żywienie kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Planowanie 

żywienia - dr n. med. Małgorzata Łyszkowska 

 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

 

11:00 – 11:45 Żywienie w alergiach pokarmowych żywienia - dr n. med. Małgorzata 

Łyszkowska 

 

11:45 – 12:30 Żywienie do- i pozajelitowe w wieku noworodkowym, niemowlęcym 

i dzieciństwie żywienia - dr n. med. Małgorzata Łyszkowska 

 

12:30 – 14:00 Żywienie do- i pozajelitowe w wieku dziecięcym i młodzieńczym żywienia 

- dr n. med. Małgorzata Łyszkowska 

 

 



 

 

SESJA VIII 

15-16.04.2023 

STACJONARNIE 

SOBOTA 

09:00 – 09:45 Żywienie w chorobach stawów, tkanki łącznej i w osteoporozie 

 – dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło—Snarska 

 

09:45 – 10:30 Planowanie żywienia w chorobach stawów i w osteoporozie  

- dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło--Snarska 

10:30 – 11:00 Przerwa kawowa 

11:00 – 11:45 Żywienie i aktywność fizyczna w zapobieganiu chorób dietozależnych 

 -dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło--Snarska 

11:45 – 12:15 Planowanie żywienia w wybranych chorobach dietozależnych –  

dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło—Snarska 

 

12:15 – 13:00 Porada dietetyczna podstawowa w trakcie chemioterapii, radioterapii i w okresie 

okołooperacyjnym - dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło--Snarska 

 

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa 

 

14:00 – 15:30 Porada dietetyczna w sytuacji szczególnej, czyli trudny pacjent  

- dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło—Snarska 

 

15:30 – 17:00 Opisy przypadków – planowanie żywienia  

- dr n. med. i n. o zdr. Agnieszka Surwiłło--Snarska 

 

 

 

NIEDZIELA 

 

9.00 – 10.00   Żywienie w zapobieganiu i leczeniu chorób układu krążenia – dr Natalia 

Szupryczyńska 

 

10.00 – 11:00 Rozpoznawanie zaburzeń lipidowych – dr Natalia Szupryczyńska 

 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11:30 – 13:00 Żywienie w hiperlipidemiach (hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia) - 

– dr Natalia Szupryczyńska 

 

 

 

 

 



 

SESJA IX 

27.05.2023 

STACJONARNIE 

SOBOTA 

 

09:00 – 10:00 Żywienie immunomodulacyjne - prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

 

10:00 – 10:30 Żywienie w sporcie - prof.  dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

 

10.30 – 11:00 Wyniki badań biochemicznych i leczenie żywieniowe. Nowe doniesienia  

z badań nad żywieniem prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk 

 

11:00 – 11:30 Przerwa kawowa  

 

11:30 – 14:00 Warsztaty: Żywienie chorych otyłych – aspekty praktyczne - mgr Maria 

Brzegowy 

 

14:00 – 15:00 EGZAMIN. Podsumowanie i zakończenie Akademii - dr hab. n. med. prof. 

Stanisław Kłęk 

  

 


