
Otrzymaj poradnik on-line na temat diety w przewlekłej chorobie nerek

Organizator:Partnerzy:

Klinika Chorób Wewnętrznych
Nefrologii i Dializoterapii
Wojskowego instytutu Medycznego
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W RAMACH OBCHODÓW ŚWIATOWEGO DNIA NEREK 

Pod patronatem konsultanta krajowego w dziedzinie nefrologii, 

prof. dr hab. n. med. Ryszarda Gellerta
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Zarejestruj się na stronie 

www.dlazdrowianerek.comwww.dlazdrowianerek.com

ZDROWE NERKI DLA WSZYSTKICH

10 marca 2022 - Światowy Dzień Nerek



Prelegenci spotkania:

• dr hab. n. med. Magdalena Jankowska, specjalista nefrolog, transplantolog, 

Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie 

Centrum Kliniczne w Gdańsku 

• dr n. med. Ludmiła Kosińska, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta 

Uczestnicy dowiedzą się od specjalisty w dziedzinie nefrologii o badaniach 

diagnostycznych w kierunku wykrywania chorób nerek, jak np.: badaniu moczu, 

oznaczeniu stężenia kreatyniny w surowicy krwi, USG, biopsji – czyli badaniach, które 

mogą potwierdzić lub wykluczyć niewydolność nerek. Ważną częścią tego spotkania 

będzie wykład psychologa, który podpowie, jak można poradzić sobie z diagnozą 

usłyszaną od lekarza oraz gdzie szukać wsparcia. 

Prelegenci spotkania: 

• prof. dr hab. n. med. Stanisław Niemczyk, specjalista chorób wewnętrznych, 

nefrologii i endokrynologii, transplantolog kliniczny, specjalista geriatrii, kierownik 

Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Dializoterapii Wojskowego Instytutu 

Medycznego w Warszawie 

• prof. dr hab. n. med. Mariusz Kusztal, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, 

nefrologii i transplantologii klinicznej, Katedra i Klinika Nefrologii i Medycyny 

Transplantacyjnej, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu 

Choroby nerek mogą długo nie dawać żadnych objawów, dlatego warto zadbać 

o odpowiednią profilaktykę. Wcześniej wykryta choroba pozwala osiągnąć lepsze efekty 

terapeutyczne i odsunąć w czasie dializoterapię. Dlaczego warto o to zadbać? W jaki 

dokładnie sposób? Na ten temat opowiedzą specjaliści z dziedziny nefrologii. 

Diagnoza przewlekłej choroby nerek (PChN) 
– jak można sobie z nią poradzić 

8 marca, godz. 18:00 

Jak dbać i leczyć – o profilaktyce i metodach terapii PChN
10 marca, godz. 18:00 



Prelegenci spotkania: 

• dr Barbara Pyszczuk, specjalista dietetyk kliniczny z zakresu żywienia osób chorych 

na PChN 

• Katia Roman-Trzaska, Little Chef, Fundacja Samodzielność od Kuchni 

• dr n. med. Aleksandra Rymarz, specjalista chorób wewnętrznych, nefrolog, 

transplantolog kliniczny, Wojskowy Instytut Medyczny 

• Pacjenci, członkowie Stowarzyszenia „Dla Zdrowia Nerek” 

Dieta stanowi wsparcie farmakoterapii. O tym, czym jest właściwe odżywianie i czy na 

każdym etapie choroby można stosować tę samą dietę. Opowie dietetyk kliniczny, 

specjalizujący się w pracy z pacjentami nefrologicznymi. W spotkaniu wezmą udział 

również pacjenci, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami. Ponadto, podczas 

webinaru słuchacze będą mieli szansę aktywnie uczestniczyć w warsztatach kulinarnych 

oraz przekonać się, jak w prosty sposób poradzić sobie z wymagającą dietą. 

Prelegenci spotkania: 

• prof. dr hab. n. med. Katarzyna Krzanowska, Kierownik Oddziału Klinicznego 

Nefrologii i Dializoterapii NSSU Kierownik Kliniki Nefrologii, Szpital Uniwersytecki 

w Krakowie 

Pandemia COVID-19 jest wyzwaniem dla wszystkich, ale szczególnie dla osób przewlekle 

chorych. Dostęp do szpitali, lekarzy specjalistów jest utrudniony, a ponadto każda wizyta 

w placówce zdrowotnej jest związana z ryzykiem zachorowana na wirus COVID-19, który 

może być śmiertelny dla osób z współistniejącymi chorobami. O możliwościach 

terapeutycznych w dobie pandemii opowie specjalista nefrolog, który obserwuje ten 

problem od początku pandemii. 

14 marca, godz. 18:00
Dieta w PChN od kuchni – jak przełożyć zalecenia na talerz? 

Zdrowie nerek nie czeka na koniec pandemii 
– chorzy na PChN w dobie COVID -19 

17 marca, godz. 17:00 
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