
28 MAJA 2016 r. 

Warszawa, Centralny Szpital Kliniczny MSW,  ul. Wołoska 137 

Edukujemy się i bawimy od 11.00 do 16.30 

 

WYKŁADY 

sala konferencyjna 3.36, (III piętro, w nowym skrzydle szpitala) 

 

11.00 -11.10  Powitanie gości i prezentacja Towarzystwa „J-elita” 

11.10 -11.50   prof.  dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska „Nowe trendy w leczeniu IBD 

– fakty czy marzenia”, CSK MSW Warszawa 

11.50-12.20  dr hab. n. med. Aleksandra Banaszkiewicz  „FMT czyli przeszczepienie 

mikrobioty jelitowej”, Klinika Gastroenterologii i Żyweinia Dzieci WUM 

12.20 -12.30 mgr Katarzyna Malinowska „Rola żywienia w chorobie Leśniowskiego-

Crohna” 

12.30 -12.40 mgr Katarzyna Bogusiewicz „Rola probiotyków w leczeniu IBD – produkty 

Pharmabest dla zdrowia J-elity” 

12.40 -13.10 Przerwa kawowa 

 

PIKNIK w ogrodach szpitala MSW** 

start: godz. 13.30 

 

13.30 -13.40  Rozpoczęcie imprezy plenerowej oraz przedstawienie wystawców i gości 

13.40 -13.50  Pokaz sztuczek piłkarskich freestyle football  w wykonaniu Mistrza Świata, 

Mistrza Europy i Mistrza Polski, uczestnika programu Mam Talent – Pawła Skóry 

13.50 -14.10  Warsztaty freestyle football, które poprowadzi Paweł Skóra 

14.10 -14.15  Ogłoszenie konkursu na przygotowanie stroju z papieru toaletowego 

14.15 -14.30 Pokaz sztuczek piłkarskich freestyle football w wykonaniu Pawła Skóry  

oraz uczestników warsztatów 

14.30-14.50 Ogłoszenie konkursu na przygotowanie stroju z papieru toaletowego  

oraz czas na przygotowanie kreacji toaletowej 

14.50-15.00  Pokaz mody toaletowej i rozdanie nagród 

15.00-16.00  Zabawy z animatorem dla najmłodszych 

16.00-16.20  Bitwa na Srajrolki 

16.20-16.30  Zakończenie pikniku i wspólne sprzątanie po bitwie 

  
 
 

 PROGRAM IMPREZY 

 

 



** Od godziny 13.30 do 16.00 zapraszamy wszystkich uczestników pikniku na stoisko  

z darmową watą cukrową.  

 

**Zapraszamy naszych małych CUDaków do kącika zabaw, gdzie zajęcia poprowadzi 

projesonalny animator, który przeprowadzi gry i zabawy z użyciem sprzętu animacyjnego 

(chusta klanza, tunele animacyjne, hula hopy, skakanki, liny, pachołki animacyjne), 

pomaluje buźki w piękne wzory oraz stworzy na życzenie każdego ochotnika balonikowe 

zwierzatko. Dla najmłodszych przygotowaliśmy także dmuchany zamek ze zjeżdżalnią. 

 

W namiotach nasi specjaliści przygotowali dla Państwa materiały zawierające porady  

na temat stomii i produktów stomijnych, porady dotyczące radzenia sobie z bólem, 

materiały informacyjne na temat probiotyków i prebiotyków oraz degustacje preparatów 

żywieniowych. Uczestnicy będą mogli przejść szkolenie z  udzielania pierwszej pomocy 

oraz dokonać pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. W namiocie 

Towarzystwa „J-elita” czekają na Państwa organizatorzy, którzy przygotowali materiały 

edukacyjne, poradniki i gadżety. Nie zapomnieliśmy również o tych z nas którzy „Nie mogą 

czekać” – oznakowane Clip Clop’y będą czekały na potrzebujących w gotowości. 

 

WSTĘP WOLNY, ZAPRASZAMY! 


