Wykaz szkoleń internetowych dla lekarzy w ramach pakietu 20
W ramach realizowanego pakietu każdy uczestnik otrzymuje dostęp do 20 multimedialnych wykładów on-line.
Każdy wykład przedstawia aktualną wiedzę z danej dziedziny i uprawnia do uzyskania 5 punktów edukacyjnych, po
zaliczeniu testu wiedzy.
W sumie można uzyskać 100 punktów edukacyjnych z 200 punktów wymaganych przepisami prawa.
DOSTĘPNE WYKŁADY:
1. Wirusowa choroba Ebola
Wykład zawiera krótkie przedstawienie podstawowych objawów choroby wirusowej Ebola. Zwrócona jest uwaga na
nieco odmienny przebieg przypadków tej choroby w epidemii aktualnie szerzącej się. Częstsze niż w poprzednich
epidemiach są objawy ze strony przewodu pokarmowego – wymioty i biegunka, a objawy krwotoczne nie są w niej
dominujące. Podane są szacunkowe dane o okresie wylęgania choroby, jej zaraźliwości i czasu trwania objawów
chorobowych u osób, które przeżyły.
Autor: Prof. Andrzej Zieliński, Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego
Zakładu Higieny.
2. NT - praktyczne zasady leczenia
Prezentowany wykład zawiera wykład n/t obowiązujących zasad leczenia nadciśnienia tętniczego w świetle
najnowszych wytycznych, w tym najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT).
Autor: Prof. Andrzej Januszewicz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii w Warszawie.
3. Zakrzepica układu wrotnego
Szkolenie omawia przyczyny powstania, obraz kliniczny oraz diagnostykę zakrzepicy układu wrotnego (ZUW).
Przedstawia możliwości terapeutyczne w zależności od szybkości narastania zmian zakrzepowych (zakrzepica ostra,
przewlekła).
Autor: Prof. Piotr Małkowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej UM w Warszawie.
4. Wybrane zakażenia bakteryjne - terapia według aktualnej wiedzy medycznej
Nowoczesne podejście do terapii zakażeń bakteryjnych obejmuje racjonalne wykorzystanie diagnostyki
mikrobiologicznej, myślenie o etiologii zakażenia, racjonalny wybór antybiotyku w oparciu o dane epidemiologiczne,
zwiększenie indeksu terapeutycznego poprzez zwiększenie dawek, zwiększenie efektywności przez leczenie skojarzone
w ciężkich zakażeniach, skracanie antybiotykoterapii, stosowanie terapii sekwencyjnej (przejście z leku stosowanego
dożylnie na drogę doustną).
Autor: Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Stowarzyszenie Higieny Lecznictwa Instytut Profilaktyki Zakażeń.
5. Terapia osłonowa podczas kuracji NLPZ - zastosowanie Pantoprazolu
W prezentowanym wykładzie przedstawiono uwarunkowania występowania działań niepożądanych po
niesteroidowych lekach przeciwzapalnych oraz możliwości ich prewencji i leczenia.
Autor: Doc. Stanisław Wojtuń, Wojskowy Instytut Medyczny, Klinika Gastroenterologii CSK MON.
6. Depresja: pierwsza diagnoza i pierwsza terapia
Zaburzenia depresyjne stwarzają problemy skalą swojego rozpowszechnienia, jak i ograniczoną skutecznością form
terapii. Teraz jednak dochodzi, coraz wyraźniej, kolejny problem - wpływ czynników cywilizacyjnych. Jesteśmy
uczestnikami wielkiego eksperymentu cywilizacyjnego, w którym żyjemy dłużej, szybciej, inaczej.
Autor: Prof. Bartosz Łoza, Klinika Psychiatrii WUM, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza

7. Ocena funkcji lewej komory serca
Ocena czynności lewej komory jest najczęstszym wskazaniem do wykonania badania echokardiograficznego i ma
zasadnicze znaczenie prognostyczne i terapeutyczne.
Autor: Prof. Andrzej Wysokiński, Katedra i Klinika Kardiologii UM w Lublinie.
8. Prawo medyczne - Zgoda pacjenta
Omówione zostaną zarówno przesłanki ważnego i niewadliwego wyrażenia zgody, jak również forma, w jakiej zgoda
może być wyrażona a także szczególny jej rodzaj czyli zgoda zastępcza. Zasygnalizowane zostaną również aspekty
prawidłowego informowania pacjenta o jego stanie zdrowia i rokowaniach jako pozostające w integralnym związku z
prawidłowością zakresu i przedmiotu zgody.
Dr n. praw. Anna Płatkowska, Kancelaria Radcy Prawnego, Fundacja Ochrony Prawnej Zawodów Medycznych
„Medicus”.
9. Bezpieczeństwo szczepień i ich skuteczność
Spadek zapadalności na choroby zakaźne w wyniku wieloletniego prowadzenia programu szczepień ochronnych
zmniejsza poczucie zagrożenia ze strony chorób zakaźnych i stwarza bardziej podatny grunt dla działania ruchów
antyszczepionkowych.
Autor: Prof. Andrzej Zieliński, Zakład Epidemiologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego
Zakładu Higieny.
10. Współczesne standardy w leczeniu przerzutowego raka piersi, ze szczególnym uwzględnieniem
chorych z nadekspresją receptora HER-2
Pomimo prób wczesnego wykrywania raka piersi oraz stosowania co raz lepszych metod leczenia uzupełniającego,
wciąż duża grupa chorych musi zmagać się z rozsianą postacią tej choroby. Mamy intuicyjne i kliniczne
przeświadczenie, że leczenie rozsianego raka piersi wydłuża przeżycie u wysokiego odsetka chorych. Brak jednak
danych z badań z randomizacją, gdzie grupa kontrolna nie jest leczona. Najczęściej wykorzystuje się dane z badań
klinicznych dotyczących porównania przeżycia przy zastosowaniu dwóch różnych metod leczenia.
Autor: Doc. dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki, Zakład Chemioterapii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
11. Jaskra - diagnostyka, leczenie, monitorowanie
Wykład stanowi kompendium współczesnej wiedzy na temat jaskry, jako grupy chorób których istotą jest postępująca
neuropatia nerwu wzrokowego.
Autor: Prof. Maria Hanna Niżankowska , Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu, Centrum Jaskry.
12. Problemy i terapie dotyczące zdrowia psychicznego kobiet
Zaburzenia mogą pojawiać się w związku z ciążą, porodem i połogiem, a główne ryzyko w tym przypadku to depresje
poporodowe. Wśród kobiet dojrzałych problemem są zaburzenia związane z kryzysem przemijania, rozpadem
związków, usamodzielnianiem się i odejściem dzieci, trudnościami na rynku pracy, menopauzą i narastaniem częstości
różnego rodzaju chorób somatycznych.
Autor: Prof. Bartosz Łoza, Klinika Psychiatrii WUM, Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana
Mazurkiewicza.
13. Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego
Prezentowane szkolenie zawiera wykład, a także prezentację przypadków dotyczących stosowania preparatów
złożonych w terapii nadciśnienia tętniczego.
Autorzy: Prof. Andrzej Januszewicz, dr n. med. Aleksander Prejbisz, Klinika Nadciśnienia Tętniczego, Instytutu
Kardiologii w Warszawie.
14. Grupowa Praktyka Lekarska. Spółka cywilna i spółka partnerska
Przedstawiony wykład zawiera informacje o możliwych formach wykonywania grupowej praktyki lekarskiej, naświetla
jednocześnie podstawowe uregulowania dotyczące funkcjonowania spółki cywilnej i spółki partnerskiej.
Autor: Mgr prawa Joanna Bień, Stowarzyszenie „Iuris - Medicus”.

15. Złoty standard leczenia chorych na łagodny rozrost stercza (BPH) ze współistniejącą
nadaktywnością pęcherza moczowego (OAB)
Łagodny rozrost stercza (BPH) jest chorobą mężczyzn postępującą i powszechną po 50 r.ż. W przebiegu BPH mogą
wystąpić powikłania np. w postaci całkowitego zatrzymania moczu (AUR) wymagające leczenia chirurgicznego. U co
najmniej połowy chorych na BPH dominują objawy nadaktywności pęcherza OAB. W wykładzie przedstawiono
aktualne praktyczne zasady farmakoterapii, z nowym „złotym standardem” leczenia BPH i OAB oraz z omówieniem
strategii leczenia chorych na BPH.
Autor: Prof. Sławomir Dutkiewicz, Zakład Profilaktyki i Epidemiologii Onkologicznej Instytutu Zdrowia Publicznego
Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.
16. Diagnostyka i terapia nadciśnienia wrotnego ze szczególnym uwzględnieniem metod
endoskopowych
Wykład z założenia poświęcony jest problematyce marskości wątroby – jej etiologii, patogenezie, patomechaniźmie
rozwoju powikłań, w tym nadciśnienia wrotnego, współczesnym metodom diagnostycznym i terapeutycznym. W części
przygotowanej przez Autora dotyczy problematyki diagnostyki i leczenia nadciśnienia wrotnego ze szczególnym
uwzględnieniem metod endoskopowych.
Autor: Prof. Krzysztof Simon, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów
Odpornościowych UM im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Gromkowskiego.
17. Przygotowanie się do tworzenia elektronicznej dokum. medycznej
Tworzeniu się ‘społeczeństwa informacyjnego’ towarzyszą zmiany prawa, których zrozumienie i zaakceptowanie
sprawia wielu osobom poważną trudność. Wykład ma pomóc w pokonaniu bariery pomiędzy dotychczasowym
środowiskiem pracy lekarza tworzącego dokumentację medyczną za pomocą długopisu i druków, a elektronicznym
środowiskiem pracy z wykorzystaniem komputera itp.
Autor: Dr inż. Kajetan Wojsyk, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.
18. Sposoby skutecznej komunikacji werbalnej na przykładzie lekarza i pacjenta
Prezentowane szkolenie zawiera wykłady na temat tego czym są negocjacje, czemu służą oraz jakie są podstawowe
techniki, które mogą okazać się pomocne w pracy lekarza. Nie mając wiedzy teoretycznej prowadzimy negocjacje na
“swój sposób”, a więc z różnym skutkiem, często chaotycznie i nieefektywnie. Dlatego znajomość i stosowanie
określonych zasad w prowadzeniu negocjacji podtrzymuje właściwy kontakt, przeciwdziała manipulacji, a tym samym
daje szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego i zadowolenia z efektywnej pracy.
Autor: Prof. J. Paweł Gieorgica, Zakład Socjologii Organizacji i Instytucji, Instytut Socjologii, Uniwersytet w
Białymstoku; Catholic University of America w Waszyngtonie.
19. Rola orzecznictwa lek. w zabezp. społ. następstw choroby
We wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego dla przyznania świadczeń przysługujących z tytułu choroby i
jej następstw podstawę do wydania decyzji w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia stanowi
orzeczenie lekarskie.
Autorka: Prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska, OIL w Warszawie, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.
20. Rola opinii biegłego w procesie cywilnym
Przedmiotem wykładu są zagadnienia związane z kontrolą opinii biegłego w związku z wieloma nieprawidłowościami,
jakie pojawiają się przy sporządzaniu opinii przez biegłego sądowego w toczącym się postępowaniu.
Autor: Dr n. praw. Anna Płatkowska, Kancelaria Radcy Prawnego, Fundacja Ochrony Prawnej Zawodów Medycznych
„Medicus”.
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