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Projekt „Doszkalamy się – Lekarze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

KURS MEDYCZNY 

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA 

 

Termin szkolenia:      29 – 30 września 2018r. 

 

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Doszkalamy się – Lekarze” dofinansowanego 

z Funduszy Europejskich, realizowanego przez Porozumienie Łódzkie Łódzki Związek Pracodawców 

Ochrony Zdrowia. 

 

Szkolenie kierowane jest do lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych lub wykonujących 

zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem 

lekarzy POZ. 

 

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie lekarza do racjonalnego leczenia 

nadciśnienia tętniczego. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z podstawami 

teoretycznymi badania ABPM, jego aspektami technicznymi i możliwymi obszarami zastosowania. 

Przeprowadzone zostaną również warsztaty obejmujące wykonanie i interpretację wyników badania 

ABPM. 

 

Kierownik naukowy: dr Jarosław Krawczyk 

 

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie wykładów i warsztatów. 

 

Szkolenie zakończy się egzaminem pisemnym. Pozytywny wynik egzaminu będzie podstawą do 

uzyskania certyfikatu. 
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PROGRAM KURSU Z ZAKRESU CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA 

 

DZIEŃ GODZINA TEMAT 

Dzień 1 

8:45 – 10:45 
Podstawy teoretyczne ABPM 

Możliwe obszary zastosowania i aspekty techniczne badania 

10:45 – 11:00 Przerwa 

11:00 – 13:00 
Prezentacja urządzeń dostępnych na rynku polskim i ich możliwości 

Wskazania do stosowania 
Ograniczenia metody 

13:00 – 13:45 Obiad 

13:45 – 15:45 
Przebieg badania 

Zbieranie i przekazywanie danych 

15:45 – 16:00 Przerwa 

16:00 – 18:00 Interpretacja wyników badania 

Dzień 2 

8:45 – 10:45 
Warsztaty – samodzielne wykonywanie badania, odczytywanie danych – 

Holter BPM – cz.1 

10:45 – 11:00 Przerwa 

11:00 – 13:00 
Warsztaty – samodzielne wykonywanie badania, odczytywanie danych – 

Holter BPM – cz.2 

13:00 – 13:45 Obiad 

13:45 – 15:45 Analiza zapisów badań szkoleniowych i prezentacja wniosków z analizy 

15:45 – 16:00 Przerwa 

16:00 – 18:00 

Interwencje medyczne w wybranych jednostkach: 

 Nadciśnienie „białego fartucha” 

 Hipotensja dzienna i nocna 

 Ocena nadciśnienia tętniczego ukrytego 

 Nadciśnienie u dzieci i młodzieży 

 Nadciśnienie „oporne na leczenie” 

18: 00 – 19:00 Egzamin 

 

 


