
Zaproszenie na szkolenia 

 

Naczelna Izba Lekarska serdecznie zaprasza lekarzy do udziału w szkoleniach 

realizowanych w ramach projektu p.t. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez 

przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania 

diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki”.  

W ramach programu przygotowane zostały szkolenia skierowane głównie do lekarzy 

podstawowej opieki zdrowotnej (ale nie tylko), obejmujące następujące tematy: 

I: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu krążenia. 

II: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób i zaburzeń 

psychicznych. 

III: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu kostno-stawowo-

mięśniowego. 

IV: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób nowotworowych. 

V: Kurs doskonalący z diagnostyki, leczenia oraz profilaktyki chorób układu oddechowego. 

Oprócz tematyki wskazanej powyżej, kursy obejmują dodatkowo zagadnienia z zakresu 

komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu, a lekarzami 

specjalistami. 

Każdy uczestnik otrzymuje również dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują 

się materiały uzupełniające do każdego z kursów, podręczniki wytycznych, na których został 

oparty cały projekt, a które opracowały zespoły ekspertów. 

Szkolenia są dla lekarzy bezpłatne, realizowane w formule e-learning, w czasie 

rzeczywistym z wykładowcą, stwarzające możliwość interakcji zarówno z prowadzącym jak i 

innymi uczestnikami szkolenia. Kursy trwają ok 4 godzin i każdy zainteresowany lekarz może 

je zrobić w dowolnym miejscu i dogodnym dla niego terminie. 

 

Kursy zaplanowane zostały zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych,                    

w tygodniu,  a także w weekendy, by jak najlepiej dopasować się do potencjalnych 

uczestników.   

Projekt trwa tylko do 28 września b.r.  

Informacje na temat szkoleń na bieżąco zamieszczane są na stronie: 

https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-

diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/ 

Rekrutacja prowadzona jest poprzez stronę: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia 
 

https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/
https://wytyczne.org/ruszyla-rekrutacja-na-szkolenia-z-zakresu-postepowania-diagnostycznego-terapii-oraz-profilaktyki-v-modulow-do-wyboru/
https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia


Obecnie dostępne terminy szkoleń: 

 “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób i zaburzeń 
psychicznych. Depresja” 

Dostępne terminy:  

10.07.2020 r. godz. 17.00 

18.07.2020 r. godz. 9.00 

27.07.2020 r. godz. 17.00 

 “Kurs doskonalący z zakresu diagnostyki, leczenia i profilaktyki chorób 
nowotworowych. Nowotwory głowy i szyi”  

Dostępne terminy:  

11.07.2020 r. godz. 10.00 

24.07.2020 r. godz. 16.00 

18.08.2020 r. godz. 16.00 

25.08.2020 r. godz. 8.00 

“Kurs doskonalący z komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego 
kontaktu a lekarzami specjalistami” 

Dostępne terminy:  

9.07.2020 r.  godz. 17.00 

16.07.2020 r. godz. 17.00 

  

Korzyści dla uczestników: 

1. 20 punktów edukacyjnych (za cały kurs tj. moduł medyczny – 13 pkt i moduł z 

komunikacji – 7 pkt) 

2. Szkolenia w wygodnej formule on-line  

3. Stały dostęp do platformy e-learningowej (dostęp do fachowej dokumentacji w 

dowolnym miejscu i czasie). 

4. Podręcznik wytycznych (opracowany przez zespół ekspertów – do wyboru w pdf lub 

w formie książki). 



 Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu Naczelnej Izby Lekarskiej 

pod numerami  telefonu: 22 558-80-47, 600 048 082, a także mailowo: 

wytyczne@hipokrates.org. 

 

Serdecznie zapraszamy 

mailto:wytyczne@hipokrates.org

