KURSY MEDYCZNE

dla lekarzy i lekarzy dentystów
Koszt produkcji nowego kursu medycznego - zawierającego minimum 2-3 wykłady - wynosi netto 23.000,00 zł.
Powyższy koszt nie zawiera honorarium dla autora.

L.p.

Tytuł kursu / specjalizacja / punkty eduk.

DLA LEKARZY
I.
Prawo w medycynie - wybrane zagadnienia
dla lekarzy

Dla lekarzy wszystkich specjalizacji
10 punktów edukacyjnych

Opis / Autorzy
Wykłady kursu:
1. Pozew - jak się przed nim zabezpieczyć?
2. Proces sądowy - znaczenie dokumentacji medycznej
3. Prawo medyczne - Zgoda pacjenta
4. Prawo medyczne - Odpowiedzialność deliktowa na zasadzie winy
5. Rola opinii biegłego w procesie cywilnym

Koszt dostępu w zł

(dla 1000 kluczy)

25 000

Autorzy: Dr n. praw. Radosław Tymiński, Dr n. praw. Anna Płatkowska, radca prawny
II.

Nowe rozumienie zjawiska - syndrom
profesjonalisty

Dla lekarzy wszystkich specjalizacji
15 punktów edukacyjnych
III.
Zagadnienia współczesnej psychiatrii - część 1

Dla lekarzy psychiatrów i rodzinnych
8 punktów edukacyjnych

Wykłady kursu:

1. Zagłada lemingów. Zapracuj się na śmierć.
2. Jak kryzys zamienia nas w zbiór chorób psychosomatycznych?
3. Zaburzenia, o których nic nie wiemy, a które zmieniają naszą rzeczywistość.

19 000

Autor: Prof. dr n. med. Bartosz Łoza
Wykłady kursu:
1. Depresja, rozpoznanie i leczenie
2. Kiedy i jak leczyć depresję?
3. Stres jako czynnik patogenny
4. Problemy i terapie dotyczące zdrowia psychicznego kobiet

20 000

Autorzy: Prof. dr n. med. Bartosz Łoza, Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema,
Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski
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Tytuł kursu / specjalizacja / punkty eduk.

DLA LEKARZY
IV.
Zagadnienia współczesnej psychiatrii - część 2

Dla lekarzy psychiatrów i rodzinnych
10 punktów edukacyjnych

Opis / Autorzy
Wykłady kursu:
1. Nowe rozumienie zjawiska i nowe koncepcje leczenia w zaburzeniach dwubiegunowych
nastroju
2. Psychofarmakoterapia - nowe metody
3. Zaburzenia funkcji poznawczych
4. Powstawanie zaburzeń depresyjnych - wpływ cywilizacyjny
5. Depresja: pierwsza diagnoza i pierwsza terapia

Koszt dostępu w zł

(dla 1000 kluczy)

25 000

Autorzy: Prof. dr n. med. Bartosz Łoza
V.

Nadciśnienie tętnicze

Dla lekarzy kardiologów, internistów i rodzinnych
10 punktów edukacyjnych

Wykłady kursu:
1. Nadciśnienie tętnicze - praktyczne zasady leczenia
2. Ocena czynników ryzyka i diagnostyka chorób układu sercowo-naczyniowego
3. NT - praktyczne zasady leczenia
4. Nadciśnienie w wieku podeszłym - jak rozpoznawać i leczyć?
5. Preparaty złożone w terapii nadciśnienia tętniczego

25 000

Autorzy: Dr n. med. Jacek Lewandowski, Dr n. med. Aleksander Prejbisz, Prof. dr n. med.
Andrzej Januszewicz, Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki
VI.
Choroby wewnętrzne - zagadnienia wybrane
część 1

Dla lekarzy internistów i rodzinnych
10 punktów edukacyjnych

Wykłady kursu:
1. Choroby nerek – jak skutecznie rozpoznawać i leczyć?
2. Etiologia, patogeneza i klinika cukrzycy
3. Nowe zasady insulinoterapii cukrzycy
4. Duże problemy geriatryczne w codziennej praktyce
5. Medycyna komplementarna i alternatywna – mity i fakty

25 000

Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek,
Prof. zw. dr hab. n. med. Anna Czech, Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Tatoń, Prof. dr hab.
n. med. Tomasz Grodzicki, Prof. dr hab. n. med. Bohdan Wasilewski
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Tytuł kursu / specjalizacja / punkty eduk.

DLA LEKARZY
VII.
Choroby wewnętrzne - zagadnienia wybrane
część 2

Dla lekarzy internistów i rodzinnych
10 punktów edukacyjnych
VIII.

Opis / Autorzy
Wykłady kursu:
1. Wybrane zakażenia bakteryjne - terapia według aktualnej wiedzy medycznej
2. Terapia osłonowa podczas kuracji NLPZ - zastosowanie Pantoprazolu
3. Dziś i jutro diagnostyki obrazowej

Dla lekarzy internistów i rodzinnych
8 punktów edukacyjnych

Autorzy: Prof. dr n. med. Paweł Śliwiński, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Zieliński

IX.
Hepatologia - wybrane zagadnienia część 1

Dla lekarzy internistów i rodzinnych
8 punktów edukacyjnych

(dla 1000 kluczy)

20 000

Autorzy: Dr n. med. Paweł Grzesiowski, Doc. Stanisław Wojtuń, Prof. dr hab. n. med.
Jerzy Walecki
Wykłady kursu:
1. POChP
2. Astma
3. Wirusowa choroba Ebola
4. Odra

Choroby wewnętrzne - zagadnienia wybrane
część 3

Koszt dostępu w zł

Wykłady kursu:
1. Wirusowe zapalenie wątroby typu A
2. Ostre i przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C
3. Wirusowe zapalenie wątroby typu E
4. Biopsja wątroby - kiedy jest niezbędna?

20 000

20 000

Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, Dr hab. n. med. Jerzy Jaroszewicz, Prof. dr
hab. n. med. Jacek Juszczyk, Prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska
X.
Hepatologia - wybrane zagadnienia część 2

Dla lekarzy internistów i rodzinnych
10 punktów edukacyjnych

Wykłady kursu:
1. Powikłania chirurgiczne zakażenia WZW B i C
2. Zakrzepica układu wrotnego
3. Epidemiologia i leczenie raka wątrobowokomórkowego
4. Diagnostyka i terapia nadciśnienia wrotnego ze szczególnym uwzględnieniem metod
endoskopowych
5. Farmakoterapia nadciśnienia wrotnego

25 000

Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski, Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, Dr
n. med. Sylwia Serafińska
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Tytuł kursu / specjalizacja / punkty eduk.

DLA LEKARZY
XI.
Warsztaty hepatologiczne

Dla lekarzy internistów i rodzinnych
22 punktów edukacyjnych

Opis / Autorzy
Wykłady kursu:
1. Wprowadzenie do XII Warsztatów Hepatologicznych
2. Procedury terapeutyczne w zakażeniu HCV
3. Zakażenia skojarzone wirusami pierwotnie hepatotropowymi
4. Kliniczna ekspresja zakażenia HCV: dylematy interwencji terapeutycznej
5. Warsztaty hepatologiczne – „Od rozpoznania – przez terapię – do..”
6. Miejsce wsparcia psychologicznego w strukturze terapii przewlekłego wirusowego
zapalenia wątroby typu C
7. Transplantacja wątroby
8. Dziecko zakażone HCV
9. Referat podsumowujący XII Warsztaty Hepatologiczne

Koszt dostępu w zł

(dla 1000 kluczy)

27 000

Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Jacek Juszczyk, Prof. dr hab. n. med. Waldemar Halota,
Prof. zw. dr hab. n. med. Krzysztof Simon, Mgr Jacek Walczak, Prof. dr hab. Anna BorońKaczmarska, Prof. dr hab. n. med. Janusz Cianciara, Prof. dr hab. n. med. Małgorzta
Pawłowska, Dr n. med. Jacek Adamek, Prof. dr hab. n. med. Robert Flisiak, Dr psych.
Agata Giza-Zwierzchowska, Dr psych. Maciej Skibiński, Prof. dr hab. med. Piotr Małkowski,
Prof. dr hab. med. Magdalena Durlik, Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Służewski, Prof. dr
hab. med. Małgorzata Pawłowska
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Tytuł kursu

DLA LEKARZY DENTYSTÓW
I.
Wybrane zagadnienia prawne dla lekarzy
dentystów

Dla wszystkich lekarzy dentystów
6 punktów edukacyjnych
II.
Implantologia stomatologiczna - wybrane
zagadnienia

Dla chirurgów stomatologicznych i protetyków
8 punktów edukacyjnych
III.

Protezowanie - wybrane zagadnienia dla
lekarzy dentystów

Dla protetyków i ogólnie praktykujących
6 punktów edukacyjnych

Opis
Wykłady kursu:
1. Odpowiedzialność prawna lekarzy dentystów - opis przypadków
2. Pozew - jak się przed nim zabezpieczyć?
3. Proces sądowy - znaczenie dokumentacji medycznej

Koszt dostępu w zł

(dla 1000 kluczy)

15 000

Autor: Dr n. praw. Radosław Tymiński

Wykłady kursu:
1. Nowa koncepcja zaopatrzenia implanto-protetycznego bezzębnej żuchwy
2. Implantologia - standardy część 1
3. Implantologia - standardy część 2
4. Implanty - przywracanie ciągłości uzębienia

20 000

Autorzy: Dr n. med. Krzysztof T. Śliwowski, Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz
Wykłady kursu:
1. Protezy szkieletowe - polska szkoła projektowania, cz. 1 i 2
2. Protezy bezklamrowe - uzupełnienia wykonane w oparciu o zęby własne pacjenta
3. Protezy bezklamrowe - uzupełnienia wykonane w oparciu o implanty

15 000

Autorzy: Dr n. med. Andrzej Krocin, Lic. tech. dent. Małgorzata Grodner,
Lic. tech. dent. Paweł Makowiecki

str. 5 z 6

L.p.

Tytuł kursu

DLA LEKARZY DENTYSTÓW
IV.
Ochrona radiologiczna pacjenta

kurs dla lekarzy dentystów - repetytorium bez
egzaminu
Dla wszystkich lekarzy dentystów
25 punktów edukacyjnych

Opis
Repetytorium z radiologii dla lekarzy dentystów. Kurs pomaga w utrwaleniu
wiedzy przed egzaminem państwowym.

Koszt dostępu w zł

(dla 1000 kluczy)

17 000

Tematy prezentowanych wykładów są zgodne z Dziennikiem Ustaw Nr 51 poz. 265
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji
medycznej. Ukończenie kursu umożliwia podejście do egzaminu, który po zdaniu zostanie
potwierdzony certyfikatem. Certyfikat jest wymagany od wszystkich osób wykonujących i
nadzorujących wykonywanie badań oraz zabiegów z użyciem promieniowania jonizującego.
Wykłady kursu:
1. Budowa atomu, wytwarzanie promieniowania rentgenowskiego, oddziaływanie
promieniowania z materią.
2. [Temat nie dotyczy lekarzy dentystów]
3. Wielkości i jednostki radiologiczne stosowane w danej dziedzinie.
4. Fizyczne właściwości urządzeń radiologicznych stosowanych w danej dziedzinie.
5. Podstawy detekcji promieniowania jonizującego.
6. Podstawy radiobiologii, biologiczne efekty działania promieniowania jonizującego.
7. Dawka skuteczna i ekwiwalentna a ryzyko radiacyjne.
8. Efekty deterministyczne.
9. Ogólne założenia ochrony radiologicznej.
10. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej pacjenta (w tym dzieci i
młodzież).
11. Specyficzne dla danej dziedziny aspekty ochrony radiologicznej personelu.
12. Dawki otrzymywane przez pacjenta w efekcie stosowania właściwych dla danej
dziedziny procedur radiologicznych. Zasady optymalizacji.
13. Ryzyko radiacyjne związane z ekspozycją płodu.
14. System zarządzania jakością.
15. Ustawodawstwo krajowe i europejskie, zalecenia międzynarodowe.
Autor: mgr Paweł Woźniak
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