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Szanowna Pani Prezes 
 
 

Jak już wielokrotnie informowaliśmy, Naczelna Izba Lekarska na podstawie umowy                     

z Ministerstwem Zdrowia, zawartej jeszcze w  2017 r. podjęła się realizacji programu p.t. 

„Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich 

standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz 

profilaktyki”. Program jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

2014-2020, Oś Priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.4 Kompetencje 

zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. 

W ramach programu przygotowane zostały szkolenia skierowane do lekarzy i lekarzy 

dentystów, 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. 

Szkolenia są dla lekarzy BEZPŁATNE, obecnie realizowane w formule e-learning.  

                       Warszawa, 29 czerwca 2020 r. 



Z uwagi na wprowadzony w kraju stan epidemii, nie zrealizowaliśmy założeń projektu           

we wcześniej zaplanowanym terminie. Ministerstwo Zdrowia przedłużyło nam czas realizacji 

projektu do 28 września b.r. Do tego czasu musimy zrealizować założenia projektu                         

i przeszkolić 600 lekarzy. Nie zrealizowanie tych założeń pociągnie za sobą ogromne 

konsekwencje finansowe dla Naczelnej Izby Lekarskiej. Z uwagi na bardzo krótki okres, jaki 

pozostał nam na wykonanie tego planu, pozwalam sobie zwrócić się ponownie do Pani 

Prezes o pomoc w realizacji tego projektu, zwłaszcza w pozyskaniu lekarzy na szkolenia.  

Zdając sobie sprawę z trudności wygospodarowania czasu wolnego na odbycie szkolenia, 

lecz doceniając wagę problemu zwracam się do Szanownej Pani Prezes z ogromną 

prośbą o skierowanie apelu do lekarzy zrzeszonych w okręgowej izbie lekarskiej 

o wzięcie udziału w przynajmniej jednym kursie przeprowadzanym w ramach projektu.  

 

Kursy zaplanowaliśmy zarówno w godzinach dopołudniowych, jak i popołudniowych,                    

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

uczestników.   

 

Informacje na temat szkoleń na bieżąco zamieszczamy 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 
 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Projektu pod numerami  telefonu: 

22 558-80-47, 600 048 082, a także mailowo: wytyczne@hipokrates.org. 

 

Bardzo liczę na współpracę i pomoc ze strony Szanownej Pani Prezes  i chętnie odpowiem 

na wszystkie dodatkowe pytania dotyczące projektu. 

 

        Z poważaniem  


