ZAPROSZENIE
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
uprzejmie zaprasza na:

Konferencję dla lekarzy

Zasady wykonywania badań lekarskich osób ubiegających
się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców
Termin: 2 października 2018 r. (wtorek) godz. 9:00 – 16:15
Rejestracja uczestników od godz. 8:30
Za udział w konferencji przyznane będą punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
/Dz. U. 2017 poz.1923/
Liczba przyznanych punktów edukacyjnych: 5

Miejsce: Hotel Hilton Garden Inn ul. Marii Konopnickiej 33 w Krakowie
Koszt szkolenia: 300 zł netto (z VAT 369 zł)
Ze względów organizacyjnych zainteresowane osoby prosimy
o potwierdzenie przybycia do 15 września

Zgłoszenia: szkolenia@momp.malopolska.pl lub tel. 12/ 424 20 11
Wpłaty do 25 września przyjmujemy na konto:
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Zygmunta Augusta 1, 31-504 Kraków
nr konta: 42 1240 4432 1111 0010 3060 3393

Dane do faktury prosimy przesłać mailowo wraz ze zgłoszeniem.

Program konferencji – 2 października 2018r.
Zasady wykonywania badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do
kierowania pojazdami i kierowców
Konferencja dla lekarzy, pielęgniarek i osób zainteresowanych wykonywaniem badań u osób
kierujących pojazdami:
9.00 - 9.10

Przywitanie uczestników, przedstawienie celu i zakresu szkolenia
lek. Krystyna Jasińska-Kolawa - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy

9.10 - 9.30

Regulacje prawne dotyczące wykonywania badań ubiegających się do kierowania pojazdami
i kierowców z uwzględnieniem nowelizacji przepisów - mgr Natalia Hanasiewicz - Radca
Prawny MOMP – (20 min)

9.20 – 9.50

Zasady wykonywania badania okulistycznego - lek. Katarzyna Dygdoń-Niechwiej -Kierownik
Poradni Okulistycznej MOMP(30 min)

9.50 – 10.20

Zasady wykonywania badania laryngologicznego. Zasady diagnostyki zaburzeń równowagi
z wykorzystaniem posturagrafii i VNG lek. Klaudia Katolik - Kierownik Poradni
Otorynolaryngologicznej MOMP(30 min.)

10.20 - 10.40

Przerwa kawowa (20 min)

10.40 - 11.10

Zasady oceny układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego, czynności
nerek lek. Monika Mazur - Kierownik Poradni Badań Kierowców MOMP (30 min)

11.00 - 12.00

Badanie w zakresie układu nerwowego. Zasady orzekania u osób z chorobami neurologicznymi,
w tym padaczką. Omdlenia. dr n. med. Magdalena Lewańska - Instytut Medycyny Pracy imienia
prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi (1 godz.)

12.00 - 12.30

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie cukrzycy lek. Ewa Noga – Zastępca
Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy (30 min)

12.30 -13.00

Wytyczne dotyczące postępowania lekarskiego w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego
u osób kierujących pojazdami. lek. Krystyna Jasińska-Kolawa - Dyrektor Małopolskiego
Ośrodka Medycyny Pracy (30 min)

13.00 – 13.45

Obiad

13.45 – 14.15

Badanie stanu psychicznego, objawy wskazujące na uzależnienie od alkoholu, nadużywanie
substancji psychoaktywnych lek. Sławomira Traczyńska – Specjalista Psychiatra MOMP
(30 min)

14.15 – 14.45

Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych – aspekty organizacyjne, prawne
i diagnostyczne mgr Agata Junger-Kłosowska (30 min)- Kierownik CTPU UNIMED

14.45 – 15.45

Wpływ niepożądanych działań leków na bezpieczeństwo ruchu drogowego dr n. med. Jarosław
Woroń - Szpital Uniwersytecki w Krakowie (1 godz)

15.45 – 16.15

Dyskusja

