ZAPROSZENIE
Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie
uprzejmie zaprasza na:
Konferencję dla lekarzy, pielęgniarek i psychologów
realizujących zadania służby medycyny pracy

Zasady przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich
i konsultacji psychologicznych osób kierujących samochodem
w ramach obowiązków służbowych
Termin: 20 lutego 2019 r. (środa) godz. 9:00 – 15:35
Rejestracja uczestników od godz. 8:30
Za udział w konferencji przyznane będą punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz. U. 2017 poz.1923/
Liczba przyznanych punktów edukacyjnych: 5

Miejsce: Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy w Krakowie ul. Zygmunta Augusta 1
Sala konferencyjna, I piętro, pokój 107
Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne
Ze względów organizacyjnych zainteresowane osoby prosimy
o potwierdzenie przybycia do 15 lutego 2019
Ilość miejsc ograniczona
Zgłoszenia: szkolenia@momp.malopolska.pl lub tel. 12/ 424 20 11

Program konferencji – 20 lutego 2019 r.
Zasady przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich i konsultacji
psychologicznych osób kierujących samochodem
w ramach obowiązków służbowych
Konferencja dla lekarzy, pielęgniarek, psychologów realizujących zadania służby medycyny pracy
9.00 – 9.10

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

9.10 – 10.00

Regulacje prawne dotyczące wykonywania badań profilaktycznych osób prowadzących
samochód służbowy. Zasady oceny układu ruchu, sercowo-naczyniowego, układu
oddechowego, czynności nerek
lek. Monika Mazur – Kierownik Poradni Badań Kierowców MOMP (50 min)

10.00 – 10.30

Zasady wykonywania badania okulistycznego - zjawisko olśnienia i widzenia
zmierzchowego
lek. Katarzyna Dygdoń-Niechwiej – Kierownik Poradni Okulistycznej MOMP (30 min)

10.30 – 10.50

Przerwa kawowa (20 min)

10.50 – 11.20

Badanie laryngologiczne. Zasady diagnostyki zaburzeń równowagi z wykorzystaniem
posturografii i VNG
lek. Bogusław Barański – (30 min)

11.20 – 12.00

Obturacyjny bezdech senny – wytyczne badania lekarskiego
lek. Krystyna Jasińska-Kolawa – Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy
(40 min)

12.00 – 12.40

Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie cukrzycy
lek. Ewa Noga – Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Medycyny Pracy (40 min)

12.40 – 13.20

Przerwa (40min)

13:20 – 14.20

Konsultacja - badanie psychologiczne przeprowadzane w ramach badania profilaktycznego
wynikającego z kodeksu pracy
mgr Monika Laskowska – Kierownik Poradni Psychologicznej i Psychologii Pracy MOMP
(60 min)

14.20 – 15.00

Badanie w zakresie układu nerwowego. Zasady orzekania u osób z chorobami
neurologicznymi, w tym padaczką i omdleniami
lek. Maciej Motyl – Specjalista Neurolog MOMP (40 min)

15.00 – 15.35

Dyskusja

