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 Komisja Kształcenia Medycznego w 2019 r. działała w składzie Lech Kucharski – 
przewodniczący, członkowie: Agata Dynkiewicz, Barbara Gala, Bożena Jarosławska, 
Agata Nowak, Andrzej Fugiel, Zbigniew Darasz, Dariusz Giza, Waldemar Hładki, 
Sławomir Kortas, Stanisław Kwiatkowski,  Wojciech Milanowski, Radosław Pach. 
 Działalność Komisji koncentrowała się na szeroko rozumianej sferze 
edukacyjnej lekarzy. W szczególności objęło to: 

 Nagrody. Kontynuowano nagradzanie lekarzy, którzy osiągnęli wyróżniające 
wyniki podczas egzaminów z zakresu pierwszej, podstawowej specjalizacji. 
Indywidualne nagrody finansowe były wręczane uroczyście, na posiedzeniach 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej. Relacje z tego wydarzenia wraz listami 
wyróżnionych drukowane były w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej”.  
 Specjalizacje. W okresie sprawozdawczym cyklicznie organizowane były dla 
lekarzy i lekarzy dentystów obowiązkowe kursy do specjalizacji. Obejmowały one 
zakres problematyki: Ratownictwo medyczne (4 edycje), Zdrowie publiczne (1 
edycja), Prawo medyczne (1 edycja),  Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie 
chorób wewnętrznych (1 edycja).  
 Doskonalenie zawodowe. W ramach doskonalenia zawodowego 
zorganizowano w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz w 
Delegaturach szereg kursów szkoleniowych. Większość z nich miała charakter 
cykliczny, tak jak kursy z udzielania pierwszej pomocy (ILS  – Natychmiastowa pomoc 
w stanach zagrożenia życia, ALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób 
dorosłych, EPLS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci, Stany nagłe w 
gabinecie stomatologicznym). Organizowane były również kursy dotyczące szczepień 
ochronnych. Kontynuowany był cykl kursów z tzw. kompetencji miękkich, podczas 
których poruszane były zagadnienia nt. wypalenia zawodowego lekarzy, komunikacji 
z pacjentem czy procesu mediacji. 
 Lekarze, uczestnicy kursów doskonalących, uzyskali punkty edukacyjne, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 października 2004 r. w sprawie 
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów.  

W planach na rok 2020 Komisja ma organizację szkoleń pt. Praktyczny kurs EKG 
oraz Pierwsze chwile w pracy na SOR. 
            Przez okres sprawozdawczy prowadzony był także rejestr podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, których liczba 
wynosi obecnie 150 struktur rozmaitego charakteru (szkół, agencji, firm, 
stowarzyszeń itp.). Bieżąca rejestracja podmiotów uprawnionych do kształcenia 



podyplomowego lekarzy była prowadzona przez OIL w ramach nałożonych przepisami 
prawa obowiązków.   
 Komisja zajmuje się także monitorowaniem obowiązku kształcenia 
ustawicznego. Weryfikacja tzw. punktów edukacyjnych prowadzona jest bieżąco, 
zarówno w Biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, jak i w Delegaturach w 
Nowym Sączu, Krośnie i Przemyślu. 
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