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I konferencja naukowo-szkoleniowa 

„Podnoszenie kwalifikacji lekarzy i ratowników 
medycznych w siłach zbrojnych RP  

- nowe regulacje prawne i organizacyjne” 
 

PROGRAM 
 
Data i miejsce konferencji 

 15 maja 2014 roku 
 sala konferencyjna Centrum Egzaminów Medycznych 

Łódź, ul. Rzgowska 282/289 - teren Centrum Zdrowia Matki Polki 
 

Przebieg konferencji 
 
Sesja I  - przewodniczący: gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak (WIM) 

         dr hab. prof. nadzw. Mariusz Klencki (CEM, UMŁ) 
10.00 - otwarcie konferencji i powitanie uczestników 

Dyrektor WIM gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak 
Dyrektor CEM dr hab. prof. nadzw. Mariusz Klencki 

10.10 - Potrzeba doskonalenia kwalifikacji lekarzy w świetle aktualnej oceny  
UE i OECD z uwzględnieniem potrzeb sił zbrojnych 
gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak (WIM) 

10.25 - Zintegrowany system kształcenia podyplomowego lekarzy - zalety i wady 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski  
(przewodniczący Komisji Kształcenia NRL, WIM) 

10.40 - Podnoszenie kwalifikacji podyplomowych lekarzy  
- rozwiązania prawne i organizacyjne 
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Klencki (CEM, UMŁ) 

10.55 - Kształcenie lekarzy w zakresie zabezpieczenia medycznego Sił Zbrojnych 
 w czasie pokoju i wojny 
 dr n. med. Marek Skalski (WIM), dr n. med. Marian Dójczyński (WIM) 
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11.10 - Rola Wojskowej Izby Lekarskiej w przygotowaniu koncepcji podnoszenia  
 kwalifikacji lekarzy pełniących służbę wojskową 

dr n. med. Jan Sapieżko (prezes WIL) 
11.25 - dyskusja „okrągłego stołu” nad wygłoszonymi referatami 
 moderator: płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski (WIM) 
11.45 - przerwa na kawę   

 

Sesja II  - przewodniczący: dr n. med. Jan Sapieżko (WIL) 
          dr hab. n. praw. Rafał Kubiak (CEM, UŁ) 

12.15 - Działalność organizacyjna i nowe rozwiązania prawne na rzecz doskonalenia  
 zawodowego żołnierzy zawodowych korpusu medycznego 
 płk mgr Jarosław Trochimuk (IWSZ) 
12.30 - Pomiar efektywności kształcenia lekarzy pełniących służbę wojskową 

na podstawie wyników LEP/LEK 
dr n. wojsk. Józef Bukowski (WIM),  
płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski (WIM) 

12.45 - Wojskowy Szpital Kliniczny w systemie podnoszenia kwalifikacji lekarzy 
 sił zbrojnych na przykładzie WSK w Lublinie 
 płk dr n. med. Zbigniew Kędzierski (konsultant w zakresie zdrowia publicz.) 
13.00 - Aktualne problemy kształcenia ratowników medycznych  

- obiektywizacja kontroli umiejętności zawodowych 
dr hab. n. praw. Rafał Kubiak (CEM, UŁ) 
E. Kramek (dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego MZ) 

13.15 - Nowa koncepcja CKP WIM - budowanie umiejętności ratowników medycznych 
płk dr n. med. Stefan Antosiewicz 

13.30 - Specyfika i rola Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w procesie  
 kształcenia lekarzy Sił Powietrznych  

płk dr n. hum. Olaf Truszczyński 
13.45 - dyskusja ekspertów nad wygłoszonymi referatami  

- Przygotowanie lekarzy do realizacji zadań wojskowej służby zdrowia  
w toku doskonalenia zawodowego 
moderatorzy: płk dr hab. n. med. Andrzej Chciałowski (WIM) 

          dr n. wojsk. Józef Bukowski (WIM) 
  uczestnicy: 

gen. bryg. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak (dyrektor WIM) 
Barbara Bańczak-Mysiak (dyrektor Departamentu Spraw Obronnych MZ) 
dr n. med. Arkadiusz Kosowski (dyrektor Departamentu NFZ) 
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Klencki (dyrektor CEM, UMŁ) 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski (NRL, WIM) 
płk lek. Dariusz Chłopek (Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych) 
płk dr n. med. Stefan Antosiewicz  (WIM) 
dr n. med. Jan Sapieżko (prezes WIL) 
dr n. med. Marek Skalski (WIM) 

 
14.45 - zakończenie - podsumowanie obrad 
15.00 - obiad         

 


