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OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA  

w Koszalinie 

ul. Orzechowa 40  

75-667 KOSZALIN 

 

 

Przedstawiamy ofertę przeprowadzenia szkolenia w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta 

dla lekarzy dentystów realizujących medyczne procedury radiologiczne . 

Szkolenie w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta jest ustawowym obowiązkiem nałożonym 

ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo która stanowi, że osoby wykonujące i nadzorujące 

wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego są obowiązane 

do podnoszenia swoich kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta poprzez ukończenie 

szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta, zdanie egzaminu i uzyskanie certyfikatu 

potwierdzającego jego zdanie.  

Obowiązek ten obejmuje w szczególności lekarzy stomatologów obsługujących aparaty do 

stomatologicznych zdjęć rtg. 

Proponujemy przeprowadzenie szkolenia w systemie szkolenia na odległość w oparciu o 

platformę e-learningową Bydgoskiej Szkoły Wyższej. Uczestnicy szkolenia otrzymają kod dostępu do 

platformy szkoleniowej, na której są zamieszczone materiały szkoleniowe w formie wykładów 

multimedialnych umożliwiające odbycie szkolenia w systemie samokształcenia, oraz pytania 

seminaryjne pozwalające na kontrolę wiedzy nabytej tą drogą.   

Szkolenie będzie zakończone stacjonarnym seminarium, w trakcie którego zostaną przekazane 

najbardziej istotne informacje na temat ochrony radiologicznej pacjenta. Szkolenie przygotowuje w 

pełni jego uczestników do zdania wewnętrznego egzaminu testowego i otrzymania certyfikatów 

ważnych przez 5 lat. 

Proponowany promocyjny koszt szkolenia wynosi dla członków Okręgowej Izby Lekarskiej w 

Koszalinie 285,- zł od osoby . 
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Jednocześnie proponujemy przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do egzaminu 

będącego podstawą do uzyskania uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej typu IOR-S w 

pracowniach i gabinetach stomatologicznych stosujących aparaty rentgenowskie do zdjęć 

zewnątrzustnych. 

Ustawa z dnia 29.11.2000 Prawo atomowe określa, że wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem 

wymagań ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie do celów 

diagnostyki medycznej powinna sprawować osoba, która posiada uprawnienia Inspektora Ochrony 

Radiologicznej.  

Obowiązek ten dotyczy także gabinetów stomatologicznych, w których użytkowane są aparaty 

rentgenowskie do zdjęć zewnątrzustnych ( pantomografy i tomografy wolumetryczne ).  

Udział w organizowanym przez nas szkoleniu umożliwia uzyskanie uprawnień Inspektora Ochrony 

Radiologicznej ważnych przez 5 lat i spełnienie tym samym wymogów ustawowych.  

Szkolenie będzie prowadzone przez doświadczonych wykładowców Collegium Medicum oraz 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pra-

cowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych i w pełni przygotuje uczestników 

do zdania egzaminu przed Komisją wyznaczoną przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Proponowany promocyjny koszt szkolenia dla Inspektorów Ochrony Radiologicznej wynosi 

330,- zł od osoby, natomiast  koszt egzaminu  520,- zł określony jest w rozp. Ministra Zdrowia z dnia 31 

grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach 

stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych i wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia.  

Proponujemy zorganizowanie obydwu szkoleń w sobotę 28 listopada 2019 r. w Centrum 

Konferencyjnym ZAMEK  w Szczecinku. 

W załączeniu przesyłamy karty informacyjne szkoleń zawierające szczegóły ich realizacji oraz 

proponowane terminy. 

 

Z poważaniem 

 

 


