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Spotkanie w całości było poświęcone pracom nad zmianami w systemie szkolenia
podyplomowego, oraz w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dyscyplinach zabiegowych.
Omówiono następujące zagadnienia:
A. W zakresie akredytacji jednostek:
1. Czy zmienić wskazanie podmiotów uprawnionych do prowadzenia do szkolenia

specjalizacyjnego?
2. Czy zmienić (np. zaostrzyć) kryteria uprawniające podmioty do prowadzenia szkolenia
specjalizacyjnego, oraz prowadzenia staży kierunkowych i kursów szkoleniowych
3. Czy zachować aktualną procedurę oceny podmiotów ubiegających się o akredytację
4. Do rozważenia problem zbyt małej liczby jednostek szkolących i miejsc szkoleniowych
(jak zabezpieczyć wystarczającą ich ilość).
5. problem niewystarczającej liczby kursów szkoleniowych (jak zabezpieczyć dostępność
kursów)
6. konsekwencje dla jednostki szkolącej, która nie chce przyjąć lekarza skierowanego na
specjalizację.
B. W zakresie ustalenia dziedzin medycyny, w których lekarz może uzyskać specjalizację :
1. Ile powinno być dziedzin medycyny, w których prowadzone jest szkolenie

specjalizacyjne i jakie to powinny być dziedziny
2. Czy iw jaki sposób zmienić wykaz modułów podstawowych właściwych dla danego
szkolenia specjalizacyjnego oraz wykaz specjalizacji posiadających wspólny moduł
podstawowy i wykaz modułów jednolitych właściwych dla danego szkolenia.
3. Czy zachować moduł jednolity

4. Czy wprowadzić egzamin końcowy po zakończeniu modułu podstawowego
C. W zakresie - propozycje zmian programów specjalizacji:
1. Czy należy zmienić zakres wymaganej wiedzy teoretycznej i wymaganych
umiejętności praktycznych w poszczególnych programach specjalizacji.
2. Czy należy zmienić zakres form i metod pogłębiania i uzupełniania wiedzy
teoretycznej oraz nabywania i doskonalenia umiejętności praktycznych.
3. Czy należy zmienić okres trwania szkolenia specjalizacyjnego, formy i metody kontroli

wraz z oceną wiedzy teoretycznej i nabytych umiejętności praktycznych określonych
programem specjalizacji.
4. Jak często powinien być aktualizowany program specjalizacji.
D. W zakresie postępowania kwalifikacyjnego:

1. Czy należy zachować postępowanie kwalifikacyjne w poszczególnych
województwach, prowadzone przez właściwego wojewodę, czy też scentralizować
postępowanie – ale kto wtedy byłby organem prowadzącym postępowanie
kwalifikacyjne
2. Czy wprowadzić zmiany na zasadach postępowania konkursowego
3. Czy obsadzanie miejsc szkoleniowych powinno odbywać się wg centralnego rankingu
– i kto miałby to prowadzić.
E. W zakresie zasad przyznawania rezydentur:
1.
2.
3.
4.

Czy wskazane jest zachowanie obecnych zasad przyznawania rezydentur
Do rozważenia – możliwość jednokrotnej zmiany rezydentury
Czy utrzymać przepis uniemożliwiający ubieganie się o rezydenturę po raz kolejny,
Do rozważenia – zmiana wysokości wynagrodzenia dla lekarzy odbywających
szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury – przy ograniczonych środkach
budżetowych.

F. W zakresie uzyskania stopnia specjalisty:
1. czy należy zachować wszystkie możliwości odbywania szkolenia specjalizacyjnego (w

2.
3.
4.
5.

szczególności wolontariat)
Do rozważenia problem pełnienia dyżurów – czas pracy, a czas trwania dyżurów.
Brak odpowiedniego wynagrodzenia za czas pełnienia dyżuru.
Do rozważenia kwestia zasad przedłużenia okresu szkolenia specjalizacyjnego Do
rozważenia możliwość zmiany specjalizacji
Dokumentowanie przebiegu specjalizacji i zabiegów

G. W zakresie Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego:
Zasady przystępowania do PES, do rozważenia możliwości zdawania PES na ostatnim roku
specjalizacji.

Na tym spotkanie zakończono.

