SPECJALIZACJE LEKARSKIE
Uwaga! Pierwszy etap to analiza programu specjalizacji w dziedzinie którą reprezentujemy.
Aktualne programy dostępne są na stronie internetowej CMKP (www.cmkp.edu.pl). Pozwoli
to określić, czy spełniamy podstawowe wymogi akredytacji, takie jak m.in. posiadanie dwóch
stanowisk pracy, niezbędnego wyposażenia oraz czy w naszej praktyce realizowane są
procedury w ilości pozwalającej na zrealizowanie przez przyszłego specjalizanta niezbędnego
minimum programowego

I . Informacje ogólne
1. Lekarz może odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach
- rezydentury ( płatnik MZ)
- na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie
specjalizacyjne
- w ramach płatnego urlopu szkoleniowego
- na podstawie umowy o pracę zawartej z innym podmiotem niż podmiot prowadzący
szkolenie specjalizacyjne,
- na podstawie umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne, zawartej z
podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne ( wolontariat!)
- w ramach poszerzenia zajęć programowych stacjonarnych studiów doktoranckich
2. Minister Zdrowia określa i ogłasza na swojej stronie internetowej liczbę miejsc
szkoleniowych dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne w ramach
rezydentury, w poszczególnych dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa, na
podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów .
3. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest dwa razy do roku
4. Lekarz dentysta składa wniosek o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego w wybranej
dziedzinie medycyny do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na
terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne
5. Postępowanie konkursowe reguluje obecnie rozporządzenie Ministra Zdrowia
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II. Akredytacja specjalistycznych praktyk lekarskich
1. Warunki akredytacji - ISPL winna:
- prowadzić działalność odpowiadającą profilowi prowadzonego szkolenia
specjalizacyjnego;
- zapewnić warunki merytoryczne i organizacyjne umożliwiające realizację programu
specjalizacji określonej liczbie lekarzy;
- zapewnić pełnienie nadzoru w ramach istniejącej struktury organizacyjnej nad
jakością działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy
lub lekarzy dentystów;
- zapewnić monitorowanie dokumentacji szkolenia specjalizacyjnego danego lekarza;
- zatrudnić na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej co
najmniej jednego lekarza z tytułem specjalisty lub II stopniem specjalizacji w
odpowiedniej dziedzinie lekarsko- dentystycznej,
- posiadać kadrę oraz sprzęt i aparaturę medyczną niezbędne do realizacji zadań
określonych programem specjalizacji
- udzielać świadczeń zdrowotnych odpowiedniego rodzaju, w odpowiednim zakresie i
liczbie, umożliwiających zrealizowanie programu specjalizacji określonej liczbie
lekarzy;
2. Należy uzyskać opinię właściwego konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie
medycyny o spełnieniu warunków, gdy jego brak opinię wydaje konsultant krajowy.
3. Przygotowane dokumenty należy złożyć w określonym przez CMKP terminie i oczekiwać na
jego rozpatrzenie przez odpowiedni zespół ekspertów.
4. Po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu jednostka zostaje wpisana na listę jednostek
upoważnionych przez Ministra Zdrowia do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
5. Następnie konsultant wojewódzki wnioskuje do MZ o przyznanie miejsca szkoleniowego w
trybie rezydentury (etat opłacany przez MZ) lub w trybie pozarezydenckim.
6. Po decyzji ogłoszonej przez Ministra Zdrowia otwarte zostaje postępowanie konkursowe
7. Postępowanie to prowadzone jest przez Wojewódzkie Centrum Zdrowia Publicznego i
odbywa się dwa razy do roku, odpowiednio w terminach: 01.10-31.10 oraz 01.03- 31.03.
8. W postępowaniu kwalifikacyjnym, które reguluje ustawa o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, wyłoniona zostaje osoba, która uzyska skierowanie do odbywania szkolenia
specjalizacyjnego w Państwa jednostce.
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