Informacja dla lekarzy rozpoczynających szkolenie
specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego
01-31 marzec 2013 r.
Podstawowe regulacje prawne:


ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dn. 5 grudnia 1996 r.
(t .j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/277/1/1



rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (DZ.U. z 2013 r. poz.26)
http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2013/26/1

Zasady przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego o odbywanie
specjalizacji określone zostały w Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego,
stanowiącym Zał. Nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 8 stycznia
2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.
Zasady kierowania lekarzy do jednostek szkolących







Do odbywania specjalizacji w pierwszej kolejności kierowani są lekarze
zatrudnieni w danej jednostce szkolącej lub odbywający specjalizację
w ramach poszerzenia programu dziennych studiów doktoranckich.
W pozostałych przypadkach o kolejności kierowania lekarzy decyduje
wynik postępowania kwalifikacyjnego.
Lekarz zakwalifikowany do odbywania specjalizacji wybiera - spośród
jednostek posiadających wolne miejsca w danej dziedzinie - jednostkę
w której zamierza odbywać specjalizację i w terminie do dn. 12 kwietnia
składa do WCZP pisemną zgodę ordynatora/kierownika i dyrektora
jednostki na rozpoczęcie specjalizacji w tej jednostce. W wyjątkowych
przypadkach składa również pisemną zgodę konsultanta wojewódzkiego.
Powyższe nie dotyczy lekarzy zakwalifikowanych do odbywania
specjalizacji w trybie zatrudnienia w jednostce akredytowanej.
Lekarze zakwalifikowani do odbywania specjalizacji otrzymują dokumenty
– skierowania, karty specjalizacyjne i indeksy. Dokumenty wydawane są
wyłącznie po przedstawieniu przez lekarza Prawa wykonywania zawodu,
w terminie do dn. 15 kwietnia. W przypadku lekarzy korzystających
z urlopu macierzyńskiego, ze zwolnienia lekarskiego – dokumenty
wydawane są w terminie późniejszym, bezpośrednio po ich zakończeniu.

Lekarze niezakwalifikowani do odbywania specjalizacji mogą złożyć za pośrednictwem WCZP - podanie do Wojewody Świętokrzyskiego o przyznanie
dodatkowego miejsca (rezydenckiego lub pozarezydenckiego).
Podania są rozpatrywane w terminie do 31 maja.

Zasady odbywania specjalizacji – informacje ogólne
Kierownikiem specjalizacji może być lekarz zatrudniony w podmiocie
prowadzącym szkolenie specjalizacyjne ( kontrakt, umowa o pracę), wyznaczony
przez kierownika tego podmiotu w porozumieniu z konsultantem wojewódzkim.
Kierownik specjalizacji winien posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację II
stopnia w danej dziedzinie medycyny, a uzasadnionych przypadkach w dziedzinie
pokrewnej. Kierownik może prowadzić jednocześnie 3 lekarzy, a za zgodą
konsultanta krajowego – 4 lekarzy odbywających specjalizację.
Obowiązki lekarza specjalizującego się:
rozpoczęcie specjalizacji w terminie wskazanym w wydanym skierowaniu,
nie później jednak niż 3 miesiące od wskazanej daty;
potwierdzenie rozpoczęcia specjalizacji i odesłanie do WCZP
kserokopii 1 i 2 strony Karty szkolenia specjalizacyjnego z właściwymi
wpisami;
zgłaszanie do WCZP zmian np. okręgowej izby lekarskiej, nazwiska,
kierownika specjalizacji, miejsca zatrudnienia itp. Zmiany winny
skutkować uzyskaniem odpowiednich wpisów w Karcie specjalizacyjnej.
Wpisy dokonywane są wyłącznie przez uprawnione podmioty.
realizowanie programu specjalizacji, zgodnie z ustalonym przez kierownika
specjalizacji rocznym szczegółowym planem odbywania specjalizacji.
W planie kierownik ustala lekarzowi
miejsca odbywania staży
kierunkowych. Lekarze realizują program opublikowany na stronie
internetowej www.cmkp.edu.pl – jak dla specjalności w podstawowych
i szczegółowych dziedzinach medycyny. Z uwagi na ewaluację i modyfikację
programów, lekarz jest obowiązany śledzić zmiany i odpowiednio
korygować proces własnych studiów specjalizacyjnych;
potwierdzania w Karcie specjalizacyjnej odbycia staży kierunkowych,
kursów, kolokwiów, dyżurów oraz potwierdzania wykonanych procedur
i zabiegów w „Indeksie procedur i zabiegów ” (zgodnie z programem
specjalizacji) a także prowadzenia innej dokumentacji określonej
programem specjalizacji;
zawiadamianie wojewody – za pośrednictwem WCZP- o przedłużeniu
okresu trwania specjalizacji w trybie rezydentury i zawarciu kolejnej
rezydenckiej umowy o pracę;
zawiadamianie wojewody – za pośrednictwem WCZP – o przedłużeniu
szkolenia specjalizacyjnego o czas nieobecności w pracy z przyczyn
określonych w art. 16l.ust.1 i 2 ustawy oraz o zaliczeniu szkolenia
specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji;
zawiadamianie wojewody o planowanej nieobecności trwającej dłużej
niż 3 miesiące, z przyczyn określonych w art. 16l.ust.1 i 2 ustawy
zawiadamianie wojewody o każdorazowym przedłużeniu szkolenia
specjalizacyjnego. Brak powiadomienia, złożonego przed upływem okresu
w którym lekarz był obowiązany ukończyć specjalizację, stanowi
przesłankę do wykreślenia lekarza z rejestru specjalizujących się. Lekarz
skreślony z rejestru nie może realizować lub kontynuować szkolenia
specjalizacyjnego.
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Lekarz, który zakończył szkolenie specjalizacyjne zobowiązany jest,
w terminie 7 dni od dnia zaliczenia szkolenia specjalizacyjnego przez
kierownika specjalizacji, do zawiadomienia wojewody i kierownika
jednostki szkolącej o zakończeniu specjalizacji. Do WCZP należy przesłać
kserokopię pierwszej, drugiej i ostatniej strony karty specjalizacyjnej
z właściwym wpisem kierownika specjalizacji.
Inne uprawnienia i obowiązki:
jednostka szkoląca umożliwia lekarzowi realizację wszystkich elementów
programu w ramach czasu trwania danej specjalizacji;
lekarz odbywa szkolenie specjalizacyjne przez cały okres jego trwania
w wymiarze czasu równemu czasowi pracy lekarza zatrudnionego
w podmiocie leczniczym oraz pełni dyżury lub pracuje w systemie
zmianowym lub równoważnym w maksymalnym czasie pracy
dopuszczonym przepisami o działalności leczniczej;
lekarz spełniający warunki określone w art. 16m ust. 8 i 10 ustawy może
w pierwszym roku szkolenia specjalizacyjnego wystąpić do dyrektora
CMKP o skrócenie specjalizacji. Szczegółowy tryb postępowania określa
§ 16 rozporządzenia;
lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury może
zmienić miejsce jej odbywania nie wcześniej niż po upływie
jednego roku;
w szczególnie uzasadnionym przypadku wojewoda może, na wniosek
lekarza, skierować go do kontynuowania specjalizacji w innej jednostce;
zmiana miejsca odbywania szkolenia na obszar innego województwa może
nastąpić
po
wyrażeniu
zgody
przez
właściwego
wojewodę
i właściwego konsultanta wojewódzkiego województwa, na którego
obszarze lekarz ma kontynuować odbywanie tego szkolenia;
w przypadku niezrealizowania programu specjalizacji odbywanej
w trybie rezydenckim, wojewoda może – na wniosek kierownika
specjalizacji - wyrazić zgodę lekarzowi na dodatkowe przedłużenie
szkolenia
specjalizacyjnego
i
kontynuację
tego
szkolenia
w trybie pozarezydenckim.
w przypadku niezrealizowania programu specjalizacji odbywanej
w trybie rezydenckim - lekarz może ubiegać się o wyrażenie zgody przez
ministra zdrowia na dodatkowe przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego
i kontynuację tego szkolenia w trybie rezydentury;
Informacje dotyczące Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego opublikowane są
na stronie internetowej www.cem.edu.pl
Wykaz
wolnych miejsc
akredytacyjnych
na
obszarze
województwa
świętokrzyskiego, aktualności, druki i formularze do pobrania, zamieszczane
są na stronie internetowej http://wczp.kielce.uw.gov.pl/
Wykaz kursów specjalizacyjnych, jednostek akredytowanych do prowadzenia
specjalizacji i staży kierunkowych opublikowany jest na stronie internetowej
www.cmkp.edu.pl.
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