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Szanowna Pani Dyrektor,
w imieniu Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA
IFMSA-Poland i Komisji
Wyższego Szkolnictwa Medycznego (KWSM) Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej
Polskiej pragniemy wyrazić naszą wspólną opinię na temat planowanych zmian
w Rozporządzeniu
ądzeniu Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty.
Pragniemy przypomnieć, że w dniu 20 stycznia 2017 roku przedstawiciele IFMSA-Poland
IFMSA
i KWSM wzięli na Pani zaproszenie, udział w spotkaniu konsultacyjnym na temat zmian
dotyczących
tyczących stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. W spotkaniu oprócz
przedstawicieli
rzedstawicieli studentów, wziął także udział przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej.
Lekarskiej
Podczas spotkania każda ze stron miała możliwość przedstawienia propozycji zmian
dotyczących stażu podyplomowego, a także szansę uczestnictwa w dyskusji nad nimi. Spośród
propozycji, które się pojawiły lub zostały wypracowane w czasie spotkania, a także takich,
które zostały sformułowane przez członków naszej organizacji po udostępnieniu relacji
ze spotkania, chcielibyśmy przedstawić te naszym zdaniem najistotniejsze.
IFMSA-Poland i KWSM popierają następujące propozycje zmian w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia
drowia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
dentysty:
1. zmianę zasad kwalifikacji lekarza do odbycia stażu:
a. wykreślenie z rozporządzenia zapisu mówiącego, że lekarz kierowany jest
do odbycia stażu w miejscu zameldowania i na jego miejsce dodanie zapisu
o tym, iż skierowanie odbywa się z uwzględnieniem miejsca zamieszkania
kandydata;
b. dodanie zapisu mówiącego, iż średnia ocen brana pod uwagę w procesie
kwalifikacyjnym, jest średnią arytmetyczną ocen z przedmiotów obejmujących
specjalności wymienione w punkcie "Praktyczne nauczanie kliniczne
na VI roku studiów" Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego,
lekarsko-dentystycznego,
dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
położnictwa;
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c. przyznawanie dodatkowych punktów w postępowa
postępowaniu
niu kwalifikacyjnym do
odbycia stażu za działalność naukową kandydata z uwzględnieniem osiągnięć
w postaci autorstwa i współautorstwa publikac
publikacji
ji naukowych, wystąpień na
konferencjach, prowadzenia pracy badawczej i aktywnej działalności
w Studenckich Kołach Naukowych
Naukowych;
wprowadzenie dodatku do wynagrodzenia dla lekarzy odbywających staż
podyplomowy w ośrodkach oddalonych od miejsca ich zameldowania o więcej niż 100
kilometrów, celem kompensacji kosztów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania
zamieszkania;
ograniczenie liczby lekarzy stażystów odbywających staż podyplomowy w danym
podmiocie, uwzględniając liczbę zatrudnionych tam opiekunów stażu i liczby łóżek na
oddziałach;
wprowadzenie wynagrodzenia dl
dla
a opiekuna i koordynatora stażu z racji pełnionej
funkcji;
przyznanie lekarzowi stażyście 50 punktów edukacyjnych za ukończenie stażu
podyplomowego w ramach dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego;
zawodowego
wykluczenie możliwości odbycia przez lekarza stażystę jednego dyżuru w ciągu
tygodnia w wymiarze 10 godzin i 5 minut
minut, co zobliguje lekarzy stażystów
do odbywania dwóch dyżurów pięciogodz
pięciogodzinnych
innych w tygodniu, a tym samym
uniemożliwi zakończenie dyżuru o godz
godzinie 1 w nocy;
wykluczenie możliwości dyżurowania przez lekarza stażystę 2 dni z rzędu;
rzędu
włączenie w program stażu podyplomowego szkoleń z zakresu profilaktyki chorób
nowotworowych i kompetencji miękkich oraz umożliwienie odbycia części szkoleń
w systemie e-learningu
learningu (np. z orzecznictwa medycznego i bioetyki);;
umożliwienie wydłużenia o 4 tygodnie wybranego przez lekarza stażu cząstkowego
w celu lepszego poznania specyfiki danej specjalizacji;
umożliwienie odbycia części stażu podyplomowego w ośr
ośrodkach
odkach zagranicznych
(np. w ramach
ch praktyki w programie Erasmus +);
doprecyzowanie sposobu nadzoru Opiekuna stażu nad lekarzem stażystą, który zmusi
Opiekunów do odnotowywania w dokumentacji medycznej zweryfikowania każdej
decyzji lekarza stażysty przed jej wykonaniem, a tym samym spowoduje, iż Opiekun
będzie w tym samym stopniu co lekarz staży
stażysta
sta odpowiedzialny za wszystkie
wykonywane przez lekarza stażystę procedury;
Wzrost wynagrodzenia lekarza stażysty do 150% wynagrodzenia minimalnego
za pracę określonego przez odpowiedni
odpowiedniee rozporządzenie Rady Ministrów.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland
Poland jest organizacją
o charakterze apolitycznym, niezarobkowym, samorządnym i trwałym zrzeszającą studentów
medycyny oraz młodych lekarzy, gromadząc w sumie ponad 2000 młodych ludzi. Jednym
z podstawowych
tawowych celów statutowych naszej działalności jest rozwój edukacji medycznej
w Polsce. W tym celu przeprowadziliśmy w 2015 i 2016 roku kompleksową ankietę dotyczącą
jakości nauczania medycyny w naszym kraju, przy pomocy której chcemy określić
najważniejsze
ze problemy polskiej edukacji medycznej.. Wyniki ankiety zostały zaprezentowane
wraz z propozycjami zmian w systemie kształcenia lekarzy podczas spotkania z Ministrem
Zdrowia Konstantym Radziwiłłem 2 listopada 2016 roku.

Komisja Wyższego Szkolnictwa Medy
Medycznego
cznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
jest ogólnopolskim przedstawicielstwem wszystkich studentów uniwersytetów medycznych
oraz największych uniwersyteckich wydziałów medycznych naszego kraju.
Reprezentujemy studentów wobec administracji rz
rządowej
ądowej i samorządowej oraz organizacji
społecznych. Realizowane jest to zarówno poprzez opiniowanie projektów aktów prawnych,
dotyczących spraw studenckich w zakresie wyższego szkolnictwa medycznego, jak również
poprzez wyrażanie opinii całego środowiska sstudenckiego
tudenckiego w palących kwestiach opieki
zdrowotnej, w tym stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.
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