
Sprawozdanie z działalności 
Komisji Kształcenia Medycznego ORL w Lublinie

za rok 2011 

Komisja Kształcenia Medycznego  w 2011 r. odbyła  41  zebrań roboczych. Zebrania odbywały się 
w siedzibie LIL raz w tygodniu.  Członkowie komisji pracowali również indywidualnie w innych dniach 
zależnie od potrzeb. Przewodnicząca Komisji lub jej Członkowie uczestniczyli  we wszystkich posiedzeniach 
Okręgowej Rady Lekarskiej. Przewodnicząca Komisji była gościem honorowym XIII Międzynarodowej 
Konferencji Okrągłego Stołu nt: ”Kształcenie przed- i podyplomowe w stomatologii. Efekty kształcenia 
wg Krajowej Ramy Kwalifikacyjnej .Wybrane aspekty wewnętrznych systemów oceny jakości kształcenia” 
organizowanej przez Katedrę i Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Program pracy Komisji obejmował następujące obszary:
1. Organizacja staży podyplomowych lekarzy i lekarzy stomatologów, którzy ukończyli studia w  roku 2011.
2. Realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. 
     w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
3. Określanie warunków przywracania prawa wykonywania zawodu- kierowanie na szkolenia uzupełniające 

lekarzy po  5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu.
4. Opiniowanie i kwalifikowanie wniosków w sprawie dofinansowania kształcenia lekarzy w formie pożyczek 

szkoleniowych
5. Organizacja kursów językowych i doskonalących dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Ad 1. Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów organizowane były w oparciu o rozporządzenie 
Ministerstwa  Zdrowia  z dnia 24 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami.
Dane dotyczące staży lekarzy

Początek stażu Liczba lekarzy Liczba szpitali do których skierowano 

stażystów

01.03.2011 r. 6 2

01.10.2011 r. 189 18

Dane dotyczące staży lekarzy dentystów

Początek stażu Liczba lekarzy dentystów Liczba szpitali do których 

skierowano stażystów

01.03.2011 r. 0 0

01.10.2011 r. 66 26

Wszystkim stażystom  wydano wydrukowane staraniem Komisji „Ramowe programy stażu 
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty”  , „Karty stażu podyplomowego”, a także anonimowe  ankiety 
ewaluacji „Przebieg stażu podyplomowego”.

Zorganizowano szkolenia w zakresie: prawa medycznego, bioetyki i orzecznictwa finansowanych
 w  oparciu o w/w rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia. Wydatki poniesione przez Lubelską Izbę Lekarską 
zrefundował Urząd Marszałkowski. Komisja koordynowała  również szkolenia dla lekarzy stażystów 
z zakresu profilaktyki i diagnostyki zakażeń HIV.

W sesji wiosennej do Lekarsko –  Dentystycznego Egzaminu Państwowego,który odbył się w dniu 
12.02.2011 r. zgłoszono 92 osoby, z tego 25 osób nie zdało egzaminu, a 19 nie zgłosiło się na egzamin. 
Do Lekarskiego Egzaminu Państwowego,który odbył się 26.02.2011r. zgłoszono 261 osób z tego 29  nie 
zdało egzaminu, a 36 nie zgłosiło się na egzamin. 

W sesji jesiennej do Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Państwowego  r. zgłoszono 125 osób, 
z tego 11 osób nie zdało egzaminu, a 33 nie zgłosiły się na egzamin. Egzamin odbył się 09.09.2011r. 
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Do Lekarskiego Egzaminu Państwowego ,który miał miejsce w dniu 23.09.2011 r. zgłoszono 381 osób z tego 
48 nie zdało egzaminu, a  46 nie zgłosiło się na egzamin. 

Ad 2. 
Zainteresowanym  lekarzom wydawano na bieżąco zaświadczenia potwierdzające liczbę uzyskanych 

punktów edukacyjnych. 
Komisja podjęła następujące uchwały :
−3 uchwały w sprawie potwierdzania spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy 
dentystów oraz wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia 
kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
−173 uchwały w sprawie potwierdzenia spełniania warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy 
dentystów 
−17 uchwał w sprawie potwierdzania dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy 
dentystów 
     
Ad 3. 

Komisja rozpatrzyła skierowane przez Komisję ds. Prawa Wykonywania Zawodu podania 3 lekarzy i 
jednego  lekarza dentysty,  ubiegających  się o przywrócenie prawa wykonywania zawodu po dłuższej niż 5- 
letnia przerwa w wykonywaniu zawodu. Trzech lekarzy skierowano na przeszkolenia uzupełniające. 

Ad 4.  
W 2011 r. pozytywnie rozpatrzono 21 wniosków lekarzy i lekarzy dentystów o przyznanie zwrotnych 

pożyczek szkoleniowych związanych ze szkoleniem specjalizacyjnym i doskonaleniem zawodowym. 
Delegatura chełmska przyznała 7 pożyczek po 2500 zł na łączną kwotę 17500 zł., Delegatura lubelska 
przyznała 14 pożyczek w tej samej kwocie na sumę 17500 zł. Suma przyznanych pożyczek zwrotnych wyniosła 
ogółem 52500 zł.

Ad 5
       W dniu 07.01.2011 r. Komisja Kształcenia zorganizowała kurs medyczny dla lekarzy i lekarzy dentystów 
nt: „Aspekty prawne prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej oraz fiskalizacji usług medycznych w 
ramach obowiązującego prawa”- udział w kursie zgłosiło 425 osób.
         W dniu 12.10.2011 r. odbył się kurs medyczny zorganizowany przez Komisję pt. „Prawne i etyczne 
aspekty odpowiedzialności lekarza i przedstawicieli przemysłu medycznego na gruncie obowiązującego 
prawa”- w kursie wzięło udział 98 osób.
         Dzięki współpracy Komisji z Uniwersytetem Medycznym Lubelska Izba Lekarska objęła patronat nad 
studiami podyplomowymi zorganizowanymi przez Uniwersytet Medyczny i firmę Quintiles pt. ”Badania 
kliniczne- organizacja,prowadzenie z elementami zarządzania”.Przewodnicząca Komisji została zaproszona do 
wygłoszenia wykładu pt. „Etyka w badaniach klinicznych”.

W związku z zainteresowaniem lekarzy i lekarzy dentystów z Tomaszowa Lubelskiego dalszą nauką 
języka angielskiego na wniosek Komisji Kształcenia Lubelska Izba Lekarska kontynuuje współpracę ze Szkołą 
Języka Angielskiego „COM” w Tomaszowie Lubelskim. 

Od 01.12.2011 r. nawiązano współpracę ze Szkołą Języka Angielskiego „Linguaton” z Lublina 
w zakresie prowadzenia kursu językowego dla lekarzy i lekarzy dentystów. Kursy są dofinansowane przez 
Lubelską Izbę Lekarska.

Przewodnicząca
Komisji Kształcenia Medycznego 

                                                                                      ORL w Lublinie

dr n. med. Monika A. Bojarska-Łoś 
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