
Stanowisko 

Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich 

z dnia 15 lutego 2013 r. 

w sprawie modułowego systemu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów 

Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich wyraża zadowolenie z wprowadzenia do ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty wielu postulatów wyrażonych w stanowisku KPTL z dnia 15 

grudnia 2008 r. w sprawie kształcenia specjalizacyjnego lekarzy i lekarzy dentystów. Przypominając to 

stanowisko, a także stanowiska z dnia 22 czerwca 2009 r. w sprawie  umiejętności w węższych dziedzinach 

medycyny oraz z dnia 15 września 2011 r. w sprawie organizacji kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów w 

zakresie umiejętności, a także biorąc pod uwagę, że:  

 uzyskanie tytułu specjalisty jest dla lekarzy najważniejszym celem w ich rozwoju zawodowym;  

 wysoki poziom wiedzy, umiejętności praktycznych oraz profesjonalizmu lekarzy specjalistów jest 

najważniejszym celem systemu kształcenia specjalizacyjnego;  

 wprowadzenie nowego systemu powinno nastąpić jak najszybciej, gdyż w opinii środowiska lekarzy i 

lekarzy dentystów system specjalizacji wymaga szybkiej poprawy;   

 same zmiany przebiegu kształcenia nie wystarczą do uzyskania sprawnego i przyjaznego systemu 

kształcenia specjalizacyjnego  

przyjmuje następujące stanowisko:  

1. Moduły podstawowe powinny trwać 3 lata, kończyć się egzaminem i zapewniać możliwość jak 

najszerszego wyboru modułów specjalistycznych. Pozytywny wynik tego egzaminu powinien być 

warunkiem przystąpienia do PES, ale nie powinien warunkować rozpoczęcia szkolenia w module 

specjalistycznym. 

2. Programy kształcenia w modułach podstawowych powinny zawierać możliwie najszersze wspólne 

podstawy kształcenia, a liczba modułów specjalistycznych powinna być możliwie jak najmniejsza.  

3. Przydział miejsc kształcenia w obu modułach powinien odbywać się centralnie i jego podstawą 

powinny być wyniki LEK albo LDEK.  

4. Lekarze i lekarze dentyści kierujący szkoleniem specjalizacyjnym powinni być odpowiednio 

wynagradzani za tę pracę.  

5. System kształcenia specjalizacyjnego powinien ułatwiać mobilność szkolących się i stwarzać warunki 

do pełnego wykorzystania miejsc specjalizacyjnych w całym kraju. 

6. Kształcenie specjalizacyjne powinno odbywać się według jednakowych zasad dla wszystkich lekarzy i 

lekarzy dentystów bez względu na miejsce pracy i nieuzasadnione jest tworzenie odmiennych trybów 

kształcenia zależnie od miejsca zatrudnienia.  

Konferencja także apeluje do Ministra Zdrowia o szybkie przygotowanie w ścisłej współpracy ze środowiskiem 

lekarzy i lekarzy dentystów reprezentowanym przez samorząd lekarski oraz naukowe towarzystwa lekarskie 

szczegółowych rozwiązań w zakresie systemu kształcenia specjalizacyjnego.  
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