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Sprawozdanie z pracy Komisji Kształcenia Medycznego WIL VI kadencji- za rok 2012 

 

 

 

 KKM WIL VI kadencji działa od 13.02.2010 roku. Do pracy w komisji zgłosiło się 25 

osób, w roku 2012 funkcje przewodniczącej komisji pełniła dr n. med. Aldona Pietrysiak, 

wice –przewodniczącymi byli: prof. dr hab. n. med. Andrzej Obrębowski i dr n .med. Marek 

Popielarz, natomiast sekretarzem dr n. med. Anna Kurhańska –Flisykowska. Zebrania KKM 

odbywały się raz w miesiącu.  

Realizując swe regulaminowe obowiązkiem KKM skierowała  na staż podyplomowy: 

 w sesji wiosennej roku 2012- 5 lekarzy i 3 lekarzy dentystów. 

 w sesji jesiennej roku 2012 - 260 lekarzy i 103 lekarzy dentystów. 

1 lekarz  rozpoczął staż podyplomowy w innym niż ustawowo terminie/ po uzyskaniu zgody 

Ministra Zdrowia/. 4 lekarzy  wyraziło chęć zmiany miejsca odbywania stażu 

podyplomowego. KKM rozpatrzyła prośby tych lekarzy i skierowała ich do odbywania stażu 

podyplomowego  na nowych warunkach.  

Komisja Kształcenia Medycznego wyraziła opinie o 17 wnioskach podmiotów ubiegających 

się o wpisanie na listę marszałkowską podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży 

cząstkowych lub całego stażu podyplomowego: 7 z medycyny rodzinnej, 3 z ortodoncji i 7  

podmiotów chcących prowadzić cały  staż podyplomowy  dla lekarzy dentystów . Chciałabym 

podziękować lekarzom którzy wyrazili chęć kształcenia naszych najmłodszych koleżanek i 

kolegów  lekarzy. Każdego roku przy wyznaczaniu miejsc odbywania staży podyplomowych 

brakuje nam kilkunastu miejsc. Najgorzej  jest z miejscami dla lekarzy dentystów.  

 

Dla 2 lekarzy którzy mieli ponad 5 letnią przerwę w wykonywaniu zawodu Komisja 

opracowała programy przeszkolenia i przedstawiła je do akceptacji ORL WIL. 4 lekarzy 

rozliczyła z odbytego przeszkolenia po ponad 5 letniej przerwie w wykonywaniu zawodu i 

przygotowała wnioski do ORL WIL  o przywrócenie im prawa wykonywania zawodu.  

 

KKM WIL prowadzi  Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Lekarzy i 

Lekarzy Dentystów. W roku 2012 KKM WIL dokonała wpisów do Rejestru: 

 dla 10 podmiotów, które mają siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego w 

tym również wnioski o przedłużeniu okresu kształcenia: 7 lekarskich, 2 

dentystycznych i 1 lekarsko-dentystycznego,  

 dla 10 podmiotów potwierdzenie spełnienie warunków kształcenia przez podmioty , 

które mają siedzibę w innym województwie : 8 dentystycznych i 2 lekarskich , 

 zarejestrowała 5 nowych podmiotów w tym : 3 lekarskie i 2 lekarsko -dentystyczne . 

 

Działając w oparciu o regulamin udzielania pomocy finansowej na cele kształcenia 

medycznego KKM WIL rozpatrzyła 398 wniosków i przyznała 167 135,00 zł zwrotu kosztów 

kształcenia podyplomowego. Rok 2012 był pierwszym rokiem funkcjonowania 

zmodyfikowanego regulaminu pomocy finansowej  na cele kształcenia medycznego zgodnie z 

Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej 135/2011 z 22 X 2011. Koleżanki i koledzy lekarze 



mogą występować z wnioskiem o pomoc finansową do 3 miesięcy od ukończenia kursu/ stażu 

obowiązkowego do specjalizacji i nie później niż do 15 XII danego roku kalendarzowego. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 X 2004 lekarze i lekarze dentyści 

podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe poprzez kształcenie podyplomowe prowadzą 

Ewidencję Doskonalenia Zawodowego. KKM WIL w roku 2012 przyjęła 157 ewidencji 

doskonalenia zawodowego, sprawdziła je i po weryfikacji przedstawiła ORL WIL punkty 

edukacyjne zebrane przez kolegów lekarzy. 

KKM WIL przygotowała dla ORL WIL 36 propozycji kandydatów na konsultantów 

wojewódzkich  w 13  specjalnościach i przygotowała opinie o 4 kandydatach na konsultantów 

krajowych . 

Kończąc chciałabym podziękować paniom mgr Katarzynie Bukiewicz i mgr Monice Gumnej 

pracownicom biura WIL, za ogrom włożonej pracy i życzliwość przy prowadzeniu spraw 

KKM, jak również koleżankom i kolegom którzy regularnie i intensywnie uczestniczyli w 

pracach komisji.  

 

       

 

Aldona Pietrysiak. 

 

 

 

 


