
ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY PRZEBIEGU STAŻU 

PODYPLOMOWEGO LEKARZA 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu 

podyplomowego lekarza i lekarza dentysty obowiązkiem lekarza jest wypełnienie ankiety dotyczącej 

oceny swojego stażu. Chcemy rozszerzyć zakres pytań w stosunku do tego, co zawarte jest w załączniku 

nr 5 (lekarze) oraz załączniku nr 6 (lekarze dentyści) do ww. ustawy. Planujemy na podstawie informacji 

uzyskanych od Państwa, ocenić jednostki organizujące staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, 

wskazując młodszym koleżankom i kolegom, które szpitale lub jednostki warto wybrać celem odbycia 

szkolenia.  

     Dziękujemy za pomoc! 

 

PYTANIA OGÓLNE 

 

1. Jaka była Pana/Pani macierzysta jednostka stażowa? 

………………………………………….………………………………………….………………………………………………………… 

2. Czy poleciłby/poleciłaby Pan/i miejsce odbywania swojego stażu młodszym 

koleżankom/kolegom?         TAK NIE 

3. Czy staż podyplomowy wpłynął na wybór specjalizacji przez Panią/Pana? 

a) Tak, spowodował, że utrzymałam/em wcześniejszy wybór 

b) Tak, pod wpływem stażu zmieniłam/em swój wybór 

c) Tak, w trakcie trwania stażu zdecydowałam/em się na swój wybór 

d) Nie, staż nie miał żadnego wpływu na wybraną przeze mnie specjalizację 

4. Który kurs obowiązkowy podczas stażu podyplomowego uważa Pan/i za najbardziej 

wartościowy pod kątem przygotowania do wykonywania zawodu lekarza? Można zaznaczyć 

więcej niż jedną odpowiedź. 

a) Bioetyka 

b) Krwiodawstwo i krwiolecznictwo 

c) Medycyna ratunkowa  

d) Orzecznictwo 

e) Prawo medyczne 

 

 



5. Czy uważa Pan/i, że staż podyplomowy dobrze przygotował Panią/Pana do samodzielnej 

pracy? Proszę ocenić w skali od 1 do 5. 

zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 zdecydowanie tak 

6. Czy liczba stażystów na stażach na danym oddziale powodowała,  

że zdobywanie wiedzy było trudne?       TAK NIE 

Jeśli tak, na których stażach? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Jak oceniasz sposób organizacji stażu podyplomowego przez WIL? Proszę ocenić w skali 1-5. 

Bardzo źle 1 2 3 4 5 Bardzo dobrze 

8. Czy czułeś wsparcie i miałeś poczucie, że w czasie pracy możesz zwrócić się  

z każdym problemem do koordynatora stażu?     TAK NIE 

9. Czy planuje Pan/i wyjazd za granicę po zakończonym stażu podyplomowym?  TAK NIE 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i zakładać wkłucia dożylne i dotętnicze?     TAK NIE 

2. Potrafi Pan/i zachować wszystkie procedury podczas przetaczania  

preparatów krwiopochodnych?       TAK NIE 

3. Podjęłaby/podjąłby się Pan/i w trakcie pracy na SOR/POZ interpretacji EKG?  TAK NIE 

4. Potrafi Pan/i nakłuwać opłucną i otrzewną?      TAK NIE 

5. Potrafi Pan/i założyć cewnik do pęcherza moczowego u mężczyzny i kobiety?  TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z chorób wewnętrznych: 

6. Czy miał/a Pan/i możliwość samodzielnego prowadzenia (pod nadzorem  

lekarza specjalisty) pacjentów?        TAK NIE 

 



 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z PEDIATRII  

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i wykonać pełne badanie pediatryczne (badanie  

przedmiotowe i podmiotowe)?          TAK NIE 

2. Potrafi Pan/i wykonać zabiegi pielęgnacyjne u niemowlęcia?        TAK NIE 

3. Potrafi Pan/i wykonać wkłucie dożylne i pobrać krew do badania  

u pacjenta pediatrycznego?       TAK NIE 

4. Potrafi Pan/i pobrać płyn mózgowo-rdzeniowy u dziecka?       TAK NIE 

5. Potrafi Pan/i założyć cewnik do pęcherza moczowego u dziecka?       TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z pediatrii: 

6. Czy miał/a Pan/i możliwość samodzielnego prowadzenia (pod nadzorem  

lekarza specjalisty) pacjentów?        TAK NIE 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z NEONATOLOGII 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i samodzielnie zbadać noworodka po porodzie i ocenić stan  

zgodnie ze skalą Apgar?        TAK NIE 

2. Potrafi Pan/i założyć cewnik do pęcherza moczowego  noworodka płci  

męskiej i żeńskiej?         TAK NIE 

3. Zna Pan/i zasady resuscytacji noworodka?      TAK NIE 

4. Zna Pan/i podstawowe zasady pielęgnacji i karmienia noworodka?   TAK NIE 

5. Zna Pan/i zasady postępowania u noworodka z podejrzeniem  

sinicznej wady serca?         TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z neonatologii: 

6. Czy miał/a Pan/i możliwość samodzielnego prowadzenia (pod nadzorem  

lekarza specjalisty) pacjentów?        TAK NIE 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z CHIRURGII 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Posiada Pan/i umiejętność znieczulenia miejscowego i szycia  

chirurgicznego ran powierzchownych?       TAK NIE 

2. Zna i rozumie Pan/i procedurę postępowania przy krwotoku zewnętrznym?  TAK NIE 

3. Zna  i rozumie Pan/i schemat postępowania u pacjenta po oparzeniu?   TAK NIE 

4. Potrafi Pan/i zbadać pacjenta per rectum i wykonać anoskopię?  

a) tak, potrafię wykonać oba badania  

b) tak, ale potrafię wykonać tylko badanie per rectum 

c) tak, ale potrafię wykonać tylko anoskopię 

d) nie 



5. Potrafi Pan/i założyć podstawowe rodzaje unieruchomienia gipsowego  

na kończyny?         TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z chirurgii: 

6.  Czy w trakcie stażu asystował/a Pan/i przy zabiegach chirurgicznych? Jeśli tak,  

to czy wystarczająco często?  

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i zbadać położniczo zewnętrznie i wewnętrznie, ginekologicznie  

oraz gruczoły sutkowe?         TAK NIE 

2. Potrafi Pan/i interpretować badanie kardiotokograficzne?     TAK NIE 

3. Zna Pan/i zasady postępowania podczas odbierania porodu fizjologicznego?  TAK NIE 

4. Potrafi Pan/i naciąć i zszyć krocze?       TAK NIE 

5. Potrafi Pan/i wykonać i zinterpretować wyniki badania cytologicznego?   TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z położnictwa i ginekologii: 

6.  Czy w trakcie stażu asystował/a Pan/i przy zabiegach ginekologicznych? Jeśli tak,  

to czy wystarczająco często?  

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 



PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z PSYCHIATRII 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i stwierdzić u pacjenta myśli samobójcze?    TAK NIE 

2. Potrafi Pan/i nawiązać kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi?   TAK NIE 

3. Potrafi Pan/i przeprowadzić interwencję kryzysową?     TAK NIE 

4. Potrafi Pan/i postępować w sytuacji konieczności działania bez zgody chorego?  TAK NIE 

5. Potrafi Pan/i stosować leki z grupy leków psychotropowych?   TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z psychiatrii: 

6. Czy miał/a Pan/i możliwość samodzielnego prowadzenia (pod nadzorem  

lekarza specjalisty) pacjentów?        TAK NIE 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z MEDYCYNY RODZINNEJ 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i ocenić rozwój fizyczny i psychoruchowy dziecka?    TAK NIE 

2. Potrafi Pan/i w odpowiedni sposób zatamować krwawienie z nosa,  

wykonując tamponadę przednią?       TAK NIE 

3. Potrafi Pan/i samodzielnie usunąć woskowinę uszną?     TAK NIE 

 



4. Potrafi Pan/i wykonać podstawowe procedury okulistyczne tj. usuwać ciała  

obce z worka spojówkowego, zbadać dno oka, zbadać ostrość wzroku, 

widzenie barwne i obuoczne?        TAK NIE 

5. Potrafi Pan/i samodzielnie przeprowadzić szczepienia ochronne zgodnie  

z kalendarzem szczepień?       TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z medycyny rodzinnej: 

6. Czy uczestniczył/a Pan/i w wizytach domowych?     TAK NIE 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z MEDYCYNY RATUNKOWEJ 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i postępować w tamowaniu krwotoków:   

a. z ran powierzchownych        TAK NIE 

b. z  dużych naczyń       TAK NIE 

c. z górnego/dolnego odcinka przewodu pokarmowego    TAK NIE 

d. z układu oddechowego (nos, krtań, oskrzela)     TAK NIE 

2. Potrafi Pan/i wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) pacjenta? TAK NIE 

3. Potrafi Pan/i udrażniać drogi oddechowe następującymi metodami: 

a. bezprzyrządowo        TAK NIE 

b. intubacją dotchawiczą        TAK NIE 

c. metodami alternatywnymi (maski, rurki krtaniowe, rurki Cobra itp.)  TAK NIE 

d. metodami chirurgicznymi       TAK NIE 

4. Potrafi Pan/i wykonać kardiowersję/defibrylację     TAK NIE 

5. Potrafi Pan/i wykonać dostęp naczyniowy do: 

a. żyły obwodowej        TAK NIE 



b. żyły centralnej                                                                 TAK NIE 

c. tętnicy odwodowej                                                         TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z medycyny ratunkowej: 

6. Czy miał/a Pan/i możliwość samodzielnego prowadzenia (pod nadzorem  

lekarza specjalisty) pacjentów?        TAK NIE 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE STAŻU Z ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII 

 

Jednostka, w której staż był realizowany: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym stażu: 

1. Potrafi Pan/i podjąć zaawansowane czynność resuscytacyjne oraz  odróżnić rytmy do 

defibrylacji i nie do defibrylacji?       TAK NIE 

2. Zna i rozumie Pan/i etapy wprowadzania pacjenta w znieczulenie ogólne?  TAK NIE 

3. Zna i rozumie Pan/i podstawowe zasady opieki nad pacjentem na oddziale  

intensywnej terapii?         TAK NIE 

4. Potrafi Pan/i odbarczyć odmę prężną?       TAK NIE 

5. Potrafi Pan/i interpretować wyniki kapnometrii?     TAK NIE 

 

Odpowiedzi dotyczące organizacji czasu pracy w trakcie stażu z anestezjologii i intensywnej terapii: 

6. Czy miał/a Pan/i możliwość samodzielnego prowadzenia (pod nadzorem  

lekarza specjalisty) pacjentów?        TAK NIE 

7. Jaką część czasu pracy zajmowała Pani/Panu praca z dokumentacją medyczną? 

wcale 1 2 3 4 5 cały czas 

 

 



PYTANIA DOTYCZĄCE KURSU Z BIOETYKI 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym kursie: 

1. Rozumie Pan/i regulacje zawarte w Kodeksie Etyki Lekarskiej, Przysiędze Hipokratesa  

i innych dokumentach określających zasady etyczno-deontologiczne?   TAK NIE 

2. Rozumie Pan/i podstawy współczesnych problemów bioetycznych tj. prokreacji  

ludzkiej, eksperymentów medycznych,  transplantacji  tkanek i narządów,  

medycyny paliatywnej, reanimacji i uporczywej terapii?     TAK NIE 

3. Rozumie Pan/i problematykę związaną z wykonywaniem zawodu lekarza tj. godności  

zawodu, relacji lekarz-lekarz  oraz lekarz-pacjent, prawa lekarza do odmowy leczenia, 

racjonowania metod leczenia i alokacji środków finansowych?   TAK NIE 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE KURSU Z PRAWA MEDYCZNEGO 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym kursie: 

1. Zna i rozumie Pan/i zasady funkcjonowania samorządu lekarskiego?   TAK NIE 

2. Rozumie Pan/i problematykę prawną codziennej praktyki lekarskiej  

tj. informowania pacjenta o jego stanie zdrowia, tajemnicy lekarskiej i jej  

przestrzeganie, wypisywania recept, prowadzenia dokumentacji medycznej,  

inspekcji  sanitarnej, zwalczania chorób zakaźnych, organizacji i prowadzenia  

praktyk lekarskich oraz zakładów leczniczych?      TAK NIE 

3. Rozumie Pan/i tematykę i przepisy związane z zasadami wykonywania zawodu  

lekarza, prawem wykonywania zawodu lekarza,  odpowiedzialnością cywilną,  

karną, zawodową w zawodzie lekarza oraz ochroną zdrowia psychicznego 

i przeciwdziałaniem uzależnień?       TAK NIE 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE KURSU Z ORZECZNICTWA 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym kursie: 

1. Potrafi Pan/i prawidłowo wypełniać zaświadczenia lekarskie, w tym m.in. ZUS ZLA?   TAK   NIE 

 



2. Zagadnienia z zakresu orzecznictwa lekarskiego zostały przedstawione w sposób zrozumiały 

i jasny?  

zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 zdecydowanie tak 

3. Czy czas poświęcony na ten kurs był odpowiedni? 

zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 zdecydowanie tak 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE KURSU Z MEDYCYNY RATUNKOWEJ 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym kursie: 

1. Czy potrafi Pan/i udzielić pomocy choremu w stanie zagrożenia życia wywołanym 

zaburzeniami układu krążenia?       TAK NIE 

2.  Czy zna Pan/i zasady postępowania z pacjentem urazowym znajdującym się  

w stanie zagrożenia życia?       TAK NIE 

3. Czy ilość zajęć praktycznych w czasie kursu była wystarczająca? 

zdecydowanie nie 1 2 3 4 5 zdecydowanie tak 

 

PYTANIA DOTYCZĄCE KURSU Z KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA 

 

Czy w Pani/Pana ocenie po tym kursie: 

1. Zna Pan/i zasady racjonalnego leczenia krwią i jej składnikami oraz tematykę  

powikłań poprzetoczeniowych?       TAK NIE 

2. Rozumie Pan/i zasady rejestrowania i kwalifikowania dawców krwi  

oraz schemat działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa  

(pobieranie krwi, produkcja preparatów krwiopochodnych, przechowywanie,  

kontrola jakości, dystrybucja)?                                           TAK NIE 

3. Ocena ogólna kursu:  

Bardzo słaby 1 2 3 4 5 Bardzo dobry 

 


