
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

KOMISJI DS. MŁODYCH LEKARZY W ROKU 2019 

 

Rok 2019 jak każdy poprzedni był dla nas, członków Komisji ds. Młodych Le-

karzy rokiem nowych pomysłów i projektów oraz kontynuacji wydarzeń na stałe wpi-

sanych w nasz kalendarz. Każde spotkanie wiązało się z nowymi wyzwaniami, ale 

także sprawiało, nam członkom, ogromną radość ze wspólnie spędzonego czasu. 

 

W mijającym roku, po raz kolejny, zorganizowaliśmy dwie Konferencje. 25 

maja - „Wieczorynka, czyli pierwsza praca prawie każdego lekarza” podczas której 

poruszone zostały tematy związane z pediatrią, chirurgią, chorobami wewnętrznymi. 

26 października „SORry taką mamy pracę” gdzie poruszono problemy chirurgii ura-

zowej, laryngologii, okulistyki, interny i psychiatrii z którymi możemy się spotkać 

pracując na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Oba te wydarzenia spotkały się z 

bardzo dużym zainteresowaniem co, naszym zdaniem, wynika głównie z odpowiednio 

dobranej tematyki. W tym roku dzięki współpracy z firmą organizującą kursy przygo-

towawcze do „LEK, LDEK” - „Więcej niż LEK” mogliśmy wśród zgromadzonych 

uczestników  obu konferencji rozlosować darmowe vouchery na kurs.  

 

W 2019 kolejny raz udało nam się rozszerzyć działalność autorskiego programu 

Komisji ds. Młodych Lekarzy -  Szczepienia+. Dzięki KML zadecydowano o dołoże-

niu do programu szczepienia przeciwko ospie wietrznej. Aktualnie refundacja obej-

muje  dwie dawki szczepienia przeciwko pneumokokom lub meningokokom oraz re-

fundacja  na szczepienie przeciwko ospie wietrznej. 

 



Dzięki pracy członków Komisji ds. Młodych Lekarzy w 2019 roku w trakcie 

ORL 15.06.2019 zostały przedstawione wnioski z ankiety satysfakcji ze stażu pody-

plomowego. Prezentację przedstawił Michał Fidera. Wnioski z ankiety spotkały się z 

ogromnym zainteresowaniem ze strony środowiska lekarskiego. Wielokrotnie cyto-

wane były w ogólnopolskich portalach medycznych. 

 

  Pomimo natłoku zadań i obowiązków zgodnie z wieloletnią tradycją zorganizo-

wano spotkanie dla studentów V i VI roku kierunku lekarskiego na którym omówiono 

szczegółowo staż podyplomowy. Kolejnym wydarzeniem było spotkanie ze staży-

stami, na którym tłumaczono proces rekrutacji na rezydenturę. Od wielu lat spotkania 

te cieszą się wielkim zainteresowaniem. 

 

 Znana wszystkim statuetka Mentora, która dzięki Komisji ds. Młodych Lekarzy, 

wręczana jest corocznie dla Nauczyciela, który dla wielu studentów/stażystów/mło-

dych lekarzy jest wzorem i wsparciem podczas dydaktycznej ścieżki, w 2019 roku zo-

stała przyznana dr hab. Annie Gotz-Więckowskiej.  

 

 Kolejne pomysły których omawianie rozpoczęło się w 2019 roku,  pozwalają  z 

optymizmem patrzeć na rozwój  Komisji w 2020 roku.   

 

       Przewodniczący  
      Komisji ds. Młodych Lekarzy 
      dr n. med. Bartosz Ubrański 


