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Pan 

Marek Michalak 

Rzecznik Praw Dziecka 

odpowiadając na pismo z dnia 10.01.2017 r.. znak: ZSS.422.2.2017 odnoszące się  do 

rekomendacji zawartej w treści raportu końcowego sporządzonego przez Zespół  

powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania 

Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i 

lekarzy dentystów (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 38, z późn. zm.), proszę  o przyjęcie 

poniższego. 

Należy mieć  na uwadze, że raport podsumowujący pracę  członków Zespołu jest 

wyłącznie dokumentem opiniodawczo-doradczym. Zawarte w nim rekomendacje 

dotyczące organizacji kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 

tabele wymieniające specjalizacje uwzględniające obowiązującą  dyrektywę  unijną. 

podspecjalizacje oraz umiejętności mogą  stanowić  jedynie wstępny materiał  

pomocniczy do dalszej dyskusji nad procedowaniem planowanej ,dużej nowelizacji" 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, a rozwiązania w nim zawarte nie mogą  

być  postrzegane, jako jedyny przyjęty kierunek proponowanych zmian. bowiem „dużej 

nowelizacji-  ustawy towarzyszyć  będą  jeszcze konsultacje międzyresortowe i publiczne 

w trakcie. których każdy będzie mógł  zgłosić  uwagi do projektu ustawy. 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ww. zarządzeniem powołującym przedstawicieli 

Naczelnej Rady Lekarskiej, organizacji młodych lekarzy. przedstawicieli CMKP i CEM 

oraz innych ekspertów, którzy legitymowali się  długoletnim doświadczeniem i wiedzą  

z zakresu kształcenia podyplomowego, nie była wymagana na tym etapie konsultacja 
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ze wszystkimi środowiskami reprezentującymi poszczególne dziedziny medycyny. 

W samej też  treści raportu końcowego zawarte są  wskazania, że powyższe wymaga 

uzgodnień  z konsultantami krajowymi. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie resort pracuje nad ogólnymi 

założeniami do nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

oraz zapewniam. ze przy planowaniu nowych rozwiązań  będziemy brać  pod uwagę  

wszystkie zgłoszone propozycje o czym również  pismem z dnia 2 stycznia 2017 r. 

została poinformowana Pani Prof. Grażyna Mielnik-Niedzielska konsultant krajowy 

w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej. 

Jarosław Pinkas 
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