Informacje w sprawie doskonalenia zawodowego
lekarzy – czyli kilka słów o sposobie naliczania
„punktów edukacyjnych”.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6
października 2004 roku każdy lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek
doskonalenia zawodowego. Obowiązek ten można dopełnić w postaci
różnych aktywności, za które przysługuje określona liczba punktów
edukacyjnych. Każdy lekarz w czteroletnim okresie rozliczeniowym
ma obowiązek uzyskać 200 punktów edukacyjnych. Po zakończeniu
danego okresu rozliczeniowego lekarz ma obowiązek przed
zakończeniem kolejnego czteroletniego okresu (w którym ma
ponownie obowiązek uzyskać 200 pkt.) udokumentować wypełnienie
obowiązku doskonalenia zawodowego poprzez wpis w prawie
wykonywania zawodu, dokonany przez odpowiednią Okręgową Izbę
Lekarską.
Ilość punktów uzyskana za poszczególne aktywności jest
limitowana w każdym okresie rozliczeniowym w latach 6.11.2004 –
07.09.2016 (patrz załącznik - Tabela 1 dla aktywności które miały
miejsce od 6.11.2004 do 7.09.2016) co oznacza, że nie można
wypełnić obowiązku w tym czasie np. tylko przez uczestnictwo
w konferencjach naukowych ( limit ogranicza tą aktywność do 40 pkt.
w całym okresie rozliczeniowym – pozostałe 160 pkt. trzeba uzyskać
w inny sposób). Dzięki stałym rozmowom prowadzonym przez Izbę
Lekarską z dniem 08.09.2016 zniesiono większość limitów na
poszczególne aktywności pozostawiając tylko nieliczne limity
w mniej istotnych sprawach. Wywalczenie tej zmiany znacznie
zwiększyło szanse na uzyskanie limitu 200 pkt. poprzez np. uznanie
uczestnictwa w wielu konferencjach, które dotychczas nie mogły
zostać zaliczone na poczet doskonalenia zawodowego poprzez limit
40 godzin uczestnictwa w ciągu 4 lat . Punkty przydzielane od
08.09.2016 znajdziecie Państwo w załączniku – Tabela 2 dla
aktywności, które miały miejsce od 08.09.2016
Każdy lekarz po zakończeniu okresu rozliczeniowego powinien
wypełnić kartę ewidencji ( znajduje się w załączniku) doskonalenia
zawodowego i wraz z indeksem doskonalenia zawodowego oraz

oryginałami certyfikatów kursów, konferencji i zjazdów, złożyć
w Ośrodku Kształcenia Medycznego celem dokonania weryfikacji
i wpisu.
Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że od 2004 roku punkty są
przyznawane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Bardzo
prosimy o zwracanie uwagi czy na dyplomie lub zaświadczeniu
organizator umieścił informację o ilości przyznanych punktów
z adnotacją „Na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z ….”. Wówczas wliczana jest liczba widniejąca na dyplomie.
Ponadto od 2007 roku na zaświadczeniu powinien widnieć 14cyfrowy numer nadawany przez izbę lekarską, w której kurs został
zarejestrowany. Brak w/w informacji może powodować nieważność
zaświadczeń do zaliczenia punktów edukacyjnych.
Prosimy o zwrócenie uwagi organizatorom szkoleń jeśli brak
takich danych na dokumentach wydawanych Państwu po
zakończeniu szkolenia.

