
UCHWAŁA Nr 98/04/IV
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia  17 grudnia 2004 r.
w sprawie doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

	Naczelna Rada Lekarska na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 30, poz. 158, zm. z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885)
	świadoma obowiązków, które spoczywają na lekarzach i lekarzach dentystach, które wynikają z art. 56 Kodeksu Etyki Lekarskiej,

w poczuciu obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, 
	uwzględniając regulacje światowych i europejskich organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych w tym zakresie,
	pragnąc dać tym kolegom, którzy mimo trudnych warunków pracy, poświęcają swój czas i środki finansowe ustawicznemu doskonaleniu swojej wiedzy, możliwość formalnego potwierdzenia ich wysiłków,
potwierdzając treści zawarte w swoich dotychczasowych uchwałach w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego,
doceniając nowe przepisy wykonawcze w tej sprawie będące potwierdzeniem zasad doskonalenia zawodowego przyjętych wcześniej przez środowisko lekarzy i lekarzy dentystów,
oczekując, że już niebawem obowiązkowi doskonalenia zawodowego będą towarzyszyć przepisy z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy oraz w zakresie zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych ułatwiające wypełnienie tego obowiązku,
 uchwala, co następuje: 
	
§ 1
Lekarz, lekarz dentysta realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego w formach przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr, 231 poz. 2326 z 2004 r.).


§ 2
Lekarz, lekarz dentysta uczestniczący w zorganizowanej formie doskonalenia zawodowego, a w szczególności w zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym lub szkoleniu wewnętrznym realizuje obowiązek doskonalenia zawodowego, jeśli podmiot prowadzący to wydarzenie edukacyjne jest:
1) uprawniony do kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, na podstawie 	odrębnych przepisów, tj. 
		a) wyższa szkoła medyczna,
		b) jednostka badawczo-rozwojowa,
	c) zakład opieki zdrowotnej w zakresie kształcenia lekarzy, lekarzy dentystów udzielających
		w nim świadczeń zdrowotnych,
	d) Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
		e)	 podmiot prowadzący kształcenie w ramach  programu doskonalenia zawodowego, 				przyjętego przez zarząd główny towarzystwa 	naukowego lub kolegium specjalistów, 				zaakceptowanego przez Naczelną Radę Lekarską,
2) podmiotem, który uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia podyplomowe 	lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez właściwą okręgową radę lekarską.

§ 3
1. Lekarz, lekarz dentysta, który przystępuje do konkursu na stanowisko kierownicze lub inne stanowisko w zakładzie opieki zdrowotnej, występujący o zatrudnienie jako nauczyciel akademicki, występujący o uzyskanie środków finansowych na kształcenie podyplomowe lub pracę naukową, występujący o zmianę warunków zatrudnienia, występujący o zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych  przedstawia dokument Prawo wykonywania zawodu lekarza lub Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty zawierający wpis o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego wraz z liczbą uzyskanych punktów edukacyjnych.
2. Okręgowa rada lekarska może ustanowić i przyznawać wyróżnienia dla lekarzy, lekarzy dentystów, którzy wykazali się uczestniczeniem w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzyskali w okresie rozliczeniowym, co najmniej 400 punktów edukacyjnych.

§ 4
1. Lekarz, lekarz dentysta, który realizował obowiązek doskonalenia zawodowego w okresie od 	dnia 14 kwietnia 2000 r. do dnia listopada 2004 r. sporządza zestawienie odbytych zdarzeń 	edukacyjnych wraz z punktami edukacyjnymi obliczonymi według rozporządzenia, o którym 	mowa w § 1 w celu przedstawienia go właściwej okręgowej radzie lekarskiej.
2. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w ust. 1 okręgowa rada lekarska dokonuje 	zbiorczego wpisu do „Indeksu doskonalenia zawodowego” lekarza, lekarza dentysty.

§ 5
Traci moc uchwała Nr 38-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie określenia sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy i lekarzy stomatologów.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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