
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)
  

z dnia 21 lipca 2005 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku 

doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 

21, poz. 204, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 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) w § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej 

umiejętności lub w kursie medycznym, realizowanym za pośrednictwem środków przekazu 

telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady 

Lekarskiej;”; 

2) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) udział w posiedzeniu oddziału stowarzyszenia działającego jako „kolegium specjalistów” albo 

„lekarskie towarzystwo naukowe”, zwane dalej „towarzystwem naukowym”;”; 

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) udział w programie edukacyjnym opartym o zadania testowe, akredytowanym przez towarzystwo 

naukowe lub kolegium specjalistów lub w programie edukacyjnym, realizowanym za pośrednictwem 

środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał 

akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej;”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: M. Balicki 

 

 

1)
 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439). 

2)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, 

poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845, z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 94, 

poz. 788. 
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