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Pan

~~

anOhl1
Odpowiadaj~c na
zgromadz~

Pailskie wystqpienie w sprawie sankcji wobec lekarzy, kt6rzy nie

wymaganych przepisami prawa 200 punkt6w edukacyjnych do koilca okresu

rozliczeniowego, a zwlaszcza do zawartej w wystqpieniu deklaracj i rozpowszechnienia
przedmiotowej

odpowiedzi

w

srodowisku

lekarskim

"tak

aby

niepotrzebnie

nie

mitologizowac doskonalenia zawodowego lekarzy", uprzejmie informuj~, ze zgodnie
z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.

0

zawodach lekarza i lekarza

dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z p6in. zm.), lekarz rna prawo i obowi(lZek
doskonalenia zawodowego w szczeg6lnosci w r6znych formach ksztalcenia podyplomowego.
Przedmiotowa ustawa nie precyzuje wprost kar za niewypelnienie tego

obowi~zku,

a takze nie

zawiera delegacji dla ministra wlasciwego do spraw zdrowia do okreslenia tych sankcji
w drodze
W

rozporz~dzenia.

zwi~zku

z powyzszym

rozporz~dzenie

2004 r. w sprawie sposob6w dopelnienia

Ministra Zdrowia z dnia 6 paidziernika

obowi~zku

doskonalenia zawodowego lekarzy

i lekarzy dentyst6w (Dz. U. Nr 231, poz. 2326, z p6in. zm.), dookresla spos6b i tryb
obowi~zku

wypelniania tego

oraz stanowi, iz niedopelnienie

zawodowego jest odnotowywane w
stosownej adnotacji w
sprawowania przez
zawodu lekarza,

0

okr~gowym

okr~gowym

samorz~d

obowi~zku

doskonalenia

rejestrze lekarzy (§ 8 ust. 3 ). Zamieszczenie

rejestrze lekarzy jest bardzo istotnym instrumentem

lekarski nadzoru nad nalezytym i sumiennym wykonywaniem

kt6rym mowa wart. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.

(Dz. U. Nr 30, poz. 158, z p6in. zm.). W przypadku gdy

okr~gowa

0

izbach lekarskich

rada lekarska stwierdzi,

ze istnieje uzasadnione podejrzenie niedostatecznego przygotowania zawodowego lekarza,
rna prawo powolac

komisj~,

kt6ra na podstawie przepisu art. 11 ust. 1 ww. ustawy

o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wyda
lekarza.

opini~ 0

przygotowaniu zawodowym tego

Ponadto pragn~ podkresli6, ze zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 17 maJa 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z p6in. zm.), czlonkowie samorzCl:du lekarzy
podlegajCl: odpowiedzialnosci zawodowej przed sCl:dami lekarskimi za post~powanie sprzeczne
z zasadami etyki i deontologii zawodowej oraz za naruszenie przepis6w

0

wykonywaniu

zawodu lekarza. Nie budzi wCl:tpliwosci, iz niewypelnienie obowi(lZku doskonalenia
zawodowego jest naruszeniem przepis6w 0 wykonywaniu zawodu lekarza.
KonczCl:c, wyrazam
wzgl~du

nadziej~,

iz Pan Doktor jest

gl~boko

na rodzaj stanowiska, obowiCl:zkiem kazdego lekarza jest

przekonany

0

tym, ze bez

pogl~bianie swojej

medycznej, nabywanie nowych umiej~tnosci i wdrazanie ich do codziennej praktyki.

wiedzy

