WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE LEKARZ JEST ZOBOWIĄZANY PRZEDŁOŻYĆ
W ODDZIALE DOSKONALENIA KADR MEDYCZNYCH W BYDGOSZCZY
PRZED DOPUSZCZENIEM DO PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO

1. Indywidualny (szczegółowy) program specjalizacji
(opracowany na podstawie ramowego programu specjalizacji z danej dziedziny,
zaakceptowany i podpisany przez kierownika specjalizacji - pieczątką specjalisty).
2. Karta szkolenia specjalizacyjnego z:
 decyzją kierownika specjalizacji o zaliczeniu szkolenia (stażu) specjalizacyjnego
odbytego zgodnie z programem specjalizacji,
 wymaganymi wpisami z potwierdzeniami i zaliczeniami – staży, kolokwiów, dyżurów,
 adnotacją o przedłużeniach czasu trwania specjalizacji,
 wpisanymi wszystkimi kursami realizowanymi z programu,
 wpisanym tytułem pracy poglądowej.
3. Indeks wykonywanych zabiegów i procedur medycznych (potwierdzonych):
 nazwa stażu,
 podpis i pieczątka opiekuna stażu,
 pieczątka jednostki prowadzącej staż.
Zestawienie zbiorcze wykonanych zabiegów i procedur medycznych podpisane przez
kierownika specjalizacji (dołączone do Indeksu).
4. Opinia zawodowa lekarza wystawiona przez kierownika specjalizacji
(dotycząca uzdolnień i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku
do pacjentów i współpracowników, zdolności organizacyjnych, umiejętności pracy w zespole).
5. Zaświadczenia z ukończonych kursów obowiązkowych
 w oryginałach, w tym kurs „Zdrowie Publiczne” – wpisane w karcie szkolenia,
 kserokopie ewentualnych zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów z ukończonych
dodatkowych kursów.
6. Praca poglądowa
(zgodnie z programem specjalizacji, zaakceptowana i podpisana przez kierownika
specjalizacji, można dostarczyć również pracę, w której jest się współautorem lub pracę
zbiorową. Tytuł pracy należy wpisać w karcie szkolenia specjalizacyjnego).
7. Prawo Wykonywania Zawodu
Bydgoska Izba Lekarska, 85-681 Bydgoszcz ul. Powstańców Warszawy 11, tel. 52 3460780, fax 346 07 80 w. 55
Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Danielewskiego 6, tel. 56 655 41 60.

8. Zaświadczenie o przynależności do Towarzystwa Naukowego
(udział w posiedzeniach w czasie odbywania szkolenia specjalizacyjnego).

9. Kserokopie dyplomów posiadanych specjalizacji
(oryginały do wglądu)
10. Osoby ze stopniami naukowymi:
 kserokopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego (oryginał do wglądu),
 wykaz publikacji – zaakceptowany przez kierownika specjalizacji.
11. Zaświadczenie o znajomości języka obcego
(od jesieni 2011 r. język obcy nie jest wymagany)
12. Kserokopia świadectwa pracy
(lekarza odbywającego specjalizację w trybie rezydentury, z ostatniego miejsca zatrudnienia).
13. Decyzja Ministra Zdrowia
(w oryginale – jeżeli było przedłużenie czasu trwania specjalizacji)
Decyzja CMKP
(w oryginale – jeżeli było skrócenie czasu trwania specjalizacji)

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
w Bydgoszczy
Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie
Centrum Zdrowia Publicznego
Oddział Doskonalenia Kadr Medycznych
85-066 Bydgoszcz, ul. Konarskiego 1-3
tel. (52) 349-77-64 do 68, (52) 349-74-73
fax: (52) 349-77-66
www.zdrowie.bydgoszcz.uw.gov.pl

