W związku z prawem i obowiązkiem dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231, póz. 2326) jedną z form kształcenia
podyplomowego jest udział lekarza lub lekarza dentysty w szkoleniu wewnętrznym,
zorganizowanym przez podmiot leczniczy lub grupę lekarzy -uprawnia do uzyskania 2
punktów edukacyjnych za posiedzenie.
Szkolenia wewnętrzne mogą organizować:
1) podmioty uprawnione do prowadzenia odpowiednio stażu podyplomowego, specjalizacji
lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny
lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
2) inne podmioty np.;: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną
i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe;
3) inne podmioty zwane dalej "organizatorami kształcenia".
tzw. „grupy lekarzy", które chcą zorganizować sobie szkolenia, winny uzyskać wpis we
właściwej okręgowej izbie lekarskiej jako podmiot szkolący, albo zorganizować wyżej
wymienione szkolenia w ramach Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku zgłaszając się do Izby
co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem szkolenia.
ZASADY ORGANIZACJI SZKOLEŃ WEWNĘTRZNYCH:
W celu zgłoszenia organizacji szkolenia wewnętrznego należy przedstawić Komisji
Kształcenia OIL w Płocku:
Wniosek o organizację szkolenia/szkoleń wew., który będzie zawierał informacje odnośnie:
1. Formy kształcenia, która jest zgodna z Załącznikiem Nr 3 do Rozporządzenia 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 późn. zm.)
2. Kierownika naukowego, który będzie odpowiedzialny za poziom merytoryczny
kształcenia.
3. Imię i nazwisko wykładowców prowadzących kształcenie, którzy mają obowiązek
rzetelnego przygotowania wykładów zgodnego z aktualną wiedzą medyczną oraz w oparciu
o wiarygodne dane naukowe.
4. Plan szkolenia.
Ponadto Organizator wystawi uczestnikom świadectwo potwierdzające uczestnictwo
w kształceniu.
Uczestnik ma obowiązek uczestnictwa w szkoleniu.
Potwierdzeniem uczestnictwa będzie własnoręczny podpis Uczestnika na liście obecności.
Uczestnik ma prawo brać czynny udział w szkoleniach poprzez zadawanie pytań
i uczestniczenie w dyskusji, jeżeli jest przewidziana w programie.

Po zakończonym szkoleniu wewnętrznym organizator szkolenia zobowiązany jest do
przedstawienia Komisji Kształcenia listy obecności uczestników kształcenia i wzoru
certyfikatu uczestnictwa.

