LICZBA PUNKTÓW EDUKACYJNYCH ODPOWIADAJĄCYCH POSZCZEGÓLNYM FORMOM
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Lp.

Forma doskonalenia zawodowego

Liczba punktów

Sposób weryfikacji

grupa 1 - aktywności podstawowe
50 pkt na 1 rok

zaświadczenie
wydane
przez
kierownika
specjalizacji
lub
umiejętności

1

realizowanie programu specjalizacji lub
umiejętności

2

udział w kursie medycznym, nieobjętym
programem odbywanej specjalizacji lub
nabywanej umiejętności

1 pkt za 1 h,
maks. 40 pkt za 1
kurs

zaświadczenie lub dyplom,
wydane przez organizatora

3

odbycie praktyki klinicznej w krajowym
lub
zagranicznym
ośrodku
specjalistycznym

3 pkt za 1 dzień,
maks. 50 pkt

zaświadczenie
wydane
przez kierownika jednostki

4

udział w krajowym lub zagranicznym
kongresie, zjeździe, konferencji lub
sympozjum naukowym

1 pkt za 1 h,
maks. 40 pkt

potwierdzenie
przez
organizatora
w
dokumencie ewidencji lub
osobne zaświadczenie

5

udział
w
posiedzeniu
towarzystwa naukowego lub
specjalistów

oddziału
kolegium

3 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt

potwierdzenie
przez
organizatora
w
dokumencie ewidencji lub
osobne zaświadczenie

6

udział
w
szkoleniu
wewnętrznym
organizowanym przez zakład opieki
zdrowotnej, w którym lekarz udziela
świadczeń zdrowotnych, lub przez grupę
lekarzy

2 pkt za posiedzenie, maks. 60 pkt

potwierdzenie
przez
organizatora
w
dokumencie ewidencji lub
osobne zaświadczenie

7

wykład lub doniesienie w formie ustnej
lub plakatowej na kongresie, zjeździe,
konferencji lub sympozjum naukowym

10 pkt, maks. 40
pkt

8

udział w programie edukacyjnym,
opartym
o
zadania
testowe,
akredytowanym
przez
towarzystwo
naukowe lub kolegium specjalistów

maks. 0,2 pkt za
jed- no pytanie,
maks. 100 pkt

9

uzyskanie stopnia naukowego doktora,
doktora
habilitowanego
lub
tytułu
profesora - w zakresie nauk medycznych

200 pkt

na podstawie programu

zaświadczenie
wydane
przez organizatora

dyplom

grupa 2 - łącznie maks. 100 pkt w okresie rozliczeniowym
10

11

napisanie i opublikowanie fachowej
książki medycznej, rozdziału w książce lub
edukacyj- nego programu multimedialnego
napisanie i opublikowanie książki,
rozdziału w książce lub edukacyjnego
programu multi- medialnego o charakterze
popularnonauko- wym

50
wznowienie
pkt
10 pkt

-

pkt,
30

notka bibliograficzna

notka bibliograficzna

12

przetłumaczenie
i
opublikowanie
fachowej książki medycznej, rozdziału w
książce lub edukacyjnego programu
multimedialnego

15
wznowienie
pkt

-

pkt,
10

notka bibliograficzna

13

napisanie i opublikowanie artykułu w
facho- wym czasopiśmie medycznym
indeksowa- nym przez filadelfijski Instytut
Informacji Na- ukowej, Medline lub Index
Copernicus

20 pkt

notka bibliograficzna

14

napisanie i opublikowanie artykułu w
innym
recenzowanym,
fachowym
czasopiśmie me- dycznym

10 pkt

notka bibliograficzna

15

przetłumaczenie i opublikowanie artykułu
w fachowym czasopiśmie medycznym

5 pkt, maks. 20
pkt

16

kierowanie
stażem
podyplomowym,
specjalizacją
lub
nabywaniem
umiejętności lekarzy lub lekarzy dentystów

5 pkt za rok za 1
lekarza, maks. 40
pkt

potwierdzenie
przez
kierownika
jednostki
uprawnionej
do
prowadzenia specjalizacji
lub umiejętności

17

indywidualna prenumerata fachowego
czasopisma
medycznego
indeksowanego przez filadelfijski Instytut
Informacji Naukowej lub Index Copernicus

5 pkt za tytuł,
maks. 10 pkt

potwierdzenie
przez
wydawcę
lub
dowód
opłacenia prenu- meraty

18

przynależność do kolegium specjalistów
lub towarzystwa naukowego

Wzór
Zobacz następujące przepisy:
Dz.U.2004.231.2326: § 4 ust. 6

5 pkt

notka bibliograficzna

zaświadczenie

