
 Załącznik nr 1. 
 
Program specjalizacji w dziedzinie pediatrii - aktualizacja modułu specjalistycznego 2017 (nie 
zmieniono modułu podstawowego) 
 
Wprowadzone zmiany: 
 

• Kursy specjalizacyjne 
 
Dodane kursy specjalizacyjne 

1. „Choroby zakaźne wieku dziecięcego i szczepienia ochronne” – (4 dni) str. 66 
2. „Stany nagłe u dzieci od 0 do 18 roku życia” - (3 dni) str. 66-67 
3. „Badania obrazowe u dzieci” - (3 dni) str. 67 
4. „Choroby nowotworowe u dzieci” - (3 dni) str. 67-68 
5. Pozostały kursy bez zmian 

a. Wybrane problemy z psychiatrii dzieci i młodzieży- (zmniejszenie z 5 dni do 4 dni) str. 65-66 
b. Kurs podsumowujący „Postępy w pediatrii” - (10 dni) str. 68 

 
W dotychczasowym programie brakowało kluczowych dla specjalisty pediatry elementów wiedzy, 
które uzupełnią ww. kursy. 

• Staże kierunkowe 
 

1. W punkcie B-staże kierunkowe dodano adnotację, że „Staże kierunkowe poniżej 30 dni muszą być 
realizowane w jednym bloku” –str. 29 

2. Skrócenie z 7 do 6 tygodni stażu kierunkowego w zakresie kardiologii dziecięcej- str. 68-69 
3. Skrócenie z 8 do 4 tygodni stażu kierunkowego w zakresie nefrologii dziecięcej – str. 69-70 
4. Skrócenie z 8 do 4 tygodni stażu kierunkowego w zakresie gastroenterologii dziecięcej – str. 70-71 
5. Skrócenie z 7 do 4 tygodni stażu kierunkowego w zakresie neurologii dziecięcej – str. 71-72 
6. Doprecyzowanie stażu kierunkowego w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej (onkologia 4 

tygodnie, hematologia 4 tygodnie) – str. 71-72 
7. Skrócenie z 7 do 6 tygodni stażu kierunkowego w zakresie endokrynologii i diabetologii dzieci – str. 

75-76, (endokrynologia 4 tygodnie, diabetologia 2 tygodnie) 
8. Skrócenie z 8 do 3 tygodni stażu kierunkowego w zakresie reumatologii – str. 76 
9. Podzielono staż w zakresie pulmonologii i alergologii dzieci (poprzednio 8 tyg.) na: 

a. staż kierunkowy w zakresie chorób płuc dzieci (4 tyg.) – str. 79-80 
b. staż kierunkowy w zakresie alergologii dzieci (2 tyg.) – str. 80 

10. Skrócenie z 12 do 6 tygodni stażu kierunkowego w zakresie patologii noworodka – str. 80-81 
11. Wykreślenie stażu w zakresie radiologii i zastąpienie go kursem specjalizacyjnym „Badania 

obrazowe dzieci” wyżej wymienionym. 
12. Dodano staż kierunkowy w zakresie chorób zakaźnych (2 tyg.) –str. 85-86 
13. Dodano staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci (intensywnej opieki medycznej- w 

tabeli) (3 tyg.) –str. 87 
14. Dodano staż podstawowy w zakresie pediatrii (22 tyg.) –str. 87 

 
Powyższe zmiany podyktowane zostały racjonalizacją czasu trwania poszczególnych staży. 
Wprowadzono staż podstawowy w oddziale pediatrii, którego w   dotychczasowej wersji modułu w 
ogóle nie było. 

• Szkolenie umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych - str. 88 
 
       1. Korekta informacji o szkoleniu umiejętności wykonywania zabiegów i procedur medycznych poprzez 
dodanie zapisu dotyczącego samodzielnego wykonywania procedur: „po uzyskaniu pozytywnej opinii 



kierownika specjalizacji lub stażu (wymagane jest udokumentowanie każdej procedury osobno w indeksie 
wykonanych procedur i zabiegów medycznych)” 
      2. Wykaz i liczbę procedur i zabiegów uzupełniono o rodzaj i liczbę procedur i zabiegów istotnych dla 
praktycznego wykształcenia lekarza pediatry - wykonywanych przez lekarzy w trakcie stażu podstawowego 
i poszczególnych staży kierunkowych, poprzez dodanie 7 nowych procedur (były wpisane w staże 
kierunkowe) z jednoczesnym zmniejszeniem ogólnej liczby zabiegów do wykonania z 85 do 72 (wkłucie 
obwodowe z 50 do 30; cewnikowanie pęcherza moczowego z 20-10; punkcja lędźwiowa z 15-10).  
 

• Pełnienie dyżurów medycznych – str. 88 

        1. Doprecyzowano, że „Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa specjalizację lub staż” 
Poprzednio „Lekarz pełni dyżury w oddziale, w którym odbywa dany staż”. 
        2. Dodano zapis: „Lekarz może pełnić dyżury w zakresie odbywanego szkolenia specjalizacyjnego z 
pediatrii w SOR, Izbie Przyjęć lub Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w podmiocie, w 
którym odbywany jest staż lub specjalizacja”. 

Wyjaśnienie, doprecyzowanie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii - w zakresie 
odbywanego szkolenia specjalizacyjnego z pediatrii nie ma opieki nad pacjentem powyżej 18 roku 
życia, a więc lekarz może pełnić dyżury w tych SOR-ach, Izbach Przyjęć lub placówkach Nocnej i 
Świątecznej Opiece Zdrowotnej (zlokalizowanych w podmiocie, w którym odbywany jest staż lub 
specjalizacja) w zakresie wyłącznie opieki tylko nad pacjentem od 0-18 roku życia. 

 
• Tabele podsumowujące przebieg szkolenia- str. 88-90  

 
Dokonano weryfikacji nazw i czasu trwania staży do zmian zaproponowanych jak wyżej. 
Uwaga: staż kierunkowy w zakresie intensywnej terapii dzieci (w tekście) i intensywnej opieki medycznej- w 
tabeli to ten sam staż. 
 


