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2226575.MZ
konsultanci wojewódzcy
w dziedzinie chorób zakaźnych
oraz anestezjologii i intensywnej terapii
wg. rozdzielnika
Szanowni Państwo,
W związku z rozbudową bazy szpitalnej dedykowanej chorym na COVID-19,
w najbliższym czasie należy spodziewać się wzrostu liczby skierowań wystawianych
przez wojewodów w trybie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008, poz. 1570 z późn. zm.)
dla lekarzy wszystkich specjalizacji, lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne,
stażystów podyplomowych oraz innego personelu medycznego.
Analiza kształcenia przed i podyplomowego, w szczególności specjalizacyjnego
wskazuje, że lekarz wykonujący swój zawód, szkolony był na różnych etapach edukacji,
w zakresie zarówno znajomości sposobów transmisji chorób zakaźnych, intensywnej
opieki nad pacjentem w stanach zagrożenia życia, jak również podejmowania
zaawansowanych czynności ratujących życie, w tym oczywiście pracy z respiratorem.
Część programów specjalizacyjnych zawiera także staż kierunkowy w Oddziale
Intensywnej Terapii lub Oddziale Zakaźnym.
Pomimo tak wszechstronnego wykształcenia pozwalającego podejmować profesjonalne
działania medyczne w różnych warunkach, chciałbym zapewnić lekarzom kierowanym
do pracy przy zwalczaniu epidemii, pomoc szkoleniową na każdym etapie udzielania
świadczeń w nowych warunkach pracy.
Dlatego też, doceniając Państwa ogromny wkład w walkę z epidemią zwracam się
z uprzejmą prośbą o wsparcie działań podejmowanych przez resort zdrowia we
współpracy z wojewodą w procesie szkoleń dla personelu medycznego w zakresie
opieki nad pacjentem chorym na COVID-19:
1) leczonym w oddziale obserwacyjnym,
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2) wentylowanym mechanicznie w warunkach OIT.
W załączeniu przekazuję dane dostępowe do materiałów szkoleniowych, w tym filmów
instruktażowych

przygotowanych

dla

różnych

grup

zawodowych,

za

które

w szczególności chciałbym podziękować władzom Uniwersytetów Medycznych
w Poznaniu i Katowicach oraz wytyczne przygotowane dla lekarzy i pielęgniarek
opiekujących się pacjentami z COVID-19. Część z tych materiałów jest Państwu
doskonale znana (wytyczne konsultantów krajowych lub towarzystw naukowych),
niemniej zgromadzona w jednym miejscy mogą ułatwić prowadzenie szkoleń lub
wszechstronne propagowanie materiałów. Materiały dostępne w wersji elektronicznej
mogą posłużyć do prowadzenia szkoleń w formie zdalnej.
Jednocześnie informuję, że na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego zamieszczane są różnego rodzaju materiały edukacyjne dot. COVID19, które mogą okazać się przydatne w działalności dydaktycznej, natomiast począwszy
od następnego tygodnia, CMKP uruchomi na swojej platformie szkolenie e-learning dot.
zasad leczenia pacjenta z COVID-19 w warunkach oddziału obserwacyjnego.
Ponadto, obok dotychczasowej działalności, uczelnie medyczne udostępnią ofertę
szkolenia

stacjonarnego

realizowanego

z

wykorzystaniem

Centrów

Symulacji

Medycznej.
Wierzę zatem, że nasze wspólne działania wzbogacą dotychczasową ofertę
szkoleniową w zakresie leczenia pacjenta chorego na COVID-19.
Z góry dziękując Państwu za współpracę uprzejmie proszę o możliwe jak najszersze
rozpropagowanie materiałów szkoleniowych dot. ww. zakresu pośród podmiotów
leczniczych oraz włączenie się w wsparcie szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem
personelu szpitali powiatowych.
Z poważaniem,
Adam Niedzielski
Minister Zdrowia
/dokument podpisany elektronicznie/
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