
 

OBOWIĄZKI  I  UPRAWNIENIA LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY 

 

Postawa: - Ustawa  z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

 (Dz.U. z 2011r. Nr 277, poz.1634 z póź. zm.); 

        -  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012r. w sprawie stażu   

      podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2012r., poz. 1082 z póź. zm.). 

 

1. Lekarz  dentysta odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na postawie 

      ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza pod nadzorem lekarza posiadającego 

      specjalizację, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty 

wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat,  zwanego opiekunem. 

 

2. Lekarz dentysta, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w miejscu 

      odbywania stażu z zastrzeżeniem, że ma obowiązek udzielać pomocy lekarskiej 

      w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzielaniu mogłaby spowodować 

      niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju 

      zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki, a także w sytuacji gdy 

      prowadzi prace badawcze w dziedzinie nauk medycznych pod kierunkiem lekarza 

      posiadającego prawo wykonywania zawodu. 

 

3.   Lekarz dentysta jest uprawniony w szczególności do: 

1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich po 

     konsultacji z opiekunem; 

2) wydawania, po konsultacji  z opiekunem, zleceń lekarskich; 

3) wydawania, po konsultacji  z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz inne 

     badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych 

     i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

      4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i leczniczych 

           których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna; 

      5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów oraz wspólnie stosowania metod 

            leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu; 

6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna dokumentacji medycznej; 

       7) udzielania informacji o stanie uzębienia pacjenta po skonsultowaniu z opiekunem 

           treści tych informacji; 

8) zlecania czynności asystenckich; 

9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, 

     a jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające – po zasięgnięciu, w miarę 

     możliwości, opinii jednego lekarza. 

 

4. Lekarz dentysta odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz 

      wydawania opinii i orzeczeń lekarskich. 

 

5.   Dentysta ma obowiązek w szczególności : 

1) prowadzić kartę stażu oraz ankietę „ocena stażu podyplomowego lekarza dentysty”; 

2) zapoznać się z obowiązkami i uprawnieniami wynikającymi z ustawy oraz przepisami 

     regulującymi odbywanie stażu i ramowym programem; 

3) uczestniczyć w obowiązujących wykładach lub innych formach szkolenia wskazanych 

    przez opiekuna bądź koordynatora; 

4) poddawać się sprawdzianom i kolokwiom. 


