
OBOWIĄZKI OPIEKUNA STAŻYSTY 

 

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

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

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

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

 

1. Opiekun jest odpowiedzialny za realizację przez stażystę programu stażu cząstkowego  

           lub części stażu cząstkowego, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 

           przepisami prawa oraz zasadami etyki i deontologii lekarskiej. 

2. Opiekun w szpitalu w szczególności: 

1) zaznajamia stażystę z organizacją szpitala; 

2) sprawdza, w ciągu pierwszego miesiąca odbywania stażu cząstkowego, 

    umiejętności stażysty w zakresie postępowania w stanach nagłego zagrożenia 

    zdrowia lub życia; 

3) prowadzi wspólnie ze stażystą od 3 do 5 pacjentów, konsultuje i akceptuje 

 proponowane przez stażystę badania diagnostyczne i ich interpretację, rozpoznanie 

 choroby, sposób leczenia w szpitalu (zastosowanie leków, zabiegów operacyjnych                   

 i innych zabiegów lekarskich, pielęgnacji), rehabilitacji oraz leczenia poszpitalnego; 

4) bezpośrednio nadzoruje wykonywanie przez stażystę zabiegów diagnostycznych             

 i leczniczych, których technikę powinien opanować w stopniu umożliwiającym 

 samodzielne ich wykonywanie; 

5) wykonuje wspólnie ze stażystą zabiegi operacyjne oraz stosowane metody 

    diagnozowania albo leczenia stwarzające podwyższone ryzyko dla pacjenta; 

6) bezpośrednio bierze udział w udzielaniu przez stażystę pomocy lekarskiej                     

    w nagłych przypadkach; 

7) nadzoruje prowadzenie przez stażystę historii choroby pacjenta i innej 

    dokumentacji medycznej; 

8) konsultuje proponowane przez stażystę epikryzy, w tym również sporządzane po 

    badaniu pośmiertnym pacjenta; 

9) zaznajamia stażystę z przepisami z zakresu orzecznictwa lekarskiego; 

 10) konsultuje przygotowane przez stażystę opisy przypadków, prace poglądowe               

        i inne opracowania; 

 11) ustala harmonogram dyżurów stażysty i potwierdza ich realizację; 

 12) przeprowadza sprawdziany z wiedzy teoretycznej i nabytych przez stażystę 

                umiejętności praktycznych, określonych programem; 

          13) przekazuje koordynatorowi stanowiska dotyczące opinii, o których mowa w § 7  

           ust.6 pkt 5 – „wystawia stażystom opinie zawodowe, po zapoznaniu się ze    

                stanowiskiem ordynatorów lub innych lekarzy kierujących oddziałem, kierowników 

                innych podmiotów leczniczych i opiekunów, dotyczące w szczególności uzdolnień         

                i predyspozycji zawodowych, umiejętności manualnych, stosunku do pacjentów                 

                i współpracowników, zaangażowania w pracę, zdyscyplinowania, zdolności 

                organizacyjnych i umiejętności pracy w zespole”. 

 

 

 

 

 

 



Legenda: 

 
1. Stażysta będący lekarzem, w ramach odbywania stażu, pełni dyżury medyczne zgodnie z ramowym 

programem i indywidualnym harmonogramem ustalonym przez opiekuna stażu, z tym że: 

1)   kobieta będąca w ciąży jest zwolniona z pracy w porze nocnej; 

2)  stażysta sprawujący opiekę nad dzieckiem do lat czterech może pracować w porze  nocnej  wyłącznie po  

     wyrażeniu na to zgody 

 

2. Stażysta pełni 1 dyżur w tygodniu (czas trwania dyżuru 10 godzin i 5 minut) jako dodatkowy członek 

zespołu dyżurnego pod nadzorem lekarza lub lekarzy pełniących dyżur uprawnionych do samodzielnego 

wykonywania zawodu: 

1) w oddziale, w którym odbywa staż cząstkowy lub część stażu cząstkowego z zakresu chorób 

wewnętrznych, chirurgii ogólnej, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii ; 

2) w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym, w okresie realizacji stażu cząstkowego                      

z zakresu  medycyny rodzinnej; 

3) w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu 

anestezjologii i intensywnej terapii; 

4)    w szpitalnym oddziale ratunkowym w okresie realizacji stażu cząstkowego z zakresu medycyny 

       ratunkowej  

 

Godziny pracy w dniu dyżuru - 7.30 - 20.30 :  

- 7.30-10.25 normalne godziny pracy (2 godz. 55 min.) 

- 10.25-20.30 godziny dyżuru medycznego (10 godz.5 min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


