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Łódź, dn. 08.01.2013 r.
Szanowny Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze
Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów wyraża protest związany z
trybem wprowadzenia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
2 stycznia 2013 r. w
sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów w związku z wprowadzeniem nowej
specjalności o nazwie Intensywna Terapia bez konsultacji ze środowiskiem lekarzy
anestezjologów.
W projekcie ww. rozporządzenia przekazanego do uzgodnień zewnętrznych w dniu 13 grudnia
2011 roku nie przedstawiono koncepcji utworzenia nowej specjalizacji lekarskiej.
W chwili obecnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 roku w
sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą świadczeń z zakresu intensywnej terapii mogą
udzielać lekarze posiadający kwalifikacje z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii.
Natomiast zgodnie z rozporządzeniem w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów tytuł
specjalisty w dziedzinie Intensywnej Terapii mógłby uzyskać na przykład lekarz specjalista z 21
dziedzin medycyny wymienionych w załączniku 5 do rozporządzenia (np. chirurgii, pediatrii,
neurologii, kardiologii) zaledwie po 2 letnim szkoleniu.
Zarówno krótki okres szkolenia nowych specjalistów oraz wprowadzenie dwóch
konkurencyjnych specjalności (Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Intensywnej Terapii) i
oddzielenie tej specjalności w ewidentny sposób naraża bezpieczeństwo pacjentów znajdujących
się w ciężkim stanie i bezpośrednim zagrożeniu życia oraz dodatkowo wprowadzi chaos
organizacyjny i kompetencyjny w polskim systemie ochrony zdrowia.
W związku z powyższym ZG ZZA zwraca się do Pana Ministra o wyjaśnienie następujących
zagadnień:
1. Jakie jest uzasadnienie utworzenia nowej specjalizacji lekarskiej o nazwie Intensywna
Terapia?
2. Jaki jest program specjalizacji i kto z aktualnych Krajowych Konsultantów będzie
odpowiedzialny za jego opracowanie?
3. Czy Minister Zdrowia przewiduje w konsekwencji podział obecnej specjalizacji
Anestezjologii i Intensywnej Terapii na dwie oddzielne Intensywną Terapię oraz
Anestezjologię?
Za Zarząd Główny ZZA
Przewodniczący Zarządu Głównego ZZA
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