Załącznik nr 3 do SIWZ
(Załącznik nr 1 do umowy nr………)

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA
ROZPOCZYNAJĄCEGO STAŻ PODYPLOMOWY
I. 1 tydzień - krwiodawstwo i krwiolecznictwo.
- z zakresu transfuzjologii klinicznej:
(10 godzin wykładów i ćwiczenia praktyczne)
1. Zapoznanie się z zasadami współczesnej transfuzjologii:
1) pobierania i przechowywania krwi oraz otrzymywania preparatów krwiopochodnych;
2) podstaw immunologii transfuzjologicznej;
3) zapobiegania potransfuzyjnym zakażeniom wirusowym;
4) podstawowymi zasadami racjonalnego leczenia krwią i jej preparatami;
5) powikłaniami poprzetoczeniowymi.
2. Poznanie praktyczne następujących umiejętności:
1) rejestrowania i kwalifikowania krwiodawców oraz zasad prowadzenia dokumentacji w tym
zakresie;
2) metod pobierania krwi i osocza - konwencjonalnie i przy użyciu separatorów, poznanie zasad
wytwarzania preparatów krwiopochodnych;
3) przeprowadzania badań immunologicznych, serologicznych - antygenów krwinek czerwonych
i przeciwciał, próby zgodności krzyżowej;
4) wykrywania markerów wirusowych (HBV, HCV, HIV);
5) zasad kontroli jakości, przechowywania i dystrybucji krwi oraz jej preparatów.
II.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

z zakresu profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS:
(5 godzin wykładów):
epidemiologię zakażeń HIV i AIDS;
podstawowe wiadomości o budowie wirusa HIV i wykrywaniu zakażeń;
wybrane zagadnienia HIV/AIDS w ujęciu nauk medycznych;
elementy poradnictwa i opieki medycznej nad kobietą zakażoną HIV lub chorą na AIDS;
poradnictwo przed testem i po teście;
strategię leczenia antyretrowirusowego zakażonych HIV i chorych na AIDS;
etyczne i prawne aspekty HIV i AIDS;
elementy komunikowania się w relacjach lekarz - pacjent zakażony HIV lub chory na AIDS.

III. z zakresu medycyny ratunkowej
Program stażu:
1. Utrwalenie zasad zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej i prowadzenia
terapii poresuscytacyjnej.
2. Utrwalenie zasad postępowania ratunkowego w urazach wielonarządowych, w
szczególności:
1) wstępnej oceny chorego z mnogimi obrażeniami ciała;
2) podtrzymania funkcji życiowych chorego z mnogimi obrażeniami ciała;
3) praktyczne opanowanie zasad transportu chorego z mnogimi obrażeniami ciała;
4) prowadzenie oceny wtórnej pacjenta z mnogimi obrażeniami ciała;
5) poznanie zaawansowanych technik diagnostyki okołourazowej i zasad różnicowania
diagnostycznego w urazach;
6) postępowanie kliniczne we wstrząsie urazowym.

3. Poszerzenie umiejętności wykonywania triagu śródszpitalnego w nagłym zagrożeniu
zdrowia lub życia.
4. Poszerzenie umiejętności postępowania w nagłym zagrożeniu zdrowia lub życia
pochodzenia wewnętrznego, takim jak:
1) nagłe zatrzymanie krążenia;
2) ostra niewydolność krążenia różnej etiologii;
3) ostra niewydolność oddechowa różnej etiologii;
4) wstrząs o różnej etiologii;
5) nagłe stany utraty przytomności;
6) ostre schorzenia brzuszne;
7) ostre schorzenia ciężarnych;
8) ostre stany drgawkowe.
5. Postępowanie w nagłych zagrożeniach zdrowia lub życia u dzieci.
6. Postępowanie ratunkowe w nagłych zagrożeniach zdrowia lub życia pochodzenia
środowiskowego:
1) ostre zatrucia;
2) skażenia chemiczne;
3) uraz termiczny (oparzenie, udar cieplny, hipotermia);
4) utonięcia, uraz nurkowy;
5) porażenia elektryczne i rażenia piorunem;
6) pogryzienia, ukąszenia i użądlenia.
7. Opanowanie wykonywania następujących lekarskich umiejętności leczenia ratunkowego:
1) z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej:
a) udrożnienie dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi,
b) intubacja dotchawicza,
c) udrożnienie dróg oddechowych technikami alternatywnymi (np. maski krtaniowe, maski
żelowe, rurki krtaniowe itp.),
d) udrożnienie dróg oddechowych technikami chirurgicznymi, w tym konikotomii i tracheotomii,
e) wspomaganie oddechu i sztucznej wentylacji zastępczej,
f) defibrylacja elektryczna i kardiowersja,
g) pośredni masaż serca,
h) wykonanie centralnego dostępu dożylnego,
i) resuscytacja płynowa,
j) odbarczenie odmy opłucnowej, w szczególności odmy prężnej;
2) z zakresu czynności ratunkowych w warunkach przedszpitalnych (medycznych czynności
ratunkowych):
a) zabezpieczania rannego pacjenta w czasie wyjmowania z uszkodzonego pojazdu,
b) podtrzymywania funkcji życiowych na miejscu zdarzenia lub wypadku i w czasie transportu,
c) unieruchamiania kręgosłupa szyjnego i piersiowo-lędźwiowego,
d) unieruchamiania złamań na miejscu zdarzenia lub wypadku,
e) tamowania krwotoków;
3) monitorowania podstawowych funkcji życiowych w czasie transportu oraz na szpitalnym
oddziale ratunkowym;
4) zaopatrywania ran powierzchownych;
5) zasad znieczuleń przewodowych i analgosedacji w szpitalnych procedurach ratunkowych;
6) zasad postępowania w porodzie nagłym.
8. Utrwalenie zasad organizacji medycyny ratunkowej oraz zasad organizacyjnych i
funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych, prowadzenia dokumentacji medycznej
właściwej dla szpitalnego oddziału ratunkowego oraz realizacji szpitalnego planu
zabezpieczenia katastrofy.

9. Poszerzenie umiejętności postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia
w warunkach przedszpitalnych.
10. Poszerzenie umiejętności postępowania w zdarzeniach masowych i katastrofach, w tym
w szczególności prowadzenia segregacji przedszpitalnej oraz organizacji i prowadzenia akcji
ratunkowej.
11. Staż uzupełniony dwudniowym kursem podsumowującym zagadnienia ujęte w
programie organizowanym przez jednostki akademickie prowadzące kształcenie w
zakresie medycyny ratunkowej.

RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY
ROZPOCZYNAJACEGO STAŻ PODYPLOMOWY

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

I. Szkolenie w zakresie profilaktyki zakażeń HIV, diagnostyki i leczenia AIDS:
1 dzień (5 godzin wykładów):
epidemiologia zakażeń HIV i AIDS;
podstawowe wiadomości o budowie wirusa HIV i wykrywaniu zakażeń;
wybrane zagadnienia HIV/AIDS w ujęciu nauk medycznych;
elementy poradnictwa i opieki medycznej nad kobietą zakażoną HIV lub chorą na AIDS;
poradnictwo przed testem i po teście;
strategia leczenia antyretrowirusowego zakażonych HIV i chorych na AIDS;
etyczne i prawne aspekty HIV i AIDS;
elementy komunikowania się w relacjach lekarz - pacjent zakażony HIV i chory na AIDS.

II. KURS W DZIEDZINIE RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
Program kursu z zakresu ratownictwa medycznego
Czas trwania kursu: 2 tygodnie.
Program kursu:
1. Poznanie współczesnych zasad organizacji medycyny ratunkowej oraz zasad
organizacyjnych i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych.
2. Poznanie organizacji pracy pogotowia ratunkowego.
3. Poznanie zasad postępowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia w
warunkach przedszpitalnych.

