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Raport wstępny ze spotkania Sekcji Psychiatrii European Union of Medical 

Specialists 

Które odbywało się w Madrycie w dniach 24-26.04.2014. 

 We czwartek 25 kwietnia odbyło się spotkanie w siedzibie Wydziału Lekarskiego 

Complutense w Madrycie. 

W spotkaniu tym Przewodniczący Hiszpańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Hiszpańskiego 

Towarzystwa Neuropsychiatrycznego, oraz inni przedstawiciele miejscowego środowiska 

akademickiego i lekarzy specjalizujących się w psychiatrii zapoznawali nas z programem i warunkami 

szkolenia hiszpańskich lekarzy w dziedzinie psychiatrii. Ponadto mieliśmy możliwość odwiedzenia 

Uniwersyteckiej Kliniki Psychiatrii oraz Centrum Psychiatrii Środowiskowej. 

 W piątek 26 kwietnia odbywało się zebranie sekcji UEMS, na którym omawiano jej bieżące 

sprawy. 

Jednym z ważnym punktów zebrania był wybór członków Standing Commitee on Training of Medical 

Specialists in the EU, do którego ja także zostałem wybrany. Jest to komitet zajmujący się 

stworzeniem jednolitego programu specjalizacji z psychiatrii dla lekarzy pracujących w Unii 

Europejskiej. Po wybraniu członków Komitetu odbyło się jego założycielskie zebranie, w trakcie 

którego dyskutowano nad projektem wymagań programu szkoleniowego dla lekarzy specjalizujących 

się w psychiatrii w Europie. Dyskutowano nad następującymi punktami projektu: 

1. Lekarze specjalizujący się powinni brać aktywny udział w szkoleniu studentów medycyny orz 

przedstawicieli innych zawodów. 

Zwrócono uwagę na fakt, że w wielu krajach specjalizacja lekarzy nie odbywa się w ośrodkach 

akademickich, w związku z czym nie mają oni dostępu do studentów medycyny. 

Zaproponowano, aby konieczność udziału lekarzy w szkoleniu innych osób była 

sformułowana bardziej ogólnie. 

2. Dyskutowano na temat ewentualnej pomocy i wsparcia dla lekarzy, którzy w trakcie 

specjalizacji poważnie zachorują.  

3. Projekt zakłada, że każdy z lekarzy specjalizujących się, będzie miał obowiązkowe spotkanie 

superwizyjne ze swoim kierownikiem specjalizacji w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

Dyskutowano nad praktycznym aspektem realizacji tego założenia. Zwrócono uwagę na fakt 

niejednoznaczności niektórych pojęć i różnego ich rozumienia w różnych krajach taki jak 

kierownik specjalizacji, czy kierownik szkolenia specjalizantów. Postulowano potrzebę ich 

bardziej precyzyjnego zdefiniowania.  

4. Minimalny czas trwania specjalizacji powinien wynosić  5 lat. Podkreślono, że aktualnie w 

niektórych krajach ten czas jest krótszy i wynosi np. w Hiszpanii 4,5 roku.  

Jako członek nowo powstałego komitetu zostałem zaproszony na spotkanie UEMS Council for 

European Speciality Medical Assessment (CESMA), które odbędzie się w Innsbrucku w dniach 23-24 

Maja 2014. Koszty mojego pobytu zostaną pokryte przez Sekcje Psychiatrii UEMS. 


