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ZALOZENIA SZCZEGÓLOWE

I. STANDARDY KSZTALCENIA

1. Wyrazny podzial na czesc przedkliniczna (2-3 lat) i kliniczna (3-4 lat)

powinien zostac utrzymany. Natomiast wysoce wskazane jest, by elementy nauczania

klinicznego poiawialy sie w czesci przedklinicznej. Pozwoli to studentowi od poczatku

uswiadomic sobie, ze nabywa wiedze konieczna dla zrozumienia przebiegu choroby.

Eksplozja wiedzy w dziedzinie nauk podstawowych powoduje ogromne przeciazenie

uczacych sie, zas nauczyciele musza poswiecac coraz wiecej czasu na wlasciwy dobór

materialu. Czas studenta jest ograniczony.

2. Podejscie do nauczania z podzialem na uklady narzadów - najwaznle]sze

informacje z nauk podstawowych jak anatomia, histologia, biochemia, farmakologia,

fizjologia i patologia zintegrowane w blokach tematycznych (np. uklad nerwowy, uklad

ruchowy, uklad sercowo-naczyniowy itp.). Za blok odpowiedzialni byliby lekarze

klinicysci we wspólpracy z nauczycielami nauk podstawowych. Koordynacja tresci

nauczania miedzy lekarzami praktykami a nauczycielami przedmiotów teoretycznych

pomoze zmaksymalizowac efektywnosc nauczania, wybrac najistotniejszy material i

zredukowac balast nadmiaru wiedzy. W XXI wieku wiedzy jest za duzo, by ja cala

posiasc, ale trzeba nauczyc sie jej szukac i oceniac jej wiarygodnosc. Niestety dzisiejsze

uczelnie nie ucza tak podstawowej umiejetnosci w spoleczenstwie informacyjnym.
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3. Minimalne normy. W zakresie kierunku lekarsko-dentystycznego proponujemy

zdefiniowanie w standardzie ksztalcenia minimalnych norm liczby okreslonych procedur

(wypelnienia, ekstrakcje itp.), które student zobowiazany jest wykonac podczas

studiów. Obecnie uczelnie autonomicznie okreslaja ww. normy i sa miedzy nimi

znaczne róznice w skali kraju.

4. Ujednolicenie ksiazeczek umiejetnosci zdobywanych na praktykach

wakacyjnych - standaryzacja jest wskazana, ale nie chcielibysmy, aby stalo sie to

kolejnym administracyjnym kagancem, który i tak bedzie omijany przez uczelnie.

5. Sylwetka absolwenta - punktem wyjscia do jakichkolwiek zmian w ksztalceniu

powinno byc dokladne okreslenie kim ma byc absolwent. Mamy na mysli

sprecyzowanie katalogu najistotniejszych umieietnosci praktycznych, kompetencji

interpersonalnych, podstawowei i uzytecznei wiedzy oraz postaw, jakimi przyszly lekarz

powinien sie legitymowac. Jest to wg nas warunek konieczny do dyskusji o tym, co

nalezy zmienic w standardach i metodach ksztalcenia, aby takiego absolwenta

wyksztalcic. Warto przyjrzec sie dobrze zdefiniowanemu katalogowi takich umiejetnosci

sporzadzonemu w ramach sponsorowanego przez Komisje Europejska projektu The

Tuning Project (Medicine) www.tuning-medicine.com .

6. Modyfikacja standardów ksztalcenia - takie przedmioty jak geriatria powinny

znalezc sie w uaktualnionych standardach. Naszym zdaniem mozna z powodzeniem

usunac biologie i chemie z programów nauczania, gdyz ich tresci sa najczesciej

powtórzeniem zagadnien ze szkoly sredniej i bardzo niewiele wnosza do niezbednej

wiedzy przyszlego lekarza.

7. Psychologia i komunikacja interpersonalna - w polskim swiecie medycznym

panuje mit, ze podejscia do pacjenta nie da sie nauczyc (niektórzy nawet twierdza, ze

powinno sie je wyniesc "z domu''). Na swiecie od dawna praktykuje sie nauczanie

solidnych podstaw psychologii i technik komunikacji z pacjentem, poniewaz

dostrzezono, ze nie tylko mozna sie tego nauczyc, ale takze przynosi to ogromne zyski

w postaci zdobycia zaufania chorego, a przez to lepszego procesu diagnostycznego i
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skuteczniejszej terapii. Takie zajecia w postaci warsztatów z doswiadczonym

personelem (lekarze, psycholodzy, socjolodzy) powinny sie odbywac przed

rozpoczeciem zajec klinicznych. Mozna na nich tez uczyc umiejetnego zbierania

wywiadu - sztuki niestety zanikajacej, gdyz nieskutecznie nauczanej.

8. Sztywna struktura i bardzo niski stopien fakultatywnosci - studia medyczne w

Polsce sa praktycznie pozbawione mozliwosci dostosowania nawet minimalnej czesci

programu do indywidualnych potrzeb studenta. Nawet praktyki wakacyjne sa z góry

zaplanowane pod wzgledem dyscyplin, w jakich mozna je odbywac. W innych krajach

student, który przykladowo nie chce byc zabiegowcem nie jest na sile "uszczesliwiany"

obowiazkowymi praktykami na chirurgii. Czy nie wystarcza, ze ma obowiazkowy kurs

chirurgii na studiach? Praktyki móglby robic w tej dziedzinie, która go interesuje.

9. Medycyna Oparta na Faktach (EBM) - powinnismy sie uczyc tylko tego, na co

istnieja przekonujace dowody naukowe. Niestety dzis w wielu klinikach w Polsce

standardy leczenia sa diametralnie rózne, co powoduje watpliwosci przy odpowiadaniu

na pytania na LEP lub PESo Uwazamy, ze nauczanie podstaw EBM powinno byc

obowiazkowe.

10. Zajecia z przeprowadzania wywiadu i badania fizykalnego - dotychczas nie

wyodrebniono czasu na takie zajecia w domysle na etapie przedklinicznym ksztalcenia.

W wielu krajach studenci ucza sie tych podstawowych umiejetnosci zanim spotkaja sie

z prawdziwymi pacjentami, co pozwala uniknac wielu nieprzyjemnosci i stresu obu

stronom. Umiejetnosc zbierania szczególowych wywiadów oraz odrebnosci badania

fizykalnego w poszczególnych specjalnosciach bylyby nadal·-domena tradycyjnych zajec

w klinikach.
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II. METODY KSZTALCENIA

1. Objectively Structured Clinical Examination (OSCE) - standard w wiekszosci

panstw UE oraz USA, zalecany przez wielu ekspertów od edukacji medycznej. Goraco

popieramy wprowadzenie wystandaryzowanych i zobiektywizowanych egzaminów

sprawdzajacych nabyte umiejetnosci praktyczne zarówno na studiach, jak i w

ewentualnej praktycznej czesci LEP i LDEP. W Polsce, inaczej niz w wiekszosci krajów

UE, wciaz jako bardziej wartosciowe postrzega sie egzaminy teoretyczne. Czas nadac

sprawdzaniu kompetencji klinicznych nalezna range.

Warto pomyslec o zapewnieniu warsztatów dla nauczycieli, by umiejetnie korzystali

z techniki OSCE.

2. Wirtualni pacjenci - Pacjent symulowany to zarówno dobrze zaprojektowany

fantom, reagujacy na dzialania studenta i nasladujacy objawy rzeczywistych chorób,

jak i interaktywny program komputerowy, na którym mozna próbowac swoich sil w

podejmowaniu decyzji klinicznych i obserwowaniu skutków swoich dzialan. To takze

elektroniczne scenariusze przypadków oraz aktorzy, którzy sa przeszkoleni do symulacji

chorób. Dzieki takim symulowanym pacjentom kontakt z prawdziwymi chorymi moze

byc latwiejszy, mniej stresujacy i bardziej profesjonalny.

3. Zdecydowane zmniejszenie ilosci wykladów i seminariów - na rzecz cwiczen i

dyzurów. Celowe byloby wpisanie do standardów nauczania by wyklady i seminaria nie

stanowily wiecej niz 10-20% czasu zajec. Czesc wykladów moglaby byc zamieszczona

w formie wideo w internecie - student móglby ogladac wyklady dobrych specjalistów z

calej Polski, a nie ograniczac sie tylko do tego, co dostepne w macierzystej uczelni.

4. Problem Based learning i Case Based learning. Nauczanie teoretyczne

zyskaloby na stopniowym i umiejetnym wprowadzeniu nauczania opartego na

problemach (PBL) oraz nauczania opartego na przypadkach (CBL).

5. Student powinien uczestniczyc w procesie leczniczym pacjenta - od przyjecia

po wypis. Móglby uczyc sie przeprowadzac wywiad, badanie, prowadzic poprawnie
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dokumentacje, asystowac przy zabiegach lub wykonywac niektóre samodzielnie,

proponowac ijlub ustalac plan leczenia oraz zlecenia lekarskie pod nadzorem opiekuna.

Dzisiaj najczesciej student na klinice jest bierny i zazwyczaj nie oczekuje sie od niego

wiecej niz zbieranie wywiadu (czesto powierzchownego) i obserwacje.

6. Syllabus LEP i LDEP - proponujemy wprowadzic szczególowy i dobrze przemyslany

zbiór wszystkich zagadnien, na których bedzie opieral sie LEP i LDEP. Do tej pory

kwestia ta jest nieuregulowana i teoretycznie pytac mozna o wszystko.

7. Rewizja zalecanych podreczników na LEP i LDEP - zdecydowane ograniczenie

ich liczby (maksymalnie dwa podreczniki z danej dziedziny, nie starsze niz 5 lat i

zgodne z zasadami EBM), choc gdyby istnial dobry Syllabus medyczny, to i ta lista

mialaby charakter wylacznie orientacyjny. Towarzystwa specjalistów w innych krajach

opracowuja wytyczne postepowania, a u nas obowiazuje wiedza z konkretnego

podrecznika, nie zawsze aktualnego, co trudno uznac za wyszukane podejscie na miare

XXI wieku.

8. Ogólnopolskie bazy danych pytan testowych - polscy onkolodzy stworzyli

ogólnopolska baze pytan testowych do wykorzystania na zajeciach z ich dyscypliny.

Warto pójsc za ich przykladem i polaczyc wysilek wielu dydaktyków, co pozwoli

stworzyc duze bazy danych pytan. Ulatwi to przeprowadzanie egzaminów testowych,

jak równiez ograniczy problem powtarzajacych sie pytan.

9. Poradnie - w wiekszosci uczelni nauczanie opiera sie w przewazajacej czesci na

leczeniu szpitalnym, a za malo uwagi poswieca sie leczeniu ambulatoryjnemu, o

profilaktyce nie wspominajac. Wydaje sie, ze to powazny blad, gdyz trudno

kwestionowac walory edukacyjne wizyt ambulatoryjnych pacjentów.

10. Wlasna praca studenta - celowe jest zwrócenie uwagi na potrzebe stymulowania

aktywnosci studenta do samodzielnej pracy i nauki. Dotychczas stosowane metody

raczej wymuszaja chodzenie na nie zawsze dobrze przeprowadzone wyklady zamiast

motywowac studentów do uczenia sie samodzielnie i dla siebie. Skutkiem obecnego
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podejscia jest drastyczny spadek zainteresowania poszerzaniem wiedzy podczas oraz

po ukonczeniu studiów.

11. Calkowite zignorowanie podczas rekrutacji oraz studiów wplywu

charakteru kandydata na jego przyszla prace zawodowa jest smutnym

faktem. Naszym zdaniem trudno w polskich warunkach byloby wprowadzic taka

obiektywna ocene, choc w wielu instytucjach (nawet samorzadu lokalnego) stosuje sie

z powodzeniem praktyke oceny kandydata do pracy przez psychologa, który stwierdza

czy dana osoba nadaje sie pod wzgledem osobowosci i cech charakteru na okreslone

stanowisko.

III. OCENA JAKOSCI NAUCZANIA

1. Ocena parametryczna jednostek dydaktycznych - ocena analogiczna do oceny

naukowej powinna zostac wprowadzona w jednostkach ksztalcacych studentów. W

nauce przynosi ona pozytywne efekty i mamy nadzieje, ze przyczyni sie ona do

poprawy jakosci ksztalcenia.

2. Ankietyzacja - pomimo obowiazku zapisanego w ustawie Prawo o szkolnictwie

wyzszym wiekszosc uczelni medycznych albo w ogóle nie wprowadzila systemu

anonimowych ankiet, albo prowadzi ankietyzacje w bardzo ograniczonym zakresie.

Zapewnienie sprzezenia zwrotnego miedzy nauczajacym a nauczanym pozwoli

przywrócic homeostaze w patologicznym status quo, w jakim znalazla sie edukacja.

Jest to wg nas sprawa najwyzszej wagi. Byc moze Ministerstwo oraz PKA powinny

klasc wiekszy nacisk na wdrazanie skutecznego systemu ankiet i monitorowanie, czy

informacja zwrotna z ankiet przeklada sie na wprowadzanie konkretnych usprawnien.
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IV. ORGANIZACJA I FINANSOWANIE

1. Koszt wyksztalcenia studenta. Od kilku lat dotacja z budzetu panstwa na

ksztalcenie przyszlych kadr medycznych w przeliczeniu na jednego studenta maleje.

Uwzgledniajac dodatkowo inflacje z roku na rok uczelnie sa w coraz trudniejszej

sytuacji. W takich warunkach, przy ciagle wzrastajacych wymaganiach, zadna reforma

sie nie powiedzie, a jakosc ksztalcenia odczuwalnie spadnie. Systematyczny wzrost

nakladów na ksztalcenie powinien byc realnym priorytetem rzadowym,

zapisanym w ustawie budzetowej na rok 2009 i w latach kolejnych. Polskie wydatki na

szkolnictwo wyzsze w przeliczeniu na procent PKS naleza do najnizszych w Europie, a

jesli skorelowac to z tak wysoka liczba studentów, nie mozna znalezc uzasadnienia dla

oszczednosci w tym sektorze. Arystoteles twierdzil, ze "Los imperiów zalezy od edukacji

mlodziezy". Trudno oczekiwac dobrych rezultatów bez znaczacych inwestycji.

2. Zapewnic prawna mozliwosc wykonywania procedur medycznych pod

nadzorem opiekuna dla studentów w czesci klinicznej ksztalcenia oraz

nalozyc na uczelnie odpowiedzialnosc cywilna za studenta. Obecnie odbywa

sie to bez podstaw prawnych, co grozi w przyszlosci pociaganiem do odpowiedzialnosci

cywilnej i ewentualnie karnej studentów, którzy nie maja prawa wykonywania zawodu

na studiach.

3. OC od uszkodzonego sprzetu

odpowiedzialnosci cywilnej studenta

ubezpieczenie.

mienia - warto uregulowac kwestie

w ww. przypadkach poprzez zbiorowe

4. Nalezy uregulowac kwestie kontraktowania uslug przez NFZ w

akademickich ZOZach (glównie kliniki stomatologiczne) poprzez

wprowadzenie odrebnego trybu kontraktowania uslug z tymi jednostkami.

Obecnie Fundusz w niektórych województwach nie chce podpisywac kontraktów, ze

wzgledu na fakt, iz swiadczenia wykonywane sa przez studentów. Na niektórych

7



KOMISJA WYZSZEGO SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO

PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

uczelniach w Polsce studenci stomatologii musza sami pozyskiwac pacjentów, co

powoduje, ze nie moga wyrobic minimalnych norm liczby wykonanych zabiegów.

5. Uczelnie chcac zapewnic lepszy poziom ksztalcenia niejednokrotnie

wymagaja od studentów na kierunkach lekarskim, a zwlaszcza lekarsko

dentystycznym, zaopatrywania sie na koszt wlasny w niezbedne narzedzia,

srodki ochrony osobistej itp.

6. Mniejsze podgrupy cwiczeniowe przy lózku pacjenta - w naszej opinii

efektywna nauka umiejetnosci klinicznych powinna odbywac sie w grupach nie

wiekszych niz 2-3 osoby.

7. Wykorzystanie potencjalu dydaktycznego szpitali innych niz kliniczne - ilosc

studentów przypadajacych na jednego pacjenta jest stanowczo zbyt duza. Baza

dydaktyczna szpitali klinicznych nie jest w stanie sprostac potrzebom uczacych sie. W

niektórych krajach UE oraz USA dziala system university-affiliated hospitals - czyli

szpitali powiazanych z uniwersytetami, w których ksztalca sie studenci. Jakosc

ksztalcenia cierpi, gdy ograniczamy sie jedynie do osrodków III stopnia

referencyjnosci.

8. Koncentracja nauczania niemal wylacznie w osrodkach

wysokospecjalistycznych niejednokrotnie nieposiadajacych SaR jest w naszej opinii

szkodliwa dla studentów, gdyz pomija calkowicie realia, z jakimi na co dzien styka sie

lekarz w rejonie i POZ. Brak kontaktu ze stanami naglymi oraz pospolitymi chorobami

nie wyposaza studentów w tak podstawowe umiejetnosci, jak równiez ogranicza ich

kliniczne horyzonty. Czesc absolwentów laczacych swa przyszla prace z osrodkami

wysokospecjalistycznymi nie ma zadnej mozliwosci poznania problematyki najbardziej

pospolitych chorób.

9. Fantomy - warto wyasygnowac specjalne srodki na wyposazenie pracowni

fantomowych oraz innego rodzaju wirtualnych i symulowanych pacjentów.
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v. OBECNY STAZ PODYPLOMOWY

1. Opiekunowie stazu (tak dlugo jak on funkcjonuje) powinni byc

wynagradzani za swoja prace analogicznie do koordynatorów, jak równiez

oceniani przez stazystów. Na studiach asystenci sa oplacani za prowadzenie zajec

niezaleznie od wynagrodzenia za prace kliniczna. W naszej ocenie nie ma zadnego

powodu, by twierdzic ze jest obowiazkiem opiekuna uczyc nas nieodplatnie. Umowa o

prace w szpitalu zazwyczaj nie zaklada obowiazku nauczania kogokolwiek. W epoce

kapitalizmu i proponowanych przez rzad przeksztalcen ZOZów coraz trudniej bedzie

zmotywowac lekarzy do uczenia mlodszych kolezanek i kolegów.

2. Niektóre Okregowe Izby Lekarskie nie chca udostepniac wyników ankiet

stazowych. Prosimy o interwencje w tej sprawie. Jaki jest sens przeprowadzac

ankiety, jezeli nie ma woli dzialania w celu usprawnienia mankamentów stazu

podyplomowego?

3. Staze czastkowe - nie jest dla nas zrozumiale, dlaczego mamy na stazu 4 tyg.

psychiatrii, a ani jednego neurologii. Podobnie dziwi koniecznosc spedzenia 7 tygodni

na ginekologii i poloznictwie przez lekarzy, którzy nie beda leczyc kobiet w ciazy ani ich

problemów z ukladu plciowego, nie wspominajac nawet dwóch tygodni w bardzo

specjalistycznej dziedzinie jaka jest neonatologia. Dlaczego staz nie ma zadnej

mozliwosci wyboru dyscypliny? Przeciez wielu stazystów juz jest ukierunkowanych na

jakas specjalizacje i mogloby próbowac w niej pierwszych sil. W Wielkiej Brytanii i

Niemczech istnieje dowolnosc poza obowiazkowa interna i .chirurgia. W Polsce na stazu

nie mozna spedzic nawet tygodnia w dziedzinie nieprzewidzianej programem stazu.
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