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DATA: 07/05/2020 

NUMER SPOTKANIA: 4/2020 

FORMA: ZDALNA, Z GŁOSOWANIEM ELEKTRONICZNYM 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

Spotkanie miało charakter spotkania zdalnego. 

W spotkaniu wzięła udział większość członków Rady. 

Zaplanowanym tematem, była rozwój umiejętności miękkich młodych lekarzy oraz współudział przy 

powyższym Rady Pracodawców. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie 

istotnym tematem Rady był również COVID-19. Rada zwróciła uwagę na konieczność kontynuowania 

szeroko zakrojonej akcji informacyjnej i edukacyjnej. Rada w pełni poparła konieczność prowadzenia 

zajęć w formie elektronicznej, przy zachowaniu jak najwyższych standardów nauczania i w razie 

poprawy sytuacji epidemiologicznej – jak najszybszego uzupełnienia umiejętności praktycznych. 

Rada wskazała na znaczenie edukacji z zakresu umiejętności miękkich – komunikacji nowych kadr 

medycznych. Zwrócono uwagę, że obecny rynek usług medycznych odszedł od dawnego modelu 

opartego na patriarchacie, a opinie o personelu medycznym mają fenomenalne znaczenie w 

kształtowaniu opinii o całej placówce. Zwrócono również uwagę, że w przypadku złego kontaktu 

personelu z pacjentem, znacząco zwiększa się ryzyko ewentualnych pozwów, roszczeń finansowych, a 

sama terapia jest mniej efektywna. Zwrócono uwagę również, na konieczność kształtowania 

właściwych postaw młodych adeptów medycznych – niestety zwrócono uwagę, że obecny etos 

lekarski i powołanie zostają wielokrotnie zastąpiony przez pragmatyczne aspekty finansowe. Chociaż 

uzasadniony jest wzrost płac w przypadku wielkich niedoborów kadr medycznych, to sam aspekt 

finansowy powinien być zbilansowany przez młodych ludzi z chęcią ciągłego rozwoju. Rada widzi 

możliwość wspierania studentów w tej kwestii przez dzielenie się swoimi doświadczeniami w tej 

kwestii w formie wykładu lub dyskusji. Rada w pełni rozumie, że w dobie pandemii kształtowanie 

umiejętności miękkich, bez bezpośredniego kontaktu z pacjentami jest niezwykle trudne i 

wymagające, jednakże zaleca, by niezwłocznie po powrocie studentów do nauczania stacjonarnego 

zintensyfikować pracę nad powyższymi umiejętnościami. 

Ze względu na zaistniałą sytuację i sprawdzającą się formę spotkań (dającą możliwość łatwego 

wzięcia udziału w debacie wszystkim obecnym członkom rady, przy jednoczesnym jak najmniejszym 

wpływie na codzienne życie zawodowe), kolejne spotkania rady zostaną przeprowadzone wyłącznie 

w formie elektronicznej i/lub telefonicznej. 

Treść powyższego przyjęto większością głosów. 

Zaplanowano kolejne spotkanie na 16 czerwca 2020 

KOORDYNATOR RADY, 


