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Spotkanie miało charakter spotkania zdalnego. 

W spotkaniu wzięła udział większość członków Rady. 

Zaplanowanym tematem, był niedobór kadr medycznych w mniejszych miejscowościach. 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 uwagę na skalę problemu. Zwróciła uwagę, że młodzież obecnie niechętnie wraca, lub 

przeprowadza się poza duże aglomeracje miejskie. Zwróciła uwagę, na szybki wzrost średniego wieku 

personelu medycznego poza głównymi aglomeracjami oraz ryzyko, że w niedługim czasie opieka nad 

mieszkańcami mniejszych miejscowości będzie jeszcze trudniejsza niż obecnie. Wskazano, że 

populacja ta również stopniowo starzeje się i wymaga coraz większej opieki. Przedstawiono również 

problem dotyczący dostępności do nowoczesnych terapii. Na przykładzie sprzedaży nowoczesnych 

leków – zwrócono uwagę, na znaczne opóźnienie w podjęciu terapii poza aglomeracjami miejskim. 

Zwrócono uwagę również na trudności w pacjentach w dojazdach do poradni specjalistycznych, 

trudnościach w rejestracji pacjentów. Zasugerowana, że CM UMK, jako wiodący ośrodek naukowy w 

regionie, powinien promować technologie zwiększające dostępność do opieki specjalistycznej i 

szerzące informacje medyczne. Zwrócono szczególną uwagę na dostępność do e-skierowań i e-

rejestracji. Zwrócono uwagę, że warto zachęcać studentów do stosowania w swoich przyszłych 

praktykach rozwiązań teleinformatycznych i automatyzacyjnych, w szczególności dotyczących kwestii 

administracyjnych. Zwrócono uwagę również, że samo leczenie, chociaż może być przeprowadzane 

częściowo zdalnie, to jednak nieodłącznym elementem jest bezpośredni kontakt z lekarzem i badanie 

fizykalne. 

Treść powyższego przyjęto większością głosów. 

Koordynator Rady podziękował wszystkim członkom Rady za spotkania przeprowadzone w roku 

akademickim 2019/2020. 

Ustalenie nowego składu Rady i harmonogramu spotkań zaplanowana na X 2020. 
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