ZASADY OCENY WNIOSKÓW O PRZYZNANIE MIEJSC SPECJALIZACYJNYCH
przez Zespół Ekspertów w dziedzinie Neurochirurgii

Zespół Ekspertów w dziedzinie Neurochirurgii przy ocenie wniosków o przyznanie miejsc
na szkolenie specjalizacyjne kieruje się doświadczeniem ośrodka, wyposażeniem,
organizacją pracy i możliwościami szkolenia uzależnionymi liczbą wykonywanych zabiegów
operacyjnych oraz liczbą nauczycieli – specjalistów neurochirurgii.
Zespół Ekspertów stosuje w szczególności następujące zasady:
1. O prowadzenie specjalizacji może występować ośrodek wykonujący co najmniej
600 zabiegów rocznie i spełniający standardy wyposażenia i organizacji pracy.
2. Na jedno miejsce specjalizującego się lekarza powinno przypadać co najmniej 250
zabiegów rocznie.
3. Na jedno miejsce specjalizującego się lekarza powinno przypadać co najmniej
dwóch specjalistów zatrudnionych w danym ośrodku w wymiarze pełnego etatu
lub wykonujących pracę w ramach kontraktu w wymiarze nie mniejszym niż 150
godzin miesięcznie lub wykonujących co najmniej 100 zabiegów neurochirurgicznych
rocznie. Do celów szkolenia specjalizacyjnego i obliczania miejsc specjalizacyjnych
jeden specjalista może być wykazywany tylko przez jeden ośrodek neurochirurgiczny.
4. W ośrodku powinno wykonać się rocznie co najmniej:
a/ 120 zabiegów neurotraumatologicznych,
b/ 120 zabiegów neuroonkologicznych,
c/ 60 zabiegów naczyniowych ( tętniak, naczyniak) drogą operacji
wewnątrzczaszkowej i drogą wewnątrznaczyniową. Liczba operacji
wewnątrzczaszkowych nie może być mniejsza niż 30 zabiegów,
d/ 80 zabiegów na kręgosłupie.
5. W przypadku, gdy w jednej grupie zabiegów liczba jest niższa niż podana w pkt.4,
lit. a-d, miejsca specjalizacyjne mogą być przyznane pod warunkiem uzupełnienia
szkolenia w innym ośrodku wykonującym więcej zabiegów niż liczba wymagana
ze względu na osoby specjalizujące się w tym ośrodku.
6. W przypadku oddziałów neurochirurgii dziecięcej możliwe jest tworzenie
konsorcjum w celu prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego. W składzie konsorcjum
oprócz oddziału neurochirurgii dziecięcej powinien znajdować się ośrodek
neurochirurgiczny spełniający wymogi zawarte w obecnych Zasadach Oceny.
7. Jeśli liczba zabiegów nie odpowiada kryteriom wymienionym w pkt.4 w więcej niż
jednej kategorii określonych literami a-d Zespół nie może wyrazić pozytywnej opinii
o przyznaniu ośrodkowi miejsc specjalizacyjnych.
8. Możliwość prowadzenia przez ośrodek staży kierunkowych w ramach specjalizacji
uzależniona jest od wykonywania rocznie co najmniej 300 zabiegów

neurochirurgicznych , przy czym w jednym ośrodku jednocześnie mogą odbywać
staż najwyżej dwaj lekarze.
9. Przy przedstawieniu wniosku przez specjalistę wojewódzkiego, opinię konsultanta
wystawia specjalista krajowy, natomiast w przypadku występowania z wnioskiem
przez specjalistę krajowego, opinię przedstawia specjalista wojewódzki
zaproponowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.
10. Jeżeli dane zawarte we wniosku są niejednoznaczne lub budzą zastrzeżenia członków
Zespołu Ekspertów oraz w przypadku zgłoszenia do Zespołu Ekspertów zastrzeżeń w
sprawie wniosku, Zespół Ekspertów może zwrócić się do Specjalisty Krajowego o
podjęcie działań niezbędnych do wyjaśnienia wątpliwości, w tym Zespół Ekspertów
może wnioskować o powołanie zespołu z udziałem przedstawiciela Zespołu
Ekspertów w celu przeprowadzenia wizyty w ośrodku.

