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Unia Europejska kwestionuje przygotowanie zawodowe naszych stomatologów  

Za mało praktyki na studiach  
Eksperci z Unii nie chc� uzna� wykształcenia naszych dentystów. 
Czemu? Uwa�aj�, �e mieli na studiach za mało zaj�� praktycznych. 
W efekcie denty�ci, którzy chc� leczy� za granic�, musz� wykaza� 
si� co najmniej trzyletni� praktyk�.  
Naczelna Rada Lekarska, czyli samorz�d lekarski, nie zgadza si� z 
opini�, �e polscy stomatolodzy nie s� po studiach przygotowani do 
zawodu. Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia s� skłonni 
przyzna� racj� unijnym ekspertom. - Nasze programy kształcenia s�, 
według ekspertów Komisji Europejskiej, niezgodne z unijn� dyrektyw�, 
która okre�la, ile godzin zaj�� praktycznych ma odby� student 
stomatologii - wyja�nia Roman Danielewicz, dyrektor Departamentu 
Nauki i Szkolnictwa Wy�szego w Ministerstwie Zdrowia.  
- To absurdalne. Sta�e podyplomowe, które s� obowi�zkowe dla 
wszystkich ko�cz�cych studia medyczne, a wi�c i dla stomatologów, 
całkowicie rekompensuj� ewentualne niedostatki praktycznego 

kształcenia studentów - wyja�nia Zbigniew �ak, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodnicz�cy Komisji 
Stomatologicznej.  
Według Ministerstwa Zdrowia dopiero ci, którzy rozpocz�li studia rok temu - czyli w roku akademickim 2003/2004 
- b�d� mogli liczy� na automatyczne uznanie dyplomów we wszystkich krajach UE. Wtedy bowiem wszedł w 
�ycie nowy program kształcenia stomatologów, z rozszerzonymi zaj�ciami praktycznymi.  
Samorz�d lekarski twierdzi, �e nie mo�na si� z tym zgodzi�. Dla Naczelnej Rady Lekarskiej tak� 
nieprzekraczaln� dat� rozpocz�cia studiów jest rok 1993/1994, bo wła�nie wtedy zacz�ły obowi�zywa� 
podyplomowe sta�e lekarskie. - Komisja Europejska nie jest skłonna ust�pi� w tej sprawie - uwa�a Danielewicz. - 
Polskie ministerstwo nie ma prawa przyznawa�, �e wykształcenie naszych dentystów jest w jakimkolwiek stopniu 
gorsze ni� ich kolegów z innych krajów europejskich. To absurdalne i niedopuszczalne posuni�cie - komentuje 
�ak.  
W Polsce jest ok. 33 tys. dentystów. Od maja do ko�ca sierpnia 467 poprosiło Izby Lekarskie o wydanie 
za�wiadcze�, pozwalaj�cych na prac� za granic�.  
Gra�yna Raszkowska  

W Wielkiej Brytanii, gdzie mo�emy swobodnie pracowa�, potrzeba bardzo wielu stomatologów. Nie mog� oni 
jednak podj�� pracy bez zezwolenia. Instytucj�, która wydaje takie zezwolenie jest General Medical Council. 
Polscy lekarze musz� przedstawi� dyplom uko�czenia studiów i za�wiadczenie Okr�gowej Izby Lekarskiej "o 
postawie etycznej" (Certificate of Good Standing). Za�wiadczenie nie mo�e by� starsze ni� 3 miesi�ce. Je�li 
kwalifikacje lekarza zdobyło si� po 1 maja 2004, to trzeba te� przedstawi� za�wiadczenie, �e pomy�lnie zdało si� 
Lekarski Egzamin Pa�stwowy. Wszystkie dokumenty musz� by� przetłumaczone na angielski. Wymagane jest 
te� potwierdzenie znajomo�ci j�zyka angielskiego. Takie s� oficjalne wymagania, ale praktyka jest inna. - �aden 
polski dentysta, bez trzyletniej praktyki nie otrzymał do tej pory pozwolenia na prac� w Wielkiej Brytanii - 
podkre�la Katarzyna Pietrów z firmy Paragona, która rekrutuje dentystów do Wielkiej Brytanii.  
ANNA WIELOPOLSKA Z LONDYNU, GRA  

 

 
Czy nasi stomatolodzy maj� za mało 
praktyki? Tak twierdz� unijni 
eksperci.  
(c) ŁUKASZ TRZCI�SKI  


