
QUO VADIS RADIOLOGIA ?

Najważniejsze punkty z prezentacji 

na 42. Zjeździe PLTR

Andrzej Urbanik



Radiolodzy w Polsce

Opracowanie statystyczne na podstawie danych uzyskanych z Naczelnej Izby Lekarskiej 

(stan na 15 stycznia 2019)

II stopnia/specjaliści

(kobiety)

II stopnia/specjaliści

(mężczyźni)

Razem I stopnia

(kobiety)

I stopnia

(mężczyźni)

Razem 

do 40 lat 461 315 776 0 0 0

41-50 496 325 821 19 31 50

51-59 452 331 783 89 115 204

60-69 240 180 420 78 93 171

pow. 69 100 160 260 51 70 121

Razem 1749 1311 3060 237 309 546

57% 43%
Wg. Naczelna 

Izba Lekarska

Liczba członków PLTR na dzień 28 maja 2019  - 1075 



Lekarze na stażu specjalizacyjnym

z radiologii i diagnostyki obrazowej
(według danych uzyskanych z CMKP)

200 jednostek szkolących

1384 miejsca specjalizacyjne



Ocena procesu specjalizacji

przez lekarzy na stażu specjalizacyjnym

z radiologii i diagnostyki obrazowej

Na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród 

uczestników Szkoły Radiologii PLTR

w Kielcach, 

dwukrotnie – w roku 2015 i 2018



Ocena realizacji programu specjalizacji

Jeżeli pojawiają się trudności to wynikają z:



Ocena kompetencji i pomocy ze strony kierownika specjalizacji:

Zwraca uwagę wysoka ocena kierowników specjalizacji

– 73,22% lekarzy na stażu specjalizacyjnym ocenia 

na bardzo dobrze i dobrze



Kursy obowiązkowe do specjalizacji

Możliwość uczestnictwa 

- w praktyce ocenia się na ile lekarze mają zapewnioną możliwość wyjazdu na kursy:

Dostępność kursów:

- W praktyce ocenia się czy jest wystarczająca liczba kursów:

Stwierdza się znaczący wzrost dostępności kursów w okresie 2015-2018



Kursy obowiązkowe do specjalizacji

- ocena jakości kursów organizowanych przez CMKP oraz lokalnych organizatorów: 

Zwraca uwagę fakt, że ponad połowa kursów

jest oceniana jako bardzo wartościowe a także, 

że odsetek pozytywnych ocen wzrósł znacząco 

w okresie 2015-2018



Rola oddziałów PLTR w szkoleniu

Niezwykle ważny jest fakt, bardzo znacznego wzrostu roli oddziałów 

PLTR (w okresie 2015-2018) w szkoleniu lekarzy specjalizujących się

w radiologii i diagnostyce obrazowej



W dalszej części prezentacji zostały poruszone następujące tematy:

* Cyfryzacja radiologii (aspekty pozytywne ale także problemy z tego wynikające)

* Ocena pracy radiologa przez lekarzy innych specjalności

- na podstawie danych z badań ankietowych w 2015 i 2018

* Rola opisów strukturyzowanych 

- lepsza współpraca radiologa i lekarza kierującego



Jak ważną rolę odgrywa praca radiologa w procesie leczeniu pacjentów?
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Czy radiolog sporządza odpowiednio dobrze 

opis badania diagnostycznego?

15,4%

58,1%

23,9%

2,6%

Tak, zawsze
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Nie
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W dalszej części prezentacji zostały poruszone następujące tematy (cd):

* Teleradiologia

- Ustalenie ram organizacyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 kwietnia 2019 w sprawie standardów 

organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za 

pośrednictwem systemów teleinformatycznych

* Point-of-care testing (POCT)
- rola w diagnostyce obrazowej

* Druk 3D (Rapid prototyping
- rola radiologii

* Edukacja studentów kierunku radiologia i elektroradiologia

* Edukacja pacjentów i popularyzacja radiologii

* Edukacja lekarzy kierujących
- Nowa edycja (elektroniczna) „Wytycznych dla lekarzy kierujących na badania obrazowe”

* Sztuczna inteligencja w radiologii


