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ad.1

Czas trwania szkolenia podspecjalizacyjnego bgdzie wynosit 2lata.

ad.2

do szkolenia mogq przystEpic wszyscy zainteresowani radiolodzy, ktorzy zdali egzamin

specjalizacyjny, oraz radiolodzy w trakcie specjalizacji, po ukohczeniu minimum 4 lat

szkolenia specjalizacyjnego.

ad.3

szkolenie subspecjalizacyjne w zakresie radiologii glowy i szyi bgdzie odbywac sig
wylqcznie w wyznaczonych o6rod kach, speitniajqcych nastgpuj qce kryteria :
- pracownia ultrasonograf iczna
- dostgp do TK i MRl, wykonywanie minimum 20 badan glowy i szyi tygodniowo w tych

pracowniach
- wspotpraca zZa]*adem Medycyny Nuklearnej, mozliwo6c dostgpu do badafi PET gtowy i

szyi
- Scista wspolpraca z pelnoprofilowE klinikq otolaryngologii (zabiegi onkologiczne i

re ko n stru kcyj ne) or az por ad n i E oto I aryn g o I o g i c zn4 (pr zy sz pital n E)
- wspolpraca z klinikq chirurgii szczgkowo{warzowej oraz z oddzialem radiologii

stomatologicznej
- dostgp do wynik6w radio- i chemioterapii - wspotpraca z oddzialem radioterapii



- stala obecno6c przynajmniejjednego lekerza radiologa zajmuj4cego sig badaniami glowy

i szyi, z minimum 5 - letnim do6wiadczeniem w tej dziedzinie. Lekarz ten zostaie

kierownikiem subspec.ializacj i.

Wyznaczanie (akredytacja) o6rodkow posiiadajqcych uprawnienia do szkolenia

podspecjalizacyjnego w zakresie gtowy i s;zyi odbywa6 sie bgdzie publicznie, decyzi1

Zarz4du PLTR, Konsultanta Krajowego ds radiologii orazprzewodniczqcych sekcji:

Radiologii Gtowy i Szyi oraz Radiologii Szczgkowo-Twarzowei, na podstawie wypetnionych

dokumetow (w zElaczniku nr.l)

ad.4

Szkolqcych sie bgdq obowiqzywa6 nastepujEce staZe:
- raz do roku ( bqdZ dwa razy w trakcie subspecjalizacji) uczestnictwo w kursie/szkoleniu

bqdZ kongresie zatwierdzonym przez ESHNR Educational Board lub PLTR (doroczne

zjazdy ESHNR, Erasmus Course on Head and Neck, European School on MRl, ECR

Refresher Course oraz inne kursy, kt6rych v,tykaz bgdzie podany na oficjalnej stronie

PLTR)

ad.5

minimum programowe, ktore specjalizuj4c'y sig powinni opanowac podczas 2-letniego

szkolenia subspecjalizacyjnego, jest szczegolowo opisane w zalqczniku nr-2

KsiEzka procedur bgdzie dostgpna na oficjalnej stronie PLTR i powinna zawierac wpisy

wszystkich wykonanych badan d i ag nosty czny ch. Pod czas 2-letn iego szkolen ia

specjalizuj4cy sig radiolodzy s4 zobowiEzani wykona6 iopisac:

- 200 badah TK i MR gtowy i szyi (tqcznie),
- 50 badan TK i MRI (tEcznie) ko6ci skroniowej
- 50 badaf USG szyi (z ocenq wgzt6w chtonnych)
- 30 badari PET/CT gtowY i szYi

Opr6cztego w ksiqzce procedur nalezy w;cisywac zdobyte punkty szkoleniowe:
- po 20 pktzakaildy odbyty staz/szkolenie/konferencjg dotycz4cE glowy i szyi

akredytowanEprzez ESHNR lub PLTR (lvykaz szkoleri na stronie internetowej PLTR)

- po 1 pkt za ka2dqodbytq godzing aktywnego szkolenia w o6rodku akredytujqcym

(uczestnictwo w wyktadzie, seminarium lub spotkaniu interdyscyplinarnym z klinicystami),

co potwierdza podpisem kierownik subspecjalizacji. Do zaliczenia sta2u nale2y

zgr omadzie 200 punktow szkoleniowych.



Szczegolowe informacje dotycz1ce ksi1zki procedur wraz z jejwzorem sq zamieszczone

w zalqczniku nr.S

ad.6

Egzamin bgdzie przeprowadzany dwa razy, do roku, w formie testowej, a termin egzaminu

zostanie ogloszony z 6-miesigcznym wyprzzedzeniem na stronie internetowej PLTR. Wykaz

literatury oraz szczegotowe zagadnienia ogtoszone sE w zal7czniku nr.4

Wybor o6rodka egzaminujqcego raz komisja egzaminacyjna zostanie ka2dorazowo

powolana i zatwierdzonaprzezZarzqd PLliR, Konsultanta Krajowego ds. Radiologii oraz

przewodniczqcych sekcji : glowy i szyi oraz r adiologii szczgkowo-twarzowej.

ad.7

Osoby zainteresowane bgda mogly ubiega,6 sig o przyst4pienie do egzaminu

europejskiego - Fellowship Certificate Examination (zalqcznik nr. 5 - oficjalne stanowisko

ESHNR). Kandydat6w co roku rekomendo'wa6 bgdzie Zarz4d PLTR oraz przewodniczqcy

sekcji: gtowy i szyi oraz radiologii szczgkolvo-twarzowej. Wszystkie biezEce informacje

dotyczqce tego egzaminu bgdE na stronie inernetowej PLTR.


