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Szanowny Panie Rektorze,
z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną proszę o rozpowszechnienie wśród studentów

kierunków medycznych informacji o możliwości wsparcia, na zasadzie wolontariatu, opieki nad

pacjentami w szpitalu tymczasowym dla chorych na Coyid-19 w województwie świętokrzyskim

w Targach Kielce oraz wsparcie działań służb sanitarno-epidemiologicznych w walce

z koronawirusem.

Pragnę podkreślić, że zgodnie z przepisami art. 21 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej”

studenci zdobywający kwalifikacje do wykonywania zawodu medycznego mogą brać udział

w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia w uczelni medycznej lub innej uczelni

prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu, pod bezpośrednim

nadzorem osób wykonujących zawód medyczny wiaściwy ze względu na treści kształcenia.

Czyrmości, które student kierunku medycznego może wykonywać samodzielnie a jakie pod

nadzorem, zostały uregulowane w zapisach rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego

programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego2.

Wsparcie przez studentów kierunków medycznych, na zasadzie wolontariatu, pracy Szpitała

Świętokrzyskiego zapewne umożliwi nabycie praktycznych umiejętności, przygotowanie się do

wykonywania zawodów medycznych i przyczyni się rozwoju kompetencji studentów.

Aktualna, bardzo dynamiczna sytuacja epidemiczna i przyrastająca liczba zakażeń wirusem

SARS-CoV-2, pokazuje jak duże znaczenie ma odpowiednio wykształcona kadra medyczna.

Stąd też, licząc na Pana wsparcie, proszę o rozpowszechnienie powyższej infonnacji wśród Pana

podopiecznych.

Osoby zainteresowane chęcią pomocy w opiece nad pacjentami chorymi na Coyid-10. mogą

zgłaszać się za pomocą formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie:

https :!/www.szpitaswietokrzyski.p!

Dodąję. że do rekrutacji mogą także przystąpić lekarze rezydenci oraz lekarze stażyści.

tj. DzIW z 2020 r. poz. 295 ze zm
2 tj. DziW z 2017 r. poz. 1728



W związku z objęciem patronatem szpitala tymczasowego przez Wojewódzki Szpital Zespolony
w Kielcach dyżury medyczne lekarzy rezydentów WSZZ. objęte programem specjalizacji mogą
odbywać się w szpitalu tymczasowym.
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