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Streszczenie. W artykule przedstawiono szkic działalności Oddziału w Zielonej Górze Polskiego Towa-
rzystwa Stomatologicznego (dalej: PTS), prowadzonej w celu umożliwienia lekarzom dentystom pod-
noszenia kwalifikacji zawodowych poprzez organizację kształcenia specjalizacyjnego. Uwzględniono 
kierunki współpracy z Zamiejscowym Ośrodkiem Kształcenia Kadr Medycznych w zakresie organizacji 
kursów i konferencji podnoszących wiedzę i umiejętności zawodowe niezbędne do uzyskania tytułu 
specjalisty w poszczególnych dziedzinach stomatologii.

Abstract. The article presents an overview of the history of the Zielona Gora Branch of the Polish Dental 
Society, established to enable dentists to improve their professional qualifications by specific training. 
The authors took into account the cooperation with the Off-Site Medical Personnel Training Center in 
the field of organization of courses to improve knowledge and skills necessary to obtain the title of 
specialist in dentistry.
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Wprowadzenie

 W połowie XX wieku w Zielonej Górze utworzono Oddział Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego (dalej: PTS). Jego ważnym celem było dokształcanie i doskonalenie  
kadr medycznych w zakresie stomatologii. Celem artykułu jest przedstawienie oko-
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liczności powstania i zakresu działalności tego oddziału. Jego podstawą źródłową są 
dokumenty znajdujące się w archiwum zielonogórskiego oddziału PTS3 i archiwum 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze4.

Powstanie Oddziału i jego cele statutowe

 Historia Oddziału w Zielonej Górze Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
sięga 1951 r., kiedy z inicjatywy dr. Janusza Zgorzalewicza, dr. Stefana Rajewskiego, 
dr. Antoniego Jankowskiego i dr. Jerzego Unieckiego przekształcono struktury Sekcji 
Stomatologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (dalej: PTL) z siedzibą w szpi-
talu wojewódzkim w Zielonej Górze w Oddział PTS w Zielonej Górze5.
 Wśród głównych celów zielonogórskiego Oddziału PTS można było wyróżnić: 
podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy stomatologów oraz współdziałanie w 
dokształcaniu i doskonalenia kadr medycznych w zakresie stomatologii; kształtowa-
nie postaw społecznych i etyki zawodowej środowiska medycznego; oraz współdzia-
łanie z innymi organizacjami w sprawach zawodowych lekarzy stomatologów.
 Zgodnie z postanowieniami statutu PTS, Oddział Zielonogórski realizował swoje 
cele m. in. poprzez: organizowanie posiedzeń, sympozjów, konferencji, zjazdów i kon-
gresów naukowych oraz posiedzeń szkoleniowo-naukowych6; współpracę z Centrum 
Medycznym Kształcenia Podyplomowego (dalej CMKP)7 poprzez współdziałanie 
z Wojewódzkim Ośrodkiem Dokształcania Kadr Medycznych (dalej WODKM) w Zie-
lonej Górze.
 Wobec braku zaplecza akademickiego8, działalność Oddziału wiązała się z nawią-
zywaniem kontaktów naukowych z instytutami stomatologicznymi i akademiami 
medycznymi w: Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zabrzu, z od-
działami PTS w Poznaniu i Wrocławiu oraz z członkami Oddziału PTL w Zielonej 
Górze9.

 3 Archiwum Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Zielonej Górze (dalej: 
AOPTSZG).
 4 Archiwum Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze (dalej: AOILZG).
 5 AOPTSZG, S. Rajewski, Sprawozdanie z jubileuszu XXXV-lecia działalności Zarządu Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w woj. zielonogórskim, 29.11.1989, s. 2.
 6 J. Kotułą, Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w latach 1945-1989, dyserta-
cja, Łódź 2016, s. 182.
 7 Historia PTS, <www.portalpts>, (dostęp: 01.12.2013).
 8 J. Kotuła, Rozwój lecznictwa stomatologicznego..., s. 175 i następne. W posiedzeniach nauko-
wo-szkoleniowych brali udział pracownicy naukowi z następujących akademii medycznych w Pol-
sce: z Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie: prof. Zbigniew Jańczuk, prof. Tadeusz Kowalik, 
prof. Halina Smosarska; z Akademii Medycznej we Wrocławiu: prof. Stanisław Potoczek, prof. Adam 
Masztalerz, prof. Noemi Wigdorowicz-Makowerowa, doc. Bogumił Płonka; ze Śląskiej Akademii 
Medycznej: prof. Stefan Knapik; z Warszawskiej Akademii Medycznej: prof. Franciszek Bohdano-
wicz, prof. Janusz Krzywicki; z Łódzkiej Akademii Medycznej: prof. Janusz Bardach; z Akademii 
Medycznej w Poznaniu: prof. Kazimierz Stawiński, prof. Barbara Perzyna, prof. Maria Kobylańska, 
prof. Stefan Flieger, prof. Irena Sarnowska, doc. Lesław Wójciak. Por.: AOPTSZG, St. Rajewski, Spra-
wozdanie z XXV-lecia..., s. 5.
 9 J. Kotułą, Rozwój lecznictwa stomatologicznego..., s. 175 i następne.
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 Działalność statutową Oddział Zielonogórski realizował poprzez organizowanie 
zebrań oraz kursów szkoleniowych akredytowanych przez CMKP, które z kolei wy-
konywało swoje zadania poprzez WODKM w Zielonej Górze. Comiesięczne szkolenia 
były oparte o roczny plan szkoleniowy. Uwzględniał on tematykę ze wszystkich dzie-
dzin stomatologii i medycyny ogólnej. Organizowane kursy szkoleniowe obejmowały 
zagadnienia stomatologii ogólnej, stomatologii dziecięcej, stomatologii przemysłowej, 
schorzeń błony śluzowej jamy ustnej, protetyki stomatologicznej, ortodoncji, promocji 
zdrowia, profilaktyki stomatologicznej i onkologicznej10.
 Posiedzenia naukowe organizowane przez Oddział PTS w Zielonej Górze stały 
się obszarem wymiany myśli naukowej w dziedzinie rozwijającej się stomatologii11. 
Przedstawiane prace naukowe członków oddziału były konfrontowane ze spo-
strzeżeniami badaczy z wiodących ośrodków stomatologicznych w Polsce, przede 
wszystkim Poznania, Wrocławia, Warszawy, Śląska – Zabrza, Warszawy, Łodzi 
i Szczecina.
 Członkowie Oddziału PTS w Zielonej Górze brali czynny udział w licznych 
ogólnokrajowych sympozjach, kongresach i konferencjach. Za przykład może słu-
żyć VI Kongres Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, który odbył się w Łodzi 
w 1986 r. Uczestniczyło w nim 28 lekarzy stomatologów z Oddziału PTS w Zielonej 
Górze12. 

 10 Tamże.
 11 AOPTSZG, St. Rajewski, Sprawozdanie z XXV- lecia, s. 5.
 12 Tamże, s. 12.

Ryc. 1. audytorium podczas wykładu Pts. aOPtsZG
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Oddział jako ośrodek specjalizacji stomatologicznych

 Oddział PTS w Zielonej Górze stał się ośrodkiem poszerzania wiedzy i umiejętności 
lekarzy stomatologów. Od wprowadzenia w 1973 r. specjalizacji stomatologicznych, 
dzięki współpracy z WODKM w Zielonej Górze oraz uzyskanej akredytacji CMKP 
w Warszawie, umożliwiał on lekarzom stomatologom przygotowanie do egzaminów 
specjalizacyjnych. PTS gwarantowało pozyskanie współczesnej wiedzy medycznej na 
najwyższym poziomie, a Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna13 
(dalej WSPS) zapewniała specjalizującym się lekarzom stomatologom możliwość pra-
cy pod kierunkiem specjalistów stomatologii i wykonywania szerokiego wachlarza 
zabiegów w poszczególnych specjalnościach stomatologicznych. Powiązanie działal-
ności edukacyjnej kreowanej przez Polskie Towarzystwo Stomatologiczne z praktycz-
ną nauką zawodu realizowaną przez wspomnianą przychodnię wpływało na grun-
towne i kompleksowe przygotowanie specjalizujących się lekarzy do egzaminów na 
pierwszy i drugi stopień specjalizacji14.

 13 J. Kotuła, W służbie Świętej Apolonii. Rozwój lecznictwa stomatologicznego w Zielonej Górze w 
latach 1945-1989. Zielona Góra 2019, s. 169 i następne. Wojewódzka Specjalistyczna Przychodnia Stomato-
logiczna zwana była Wojewódzką Specjalistyczną Poradnią Chirurgii Stomatologicznej (dalej: WSPCHS). 
 14 Tamże. Analiza sprawozdań z posiedzeń naukowo-szkoleniowych oddziału zielonogórskie-
go PTS, zamieszczana w czasopismach stomatologicznych oraz dostępna w dokumentach oddziału, 
pozwala na stwierdzenie wysokiego poziomu merytorycznego, uwzględniającego najnowsze osią-
gnięcia polskiej i europejskiej myśli stomatologicznej. Wywiązujące się w przerwach i w kuluarach 
dyskusje śródszkoleniowe, zmuszały do dogłębnej analizy prezentowanych zagadnień, oraz miały 
charakter dydaktyczny dla mniej zaawansowanych we współczesnej wiedzy lekarzy dentystów. 

Ryc. 2. audytorium podczas wykładu Pts. aOPtsZG
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 Organizowane przez Oddział PTS w Zielonej Górze kursy doskonalące dla leka-
rzy stomatologów osiągały wysoki poziom merytoryczny i wysoką rangę naukową, 
o czym świadczy uznanie ich przez CMKP w Warszawie za równoważne z kursami 
prowadzonymi w ośrodkach akademickich. Po ukończeniu tygodniowego kursu (od-
bywał się dwukrotnie w ciągu roku) lekarze stomatolodzy ubiegający się o uzyskanie 
tytułu specjalisty w dziedzinach stomatologicznych mogli składać podanie o przy-
stąpienie do egzaminu specjalizacyjnego. Członkowie towarzystwa rozwijali również 
działalność popularyzatorską w zakresie higieny jamy ustnej15.
 Działalność oddziału PTS w Zielonej Górze od 1973 r. miała na celu przygotowa-
nie lekarzy stomatologów do specjalizacji, zgodnie z Zarządzeniem Ministra Zdrowia 
i Opieki Społecznej w sprawie specjalizacji lekarzy stomatologów16. Dzięki organizo-
wanym kursom i szkoleniom w pierwszym okresie egzaminacyjnym, egzaminy spe-
cjalizacyjne pierwszego stopnia zdało 47, a drugiego stopnia 56 lekarzy stomatologów. 
W 1989 r. specjalizację pierwszego stopnia na terenie województwa zielonogórskiego 
posiadało 76, a drugiego stopnia 71 lekarzy stomatologów. W 1989 r. specjalizacje na 
pierwszy stopień kontynuowało 15 lekarzy stomatologów. Zarząd Oddziału PTS za-
pewniał miejsca odbywania staży specjalizacyjnych przygotowujących kandydatów 
do egzaminu specjalizacyjnego, a członkowie zarządu zasiadali w komisjach egzami-
nacyjnych17. Wśród egzaminatorów swoje miejsce znaleźli dr n. med. Stefan Rajewski, 
dr n. med. Antoni Jankowski, dr Anna Mackiewicz i dr Janina Mądry.
 Wspomina dr Anna Stawiarska:

Możliwość uzyskania specjalizacji w dziedzinach stomatologicznych otworzyła się do-
piero w latach 70. XX w. Liczne trudności napotykane w codziennej pracy wymuszały 
samodzielne poszukiwanie możliwości radzenia sobie z problemami diagnostycznymi 
i terapeutycznymi. PTS było głęboko zaangażowane w lobbing na rzecz wprowadze-
nie możliwości kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinach stomatologicznych. Po 
wprowadzeniu przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej rozporządzenia w sprawie 
specjalizacji lekarsko – stomatologicznych podjęłam natychmiast starania o uzyskanie 
specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej18. 
 Dzięki długoletniej pracy w higienie szkolnej uznano moje doświadczenie zalicza-
jąc mi staże cząstkowe w zakresie stomatologii dziecięcej. W celu poszerzenia wiedzy 
i umiejętności stomatologicznych zostałem skierowana na trzymiesięczny kurs, będący  
kompendium wiedzy stomatologicznej w Akademii Medycznej w Warszawie. Następ-
nie zdałam egzamin specjalizacyjny w macierzystej Akademii Medycznej w Poznaniu.

 15 Tamże.
 16 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 10 marca 1973 r. w sprawie specja-
lizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów, D. Urz. MZiOS, 1973, Nr 7, poz. 33.; Zarządzenie 
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 kwietnia 1974 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i farmaceutów, D. Urz. MZiOS., 1974, Nr 10, poz. 43.
 17 AOPTSZZG, St. Rajewski, Sprawozdanie z jubileuszu XXXV-lecia..., s. 7. Staraniem zarządu 
oddziału PTS i WSPCHS w Zielonej Górze organizowane były kursy specjalistyczne dla lekarzy sto-
matologów, którzy ubiegali się o uzyskanie pierwszego stopnia specjalizacji ze stomatologii ogólnej 
lub chirurgii stomatologicznej. Kursy jako wieloletnie przedsięwzięcia oddziału uzyskały certyfika-
cję CMKP w Warszawie.
 18 AOILZG, J. Kotuła, Wywiad z dr Anną Stawiarską, 14 04.2014 r., maszynopis.
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 Bezpośrednio po egzaminach rozpoczęłam studia specjalizacyjne w zakresie orto-
doncji. W ich trakcie uzyskałam zaliczenie stażu, w dziedzinie profilaktyki ortodon-
tycznej, którą zrealizowałam pracując przed rozpoczęciem studiów specjalizacyjnych 
w poradni ortodontycznej w Zielonej Górze. Kolejne staże odbywałam w klinikach 
ortodoncji  w Warszawie, Łodzi, Poznaniu. Po ich zakończeniu przystąpiłam do egzami-
nu specjalizacyjnego w 1978 r.
 Nie wywierano na nas nacisków w wyborze kierunku specjalizacji, a brak specjali-
stów otwierał nam możliwości szkolenia w dziedzinach, z którymi mieliśmy do czynie-
nia na co dzień.
 W trakcie nieobecności w pracy podczas szkolenia specjalizacyjnego obowiązki spe-
cjalizującego się lekarza stomatologa przejmowali inni lekarze zatrudnieni w jednostce. 
Dlatego nieobecność lekarza stomatologa w pracy podczas szkolenia specjalizacyjnego 
nie miała wpływa na ograniczenie dostępu pacjentów do świadczeń stomatologicznej 
opieki zdrowotnej. [...] wymiernym kosztem specjalizacji był długi okres oddalenia od 
rodziny i dorastających dzieci.
 [...] Kursy doskonalące w trakcie specjalizacji były doskonałym kompendium wie-
dzy z dotychczasowej praktyki i międzynarodowych doniesień naukowych.
 [...] Rekrutacja na staże specjalizacyjne odbywała się na podstawie złożonego zgło-
szenia. Deficyt specjalistów i fakt, iż lata 70. XX w. były początkowym okresem uzyski-
wania specjalizacji, wpływały na akceptację wniosku 
na bieżąco.
 [...] Staże specjalizacyjne odbywaliśmy w różnych 
miastach Polski. Delegowani byliśmy do odbycia 
szkolenia z macierzystego miejsca pracy. Otrzymy-
waliśmy również wynagrodzenie za pracę z miejsca 
stałego zatrudnienia. Pracodawca pokrywał dodatko-
wo koszty delegacji na staże cząstkowe, które odby-
wały się w godzinach pracy. Ponadto z funduszy za-
kładu pracy pokrywane były koszty zakwaterowania 
w „Domu Lekarza”19.

 Szczególną sympatią zielonogórscy lekarze darzyli 
prof. Kazimierza Stawińskiego, który przez ponad 40 
lat był doradcą i przyjacielem dla młodszych kolegów20.
 Do maja 1986 r. profesor Kazimierz Stawiński21 
pełnił funkcję specjalisty wojewódzkiego do spraw 
sto matologii. W latach 1962-1996 był kierownikiem 
naukowym wszystkich kursów organizowanych przy 
akceptacji Centrum Medycznego Kształcenia Pody-
plomowego. Kursy te odbywały się początkowo raz w 

 19 Tamże.
 20 J. Kotuła, Rozwój lecznictwa stomatologicznego..., s. 180. Por.: Wydarzenia, red. Z. Kopyść, 
„Doktor. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze”, 1996, nr 5, s. 3. Po śmierci prof. Ka-
zimierza Stawińskiego funkcję wojewódzkiego specjalisty ds. stomatologii powierzono doc. dr hab. 
n. med. Elżbiecie Szponar, kierownikowi Zakładu Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia 
Akademii Medycznej w Poznaniu, która 20 listopada 1996 r. ze względów zdrowotnych złożyła rezy-
gnację ze stanowiska specjalisty wojewódzkiego ds. stomatologii przy wojewodzie zielonogórskim. 
 21 Tamże. 

Ryc. 3. Prof. kazimierz stawiński podczas 
wykładu
aOPtsZG
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roku, a następnie dwa razy w roku w miejscowościach wypoczynkowych wojewódz-
twa zielonogórskiego: (Łagowie Lubuskim, Lubniewicach, Przełazach, Kalsku, Sła-
wie, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim i Wolsztynie). Pierwszy kurs odbył się 
w dniach 19-24 maja 1962 r. w Łagowie. W jego organizacji szczególną rolę odegrała 
pracująca w łagowskim ośrodku zdrowia dr Maria Weber. W kursach organizowa-
nych przez Oddział PTS szczególne zaangażowanie wykazywali, oprócz prof. Kazi-
mierza Stawińskiego, profesorowie: Rudolf Sarrazin – kierownik Zakładu Protetyki 
Stomatologicznej w Poznaniu, Tadeusz Ziółkiewicz – kierownik Zakładu Ortodoncji 
Akademii Medycznej w Poznaniu i Joanna Krajnik z Zakładu Chirurgii Stomatolo-
gicznej Akademii Medycznej w Poznaniu22.
 Zarząd Oddziału PTS w Zielonej Górze we współpracy z WSPS kierowaną począt-
kowo przez dr. n. med. Stefana Rajewskiego, następnie przez dr Annę Mackiewicz 
i dr. Wiesława Stawiarskiego, jako jedyny w Polsce ośrodek pozaakademicki wspierał 
swoich członków w realizacji staży szkolenia specjalizacyjnego23. W tym celu były or-
ganizowane kursy i szkolenia akredytowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokształca-
nia Kadr Medycznych w Zielonej Górze. Szkolenia, kursy i warsztaty organizowane 
przez Oddział PTS były zaliczane do realizacji programu specjalizacji.  W kadencji 

 22 Tamże. Por: AOPTSZG, St. Rajewski, Sprawozdanie z jubileuszu XXXV-lecia..., s.6.
 23 AOPTSZG, Sprawozdania z działalności Oddziału, sygn. L. 31/95, Sprawozdanie sekretarza 
dr Iwony Sozańskiej za okres kadencji 1991-1995, z 22.11.1995, s. 1.

Ryc. 4. kurs specjalizacyjny w Ochli, na pierwszym planie: dr. Janina Mądry, prof. kazimierz stawiński
Zbiory rodzinne dr Janiny Mądry 
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1991-1995 zostały zorganizowane dwa takie kursy. Odbyły się one w nieodległej od 
Zielonej Góry Ochli24. Pierwszy odbył się w 1992 r. Jego kierownikiem naukowym był 
prof. Kazimierz Stawiński25. W kursie atestacyjnym wzięło udział 31 lekarzy stomato-
logów specjalizujących się na pierwszy stopień specjalizacji w dziedzinie stomatologii 
ogólnej. W 1994 r. zorganizowano kurs specjalizacyjny dla lekarzy specjalizujących 
się na pierwszy stopień specjalizacji w zakresie chirurgii stomatologicznej. Kierow-
nikiem kursu był prof. Kazimierz Stawiński. W kursie wzięło udział 32 lekarzy sto-
matologów. W kursie przygotowującym do II stopnia specjalizacji w dziedzinie pro-
tetyki stomatologicznej prowadzonym pod kierunkiem prof. Stefana Włocha wzięło 
udział 4 lekarzy dentystów26. Kursy prowadzili pracownicy Instytutu  Stomatologii 
Akademii Medycznej w Poznaniu. W trakcie spotkań poruszane były zagadnienia 
z zakresu periodontologii, stomatologii zachowawczej, ortodoncji,  protetyki stoma-
tologicznej, chirurgii stomatologicznej, implantologii i rentgenodiagnostyki. W ka-
dencji 1991-1995, 39 lekarzy stomatologów zdało egzaminy specjalizacyjne pierwsze-
go stopnia w zakresie stomatologii ogólnej, 5 w zakresie chirurgii stomatologicznej. 
Drugi stopień specjalizacji uzyskały: 1 osoba w zakresie stomatologii zachowawczej, 

 24 Tamże.
 25 J. Kotuła, Nasze lubuskie lekarskie portrety, Zielona Góra 2020, s. 401.
 26 AOPTSZG, Sprawozdania z działalności Oddziału.., s. 1.

Ryc. 5. integracja po kursie specjalizacyjnym w Ochli w 1992 r. 
W centrum: dr Wiesław stawiarski i dr anna stawiarska

Zbiory prywatne dr Janiny Mądry
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3 osoby w zakresie ortodoncji, 1 osoba w zakresie pedodoncji i 1 osoba w zakresie 
protetyki stomatologicznej27.
 Oddział PTS w Zielonej Górze powstał w 1953 r. dzięki zaangażowaniu lekarzy 
stomatologów, którzy usamodzielnili sekcję stomatologiczną PTL. Od początku dzia-
łalność oddziału zmierzała do realizacji podstawowych celów towarzystwa, którymi 
było ustawiczne kształcenie lekarzy stomatologów. Zintensyfikowane prace po umoż-
liwieniu lekarzom stomatologom odbywania studiów specjalizacyjnych wiązały się 
z organizacją szkoleń i wyjazdowych kursów we współpracy PTS i WODKM akredy-
towanych przez CMKP. Dzięki temu, mimo braku zaplecza akademickiego, szkolący 
się lekarze dentyści mogli zdobywać wiedzę i umiejętności praktyczne adekwatne do 
współczesnej wiedzy i dobrej praktyki lekarskiej w miejscu zamieszkania. Prace za-
rządu oddziału aktywnie wspierał wieloletni konsultant wojewódzki ds. stomatologii 
prof. Kazimierz Stawiński, który również przewodniczył komisjom egzaminacyjnym 
na pierwszy stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej i chirurgii stoma-
tologicznej. W pracach komisji egzaminacyjnych uczestniczyli członkowie zarządu 
oddziału PTS. Bez zaangażowania twórców i organizatorów PTS szkolenie specjaliza-
cyjne lekarzy stomatologów byłoby utrudnione a nawet uniemożliwione.

Wnioski

 Specjalizacje lekarsko-stomatologiczne zostały wprowadzone w 1973 r. Wejście 
w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarsko-stomato-
logicznych pozwoliło lekarzom dentystom na rozpoczęcie szkolenia w celu uzyskania 
specjalizacji w dowolnym zakresie. Brak wysoko wykwalifikowanych kadr medycz-
nych wpłynął na możliwość akceptacji wniosków o szkolenie w dowolnej dziedzi-
nie bezpośrednio po akcesie rozpoczęcia szkolenia. Brak zaplecza akademickiego 
w Zielonej Górze umożliwił miejscowemu Oddziałowi PTS na organizację kształcenia 
podyplomowego akredytowanego przez CMKP, którego zadania realizował w woje-
wództwie WODKM.
 Uzyskanie tytułu specjalisty wiązało się z odbyciem szerokiego kształcenia po-
dyplomowego i złożeniu egzaminu przed komisją weryfikującą pełną, zgodną ze 
współczesnym zakresem nauki wiedzę i umiejętności kandydata do tytułu specjali-
sty. Uzyskanie specjalizacji gwarantowało podejmowanie właściwych decyzji diagno-
stycznych i leczniczych przez lekarzy specjalistów.

 27 Tamże.
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