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REGULAMIN I ZASADY PRZYZNAWANIA 

 
1. Certyfikat Hepatologa potwierdza kompetencje w zakresie diagnozowania i/lub leczenia chorób wątroby 

wynikające ze zdobytej wiedzy, doświadczenia w jej praktycznym stosowaniu i badaniach naukowych.  
2. Przyznawanie Certyfikatu Hepatologa następuje poprzez podjęcie uchwały przez Kapitułę Certyfikatu, w skład 

której wchodzą wszyscy członkowie Zarządu Głównego PTHepat posiadający już Certyfikat Hepatologa. Wymóg 

posiadania Certyfikatu Hepatologa nie dotyczy pierwszego posiedzenia, podczas którego następuje 

ukonstytuowanie się Kapituły.  

3. Przyznanie Certyfikatu Hepatologa następuje po rozpatrzeniu przez Kapitułę wniosków kandydatów złożonych w 

formie umożliwiającej potwierdzenie spełnienia wymagań zawartych w punkcie 4.  

4. Wymagania stawiane przed kandydatami (muszą zostać spełnione kryteria a-e): 

a) Wykształcenie – ukończone studia medyczne na kierunku lekarskim 

b) Członkostwo w Polskim Towarzystwie Hepatologicznym z udokumentowanym opłaceniem składek za 

ostatnie 3 lata. 

c) Doświadczenie zawodowe – przynajmniej 7 lat pracy w jednym z wymienionych rodzajów ośrodków: 

o oddział/klinika/pracownia diagnostyczna lub badawcza, który w swojej nazwie ma określenie 

sprofilowania w kierunku chorób wątroby lub hepatologii,  

o oddział/klinika, który realizuje świadczenia z zakresu diagnostyki i terapii chorób wątroby; w tym 

wypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia Ordynatora/Kierownika,  

o pracownia diagnostyczna lub badawcza, której zakres świadczeń lub pracy naukowej ma związek 

z chorobami wątroby; w tym wypadku konieczne jest przedstawienie oświadczenia przez 

Kierownika. 

d) Dorobek naukowy – spełnienie jednego z poniższych kryteriów: 

o rozprawa doktorska lub habilitacyjna poświęcona problematyce chorób wątroby,  

o udokumentowane w okresie ostatnich 10 lat współautorstwo w przynajmniej 3 publikacjach 

poświęconych problematyce hepatologicznej w czasopismach, których sumaryczna wartość 

wskaźnika Impact Factor przekracza 5 lub punktacja MNiSW (lub KBN) przekracza 50. 

e) Aktywność w środowisku hepatologicznym – spełnienie jednego z poniższych kryteriów: 

o udokumentowane wygłoszenie w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku przynajmniej 1 

wykładu podczas Konferencji/Zjazdu PTHepat lub innego towarzystwa naukowego, którego 

działalność statutowa obejmuje zagadnienia związane z chorobami wątroby. 

o udokumentowane współautorstwo w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku, w 

przynajmniej 3 pracach prezentowanych (w formie ustnej lub plakatowej) podczas 

Konferencji/Zjazdu PTHepat lub innego towarzystwa naukowego, którego działalność statutowa 

obejmuje zagadnienia związane z chorobami wątroby. 

o obecność w składzie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego. 

 


