Szanowni Państwo,
Wzorem ubiegłych lat Polskie Towarzystwo Hepatologiczne (PTHepat) pragnie
zaproponować w roku 2021 możliwość uczestniczenia w stażach zagranicznych lekarzom,
członkom PTHepat, zajmującym się problematyką chorób wątroby w jednym z
renomowanych europejskich ośrodków hepatologicznych. Program staży pobytowych ma
służyć poznaniu uwarunkowań funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pacjentami
hepatologicznymi w innych krajach europejskich. Ważne jest, aby polscy lekarze posiadali
wiedzę i umiejętności stosowania nowych metod terapeutycznych, ale jeszcze ważniejsza
jest bezpośrednia wymiana doświadczeń i obserwacja funkcjonowania klinik, oddziałów i
poradni w innych uwarunkowaniach społecznych i ekonomicznych. Finansowanie staży
zagranicznych w roku 2021 będzie możliwe dzięki grantom naukowym firm Gilead oraz
Abbvie przekazanym Polskiemu Towarzystwu Hepatologicznemu. Planowane w roku 2021
jest przyznanie 5-6 stypendiów zapewniających pokrycie kosztów pobytu i dojazdu
kandydatów zgłoszonych z polskich ośrodków prowadzących terapię chorób wątroby. Staż
powinien trwać od 1 do 4 tygodni. Załączam wniosek dla kandydatów do stypendium
naukowego. Bardzo proszę o przesłanie wypełnionych i podpisanych wniosków, wraz z
wykazem dorobku publikacyjnego kandydata.Staże będą mogły zostać zrealizowane do
końca roku 2021, a w uzasadnionych przypadkach w pierwszej połowie roku 2022, między
innymi w następujących ośrodkach, które w ubiegłych latach przyjmowały już
stypendystówProgramu PTHepat:
Frankfurt, Niemcy (prof. Stefan Zeuzem),
Paryż, Francja (prof. Patrick Marcellin)
Londyn, Wielka Brytania (prof. Mark Thursz),
Mediolan,Włochy (prof. Massimo Colombo),
Rotterdam, Holandia (prof. Wojciech G. Polak).
Wyjazd do innych Ośrodków jest możliwy w przypadku przysłania wraz z wypełnionym
wnioskiem pisemnego potwierdzenia gotowości przyjęcia kandydata na miesięczny staż w
przypadku uzyskania przez niego stypendium. Kandydaci będą musieli spełnić
następujące kryteria: Członkostwo PTHepat. Przynajmniej 2-letnie doświadczenie w
leczeniu chorób wątroby -poświadczone przez Ordynatora Oddziału lub Kierownika Kliniki.
Znajomość języka angielskiego lub języka kraju,w którym zlokalizowany jest ośrodek
przyjmujący (niemiecki, włoski, francuski) na poziomie umożliwiającym swobodne
porozumiewanie się. Deklaracja właściwego przełożonego (Ordynator, Kierownik, Dyrektor
lub Rektor) udzielenia kandydatowi zgody na urlopu szkoleniowego w przypadku
zakwalifikowania na staż.
W przypadku spełnienia powyższych kryteriów przez większą liczbę kandydatów niż liczba
stypendiów, pierwszeństwo otrzymają kandydaci posiadający dorobek publikacyjny w
zakresie hepatologii w kolejności uzależnionej od sumarycznej wartości Impact Factor, a w
następnej kolejności punktacji MNiSW czasopism, w których prace opublikowano.
Po zakwalifikowaniu, stypendysta podpisze Umowę stypendialną, w myśl której zrealizuje
wszelkie zobowiązania wynikające z rozliczania podatku dochodowego na podstawie
informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych
dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C), który otrzyma do końca lutego roku
następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiła wypłata stypendium.
Po zakończeniu stażu stypendyści są zobowiązani dostarczyć do PTHepat krótkiego
sprawozdania w języku angielskim, poświadczonego przez kierownika jednostki, w której
odbywał się staż, oraz oświadczenia o całkowitym wykorzystaniu przyznanych środków na
cele związane ze stypendialnym pobytem w danym ośrodku. W przypadku gdy przyznane
środki nie zostaną wykorzystane w całości, pozostała ich część powinna zostać zwrócona
na konto PTHepat.
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