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WYSTĄPIENIE

POKONTROLNE

Na podstawie art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (dalej ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - Dz. U. z 2017 r.;
poz. 125, z późń. zm.) przeprowadzona została kontrola problemowa w Szpitalu Klinicznym
Dzieciątka Jezus (dalej Szpital Kliniczny), mieszczącym się w Warszawie, przy ul. Lindleya 4
Tematyka kontroli obejmowała prawidłowość odbywania stażu podyplomowego przez lekarzy,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz ramowym programem stażu lekarza.
Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia zakończenia czynności
kontrolnych.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli,
podpisanym bez zastrzeżeń w dniu 18 kwietnia 2018 r., przekazuję Panu Dyrektorowi niniejsze
wystąpienie pokontrolne.
W trakcie kontroli ustalono, że zgodnie z treścią zarządzenia Nr 495/18 Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów

uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu
cząstkowego lekarza, lekarza dentysty, Szpital kliniczny uprawniony był do realizacji stażu
podyplomowego lekarza. W okresie objętym kontrolą w ww. podmiocie leczniczym staż
podyplomowy odbywało 15 lekarzy stażystów, z którymi w celu przygotowania zawodowego
- zgodnie z art. 15 ust. 3d ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty - zawarte zostały umowy
o pracę na czas określony. Z trzynastoma stażystami zawarto umowy od 1 października 2017 r.
do 31 października 2018 r., z jedną stażystką od 1.10.2016 r., która ze względu na urlop
macierzyński, wymagała przedłużenia. Aktualna umowa została zawarta na okres od 1 marca
2018 r. do 31 października 2018 r. Ponadto z jednym stażystą, z którym zawarta została umowa
0 pracę na czas określony od 1 października 2016 r. do 31 października 2017 r., a w związku
z 3-miesięcznym bezpłatnym urlopem w celu odbycia stażu zagranicznego nieobjętego programem
stażu podyplomowego, umowa została przedłużona do dnia 13 lutego 2018 r.
Podmiot

zapewniał

realizację

ramowego

programu

stażu

podyplomowego

lekarza.

Zaplanowane staże cząstkowe realizowane były zgodnie z harmonogramem. Kontrolowany
podmiot

zabezpieczał odpowiednie

warunki

dydaktyczne

oraz

zaplecze

diagnostyczno-

terapeutyczne umożliwiające realizację ramowego programu stażu, zgodnie z normami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (dalej rozporządzenie w sprawie stażu
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty - Dz. U. z 2014 r. poz. 474, z późn. zm.).
Staż podyplomowy nadzorowało trzech koordynatorów - specjalistów w dziedzinie chorób
wewnętrznych, z których dwóch jednocześnie było specjalistami w dziedzinie nefrologii
1 transplantologii, a trzeci jednocześnie - w dziedzinie nefrologii i immunologii klinicznej.
Koordynatorzy przeprowadzali okresowe oceny przebiegu stażu oraz organizowali i prowadzili
seminaria w ramach realizacji staży cząstkowych. W trakcie odbywanych staży cząstkowych
stażyści wykonywali wszystkie czynności i zadania przy udziale i pod nadzorem opiekunów,
spełniających wymagania określone w art. 15 ust. 3a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
W wyniku kontroli ustalono, że Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus nie podpisał umów
z podmiotami wskazanymi jako miejsca odbywania staży cząstkowych poza Szpitalem Klinicznym
w zakresie pediatrii oraz położnictwa i ginekologii, zgodnie z Zarządzeniem Nr 495/18 Marszałka
Województwa Mazowieckiego z dnia 5 marca 2018 r. w Dziale I poz. 1., tj. w zakresie pediatrii
z Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury
63A oraz w zakresie neonatologii i ginekologii i położnictwa z Uniwersyteckim Centrum Zdrowia
2

Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie
przy ui. Starynkiewicza 1/3. Takie działanie stanowi naruszenie normy ustalonej w § 6 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Ponadto ustalono,
że lekarze stażyści kierowani są w ramach oddelegowania, na własną prośbę, do innych
uprawnionych podmiotów, w celu zrealizowania części ramowego programu, której realizacji
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus nie może zapewnić w zakresie udzielanych przez siebie świadczeń
zdrowotnych, tj. staży cząstkowych w dziedzinach: położnictwa i ginekologii, neonatologii,
pediatrii, psychiatrii i medycyny rodzinnej.

Przedstawiając

powyższe

ustalenia,

zobowiązuję

Pana

Dyrektora

do zawierania

stosownych umów ze wszystkimi uprawnionymi podmiotami, do których stażyści będą kierowani
przez Szpital Kliniczny w celu zrealizowania staży cząstkowych w dziedzinach pediatrii, neonatologii
oraz ginekologii i położnictwa, zgodnie z normą ustaloną w § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty, oraz do poinformowania Wojewody
Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.2.3.2018, o sposobie wykorzystania
wniosku pokontrolnego.

Do wiadomości:
1.

2.

3.

Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś
Rektor
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Żwirki i Wigury 61
02- 091 Warszawa
Pani Agnieszka Gonczaryk
Dyrektor
Departamentu Polityki Społecznej i Zdrowotnej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03- 719 Warszawa
Pan Ładysław Nekanda-Trepka
Przewodniczący Komisji ds. Stażu Podyplomowego
Okręgowa Izba Lekarska
ul. Puławska 18
02-512 Warszawa
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