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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) konsultant wojewódzki w dziedzinie
periodontologii przeprowadził kontrolę problemową w jednostce organizacyjnej: Dental Service
Klinika Dentystyczna, mieszczącej się w Warszawie, przy ul. Braci Wagów 4 (dalej Klinika
Dentystyczna), podmiotu leczniczego: Dental

Service Specjalistyczne Usługi Medyczno

-Stomatologiczne, Anna Orlińska Spółka jawna w Warszawie (dalej Dental Service).
Tematyka kontroli obejmowała ocenę realizacji szkolenia specjalizacyjnego w zakresie
wynikającym z programów specjalizacji oraz spełniania nadal przez jednostkę szkolącą warunków
do prowadzenia szkolenia w dziedzinie periodontologii.
Kontrolą objęto badanie stanu faktycznego w dniu prowadzenia kontroli.
W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki przedstawiono w protokole kontroli,
podpisanym bez zastrzeżeń dnia 27.09.2018 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Klinika Dentystyczna dysponowała 2 miejscami szkoleniowymi. W dniu kontroli ustalono,
że szkolenie specjalizacyjne odbywa 1 osoba - w trybie pozarezydenckim. Dental Service spełniał
warunki do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie żart.

19f ustawy z dnia

5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617, z późn. zm.)

oraz wynikające ze standardów akredytacyjnych podmiotów szkolących. Prowadził działalność
odpowiadającą profilowi szkolenia specjalizacyjnego.
Z uzyskanych od Pani w trakcie kontroli wyjaśnień wynika, że podmiot leczniczy wystąpił
0 akredytację do prowadzenia, w ramach swojej struktury organizacyjnej, stażu podstawowego
z periodontologii oraz staży kierunkowych w zakresach chirurgii stomatologicznej i protetyki
stomatologicznej. Na podstawie ustnych porozumień z podmiotami leczniczymi zapewniono: staż
kierunkowy z dermatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, ortodoncji (Szpital Kliniczny
Dzieciątka Jezus w Warszawie), w zakresie hematologii dziecięcej, hematologii dorosłych
(Centralny Szpital Kliniczny MON), staż z chorób wewnętrznych (Mazowiecki Szpital
Bródnowski) oraz w zakresie mikrobiologii (Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, Zakład
Bakteriologii). Dental Service zapewnił warunki umożliwiające realizację programu specjalizacji,
w tym: posiadał salę konferencyjną/wykładową wyposażoną w sprzęt audiowizualny, sprzęt
komputerowy z dostępem do internetu oraz bibliotekę.
Nadzór nad szkoleniem specjalizacyjnym prowadzi! kierownik specjalizacji oraz kierownik
jednostki szkolącej. Monitorowano dokumentację szkolenia lekarzy, terminowość odbywania
1zaliczania kursów specjalizacyjnych, staży kierunkowych oraz wykonywania zabiegów i procedur
medycznych objętych programem specjalizacji.
Ilość i rodzaj posiadanego przez Klinikę Dentystyczną sprzętu była wystarczająca do realizacji
zadań określonych programem specjalizacji. Podmiot dysponował dokumentacją potwierdzającą
sprawność techniczną aparatury i sprzętu medycznego wykorzystywanego przy udzielaniu
świadczeń medycznych w kontrolowanej jednostce, do której posiadania i okazania organowi
kontroli jest zobowiązany na podstawie art. 90 ust. 6, 7 i 9 ustawy z dnia 20 maja 2010 r.
0 wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211. z późn. zm.).
W Klinice Dentystycznej udzielano specjalistyczne świadczenia zdrowotne w liczbie i zakresie
umożliwiającym

szkolącym

się

nabycie

umiejętności

praktycznych

wyszczególnionych

w programie specjalizacji w dziedzinie periodontologii. Dental Service nie ma podpisanej
z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane
ze środków publicznych. Realizuje usługi za pełną odpłatnością.
W kontrolowanej jednostce zatrudnionych było 14 lekarzy, w tym: 2 specjalistów w dziedzinie
stomatologii zachowawczej i periodontologii; 1 specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej
1 endodoncji; 1 specjalista chirurgii ogólnej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej; 2 - protetyki
stomatologicznej; 2 - anestezjologii; 1 - chirurgii stomatologicznej; 1 - zdrowia publicznego;
1 w innej dziedzinie oraz 3 lekarzy bez specjalizacji. Zapewniono kadrę specjalistów

pełniących/mogących pełnić funkcję kierownika specjalizacji lub kierownika stażu kierunkowego.
Lekarz odbywająca specjalizację była bardzo zadowolona z przebiegu szkolenia i nie zgłaszała
zastrzeżeń do jego przebiegu.

W trakcie kontroli ustalono, że Dental Service wystąpił o akredytację do prowadzenia,
w ramach swojej struktury organizacyjnej, stażu podstawowego z periodontologii, staży
kierunkowych w zakresach chirurgii stomatologicznej i protetyki stomatologicznej oraz,
na podstawie ustnych porozumień z podmiotami leczniczymi, zapewnił realizację staży
kierunkowych - w trakcie realizacji jest zawieranie pisemnych umów o szkolenie. Będzie
to stanowiło dobrą praktykę przyczyniającą się do poprawy organizacji i jakości przebiegu
szkolenia.
W związku z powyższym zobowiązuję Panią Kierownik do poinformowania Wojewody
Mazowieckiego, z powołaniem znaku pisma WZ-VI.9612.1.150.2018, o otrzymaniu przedmiotowej
akredytacji oraz podpisaniu z podmiotami leczniczymi umów/porozumień o zapewnieniu
możliwości odbycia staży specjalizacyjnych.

