Informacja o wynikach kontroli
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, 85-168 Bydgoszcz,
ul. Kornela Ujejskiego 75
sporządzona na podstawie art. 4 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) w zw. z art. 6 ust.1, pkt 4a.
Cel kontroli: Kontrola prawidłowości realizacji stażu podyplomowego przez lekarzy oraz wymagań
i warunków, jakie muszą spełniać podmioty uprawnione do prowadzenia stażu zgodnie z ustawą
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r., poz. 125, z późn. zm.).
Okres objęty kontrolą: od dnia 01.10.2016 r. do dnia 08.08.2017 r.
Przedmiot kontroli:
a) kontrola wymagań i warunków, jakie powinny spełniać podmioty lecznicze uprawnione
do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych lub części stażu cząstkowego;
b) kontrola i ocena warunków umowy o pracę zawartej przez lekarza stażystę z podmiotem
uprawnionym do prowadzenia stażu podyplomowego, w tym staży cząstkowych i części stażu
cząstkowego;
c) kontrola umów zawartych z koordynatorami szkolenia stażystów;
d) ocena prawidłowości realizacji programu stażu podyplomowego, w tym:
− weryfikacja obowiązków koordynatora stażu,
− weryfikacja obowiązków opiekuna stażu,
− weryfikacja obowiązków stażysty (w tym pełnienie dyżurów medycznych);
e) sprawdzenie sposobu dokonywania przez zakład oceny realizacji stażu.
Czas przeprowadzenia kontroli: 08.08.2017 r.
Ustalenia kontroli:
1. w dziale I księgi rejestrowej podmiotu leczniczego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana
Biziela w Bydgoszczy, 85-168 Bydgoszcz, ul. Kornela Ujejskiego 75, w rubryce 19 brak wpisu
dotyczącego uzyskania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie
prowadzenia stażu podyplomowego dla lekarzy.
Powyższe stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 29 września 2011
r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów,
zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. z 2014 r., poz. 325),
2. opiekunowie lekarzy stażystów:
− do pełnienia funkcji opiekuna lekarzy stażystów w zakresie realizacji części stażu cząstkowego
z medycyny rodzinnej oraz z zakresu chirurgii urazowej wyznaczono tylko po jednym lekarzu
specjaliście, gdzie pod ich nadzorem jednoczasowo znajdowało się więcej niż dwóch stażystów,
a zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stażu podyplomowego
lekarza i lekarza dentysty „opiekun może nadzorować wykonywanie zawodu przez jednego stażystę,
a w sytuacji szczególnie uzasadnionej, za zgodą koordynatora, przez dwóch stażystów”,
3. w kartach stażu podyplomowego lekarzy:
− stwierdzono wpisy złożenia kolokwium końcowego stażu cząstkowego w sytuacji, gdy została
zrealizowana jedynie jedna część tego stażu np. z zakresu chirurgii ogólnej, anestezjologii
i intensywnej terapii, medycyny ratunkowej oraz pediatrii,
− w dwóch przypadkach staż lekarza stażysty z zakresu chirurgii ogólnej nadzorowali lekarze spoza
wykazu opiekunów lekarzy stażystów i niespełniający wymagań określonych dla opiekuna lekarza
stażysty, gdyż nie posiadają ukończonej specjalizacji – tytułu specjalisty w określonej dziedzinie,
co stanowi naruszenie zapisów art. 15 ust 3a ww. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
− w jednym przypadku staż cząstkowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii zaliczył
lekarz, który nie figuruje na liście wyznaczonych opiekunów z tej dziedziny, ani nie posiada
specjalizacji z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii,
− stwierdzono wpisy lekarzy, którzy nadzorowali
wykonywanie zawodu przez stażystę,
posiadających specjalizację w danej dziedzinie, jednakże niefigurujący w otrzymanym wykazie
opiekunów wyznaczonych przez kierujących poszczególnymi oddziałami.

Ocena działalności podmiotu kontrolowanego, uwagi i wnioski:
Wydział Zdrowia – Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia Publicznego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Bydgoszczy kontrolowaną działalność ocenia pozytywnie z uchybieniami.
Wnioski dotyczące doskonalenia:
1)

2)

3)

4)

złożyć do organu prowadzącego rejestr wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą uwzględniający zmianę w dziale I, rubryce 19 księgi rejestrowej podmiotu
leczniczego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy, wpisu dotyczącego
uzyskania uprawnień do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu
podyplomowego dla lekarzy,
ustalić z ordynatorami oddziałów lub innymi lekarzami kierującymi oddziałem, kierownikami innych
podmiotów leczniczych, opiekunami stażystów, sposobu dokumentowania przebiegu realizacji stażu
w kartach stażu podyplomowego lekarza, a w szczególności terminów złożenia kolokwium
końcowego po realizacji części stażu cząstkowego w przypadku, kiedy część stażu cząstkowego
z danej dziedziny realizowana jest w Szpitalu, a druga część w jednostce zewnętrznej, z którą zawarto
umowę na prowadzenie staży cząstkowych z określonych dziedzin lub w Szpitalu, kiedy staż
cząstkowy odbywa się na dwóch oddziałach szpitalnych,
do pełnienia funkcji opiekuna lekarzy stażystów w zakresie realizacji części stażu cząstkowego
z medycyny rodzinnej oraz z zakresu chirurgii urazowej wyznaczyć wystarczającą liczbę lekarzy
specjalistów, tak żeby pod ich nadzorem jednoczasowo znajdował się jeden stażysta, a w sytuacji
szczególnie uzasadnionej, za zgodą koordynatora, dwóch stażystów,
dopilnować by w komórkach organizacyjnych, w których prowadzone są staże cząstkowe i części
staży cząstkowych, nadzorowanie wykonywania zawodu przez stażystę, w tym dokonywanie wpisów
zaliczających w karcie stażu podyplomowego lekarza, odbywało się tylko przez opiekunów
wyznaczonych przez ordynatora lub innego lekarza kierującego oddziałem oraz posiadających
specjalizację w danej dziedzinie.

Kontrolujący:

Zatwierdził:
Dyrektor
Wydziału Zdrowia
– Kujawsko-Pomorskiego
Centrum Zdrowia Publicznego
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