Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Gorzów Wlkp., 03 sierpnia 2015 r.
WZ-I.431.9.2015.BDus

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
”REMEDIUM” s.c.
Iwona i Mirosław Kaczewiak
ul. Pułaskiego 1
66-200 Świebodzin

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Działając zgodnie z art. 15 ust. 6b i 6c ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r., poz. 464 j.t.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2014 r., poz. 474 j.t.) zespół kontrolny przeprowadził w dniu 22 maja 2015 r.
kontrolę problemową w przedsiębiorstwie: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
”REMEDIUM” s.c. w Świebodzinie, przy ul. Pułaskiego 1.
1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”REMEDIUM” s.c.
ul. Pułaskiego 1
66-200 Świebodzin
prowadzony przez podmiot leczniczy:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”REMEDIUM” s.c.
Iwona i Mirosław Kaczewiak
ul. Pułaskiego 1
66-200 Świebodzin
2. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera:
Beata Duszyńska–Porada - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Zdrowia Lubuskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,

Monika Hetmańczyk-Sobkowiak - Starszy Inspektor w Wydziale Zdrowia Lubuskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:
Kontrola przeprowadzona została w dniu 22 maja 2015 r.
4. Zakres kontroli:
Sprawdzenie prawidłowości

odbywania

stażu

podyplomowego

przez

lekarzy,

lekarzy dentystów oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż wymagań i warunków
wynikających z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 464 j.t.). Kontrola problemowa obejmowała realizację stażu podyplomowego w okresie
(…).
5. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta:
Kontrolę przeprowadzono w obecności (…) – właściciela Niepublicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej ”REMEDIUM” s.c. w Świebodzinie.
Kontrolujący stwierdzili, że ww. jednostka jest wpisana na listę podmiotów
uprawnionych

do

prowadzenia

staży

podyplomowych,

ustaloną

przez

Marszałka

Województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską – w dokumentacji
jednostki znajduje się pismo z Urzędu Marszałkowskiego informujące o aktualizacji wpisu
na przedmiotowej liście.
Ustalono również, że Okręgowa Rada Lekarska w Zielonej Górze skierowała lekarza
dentystę (…) do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ”REMEDIUM” s.c.
w Świebodzinie na staż podyplomowy, rozpoczynający się z dniem (…).
Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, że stażysta posiada dyplom ukończenia
studiów na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
na Wydziale Lekarskim II (dokument potwierdzający uzyskanie tytułu lekarza dentysty)
oraz ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty.
Lekarz dentysta odbywa staż w ww. jednostce na podstawie umowy o pracę zawartej
w dniu (…) na czas określony od dnia (…) do dnia (…) za wynagrodzeniem zgodnym
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu
podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 j.t.).
Stażysta zapoznał się z zakresem praw i obowiązków lekarza stażysty, co potwierdził swoim
podpisem na dokumencie.

Na podstawie weryfikacji dokumentacji ustalono, że funkcję koordynatora stażu
podyplomowego lekarza dentysty w okresie (…) pełni właściciel Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej ”REMEDIUM” s.c. w Świebodzinie, który posiada odpowiednie
kwalifikacje, świadczą o tym przedłożone dokumenty, tj.: dyplom ukończenia studiów
na Pomorskiej Akademii Medycznej im. gen. Karola Świerczewskiego w Szczecinie, prawo
wykonywania zawodu lekarza stomatologa oraz dyplom pierwszego stopnia specjalizacji
w zakresie chirurgii stomatologicznej.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż koordynator na podstawie ramowego
programu stażu podyplomowego lekarza dentysty, stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r., poz. 474 j.t.), opracował dla stażysty indywidualny
harmonogram stażu podyplomowego lekarza dentysty. Na podstawie jego analizy
stwierdzono, iż określa on terminy do realizacji poszczególnych staży cząstkowych
oraz wskazuje szczegółowe terminy szkoleń dla stażysty w okresie (…) w ramach staży
cząstkowych.
Ponadto ustalono, iż zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ww. rozporządzenia
stażysta prowadzi kartę stażu podyplomowego lekarza dentysty oraz ankietę „Ocena stażu
podyplomowego przez lekarza dentystę stażystę”, wydane mu przez Okręgową Izbę Lekarską
w Zielonej Górze. Stwierdzono również, że do dnia kontroli lekarz dentysta realizował
staże cząstkowe oraz szkolenia z zakresu:
− stomatologii zachowawczej,
− stomatologii dziecięcej,
− periodontologii,
− ortodoncji,
− orzecznictwa lekarskiego,
− prawa medycznego,
− protetyki stomatologicznej – staż w trakcie realizacji.
Po przeanalizowaniu zapisów w przedmiotowej karcie ustalono, że lekarz dentysta realizuje
staże cząstkowe zgodnie z harmonogramem ustalonym przez koordynatora szkolenia stażysty.
W toku czynności kontrolnych na podstawie dokumentów delegacji stażystki na staże
cząstkowe oraz pozostałej dokumentacji ustalono, że lekarz realizował następujące
staże cząstkowe poza Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ”REMEDIUM”
s.c. w Świebodzinie:

− staż

z

periodontologii

–

w

Prywatnym

Gabinecie

Stomatologiczno-

Periodontologicznym Anna Dojs w Gorzowie Wlkp., - w terminie (…) (termin stażu
zgodny z indywidualnym harmonogramem oraz obowiązującym rozporządzeniem;
stażysta odbywał staż w poniedziałki);
− staż - szkolenie z zakresu orzecznictwa lekarskiego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 - w terminie (…);
− staż - szkolenie z zakresu prawa medycznego - w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Zielonej Górze, przy ul. Batorego 71 - w terminie (…)
W

obszarze

kontroli

dokumentów

dotyczących

finansowania

stażu

kontrolującym przedłożono:
− umowę zawartą w dniu (…) pomiędzy Województwem Lubuskim a (…) prowadzącymi
działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„Remedium” s.c. Iwona i Mirosław Kaczewiak w Świebodzinie, na podstawie której
Marszałek Województwa przekazuje środki finansowe niezbędne na realizację stażu
od (…) do (…) w kwocie wynikającej z kalkulacji kosztów, określonej w załączniku
Nr 1 do umowy;
− potwierdzenia transakcji – przelewy środków na wynagrodzenie stażysty z rachunku
Zarządu Województwa Lubuskiego na rachunek NZOZ „Remedium” w Świebodzinie
za okres (…) oraz (…);
− potwierdzenia wykonania przez jednostkę przelewów na rachunek stażysty wynagrodzenia stażysty za okres (…) oraz (…);
− oświadczenie właściciela NZOZ „Remedium” w Świebodzinie w sprawie pełnienia
funkcji koordynatora stażu podyplomowego odbywanego przez lekarza dentystę stażystę (…) oraz otrzymywanego wynagrodzenia.
Na podstawie weryfikacji powyższych dokumentów oraz uzyskanych informacji ustalono, iż:
1) miesięczne zasadnicze wynagrodzenie lekarza dentysty stażysty naliczano w badanym
okresie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r.
w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r.,
poz. 474 j.t.);
2) zgodnie z przedłożonym oświadczeniem koordynator stażu podyplomowego lekarza
dentysty pobierał wynagrodzenie w wysokości wskazanej w obowiązującym
rozporządzeniu.

Kontrolującym udostępniono również listy obecności stażysty za okres (…).
Na podstawie ich weryfikacji ustalono, że lekarz dentysta – (…) wywiązuje się z obowiązku
odbywania stażu podyplomowego w kontrolowanej jednostce, do której został skierowany
przez Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej Górze.
Ponadto ustalono, że kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia stażyście, który
odbywa staż w jego jednostce warunki umożliwiające zrealizowanie programów staży
cząstkowych, w ramach programu stażu podyplomowego lekarza dentysty.
W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
”REMEDIUM” s.c. w Świebodzinie zapewnia wyposażenie i pomieszczenia niezbędne
do prowadzenia zajęć teoretycznych, praktycznych oraz pomieszczenia socjalne i sanitarne.
Jednostka posiada na wyposażeniu między innymi: Unit Stern Weber Fly 2002,
abrazję wodną i piaskarkę Danville, urządzenie do ozonoterapii Ozony Tron, maszynę
do opracowywania kanałów – SAF, lampę polimeryzacyjną LED, kamerę wewnątrzustną
– właściciel jednostki złożył w tym zakresie oświadczenie.
Mając na uwadze powyższe ustalenia zespół kontrolny ocenia podmiot kontrolowany
pozytywnie.
6. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości:
Zespół kontrolny stwierdził, iż w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono
nieprawidłowości.
7. Zalecenia, pouczenia, uwagi i wnioski:
Zespół kontrolny w zakresie objętym kontrolą nie stwierdził nieprawidłowości, odstąpił
więc od wydania zaleceń pokontrolnych.
Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,
z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi
egzemplarz pozostaje w aktach Oddziału Kształcenia i Spraw Medycznych w Wydziale
Zdrowia Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia
(…) Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2014r., poz.782 j.t. z późn. zm.).

