Sprawozdanie Kadencyjne Komisji ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich za
okres 2009 - 2013
Dnia 26 lutego 2010 roku uchwałą nr 53/R-VI/10 Okręgowej Rady
Lekarskiej w Warszawie została powołana Komisja ds. Rejestracji Praktyk
Lekarskich Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie na okres kadencji 20092013. Obecnie Komisja pracuje w następującym składzie: Aleksander
Pieczyński – przewodniczący Komisji oraz członkowie Komisji: Wojciech
Borkowski, Marek Grabowski, Wojciech Laskowski, Jacek Kwiatkowski.
Okres pracy w tej kadencji to wiele nowych zadań i zmian.
W dniu 15 kwietnia 2011 r. weszła w życie nowa

ustawa o działalności

leczniczej, która zmieniła rejestr praktyk lekarskich na rejestr podmiotów
wykonujących działalność leczniczą. Za rejestr podmiotów wykonujących
działalność leczniczą odpowiedzialny jest Minister Zdrowia. Rejestrem zajmuje
się jednostka podległa Ministrowi Zdrowia: Centrum Systemów Informacyjnych
Ochrony Zdrowia. Wnioski o założenie nowego rodzaju praktyki (praktyki
zawodowej) oraz wpisy w rejestrze praktyk są dokonywane w okręgowej izbie
lekarskiej i stają się wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą. Zgodnie z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(Dz.U.nr 217) wszystkie podmioty wykonujące działalność leczniczą musiały
dokonać zmian wpisów w rejestrze praktyk zawodowych

w zakresie

wynikającym z niniejszej ustawy w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie.
Termin ten następnie przedłużono do 31 grudnia 2012 roku.
Zmiana ta dotyczy m.in. wprowadzenia nowego rodzaju praktyki lekarskiej
wykonywanej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na
podstawie umowy z tym podmiotem. Lekarz wykonujący praktykę zawodową
jest obowiązany zgłaszać organowi wszelkie zmiany danych objętych rejestrem.
Jednocześnie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia umożliwiło
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lekarzom składanie wniosków o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru i
wykreślenie z rejestru drogą elektroniczną z wykorzystaniem bezpiecznego
podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r.
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) lub profilu
zaufanego ePUAP, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).
W okresie od dnia 16 grudnia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. 1795
lekarzy i lekarzy dentystów, po rozpatrzeniu formalnym zasadności złożonych
wniosków i stwierdzeniu kompletności złożonej dokumentacji i zapoznaniu się z
opinią zespołów wizytacyjnych uzyskało wpis do rejestru indywidualnych
praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich,
grupowych praktyk lekarskich i indywidualnych praktyk lekarskich wyłącznie w
miejscu wezwania, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich
wyłącznie w miejscu wezwania.
Powołano 459 zespołów wizytacyjnych celem przeprowadzenia kontroli
praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, którzy złożyli wnioski o wpis do rejestru
praktyk lekarskich.
Powołano 90 zespołów wizytacyjnych celem przeprowadzenia kontroli
praktyk lekarzy i lekarzy dentystów, potwierdzającej spełnianie wymogów,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r.
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i
sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej,
indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej
(Dz.U. nr 20, poz. 254)
W okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 sierpnia 2013 r. dokonano łącznie
9978 wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
tym:
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- praktyk zawodowych wykonywanych wyłącznie w przedsiębiorstwie
podmiotu leczniczego:
- praktyk zawodowych wykonywanych wyłącznie w miejscu wezwania:
- praktyk zawodowych wykonywanych w pomieszczeniu (gabinecie własnym
lub wynajętym)
W tym okresie dokonano również następujących zmian w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą:
- praktyki zawodowe skreślone z rejestru - 510
- zmiany wpisu (zmiany adresu, nazwiska, nazwy przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego, dodanie specjalizacji

- 1254

W ww. terminie i do chwili obecnej następuje wymiana dokumentów
rejestracyjnych lekarzom, którzy zostali przeniesieni z rejestru praktyk
lekarskich do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą bez
zmian we wpisie, dokonując stosownych korekt zgodnie z wymogami ustawy o
działalności leczniczej.
Okręgowa Rada Lekarska jako organ prowadzący rejestr jest uprawniona do
kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie zgodności
wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania
działalności leczniczej. Na tej podstawie powołano 5 zespołów kontrolnych.
W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o działalności leczniczej
oraz krótkim terminem ich wykonania komisja ds. praktyk lekarskich była
obciążona nadmierną pracą co spowodowało konieczność zatrudnienia
dodatkowych osób do wprowadzania danych do systemu komputerowego w
ramach umowy - zlecenia oraz konieczność wsparcia pracowników osobami z
innych komisji.
Dodatkowy problem stanowił nowy program komputerowy , który w trakcie
realizowania wymogów ustawy był dopiero wdrażany i modernizowany a
ostatecznie nastąpiła zmiana administratora systemu co spowodowało przerwę w
możliwości wprowadzania danych i uniemożliwiło terminowe wydawanie
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zaświadczeń o wpisie praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów do ksiąg
rejestrowych, a tym samym mogło skutkować ograniczeniem możliwości
podpisywania umów cywilnoprawnych lub kontraktów z NFZ.
W tym czasie również odbyły się spotkania pracowników komisji ds. praktyk
lekarskich w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Omawiano
na

nich

problemy

wynikające

z

funkcjonowania

nowego

systemu

teleinformatycznego. Odbyły się również szkolenia pracowników komisji ds.
praktyk lekarskich w Naczelnej Izbie Lekarskiej oraz ogólnopolskie
zorganizowane w Krynicy Morskiej dotyczące sposobu realizacji zadań
wynikających z nowej ustawy.
Dziękuję członkom komisji i pracownikom za pracę w komisji.

Przewodniczący
Komisji ds. Praktyk Lekarskich
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