REGULAMIN SZKOLENIA
dla LEKARZY STAŻYSTÓW
Organizator szkolenia: Regionalne Centrum
i Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Warszawie

Wersja 5 z dnia 02.01.2018 r.
§1
Miejsce realizacji szkolenia
Siedziba główna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, 03-948 Warszawa, ul. Saska 63/75
(wejście od ul. Nobla 2), parter - sala konferencyjna lub inna, wskazana przez organizatora (informacja pisemna
przy wejściu)
§2
Regulacja prawna
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza
stomatologa (Dz. U. z 2014 r., poz. 474, z późn. zm.),
§3
Założenia programowo - organizacyjne
Zakres programowy Szkolenia dla lekarzy stażystów obejmuje zagadnienia transfuzjologii klinicznej.
Podstawę szkolenia stanowi opracowany przez kierownika szkolenia w RCKiK w Warszawie Program szkolenia dla lekarzy
stażystów uwzględniający wymagania prawne (wyszczególnione w § 2 niniejszego Regulaminu) programu stażu
cząstkowego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych w zakresie transfuzjologii klinicznej.
Realizacja treści programowych szkolenia dla lekarzy stażystów obejmuje:
- wykłady i ćwiczenia – demonstrację pracy realizowane w ciągu 5 dni (w tym test sprawdzający, omówienie wyników testu,
podsumowanie szkolenia, dokonanie wpisów w książeczkach stażowych)
Czas realizacji szkolenia - zg. z właściwym programem szkolenia; rozpoczęcie zajęć w każdym dniu szkolenia
o godz. 9.00.
Liczebność grupy szkoleniowej: 20 – 30 osób
§4
Do udziału w szkoleniu może przystąpić lekarz w ramach realizacji stażu cząstkowego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
(obejmującego również szkolenie
w zakresie transfuzjologii klinicznej). Zgłoszenia na szkolenie dokonuje właściwy Koordynator stażu (Harmonogram szkoleń
udostępniany jest Koordynatorom
na corocznym spotkaniu organizacyjnym w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie, ul. Puławska 18)
§5
Koszty związane z realizacją szkolenia pokrywa Urząd Marszałkowski na podstawie Umowy zawartej z RCKiK w Warszawie
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§6
Procedura zgłoszenia na szkolenie dla lekarzy stażystów
Zgłoszenia kandydatur na szkolenie przyjmowane są telefonicznie, z koniecznością późniejszego pisemnego potwierdzenia,
które może zostać dokonane zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie www.rckik-warszawa.com.pl (pismo dla
Koordynatora stażu), bądź przesłane na adres Dyrekcji RCKiK w Warszawie lub Działu Promocji, Statystyki
i Szkoleń - w dowolnej formie pisemnej uwzględniającej dane:
określenie rodzaju szkolenia
wskazanie kandydatur (lista lekarzy stażystów z wyszczególnieniem
nazwisk i imion lekarzy)
datę rozpoczęcia stażu
miejsce realizacji stażu
termin szkolenia w RCKiK w Warszawie
podanie kontaktu do Koordynatora stażu lub wskazanie osoby ze strony Szpitala do kontaktu (nazwisko i imię,
stanowisko/funkcja, telefon kontaktowy)
podpis i pieczątkę osoby (tj. Koordynatora stażu) dokonującej zgłoszenia
lekarzy na szkolenie
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie udziela pisemnej odpowiedzi, potwierdzając przyjęcie
zgłoszenia na szkolenie w danym terminie oraz udostępnia niniejszy Regulamin
§7
Pakiet materiałów informacyjnych uczestnika szkolenia
W pierwszym dniu szkolenia, przed jego rozpoczęciem uczestnik szkolenia otrzymuje materiały:
Skrypt szkoleniowy Materiały dydaktyczne RCKiK w Warszawie - zg. z dziedziną szkolenia
Program szkolenia dla lekarzy stażystów – do ogólnego wglądu na tablicy informacyjnej
Listę obecności – celem potwierdzenia (w każdym dniu szkolenia) obecności na wszystkich zajęciach
realizowanych zg. z programem szkolenia
Oświadczenie uczestnika szkolenia o zapoznaniu z informacjami zawartymi w Dokumentach
Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego i zasadami BHP –
celem złożenia podpisu potwierdzającego zapoznanie z informacjami zawartymi w powyższych
dokumentach
w końcowym etapie szkolenia - Kartę oceny szkolenia dla lekarzy stażystów (analiza ankiet spełnia warunki
stałego monitorowania oraz podnoszenia poziomu jakości usług szkoleniowych świadczonych
w RCKiK w Warszawie)
§8
Warunki zaliczenia szkolenia:
pozytywny wynik testu sprawdzającego poziom wiedzy zgodnie z programem szkolenia
aktywny udział w zajęciach
100 % obecność na wszystkich zajęciach realizowanych zgodnie
z programem szkolenia
Uczestnicy szkolenia spełniający powyższe wymagania uzyskują w Książeczce stażowej wpis potwierdzający zaliczenie
szkolenia (złożone odpowiednio wcześniej książeczki, wydawane są w ostatnim dniu szkolenia)
§9
Wykładowcy realizujący poszczególne treści programowe - na prośbę uczestników szkolenia udzielają dodatkowych
wyjaśnień dotyczących prezentowanego zakresu wiedzy, okazują pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów
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§ 10
Uwzględniając oczekiwania klientów oraz podejmując zadania mające na celu minimalizowanie szkodliwości naszego
działania względem środowiska naturalnego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa zarówno pracowników jak również osób
przebywających na terenie RCKiK uprzejmie informujemy, iż w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie został opracowany i wdrożony do realizacji Zintegrowany System Zarządzania: Jakością,
Środowiskiem i BHP zgodny z wymogami norm – ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001.
Zakres funkcjonowania powyższych systemów wyznaczają standardy i wymagania zawarte w najważniejszych
Dokumentach Zintegrowanego Systemu Zarządzania, do których m.in. należą:
Polityka Jakości
Polityka Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Polityka Środowiskowa
Wykaz znaczących aspektów środowiskowych
Zagrożenia środowiskowe
Zagrożenia BHP
Informujemy o bezwzględnej konieczności przestrzegania zaleceń wynikających z treści powyższych dokumentów.
Brak respektowania wymagań systemowych skutkuje zagrożeniem środowiska, jak również zagrożeniem bezpieczeństwa
i higieny pracy. Wykazuje ponadto negatywny wpływ na jakość produkcji oraz na poziom świadczonych usług.
Informacje nt. obowiązujących procedur i instrukcji przekazuje uczestnikom szkolenia inspektor ds. BHP lub sekretarz
szkolenia. Dokumenty związane ze Zintegrowanym Systemem Zarządzania (tj. Polityki: Jakości, Bezpieczeństwa i Higieny
Pracy, Środowiskowa, a także wykaz aspektów środowiskowych, zagrożenia środowiskowe oraz zagrożenia BHP) dostępne są do ogólnego wglądu na sali wykładowej, ponadto w siedzibie głównej RCKIK w Warszawie.
UWAGA: istnieje bezwzględny wymóg zapoznania uczestników szkolenia z w/w dokumentami
Informacje potwierdzające uzyskanie przez RCKiK w Warszawie:
Certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Certyfikatu GMP, Certyfikatu CE
zamieszczone są na stronie internetowej RCKiK w Warszawie www.rckik-warszawa.com.pl
§ 11
Organizacją szkoleń w zakresie transfuzjologii dla lekarzy stażystów zajmuje się Dział Promocji, Statystyki i Szkoleń RCKiK
w Warszawie (I piętro, pokój 204),
tel./fax: 22 514 60 31; e-mail: promocja@rckik-warszawa.com.pl
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