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TYTUłEM WSTĘPUTYTUłEM WSTEPU

SPIS  TREśCISPIS  TRESCI

Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz

Szanowni Państwo,

k ończymy powoli urlopy, wraca-
my do „kieratu”. W tym numerze 
VOX MEDICI przekazujemy kilka 
relacji z imprez sportowych po-

pularnych w naszym środowisku. Wpi-
sały się one już na stałe, mam nadzieję, 
w wakacyjny harmonogram. Gratulujemy 
zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom 
prezentowanych dyscyplin – żeglarzom 
i siatkarzom oraz stającym w sportowe 
szranki seniorom życzymy sukcesów 
w następnym sezonie.

Z niejakim zdziwieniem przeczytałam 
ostatnio artykuł w GL na temat planów, 
czy też na razie pomysłu, zlikwidowa-
nia załącznika do umów kontraktowych 
w zakresie stomatologii określającego 
rodzaje materiałów stosowanych przy 
realizowaniu świadczeń stomatologicz-
nych. Zniesienie spisu materiałów re-
fundowanych niesie moim zdaniem ry-
zyko, iż roszczeniowość pacjentów, która 
w ostatnich latach niebezpiecznie wzrosła, 
przekroczy wszelkie najczarniejsze wizje. 
Proszę tylko sobie wyobrazić, że nagle 
wszyscy ubezpieczeni domagają się wy-
pełnień światłoutwardzalnych, czy jest to 
uzasadnione, czy nie. Będą mieli w pew-
nym sensie rację. Co nie jest dokładnie 
określone, jest dopuszczalne, więc „się 
należy”. Natomiast nie umiem się zgodzić 
z interpretacją, że ceny materiałów są 
już zrównane. Chyba zaopatruję się nie 
w tych hurtowniach, co trzeba. Zanim 
ochoczo rzucimy się na leczenie wszyst-
kich „światłem”, porozmawiajmy o ureal-
nieniu opłaty za punkt kontraktowy. A do-

piero później, za wyższą stawkę, leczmy na 
stosownym do wynagrodzenia poziomie. 
Dopóki wycena niektórych świadczeń jest 
niższa, niż koszty „posadzenia” pacjenta 
na fotel, nie ma co planować rozszerzenia 
zakresu refundowanych materiałów.

Popracujmy może lepiej nad uspraw-
nieniem EWUSIA, który jednego i tego 
samego pacjenta w ciągu kilkunastu mi-
nut potrafi „zaświecić” jak sygnalizator 
uliczny – czerwone – zielone – czerwone. 
I bądź tu człowieku mądry, brać oświad-
czenie, czy nie?

Szkoda, że „produkowane” w sporych 
ilościach apele, nie tylko naszej ORL, rzad-
ko powodują jakiekolwiek zmiany, co najdo-
bitniej świadczy o tym, iż nasze środowisko 
za mało ma do powiedzenia w sprawach, 
które bezpośrednio nas dotyczą. Mało 
mamy mocy, by zmienić naszą rzeczywi-
stość, co odbija się finalnie na pacjentach. 
Nie tracę jednak nadziei, że wrócimy do 
właściwej kolejności – przede wszystkim 
będziemy leczyć, a potem myśleć o papie-
rach i „uziemiających” nas przed kompu-
terem, czy z długopisem, przepisach. Ale 
to dopiero wtedy, gdy ktoś zdobędzie się na 
odwagę, by zreformować reformę.

Może delegaci wybrani przez środowisko 
na nową kadencję wniosą świeże tchnie-
nie w ducha naszego samorządu… Wyboru 
wszystkim serdecznie gratuluję, z pewno-
ścią z zainteresowaniem będę śledzić ich, 
oby tylko, sukcesy i będę trzymać kciuki za 
skuteczność działania i wytrwałość.

W chwili dla Niego niezmiernie trud-
nej chcę przekazać naszemu Koledze, dok-
torowi Mariuszowi Pietrzakowi, w swoim 
i naszej redakcji imieniu, najgłębsze wyra-
zy współczucia. Śmierć Rodzica nawet dla 
nas, dorosłych osób, zawsze jest wydarze-
niem traumatycznym. Nie ma w takiej sy-
tuacji słów, które mogłyby pocieszyć. Jako 
lekarz człowiek może bardziej racjonalnie 
przyjąć, że to nieuniknione, bo toczy się 
krąg życia, ale jako dziecko, zawsze będzie 
cierpieć… Pamięć jednak pozostaje i ich 
cząstka w nas, i to, że nas ukształtowali 
i prowadzili mądrą drogą.

W numerze 3/203 „Vox Medici” uka-
zał się artykuł doktora B. Kompfa „Krótko 
o stopie”. Tekst był ilustrowany rysunkiem 
Krzysztofa Jacha. Rysunek ten nie był in-
tegralną częścią artykułu i był zamieszczo-
ny bez wiedzy dr. B. Kompfa. Redakcja 
oświadcza, że nie było to działanie zamie-
rzone i przeprasza autora artykułu.
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biuro
Godziny pracy

biuro oiL 
poniedziałek: 7:30 – 15:30 
środa, piątek: 7:30 – 15:00 
wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00

BIURO OKRĘGOWEGO 
SĄDU LEKARSKIEGO 
poniedziałek: 8:00 – 15:30
wtorek: 8:30 – 13:30
czwartek: 8:30 – 16:00 

OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY,  
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
poniedziałek: 7:30 – 15:30 
środa: 7:30 – 15:00 
wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00

DYREKTOR BIURA OIL
mgr Agnieszka Niśkiewicz
cent. wew. 102 

SEKRETARIAT 
mgr Kamila Sidor, 
cent. wew. 106, fax 91 487 75 61 

OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY 
Prawa Wykonywania Zawodu i Staże Podyplomowe
mgr inż. Lidia Borkowska 
cent. wew. 104 

Prawa Wykonywania Zawodu, 
Punkty Edukacyjne oraz Staże Podyplomowe 
mgr Krzysztof Halewski 
cent. wew. 124

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH 
Sylwia Chudoba, cent. wew. 112 

KSIĘGOWOśĆ  
GłÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Iwińska 
cent. wew. 111

KSIĘGOWOśĆ, KASA, 
WINDYKACJA SKłADEK
mgr Małgorzata Amanowicz  
cent. wew. 107 

WINDYKACJA SKłADEK
mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 116
wtorek – piątek: 8:00 – 13:00 

SEKRETARIAT KOMISJI BIOETYCZNEJ, 
REDAKCJI VOX MEDICI I REJESTR 

PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH 
KSZTAłCENIE PODYPLOMOWE 
mgr Mirosława Fryś, cent. wew. 110, 
fax 91 486 26 31

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOśCI ZAWODOWEJ 
mgr Marta Hamerska-Litwinowicz
mgr Marta Witek, cent. wew. 103, 117

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO 
mgr Grzegorz Polak
mgr Kamil Worsztynowicz
cent. wew. 119

PORADY PRAWNE 
Eliza Nahajowska – radca prawny
Andrzej Lubiniecki – radca prawny

Porady prawne udzielane są lekarzom 
–  członkom OIL w  Szczecinie,  w  siedzi-
bie OIL w  trakcie dyżurów w  każdy wtorek 
w godz. 11:00 – 15:30. Zakres bezpłatnych 
porad  dotyczy relacji z pracodawcą lub NFZ. 
W innych sprawach (m.in. działalność gospo-
darcza) porad prawnych dla członków OIL 
w Szczecinie udziela się na preferencyjnych 
warunkach. Radcy prawni nie udzielają po-
rad prawnych telefonicznie, lecz wyłącznie 
po wcześniejszym umówieniu terminu. 

Dyżury
wiceprezesów ORL

LEK. 
WIESłAW KUPIŃSKI
1 i 3 poniedziałek miesiąca 
14.00 – 15.00

DR N. MED. 
MAGDA WIśNIEWSKA
czwartek 14.00 – 16.00

DR N. MED.
AGNIESZKA RUCHAłA-TYSZLER
środa 13.00 – 14.30

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

WYDAWCA 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, 
71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11

KOLEGIUM REDAKCYJNE 
Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz (Redaktor naczelny),  
Maciej Kołban (Z-ca redaktora  naczelnego),  
Grzegorz Wojciechowski, Halina Teodorczyk, 
Mieczysław Chruściel, Mariusz Pietrzak,  
Magda Wiśniewska, Łukasz Tyszler

DRUK Rexdruk

KOLPORTAŻ 5800 lekarzy i lekarzy stomatologów

REALIZACJA BIEŻĄCEGO NUMERU  
Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz,  
Grzegorz Wojciechowski, 
Maciej Kołban, 
Mieczysław Chruściel, 
Halina Teodorczyk

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKłAD Robert Wolski

OKłADKA foto: Wojciech Tołyż

SEKRETARZ VOX MEDICI  
mgr Mirosława Fryś, tel. 91 487 49 36 wew. 110

STALE WSPÓłPRACUJĄCY  
Krzysztof Jach, 
Halina Pilawska, 
Roman Milkiewicz, 
Maksymilian Mikèe

Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na  adres:

voxmedici@oil.szczecin.pl 
lub dostarczać do sekretariatu OIL, 
wyłącznie w formie elektronicznej.

UWAGA!
Reklamy wyłącznie w formatach TIFF lub PdF, CMYK, 300 dpi, spad  
po 3 mm, wielkością i formatem zgodne z zamówionym modułem. 
Czcionki zamienione na krzywe. Format netto: 205 x 260 mm.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.  
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. Redakcja zastrze-
ga sobie prawo do skracania i adjustacji nadesłanych tekstów. Nie 
gwarantujemy publikacji materiałów, które nie  zostały zamówione. 
Przedruk  artykułów oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji. 

Redakcja musi być powiadomiona o nadesłaniu materiałów za-
mieszczonych w innych publikacjach.

Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin

www.oil.szczecin.pl
biuro@oil.szczecin.pl

Centrala 
91 487 49 36
91 487 48 98
91 487 37 24

DANE DO OPłACENIA SKłADEK
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin 

numer konta: 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699 
z dopiskiem OBOWIĄZKOWE SKłADKI CZłONKOWSKIE

VOX listopad 2013 (06/206) 
l ostateczny termin nadsyłania materiałów – 1.10.2013 r. 
l wysyłka do odbiorców – 29.10.2013 r.

VOX grudzień 2013 (07/207) 
l ostateczny termin nadsyłania materiałów – 15.11.2013 r. 
l wysyłka do odbiorców – 17.12.2013 r.

HarmOnOgram przyjmOwania materiałów 
i wysyłki najbliższycH wydań VOX medici

wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wydań poszczególnych numerów biuletynu.
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PREZESA SłÓW KILKORO

drogie Koleżanki i Koledzy!

P owroty z wakacji nie są przyjem-
ne. Wszyscy tego doświadczamy, 
ale w życiu nie ma pustki. Praca 
na nas czeka, czekają pacjenci. 

Tak więc ruszamy do pracy naładowani 
pozytywną energią i nadzieją. Nadzieją 
na pewne i oczekiwane zmiany, związane 
z dalszą reformą opieki zdrowotnej.

Przed wakacjami wybraliśmy kolegów 
delegatów na Zjazd Lekarzy już VII kaden-
cji. Baliśmy się nowej formy głosowania, 
ale okazało się, że oprócz finansów związa-
nych z nowym sposobem głosowania, które 
trzeba było ponieść, wszystko było klarow-
ne, zrozumiałe i myślę, że sprawdziło się. 
W Polsce było różnie, ale w większości 
izb, to właśnie wybory korespondencyjne 
gwarantowały tak zwaną większość. To cie-
szy, że potrafiliśmy wykorzystać szansę dla 
siebie, wybierając naszych przedstawicieli. 
Fakt, że nie we wszystkich okręgach odbyły 
się wybory – i to z braku quorum albo 
z braku kandydatów na delegatów. To bar-
dzo smuci, że wciąż sceptycznie postrze-
gamy izbę lekarską z tak długą tradycją, 
Że nie dostrzegamy korzyści związanych 
z istnieniem samorządu lekarskiego, że nie 
dostrzegamy tego, co najistotniejsze w dzia-
łalności samorządu, czyli np. możliwości 
wypracowania wspólnego głosu środowiska, 
którego będziemy bronić, o który będziemy 
walczyć. Z tego przywileju bardzo rzadko 
korzystamy. Śmiem twierdzić, że nie potra-
fimy wykorzystać naszej samorządowej siły. 
Może się jej boimy? Może nas przerasta?

Czas na refleksję. Wciąż zachęcam do 
społecznej, lekarskiej aktywności na rzecz 
środowiska. To jeszcze nie jest praca przez 

innych dostrzegana, czasami wyśmiewana, 
ale już wielu kolegów przekonało się, że 
można spełniać swoje społecznikowskie 
aspiracje. Że można realizować swoje pasje, 
marzenia właśnie w izbie lekarskiej. Że 
można nieść radość innym, bez patrzenia 
na splendor czy zapłatę. W tej, ustępują-
cej już radzie jest wielu kolegów lekarzy, 
którzy to czują i cieszę się, że zamierzają 
swoje doświadczenia i swoją pasję kon-
tynuować w następnej kadencji. Proszę, 
aby koleżanki i koledzy, którzy zamierzają 
kandydować do nowych władz naszej izby 
dobrze to przemyśleli. Aby zastanowili się, 
czy mają program, który chcieliby reali-
zować, a potem przeznaczyć na to swój 
wolny czas. Niejednokrotnie zapominając 
o zmęczeniu, czy wypoczynku, o najbliż-
szych… Często powtarzam – lubimy być 
wybierani, ale… potem już na działalność 
społeczną brakuje czasu.

Znajomy ksiądz powtarza, że to nie-
prawda, że brakuje czasu na taką dzia-
łalność. Bo czy brakuje czasu na twoją, 
waszą pasję? Myślę, że nie! Przecież 
często, pomimo zmęczenia oglądamy 
mecze piłki nożnej, czy ręcznej. Idziemy 
na brydża, na koncert, na spotkanie ze 
znajomymi. Idziemy, bo to lubimy! Prze-
cież przed chwilą mówiliśmy, że brakuje 
nam czasu??? Więc dlaczego brakuje nam 
wolnego czasu na działalność społeczną, 
na którą wyraziliśmy wcześniej zgodę? 
Bo to nie była i nie jest moja pasja. Bo 
dałem się wybrać, chociaż tego wcześniej 
nie zakładałem…

Może zbyt mocne słowa, ale pomyślmy 
zanim zdecydujemy, aby nas wybrano!

Jak już mnie wybiorą, to wypełnię 
mandat zaufania, jakim mnie środowi-
sko obdarzyło!

Gwarantuję!!! Wybaczcie. To są słowa 
osoby, która przez wiele lat wypełniała 
z pełnym oddaniem zobowiązanie wobec 
środowiska, które mu zaufało i powierzyło 
kierowanie naszą szczecińską Okręgową 
Izbą Lekarską.

Powoli, z wielką nostalgią odliczam 
już dni dzielące mnie od zakończenia 
VI kadencji. Wówczas przed Wami, moimi 
Koleżankami i Kolegami Lekarzami zdam 
sprawozdanie ze swojej siedmioletniej dzia-
łalności prezesa izby. Nie było łatwo, nie 
było lekko, ale decydując się na tak ważne 
i wyróżniające mnie stanowisko, zdawałem 
sobie sprawę, że tej „idei” trzeba ofiarować 
nie tylko czas, ale i serce. Czy oddałem? 
Każdy z Was osądzi…

Piszę te słowa w dniu dla mnie i moich 
bliskich bardzo ciężkim. W przededniu 
pożegnania mojego Ukochanego Taty, 
Eugeniusza, który właśnie odchodzi na 

„wieczny dyżur”.
Trudno jest mi się z tym faktem po-

godzić… Odchodzi Człowiek, którego 
tak bardzo kocham, któremu tak wiele 
zawdzięczam. Który jest w sercach wielu 
z Was, którzy Go znali i w tych trudnych 
chwilach byli ze mną i moją rodziną. Czu-
łem i czuję tę więź. Za każde słowo, gest, 
uśmiech i łzy – dziękuję.

Proszę – przemyślcie, znane sło-
wa ks. Twardowskiego, które wydają się 
nostalgiczne, ale „bolą”, gdy zapomnimy, 
że trzeba „śpieszyć się kochać ludzi, tak 
szybko odchodzą”…

Nauczmy się cieszyć chwilą, bo każda 
kolejna może być ostatnią.

Mariusz Pietrzak
Prezes

Szczecin 09.09.2013

„…musisz uważać na znaki. Bóg wyznaczył na świecie dla każdego
z nas szlak, którym musimy podążać. Wystarczy odczytać tylko, co zapisał dla Ciebie.”

Paulo Coelho
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Grzegorz Wojciechowski

B ył taki czas, gdy działalność 
parlamentarzystów wywodzą-
cych się z naszego środowiska 
budziła duże zainteresowanie. 

Ten czas minął. Od dawana przestano np. 
omawiać sposób, w jaki głosują lekarze – 
posłowie. Kiedyś takie analizy dotyczące 
głosowań nad ważnymi dla środowiska 
ustawami były regułą. Niestety, wnioski 
z nich wypływające na ogół były smutne. 
Nasi parlamentarzyści, niezależnie od 
opcji politycznej, głosowali przeważnie 
zgodnie z dyscypliną partyjną, nie przej-
mując się opiniami środowiska. Polityka 
jest cyniczna, posłowie zostawiają poglą-
dy w sejmowej szatni. Ale czy powinni 
zawieszać tam również swoje sumienie?

12 lipca w sejmie RP miało miejsce 
głosowanie nad „Sprawozdaniem Komi-
sji o projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie zwierząt”. Ta zmiana dotyczyła 
wprowadzenia w naszymi kraju możliwości 
zabijania zwierząt bez ogłuszania, czyli 
tzw. uboju rytualnego.

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytu-
cyjny zanegował rozporządzenie Ministra 
Rolnictwa (konkretnie obecnego europo-
sła Wojciecha Olejniczaka) zezwalające 
na tego rodzaju ubój. Od stycznia b.r. nie 
można było zabijać w ten sposób zwierząt. 
Wyborcy PSL podnieśli larum, bo jak się 

okazuje, mięso w ten sposób pozyskane 
było masowo importowane przez kraje mu-
zułmańskie. Rząd uległ naciskom i przy-
gotował stosowny projekt ustawy. Sprawa 
wywołała duży oddźwięk społeczny.

Osobiście bardzo się cieszę, że tylu lu-
dzi pochyliło się nad losem naszych braci 
mniejszych. Nie przyjmuję argumentu, że 
każdy ubój jest niehumanitarny i dlatego 
nie ma różnicy, jak ginie zwierzę. To, że nie 
jestem wegetarianinem, nie oznacza, że 
jestem hipokrytą. Jeżeli trzeba zabijać istotę 
żywą, trzeba to robić możliwie humanitar-
nie. I jest to właściwe słowo. Nawet najwięk-
si przeciwnicy myślistwa muszą przyznać, 
że lepiej, gdy sarna ginie błyskawicznie od 
kuli, niż godzinami męczy się we wnykach. 
Umieranie może być bardzo różne. Kto ma 
to wiedzieć lepiej niż lekarze?

W Sejmie jest 17 posłów – lekarzy. Po 
wyborach w 2011 roku było ich 18 –tu, ale 
Bolesław Piecha wygrał wybory uzupeł-
niające do Senatu i przeniósł się do izby 
wyższej. Z tej 17-tki, aż czternastu to człon-
kowie PO. Dwóch lekarzy reprezentuje PiS. 
W tej ostatniej partii obowiązywała ścisła 
dyscyplina w głosowaniu, co potwierdził 
sam Prezes. Trudno więc rozpatrywać gło-
sowanie tej dwójki, jako wyraz głosu su-
mienia. Jedna posłanka – lekarka dostała 
się na Wiejską z listy Ruchu Palikota, ale 
obecnie opuściła tę partię i jest członkiem 
Inicjatywy Dialogu. Jest to czteroosobowe 
koło poselskie złożone z palikotowych dy-
sydentów. Określa się ono jako liberalne. 
Nie wiem, jak się ma liberalizm do uboju 
rytualnego, ale pani poseł, tak jak jej trzej 
koledzy, głosowała za ubojem. Może na złość 
swojemu byłemu szefowi. Ruch Palikota – 
w 100% za odrzuceniem ustawy, Inicjatywa 
Dialogu – w 100% za ustawą. Motywacja 
polityczna dobra i głupia jak wiele innych.

Jak głosowali członkowie partii rzą-
dzącej? Klub PO popierał projekt rządowy 

wprowadzający możliwość przemysłowego 
uboju rytualnego. Dyscyplinę w głosowa-
niu odwołano dopiero w dniu głosowania. 
Kilka dni wcześniej marszałek Kopacz 
zapowiedziała, że będzie głosowała prze-
ciw ubojowi, gdyż woli zapłacić karę za 
niesubordynację, niż postąpić niezgodnie 
z własnym sumieniem. W wywiadzie te-
lewizyjnym powiedziała: „Bycie lekarzem 
obliguje do znoszenia cierpienia, a nie 
przyzwalanie na cierpienie”. Tylko 3 le-
karzy z PO zgodziło się z argumentacją 
byłej minister zdrowia. Dalszych trzech 
nie głosowało. Ponieważ brali oni udział 
w poprzednich głosowaniach w tym dniu, 
należy sądzić, że specjalnie wyjęli karty 
z czytnika. Postąpili tak jak doradzał nie-
zdecydowanym sam premier, któremu 
zresztą – jak oświadczył po głosowaniu 

– serce nie zgadzało się z rozumem. Aż 
8 naszych kolegów – lekarzy poparło usta-
wę zezwalającą na ubój rytualny. Cytując 
klasyka – ta wiedza poraża. Mam nadzieję, 
że nie tylko mnie. Jeżeli kogoś nie poraża, 
to niech chociaż zdziwi. Dlaczego za ry-
tualnym zabijaniem jest minister zdrowia, 
lekarz pediatra, który wykorzystuje swoje 
stanowisko do pouczania naszego środo-
wiska o wadze etyki w zawodzie lekarza? 
W tej samej sprawie wiceminister zdrowia 
Sławomir Neumann, ekonomista, który 
wszystko przeliczać powinien na pieniądze 

– jest przeciw. Dlaczego posłowie – lekarze 
proporcjonalnie bardziej poparli fatalną 
ustawę niż inni członkowie partii rządzą-
cej? Co jest z nimi nie tak? Dlaczego tylko 
Ewa Kopacz potrafiła jasno i dobitnie wy-
razić swoje stanowisko? Przeciwstawiła się 
premierowi publicznie i prawdopodobnie 
jej postawa spowodowała, że ustawa nie 
przeszła. Zniesiono dyscyplinę głosowania 
i 38 posłów PO głosowało tak jak pani mar-
szałek za odrzuceniem ustawy. Dlaczego 
była minister zdrowia nie pociągnęła za 
sobą wszystkich posłów – lekarzy, w tym 
swego następcę? Teorii, jak to w polityce, 
można wysnuwać wiele. Najsmutniejsza 
odpowiedź jest taka, że po prostu tej ósem-
ce głosującej za niehumanitarnym zabi-
janiem jest to zupełnie obojętne. Pytanie 
do wszystkich – czy jest to tylko postawa 
lekarzy z legitymacją poselską?

Cierpienie
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26czerwca nasze trzy ko-
leżanki zostały odzna-
czone medalem „Pro 
Patria”. Odznaczenie to 

jest przyznawane za szczególne zasługi 
w kultywowaniu pamięci o walce o niepod-
ległość Rzeczypospolitej Polskiej. Medale 
otrzymały panie:

– Halina Pilawska, która walczyła w Po-
wstaniu Warszawskim jako łączniczka 
batalionu AK „Gustaw-Harnaś”,

– Amelia Korycka sanitariuszka szpitala 
powstańczego (jego komendantem był 
profesor Edward Dreszer),

– Elżbieta Pietrzyk ze Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej.
Upływa coraz więcej lat od zakończe-

nia II wojny światowej, ale tym cenniejsze 
jest kultywowanie pamięci o tych tragicz-
nych czasach. A także o ludziach, którzy 
potrafili służyć ojczyźnie bez względu na 
okoliczności – jak powiedział minister Jan 
Ciechanowski wręczający medale. 

Naszym koleżankom gratulujemy.

PRO PATRIA
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Alicja Trelińska-Zalewska

W tym roku mija 15 lat od kie-
dy grupka byłych chórzystów 
Chóru Pomorskiej Akademii 
Medycznej (obecnie Pomor-

skiego Uniwersytetu Medycznego) zdecy-
dowała się kontynuować śpiewaczą dzia-
łalność w nieco okrojonych warunkach, 
na które pozwoliła praca zawodowa leka-
rzy. Dyrygent Chóru PAM prof. Ryszard 

Handke zgodził się poprowadzić grupkę 
zapaleńców, a Okręgowa Izba Lekarska 
– przyjąć ją pod swoją egidę. I tak naro-
dziło się Remedium! Jubileuszowy koncert 
upamiętniający to wydarzenie odbędzie 
się w  sobotę 26 października o  godzi-
nie 17.00 w Muzeum Narodowym przy 
Wałach Chrobrego, na który cała nasza 
„remedialna” brać serdecznie zaprasza 
wszystkich, którym miła jest sztuka chó-
ralna i tych, którym jest zupełnie obca, 

ale może dzięki naszym wysiłkom sta-
nie się bliska i miła uchu. W programie 
będą utwory poważne, mniej poważne 
i  bardzo, bardzo rozrywkowe, a  będą 
nam towarzyszyć różne zespoły instru-
mentalne. Słowem i sacrum, i profanum. 
Nie zdradzimy teraz programu koncertu, 
aby niespodzianka była większa. Jeszcze 
raz gorąco zapraszamy do udziału w na-
szym święcie. Wstęp oczywiście wolny 
dla wszystkich!

Zaproszenie
na Jubileuszowy Koncert
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Foto: Kamila Sidor, Wojciech Tołyż

ŻAGLE
Foto: Wojciech Tołyż
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Halina Teodorczyk

W ody Jeziora Miedwie i piękna 
przystań MDK w Morzyczynie 
gościły żeglarzy–lekarzy z OIL 
w  Szczecinie. Palące słońce 

i wiatr zmienny od 1 do 5 w skali Beauforta po-
zwoliły na bezpieczne przeprowadzenie regat.

Organizatorem była Komisja Kultury, 
Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie.

Do regat zgłosiło się 10 załóg reprezen-
tujących OIL w Szczecinie.

Zgodnie z instrukcją żeglarską pod facho-
wym okiem sędziów przeprowadzono 7 wyścigów 
systemem przesiadkowym. Do samego końca 
załogi walczyły o jak najlepsze miejsce w tabeli. 
Szczęśliwie tym razem obyło się bez wywrotki.

Zakończenie regat odbyło się uroczyście 

w pięknej muszli koncertowej. W trakcie wrę-
czania pucharów, medali, dyplomów i nagród 
rzeczowych odbyły się dwa koncerty: dzieci 
z Młodzieżowego Domu Kultury w Kobylance 
„Smyki” oraz zespołu lekarzy – OIOM – Od-
działu Intensywnej Opieki Muzycznej.

Organizatorzy chcieliby serdecznie po-
dziękować za pomoc w organizacji mistrzostw:
1. Panu Michałowi Glazie – Dyrektorowi 

Towarzystwa Ubezpieczeń Inter Polska 
S.A Oddział w Szczecinie

2. Pani Elżbiecie Szumskiej – Dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury w Star-
gardzie Szczecińskim

3. Panu Andrzejowi Kaszubskiemu – Wój-
towi Gminy Kobylanka

4. Panu Waldemarowi Gil – Staroście 
Stargardzkiemu

5. Panu Sławomirowi Pajor – Prezyden-
towi Miasta Stargard Szczeciński

6. Panu Andrzejowi Rybkiewiczowi – Pre-
zesowi NZOZ „MEDIS”

7. Panu Dariuszowi Zagrodzkiemu – Pre-
zesowi Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielkowie

8. Państwu Elżbiecie i Tomaszowi Pater-
kowskim – sędziom regat

9. Panu Januszowi Olszewskiemu – Ża-
glownia POLSAILS

10. Kolegium redakcyjnemu biuletynu Vox 
Medici
Szczególne podziękowania składam 

Halinie Ey-Chmielewskiej, Kamili Sidor 
z biura OIL w Szczecinie, Aleksandrze 
Zalewskiej, Zbigniewowi Greleckiemu, 
Grzegorzowi Flas oraz Jerzemu Gajkowi.

VII Mistrzostwa Okręgowej Izby Lekarskiej w Żeglarstwie 
– klasa OMEGA

o Puchar Prezesa ORL w Szczecinie 
8 czerwiec 2013 r. – Jezioro Miedwie, Morzyczyn
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Wyniki VII Mistrzostwa Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Żeglarstwie – klasa OMEGA:
I miejsce i Puchar Prezesa ORL w Szczecinie
dr. n. med. Mariusza Pietrzaka oraz nagrodę Prze-
wodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji 
ORL w Szczecinie dr. n. med. Grzegorza Czajkow-
skiego – udział w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Izb 
Lekarskich w Żeglarstwie, 14–16.06.2013 r. Jezioro 
Dąbskie Szczecin – zdobyła załoga w składzie: Paweł 
Rawski – sternik, Radosław Turowski, Jan Markowicz.

II miejsce i puchar ufundowany przez Starostę Stargardzkiego 
oraz nagrodę Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Re-
kreacji ORL w Szczecinie 
dr. n. med. Grzegorza Czajkowskiego – udział 
w X Ogólnopolskich Mistrzostwach Izb Lekarskich 
w Żeglarstwie, 14–16.06.2013 r. Jezioro Dąbskie 
Szczecin – Radosław Grygiel – sternik, Bartosz 
Kubisa, Krzysztof Kurowski.

III miejsce i puchar ufundowany przez Prezydenta Miasta Star-
gardu Szczecińskiego 
zdobyła załoga – Karol Tejchamn – sternik, Marcin 
Śledź, Tomasz Kacperski.

IV miejsce 
zajęła załoga – Jarosław Gołembiewski – sternik, 
Tomasz Bubeła, Bartosz Sławiński.

V miejsce 
zdobyła załoga – Maciej Kukiełka – sternik, Marta 
Kadłubowska, Aleksandra Okorska.

VI miejsce i Puchar Prezesa NZOZ MEDIS dla Najlepszej Załogi 
Powiatu Stargardzkiego 
zdobyła załoga – Zbigniew Grelecki – sternik, An-
drzej Pacewicz, Grzegorz Grelecki.

VII miejsce
Krzysztof Kowalski, Dorota Sauter, Tadeusz Sokala.

VIII miejsce
Grzegorz Skobel, Bartosz Kędzior, Tomasz Matławski.

IX miejsce
Jacek Siwulski – sternik, Bartosz Kopijek, Walde-
mar Mazur.

X miejsce
Stanisław Kalinowski, Mariusz Chlebio, Robert 
Kosiński.



 Komisja Kultury, sportu i reKreacji

14 Vox Medici

Foto: Wojciech Tołyż

Foto: Wojciech Tołyż



 Komisja Kultury, sportu i reKreacji

15wrzesień–październik 2013

Halina Ey-Chmielewska, Kamila Sidor
Zbigniew Hamerlak, Halina Teodorczyk

K olejne jubileuszowe już Ogólno-
polskie Mistrzostwa Izb Lekar-
skich w Żeglarstwie odbyły się 
w  dniach 14–16.06.2013 r. na 

akwenie Jeziora Dąbskiego w Szczecinie, 
na jachtach Omega w niezwykle sprzyjają-
cych warunkach atmosferycznych. Wiatr 
od 2 do 5 w skali Beauforta podsycał wiel-
kie emocje wśród lekarzy-żeglarzy.

Organizatorem mistrzostw była Komisja 
Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczeci-
nie. Mistrzostwa odbyły się pod patronatem 
prezesa NRL dr. n. med. Macieja Hamankie-
wicza oraz przy współpracy z Jacht Klubem 
AZS w Szczecinie. Wystartowało 10 załóg re-
prezentujących izby lekarskie z całego kraju.

Regaty odbyły się systemem przesiadko-
wym. W pierwszym dniu nie obyło się bez 
przygód, „wywrotkę” zaliczyła załoga OIL 
w Koszalinie (załoga cała i zdrowa, po wysusze-
niu, wróciła na start). Kolejne dni sportowych 
zmagań obyły się bez przykrych niespodzianek.

Po emocjonujących wyścigach zawodni-
cy wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi 
spotkali się na wspólnym grillu, gdzie mogli 
dać upust nagromadzonym podczas impre-
zy emocjom, podzielić się spostrzeżeniami, 
komentarzami i wspólnie świętować.

Zawodnicy nie zapomnieli również 
o organizatorach. Z okazji jubileuszowych 
regat koledzy z Opolskiej Izby Lekarskiej 
zadbali o oprawę muzyczną sportowego 
przedsięwzięcia. Prezentem był zespół 
śpiewający szanty, który występował przez 
dwa dni i umilał wieczorne spotkania – za 
co organizatorzy serdecznie dziękują.

W czasie wieczornych spotkań wyświe-
tlane były zdjęcia z zeszłorocznych regat 
oraz z bieżącego dnia, co cieszyło się dużym 
zainteresowaniem. W niedzielne południe 
wszystkie załogi zebrały się, aby uroczyście 
zamknąć regaty. Wręczono piękne puchary, 
medale, dyplomy i wiele nagród rzeczowych.

Pożegnaniom nie było końca.
Organizatorzy dziękują wszystkim 

lekarzom-żeglarzom za udział i do zoba-
czenia za rok!

Składamy serdeczne podzięko-
wania za pomoc w organizacji Mi-
strzostw:

1. Panu Michałowi Glaza – Dyrektoro-
wi Towarzystwa Ubezpieczeń Inter 
Polska S.A. Oddział w Szczecinie

2. Panu Andrzejowi Rybkiewiczowi – 
Prezesowi NZOZ MEDIS

3. Panu Piotrowi Wachowiczowi – Dy-
rektorowi Biura Prezydenta Miasta 
Szczecina

4. Policji Wodnej w Szczecinie
5. Straży Miejskiej w Szczecinie
6. Panu Witoldowi Zdrojewskiemu 

– Komandorowi Jacht Klubu AZS 
w Szczecinie

7. Panu Jackowi Tętnowskiemu – Prze-
wodniczącemu Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji NRL

8. Panu Grzegorzowi Czajkowskiemu – 
Przewodniczącemu Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie

9. Kolegium redakcyjnemu biuletynu 
Vox Medici

X Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie 
– klasa OMEGA

o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
14–16 czerwiec 2013 r., Szczecin

Foto: Kamila Sidor
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Wyniki X Ogólnopolskich Mistrzostw Izb Lekarskich w Żeglarstwie – klasa OMEGA o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej:

I miejsce, Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
dr. n. med. Macieja Hamankiewicza, 
Puchar Prezesa NZOZ MEDIS Pana An-
drzeja Rybkiewicza oraz nagrody sponsora 
– UNITY LINE – 2 rejsy promem „Polfe-
ries” otrzymała załoga OIL w Szczecinie: 
Janusz Olszewski – sternik, Jacek Siwulski, 
Bartosz Kopijek.

II miejsce i Puchar Towarzystwa Ubezpieczeń Inter 
Polska S.A Oddział w Szczecinie

otrzymała załoga OIL w Szczecinie – Ja-
rosław Gołembiewski – sternik, Tomasz 
Bubeła, Bartosz Sławiński.

III miejsce i Puchar Przewodniczącego Komisji Kul-
tury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie dr. n. med. 
Grzegorza Czajkowskiego
otrzymała załoga Warmińsko-Mazurskiej 
Izby Lekarskiej – Bogdan Kula – sternik, 
Roman Żuralski, Joanna Gniadek ex aequo 
III miejsce i Puchar Przewodniczącego 

Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji NRL 
dr. n. med. Jacka Tętnowskiego otrzymała 
załoga OIL w Szczecinie – Paweł Rawski 
– sternik, Jan Markowicz, Radosław Tu-
rowski.

IV miejsce i  puchar Prezesa NZOZ MEDIS Pana 
Andrzeja Rybkiewicza
otrzymała załoga z Opolskiej Izby Lekar-
skiej – Sylwester Pikor – sternik, Anna 
Adamska, Jolanta Korjat.

Foto: Wojciech Tołyż
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V miejsce i Puchar Fair Play
otrzymała załoga OIL w Szczecinie: Karol Tejch-
man – sternik, Marcin Śledź, Tomasz Kacperski.

VI miejsce
Wojskowa Izba Lekarska: Piotr Świniarski – 
sternik, Bartosz Krakowiak, Marcin Jaszczuk.

VII miejsce
OIL w Szczecinie: Radosław Grygiel – sternik, 
Bartosz Kubisa, Krzysztof Kurowski.

VIII miejsce
Beskidzko-Szczecińska Izba Lekarska: Bar-
tłomiej Jarnot – sternik, Marta Kadłubowska, 
Agnieszka Sroczkowska.

IX miejsce
OIL w Koszalinie: Mariusz Kaczmarski – ster-
nik, Paweł Chmielewski, Marek Urban.
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Maciej Mrożewski

W Niechorzu po raz 7, w „Dworku 
Prawdzic” po raz 5.

Grano na 4 boiskach usta-
wionych na plaży.

Startowało 98 zawodników i dodatkowo 
dopingowało ponad 50 członków rodzin 
z dziećmi.

Rozegrano ok. 200 meczy – panowie 
open 20 par, mixt 19 par, panie 6 par, 
panowie +45 – 4 pary.

Sędziowało 3 zawodowych arbitrów.
Pogoda tradycyjnie dopisała.
Organizatorzy – OIL Szczecin, NIL, przy 

współpracy z  Urzędem Marszałkowskim 
w Szczecinie i gminy Rewal – Maciej Mrożew-
ski, Maciej Lewandowski, Cezary Sierant.

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w siatkówce plażowej 14–16.VI.2013 

– Niechorze „Dworek Prawdzic”
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Wyniki
Panowie +45

• Stachlewski Piotr/ Kanicki Mirosław
• Druch Marek / Czerniak Hubert
• Makuch Krzysztof / Sapeta Grzegorz
• Adamczyk Dariusz / Szymański Juliusz

Mixty
 Pustelnik Anna / Pustelnik Rafał
• Sapeta Malwina / Sapeta Grzegorz
• Buszkiewicz Alicja / Zakrzewski Krzysztof
• Buszkiewicz-Nowak Elżbieta / 

Górny Jacek
• Paczaka Marta / Paczaka Rafał
• Wabik Aleksandra / Patkowski Mateusz
• Kusak Małgorzata / Kusak Wojciech
• Komar Anna / Komar Marek
• Ziemska Dagmara / Ziemski Michał
• Jędrycha Katarina / Jędrycha Wojciech
• Kin Anna / Janek Radosław

• Grygorzewicz Agata / Grudzień Rafał
• Cierpaka Ewa / Manczak Maciej
• Urbaniak Iwona / Kaczmarek Krzysztof
• Czasławska Barbara / Molenda Lucjan
• Omieczyńska-Nastaj Dagmara /  

Piwowarczyk Grzegorz
• Ciepłucha Aleksandra / Pędich Paweł
• Lipkiewicz Martyna/ Woźniak Michał
• Dolińska Katarzyna / Doliński Jarosław

Panie
• Buszkiewicz-Nowak Elżbieta / Cierpiała Ewa
• Ziemska Dagmara / Lipkiewicz Martyna
• Urbaniak Iwona / Ciepłucha Aleksandra
• Fatyga Julia / Kin Anna
• Grygorcewicz Agata / Wabik Aleksandra
• Komar Anna / Kuśmierek Anna

Open Panowie
• Leśnikowski Michał / Pustelnik Rafał
• Jędrycha Wojciech / Piątkowski Mateusz

• Janek Radosław / Sierant Cezary
• Fatyga Michał / Rosak Przemysław
• Duszkiewicz Jacek / Ruszkowski Bartosz
• Górny Jacek Kaczmarek Krzysztof
• Kondratowicz Dawid / 

Sidorowicz Krzysztof
• Droździel Marcin / Karski Rafał
• Chejchman Tomasz / Paczała Rafał
• Palczak Łukasz / Baczyński Kamil
• Komar Marek / Mańczak Maciej
• Kusak Wojciech / Mroczka Adam
• Franke Jan / Zubel Szymon
• Lewandowski Maciej / Kucharczyk Tomasz
• Solarek Aleksander / Zakrzewski Krzysztof
• Komar Marcin / Ruszkowski Marcin
• Doliński Michał / Sapeta Grzegorz
• Pędzich Paweł / Piwowarski Grzegorz
• Druch Marek / Czerniak Hubert
• Kanicki Mirosław / Stachlewski Piotr
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Mecz

Od lewej: 
Michał Leśnikowski, 

Rafał Pustelnik, 
Wojciech Jędrycha, 

Mateusz Piatkowski. 
Open I II miejsce
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Od lewej - Cezary Sierant i Radosław Janek. Open III miejsce Maciej Mrożewski

W akcji Bartosz Ruszkowski i Jacek duszkiewicz
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Halina Teodorczyk

W środę 12 czerwca 2013 roku, 
zgodnie z  tradycją grecką, po 
czerwcowej pełni księżyca, od-

były się Igrzyska Olimpijskie Lekarzy Se-
niorów ORL w Szczecinie. Organizatorem 
było Koło Seniora we współpracy z Komi-
sją Kultury, Sportu i Rekreacji. Trady-

cyjnie w pięknej Marinie nad Jeziorem 
Dąbskim bawiło się 70 seniorów z osobami 
towarzyszącymi. Na początku zawodów 
został zapalony znicz przez Honorowego 
Seniora prof. Halinę Pilawską, następnie 
dr Roman Milkiewicz złożył przyrzecze-
nie dobrze się bawić, nie oszukiwać, dbać 
o kondycję psychiczną i fizyczną przez 
cały rok i na następne lata. Startowano 
w czterech konkurencjach: rzut workiem 

Olimpiada 
Seniorów
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z piasku do kółek, rzut lotką do tarczy, 
rzut piłką do kosza oraz strzały piłką do 
bramki kijem hokejowym. Pod czujnym 
okiem sędziów oceniono zmagania za-
wodników po przeprowadzeniu wszyst-
kich konkurencji. Mistrzynią Olimpijską 
w 2013 roku została dr Maria Spychalska. 
Kolejne miejsca zajęły koleżanki: Lilianna 
Krzemińska, Irena Tomaszewska i Wiesła-
wa Flejta. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
dyplomy, a także drobne nagrody. Miłym 
akcentem w czasie trwania zawodów było 
wręczenie dr. Romanowi Milkiewiczowi 
kryształowej statuetki przez przewod-
niczącą Koła Seniorów Halinę Teodor-
czyk jako podziękowanie za organizację 
dziesięciu Olimpiad dla lekarzy seniorów 
naszej izby. Nie zawiodła nas wieloletnia 
gospodyni Mariny pani Ola Kocewicz, któ-
ra ugościła sportowców smacznymi po-
trawami przy grillowym palenisku. Mam 
nadzieję, że w podobnie miłej atmosferze 
spotkamy się za rok.

WAŻNE DLA SENIORÓW ORL W SZCZECINIE
NASZE SPOTKANIA W KLUBIE REMEDIUM

W IV KWARTALE 2013 ROKU

09 PAŹDZIERNIKA 2013 – gODZ. 16.00
13 LISTOPADA 2013 – gODZ. 16.00
04 gRUDNIA 2013 – gODZ. 16.00 

(uWAGA 1. śROdA MIESIąCA)

Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminu 
i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.

Przewodnicząca Koła  Seniorów   
Halina Teodorczyk  kom. 604 416 864
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Agnieszka Ruchała-Tyszler

W czerwcu otrzymaliśmy odpo-
wiedź ministra zdrowia na 
Apel ORL (nr 3/2013) w spra-
wie szczegółowego sposobu 

i trybu przeprowadzania kontroli przez 
podmiot zobowiązany do finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków 
publicznych. Minister zdrowia podtrzymał 
stanowisko o konieczności przestrzegania 
przez NFZ przepisów ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej w zakresie prze-
prowadzania kontroli w podmiotach lecz-
niczych będących i niebędących przedsię-
biorcami. Kontrolę można wszczynać 
nie wcześniej niż 7 dni i nie później 
niż przed upływem 30 dni od dnia do-
ręczenia zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli. Natomiast kontro-
la doraźna, bez zawiadamiania podmiotu 
leczniczego, jest możliwa do przeprowadze-

nia, ale tylko w uzasadnionych przypad-
kach, gdy np. dochodzi do bezpośredniego 
zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska 
naturalnego.

cała odpowiedź ministra zdrowia 
jest dostępna na stronie naszej Oil 
www.oil.szczecin.pl.

Również w czerwcu zostały przesłane 
odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia (MZ) 
na Apele OZL z związane z wykonywaniem 
zawodu lekarza dentysty.

W sprawie zwiększenia dostępu do spe-
cjalizacji lekarsko-dentystycznych (Apel 
nr 2/2013/VI-Z) minister zdrowia uprzej-
mie nas informuje, że stara się zwiększyć 
wzrost liczby specjalistów we wszystkich 
dziedzinach medycyny m.in. przez wzrost 
liczby jednostek szkolących lekarzy i miejsc 
szkoleniowych. MZ podaje, że w 2009 roku 
miejsc szkoleniowych dla lekarzy dentystów 

było 1188, a w 2013 jest 1286, co stanowi 
wzrost o ponad 8,2%.

W przypadku województwa zachod-
niopomorskiego są to niewielkie, prawie 
kosmetyczne zmiany. W niektórych dzie-
dzinach, jak protetyka czy stomatologia 
dziecięca (specjalizacja priorytetowa!!!), 
liczba miejsc uległa zmniejszeniu.

MZ odniosło się również do zmian wa-
runków, jakie powinny spełniać podmioty 
ubiegające się o szkolenie specjalistów (ak-
tualnie takie same dla wszystkich specja-
lizacji). Zdaniem MZ będą one poddane 
szczegółowej analizie i  rozważone przy 
najbliższej nowelizacji ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty.

Niewątpliwie zmiana przepisów w ww. 
ustawie w 2011 r. wprowadziła możliwość 
ubiegania się o akredytacje ISPL i GSPL, 
co jest dużym sukcesem, ale niestety brak 
zmian wniosku akredytacyjnego w znaczny 
sposób to ogranicza. Wniosek ten nie wy-
maga zmian ustawowych, może być zmie-
niony przez odpowiednie rozporządzenie 
ministra zdrowia.

Kolejny Apel (3/2013/VI-Z) dotyczył 
nadmiernych obciążeń administracyjnych 
nakładanych na lekarzy. MZ informuje, że 
„nie szczędzi wysiłków, by obowiązki ad-
ministracyjne związane z wykonywaniem 
zawodów medycznych były ograniczone 
do niezbędnego minimum”. Każdy, kto 
prowadzi praktykę lekarską, ma nieod-
parte wrażenie, że obowiązków tych jest 
coraz więcej, a niektóre z nich są zupełnie 
bezsensowne, np. składanie do Urzędu 
Wojewódzkiego wniosku odnośnie pro-
dukcji spalin.

Odnośnie podwyższenia stawki finan-
sowania świadczeń stomatologicznych 
finansowanych ze środków publicznych 

Co słychać 
u dentystów?
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(apel 4/2013/VI/-Z) MZ informuje, że 
jest to w gestii Narodowego Funduszu 
Zdrowia ;-)

zapraszam do korzystania z ofert 
naszych jesiennych szkoleń

02 lipca 2013 r. ukazał się projekt roz-
porządzenia ministra zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych. Dnia 30 lipca 
odbyło się posiedzenie prezydium Komi-

sji ds. Lekarzy Dentystów w poszerzonym 
składzie, które obradowało nad propozy-
cjami Ministerstwa Zdrowia. Po analizie 
projektu, przesłanych uwag ze środowiska 
i burzliwej dyskusji podjęto następujące 
stanowisko, którego treść zamieszczono 
na stornie OIL w  Szczecinie www.oil.
szczecin.pl.

W czerwcu zakończyliśmy również wy-
bory na delegatów na OZL VII kadencji. 

Wszystkim wybranym serdecznie gratulu-
ję! Po raz pierwszy mogliśmy dokonywać 
wyboru przedstawiciela swojego rejonu 
droga korespondencyjną. Ta forma bardzo 
przypadła Państwu do gustu! Znacząca 
większość głosów była oddana w formie li-
stownej. Dziękuję tym, którzy wzięli udział 
w głosowaniu, a także tym, którzy pomagali 
nam w przeprowadzaniu wyborów, będąc 
członkami Komisji Skrutacyjnej.

Agnieszka Ruchała-Tyszler

22 czerwca odbyła się kolejna 
konferencja (IX!) z cy-
klu Najnowsze Trendy 
w  Stomatologii. Blisko 

190 osób wysłuchało bardzo interesujących 
wykładów. Zarówno wykładowcy dobrze 

nam znani, jak i Ci, którzy prezentowali 
swoje wiadomości po raz pierwszy, zostali 
przez uczestników konferencji wysoko oce-
nieni. Gratuluję i dziękuję wykładowcom 
za profesjonalne przygotowanie prelekcji. 
Po konferencji chwilę relaksu zapewnił 
nam krakowski kabaret „Tenor” Czesława 
Jakubca.

Jak zwykle podczas naszego spotkania 
została przeprowadzona akcja charytatywna 
Lekarze dzieciom. Dziękuję za złożone datki.

Dziękuję partnerom konferencji: firmie 
Fidelity Life, Meditrans, Poldent, Colgate 
oraz pp. Kamili Sidor, Marcie Witek, a także 
koleżankom i kolegom z Komisji ds. Lekarza 
Dentysty za pomoc w organizacji konferencji.

IX Konferencja  
Najnowsze Trendy w Stomatologii
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dr n. med. Maciej Górski prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipskidr n. med. Katarzyna Betleja-Gromada
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Od lewej: dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, Aleksandra Zadrożna – firma POLdENT

uczestnicy konferencji



Komisja ds. LeKarzy dentystów

29wrzesień–październik 2013
Od lewej: lek. dent. Halina Teodorczyk, Marcin Czapp

uczestnicy konferencji
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koleżanki i koledzy z rocznika 1988–1994 wydziału lekarskiego

w 2014 roku mija 20 lat od skończenia studiów – czas się spotkać!

w czerwcu 2014 nad morzem w rewalu lub pobierowie chcemy zorganizować zjazd naszego rocznika.
zainteresowanych proszę o zgłoszenia.

liczę na waszą pomoc i przekazanie tej informacji osobom, z którymi macie kontakt.

telefon: 513 027 090 (w godz. wieczornych), kontakt mailowy: annam37@op.pl lub kontakt przez facebook.

pozdrawiam, do usłyszenia i zobaczenia  
anka walczowska-matysiak

Sabina Mikèe

W czerwcu 2013 roku spotkaliśmy 
się my – absolwenci 1973 roku 
z  okazji jubileuszu 40-lecia 
ukończenia studiów na Wy-

dziale Lekarskim Pomorskiej Akademii 
Medycznej w Szczecinie. Spotkaliśmy się 
w auli na Rybackiej. Spotkaniu patronował 
obecny JM Rektor prof. dr hab. Kazimierz 
Ciechanowicz. Z  naszego koleżeńskiego 
grona ciekawy wykład z historii neurochi-
rurgii wygłosił prof. dr hab. Ireneusz Kojder. 
Zaraz po części naukowej zrobiliśmy w auli 
wspólne zdjęcie (patrz foto). Zwiedzaliśmy 
budynek rektoratu i dziekanatu pełen na-
szych wspomnień. Podziwialiśmy galerię 
rektorów namalowanych przez lekarza 
artystę dr. Mieczysława Chruściela. Zjazdy 
koleżeńskie mają swoją specyfikę i często 
mają stałe punkty programu. Był i u nas ban-
kiet i tańce do rana, i rozmów tysiące oraz 
wspomnień. Udało się także spędzić czas 
inaczej. Jeden wieczór spędziliśmy w Teatrze 

Polskim na spektaklu zamkniętym z poezją 
Juliana Tuwima, szampanem, piosenkami 
i przewodnią melodią cudną i smutną „Co 
nam zostało z tych lat?”, którą wspólnie nu-

ciliśmy z aktorami. Było super. W imieniu 
uczestników dziękuję koledze Kazimierzowi 
Andrzejewskiemu za świetnie zorganizowany 
Jubileuszowy Zjazd Koleżeński.

JUBILEUSZOWY 
ZJAZD KOLEŻEŃSKI
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Lucyna Kuźnicka-Hałaburda

W dniach od 30 maja do 02 czerw-
ca odbył się spóźniony zjazd 
absolwentów z okazji 40-lecia 
otrzymania dyplomów. Spóź-

niony, bo odbył się po 41 latach od ukończe-
nia studiów. Dlaczego? Po prostu wolno nam 
to szło. Przygotowania zabrały dużo czasu, 
a nie chcieliśmy jesiennego spotkania, więc 
przenieśliśmy go na wiosnę i stąd spóźnienie 
w numeracji.

Zjazd, który był V-tym zjazdem naszego 
roku, po raz pierwszy odbył się poza wo-
jewództwem zachodniopomorskim. Wszy-
scy pojechaliśmy do Torunia. Po studiach 
rozsypaliśmy się po Polsce i świecie, więc 
wybranie prawie środka kraju wydało nam 
się korzystne dla wszystkich. No i Toruń taki 
ciekawy. Spotkaliśmy się w pięknie położo-
nym hotelu Rubbens na obrzeżach miasta 
już w czwartek, ostatni dojechali późnym 
wieczorem.

Na zjazd zaprosiliśmy też osoby towarzy-
szące, poza małżonkami trafiło się kilkoro 
dzieci. Koleżanka Maryla Jarocińska jechała 
z dalekiego landu niemieckiego całą noc ra-
zem z córką, też lekarzem. Irena Jaśnikow-
ska-Woźniak przyjechała z dwoma synami, 
z których jeden jest lekarzem hematologiem 
dziecięcym.

Po śniadaniu wszyscy autokarem poje-
chaliśmy na zwiedzanie starówki toruńskiej. 
Program mieliśmy ambitny, przewodniczkę 
niezwykle pracowitą, a że Toruń miasto za-
możne i średniowiecznie rozległe, łatwo nie 
było. Dom Kopernika, muzeum, rynek, stare 
uliczki, baszty, krzywa wieża i mury. Dobrze, 
że katedra była w remoncie, obejrzeliśmy ją 
tylko z zewnątrz, bo sił już brakowało. Jesz-
cze zakupy pierników i powrót do hotelu.

Wieczorem bal rozpoczęliśmy polonezem 
Ogińskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali 

pamiątkowe medale z wizerunkiem naszej 
Alma Mater i z herbem Torunia. Przyznam, 
że zauważyłam łzy wzruszenia.

Kolega Waldek Szeremeta przygotował 
dla wszystkich uczestników prezent – nagra-
nie na CD wszystkich poprzednich zjazdów.

No a potem rozmowy i tańce do późnej 
nocy, koledzy tak się rozochocili, że jeszcze 
chcieli zatrzymać orkiestrę.

Rano, około południa msza w pięknym 
XIV-wiecznym kościółku, koncelebrowana 
przez proboszcza i  kapelana toruńskiej 
służby zdrowia. Wzruszające kazanie. Pa-
miątkowy medal powiesiliśmy jako wotum 
na ołtarzu.

Potem pojechaliśmy do toruńskiego 
planetarium na spektakl, wielu z nas było 
w nim po raz pierwszy. Te wszystkie toruń-
skie atrakcje zorganizował nieoceniony Ma-
rian Janowski, torunianin.

Po południu ognisko, tak żeśmy się za-
gadali, że zapomnieliśmy go zapalić. Dobrze, 
że obsługa grillowała i nalewała piwo, bo byli-

byśmy głodni. Nie zauważyliśmy ani deszczu, 
ani wichury, pogrążeni we wspomnieniach.

Rozmowy toczyły się do późnej nocy. 
Wszyscy już jesteśmy na emeryturach, ale 
większość z nas jeszcze pracuje, często w in-
nym wymiarze godzin. Przyjechało nas 31 
osób, wielu nie mogło z powodu opieki nad 
członkami rodziny lub z powodu własnych 
kłopotów zdrowotnych. W dniu balu mieli-
śmy od nich wiele smsów i maili z pozdro-
wieniami.

Mimo że ten zjazd był o  jeden dzień 
dłuższy od poprzednich, czas minął bar-
dzo szybko.

Rano po śniadaniu wszyscy powoli za-
częli się rozjeżdżać, z pożegnaniem – do zo-
baczenia na następnym zjeździe. Ja miałam 
pewne wątpliwości co do następnego zjazdu, 
ale jak przeczytałam czerwcowe VOX MEDI-
CI, w którym są korespondencje kolegów ze 
zjazdów z okazji 50- i 60-lecia ukończenia 
studiów, to zmieniłam zdanie. Faktycznie, 
do zobaczenia.

ZJAZD ABSOLWENTÓW PAM 
1966–1972
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„Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, 
współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę”.

zapraszamy do udziału w najbliższych szkoleniach, 
które odbędą się w następujących terminach i miejscach:

21–26 października, Ustroń, Hotel belweder
12–17 listopada, Ustroń, Hotel belweder
18–23 listopada, Ustroń, Hotel belweder
02–07 grudnia, Ustroń, Hotel belweder

02–07 grudnia, jastrzębia góra, Hotel Faleza
więcej informacji: strona www.future.edu.pl, tel. 32 285 636 368, email biuro@future.edu.pl
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie bardzo prosi 
o przekazanie niepotrzebnego sprzętu, narzędzi chirurgicznych i sto-
matologicznych, które mogą być jeszcze wykorzystane do udzielania po-
mocy naszym czworonożnym podopiecznym w lecznicy weterynaryjnej.

towarzystwo Opieki nad zwierzętami Oddział w szczecinie 
71-347 szczecin, ul. wojska polskiego 198 a 

konto do wpłat darowizn: 63 1020 4795 0000 9402 0103 5419 
PKO BO II O/Szczecin

poniedziałek – piątek 9.00 – 17.00 
kontakt tel. 601 79 31 70 

e-mail: tozszczecin@op.pl, www.toz.szczecin.pl





Kondolencje
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J uż ponad cztery tysiące lekarzy 
i lekarzy dentystów z województwa 
mazowieckiego zarejestrowało się 
w projekcie „E-learning w służbie 

lekarzom”, by uzyskać dostęp do multime-
dialnych programów edukacyjnych i zdobyć 
wymagane ustawowo punkty edukacyjne. 
Po szczegóły zapraszamy do Internetu na 
stronę www.kursy-elearning.pl.

Mamy dobrą wiadomość. Obecnie z pro-
gramu mogą skorzystać lekarze z całej Polski, 
którzy wezmą udział w badaniu ankietowym 

– oznajmia Ryszard Majkowski z warszaw-
skiej izby lekarskiej. Celem badawczym jest 
rozpoznanie opinii środowiska zawodowego 
lekarzy i lekarzy dentystów na temat użytecz-
ności technik zdalnego kształcenia w reali-
zacji obowiązku doskonalenia zawodowego, 
a także weryfikacja poglądów o szczególnej 
przydatności e-learningu w szybkim trans-
ferowaniu kwalifikowanej wiedzy.

Każdy lekarz czy lekarz dentysta, który 
wypełni i prześle elektronicznie na adres 
e-mail medmanager@wp.pl wypełnioną 
ankietę, umowę, oświadczenie podatnika 
i deklarację, uzyska symboliczne wynagro-
dzenie i możliwość nieodpłatnego udziału 
w projekcie pt. „E-learning w służbie le-
karzom”. Słowem, za poświęcony czas na 

wypełnienie ankiety (około 5 minut) uzy-
skacie Państwo możliwość zdobycia aż 350 
punktów edukacyjnych (najpóźniej do dnia 
31 grudnia 2013 roku). Formularze umowy 
zlecenia, oświadczenia, ankiety oraz dekla-
racji przystąpienia do projektu „E-learning 
w służbie lekarzom” można pobierać ze stro-
ny internetowej: www.medmanager.com.pl

Jak skutecznie uniknąć kar za błędy na 
receptach refundowanych? – to jeden z na-

szych kursów, który cieszy się niesłabnącą 
popularnością dzięki fantastycznej pracy 
dr. med. Macieja Jędrzejowskiego z Warsza-
wy. Nowych przepisów trzeba się po prostu 
dobrze nauczyć. – To jest nasza recepta 
na twoje potencjalne kłopoty z krewkimi 
inspektorami NFZ – przekonuje Mariola 
Romańska. Aby zacząć, wystarczy nam 
w domu lub w pracy stacjonarny kompu-
ter, tablet lub netbook z kartą mobilnego 
Internetu lub coraz popularniejszy dostęp 
do sieci bezprzewodowej WiFi. Bez rusza-
nia się ze swojego miejsca zamieszkania, 
czasem odległego od centrów naukowych 
i akademickich, bez rezerwacji nietanich 
hoteli, bez umizgów do przełożonych o ła-
skawą zgodę na wyjazd służbowy, uczestni-
czymy w ciekawych wykładach, poszerzamy 
zawodowe horyzonty, sprawdzamy zdobytą 
wiedzę w testach i zdobywamy punkty edu-
kacyjne, dopełniając obowiązku doskona-
lenia zawodowego.

Więcej informacji: tel. 535 888 594.

E-learning

Ogłoszenie OIL w Warszawie

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 
Oddział w Szczecinie

uprzejmie zaprasza na spotkania naukowo-szkoleniowe,
które odbędą się: 19.10.2013 r. i 14.12.2013 r.

Miejsce spotkań:  Buchalter, Szczecin, ul. Wojska Polskiego 83, godz. 10.00

19.10.2013 r. godz. 10.00–12.00
Wykład: „Sytuacje stresowe w kontakcie z pacjentem – metody postępowania”

Wykładowca: dr n. med. Aleksandra Zarek  
Zakład Nauk Humanistycznych w Medycynie Pomorski Uniwersytet Medyczny

Wykład: „Endodoncja w praktyce prywatnej”
Wykładowca: dr n. med. Adam Kozłowski  
Indywidulana praktyka prywatna „Kodent”

14.12.2013 r. godz. 10.00–12.00
Wykład: ,,Postępowanie terapeutyczne w trudnych przypadkach protetycznych”

Wykładowca: dr hab. n. med. Ewa Sobolewska 
Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej Pomorski Uniwersytet Medyczny

Prezes PTS O/Szczecin
dr n. med. Halina Ey-Chmielewska
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O B W I E S Z C Z E N I E    O K W
O b w i e s z c z e n i e   nr 2 

/2013/Vi-Okw przewodniczącego 
Okręgowej komisji wyborczej 

Okręgowej izby lekarskiej 
w szczecinie z dnia 11 lipca 2013 r.
O wynikacH wybOrów delegatów na OkręgO-
wy zjazd lekarzy OkręgOwej izby lekarskiej 
w szczecinie Vii kadencji na lata 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „Regulaminu wybo-
rów do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji wy-
borczych, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 
29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na sta-
nowiska w organach i trybu odwoływania 
członków tych organów i osób zajmujących 
stanowiska w tych organach oraz wyborów 
komisji wyborczych (obwieszczenie nr 2/12/
VI Prezesa NRL z dnia 29 marca 2012 r.) 
oraz uchwały nr 19/2013/VI-OKW z dnia 
11 lipca 2013 r. Okręgowej Komisji Wybor-
czej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia 
wyników głosowania  i wyborów delegatów 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie VII kadencji w latach 
2013–2017, obwieszczam, co następuje:

§ 1.
Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Leka-
rzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
VII kadencji na lata 2013–2017 przeprowa-
dziła Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie powołana 
na zgromadzeniu wyborczym Okręgowego 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy 
OIL w Szczecinie w dniu 5 grudnia 2009 r.

§ 2.
Wybory przeprowadzono w okresie od 25 
kwietnia do 29 czerwca 2013 r. w 41 re-
jonach wyborczych (na 67 rejonów powo-
łanych uchwałą nr 72/2013/VI Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 
12 grudnia 2012 r. w sprawie podziału 
Okręgowej Izby Lekarskiej  w Szczecinie 
na rejony wyborcze na okres VII kadencji 
w latach 2013–2017).
W jednym z rejonów głosowanie i wybór 
uznać należało za nieważne z uwagi na 
brak wymaganego kworum.
W 26 rejonach wybory nie odbyły się 
z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów 
na delegatów.

oznaczenie 
rejonu wyborczego

nazwa 
rejonu wyborczego

nazwisko i imię 
lekarza

K7L01 SZCZECIN I OKOLICE – SENIORZY Chruściel Mieczysław
Mrożewski Maciej

K7L02 SZCZECIN – SPWSZ, Fuchs Henryk 
KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH PuM Czajkowski Grzegorz

Pietrzak Mariusz
Pieńkowska-Machoy Elżbieta
Cyprys Sławomir
Czajkowski Zenon 
drozd Radosław 
Jarowicz Tomasz
dziewanowski Krzysztof

K7L03 SZCZECIN – SPS ZOZ ZdROJE Zarzycki Mariusz 
Klukowski Janusz
Gonerko Paweł
Szymańska Monika
Halec Wojciech
Pacholec Małgorzata

K7L04 SZCZECIN – SZPITAL ZduNOWO Bielewicz Michał
K7L05 SZCZECIN – SPSK NR 1 Rybkiewicz Marek

Jarosz Konrad
Niedźwiedź Zygmunt
Woźniak Sebastian
Ziętek Zbigniew
Marzec-Lewenstein Ewa
Peregud-Pogorzelski Jarosław
Mączka Magdalena
Rękawek Krzysztof
Wojciechowski Grzegorz
Franków Mirosław
Homa Katarzyna
Szydłowska Iwona

K7L06 SZCZECIN – SPSK NR 2 Wiśniewska Magda 
domański Leszek
Romanowski Maciej
Różański Jacek
Sulikowski Tadeusz
Nikodemski Tomasz
Rzepka Rafał
Sieńko Jerzy
Słojewski Marcin
Malecha Janusz

K7L07 SZCZECIN – SPZOZ MSW, Blicharska-Czubara Katarzyna
  109 SZPITAL WOJSKOWY Semanycz-Lemańczyk Jolanta
 Z PRZYCHOdNIą   
K7L08 SZCZECIN – WOMP- ZCLiP, Klimek Krzysztof

PRZYCHOdNIA PORTOWA, Kiedrowska Ewa
PORTA MEdYK Graczyk Włodzimierz

Elszkowski Robert
K7L09 SZCZECIN – SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH, Cymbaluk Alicja

ZuS, NFZ Siadkowska Franciszka
K7L10 SZCZECIN – ZCO, RCK, HOSPICJuM, Talerczyk Małgorzata
K7L10 WSSE, PSSE Zienkiewicz Marleta
K7L12 POWIAT CHOSZCZEŃSKI Wiatrow Jerzy

Wiatrow Małgorzata
K7L15 POWIAT GRYFICKI Kozak Krzysztof

Mazurski Ireneusz
K7L17 POWIAT PYRZYCKI Żukiewicz Agnieszka
K7L18 POWIAT STARGARdZKI Bukiel Krzysztof

Gostyński Janusz
K7L19 POWIAT KAMIEŃSKI Ptak Karol

Wójtowicz Wojciech
K7L20 MIASTO śWINOuJśCIE Sarapak Wiesław
K7L21 SZCZECIN I OKOLICE 1 Bieleninik Arkadiusz
K7L27 SZCZECIN I OKOLICE 7 Kompf Bogusław 

Kładna Aleksandra
K7L40 SZCZECIN I OKOLICE 20 Kupiński Wiesław
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oznaczenie 
rejonu wyborczego

nazwa 
rejonu wyborczego

nazwisko i imię 
lekarza dentysty

K7d01 SZCZECIN I OKOLICE – SENIORZY Teodorczyk Halina

Spychalska Maria

K7d02 SZCZECIN – uNIWERSYTECKA KLINIKA Górski Maciej
STOMATOLOGICZNA Lipski Mariusz

Tomasik Małgorzata

Sporniak-Tutak Katarzyna

K7d03 POWIAT CHOSZCZEŃSKI, PYRZYCKI Lassocińska Krystyna

K7d04 POWIAT GRYFICKI, KAMIEŃSKI Bąkowska-Cieciórska Irena

K7d07 POWIAT STARGARdZKI Małecka Iwona

Matysiak Anna

K7d08 POWIAT MYśLIBORSKI, ŁOBESKI Litwin Piotr

K7d09 MIASTO śWINOuJśCIE Toporowska Bogumiła

K7d10 SZCZECIN I OKOLICE 1 Baczyński Paweł

K7d11 SZCZECIN I OKOLICE 2 Białek Małgorzata

K7d12 SZCZECIN I OKOLICE 3 Ciszewska Jadwiga

K7d13 SZCZECIN I OKOLICE 4 domańska-Wiktor Maria

K7d16 SZCZECIN I OKOLICE 7 Kozłowski Adam

K7d17 SZCZECIN I OKOLICE 8 Ruchała-Tyszler Agnieszka

Szydłowska Małgorzata

Lisak Kaja

K7d19 SZCZECIN I OKOLICE 10 Markowicz Jan

K7d20 SZCZECIN I OKOLICE 11 Rawski Paweł

K7d21 SZCZECIN I OKOLICE 12 Tyszler Łukasz

Żaczek Karolina

Nowińska Agnieszka

K7d22 SZCZECIN I OKOLICE 13 Szpindor Ewa

K7d24 SZCZECIN I OKOLICE 15 Szumigalska-Kozak Jolanta

K7d25 SZCZECIN I OKOLICE 16 Szymczak Jerzy

K7d26 SZCZECIN I OKOLICE 17 urbańska Beata

K7d27 SZCZECIN I OKOLICE 18 Żniniewicz Małgorzata

§ 3.
Na podstawie protokołów zebrań rejonów 
wyborczych oraz po przeprowadzonej kon-
troli ich dokumentacji Okręgowa Komisja 
Wyborcza w Szczecinie na posiedzeniu 
w dniu 11 lipca 2013 r. potwierdziła wy-
niki głosowania i wyborów 95 delegatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie VII kadencji na 
lata 2013–2017.
Liczba wybranych delegatów w  I  turze 
wyborów stanowi 65,97% ogólnej liczby 
mandatów do obsadzenia.

§ 4.
W wyniku przeprowadzonych wyborów 
delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
VII kadencji na lata 2013–2017 zostali 
wybrani: [zobacz tabela na stronie obok]

§ 5.
Zgodnie z § 31 regulaminu wyborów do or-
ganów izb lekarskich, na stanowiska w orga-
nach i trybu odwoływania członków tych or-
ganów i osób zajmujących stanowiska w tych 
organach oraz wyborów komisji wyborczych, 
stanowiącego załącznik do Uchwały nr 12 X 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycz-
nia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowi-
ska w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych członek zgromadzenia wybor-
czego, które dokonało wyboru lub przewod-
niczący właściwej komisji wyborczej może 
wnieść protest przeciwko ważności wyborów 
z zarzutem naruszenia przepisów ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.) i uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. określo-
nej powyżej lub niewłaściwego ustalenia 
wyników wyborów. Protest wnosi się na 
piśmie do Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie za pośrednictwem Okręgowej 
Komisji Wyborczej w Szczecinie w terminie 
7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, 
tj. do dnia 18 lipca 2013 r. Wnoszący protest 
powinien sformułować w nim zarzuty oraz 
przedstawić lub wskazać dowody, na których 
opiera swoje zarzuty.

Przewodniczący Okręgowej 
Komisji Wyborczej 

w Szczecinie 
lek. Tomasz Jarowicz

sprawozdawczo-wyborczy 
Okręgowy zjazd lekarzy 

Okręgowej izby lekarskiej w szczecinie
odbędzie się

23 listopada 2013 r.
w Hotelu silver w szczecinie
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uchwały
UcHwały i stanOwiska 

OkręgOwej rady 
lekarskiej Vi kadencji 

z dnia 19.06.2013 r.

Uchwała nr 34/2013/Vi
w sprawie akceptacji decyzji kOmisji FinansO-
wej OkręgOwej rady lekarskiej  w szczecinie

§ 1.
Akceptuje się decyzje Komisji Finanso-

wej ORL w Szczecinie z dnia 19 czerwca 
2013 r. dot.:

1. (…)

Uchwała nr 35/2013/Vi
w sprawie wyznaczenia wiceprezesa Orl 
w szczecinie dO zastępOwania prezesa Orl 
w szczecinie pOdczas jegO nieObecnOści

§ 1.
Wyznacza się wiceprezesa ORL 

w  Szczecinie do zastępowania prezesa 
ORL w Szczecinie dr n. med. Mariusza 
Pietrzaka podczas jego nieobecności:
• dr n. med. Magda Wiśniewska w okre-

sie od 05.08.2013 r. do 12.08.2013 r.
• dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler 

w okresie od 13.08.2013 r. do 31.08.2013 r.
w zakresie, o którym mowa w § 32 ust. 1 

„Regulaminu organizacji i trybu działania 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie” 
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 
7/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie

Uchwała nr 36/2013/Vi
w sprawie zaOpiniOwania kandydatUry 
dr n. med. katarzyny amernik na stanOwi-
skO kOnsUltanta wOjewódzkiegO w dziedzinie 
OtOlaryngOlOgii dziecięcej

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szcze-

cinie opiniuje pozytywnie kandydaturę 
dr n. med. Katarzyny Amernik na stano-
wisko konsultanta wojewódzkiego w dzie-
dzinie otolaryngologii dziecięcej.

stanOwiskO nr 2/2013/Vi
w sprawie prOjektU rOzpOrządzenia ministra 
zdrOwia w sprawie limitU przyjęć na kierUnki 
lekarski i lekarskO-dentystyczny

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
negatywnie opiniuje propozycje zawarte 
w projekcie  z dnia 16 maja 2013 r. rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu 
przyjęć na kierunki lekarski  i lekarsko – 
dentystyczny, a dotyczące limitów miejsc na 
kierunku lekarsko – dentystycznym.

W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie zwiększenie ilości miejsc 
o  69 nie znajduje żadnego uzasadnie-
nia faktycznego. Powyższe negatywnie 
wpłynie na jakość kształcenia. Obecnie 
uczelnie medyczne prowadzące kierunki 
lekarsko-dentystyczne nie są już w stanie 
zapewnić odpowiedniej liczby unitów do 
praktycznej nauki zawodu. Dane z marca 
2012 r. uzyskane  z Departamentu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdro-
wia jednoznacznie potwierdzają ten fakt. 
Stosunek bowiem liczby osób szkolących się 
do liczby posiadanych przez uczelnie me-
dyczne unitów wyniósł średnio zaledwie 5,5.

Aktualnie praktyczne przygotowanie do 
wykonywania zawodu odbywa się podczas 
obowiązkowego stażu podyplomowego, gdzie 
lekarze dentyści stażyści kierowani do kon-
kretnych jednostek mają zagwarantowany 
dostęp do bazy lokalowej i sprzętowej. Z mo-
mentem zaś likwidacji od 2017 roku stażu 
podyplomowego lekarza dentysty obowiązek 
zapewnienia zaplecza lokalowego, sprzęto-
wego  i dydaktycznego spoczywać będzie na 
państwowych uczelniach medycznych, któ-
re, z uwagi na brak środków finansowych, 
nie będą w stanie zapewnić dostatecznej 
ich ilości, przy tak określonej liczbie miejsc 
przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny.

Powyższe przekładać się będzie na 
niedostateczne przygotowanie zawodowe 
młodych dentystów,  a w efekcie skutkować 
może narażeniem życia i zdrowia pacjentów 
i zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. W oce-
nie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
przy podejmowaniu decyzji dot. kształcenia 
lekarzy dentystów osoby decyzyjne winny 
pamiętać, iż w kształceniu tym istotna jest ja-
kość szkolenia, a nie ilość osób przyjętych na 

studia medyczne. Przy tak ustalonej liczbie 
limitów przyjęć, które są stale zwiększane, 
poddaje się w wątpliwość istnienie zasady 
wyrażonej w paremii „primum non nocere”.

Ponadto zwiększenie miejsc przyjęć na 
studia medyczne wydaje się tym bardziej 
bezzasadne  w kontekście ograniczonej od 
kilku lat ilości miejsc specjalizacyjnych 
w dziedzinach lekarsko-dentystycznych. 
Kształcenie zatem niezliczonej liczby ab-
solwentów uczelni medycznych w sytuacji 
niezapewnienia im dalszego rozwoju za-
wodowego stawia pod znakiem zapytania 
sens kolejnego zwiększania limitów miejsc 
na kierunku lekarsko-dentystycznym.

stanOwiskO nr 3/2013/Vi
w sprawie pOparcia apelU OkręgOwej rady 
lekarskiej w katOwicacH z dnia 12 czerwca 
2013 r. dO ministra zdrOwia w sprawie znie-
sienia ObOwiązkU prOwadzenia dOkUmentacji 
medycznej w pOstaci elektrOnicznej przez 
lekarzy i lekarzy dentystów wystawiają-
cycH recepty prO aUctOre i prO Familiae

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
w pełni popiera Apel Okręgowej Rady Le-
karskiej  w Katowicach z dnia 12 czerwca 
2013 r. do Ministra Zdrowia w sprawie znie-
sienia obowiązku prowadzenia dokumentacji 
medycznej w postaci elektronicznej przez 
lekarzy i lekarzy dentystów wystawiających 
recepty pro auctore i  pro familiae oraz 
dotychczasowe działania w tym zakresie 
prowadzone przez Naczelną Izbę Lekarską.

Proponowane w apelu zmiany mają na celu 
przede wszystkim ułatwienie lekarzom i leka-
rzom dentystom emerytom oraz rencistom 
wystawianie recept dla siebie i osób najbliższych.

Pozostawienie zaś dotychczasowego 
brzmienia art. 50 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwiet-
nia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia nakładającego na wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów obowiązek prowadzenia 
dokumentacji medycznej w formie elektronicz-
nej w bardzo wielu przypadkach skutkować 
będzie pozbawieniem lekarzy seniorów możli-
wości wypisywania recept dla siebie i członów 
rodziny. Prowadzenie bowiem elektronicznej 
dokumentacji medycznej będzie stanowiło dla 
nich barierę nie do pokonania.
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UcHwały prezydiUm Orl 
Vi kadencji 

z dnia 10.07.2013 r.

Uchwała nr 20/2013/Vi
w sprawie rekOmendOwania człOnka OkręgO-
wej izby lekarskiej w szczecinie na stanOwi-
skO lekarza sądOwegO

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie rekomenduje: lek. Piotra 
Wisińskiego na stanowisko lekarza są-
dowego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

UcHwały prezydiUm Orl 
Vi kadencji 

 z dnia 07.08.2013 r.

Uchwała nr 22/2013/Vi
w sprawie akceptacji decyzji kOmisji sOcjal-
nej OkręgOwej rady lekarskiej w szczecinie

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie akceptuje decyzję Komisji 
Socjalnej dotyczącą przyznania zapomogi 
finansowej w wysokości (…) zł dr (…).

Uchwała nr 23/2013/Vi
w sprawie pOwOłania kOmisji likwidacyjnej 
dO przeprOwadzenia likwidacji rzeczOwycH 
składników majątkOwycH OkręgOwej izby 
lekarskiej w szczecinie.

§ 1.
1. Powołuje się Komisję Likwidacyjną do 

przeprowadzenia likwidacji zużytych, 
zbędnych i nieużytkowanych składni-
ków majątkowych Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie w składzie:
1) dr n. med. Magda Wiśniewska 

– przewodniczący Komisji,
2) mgr Agnieszka Niśkiewicz 

– sekretarz Komisji,
3) dr n. med. Maciej Górski 

– członek.

2. Komisja Likwidacyjna:
1) dokona przeglądu rzeczy pod wzglę-

dem przydatności ich składników 
do dalszego użytku oraz ustali ich 
przeznaczenie,

2) przeprowadzi likwidację rzeczowych 
składników majątku Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie przez pozba-
wienie ich cech użytkowości w termi-
nie do dnia 30 września 2013 r.

3) sporządzi protokół likwidacyjny.
3. Z dniem zakończenia czynności likwi-

dacyjnych Komisja Likwidacyjna ulega 
rozwiązaniu.

§ 2.
Wykonanie niniejszej uchwały powie-

rza się przewodniczącemu Komisji Likwi-
dacyjnej.

Wszystkie ww. uchwały 
wchodzą w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść uchwał została 
opublikowana w BIP: bip.oil.szczecin.pl
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praca
Dyrekcja Szpitala Szczecin Zdunowo zatrudni w ramach dyżu-
rów lekarza radiologa. Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt pod nr. telefonu 91 442 72 96.

NZOZ zatrudni do pracy w poradni lekarza: pulmonologa, reu-
matologa i dermatologa. Kontakt: administracja@nzozinter-
med.pl. Telefon: +48 693 162 216, 91 395 27 26.

Centrum Medyczne AGMED nawiąże współpracę z lekarzem 
POZ / lekarzem rodzinnym (również w trakcie specjalizacji). 
Kontakt tel. 793 955 735.

Centrum Medyczne AGMED zatrudni lekarza stomatologii do 
realizacji świadczeń w dobrze prosperującej poradni. Kontakt 
tel. 793 955 735.

Lekarz rodzinny poszukuje pracy na terenie woj. zachodniopo-
morskiego. Kontakt tel.: 533 036 459 (po 20-tej).

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni: anestezjologa, chi-
rurga. Szczegółowe informacje: 91 579 30 95 lub w siedzibie 
Szpitala w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni: dermatologa, ga-
strologa, laryngologa i neurologa. Szczegółowe informacje: 
915793095 lub w siedzibie Szpitala w Pyrzycach, ul. Jana Paw-
ła II nr 2.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni: elektroradiologa, 
okulistę, psychiatrę i reumatologa. Szczegółowe informacje: 
91 579 30 95 lub w siedzibie Szpitala w Pyrzycach, ul. Jana 
Pawła II nr 2.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni specjalistę w zakresie 
opieki paliatywnej. Szczegółowe informacje: 91 579 30 95 lub 
w siedzibie Szpitala w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2.

Poszukuję lekarza dentysty do współpracy w gabinecie w cen-
trum Szczecina. Warunki współpracy do uzgodnienia. Kontakt 
605 427 701.

Lekarza specjalistę medycyny rodzinnej lub interni-
stę z rozpoczętą medycyną rodzinną do POZ w Gro-
nowie (lubuskie) k/Zielonej Góry zatrudnię od zaraz. 
Zapewniam 130 m2 mieszkanie. Tel. 607379331 lub 
601973855, po 18.
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cennik ogłoszeń 

OKŁADKI Cała strona Moduł 1/2 
strony

Moduł 1/3 
strony

Moduł 1/4 
strony

IV okładka 2000 zł netto 1300 zł netto 800 zł netto –

II i III 
okładka 1600 zł netto 900 zł netto 600 zł netto –

Strona 
wewnętrzna 900 zł netto 500 zł netto 400 zł netto 300 zł netto

Zniżki za ilość powtórzeń na okładkach 
i za ogłoszenia modułowe do 1/4 strony

2 powtórzenia 5%

3 powtórzenia 10%

4 powtórzenia 15%

5 powtórzeń 20%

6 powtórzeń 22%

umowa na minimum
20 wydań Cena negocjowana

Ogłoszenia drobne WEWNĄTRZ NUMERU

Nekrologi, wspomnienia o lekarzach bezpłatnie

Praca dla lekarza max. 20 słów 
– dla członków OIL w Szczeciniew bezpłatnie

Ogłoszenie drobne do 20 słów bez ramki 50 zł brutto

Ogłoszenia w ramce 

 – moduł 1/16 strony – bez koloru 100 zł netto

 – moduł 1/16 strony – z kolorem 125 zł netto

 – moduł 1/8 strony – bez koloru 170 zł netto

 – moduł 1/8 strony – z kolorem 200 zł netto

Możliwość dołączenia reklamowej 
płyty CD do wydania VOX MEDICI Cena do uzgodnienia

Insert do wydania – wykonany we wła-
snym zakresie i dostarczony do miejsca 
kolportażu.min. 500 sztuk.

C-6 1/4 kartki 0,30 netto

C-5 1/2 kartki 0,60 netto

C-4 1/1 kartki 0,90 netto

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat  redakcji
mgr Mirosława Fryś, tel. 91 487 49 36 w. 110, 91 486 26 31
w godzinach urzędowania.

Ogłoszenia proszę przesyłać na adres e-mail: 

voxmedici@oil.szczecin.pl

Nazwy leków 
stosowane przez pacjentów
Furosik (Furosemid)
Ekstazolam (Estazolam), 
Debilat, Ketonal FROTE (Ketonal forte), 
Ojtyroks (Euthyrox), 
Trupost/Truposol (Trusopt), 
Zyrtex (Zyrtec), 
Pentatrotyl (Pentaerythritol), 
Halopomidor (Haloperidol), 
Betaloc ZONK (Betaloc ZOK),
Erektal (Enarenal), 
Eutanazol (Estazolam), 
Glukoszafe (Glucophage), 
Sexstral (Sectral), 
Ortalion (Ortanol), 
Ojkardin (Eucardin), 
Gentamedycyna (Gentamycyna), 
Drapiel (Diaprel), 
Kapiloz (Kalipoz), 
Imprez long (Ipress long), 
Concord (Concor),
Ave Marion (Aviomarin), 
Syfior (Siofor), 
Mydocalm FROTTE (Mydocalm forte), 
Halopierdol (Haloperidol), 
Burdelol (Berodual), 
Tensyf (Tertensif),
Ketanol (Ketonal)
Dumox (Duomox)
Clinacyna (Clindamycina)
Płukanka spermy (Płukanka Parmy)
Agat (Apap)
Metrogazol (Metronidazol)
Argentin (Augmentin),
Rypalgin (Pyralgina)

Prosimy o nadsyłanie zabawnych określeń 
zasłyszanych od pacjentów.
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wynajem-sprzedaż
Do wynajęcia lokal 27 m2 – Osiedle Bukowe w Szczecinie, 
tel. 788 902 910.

Praktyka zabiegowa 108 m2, Pogodno, przystanek autobusowy, 
parter, poczekalnia z recepcją, 2 gabinety, sala operacyjno-zabie-
gowa, zaplecze, 2 WC, garaż i 2 piwnice pod gabinetem, miejsca 
parkingowe, do wynajęcia lub sprzedaży, tel. 507 154 133.

Odnajmę połowę gabinetu dentystycznego (całość 40 m2) z wy-
posażeniem. Sprzęt i narzędzia do wykupienia. Cena przystęp-
na. Lokalizacja gab. to Świnoujście, ul. Piastowska 60. Kontakt 
tel. 608 198 968.

Gabinety do wynajęcia na działalność optyka, działalność me-
dyczną i paramedyczną, Przychodnia Portowa, ul. Energety-
ków 2 w Szczecinie, tel. 91 44 12 134. 

Działającą od 1993 r. praktykę stomatologiczną (umowa 
z NFZ) na os. Słonecznym w Szczecinie z powodu przejścia 
na emeryturę odstąpię od 01.01.2014 r. Tel. 602 655 390.

szczecińska klinika dzienna
zaprasza

do współpracy 
samodzielnych lekarzy specjalistów 

oraz psychologa klinicznego, 
którzy dość już mają szpitalnego bytowania.

chcielibyśmy, aby nasze nowe koleżanki/koledzy 
byli lekarzami biegłymi zawodowo.

pragniemy również, aby osoba, która dołączy 
do naszej grupy, była lekarzem świadomym 

swojego wyboru życiowego, 
a nie sfrustrowanym 

funkcjonariuszem medycznym. 

i jeszcze jedno – musi to być osoba wierząca. 
wierząca w „życie pozaenefzetowe”.

kontakt mailowy: kzn.szczecin@gmail.com

w OkUlaracH jacHa



Pewien prokurator uzasadniając od-
stąpienie od ścigania podgolonych mło-
dzieńców malujących swastyki, orzekł, 
że swastyka jest symbolem szczęścia 
i dobroci w Indiach. Pan prokurator 
zapomniał, że żyje w Polsce i pod tym 
symbolem zginęło w Europie dziesiątki 
milionów ludzi. Pana prokuratora nale-
żałoby wysłać (w czasie minionym) na 
urlop wypoczynkowy do takich kurortów 
jak Dachau, Gross-Rosen czy Auschwitz, 
gdzie nadzór zapewniali funkcjonariusze 
spod znaku trupiej czaszki i swastyki.

* * *

Inny prokurator 12 dni czekał z decyzją 
opublikowania listu gończego za morder-
cą, który w jasny dzień zabił maczetą 
na ulicy młodego chłopaka. Policja znała 
dane mordercy po 5 minutach. Kolejny 
stróż prawa nie pozwolił na wydobycie 
tkanek twarzy z maszyny aż do ukończe-
nia oględzin miejsca wypadku. W efek-
cie chory dojechał do szpitala w stanie 
krytycznym, przeszczepione tkanki nie 
przyjęły się i konieczna była ponowna 
operacja. Tak pracują ludzie o bardzo 
wysokich honorariach, szybkich i do-
brych emeryturach. Są też nietykalni. 
Sami sobie zgotowaliśmy ten los.

* * *

Kolejny kwiatek z tej samej łączki. Tyle, 
że à rebours. Pewien rolnik w central-
nej Polsce z własnego prywatnego sta-
wu wyłowił siecią: 3 okonie, 3 karasie, 
2 leszcze i jedną płoć. Połów wart był 
9 zł i 5 groszy. Zauważył to miejscowy 
stróż prawa. Pan prokurator dopatrzył 
się przestępstwa, bo choć staw prywat-
ny, a woda stojąca, to ryby przypłynęły 
wraz z powodzią. Były więc państwowe, 

a woda była okresowo przepływowa. Sąd 
Okręgowy w porywie praworządności 
skazał rolnika na 3 miesiące aresztu 
w zawieszeniu, przepadek mienia zło-
wionego i koszty sądowe. Prokurator 
uznał wyrok za zbyt łagodny i sprawa 
trafiła do Sądu Okręgowego. Na szczę-
ście wyższa instancja nie miała pomrocz-
ności i rolnika uniewinniła. Teraz z kolei 
nie wytrzymał rolnik i skierował sprawę 
o odszkodowanie od Państwa Polskiego 
do Strassburga. Śmieszne? Może, gdyby 
nie fakt, że koszty poniosą podatnicy.

* * *

Pan Prezes w jednym ze swych proro-
czych wystąpień obiecał powrót publicz-
nej ochrony zdrowia. Oczekuję z niecier-
pliwością na stare czasy i wdzięcznych 
pacjentów z kawą, bombonierkami 
i „brendziakami” na korytarzach szpi-
talnych. Komuno, wróć!

* * *

Ojciec Święty wypomniał niektórym 
duchownym zakupy ekskluzywnych sa-
mochodów, przypominając o tym, że sam 
często przemieszczał się autobusem 
miejskim lub metrem. Sprawę wytłu-
maczył znany o. Dyrektor, mówiąc, że 
samochód to narzędzie pracy, a społe-
czeństwo jeszcze nie do wszystkiego 
dojrzało, czyli nie ma narzekać, tylko 
samemu jeździć autobusami i metrem.

* * *

Działacze związkowi zażądali jawności 
zarobków (to już mieliśmy). O swoich apa-
nażach mówią niechętnie. Dziennikarze 
TVN szybko dotarli do zarobków pewnego 
działacza, znanego głównie z organizo-

wania głośnych wycieczek do Warszawy, 
który miesięcznie swoje stanowisko wy-
cenił na 33 000 zł (3x więcej od Premie-
ra), głównie poprzez dopisywanie zleceń 
wirtualnych. W innym czołowym zakładzie 
pracy działa kilkadziesiąt związków za-
wodowych, co kosztuje zakład dziesiątki 
milionów złotych. W takich warunkach 
pracy trzeba organizować strajki.

* * *

Inny czołowy przewodniczący związkowy 
na pytanie dziennikarki, ile zarabia? – za-
proponował schadzkę, ponieważ małżon-
ce też nie mówi, ile zarabia. Dziennikarka 
nie przystała na subtelną propozycję. 
Widocznie więcej zarabia.

* * *

Jestem pod silnym wrażeniem orzeczenia 
sądu w jednym z emiratów. Sąd skazał 
zgwałconą kobietę na 1,5 roku więzienia. 
Uwaga: za seks pozamałżeński! – który 
w tym kraju jest zakazany. Należy po-
dziwiać łagodny wymiar kary, ponieważ 
maksymalny wyrok to ukamienowanie.

* * *

Moda na rekonstrukcje historyczne 
przekracza granice kultury nie tylko 
historycznej oraz narusza pamięć o ofia-
rach. Po rekonstrukcji tragedii wołyń-
skiej zgłosili się ochotnicy do Muzeum 
Powstania Warszawskiego z pomysłem 
odtworzenia scen gwałtu na pielę-
gniarkach AK przez esesmanów (scena 
z książki „Kolumbowie” Bratnego). Tylko 
czekać na chęć rekonstrukcji obozów 
zagłady. Szaleńców wciąż nie brakuje.

PAM (Prywatna Agencja Medyczna)

Wiadomości z ostatniej chwili 

zawsze aktualne
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