
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE grudzień 2013 Numer 7/207 ISSN 1426-6318 Nakład 5800 egz.

NOWY 
PREZES OIL



Uwaga!!!
KomUniKat dla 

lekarzy praktykujących!
komisja ds. praktyk lekarskich Okręgowej rady lekarskiej w Szczecinie 

wzywa lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki prywatne, 
którzy nie dopełnili obowiązku aktualizacji danych w rejestrze praktyk 
wynikającego z zapisu ustawy o działalności leczniczej o pilny kontakt 

z biurem rejestru praktyk pod nr tel. 91 48-74-936, wew. 112.
powyższe dotyczy również lekarzy i lekarzy dentystów, 

którzy zaprzestali powadzić praktyki lekarskie. 
Istnieje bowiem ustawowy obowiązek ich wyrejestrowania z rejestru praktyk.

jednocześnie przypominamy, iż lekarze oraz lekarze dentyści prywatnie 
praktykujący są zobligowani do składania aktualnych obowiązkowych polis Oc.

Więcej szczegółów na:  
www.endoterapia.pl
www.luxmed.pl/endoterapia

UsłUgi świadczone w naszej placówce
 / kolonoskopia
 / gastroskopia
 / kolonoskopia z polipektomią
 / zabiegi w znieczuleniu ogólnym
 / konsultacje gastroenterologiczne 

współpracUją z nami
prof. dr hab. dariusz Bielicki
dr n. med. andrzej Białek
dr n. med. wojciech marlicz

szczecin, al. niepodległości 44 
(budynek Brama portowa ii / centrum medyczne lUX med)

rejestracja tel. 91 880 22 00

nowootwarta placówka w szczecinie
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TYTUłEm WSTĘPUTYTUłEm WSTEPU

SPIS  TREśCISPIS  TRESCI

Szanowni Państwo,

W ostatnim numerze w 2013 roku, 
z przełomu VI i VII kadencji, te-
matem dominującym są oczy-
wiście wybory nowych władz 

OIL. Gratuluję dr Magdzie Wiśniewskiej wy-
boru na nowego prezesa naszej izby, a także 
profesorowi Jackowi Różańskiemu wyboru na 

rzecznika. Wszystkim członkom nowej rady 
i pozostałych organów izby, szczególnie tym 
najmłodszym, życzę, aby ich zapał wyborczy 
przetrwał kolejne cztery lata, a działalność 
na rzecz samorządu dała im oczekiwaną sa-
tysfakcję. Koleżankom i kolegom lekarzom, 
bez względu na wiek i doświadczenie życzę, 
by ich marzenia o poprawieniu warunków 
naszej pracy i wizerunku stanu lekarskiego 
niebawem się spełniły.

Prócz spraw oczywistych, czyli publi-
kowanych sprawozdań kadencyjnych, pole-
cam Państwa uwadze artykuł o jubileuszu 
chóru naszej OIL – „Remedium”. 15 lat 
śpiewania, podróże, koncerty, nagrane pły-
ty, konkursy – to piękny dorobek i szczerze 
życzę, by został pomnożony.

Wśród wielu artykułów szczególnie chcę 
zwrócić Państwa uwagę na zaproszenie do 
zaangażowania się w działalność PTL i za-
wsze aktualne felietony naszego redakcyjne-
go kolegi. W tym numerze kończymy cykl 
o patronach szczecińskich ulic – lekarzach. 
Mam nadzieję, że gdy w przyszłości przybę-
dzie lekarskich patronów, kolejne kolegia 
Vox Medici nie pozostawią tego bez echa.

Zbliża się moment, kiedy redakcję obej-
mie nowy „dowódca”. Z pewną nostalgią 
wspominam „mój” pierwszy numer Voxa 
z początku 2010 roku. I obawę – czy sobie 
poradzę? Nigdy wcześniej nie redagowałam 
niczego ponad poziom gazetki ściennej 
w czasach szkolnych… Jakkolwiek ostat-
nie cztery lata były wyczerpujące, jednak 
uważam, że wiele mnie nauczyły. Udało się 
nam stworzyć „produkt” tak często chwalo-
ny, jak i krytykowany. W przypadku prasy 
świadczy to o zachowaniu równowagi w tre-
ści, w zakresie pisania o różnych aspektach 
pewnych zagadnień, czyli o obiektywnym 
opisywaniu wydarzeń. A przede wszystkim 
o tym, że Vox był czytany, zatem wart każdej 
poświęconej mu chwili. Za słowa uznania, 
ale też za konstruktywną krytykę, wszystkim 
dziękuję. Przekonałam się, że rola redaktora 
naczelnego nie jest łatwym zadaniem, za-
wsze znajdzie się ktoś zachwycony i niezado-
wolony. I o tym, że najtrudniejszym wyzwa-
niem w prowadzeniu pisma branżowego jest 
utrzymanie się w ramach dyktowanych przez 
prawo prasowe, z zachowaniem bezstronno-
ści, uwzględnieniem racji autorów o często 
zupełnie odmiennych poglądach i utrzyma-

niem się w ramach linii programowej tego 
typu publikacji. Wielokrotnie upewniałam 
się – pytając fachowców, czy dajemy sobie 
z tym radę, w sprawach błahych i ważnych. 
I słyszałam, że wszystko jest lege artis. Pa-
rafrazując Olafa Lubaszenkę – ciekawe jest, 
jak „różne sprzeczne wektory działają na 
człowieka znajdującego się w środku tego 
wszystkiego”…

Chcę podkreślić, że udało nam się 
utrzymać linię redakcyjną naszego biu-
letynu. W zeszłym roku obchodziliśmy 
wydanie 200 – numeru Voxa. W ciągu 
24 lat istnienia naszego samorządu tyl-
ko trzy osoby pełniły funkcję redaktora 
naczelnego. Dziękuję paniom dr Sabinie 
Mikèe i dr Ewie Szpindor za pozostawienie 
wzorca, na którym mogłam się opierać. 
Utrzymanie ciągłości Vox Medici ułatwiała 
także obecność w kolegium redakcyjnym 
osób, które tworzyły biuletyn od wielu lat.

Szczególnie chcę podziękować za pomoc 
w realizowaniu biuletynu doktorowi Grze-
gorzowi Wojciechowskiemu. Był niezmordo-
wany podczas korekt kolejnych „szczotek”, 
poprawiania błędów, układania kolejności 
artykułów, dopasowywania zdjęć, pisania 
felietonów, nocnych rozmów i wymiany maili. 
Dziękuję profesorowi Maciejowi Kołbanowi 
za sprawne opracowywanie tekstów, korekty, 
uwagi i poezję. Doktorowi Mieczysławowi 
Chruścielowi za ciekawe artykuły i jego ob-
razy, które sprawiały, że nasz biuletyn miał 
swój jedyny klimat. Doktor Halinie Teo-
dorczyk za jej pomysły („Patroni naszych 
ulic”), artykuły, zdjęcia i relacje z wielu im-
prez. Oczywiście niezawodnemu doktorowi 
Krzysztofowi Jachowi za jego cięty humor 
i doskonałą, na stałe wpisaną w „życiorys” 
Vox Medici, kreskę. Bez nich pismo nie byłby 
takie, jakim je Państwo widzicie. Równie 
pięknie dziękuję pozostałym członkom re-
dakcji, naszemu sekretarzowi – pani Mirze 
Fryś, osobom współpracującym i wszystkim 
autorom za użyczanie swego pióra oraz cen-
nego czasu i ich wkład w powstawanie biu-
letynu VI kadencji.

Dziękując najserdeczniej przede 
wszystkim Czytelnikom za towarzy-

szenie nam przez ostatnie cztery lata 
po raz ostatni zapraszam do lektury. 

Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz
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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 
W piątki rejestry nie przyjmują 
interesantów.

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 
W piątki kasa nie przyjmuje 
interesantów. 

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. 

Prezes ORL 
VII kadencji
DR N. mED. 
mAGDA WIśNIEWSKA

Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności 
Zawodowej OIL 
VII kadencji

PROF. DR HAB. N. mED.
JACEK RóŻAŃSKI

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

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

WYDAWCA 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, 

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

DRUK Rexdruk

KOLPORTAŻ 5800 lekarzy i lekarzy stomatologów

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

REALIZACJA BIEŻĄCEGO NUmERU  
Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz,  
Grzegorz Wojciechowski, Maciej Kołban, 
Mieczysław Chruściel

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:

v o x m e d i c i @ o i l . s z c z e c i n . p l 
lub dostarczać do sekretariatu OIL, wyłącznie w formie elektronicznej. 

UWAGA!
Reklamy wyłącznie w formatach TIFF lub PdF, CMYK, 300 dpi, spad 
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 za-
strzega sobie prawo do skracania i adjustacji nadesłanych tek-
stów. 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.
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PREZESA VI KADENCJI OSTATNIE SłóW KILKORO…

„Dobrem jest nie samo życie, lecz piękne życie.”
Seneka

drogie Koleżanki, drodzy Koledzy 
Lekarze i Lekarze dentyści!

J est to już ostatni felieton prezesa Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
VI (ale również V) kadencji. W związ-
ku z tym pozwólcie, że podzielę się 

z Wami swoimi uwagami i spostrzeżeniami.
Te siedem lat, które w pełni oddałem 

Szczecińskiej Izbie Lekarskiej, będąc 
w V kadencji przewodniczącym, a w VI 
prezesem Rady Okręgowej Izby Lekarskiej 
były bardzo trudne, wymagające, a jedno-
cześnie satysfakcjonujące. Początkowo nie 
zdawałem sobie sprawy z ogromu proble-
mów, które stanęły przede mną. W 2006 
roku liczyłem, że to tylko trzy tygodnie 
do Nadzwyczajnego Zjazdu, który wybie-
rze nowego przewodniczącego rady, po 
dr. Jagielskim, który z tej funkcji nagle 
zrezygnował. Rozumiałem przesłanki 
dr Jagielskiego. Identyfikowałem się z nimi. 
Nie przewidywałem, że los nagle właśnie 
mi wyznaczy ważne, a jednocześnie nie 
do odrzucenia w tym momencie, zadania. 
Wcześniej byłem w radzie lekarskiej, ale 
miałem niewielki wpływ na jej funkcjono-
wanie. Nagle wszystko się zmieniło. Kole-
dzy lekarze i lekarze dentyści, członkowie 
rady V kadencji chcieli zmian. Nie można 
było czekać jeszcze trzech kolejnych lat. 
Trzeba było działać teraz i z pełną de-
terminacją. Koledzy chcieli normalności, 
a jednocześnie uczciwości i rzetelności. 
Nocne rozmowy i bardzo szybka decyzja… 
Trudna, ale odpowiedzialna decyzja. Zgo-
da! Kandyduję na przewodniczącego rady 
OIL w Szczecinie rozpoczętej V kadencji.

Nagle praca na rzecz środowiska lekar-
skiego stała się dla mnie ogromnym wyzwa-
niem, a jednocześnie wyróżnieniem. Była 
trudna, ale zarazem ciekawa i twórcza. 

Poznawałem mechanizmy funkcjonowa-
nia naszej korporacji. Dostrzegłem to, co 
stanowi o jej sile lub słabości. Tym „czymś” 
lub „kimś” – jesteśmy MY – wszyscy leka-
rze i lekarze dentyści, członkowie tej izby. 
Mniej lub bardziej zaangażowani w roz-
wiązywanie wspólnych spraw i problemów 
środowiska lekarskiego. Mogący bardzo wiele, 
ale zjednoczeni w danej chwili. Na swojej 
samorządowej drodze spotkałem wielu fan-
tastycznych ludzi, którzy tak jak ja dostrzegli, 
że warto dla swojego środowiska społecznie 
pracować i że może to sprawiać autentyczną 
satysfakcję i radość. Że można realizować 
swoje marzenia, pomagając, czy wspierając 
innych. Żmudna to, niejednokrotnie nie-
wdzięczna i niedoceniana praca. Jeszcze 
wielu z nas nie postrzega izby lekarskiej 
jako autentycznej korporacyjnej siły, nie 
identyfikuje się z  jej problemami, które 
są problemami nie prezesa, czy rady, ale 
są autentycznymi problemami wszystkich 
lekarzy i lekarzy dentystów. Nie stara się jej 
nawet wesprzeć, płacąc terminowo obliga-
toryjne składki. Dla mnie, jak i wielu moich 
współpracowników V i VI kadencji, praca 
na rzecz wszystkich szczecińskich lekarzy, 
współpraca z lekarzami i innymi osobami, 
była czymś wyjątkowym. Była niedającym 
się opisać wyróżnieniem. Za te chwile, za 
wszystko, co dotyczyło naszej korporacji za-
wodowej, bardzo serdecznie dziękuję.

Pozostawiam Szczecińską Izbę Lekar-
ską w dobrej kondycji finansowej. Umożliwi 
to dalszy jej rozwój.

Do mojego życiorysu dopisałem jeszcze 
cztery, bardzo ważne dla mnie daty:
1. Dzień 20 września 2006 roku – posiedze-

nie ORL w Szczecinie i wybór mnie na 
p.o. przewodniczącego Rady V kadencji.

2. Dzień 14 października 2006 rok – 
Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy OIL 
w Szczecinie i wybór mojej osoby na 
przewodniczącego ORL w Szczecinie.

3. Dzień 05 grudnia 2009 roku – Spra-
wozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Lekarzy OIL w Szczecinie i wybór mo-
jej osoby na prezesa ORL w Szczecinie.

4. Dzień 23 listopada 2013 roku – Spra-
wozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Lekarzy OIL w Szczecinie – zakończe-
nie siedmioletniej pracy przewodniczą-
cego i prezesa ORL w Szczecinie.
To było siedem trudnych, ale jednocze-

śnie bardzo twórczych lat. Tych, których 
zawiodłem – przepraszam! Tym, których 
nie zawiodłem – dziękuję. Zaufaliście mi, 
wspieraliście mnie i byliście ze mną na 
dobre i złe.

Dziękuję żonie, córkom, ich mężom, 
wnuczkom i całej mojej rodzinie, że byli 
przez te lata zawsze ze mną. Wspierali mnie.

Przyszłemu prezesowi i radzie życzę, 
aby kontynuowała i realizowała strategicz-
ne dla środowiska działania tj.:
1. Podejmowała wszelkie inicjatywy w celu 

ochrony lekarzy i lekarzy dentystów i za-
pewnienia im bezpieczeństwa prawnego.

2. Walczyła z absurdami legislacyjnymi 
w ochronie zdrowia oraz próbowała 
zmian legislacyjnych tego co złe.

3. Wdrażała nowoczesne techniki infor-
macyjne.

4. Pomagała w kształceniu specjalizacyjnym 
poprzez jeszcze większą współpracę z Po-
morskim Uniwersytetem Medycznymi.

5. Podejmowała działania w celu poprawy 
warunków pracy, ułatwienia dostępu 
młodych lekarzy i lekarzy dentystów do 
specjalizacji, aktywnie wspierała seniorów.

6. Zwiększyła współpracę ze wszystkimi 
organizacjami lekarskimi (Porozumie-
nie Zielonogórskie, OZZL, Związek 
Pracodawców Ochrony Zdrowia) oraz 
samorządami zawodowymi w tym Izbą 
Pielęgniarek i Położnych.

7. Wspierała wszelkie inicjatywy lekarzy i le-
karzy dentystów integrujące środowisko.

„Należy być optymistą na początku pracy 
a krytycznym na końcu!!!

Ludwik Hirszfeld
Dziękuję

Mariusz Pietrzak
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji

Szczecin, 22.11.2013 rok



„Wigilia ze starym rybakiem Jakubem”

spróbuj strawy Starego Jakuba gdy zbłądzisz do niego

i przysiądziesz…

na brzegu.

Jakub przyniesie swój fotel zapali lampkę zachodu

rozwinie usta

i podzieli się wszystkim co posiada…

usłyszysz głosy syren

statków dotykających ziemi

które przyniósł Jakub w kieszeni starej marynarki…

usłyszysz przeciągłe łkania

tęsknoty widocznej…

bliskiej zatoki czekania…

usłyszysz  ten koncert

drzew płaczących wokół 

ciszą zgarbionych…

Potem długo jeszcze czuł będziesz smak

słonych myśli… Starego Jakuba

gdy zapali pierwszą gwiazdkę… jeśli poprosisz

Jakub chętnie ułoży Twoje życie…

podrzucając kamienie na brzeg…

Maciej Kołban

Życzenia biegną do Was szczere, by nadchodzący czas nie przysporzył kłopotów, 
a w naszym pędzącym ku nowoczesności świecie nie zabrakło więzi z tradycją i sta -
rymi, dobrymi zasadami.

By w Nowym Roku zdrowie i siły Wam dopisały, pomyślność o Was nie zapomina -
ła, umiar i rozsądek w wirze pracy nikogo nie opuścił.  Bez reszty oddanym innym 
życzymy odrobiny zdrowego egoizmu. Każdemu z Was szacunku i poważania, i nie -
złomności w jego zdobywaniu. By Wasi bliscy mieli z Was pociechę jak najdłużej, 
w zdrowiu i dobrym samopoczuciu. I by nikt nie zaznał samotności i opuszczenia.

Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz 
z redakcją  

Coraz bl iżej Święta… Mikołaj w pośpiechu pakuje prezenty… 
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PREZESA SłóW KILKORO

D ecyzją delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy, który odbył się 
w dniu 23.11.2013 r., zostałam 
wybrana na prezesa Okręgo-

wej Rady Lekarskiej VII kadencji. Powoli 
dociera do mnie, że zostałam głównym 
reprezentantem środowiska lekarskiego 
w szczecińskiej izbie lekarskiej. Wielki 
zaszczyt, ale i wielka odpowiedzialność. 
Wielka radość, ale i poczucie obowiązku. 
Dziękując za zaufanie, jakim mnie obda-
rzyliście, jednocześnie zapewniam Was, 
Koleżanki i Koledzy, że postaram się Was 
godnie reprezentować i dbać o dobre imię 
samorządu lekarskiego oraz o wzmocnie-
nie naszej roli w ustalaniu reguł dotyczą-
cych ochrony zdrowia.

Jakie mam zamierzenia? Chciałabym, 
aby nasza izba jeszcze bardziej otworzyła 
się na lekarzy, Wasze potrzeby i problemy. 
Żeby izba lekarska kojarzyła się Wam z sil-
ną korporacją zawodową, dbającą o intere-
sy swoich członków w każdej dziedzinie: 
zarówno w doskonaleniu zawodowym, jak 

i w poprawie warunków pracy i płacy oraz 
wspieraniu tych z naszych kolegów, którzy 
mogą potrzebować pomocy. Chciałabym, 
żeby przynależność do samorządu lekar-
skiego budziła w Was dumę. Droga do tego 
nie będzie łatwa, zdaję sobie z tego sprawę. 
Postaram się jednak stopniowo poprawiać 
Wasze zdanie o samorządzie lekarskim. 
To jest dla mnie jednym z priorytetów.

Mogę jeszcze pisać i pisać o tym, co 
chciałabym zrobić. Niech ten pierwszy 
krótki felieton będzie jednak tylko wstę-
pem, zapowiedzią czy sygnałem tego, że 
chcę pracować dla Was. Niech czyny a nie 
słowa o mnie świadczą.

Na koniec chciałabym podziękować 
ustępującemu prezesowi OIL Szczecin, 
dr. Mariuszowi Pietrzakowi, za jego za-
angażowanie w działalność samorządową, 
za prowadzenie przez ostatnie lata izby 
spokojną, ale stanowczą i silną ręką. Po-
staram się być jego godnym następcą.

Magda Wiśniewska

Nowym Okręgowym rzecznikiem 
Odpowiedzialności zawodowej został 
prof. dr hab. n. med. jacek różański

Z okazji zbliżających 
się Świąt Bożego 

Narodzenia 
oraz Nowego 2014 Roku 

wielu głębokich 
i radosnych przeżyć, 
wiary w przyszłość, 

wewnętrznego 
spokoju, wytrwałości,

oraz wszelkiej 
pomyślności i radości 
w życiu zawodowym 

i prywatnym
życzy

dr n. med. 
Magda Wiśniewska

Prezes 
Okręgowej Rady 

Lekarskiej
w Szczecinie
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PREZES OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ
dr n. med. Magda Wiśniewska

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ

Lekarze:
Mariusz Pietrzak 
Maciej Romanowski
Grzegorz Czajkowski 
Janusz Malecha
Tomasz Jarowicz
Wiesław Kupiński
Franciszka Siadkowska
Mariusz Zarzycki 
Krzysztof Kozak 
Wiesław Sarapak
Kaja Lisak 
Tadeusz Sulikowski 
Jerzy Wiatrow
Iwona Szydłowska 
Marleta Zienkiewicz
Magdalena Mączka 
Karol Ptak 
Marek Rybkiewicz
Katarzyna Homa
Sławomir Cyprys 
Krzysztof Rękawek 
Michał Bielewicz 
Monika Szymańska 

Lekarze dentyści:
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Maciej Górski
Jerzy Szymczak
Adam Kozłowski
Łukasz Tyszler
Małgorzata Szydłowska 
Beata Urbańska

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ 
KOMISJI WYBORCZEJ

Lekarze:
Tomasz Jarowicz
Janusz Malecha
Wiesław Kupiński
Agnieszka Żukiewicz 

Lekarz dentysta:
Agnieszka Ruchała-Tyszler

DELEGACI NA KRAJOWY 
ZJAZD LEKARZY

Lekarze:
Magda Wiśniewska 
Mariusz Pietrzak 
Konrad Jarosz 
Wiesław Kupiński
Grzegorz Czajkowski
Tomasz Jarowicz
Mariusz Zarzycki 
Sławomir Cyprys 
Wojciech Halec
Marleta Zienkiewicz
Marek Rybkiewicz

Lekarze dentyści:
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Maciej Górski
Halina Teodorczyk
Łukasz Tyszler

Skład organów VII KADENCJI Okręgowej Izby    Lekarskiej w Szczecinie – lata 2013–2017
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OKRĘGOWY RZECZNIK 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański

ZASTĘPCY OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

Lekarze:
Paweł Gonerko 
Marcin Słojewski 
Jerzy Sieńko 
Tomasz Nikodemski
Jolanta Semanycz-Lemańczyk
Janusz Gostyński 
Marta Wawrzynowicz-Syczewska
Wojciech Halec
Jan Ślósarek
Maciej Kołban
Rafał Rzepka 
Agnieszka Brodowska
Jerzy Sienicki 
Jacek Afrykański 
Danuta Przerwa 
Ireneusz Mazurski 

Lekarze dentyści:
Bogumiła Toporowska
Irena Bąkowska-Cieciórska
Piotr Litwin
Jadwiga Ciszewska
Paweł Rawski
Małgorzata Białek
Jan Markowicz

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEGO 
SĄDU LEKARSKIEGO

Lekarze:
Aleksandra Kładna
Krzysztof Klimek
Krzysztof Dziewanowski
Konrad Jarosz
Andrzej Starczewski
Maciej Ziętek
Ewa Marzec-Lewenstein
Zofia Gronowska
Bogusław Kompf
Lucyna Kuźnicka-Hałaburda
Robert Elszkowski
Henryk Smulski
Elżbieta Teresińska

Lekarze dentyści:
Maria Domańska-Wiktor
Iwona Małecka
Anna Matysiak
Maria Spychalska
Krystyna Lassocińska

CZŁONKOWIE OKRĘGOWEJ 
KOMISJI REWIZYJNEJ

Lekarze:
Alicja Cymbaluk
Małgorzata Wiatrow
Katarzyna Blicharska-Czubara
Ewa Kiedrowska

Lekarz dentysta:
Jolanta Szumigalska-Kozak

Skład organów VII KADENCJI Okręgowej Izby    Lekarskiej w Szczecinie – lata 2013–2017
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ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OIL   W OBIEKTYWIE
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ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OIL   W OBIEKTYWIE



ZJAZD OIL

12 Vox Medici



ZJAZD OIL

13grudzień 2013



ZJAZD OIL

14 Vox Medici



ZJAZD OIL

15grudzień 2013



ZJAZD OIL

16 Vox Medici

Mariusz Pietrzak

W okresie objętym sprawoz-
daniem:

• Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie odbyła 40 posie-

dzeń (2009 r. – 2 posiedzenia, 2010 r. 
– 10 posiedzeń, w 2011 r. – 9 posiedzeń, 
2012 r. – 10 posiedzeń, 2013 r. – 9 po-
siedzeń).

• Prezydium Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie odbyło 38 posiedzeń 
(2010 r. – 12 posiedzeń, w 2011 r. – 
13 posiedzeń, 2012 r. – 13 posiedzeń, 
2013 r. – 11 posiedzeń).
Średnia frekwencja członków ORL 

w Szczecinie na posiedzeniach ORL wy-
niosła 69%, natomiast średnia frekwencja 
członków Prezydium na posiedzeniach 
Prezydium wyniosła 72%.

Sprawy, które podejmowane były nie-
mal na wszystkich posiedzeniach zarówno 
rady jak i jej Prezydium dotyczyły:
• zmian w rejestrze lekarzy, w tym 

również kierowania lekarzy i lekarzy 
dentystów na przeszkolenie w związku 
ze stwierdzeniem przerwy w wykony-
waniu zawodu powyżej 5 lat,

• zmian w rejestrze podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą – prakty-
kach lekarskich,

• zmian w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe 
lekarzy i lekarzy dentystów.

Łącznie podjęto 3125 uchwały (stan na 
30.09.2013 r.), z czego:
• 1592 uchwały dot. zmian w rejestrze 

lekarzy,

• 1020 uchwał dot. rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą – 
praktyk lekarskich,

• 199 uchwał dot. podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe lekarzy 
i lekarzy dentystów.
Korzystając z uprawnień wynikających 

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Lekarskiej

Skład Orl
VI kadeNcjI

Okręgowa rada lekarska w składzie:

lekarze:
dr n. med. Grzegorz Czajkowski
dr n. med. Zenon Czajkowski
dr n. med. Marek Grabowski
dr n. med. Konrad Jarosz – z-ca sekretarza ORL 
Lek. Tomasz Jarowicz
Lek. Jan Kalinowski
Lek. Mariusz Kasiński – do 31.05.2012 r. 
Lek. Janusz Klukowski
Lek. Krzysztof Kozak
dr n. med. Bartosz Kubisa
Lek. Wiesław Kupiński – wiceprezes ORL 
dr n. med. Janusz Malecha
dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein
Lek. Maciej Mrożewski – od 13.06.2012 r. 
dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź 
dr hab. n. med. Cezary Pakulski 
Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski
dr n. med. Mariusz Pietrzak – prezes ORL 
Lek. Karol Ptak
dr n. med. Maciej Romanowski – skarbnik ORL 
Lek. Wiesław Sarapak
Lek. Franciszka Siadkowska
dr n. med. Renata Stanek
dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski 
dr n. med. Magda Wiśniewska – wiceprezes ORL

lekarze dentyści:
Lek. dent. Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz
dr n. med. Sławomir Giza
dr n. med. Maciej Górski – Sekretarz ORL 
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – 
 wiceprezes ORL
dr n. med. Ewa Szpindor
dr n. med. Łukasz Tyszler
Lek. dent. Karolina Woźniak

prezydium Orl w składzie:

lekarze:
dr n. med. Grzegorz Czajkowski – od 27.06.2012 r.
dr n. med. Konrad Jarosz –z-ca sekretarza ORL 
Lek. Mariusz Kasiński – do 31.05.2012 r. 
Lek. Wiesław Kupiński – wiceprezes ORL 
dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein
dr n. med. Zygmunt Niedźwiedź
dr hab. n. med. Cezary Pakulski
dr n. med. Mariusz Pietrzak – prezes ORL
dr n. med. Maciej Romanowski – skarbnik ORL
dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
dr n. med. Magda Wiśniewska – wiceprezes ORL

lekarze dentyści:
dr n. med. Maciej Górski - sekretarz ORL
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – 
 wiceprezes ORL
dr n. med. Łukasz Tyszler

Szczecin, dnia 16 października 2013 r.



ZJAZD OIL

17grudzień 2013

z ustawy o izbach lekarskich w zakresie 
działania na rzecz ochrony zawodu le-
karza oraz interesów indywidualnych 
i zbiorowych członków samorządu lekarzy, 
a także zajmowania stanowiska w zakresie 
organizacji ochrony zdrowia i opiniowa-
nia projektów aktów prawnych Okręgowa 
Rada Lekarska w Szczecinie podejmowała 
szereg inicjatyw, a mianowicie w okresie 
sprawozdawczym wydano:
• 23 stanowiska,
• 16 apeli (pełna wersja sprawozdania 

dostępna na stronie internetowej OIL).
Opublikowane zostały również 2 infor-

macje kierowane do członków naszej izby:
• w sprawie postępowania lekarza 

zatrudnionego w podmiotach lecz-
niczych, które podpisały aneksy do 
umów na świadczenia opieki zdro-
wotnej z NFZ w zakresie tzw. porad 
recepturowych (VII 2012),

• w sprawie paragonów fiskalnych (X 2013).
Ponadto desygnowano 94 przedstawi-

cieli Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie do składów komisji konkursowych 
na stanowiska dyrektora podmiotu lecz-
niczego niebędącego przedsiębiorcą, or-
dynatora oddziału, pielęgniarki naczelnej, 
pielęgniarki oddziałowej i położnej oddzia-
łowej, z czego konkursom ordynatorskim 
przewodniczył przedstawiciel ORL.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
po bezpośrednich spotkaniach zaopinio-
wała 17 kandydatów na stanowisko kon-
sultanta wojewódzkiego. Z jednej strony, 
dając nasze rekomendacje powinniśmy 
konsultantów wspierać, ale jednocześnie 
rozliczać. Rekomendacji nie dajemy do-
żywotnio.

Rada wydawała również opinie o kan-
dydatach na lekarzy i biegłych sądowych. 
Mimo ogłaszanego przez prezesa Sądu 
Okręgowego w Szczecinie stałego naboru 
na lekarza sądowego, zainteresowanie ze 
strony lekarzy jest niewielkie. Aktualnie 
na liście lekarzy sądowych okręgu Sądu 
Okręgowego w Szczecinie widnieje zale-
dwie 7 nazwisk lekarzy – członków OIL 
w Szczecinie.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
w okresie sprawozdawczym wystawiła na 
podstawie przepisów UE: 448 zaświadczeń 

potwierdzających formalne kwalifikacje 
członków OIL w Szczecinie i dot. posta-
wy etycznej. Przekazywanie informacji 
o członkach izby innym państwom Unii 
Europejskiej odbywało się również przy 
pomocy systemu wymiany informacji na 
rynku wewnętrznym („IMI”) – aplikacji 
internetowej opracowanej przez Komisję 
Europejską w celu ułatwienia organom 
państw członkowskich współpracy admi-
nistracyjnej wymaganej przez przepisy pra-
wa. Okręgowa Izba lekarska w Szczecinie 
występowała w systemie IMI jako organ 
właściwy w zakresie uznawania kwalifi-
kacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Wydanych zostało 396 zarządzeń pre-
zesa ORL w Szczecinie, w tym:
• w sprawach skreślenia z listy członków 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie z powodu:
1. przeniesienia się lekarza do innej 

izby – 188 zarządzenia,
2. zrzeczenia się prawa wykonywania 

zawodu – 52 zarządzeń,
3. śmierci lekarza – 152 zarządzeń,

• 1 zarządzenie z powodu upływu ważno-
ści ograniczonego prawa wykonywania 
zawodu,

• 1 zarządzenie o tymczasowym zawie-
szeniu prawa wykonywania zawodu na 
podstawie postanowienia OSL w Szcze-
cinie,

• 1 zarządzenie w związku z zastoso-
waniem środka karnego przez sąd 
powszechny,

• 1 zarządzenie o usunięciu wzmianki 
o środku karnym w postaci zakazu wy-
konywania zawodu na postawie wyroku 
sądu powszechnego.
W okresie sprawozdawczym Okręgowa 

Rada Lekarska na grudniowych – świą-
tecznych posiedzeniach przyznała 36 le-
karzom i lekarzom dentystom certyfikaty 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
za prowadzenie indywidualnych praktyk 
lekarskich. Od 2013 roku, zgodnie z decy-
zją Okręgowego Zjazdu Lekarzy certyfikaty 
nie są przyznawane.

Tradycyjnie również na grudniowych 
posiedzeniach nagradzani byli lekarze 
i lekarze dentyści, którzy uzyskali w da-
nym roku najlepszy wynik na LEP i LDEP, 

spośród zdających członków OIL w Szcze-
cinie. Otrzymali oni starodruki z przysięgą 
Hipokratesa.

W dniu 5 listopada 2012 r. dobiegł koń-
ca kolejny okres rozliczeniowy obowiązko-
wego doskonalenia zawodowego lekarzy 
i lekarzy dentystów. Spośród wszystkich 
członków OIL w Szczecinie, zaledwie 
79 osób złożyło Indeksy Doskonalenia 
Zawodowego. Aktualnie zweryfikowano 
74 członków izby, z czego potwierdzenie 
dopełnienia obowiązku doskonalenia 
zawodowego, tj. uzyskania, co najmniej 
200 punktów otrzymało 38 lekarzy i 18 le-
karzy dentystów.

W związku z tym, że od kilku lat różni-
ca między otrzymywanymi od Ministerstwa 
Zdrowia środkami finansowymi z tytułu 
umów zawartych z OIL w Szczecinie na 
przekazanie środków budżetowych na po-
krycie kosztów czynności przejętych przez 
samorząd lekarski od organów administra-
cji państwowej, a faktycznymi kosztami 
poniesionymi przez Izbę jest duża, podjęcie 
decyzji o podpisaniu umowy w ministrem 
zdrowia każdego roku poprzedzone było 
szczegółową analizą oraz spotkaniami pre-
zesów izb lekarskich w ramach Konwentu 
Prezesów w celu wypracowania jednolitego 
stanowiska.

W 2010 r. Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie podpisała umowę z MZ. Pod-
jęła także kroki prawne w celu odzyskania 
należnych jej kwot za lata 2007–2009. Mając 
na uwadze, że Ministerstwo Zdrowia na 
podstawie zawartych umów oraz art. 60 
ustawy o izbach lekarskich było zobowią-
zane do przekazania Okręgowej Izbie Le-
karskiej w Szczecinie środków finansowych 
na pokrycie kosztów związanych z realizacją 
czynności wykonanych przez izbę, skiero-
wała do ministra zdrowia zawezwanie do 
próby ugodowej. Dzięki temu roszczenia 
pieniężne z tego tytułu się nie przedawniły.

W 2011 r. Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie odmówiła podpisania z mi-
nistrem zdrowia umowy na przekazanie 
środków budżetowych na pokrycie kosztów 
czynności przejętych przez samorząd le-
karski od organów administracji państwo-
wej. Powyższe spowodowane było zapropo-
nowaną przez Ministerstwo Zdrowia 
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rażąco niską kwotą dotacji 68 969,00 zł, 
w porównaniu z faktycznie poniesionymi 
przez OIL w Szczecinie kosztami związa-
nymi z realizacją czynności przejętych po 
organach administracji państwowej, któ-
re w 2011 roku wyniosły 289 120,00 zł. 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie, 
uwzględniając opinię wyrażoną przez Kon-
went Prezesów wszystkich okręgowych rad 
lekarskich w Polsce, przyjęła inicjatywę 
Gdańskiej Izby Lekarskiej wytoczenia 
przez nią procesu ministrowi zdrowia 
o zwrot kosztów za rok 2011 r., w którym 
izby okręgowe odmówiły podpisania z mi-
nistrem zdrowia. Chodzi o wydanie pre-
cedensowego wyroku ustalającego zasady 
wyliczania należnych izbom lekarskim od 
ministra zdrowia kwot refundacji. Rada 
przyjęła propozycję Konwentu Prezesów, 
aby wszystkie izby okręgowe otrzymujące 
pieniądze z budżetu Ministerstwa Zdro-
wia, przystąpiły do solidarnego ponoszenia 
kosztów związanych z tym postępowaniem 
sądowym. Zasady współpracy i partycypo-
wania przez OIL w Szczecinie w kosztach 
postępowania sądowego, określa odrębna 
umowa zawarta z Gdańską Izbą Lekarską. 
Proces aktualnie się toczy.

Jeśli chodzi o rok 2012, to umowa 
z ministrem zdrowia została przez OIL 
w Szczecinie podpisana, co poprzedzone 
było długimi dyskusjami. Na powyższe 
miało niewątpliwie wpływ stanowisko 
prezesów okręgowych izb lekarskich. 
Kwota wydatkowana przez MZ na ten cel 
wyniosła 71 448,00 zł i pokryła zaledwie 
21,85% faktycznych kosztów poniesionych 
przez naszą izbę na ten cel. Jednocześnie 
w piśmie do ministra zdrowia zwróciliśmy 
uwagę, że wystąpimy na drogę postępowa-
nia sądowego w celu dochodzenia faktycz-
nie poniesionych kosztów. Na powyższą 
decyzję miała wpływ informacja o wygra-
nym przez OIL w Krakowie z ministrem 
zdrowia w II instancji procesie o zapłatę 
faktycznie poniesionych przez izbę kosztów 
realizowanych czynności przejętych przez 
samorząd lekarski od organów administra-
cji państwowej, która to izba miała popisa-
ną z ministrem zdrowia umowę opiewającą 
na dużo niższą kwotę od tych faktycznie 
poniesionych.

Podpisana została też z MZ umowa na 
przekazanie w 2013 r. środków budżeto-
wych na pokrycie kosztów czynności ad-
ministracyjnych związanych z realizacją 
zadań, o których mowa w ustawie o izbach 
lekarskich. Jednocześnie zastrzegliśmy, 
że zaproponowana w umowie kwota re-
fundacji (71 614,00 zł) jest traktowana 
przez Okręgową Izbę Lekarską w Szcze-
cinie jako zaliczka na poczet pełnych 
rzeczywistych wydatków poniesionych 
w 2013 r., których ostateczna wielkość 
będzie nam znana po zakończeniu roku 
kalendarzowego. Przewidujemy, iż wska-
zana w umowie kwota nie pokryje tych 
kosztów nawet w 25%.

Dużo emocji wśród całego środowiska 
lekarskiego i nie tylko, wzbudziła w latach 
2011–2012 ustawa z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyrobów medycznych, a także nowy 
wzór umowy upoważniającej lekarzy do 
wystawiania recept na leki refundowane. 
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
już w wydanym w październiku 2011 r. 
stanowisku wyraziła ogromnie zaniepoko-
jenie i kategoryczny sprzeciw zapisom ww. 
ustawy nakładającym na lekarzy obowią-
zek weryfikacji uprawnień pacjenta przy 
wypisywaniu recept refundowanych oraz 
obciążającym lekarzy kosztami refundacji 
leków w przypadku błędów formalnych po-
pełnionych przy ich wystawianiu. Wobec 
braku zapowiadanych działań ze strony 
Ministerstwa Zdrowia zmierzających 
do zmiany dyskryminujących lekarzy 
zapisów art. 48 i 58 ustawy refundacyj-
nej, ORL w Szczecinie poparła wszelkie 
formy protestu środowiska lekarskiego 
włącznie do wypisywania recept z adno-
tacją „refundacja leków do decyzji NFZ”, 
gwarantując jednocześnie wszelką pomoc 
prawną swoim członkom w ewentualnych 
sporach z Narodowym Funduszem Zdro-
wia związanych z wypisywaniem recept. 
Prezydium i Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie w komunikatach wydanych 
w maju 2012 roku wezwali do niepodpi-
sywania nowych umów upoważniających 
do wystawiania recept. W ocenie ORL w 
Szczecinie podpisywanie nowych umów 

pociągało za sobą duże ryzyko i było bar-
dzo niekorzystne dla lekarzy. W siedzibie 
tutejszej izby wydawano lekarzom biorą-
cym udział w proteście druki recept, wy-
drukowane przez OZZL zgodnie ze wzo-
rem rekomendowanym przez Prezydium 
NRL. Odzew kolegów lekarzy na apele 
Szczecińskiej Rady przerósł oczekiwania. 
Byliśmy najbardziej zorganizowaną izbą 
w tym proteście. Żal, że nie potrafiliśmy 
tego faktu wykorzystać. Wobec zawie-
szenia przez Prezydium Naczelnej Rady 
Lekarskiej „protestu receptowego”, Pre-
zydium ORL w Szczecinie postanowiło 
złożyć skargę do Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów na zarządzenie 
prezesa NFZ w sprawie wzoru umowy 
upoważniającej do wystawiania recept 
na leki, środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby 
medyczne refundowane ze środków pu-
blicznych, przysługujące świadczeniobior-
com, jako wprowadzające niedozwolone 
klauzule umowne nakazujące lekarzom 
realizację świadczenia niemożliwego do 
spełnienia. Niestety, prezes UOKIK nie 
dopatrzył się nadużywania przez NFZ 
pozycji dominującej i naruszenia prze-
pisów ustawy o ochronie konkurencji 
i konsumentów.

W związku z wejściem w życie od 
1  lipca 2011 roku ustawy o działalno-
ści leczniczej obowiązują nowe zasady 
rejestracji podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, w tym praktyk le-
karskich. W związku z powyższym rok 
2011 i 2012 był czasem obowiązkowej ak-
tualizacji wpisów w prowadzonym przez 
Okręgowa Radę Lekarską w Szczecinie 
rejestrze podmiotów prowadzących dzia-
łalność leczniczą – rejestrze praktyk za-
wodowych. W okresie sprawozdawczym 
dokonano 3182 zmian wpisów. Niestety, 
mimo nałożonego ustawą o działalności 
leczniczej obowiązku, nie wszyscy le-
karze złożyli w izbie stosowne wnioski 
aktualizacyjne. Uległy również istotnej 
zmianie opłaty wnoszone z tytułu wpisu 
do rejestru praktyk lekarskich. Aktualnie 
wynoszą one 75,00 zł za wpis praktyki do 
rejestru oraz 38,00 zł za zmianę danych 
objętych wpisem.
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Działając z upoważnienia Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie do po-
dejmowania decyzji dotyczących remontów 
i inwestycji przeprowadzanych w imieniu i na 
rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie, w minionej kadencji przeprowadzono 
remont siedziby izby, a mianowicie:
• wyremontowano większość pomiesz-

czeń, w tym gruntownie pomieszcze-
nia parteru oraz balkon nad wejściem 
głównym budynku,

• wykonano izolację przeciwwilgociową 
piwnic i ścian fundamentowych,

• odnowiono zabytkowe ogrodzenie,
• wymieniono stolarkę okienną na nową 

drewnianą,
• przeprowadzono remont łazienki 

w jednym z pomieszczeń gościnnych, 
w związku z zarwaniem się podłogi.

• dokonano rozbiórki popadającego w ru-
inę, od kilku lat niezdatnego do użytku 
budynku gospodarczego.
Aktualnie przeprowadzone obowiąz-

kowe badania techniczne siedziby OIL 
w Szczecinie potwierdziły, że obecnie 
nieruchomość izby jest w dobrym stanie, 
a wykazane podczas kontroli niewielkie 
rysy w pomieszczeniach i na elewacji nie 
zagrażają stanowi technicznemu budyn-
ku. Należy rozważyć możliwość wymiany 
tynku elewacji w budynku mniejszym izby, 
co pozostawiam do decyzji Okręgowego 
Zjazdu Lekarzy VII kadencji.

Emocje także wśród członków tutejszej 
izby wywołało wydzierżawienie pomiesz-
czeń izby (klubu Remedium), z przezna-
czeniem na działalność gastronomiczną, 
szkoleniową oraz kulturalno-rozrywkową. 
Podpisanie umowy, zgodnie z decyzją 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, 
poprzedzone było wielogodzinnymi nego-
cjacjami i ustaleniem takich warunków 
dzierżawy, które zabezpieczającą intere-
sy OIL w Szczecinie. Ostatecznie umowa 
zawarta została na okres 2 lat – to jest do 
31 sierpnia 2014 r. Co dalej z pomieszcze-
niami klubu Remedium? Decyzję w tym 
zakresie podejmie już nowo powołana Rada 
VII kadencji.

Wiele działań i inicjatyw podejmo-
wanych było przez poszczególne Komisje 
problemowe Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie, których szczegółowe spra-
wozdania stanowią odrębne opracowa-
nia. W tym miejscu muszę stwierdzić, że 
wszelkie inicjatywy kulturalne, sportowe 
i naukowe przygotowane były profesjonal-
nie i cieszyły się bardzo dużym zaintere-
sowaniem kolegów lekarzy. Odnosi się to 
do imprez sportowych o zasięgu ogólnopol-
skim, przeglądu „Śpiewających lekarzy”, 
kursów ALS i wielu innych konferencji 
przygotowywanych przez Komisję Stoma-
tologiczną i Komisję Kształcenia. Dziękuję 
dr Agnieszce Ruchała-Tyszler, dr. Konrado-
wi Jarosz, dr. Grzegorzowi Czajkowskiemu. 
Liczę, że nadal będziecie aktywnie praco-
wać na rzecz naszego samorządu.

Dziękuję profesorowi Ryszardowi 
Handke i kolegom śpiewającym w Chórze 
„Remedium” za 15 lat pięknego śpiewania.

Współpraca rady z władzami Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Szcze-
cinie układa się bardzo dobrze. Wspólnie 
realizujemy spotkania z lekarzami, którzy 
50 lat temu skończyli studia medyczne. 
Otrzymują od Izby pamiątkowe „Eskulapy”.

Istotne jest to, że Izba Lekarska 
w Szczecinie bardzo dobrze jest postrze-
gana zarówno w Urzędzie Wojewódzkim 
jak i Urzędzie Marszałkowskim, z który-
mi w wielu płaszczyznach współpracuje. 
Pozytywne relacje z wojewodą zachodnio-
pomorskim Marcinem Zydorowiczem, jak 
i marszałkiem województwa zachodnio-
pomorskiego Olgierdem Geblewiczem 
są niezaprzeczalne, których nie można 
zmarnować. Nie bez znaczenia jest również 
stały kontakt i wspólne inicjatywy z Izbą 
Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie. Tu 
jest jeszcze wiele do zrobienia. Wspólne 
projekty wymagają współdziałania.

W potoku ważnych spraw nie zapomi-
namy o lekarzach seniorach, którzy tak ak-
tywnie spędzają czas w siedzibie izby i nie 
tylko. Dziękuję za to pani profesor Halinie 
Pilawskiej i dr Halinie Teodorczyk. Jestem 
przekonany, że tradycja odwiedzin przez 
prezesa izby kolegów lekarzy, którzy ukoń-
czyli 90 rok życia, będzie kontynuowana.

Na zakończenie składam serdeczne 
podziękowania wszystkim koleżankom 
i kolegom – członkom ustępującej Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie za 

zaangażowanie w jej pracę i działania po-
dejmowane na rzecz członków naszej izby. 
Dziękuję również członkom kół i komisji 
problemowych za inicjatywę i ich aktywny 
udział w życiu samorządu zawodowego.

Składam również podziękowania kol. 
Markowi Rybkiewiczowi – Okręgowemu 
Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodo-
wej i jego zastępcom, kol. Iwonie Małeckiej 
– przewodniczącemu Okręgowego Sądu 
Lekarskiego oraz jego członkom, a także 
członkom Okręgowej Komisji Rewizyjnej. 
Dzięki Wam Wszystkim, Waszej pracy i za-
angażowaniu na rzecz samorządu lekar-
skiego OIL w Szczecinie VI kadencję może 
zakończyć z poczuciem dobrze spełnionego 
obowiązku. Dziękuję kol. Agnieszce Bo-
rowiec-Rybkiewicz i całemu komitetowi 
redakcyjnemu za „Vox Medici”.

Szczególne podziękowania dla pracow-
ników biura, z panią dyrektor Agnieszką 
Niśkiewicz na czele, za profesjonalizm, 
dbałość o dobre imię naszej izby. Bez Was 
niemożliwa byłaby realizacja nałożonych 
na izbę lekarską obowiązków.

Pozostawiam, pozostawiamy u schyłku 
VI kadencji, Szczecińską Izbę Lekarską 
w dobrej kondycji finansowej. Umożliwi 
to dalszy jej rozwój.

Te siedem lat, które „oddałem” Szcze-
cińskiej Izbie, były trudne, wymagające, 
a jednocześnie satysfakcjonujące. Praca 
na rzecz środowiska lekarskiego była dla 
mnie wyróżnieniem i wyzwaniem. Na 
swojej drodze spotkałem wielu fantastycz-
nych ludzi, którzy tak jak ja dostrzegli, że 
warto dla swojego środowiska społecznie 
pracować. Że można realizować swoje ma-
rzenia pomagając, czy wspierając innych. 
Szczególnie dziękuję za współpracę moim 
zastępcom, wiceprezesom dr Magdzie Wi-
śniewskiej, dr Agnieszce Ruchała-Tyszler 
i dr Wiesławowi Kupińskiemu oraz całej 
radzie. Współpraca z Wami była dla mnie 
czymś wyjątkowym. Była nie dającym się 
opisać wyróżnieniem…

Za te chwile, za wszystko, bardzo ser-
decznie dziękuję.

Wladimir Lindeberg powiedział: 
„Nie ma pracy, która nie zawierałaby 
w sobie radości, tajemnic i zachęty.”
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Sprawozdanie Rzecznika
za okres 

od 5 grudnia 2009 roku 
do 21 października 2013 roku

Marek Rybkiewicz

M ając na względzie realizację 
zadań powierzonych ustawo-
wo okręgowemu rzecznikowi 
odpowiedzialności zawodowej 

w zakresie czuwania nad prawidłowością 
działania lekarzy, składam sprawozdanie 
z działalności za okres 5 grudnia 2009 
roku do 21 października 2013 roku.

W okresie objętym sprawozdaniem 
wpłynęło 599 spraw, z okresu poprzed-
niego pozostało 116. Ogółem zostało 
zakończonych 606 postępowań w tym 
odmów wszczęcia – 183, umorzeń – 285, 
w inny sposób – 86 tj. przekazane zgodnie 
z kompetencjami (Komisja Etyki, inne OIL, 
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej, 
konsultanci wojewódzcy). Do Okręgowego 
Sądu Lekarskiego przekazano 49 spraw 
z  wnioskami o ukaranie 53 osób oraz 
88 zażaleń na postanowienia ORZOZ, 
z których OSL uchylił 14 postanowień 
i przekazał do ponownego rozpatrzenia. 
Na wniosek rzecznika odbyło się 5 postępo-
wań mediacyjnych – 3 zostały zakończone, 
a 2 pozostają w toku.

W okresie objętym sprawozdaniem obo-
wiązki wynikające z ustawy wykonywało 
25 zastępców. Udało nam się stworzyć 
zespół sumiennie, rzetelnie realizujący 
zadania w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej. Z naszych szeregów w tracie 
trwania kadencji odszedł na wieczny dyżur 
dr n. med. Mieczysław Żółtowski wielki 
lekarz i wielki nauczyciel wielu pokoleń le-
karzy. Pomimo ciężkiej choroby prowadził 
sprawy, z uśmiechem i radością okazywał 

pomoc o końca swoich dni. Będziemy go 
zawsze wspominać.

Każdy z zastępców wniósł wkład w pra-
cę biura rzecznika, dopasowując swoje 
życie zawodowe i prywatne do aktywnej 
pracy społecznej. Do zakresu obowiąz-
ków zastępców rzecznika należy rzetelne 
prowadzenie postępowań wyjaśniających. 
W toku postępowania konieczne jest wy-
konanie szeregu czynności. Czasochłonne 
są przesłuchania, analiza dokumentacji 
medycznej oraz sporządzenie postanowień 
kończących. Poniżej przestawiam staty-
stykę celem zobrazowania największej ilo-
ści spraw zakończonych przez zastępców 
(w kolejności do piątego miejsca):
dr n. med. Jerzy Sieńko – 44 sprawy,
dr n. med. Tomasz Nikodemski – 40 spraw,
dr hab. n. med. Marcin Słojewski – 
34 sprawy,
lek. Jerzy Sienicki – 34 sprawy,
prof. Jacek Różański – 32 sprawy,
lek. dent. Danuta Kowolik – 30 spraw.

Za nami VI kadencja, która obfitowała 
w przypływ dużej ilości skarg. Sytuacja 
taka jest spowodowana narastającą świa-
domością społeczeństwa, łatwym dostępem 
do prawników, którzy chętnie wyłapują 
z przeprowadzonych przez lekarzy czynno-
ści medycznych nieprawidłowości. Tematy 
medyczne są doskonałymi informacjami 
wykorzystywanymi przez media, które na 
podstawie jednostronnej opinii oceniają 
negatywnie lekarza. Należy wskazać, że 
lekarz w postępowaniu zarówno dyscypli-
narnym jak i karnym do uprawomocnienia 
się wyroku pozostaje niewinny. Media uka-
zują sytuację w sposób stronniczy.

Rok 2010 był w historii rzecznika 
okresem bardzo istotnym, gdyż weszła 
w życie ustawa z dnia 2 grudnia 2009 
roku o izbach lekarskich. Ustawa, która 
podczas stosowania zapisów w praktyce 
ukazała jej wady i niedoskonałości. Nie 
naruszę tajemnicy, jeżeli w tym miejscu 
wspomnę, że w chwili obecnej toczą się 
prace w kierunku nowelizacji wskazanej 
ustawy. Naczelny Rzecznik odbył kilka spo-
tkań poświęconych legislacji w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej, uczestniczy 
w spotkaniach komisji legislacyjnej NRL, 
na których zapadły już pewne ustalenia, 
jak również jest w stałym kontakcie z Mi-
nisterstwem Zdrowia odnośnie nowelizacji 
ustawy. Zmiany w ustawie były tematem 
spotkania podczas Konwentu Okręgowych 
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodo-
wej, które odbyło się w dniach 4–6 paź-
dziernika 2013 roku. W chwili obecnej 
rzecznicy zostali zobligowani do opraco-
wania proponowanych zamian w ustawie.

W naszej ocenie konieczna jest ustawa, 
która usprawni działalność organów dyscy-
plinarnych samorządu lekarskiego i wpły-
nie na przyspieszenie oraz ułatwi pracę. 
Notorycznie zauważa się bezsilność w kwe-
stii braku współpracy lekarzy z rzeczni-
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kiem. Bywa, że wielokrotne wezwania 
o przedłożenie dokumentacji, wezwania 
na przesłuchania pozostają bez odzewu ze 
strony lekarzy. W sytuacjach, kiedy lekarz 
uporczywie się nie stawia się na wezwania 
rzecznika, istnienie możliwość wystąpienia 
do Sądu Rejonowego na podstawie art. 60 
ust. 1 pkt 1 ustawy dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. 2009 r. Nr 219, 
poz. 1708 ze zmianami) z wnioskiem o na-
łożenie kary grzywny w związku z jego 
nieusprawiedliwionym niestawiennictwem 
na wezwanie okręgowego rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie celem przesłu-
chania w charakterze świadka. W przy-
padkach kiedy lekarz wzywany jest jako 
osoba, której dotyczy postępowanie lub 
też w charakterze obwinionego rzecznik 
nie ma instrumentów do spowodowania 
stawienia się na przesłuchanie.

Istotną zmianą, dokonaną na mocy 
wymienionej ustawy, był rozdział doty-
czący postępowania mediacyjnego, który 
umożliwia polubownie zakończenie sporu. 
Mediacje w naszej OIL były prowadzone 
na wniosek rzecznika po uzyskaniu ak-
ceptacji stron przez dr. Wojciecha Klu-
kowskiego, lekarza powołanego uchwałą 
przez ORL, który ponadto posiada upraw-
nienia mediatora.

Kończąc swoją drugą kadencję pracy 
rzecznika, chciałbym przypomnieć kilka 
podstawowych zagadnień, które dotyczą 
najczęściej popełnianych przez lekarzy 
błędów i zaniechań.

Każda sprawa, która wpływa do biura 
okręgowego rzecznika jest rozpatrywana 
rzetelnie. Wyznaczeni zastępcy rzecznika 
przeprowadzają wiele czynności wyjaśnia-
jących. Niestety, nadal nierzadko napoty-
kanym utrudnieniem jest nieprawidłowo 
prowadzona dokumentacja medyczna lub 
też nawet jej brak, na co zwracałem uwagę 
wielokrotnie podczas swoich wcześniej-
szych wystąpień. Usiłowałem zwrócić 
uwagę kolegów lekarzy na bezwzględną 
konieczność prawidłowego prowadzenia 
dokumentacji medycznej jednakże z przy-
krością muszę stwierdzić, że w środo-
wisku panuje głęboka niewiedza w tym 
kierunku. Z przykrością obserwuję wśród 

członków naszej korporacji zawodowej 
nieznajomość podstawowych przepisów 
dotyczących prawidłowego jej prowa-
dzenia. Obowiązek ten jest lekceważony 
i często dopiero podczas przesłuchania 
lekarze dowiadują się od rzeczników, jak 
powinna wyglądać prawidłowo prowadzo-
na historia choroby.

Należy podkreślić, że w postępowaniu 
dowodowym analizowana jest cała doku-
mentacja medyczna, która ma istotne zna-
czenie i pozwala uprawdopodobnić prze-
bieg zdarzenia. Waga dowodowa naszych 
zapisów jest określona mianem niemego 
świadka badania lekarskiego, niewiele 
jednak one wnoszą, gdy prowadzone są 
niestarannie, nieczytelnie lub, co gorsze, 
sporządzone ex post. Nie odzwierciedlają 
przebiegu procesu diagnostyczno-terapeu-
tycznego pacjenta, a to sprawia, że lekarz 
pozbawia się oręża w prowadzonych postę-
powaniach dyscyplinarnych, czy też sądo-
wych. Dokumentacja medyczna stanowi 
niepodważalną ocenę stanu pacjenta, jeżeli 
jest prowadzona rzetelnie i na bieżąco.

Standard prowadzenia dokumenta-
cji wyznaczają: ustawa z dnia 5 grudnia 
1996 roku o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty, ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta, rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie ro-
dzajów i zakresu dokumentacji medycznej 
oraz sposobu jej przetwarzania i Kodeks 
Etyki Lekarskiej.

Kolejną częstą nieprawidłowością jest 
brak posiadania świadomej zgody na le-
czenie, której konieczność zaistnienia 
w  formie pisemnego oświadczenia pa-
cjenta, jako szczególnego oświadczenia 
woli, określa ustawa o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty, a której udziela on po 
uzyskaniu możliwie wyczerpującej infor-
macji o sposobie i celowości planowanej 
diagnostyki i terapii, normalnych następ-
stwach planowanych działań medycznych, 
alternatywnych możliwościach leczenia, 
ryzyku i najczęstszych powikłaniach oraz 
o ryzyku odmowy. Wyrażając zgodę na le-
czenie, pacjent zezwala na naruszenie jego 
integralności cielesnej i fizycznej w dokład-
nie określonym zakresie. Prawidłowo wy-

rażona świadoma zgoda chorego powoduje, 
że ma on wiedzę na temat podejmowanego 
ryzyka i staje się współodpowiedzialny za 
rozpoczynające się leczenie. Działania me-
dyczne mogą być podjęte po udzieleniu 
zgody własnej przez chorego, bądź zgody 
zastępczej lub też równoległej. Podmiotami 
uprawnionymi do wyrażenia zgody zastęp-
czej są: pacjent, przedstawiciel ustawowy 
opiekun faktyczny i sąd opiekuńczy.

Akceptacja świadomego ryzyka kończy 
się w chwili, kiedy w postępowania lekarza 
można dopatrzeć się przewinienia zawo-
dowego. Należy podkreślić, iż wzór zgody 
winien być formularzem przemyślanym 
merytorycznie, zarówno pod względem 
medycznym, jak i prawnym oraz napisa-
nym w sposób zrozumiały dla pacjenta. 
Poprzez prawidłowo odebraną zgodę lekarz 
prowadzący proces diagnostyczno-tera-
peutyczny uzyskuje prawo do interwencji 
medycznej. Należy wskazać, że w świecie 
prawniczym istnieje pogląd: zbadane ozna-
cza zapisane, nie zostało zapisane, czyli 
nie było zbadane.

Organy procesowe przestrzegają ściśle 
powyższej zasady, zatem poprawnie pro-
wadzona dokumentacja może być jedyną 
formą obrony lekarza lub dowodem prze-
mawiającym na jego niekorzyść w przy-
padku popełnienia błędu, czy też braku 
należytej staranności.

Ważnym elementem dokładnej do-
kumentacji medycznej jest prawidłowa 
treść pieczątki lekarskiej, którą określa 
Uchwała Nr 110/05/IV Naczelnej Rady 
Lekarskiej z dnia 16 września 2005 roku. 
Na podstawie wskazanej powyżej uchwały 
pieczątka lekarska winna zawierać: imię 
i nazwisko, tytuł zawodowy, numer prawa 
wykonywania zawodu, posiadane specja-
lizacje, zgodnie z brzmieniem określonym 
w dyplomie lub zaświadczeniu, potwier-
dzającym ich uzyskanie.

Dopuszczalne jest umieszczenie 
na pieczątce tytułu i stopnia naukowe-
go, określenia umiejętności z zakresu 
węższych dziedzin medycyny lub faktu 
udzielania szczególnych świadczeń zdro-
wotnych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 17 ust. 2 
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
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1 Śmierć 21 41 49 0 6 33 4 8 6 7 3 13

2 Uszkodzenie ciała, powikłania chorobowe 58 281 281 2 72 155 26 26 26 54 9 58

3 Eksperyment nielegalny 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

4 Korzyść materialna 4 4 5 0 2 0 2 2 1 0 0 3

5 Poświadczenie nieprawdy 6 70 61 0 29 15 5 5 12 10 0 15

6 Nieetyczne zachowanie lekarza 17 121 121 0 35 58 10 10 18 9 2 17

7 Konflikt między lekarzami 0 8 7 0 0 2 1 1 4 0 0 1

8 Naruszenie praw chorych psychicznie 1 3 4 0 1 3 0 0 0 1 0 0

9 Inne przyczyny 8 71 77 1 38 18 1 1 19 7 0 2

RaZEm 116 599 606 3 183 285 49 53 86 88 14 109

Najwięcej nowych skarg wpłynęło w odniesieniu do trzech specjalności. 
Są to: choroby wewnętrzne – 129, protetyka stomatologiczna – 80 i chirurgia ogólna – 50.

wodach lekarza i lekarza dentysty, zgodnie 
z brzmieniem określonym w świadectwie 
potwierdzającym ich posiadanie. Może 
też być zapisany numer umowy z NFZ 
upoważniającej lekarza do wystawiana 
recept, numer telefonu, czy adres.

Zdarza się nierzadko, że lekarze w tre-
ści pieczątki umieszczają nieistniejące 
specjalizacje. Dotyczy to zwłaszcza nad-
używania zapisu o posiadaniu specjaliza-
cji z implantologii. Podobna praktyka jest 
niedopuszczalna. Niestety, obserwujemy 
coraz więcej przypadków, gdy lekarz po-
daje, iż posiada nieistniejącą specjalizację 
(jak cytowana implantologia), co nie jest 
zgodnie z prawem polskim. Takie postę-
powanie można odebrać wyłącznie jako 

świadome wprowadzenie pacjenta w błąd. 
Brak podstawowej wiedzy w tym zakresie 
stanowi, niestety, o winie lekarza.

Chciałbym, żeby konieczność bycia na 
bieżąco z intensywnie modyfikowanymi 
w ostatnich latach przepisami dotyczą-
cymi ochrony zdrowia nie przesłoniła 
kolegom radości i satysfakcji z uprawia-
nia naszego pięknego i wdzięcznego za-
wodu. Życzę, by świadomość pacjentów 
była coraz większa i nie doszukiwali się 
w niepowodzeniach wyłącznie błędów me-
dycznych, ale też uczyli się przyjmować 
z pokorą nieuchronne niekiedy powikła-
nia, które często mylą, z braku wiedzy 
i poczucia skrzywdzenia, z zaniedbaniami 
w naszym postępowaniu. Jednocześnie 

proszę, by nawet ci, którym zdarzyło się 
nieszczęśliwie popełnić błąd, nie postrze-
gali nas, rzeczników, jako swoich wrogów, 
a jedynie tych, którzy starają się, by spra-
wiedliwie, merytorycznie i obiektywnie 
rozpoznać sprawę. Tak dla dobra lekarza, 
jak i pacjenta. By umieli wyciągnąć wnio-
ski z tego, co im się przytrafiło i by nie 
popełniali zaniedbań w przyszłości. By 
osób, które będą podejmować się tej trud-
nej i niewdzięcznej pracy w charakterze 
rzecznika, czy jego zastępcy, nie karali 
ostracyzmem za to, że stają po stronie 
prawdy, rzetelności i sprawiedliwości, 
w obronie dobrego imienia naszego za-
wodu. Prawdą jest, i pamiętajmy o tym, 
że lekarz uczy się przez całe życie i robi 
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to wyłącznie po to, by coraz lepiej służyć 
swoim pacjentom. A rzecznik niekiedy 
musi wskazać, co było błędem. Faktem, 
który zaistniał i który sprawił, że ktoś 
cierpiał niepotrzebnie. Nie zapominajmy, 
że przyrzekaliśmy – primum non nocere.

Życzyłbym sobie, by celem nadrzęd-
nym w pracy naszego samorządu w nowej 
kadencji było staranie o poprawienie na-
szego wizerunku, jako korporacji. By nowi 
delegaci na takim właśnie zadaniu umieli 
i mogli się skupić.

Kończąc, dziękuję za zaufanie jakim 
obdarzyliście mnie Państwo powierzając 
mi funkcję okręgowego rzecznika odpo-
wiedzialności zawodowej na dwie kadencje. 
Ufam, że wypełniłem zadanie z należytą 
starannością i prawością.

Zdaję sobie sprawę, że bez pomocy 
moich zastępców, mojego biura, całego 
biura OIL, a także licznych osób spoza 
ich grona, ten ogrom wykonanej pracy 
byłby niemożliwy. Wszystkich z osobna 
wymienić nie sposób, lecz każdy, kto 
pomagał mi w pełnieniu mojej funkcji 
dobrze wie, że do niego kieruję swoje 
słowa wdzięczności.

Szczególnie dziękuję: lek. Jackowi 
Afrykańskiemu, lek. Barbarze Brzeziń-
skiej, lek. Grażynie Dudarenko, dr. n. med. 
Pawłowi Gonerko, lek. Januszowi Gostyń-
skiemu, prof. Maciejowi Kołbanowi, lek. 
dent. Danucie Kowolik, dr. n. med. Janowi 
Krawczakowi, dr. n. med. Ireneuszowi Ma-
zurskiemu, dr. n. med. Krzysztofowi Mi-
chalczykowi, dr. n. med. Tomaszowi Niko-
demskiemu, dr n. med. Danucie Przerwie, 
prof. Jackowi Różańskiemu, dr n. med. Jo-
lancie Semanycz-Lemańczyk, lek. Jerzemu 
Sienickiemu, dr. n. med. Jerzemu Sieńko, 
prof. dr. hab. n. med. Marcinowi Słojew-
skiemu, lek. dent. Jerzemu Słotwińskiemu, 
dr n. med. Marii Spychalskiej, prof. dr. hab. 
n. med. Janowi Ślósarkowi, lek. dent. Bo-
gumile Toporowskiej, prof. dr hab. n. med. 
Marcie Wawrzynowicz-Syczewskiej, lek. 
Małgorzacie Wiatrow, lek. Marii Zielińskiej.

Okręgowej Radzie Lekarskiej, preze-
sowi dr n. med. Mariuszowi Pietrzakowi, 
skarbnikowi dr n. med. Maciejowi Ro-
manowskiemu, który w każdej sytuacji 
troszczył się o sytuację finansową biura 

rzecznika, przewodniczącej OSL dr Iwonie 
Małeckiej. A także Okręgowemu Sądowi 
Lekarskiemu.

Pracownikom biura rzecznika Marcie 
Hamerskiej-Litwinowicz i Marcie Witek, 
a także mecenas Elizie Nahajowskiej.

Pracownikom biura OIL Joli Iwińskiej, 
Małgosi Amanowicz, Kamili Sidor, Lidii 
Borkowskiej, Sylwii Chudobie, Mirze Fryś, 
Krzysztofowi Halewskiemu oraz Agnieszce 
Niśkiewicz – dyrektor biura. Pracownikom 
biura OSL Grzegorzowi Polakowi i Kami-
lowi Worsztynowiczowi.

Chciałbym wszystkim serdecznie po-
dziękować za lata współpracy, za wszystkie 
dobre chwile. Nawet poważne problemy 
bardziej nas zahartowały, niż osłabiły. 
Czegoś nas nauczyły. Nie było przecież 
wśród nich takich, których nie udałoby 
się wspólnymi siłami rozwiązać.

Zawsze tak bywa, że kiedy zamykamy 
pewien rozdział życia, coś po sobie zosta-
wiamy. Szanowny następco, z uzasadnioną 
dumą przekażę funkcję rzecznika i doskona-
le działające biuro, które posiada wspaniałą 
motywację, świetne przygotowanie meryto-
ryczne, potrafi współdziałać, jest oddane tej 
pracy, i co najważniejsze, na którym można 
polegać. Życzę wytrwania w poczuciu zado-
wolenia z wypełnianego zadania. Ze swojej 
strony oferuję pomoc, jeżeli kiedykolwiek 
zajdzie taka potrzebna. Zespołowi zastępców 
życzę dalszych efektywnych działań, które 
nie zawsze są wdzięczne, lecz szczególnie 
wartościowe wtedy, gdy udaje się obronić 
dobre imię lekarza.

Moje podziękowanie kieruję do wszyst-
kich tych, którzy przyczynili się do tego, iż 
poświęcenie mojego czasu samorządowi 
lekarskiemu przyniosło mi niekłamaną sa-
tysfakcję. Nie wspomnę, że praca na rzecz 
samorządu dała mi szansę na znalezienie 
osobistego szczęścia.

Swemu następcy życzę także dobrej 
współpracy z nową ORL, a ORL VI kaden-
cji dziękuję za lata spotkań, rozmów, poko-
nywania problemów i wspólnego uczenia 
się naszej nowej prawnej rzeczywistości.

Oby dalej było łatwiej i lepiej. Ciężka 
praca nad osiągnięciem tego celu będzie, 
drodzy Państwo, należała już do delegatów 
kolejnej, VII kadencji.

DOKUmENTY ZJAZDOWE
apel nr 1/2013/VII-z 

Okręgowego zjazdu lekarzy 
OIl w Szczecinie

z dnia 23 listopada 2013 r.
dO OkręgOWej rady lekarSkIej W SzczecINIe

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie z ubolewaniem przyjął fakt nie-
zaproszenia Honorowych Członków Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy w dniu 23 listopada 2013 r.

Wobec powyższego zobowiązuje nowo 
wybraną Radę Lekarską do przeproszenia 
na piśmie Honorowych Członków za za-
istniałą sytuację.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie aprobu-
je deklarację nowo wybranej pani prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
odnośnie permanentnego zapraszania Ho-
norowych Członków na kolejne Okręgowe 
Zjazdy Lekarzy OIL w Szczecinie.

Sekretarz 
Sprawozdawczo- 

-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy OIL 
w Szczecinie

dr n. med. Maciej Górski

Przewodniczący
Sprawozdawczo- 

-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy OIL 
w Szczecinie

lek. Wiesław Kupiński

StaNOWISkO nr 1/2013/VII-z
Okręgowego zjazdu lekarzy

OIl w Szczecinie
z dnia 23 listopada 2013 r.

W SpraWIe WyzNaczaNIa OkręgóW WybOrczych

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie zobowiązuje Okręgową Ko-
misję Wyborczą do wyznaczania okręgów 
wyborczych w taki sposób, aby maksymal-
nie zwiększyć zaangażowanie kolegów – 
lekarzy w wybory delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy. W tym celu należy przede 
wszystkim zrezygnować z alfabetycznego 
wyznaczania okręgów.

Sekretarz 
Sprawozdawczo- 

-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy OIL 
w Szczecinie

dr n. med. Maciej Górski

Przewodniczący
Sprawozdawczo- 

-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy OIL 
w Szczecinie

lek. Wiesław Kupiński
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Iwona Małecka

W ypełniając ustawowy obowiązek 
nałożony na Okręgowe Sądy 
Lekarskiego, art. 30 ustawy 
o izbach lekarskich, przedkła-

dam niniejszym kadencyjne sprawozdanie 
z działalności Okręgowego Sądu Lekarskie-
go Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
VI kadencji, obejmujący lata 2009–2013.

VI kadencja Okręgowego Sądu Lekar-
skiego była kadencją szczególną z uwagi 

na wejście w życie nowej ustawy o izbach 
lekarskich z 2 grudnia 2009 roku, wpro-
wadzającej istotne zmiany w postępowaniu 
o odpowiedzialność zawodową lekarzy i le-
karzy dentystów. Przede wszystkim bar-
dzo pozytywnie należy ocenić fakt, że od 
wejścia w życie wymienionej ustawy cała 
procedura postępowania uregulowana jest 
przepisami prawa o randze ustawowej (do-
tychczas było to jedynie rozporządzenie). 
Daje to po pierwsze gwarancje stabilności 
prawa, ale powaga instytucji, jak i podejmo-

wanych przez nią spraw z całą pewnością 
wymagała regulacji ustawowej.

Reforma instytucji Sądu Lekarskiego 
nałożyła się ze znacznym wzrostem ilości 
rozpoznawanych spraw w całym postępo-
waniu o odpowiedzialności zawodowej. Wy-
starczy porównać niniejsze sprawozdanie 
kadencyjne ze sprawozdaniem V kaden-
cji, by przekonać się o skali tych zmian. 
W okresie poprzedniej kadencji do tutej-
szego sądu wpłynęło 28 spraw, obecnie 
każdego roku wpływa dwa, trzy razy więcej 
spraw, co przełożyło się na łącznie 186 
spraw w całej kadencji.

Obecna ustawa o izbach lekarskich 
dała bardzo szerokie prawa osobom po-
krzywdzonym. Przełożyło się to w znaczny 
sposób na formalizację całego postępowa-
nia z powodu silnej determinacji pokrzyw-
dzonych w dążeniu do ukarania obwinio-
nych – czego oczywiście w żaden sposób 
nie należy oceniać negatywnie, jednak 
wymaga to coraz większego zaangażowa-
nia nie tylko wiedzy medycznej, niezbędnej 
do rozstrzygnięcia o winie lub jej braku po 
stronie obwinionego, ale również wiedzy 
prawniczej.

W tym miejscu należą się podzięko-
wania wszystkim członkom Sądu Lekar-
skiego obecnej kadencji, którzy mimo wie-
lu trudów, ale również, a może i przede 
wszystkim nieprzyjemności, które ich spo-
tykały w trakcie pełnienia swojej służby, 
wytrwali do końca. Dziękuję serdecznie 
za współpracę moim zastępcom dr hab. 
n. med. Ewie Sobolewskiej, dr. n. med. 
Maciejowi Ziętkowi oraz wszystkim pozo-
stałym sędziom – prof. zw. dr. hab. n. med. 
Andrzejowi Starczewskiemu, dr. hab. 
n. med. Krzysztofowi Dziewanowskiemu, 
dr n. med. Zofii Gronowskiej, dr n. med. 
Marii Jackowskiej, dr. n. med. Krzysztofo-
wi Klimek, dr. n. med. Henrykowi Smul-
skiemu, dr n. med. Elżbiecie Teresińskiej, 
lek. dent. Marii Domańskiej-Wiktor, lek. 
med. Grzegorzowi Jagielskimu, lek. med. 
Lucynie Kuźnickiej-Hałaburda, lek. dent. 
Annie Matysiak, lek. med. Józefowi Żyliń-
skiemu. Podziękowania należą się również 
pracownikom biura Okręgowego Sądu Le-
karskiego, mgr. Grzegorzowi Polakowi oraz 
mgr. Kamilowi Worsztynowiczowi.

Sprawozdanie 
Sądu Lekarskiego
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lp. liczba

1. Liczba spraw, które wpłynęły do sądu 186

1.1 Liczba lekarzy objętych wnioskami o ukaranie 63

1.3 Liczba spraw wymagająca rozpatrzenia na posiedzeniu (w tym niejawnym) – zażalenia, wnioski 114

2. Wokandy sądu 185

3.1 Ilość przeprowadzonych rozpraw głównych 143

3.2 Posiedzenia (w tym niejawne) 93

3.3 Sprawy przekazane do postępowania mediacyjnego 2

3.4 Protesty wyborcze rozpoznane 1

4. postanowienia OSl wydane na wniosek OrOz (art. 77 ustawy oil) w ciągu 2013 roku: -

4.1 - o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez obwinionego 1

4.2 - o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza przez obwinionego 0

5. Zażalenia na postanowienia OROZ 88

6. Orzeczenia OSl (łączna liczba wydanych orzeczeń – prawomocnych i nieprawomocnych) -

6.1 Liczba lekarzy, których dotyczyły orzeczenia sądu I instancji kończące postępowanie przed OSL wydane na rozprawie głównej 55

6.2 Liczba lekarzy, których dotyczyły postanowienia sądu I instancji wydane na posiedzeniach (w tym niejawnych) 69

6.3 Liczba lekarzy w stosunku do których umorzono postępowanie 11

6.4 Uniewinnieni 22

6.5 Ukarani upomnieniem 24

6.6 Ukarani naganą 7

6.7 Ukarani karą pieniężną 2

6.8 Ukarani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat 2

6.9 Ukarani ograniczeniem zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat 2

6.10 Ukarani zawieszeniem prawa wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat 3

6.11 Pozbawieni prawa wykonywania zawodu 0

7. Lekarze, w sprawie których uprawomocniło się orzeczenie sądu I instancji (orzeczenia OSL, od których nie zostało złożone odwołanie) -

7.1 Umarzające postępowanie 6

7.2 Uniewinniające 9

7.3 Karzące upomnieniem 13

7.4 Karzące naganą 3

7.5 Karzące karą pieniężną 0

7.6 Zakazujące pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia na okres od roku do pięciu lat 0

7.7 Ograniczające zakres czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat 0

7.8 Zawieszające prawo wykonywania zawodu na okres od roku do pięciu lat 0

7.9 Pozbawiające prawa wykonywania zawodu 0

8. Lekarze, w sprawie których złożono prawomocne odwołanie do NSL: -

8.1 przez ROZ 6

8.2 przez ukaranego 19

8.3 przez pokrzywdzonego 9

9. Czas w miesiącach od wpłynięcia wniosku o ukaranie do wydania orzeczenia przez OSL: -

9.1 - Minimum 2

9.2 - Maximum 39

9.3 - Średnio 10

W ogólnej liczbie wystawionych wniosków o ukaranie dominują następujące specjalności: 
etyka – 35, protetyka stomatologiczna – 11 oraz  choroby wewnętrzne i chirurgia stomatologiczna po 4.
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Alicja Cymbaluk

Okręgowa Komisja Rewizyjna pra-
cowała w składzie: Alicja Cym-
baluk – przewodnicząca, Jolanta 
Szumigalska-Kozak – wiceprze-

wodnicząca, Ewa Jendrzejczak-Opałka – 
sekretarz, Jerzy Romanowski – członek, 
Wiesław Jaszczyński – członek.

Komisja Rewizyjna cyklicznie tj. w okre-
sach półrocznych oceniała realizację budże-
tu za poszczególne okresy sprawozdawcze. 
Analizowano uzyskiwane przychody, jak 
również celowość ponoszonych wydatków.

Ocenie podlegały także lokaty termino-
we, na których Okręgowa Rada Lekarska 
deponowała nadwyżki środków finansowych.

Komisja Rewizyjna składała coroczne spra-
wozdania ze swojej działalności i przedkładała 
je na zjazdach sprawozdawczo-budżetowych.

Ze względu na kończącą się kadencję 
i Zjazd Wyborczy, Komisja Rewizyjna do-
konała oceny działalności Okręgowej Rady 
Lekarskiej  i przeanalizowała realizację bu-
dżetu za okres 9 m-cy 2013 r.

Podstawowym źródłem finansowania 
działalności izby są składki członkowskie 
świadczone przez zrzeszonych lekarzy, 
w wysokości określonej przez Naczelną 
Izbę Lekarską i stanowią ok. 85% ogółu 
przychodów uzyskanych w okresie styczeń 
– wrzesień 2013 r.

Na dzień 30.09.2013 r. przychody z tytu-
łu składek wyniosły 1 892 862 zł, tj. 96,1% 
kwoty zaplanowanej.

Ogółem przychody OIL Szczecin za 
ww. okres ukształtowały się w wysokości 
2 238 924 zł, co stanowi 88,4% kwoty za-
planowanej. Uzyskane przychody ogółem 
zostały pomniejszone o kwotę 251 166 zł, 
będącą  obowiązkowym odpisem  na rzecz 
Naczelnej Izby Lekarskiej.

W 2013 r. Okręgowa Rada Lekarska 
podpisała umowę z ministrem zdrowia na 
przekazanie w 2013 r. środków finanso-
wych na pokrycie kosztów czynności ad-
ministracyjnych związanych z realizacją 
zadań, o których mowa w ustawie o izbach 
lekarskich oraz umowę z marszałkiem woje-
wództwa zachodniopomorskiego dotyczącą 
przeprowadzenia szkoleń niezbędnych do 
zaliczenia staży podyplomowych. Wartość 
finansowa podpisanych umów przedstawia 
się następująco:
1. Umowa z marszałkiem województwa za-

chodniopomorskiego z dnia  06.05.2013 r. 
nr OIL/S/2013 dot. staży podyplomowych 
na kwotę 56 050 zł  brutto.

2. Umową z ministrem zdrowia z dnia 
27.09.2013 r. nr 19/IL/1266/752/13 na  
przekazanie w 2013 r. środków finan-
sowych na pokrycie kosztów czynności  
administracyjnych związanych z reali-
zacja zadań, o których mowa w ustawie  
o izbach lekarskich na kwotę 71 614 zł 
brutto.
Realizacja ww. umów nastąpi w IV kwar-

tale 2013 r.

Koszty rodzajowe ogółem za 9 m-cy 
2013 r. wyniosły 1 428 546 zł , tj. 65,2% 
kwoty zaplanowanej.  Przeprowadzona ana-
liza wykazała, że wydatki  były realizowane 
zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez 
Okręgowy Zjazd planem.

Nieznaczne przekroczenie kosztów 
(zaakceptowane przez Okręgową Radę 
Lekarską) nastąpiło w Komisji Kultury, 
Sportu i Rekreacji:
1. Plan .......................................... 90 000 zł
2. Wykonanie .............................104 834 zł
3. Wysokość przekroczenia .........14 834 zł
4. Wysokość wpłat wpisowych ....10 283 zł
5. Przekroczenie planu kosztów 

po uwzględnieniu wpłat ............4 551 zł
Na dzień 30.09.2013 r. Okręgowa Izba 

Lekarska w Szczecinie wykazała dodatni 
wynik finansowy w kwocie 559.212 zł.

Łączny stan środków pieniężnych na 
dzień 30.09.2013 r. wyniósł 3 262 464,36 zł, 
z tego:
– środki pieniężne w kasie .... 37 262,54
– środki pieniężne na rachunku 

w Bank PEKAO S.A. ........ 344 723,77
– środki pieniężne na rachunku 

w ING Bank Śląski ............258 071,70
 razem................................ 640 058,01
– środki pieniężne na lokacie 

„Dobry Zysk” ...................... 72 395,25
– środki pieniężne na lokatach termi-

nowych:
• Multibank ................. 1 350 011,10 
• Millenium Bank ......1 200 000,00
Majątek Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie (środki trwałe)  na dzień 
30.09.2013 r. przedstawia się następująco:
– wartość brutto środków 

trwałych..........................2 785 152,35
– grunty własne ....................186 440,20

Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie pozytywnie ocenia  
działalność Okręgowej Rady Lekarskiej za 
okres kadencji 2009–2013.

Komisja Rewizyjna  wnioskuje o udzie-
lenie absolutorium Okręgowej Radzie Le-
karskiej w Szczecinie.

Jednocześnie członkowie Komisji Re-
wizyjnej składają serdeczne podziękowania 
za wieloletnią współpracę panu prezesowi, 
Radzie OIL, głównej księgowej oraz pozo-
stałym pracownikom.

Sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej
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Agnieszka Ruchała-Tyszler

O d stycznia 2010 r. do 21 październi-
ka 2013 r. odbyło się 28 posiedzeń 
Komisji ds. Lekarzy Dentystów 
ORL w Szczecinie oraz 13 posie-

dzenia Prezydium Komisji.

Działalność Komisji

i. Kształcenie podyplomowe

• 29.04.2010 r. – Spotkanie z wojewodą 
zachodniopomorskim, konsultantami 
wojewódzkimi, kierownikami NZOZ-ów 
i dyrektorami szpitali, na którym podjęto 
Apel do MZ ws. specjalizacji lekarsko-
-dentystycznych;

• 16.06.2010 r. – Stanowisko nr 1/2010 
Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL 

w Szczecinie ws. projektu rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie limitów 
przyjęć na studia medyczne;

• 03.08.2010 r. – Spotkanie ws. specjaliza-
cji lekarzy dentystów w poszczególnych 
dziedzinach stomatologii z uwzględnie-

niem liczby miejsc szkoleniowych oraz 
aktualnego stanu ich zajęcia;

• 18.08.2010 r. – Uwagi do projektu roz-
porządzenia Ministra Zdrowia zmienia-
jącego treść rozporządzenia w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów 
przesłane do Ministerstwa Zdrowia;

• 08.11.2010 r. – Spotkanie z lekarzami 
dentystami stażystami ws. specjalizacji 
lekarzy oraz projektu zmian w kształceniu 
podyplomowym;

• 08.11.2010 r. – Spotkanie z opiekunami/
koordynatorami lekarzy dentystów sta-
żystów dotyczące przebiegu i realizacji 
stażu podyplomowego;

• 14.12.2010 r. – Opłatkowe spotkanie 
z młodymi lekarzami dentystami, na któ-
rym omawiana była kwestia możliwości 
specjalizowania się lekarzy dentystów;

• 18.05.2011 r. – Stanowisko Komisji ds. Le-
karzy Dentystów w sprawie możliwości 
kształcenia podyplomowego dla lekarzy 
dentystów;

• 16.11.2011 r. – Spotkanie z lekarzami 
dentystami stażystami, przedstawicie-
lami Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego Wydziału Zdrowia: 
panią Agnieszką Śliwińską i panem Ma-
ciejem Bejnarowiczem, radcą prawnym 
OIL w Szczecinie Elizą Nahajowską oraz 

pracownikami biura OIL w Szczecinie: 
„Jak powinien być realizowany staż pody-
plomowy – oczekiwania stażystów kontra 
ich opiekunów”;

• 16.11.2011 r. – Spotkanie z opiekunami/
koordynatorami lekarzy dentystów 

Sprawozdanie Komisji 
ds. Lekarzy Dentystów
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stażystów dotyczące przebiegu i reali-
zacji stażu podyplomowego;

• 11.01.2012 r. – Uwagi do projektu rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;

• 17.10.2012 r. – Spotkanie z lekarzami 
dentystami stażystami, przedstawicie-
lami Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego Wydziału Zdrowia: 
dyrektorem wydziału panem Maciejem 
Bejnarowiczem i panią Agnieszką Śliwiń-
ską, radcą prawnym OIL w Szczecinie 
Elizą Nahajowską oraz pracownikami 
biura OIL w Szczecinie:„Jak powinien być 
realizowany staż podyplomowy – oczeki-
wania stażystów kontra ich opiekunów”;

• 17.10.2012 r. – Spotkanie z opiekunami/
koordynatorami lekarzy dentystów sta-
żystów dotyczące przebiegu i realizacji 
stażu podyplomowego;

• 28.11.2012 r. – Spotkanie z konsultan-
tami wojewódzkimi z dziedziny stoma-
tologii, wojewodą zachodniopomorskim, 
prezesem ORL, rektorem PUM, dyrek-
torem NFZ. Omówienie sytuacji zwią-
zanej z możliwością odbywania stażów 
specjalizacyjnych. Opracowanie zmian 
mających usprawnić system specjalizacji 
lekarsko-dentystycznych, zmierzających 
do zwiększenia miejsc specjalizacyjnych;

• 13.03.2013 r. – Spotkanie z lekarzami 
dentystami stażystami dot. realizacji 
stażu podyplomowego, specjalizacji 
lekarsko-dentystycznych, szkoleń teo-
retycznych w trakcie trwania stażu 
oraz punktów edukacyjne – szkolenia 
ustawiczne;

• 21.10.2013 r. – Spotkanie z lekarzami 
dentystami stażystami, przedstawicie-
lami Zachodniopomorskiego Urzędu 
Marszałkowskiego Wydziału Zdrowia: 
dyrektorem wydziału panem Macie-
jem Bejnarowiczem i panią Agniesz-
ką Śliwińską, radcą prawnym OIL 
w Szczecinie Elizą Nahajowską oraz 
pracownikami biura OIL w Szczeci-
nie: „Jak powinien być realizowany 
staż podyplomowy – oczekiwania sta-
żystów kontra ich opiekunów”.

ii. Konferencje/szkolenia/warsztaty

a) organizowane przez Komisję:

• 08.05.2010 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii

• 24.06.2010 r. – Estetyka porcelany do 
uzyskania na jednej wizycie w Twoim 
gabinecie

• 11.09.2010 r. – Szkolenie z zakresu bez-
pieczeństwa i higieny pracy

• 08.10.2010 r. – Warsztaty endodon-
tyczne 

• 09.10.2010 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii Sesja Implantologiczno-Chi-
rurgiczno-Periodontologiczna

• 08.12.2010 r. – Warsztaty endodontyczne
• 14.01.2011 r. – Warsztaty endodon-

tyczne
• 20.01.2011 r. – Szkolenie „Kasy reje-

strujące w sektorze ochrony zdrowia
• 11.02.2011 r. – Warsztaty endodontycz-

ne – Świnoujście
• 05.03.2011 r. – Szkolenie „Kasy reje-

strujące w sektorze ochrony zdrowia”
• 19.03.2011 r. – Najnowsze trendy w sto-

matologii
• 02.04.2011 r. – Szkolenie z zakresu BHP
• 09.04.2011 r. – Szkolenie „Dokumenta-

cja medyczna pacjenta i rejestracja usług 
medycznych w sektorze ochrony zdrowia”

• 15.04.2011 r. – Warsztaty endodon-
tyczne

• 06.05.2011 r. – Warsztaty endodon-
tyczne

• 20.05.2011 r. – Warsztaty endodon-
tyczne

• 02.07.2011 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii

Na posiedzeniu ORL w dniu 
22 lutego 2012 r. nastąpiła zmiana 
składu komisji.

W wyniku wystosowanego zapy-
tania o dalszą chęć działalności na 
rzecz kolegów lekarzy dentystów: 
25 osób wyraziło ponowny akces, 
3 osoby zrezygnowały, 1 osobę nie 
będącą delegatem na OZL przyjęto 
w poczet członków komisji.

Przewodnicząca:
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler 

Prezydium:
dr n. med. Maciej Górski –  
       wiceprzewodniczący komisji
lek. dent. Karolina Woźniak –   
       sekretarz komisji
dr n. med. Łukasz Tyszler –  
       z-ca sekretarza komisji
lek. dent. Jerzy Szymczak
lek. dent. Beata Urbańska

Członkowie:
lek. dent. Paweł Andersz
lek. dent. Irena Bąkowska-Cieciórska
lek. dent. Małgorzata Bendig-Wielowiejska
lek. dent. Jadwiga Ciszewska
lek. dent. Maria Domańska-Wiktor
lek. dent. Wiesław Jankowski
dr n. med. Adam Kozłowski
lek. dent. Krystyna Lassocińska
lek. dent. Iwona Małecka
lek. dent. Anna Matysiak
lek. dent. Elżbieta Orczykowska-Stryczek
lek. dent. Jerzy Słotwiński
dr hab. n. med. Ewa Sobolewska
lek. dent. Maria Spychalska
dr n. med. Jolanta Szumigalska-Kozak
lek. dent. Halina Teodorczyk
lek. dent. Bogumiła Toporowska
lek. dent. Maria Turostowska
lek. dent. Elżbieta Wajs

sKłaD Komisji
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• 07.10.2011 r. – Systemy zarządzania 
jakością w pracowni rentgenowskiej 
(księgi jakości)

• 21.10.2011 r. – Warsztaty endodontycz-
ne II etap

• 22.10.2011 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii

• 18.11.2011 r. – Szkolenie z zakresu 
PPOŻ

• 03.12.2011 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii

• 13.01.2012 r. – Warsztaty endodontycz-
ne II etap 

• 27.01.2012 r. – Warsztaty endodontycz-
ne I etap 

• 07.03.2012 r. – ILS – natychmiastowa 
pomoc w stanach zagrożenia życia 

• 08.03.2012 r. – ILS – natychmiastowa 
pomoc w stanach zagrożenia życia 

• 13.04.2012 r. – Interpretacja zdjęć ra-
diologicznych 

• 14.04.2012 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii 

• 19.05.2012 r. – Opracowanie zębów pod 
korony protetyczne ze stopniem 

• 15.06.2012 r. – Zastosowanie wkła-
dów koronowo-korzeniowych z włók-
na szklanego do rekonstrukcji filara 
protetycznego 

• 12.10.2012 r. – ILS – natychmiastowa 
pomoc w stanach zagrożenia życia 

• 13.10.2012 r. – ILS – natychmiastowa 
pomoc w stanach zagrożenia życia 

• 19.10.2012 r. – Interpretacja zdjęć ra-
diologicznych 

• 16.11.2012 r. – Zastosowanie wkładów 
koronowo-korzeniowych z włókna 
szklanego do rekonstrukcji filara pro-
tetycznego 

• 17.11.2012 r. – Opracowanie zębów pod 
korony protetyczne ze stopniem 

• 01.12.2012 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii

• 22.02.2013 r. – Kurs medyczny w formie 
warsztatów z rentgenodiagnostyki.

• 23.02.2013 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii

• 11.03.2013 r. – Odbudowa punktów 
stycznych oraz szynowanie zębów 
w chorobach przyzębia

• 22.06.2013 r. – Najnowsze trendy w sto-
matologii

• 11.10.2013 r. – Dysfunkcje układu sto-
matognatycznego

• 11.10.2013 r. – Inspektor Ochrony Ra-
diologicznej

b) Współorganizowane:

• 27.02.2010 r. – Ochrona radiologiczna 
pacjenta

• 27.02.2010 r. – Inspektor Ochrony Ra-
diologicznej

• 16–17.04.2010 r. – II Międzynaro-
dowa Konferencja Protetyczna, Ka-
tedra i Zakład Protetyki Stomatolo-
gicznej PUM 

• 03-06.06.2010 r. – III Międzynaro-
dowe Sympozjum Fizykodiagnosty-
ki i Fizykoterapii Stomatologicznej, 
Zakład Propedeutyki i Fizykodia-
gnostyki Stomatologicznej PUM, 
Międzyzdroje

• 15-16.10.2010 r. – Międzynarodowa 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
„Adhezja w Stomatologii Odtwórczej”, 
Zakład Stomatologii Zachowawczej 
PUM i Zakład Stomatologii Zacho-
wawczej Przedklinicznej i Endodoncji 
Przedklinicznej PUM

• 27.11.2010 r. – Ochrona radiologiczna 
pacjenta

• 27.11.2010 r. – Inspektor Ochrony Ra-
diologicznej

• 10-11.06.2011 r. – III Międzynarodowa 
Konferencja Protetyczna „Możliwości 
i ograniczenia w rehabilitacji układu 
stomatologicznego”, Międzyzdroje

• 29.09 – 02.10.2011 r. – IV Międzyna-
rodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki 
i Fizjoterapii Stomatologicznej pt. „Sto-
matologia – specjalizacją interdyscypli-
narną”

• 07.10.2011 r. – Ochrona radiologiczna 
pacjenta

• 07.10.2011 r. – Inspektor ochrony ra-
diologicznej

• 12.10.2011 r. – ILS – Natychmiastowa 
pomoc w stanach zagrożenia życia Im-
mediate Life Support

• 13.10.2011 r. – ILS – Natychmiastowa 
pomoc w stanach zagrożenia życia Im-
mediate Life Support

• 20-22.04.2012 r. – Szczecińskie 
Sympozjum Studentów Stomatologii 
– Zjazd Walny PTTS – Polskie To-
warzystwo Studentów Stomatologii 
Oddziału Szczecin oraz Parlamentu 
Studentów PUM.

• 31.05 – 01.06.2013 r. – V Międzyna-
rodowe Sympozjum Fizykodiagnostyki 
i Fizjoterapii Stomatologicznej, Mię-
dzyzdroje.

• 11.10.2013 r. – Ochrona radiologiczna 
pacjenta.

ŁĄCZNIE przeszkolonych zostało 
3637 lekarzy dentystów i lekarzy

iii.  Działania związane z wykonywaniem zawodu 
lekarza dentysty

• 12.01.2010 r. – Sprawa autoklawów – 
korespondencja z Urzędem Dozoru 
Technicznego Oddziału Terenowego 
w Szczecinie dotycząca sprecyzowania 
kwestii kontroli gabinetów przez UDT.

• 21.04.2010 r. – uwagi do projektu roz-
porządzenia ws. promieniowania joni-
zującego.

• 24.09.2010 r. – Uwagi do projektu 
ustaw: o zawodach lekarza i lekarza den-
tysty, o prawach Pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta i działalności leczniczej.

• 16.03.2011 r. – Stanowisko Komisji 
ds. Lekarzy Dentystów w sprawie opo-
datkowania usług medycznych udziela-
nych przez lekarzy i lekarzy dentystów 
zerową stawką podatku od towarów 
i usług.

• 16.03.2011 r. – Stanowisko Komisji 
ds. Lekarzy Dentystów w sprawie ujed-
nolicenia terminologii usług używanej 
w kasach rejestrujących przez lekarzy 
dentystów.

• 15.06.2011 r. – spotkanie z panem Janu-
szem Gonczarow kierownikiem Oddzia-
łu Higieny Radiacyjnej DNS Państwo-
wej Inspekcji Sanitarnej w Szczecinie 
dot. zmian w Rozporządzeniu MZ z dnia 
18 lutego 2011 r. w sprawie warunków 
bezpiecznego stosowania promieniowa-
nia jonizującego dla wszystkich rodzajów 
ekspozycji medycznej.
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• 11.01.2012 r. – Stanowisko Komisji 
ds. Lekarzy Dentystów w sprawie usta-
wy refundacyjnej,

• 14.02. 2012 r. – Spotkanie z ministrem 
zdrowia Bartoszem Arłukowiczem, dyrek-
torami departamentów MZ, wiceprezes 
Anną Lellą – przedstawienie głównych 
problemów środowiska lekarzy dentystów

• 26.07.2012 r. – Uwagi do projektu roz-
porządzenia Ministra Finansów w spra-
wie zwolnień z obowiązku prowadzenia 
ewidencji przy zastosowaniu kas reje-
strujących,

• 14.11.2012 r. – Stanowisko Komisji 
ds. Lekarzy Dentystów w sprawie zwo-
łania delegatów – lekarzy dentystów na 
Krajowy Zjazd Lekarzy,

• 14.11.2012 r. – Stanowisko Komisji ds. Le-
karzy Dentystów w sprawie priorytetów 
w świadczeniach stomatologicznych fi-
nansowanych ze środków publicznych.

• 10.05.2013 r. – Spotkanie w siedzibie 
NIL z przedstawicielami Polskiego To-
warzystwa Techników Dentystycznych.

• 20.05.2013 r. – Uwagi do projektu Sta-
nowiska NRL w/s zasad wykonywania 
praktyki lekarskiej na podstawie ustawy 
o działalności leczniczej.

• 29.05.2013 r. – Uwagi do projektu Nor-
my Europejskiej prPNprEN 16372E 
„Chirurgiczne i niechirurgiczne usługi 
medyczne”.

• 31.07.2013 r. – Stanowisko Prezydium 
Komisji ds. Lekarzy Dentystów ws. pro-
jektu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu lecznictwa stomatologicznego.

iV.  Działalność na arenie ogólnopolskiej, 
współpraca z Komisją stomatologiczną nRl  
i okręgowymi izbami lekarskimi w Polsce:

RoK 2010

• Udział w posiedzeniach Komisji Sto-
matologicznej NRL.

• Spotkanie z przedstawicielami Ko-
misji Stomatologicznej NRL podczas 
20.  Środkowoeuropejskiej Wystawy 
Produktów Stomatologicznych CeDe 
2010 w Poznaniu.

• Udział w posiedzeniu Komisji Stoma-
tologicznej ORL w Gdańsku.

• Wspólne posiedzenie komisji z lek. dent. 
Jarosławem Kozaczyńskim wicepreze-
sem ORL w Koszalinie, przewodniczą-
cym Komisji Stomatologicznej.

• Udział przedstawicieli komisji w Konfe-
rencji „Stomatologia 2010”, Warszawa.

RoK 2011

• Udział w posiedzeniach Komisji Sto-
matologicznej NRL.

• Spotkanie z przedstawicielami Komisji 
Stomatologicznej NRL podczas 21. Środ-
kowoeuropejskiej Wystawy Produktów Sto-
matologicznych CeDe 2011 w Poznaniu.

• Udział w posiedzeniu XXXVIII Konfe-
rencji Stomatologicznej w Rytrze.

RoK 2012

• Udział w posiedzeniach Komisji Sto-
matologicznej NRL.

• 22. Środkowoeuropejska Wystawa Pro-
duktów Stomatologicznych CeDe 2012 
w Poznaniu.

• Spotkanie Konwentu Prezesów 
Okręgowych Izb Lekarskich w dniu 
16.03.2012 r., Senat RP: „Ocena aktu-
alnej sytuacji w ochronie zdrowia, ze 
szczególnym uwzględnieniem obowią-
zujących aktów prawnych”.

• Wykład w trakcie Nadzwyczajnego 
XI posiedzenia Krajowego Zjazdu Leka-
rzy w dniach 24 – 25.02.2012 r. „Nowe-
lizacja projektu stażu podyplomowego 
dla lekarzy-dentystów.

• Trzecie Łódzkie Spotkanie Stomatolo-
giczne – OIL w Łodzi – 28-30.09.2012 r.

• 26-28.10.2012 r. Szkoleniowa Konferen-
cja Lekarzy Stomatologów, Rytro-Jesień.

RoK 2013

• Udział w posiedzeniach Komisji Sto-
matologicznej NRL.

• Spotkania Grupy roboczej Komisji Sto-
matologicznej NRL ds. negocjacji z NFZ.

• 23.Środkowoeuropejska Wystawa Pro-
duktów Stomatologicznych CeDe 2012 
w Poznaniu.

• Czwarte Łódzkie Spotkanie Stomato-
logiczne – 27–29.09.2013 r.

V. narodowy Fundusz zdrowia

• 12.05.2010 r. – Uwagi do projektu 
rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych.

• 30.07.2010 r. – Apel Prezydium Komi-
sji skierowany do Ministerstwa Zdro-
wia o podjęcie działań zmierzających 
do zmiany §  8 Ogólnych warunków 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowot-
nej, stanowiących załącznik do rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 
06 maja 2008 r.

• 06.04.2011 r. – Stanowisko Komisji 
ds. Lekarzy Dentystów w sprawie Za-
rządzenia Prezesa Narodowego Fundu-
szu Zdrowia zmieniającego zarządzenie 
w sprawie określenia warunków zawie-
rania i realizacji umów w rodzaju lecze-
nie stomatologiczne.

• 15.06.2011 r. – Skierowanie pisma 
do Zachodniopomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ dot. protokołów 
renegocjacji przesłanych przez ZOW 
NFZ do lekarzy dentystów udzielających 
świadczeń gwarantowanych z zakresu 
stomatologii.

• Uczestniczenie w pracach Grupy Ro-
boczej Komisji Stomatologicznej NRL 
ds. negocjacji z NFZ – 2012 rok.

• 14.11.2012 r. – Stanowisko Komi-
sji ds. Lekarzy Dentystów w sprawie 
priorytetów w świadczeniach stomato-
logicznych finansowanych ze środków 
publicznych.

• 03.07.2013 r. – pismo skierowane do 
Wiceprezes NRL Anny Lelli ws. projek-
tu apelu pana Andrzeja Baszkowskiego 
do Prezesa NFZ.

Vi.  Współpraca Komisji wewnątrz struktur oil 
oraz z podmiotami zewnętrznymi

• z Komisją ds. Kształcenia Podyplo-
mowego, 
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• z Komisją Kultury, Sportu i Rekreacji, 
• z Klubem Młodego Lekarza, 
• z Komisją ds. Komunikacji z Lekarzami,
• z Biuletynem Vox Medici, 
• z Komisją Stomatologiczną NRL, 
• z Polskim Towarzystwem Stomatologicz-

nym Oddział Szczecin, 
• z Pomorskim Uniwersytetem Medycz-

nym w Szczecinie,
• z Uniwersytecką Kliniką Stomatologicz-

ną PUM Sp. z o.o.,
• z Wydziałem Zdrowia Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Zachodniopo-
morskiego, 

• z Wydziałem Polityki Społecznej Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

inne

• 22.04.2010 r. – Apel ORL w Szczecinie 
z inicjatywy Komisji ds. Lekarzy Denty-
stów w sprawie wzrostu wynagrodzeń 
dla nauczycieli akademickich.

• 22.09.2010 r. – Organizacja uroczystego 
posiedzenia ORL w Szczecinie i Komisji 
ds. Lekarzy Dentystów z okazji Między-
narodowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej.

• 23.11.2010 r. – udział w konferencji 
studenckiej „Kończysz studia i co da-
lej?” Studenckie Towarzystwo Naukowe 
PUM w Szczecinie.

• 09.12.2010 r. – Spotkanie opłatkowe 
z lekarzami dentystami stażystami.

• 15.12.2010 r. – Świąteczne posiedze-
nie Komisji z zaproszonymi gośćmi:  
dr. n. med. Mariuszem Pietrzakiem 
– prezesem ORL w Szczecinie, lek. 
dent. Jarosławem Kozaczyńskim wi-
ceprezesem ORL w Koszalinie i prze-
wodniczącym Komisji Stomatologicznej, 
dr  n.  med. Haliną Ey-Chmielewską 
Prezesem PTS, lek. dent. Jolantą Szu-
migalską-Kozak Kierownikiem Działu 
Stomatologii w Wydziale Świadczeń 
Opieki Zdrowotnej NFZ, Radnymi 
Miasta Szczecin dr n. med. Adamem 
Kozłowskim i dr. n. med. Łukaszem 
Tyszler.

• 15.12.2010 r. – Stanowisko nr 3/2010 
Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL 
w Szczecinie ws. projektu punktowej 

oceny gabinetów skierowane do ORL 
w Szczecinie.

• 17–19.12.2010 r. – Udział w XLV Kon-
ferencji Komisji Wyższego Szkolnictwa 
Medycznego Parlamentu Studentów 
Rzeczpospolitej Polskiej – Parlament 
Studentów PUM w Szczecinie. 

• Komisja wspierała akcję organizowa-
ną przez OIL w Szczecinie „Lekarze 
Dzieciom”. W czasie Konferencji z cy-
klu „Najnowsze trendy w stomatologii” 
w dniu 09.10.2010 r. Komisja zorgani-
zowała zbiórkę pieniędzy, które zostały 
przekazane na akcję charytatywną.

• 03.12.2011 r. – Zbiórka publiczna na 
rzecz dzieci z czterech domów dziecka 
objętych opieką OIL w Szczecinie w cza-
sie Konferencji naukowo-szkoleniowej 
z cyklu „Najnowsze trendy w stomato-
logii” z „Ożenkiem” w tle, która odbyła 
się w Teatrze Współczesnym.

• 19.12.2011 r. – Świąteczne posiedze-
nie komisji oraz uroczyste przekaza-
nie Odznaczenia imienia dr Andrzeja 
Janusza Fortuny ustanowionego przez 
OIL w Krakowie prof. dr hab. n. med. 
Zbigniewowi Jańczukowi. Zaproszeni 
goście: dr n. med. Mariusz Pietrzak – 
prezes ORL w Szczecinie, prof. dr hab. 
n. med. Przemysław Nowacki rektor 
PUM, dr hab. n. med. Mariusz Lipski 
prof. nadzw. PUM – dziekan Wydziału 
Lekarsko-Stomatologicznego PUM oraz 
Honorowi Członkowie OIL w Szcze-
cinie prof. dr hab. n. med. Krystyna 
Lisiecka-Opalko, dr n. med. Zbigniew 
Hamerlak, prof. dr hab. n. med. Halina 
Pilawska, prof. dr hab. n. med. Wanda 
Andrzejewska, dr n. med. Halina Ey-
-Chmielewska.

• 2011 r. – Komisja wspierała akcję or-
ganizowaną przez OIL w Szczecinie 
„Lekarze Dzieciom”.

• 19.12.2012 r. – Świąteczne posie-
dzenie Komisji. Zaproszeni goście: 
dr n. med. Mariusz Pietrzak – Prezes 
ORL w Szczecinie, mgr Mariola Cieśla 
– dyrektor Wydziału Zdrowia Publicz-
nego Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, lek. dent. Jolanta Szu-
migalska-Kozak – kierownik działu sto-
matologii w Wydziale Świadczeń Opie-

ki Zdrowotnej ZOW NFZ, dr n. med. 
Halina Ey-Chmielewska – prezes PTS 
Oddział w Szczecinie.

• Integracja środowiska lekarskiego 
(wspólne konferencje, sztuka teatral-
na podczas konferencji 01.12.2012 r.).

• 2012 r. – zbiórka publiczna na rzecz 
dzieci z czterech domów dziecka obję-
tych opieką OIL w Szczecinie w czasie 
konferencji naukowo-szkoleniowych, 
warsztatów, kursów medycznych or-
ganizowanych przez komisję,

• 27.03.2013 r. – Spotkanie w trakcie po-
siedzenia komisji z przedstawicielem 
Wydziału Zdrowia Publicznego Zachod-
niopomorskiego Urzędu Wojewódzkie-
go, panią Martą Piasecką-Buszkiewicz 
– Inspektorem Wojewódzkim Oddzia-
łu Nadzoru i Kształcenia w Ochronie 
Zdrowia ws. specjalizacji lekarsko-den-
tystycznych. 

• 27.03.2013 r. – Spotkanie w trakcie po-
siedzenia Komisji z prof. dr hab. n. med. 
Krystyną Lisiecką-Opalko oraz dr n. 
med. Danutą Leitz-Kijak, organizato-
rami V Międzynarodowego Sympozjum 
Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stoma-
tologicznej, Międzyzdroje.

• 25.05.2013 r. – Dofinansowanie spotka-
nia Absolwentów Oddziału Stomatolo-
gicznego Wydziału Lekarskiego Pomor-
skiej Akademii Medycznej z roku 1953.

• 13-15.06.2013 r. – Duński system za-
bezpieczenia zdrowotnego i jego odpo-
wiedź na wyzwania dzisiejszej Europy, 
Kopenhaga.

• 19.06.2013 r. – Stanowisko Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie w/s pro-
jektu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
ws. limitu przyjęć na kierunki lekarski 
i lekarsko-dentystyczny.

• 31.07.2013 r. – Stanowisko Prezydium 
Komisji ds. Lekarzy Dentystów ws. pro-
jektu rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w/s świadczeń gwarantowanych z zakre-
su leczenia stomatologicznego.

• 2013 r. – Zbiórka publiczna na rzecz 
dzieci z domów dziecka objętych opieką 
OIL w Szczecinie w czasie w trakcie: 
konferencji naukowo-szkoleniowych, 
warsztatów, kursów medycznych, szko-
leń organizowanych przez komisję.
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23 listopada zakończyłem ośmioletnią pracę na stanowisku Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

OIL w Szczecinie. W tym czasie dokonało się wiele zmian w funkcjonowaniu biura rzecznika, ale też w naszej 

rzeczywistości prawnej. Po kłopotliwych wydarzeniach sprzed kilku lat nie pozostał najmniejszy ślad. Teraz biuro 

funkcjonuje nadzwyczaj sprawnie, co zawdzięczam oddaniu całego zespołu zastępców i pracowników mojego biura.

Po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym funkcję i obowiązki rzecznika przejął rekomendowany przeze mnie 

prof. Jacek Różański, któremu życzę wielu sukcesów na tym stanowisku. Niewątpliwie także odporności, gdyż, 

podobnie jak ja, będzie musiał stawić czoło sytuacjom, w których po drugiej stronie może stanąć bliski współpra-

cownik, czy kolega ze studiów. W takich chwilach tylko żelazne poczucie moralności i niezawisłości rzecznika okaże 

się cechą niezbędną.
Rzecznik, który z założenia jest osobą bezstronną i uczciwą, w takich momentach staje przed zagrożeniem, iż lista 

osób mu nieżyczliwych, a nawet wrogich, może się nieco wydłużyć. A to w konsekwencji przenosi się na życie pry-

watne i zawodowe. To trudne, wszak nasze środowisko nie jest aż tak liczne, żebyśmy się nie znali lub przynajmniej 

o sobie nie wiedzieli.
O konieczności ponoszeniu odpowiedzialności za popełnione błędy nawet nie wspominam, gdyż jest to oczywiste.

Wobec faktu, że do grona zastępców dołączyło wiele nowych osób, życzę swojemu następcy, by jak najszybciej 

udało im się wdrożyć w niełatwy tok prowadzenia postępowań, bo tylko to gwarantuje niezakłóconą pracę całego 

biura rzecznika.
Żegnając się dziękuję wszystkim moim współpracownikom – zastępcom, na których mogłem polegać, i którzy 

z oddaniem i lojalnością wspierali mnie w trudnych momentach, jakich nie brakowało. Szczególnie dziękuję pra-

cownikom „mojego” biura, paniom Marcie Hamerskiej-Litwinowicz i Marcie Witek, gdyż bez ich oddania i ciężkiej 

pracy, nierzadko po godzinach, a nawet w domu, biuro rzecznika nie mogłoby tak sprawnie funkcjonować.

Szczecin, 23.11.2013 r.

Koleżanki i Koledzy!

Z wyrazami szacunku
dr n. med. Marek Rybkiewicz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej w latach 2006–2013

PODZIĘKOWANIE

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 
Oddział w Szczecinie

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2014
najserdeczniejsze życzenia wszystkim członkom oddziału

składają
prezes oddziału

dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska
oraz zarząd: Małgorzata Bendig-Wielowiejska, Krystyna Jania, Adam Skowron, Donata Kowalska,  

Ewa Perzanowska, dr hab. n. med. Danuta Wójtowicz.
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oddział w Szczecinie zaprasza członków oddziału na 

pierwsze spotkanie szkoleniowo-naukowe w nowym roku 2014.
Posiedzenie odbędzie się w 

 Buchalterze, przy ul. Wojska Polskiego 82, 18.01.2014 r. o godz. 10.00 
Temat: „Wypełniacze od punktu A do punktu G”
Wykładowca: dr n. med. Krzysztof Jach, Specjalistyczna Prywatna Praktyka Laryngologiczna

Temat: „Znaczenie wczesnej wykrywalności stanów przednowotworowych w jamie ustnej 
w gabinecie podstawowej opieki stomatologicznej dla rokowania i terapii pacjentów”

Wykładowca: dr hab. n med. Mieczysław Sulikowski,  
emerytowany Kierownik Kliniki i Zakładu Chirurgii szczękowo-twarzowej PUM

PODZIEKOWANIE
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Magda Wiśniewska

O statnie w VI kadencji posiedze-
nie Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie odbyło się 20 li-
stopada 2013 roku. Prowadził 

je prezes OIL w Szczecinie dr Mariusz 
Pietrzak. Spotkanie, tak jak co miesiąc, 
zaczęliśmy od zatwierdzenia jego progra-
mu oraz przyjęcia protokołu z poprzed-
niej rady. Potem zwyczajowo zajęliśmy 
się sprawami związanymi z Okręgowym 
Rejestrem Lekarzy, Rejestrem Indywi-
dualnych Praktyk Lekarskich oraz reje-
strem podmiotów prowadzących kształ-

cenie podyplomowe dla lekarzy i lekarzy 
dentystów. Zatwierdzone zostały również 
decyzje Komisji Finansowej i Komisji So-
cjalnej. Członkowie ORL zostali również 
poinformowani o wypowiedzeniu umo-
wy dzierżawy pomieszczeń Klubu Reme-
dium przez dotychczasowego dzierżawcę.

Podjęto także decyzję dotyczącą wy-
stosowania apelu do ministra zdrowia 
o zmianę przepisów rozporządzeń w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakre-
su ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
oraz z zakresu lecznictwa szpitalnego dot. 
umożliwienia wykonywania świadczeń le-
karzom z pierwszym stopniem specjalizacji.

Pozostałą część ostatniego spotkania 
w gronie członków ORL VI kadencji zdo-
minowały kwestie przygotowań do Okrę-
gowego Zjazdu Lekarzy mającego odbyć 
się 23.11.2013 r.

Drugą, bardziej oficjalną część spo-
tkania zdominował nastrój pożegnania 
i podziękowań.

Jak opisać te 4 lata ORL w Szczecinie? 
Spokój i zaangażowanie, pasja i przyjaźń… 

Tak subiektywnie oceniam tę kadencję 
rady. W tym czasie przyszło nam zmie-
rzyć z wieloma wyzwaniami codziennego 
życia w świecie medycyny polskiej, który, 
jak sami Państwo wiecie, czasami przypo-
minał labirynt bez wyjścia. Kwestie recept, 
problemów z refundacją, kontraktowania 
usług przez NFZ, szkolenie podyplomowe, 
sposób zatrudniania lekarzy… Mam na-
dzieję, że zarówno działania na naszym 
lokalnym polu, jak i głos przedstawicieli 
Szczecina słyszany w Warszawie choć tro-
chę pomogły naszym koleżankom i kolegom. 
Że udało nam się choć odrobinę poprawić 
wizerunek i odbiór samorządu lekarskiego 
przez najważniejszych recenzentów naszej 
pracy – lekarzy OIL Szczecin.

Liczę na to, że ORL już nowej, VII ka-
dencji uda się umacniać wizerunek sa-
morządu lekarskiego jako pełnoprawnego 
partnera zarówno władz ustawodawczych, 
jak i wykonawczych. I że jeszcze bardziej 
zwrócą uwagę na potrzeby każdego lekarza 
należącego do Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie.

Wiadomości z Okręgowej Rady Lekarskiej

Polskie TowarzysTwo lekarskie
ma zaszczyt zaprosić Państwa

na Bal lekarza
w Restauracji „Ceremonia”

w Szczecinie, przy ul. Klemensa Janickiego 33
8 luty (sobota) od godz. 20.30

Bilety w cenie 200 zł dla członków PTL, 
a 250 dla pozostałych osób.

Szczegółowych informacji udziela
pani Lidia Borkowska w OIL w Szczecinie, 

tel. 91 487-49-36 wew. 104
oraz dr Roman Milkiewicz, tel: 691-970-972

W tym roku mile widziane są stroje z różnych epok
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25 października tego roku 
weszła w życie Dyrekty-
wa Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2001/24/

UE z dnia 9 marca 2011 r. Od tego dnia 
wszyscy obywatele Unii Europejskiej są 
uprawnieni do refundacji leczenia za gra-
nicą. Czy dotyczy to także obywateli Polski?

Zgodnie z wieloletnią tradycją panującą 
w naszej ochronie zdrowia – brak jest prze-
pisów wykonawczych. W tym wypadku nie 
ma nawet ustawy – a więc aktu prawnego 
uchwalanego przez parlament. Mimo że 
było na to ponad dwa lata, rząd dopiero we 
wrześniu przyjął założenia do tej ustawy. 
Jej projekt po uzgodnieniach ma być goto-
wy w listopadzie, a grudniu trafi do prac 
w Sejmie. Kiedy będziemy mieli konkretne 
przepisy? Tego nie wie nikt.

Zgodnie z unijną dyrektywą zwrot 
kosztów nastąpi w kraju ojczystym według 
jego stawek. Resztę musi pokryć pacjent. 
W Polsce takim zwrotem zająłby się NFZ. 

Jednak brak przepisów wykonawczych we-
dług prezesa NFZ powoduje, iż obywate-
le polscy nie mogą korzystać z refundacji 
leczenia za granicą. Rzecznik resortu 
zdrowia wydał komunikat, że dopóki nie 
ma ustawy, dyrektywy transgranicznej 
się nie stosuje. Według MZ to ustawa bę-
dzie „podstawą składania i rozpatrywania 
wniosków o zwrot kosztów transgranicznej 
opieki zdrowotnej”.

Jest również inny punkt widzenia: zda-
niem części ekspertów ochrony zdrowia od 
25 października można korzystać z lecze-
nia za granicą. Według nich pacjenci nie 
powinni tracić na tym, że resort zdrowia 
spóźnił się z ustawą. Minął czas na dosto-
sowanie przepisów, a prawo UE ma prymat 
nad ustawą. Czyli: pacjenci mogą leczyć się 
za granicą, a NFZ ma obowiązek zwrócenia 
pieniędzy. Jednak nawet gdyby udało się 
przekonać do tej opinii urzędnika w NFZ, 
pieniędzy wypłacić z kasy nie można. Po-
zostaje droga sądowa.

W założeniach do ustawy próbuje się 
maksymalnie utrudnić korzystanie przez 
naszych obywateli z refundacji leczenia za 
granicą. Przyznał to premier, uzasadniając: 

„jeśli część pieniędzy trafi za granicę, nasz 
system będzie zagrożony, NFZ stara się tak 
przygotować do dyrektywy transgranicznej, 
by zbyt wiele pieniędzy nie wyszło poza 
granice Polski”.

Najprawdopodobniej, aby móc korzy-
stać z dobrodziejstwa dyrektywy, potrzebne 
będzie wcześniejsza zgoda płatnika, czyli 
NFZ. Oczywiście, dotyczyć to może wyłącz-

nie świadczeń gwarantowanych w Polsce. 
Kwota zwrotu będzie równa stawce, jaką 
NFZ płaci świadczeniodawcom za podobne 
procedury medyczne wykonywane w Pol-
sce. Jednocześnie refundacja nie może 
przekroczyć wydatków rzeczywiście po-
niesionych przez pacjenta (czyli zarobek 
na leczeniu nie wchodzi w grę). Przewiduje 
się wprowadzenie tzw. przepisu ostrożno-
ściowego. Na jego podstawie NFZ będzie 
mógł zawiesić wypłaty z tytułu zwrotu 
kosztów świadczeń, gdy globalne wydatki 
poniesione w danym roku osiągną kwotę 
limitu wydatków przeznaczonych na dany 
rok. Wówczas wydatki te będą pokrywane 
w pierwszej kolejności z limitu wydatków 
na kolejny rok. Pula pieniędzy zaplanowana 
na ten cel to ok. 280 mln zł w 2014 r.

Trudno nie rozumieć obaw rządu, Mi-
nisterstwa Zdrowia i NFZ. Strona polska 
była przeciwna dyrektywie. Ryzyko finan-
sowe jest duże. Pewnie mało kto będzie 
chciał mieć operację przepukliny w Ma-
drycie albo wizytę u kardiologa w Paryżu. 
Łatwiej wyobrazić sobie korzystanie z le-
czenia w sąsiednim kraju przez pacjentów 
terenów przygranicznych. Mieliśmy tego 
przedsmak przed kilku laty gdy okazało się, 
że 1/3 noworodków urodzonych w Schwedt 
to Polacy. Z doniesień prasowych wynika, 
że Niemcy i Czesi liczą na polskich pacjen-
tów. Niemcy mają wolne moce przerobowe, 
a Czesi twierdzą, że wiele procedur jest 
u nich tańszych.

Organizacje reprezentujące interesy 
pacjentów argumentują, że obywatel płaci 

Transgraniczne 
leczenie
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ubezpieczenie i ma prawo do leczenia za 
własne pieniądze w całej Unii. Zwłaszcza, 
jeżeli w Polsce musi czekać w kolejce, a za 
granicą będzie załatwiony od ręki. W tym 
rozumowaniu pomija się jednak dwa pod-
stawowe fakty. Po pierwsze, w naszym kra-
ju ubezpieczenia zdrowotnego nie płaci 
1/3 osób, które mają prawo do bezpłatnego 
leczenia. Składkę opłaca za nich budżet 
państwa. Są to np. bezrobotni, rolnicy 
poniżej 6 ha (w tej grupie tzw. „rolnicy 
z Marszałkowskiej” – często bogaci ludzie 
którzy są ubezpieczeni w KRUZ), niektó-

re służby mundurowe. Po drugie – ubez-
pieczenie społeczne to nie jest autocasco 
na zdrowie. Zakłada ono tzw. solidaryzm, 
czyli zasadę, że płacą wszyscy (w Polsce 
jest ona łamana – patrz wyżej), a korzysta-
ją najbardziej potrzebujący. Jeżeli dzieje 
się to w obrębie jednego kraju – jest to 
zrozumiałe. Trudniej rozciągnąć tę za-
sadę na całą Europę. Mimo postępującej 
integracji Unia jednym krajem na pewno 
jeszcze nie jest.

Z zamieszania wokół wprowadzenia 
dyrektywy transgranicznej można wysnuć 
kilka ciekawych wniosków:

– Uwagę zwraca fakt, że nasi decyden-
ci (z premierem na czele) znowu zaczęli 
zauważać, że w polskim systemie ochrony 
zdrowia jest za mało pieniędzy. W ostatnich 
latach przeważał pogląd, że pieniądze nale-
ży lepiej wykorzystywać oraz że zwiększenie 
nakładów nie przyniesie korzyści pacjentom. 
Bardzo korzystna odmiana.

– Proszę również zauważyć, że wprowa-
dzenie dyrektywy spowoduje możliwości 
współpłacenia pacjentów za usługi me-
dyczne. Do tej pory była to rzecz wyklęta. 
NFZ przykładnie karał placówki medyczne, 

które dopuszczały taką praktykę. Działo 
się to np. w przypadku dopłacenia przez 
pacjentów za droższy, niż standardowy im-
plant. Teraz pacjent będzie to mógł zrobić 
już kilka kilometrów za naszą zachodnią 
lub południową granicą. Szkoda tylko, że 
zyskają na tym Czesi lub Niemcy.

– Podstawą ustawy refundacyjnej była 
zasada konieczności podpisania przez leka-
rza umowy z NFZ (OZZL i Izba Lekarska od 
początku zwracały uwagę na oczywisty fakt, 
że to nie lekarzowi, a pacjentowi należy się 
refundacja). Polski lekarz wypisze receptę, 
zagraniczny aptekarz ją zrealizuje, a polski 

pacjent dostanie z NFZ pieniądze w wyso-
kości polskiej refundacji (na razie zapłaci 
100%, bo nie ma ustawy). Minister 7 listo-
pada znowelizował rozporządzenie w spra-
wie recept lekarskich wprowadzając wzór 

„recepty transgranicznej”. Pacjent może taką 
receptę zrealizować w kraju. Tylko po co 
wystawiającemu lekarzowi umowa z NFZ?

Na koniec pytanie – co będzie, gdy 
zwlekanie z wprowadzeniem przepisów 
implementujących dyrektywę będzie się 
przedłużało. Wyjaśnia to dr Mikołaj Toma-
szyk, politolog z UAM: „Brak ustawy może 

rodzić dla Polski konsekwencje prawne. 
Jeśli państwo nie zrobi tego w odpowiednim 
czasie, może zostać pociągnięte do odpo-
wiedzialności przed Trybunałem Sprawie-
dliwości. To jednak długotrwała procedu-
ra, bo najpierw Komisja Europejska pyta 
o przyczynę opóźnienia. Jeśli nie jest ono 
celowe, państwo dostaje dodatkowy czas. 
Później Trybunał Sprawiedliwości może na 
państwo nałożyć karę finansową”.

Za przykład może służyć dyrektywa 
związana z in vitro. Polska powinna ją 
wdrożyć w 2008 roku. Mija 5 lat. Kary fi-
nansowej jeszcze nie ma.
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2 września tego roku, w Białym-
stoku odbyła się konferencja 
pt. „Elektroniczna dokumenta-
cja medyczna – szanse i zagro-

żenia”. Spotkanie miało miejsce na rok 
przed planowaną na 1 sierpnia 2014 roku 
rewolucyjną zmianą w funkcjonowaniu 
opieki zdrowotnej. Stosowana dotych-
czas tradycyjna papierowa dokumentacja 
medyczna ma zostać w pełni zastąpiona 
formą elektroniczną. O tym, jak obecnie 
wygląda stan przygotowań systemu ochro-
ny zdrowia oraz o tym, co w rzeczywistości 
decydować będzie o ostatecznym sukce-
sie projektu, dyskutowano w Białymsto-
ku. Spotkanie zorganizowały wspólnie 
Północno-Wschodni Klaster Edukacji 
Cyfrowej, Ministerstwo Zdrowia i Urząd 
Marszałkowski Województwa Podlaskiego. 
Konferencja, której adresatami byli dyrek-
torzy i pracownicy placówek ochrony zdro-
wia, zgromadziła ponad 90 uczestników.

Wiceminister zdrowia Cezary Rzemek 
mówił o tym, że przejście z przechowywa-

nia danych w formie tradycyjnej na wersję 
cyfrową pozwoli nie tylko uniknąć mno-
żenia dokumentów, ale także sprawi, że 
wszystko, co niezbędne zarówno lekarzowi, 
jak i pacjentom, dostępne będzie w jednym 
miejscu. — Mamy oczywiście świadomość 
obaw pojawiających się w środowisku me-
dycznym. Z tego miejsca chciałbym jednak 
zapewnić, że Ministerstwo Zdrowia dokłada 
wszelkich starań, by stworzyć optymalne wa-
runki przygotowania się do nadchodzących 
zmian — podkreślił min. Rzemek.

— Podstawę sukcesu stanowić będzie nie 
tyle samo wdrożenie projektu, co zapewnie-
nie dostępu do danych zarówno pacjentom, 
jak i pracownikom służby zdrowia. Do tego 
niezbędna jest zmiana mentalnościowa. 
Klaster już dziś dysponuje narzędziami, 
które pozwolą zminimalizować pojawia-
jące się na tym pierwszym etapie trudności 

— mówił przewodniczący Rady Północno-
-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej 
Krzysztof Głomb.

Nie znam osoby (tzn. pana Głomba), ale 
znam ten sposób myślenia, daleko starszy 
niż historia cyfryzacji. Lekka bufonada, duże 

oderwanie od rzeczywistości, głębokie prze-
świadczenie o swojej nieomylności. Haszek 
napisał książkę o takich postaciach (w tym 
roku minęła 90. rocznica jego śmierci). A co to 
jest klaster? Termin ten ma polski odpowied-
nik. Jest to zgęstek. A zgęstek to: „zgrupowa-
nie przestrzenne lub powiązanie systemowe 
mniejszych obiektów w jeden większy”.

I wszystko jasne.
Na szczęście znalazł się ktoś rozsądny 

w Ministerstwie Zdrowia. Chociaż jest to 
rozsądek na poziomie dziecka z bajki An-
dersena, które dostrzegło nagość króla. Do 
1 stycznia 2017 r. szpitale i przychodnie 
będą mogły stosować formę papierową do-
kumentacji. Lekarze wystawiający recepty 
dla siebie i rodziny będą zaś dokumento-
wać je na papierze jeszcze dłużej, bo do 
początku 2020 r. Jest z tym odroczeniem 
kłopot legislacyjny, bo pierwotny termin 
1  sierpnia przyszłego roku przewiduje 
ustawa o systemie informacji w ochronie 
zdrowia. Wszystkie szpitale, przychodnie 
i gabinety miały zostać zinformatyzowane 
do tego dnia. Ministerstwo Zdrowia pracuje 
nad zmianą ustawy. Na razie przesunięcie 
terminu e-rewolucji zapisano w założeniach 
do nowelizacji ustawy o prawach pacjenta 
i rzeczniku praw pacjenta. „Realny termin 
na wprowadzenie w całości dokumentacji 
medycznej to 2035 r., bo ok. 20 lat trwają 
procesy informatyzacji” — to opinia Ada-
ma Kozierkiewicza, byłego dyrektora Cen-
trum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia (agendy ministerstwa). Trochę to 
dalekie od stanowiska klastra Głomba. Który 
z ekspertów jest bliższy prawdy? Jaki jest 
stan cyfryzacji w polskiej ochronie zdrowia? 
Jaki jest koń, każdy widzi. Sytuację można 
porównać do polskiej motoryzacji przed 
40 laty. Samochody były, ale motoryzacji 
nie było. Komputery stoją na każdy biurku, 
ale systemy informatyczne są w powijakach. 
Programy zawieszają się kilka razy dziennie, 
informatycy są codziennymi gośćmi na od-
działach. Większość z nas ma tylko dodat-
kowy kłopot z gadżetem na biurku, korzyści 
niewiele. W tych warunkach wprowadzenie 
całkowitej dokumentacji elektronicznej gro-
ziłoby paraliżem całej ochrony zdrowia. Na 
razie przedłużono termin o 2,5 roku. Miejmy 
nadzieję, że nie będzie to czas stracony.

E-rewolucja odłożona
Nowy termin: 01.01.2017 r.
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dr Roman Zbigniew Milkiewicz 
Przewodniczący oddziału Szczecińskiego 

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

W śród 20 celów jakie stawia 
sobie towarzystwo są, między 
innymi, rozwijanie wiedzy 
oraz podnoszenie poziomu 

naukowego i kwalifikacji zawodowych 
lekarzy, dbałość o właściwe warunki wy-
konywania zawodu oraz krzewienie i roz-
wijanie zasad deontologii i etyki lekarskiej. 
W dzisiejszych warunkach role te spełniają 
specjalnościowe towarzystwa naukowe, 
związek zawodowy lekarzy i izby lekarskie.

Czy zatem PTL jest już niepotrzebne?

Z tym pytaniem zwracam się do 
wszystkich lekarzy czytających te słowa.

Polskie Towarzystwo Lekarskie ma 
ponad 200-letnią tradycję.

Stało się elitarną organizacją sku-
piającą głównie lekarzy seniorów. Na 
zebrania organizowane przez towarzy-
stwo przychodzi po kilka osób. W Szcze-
cinie spotkania PTL połączono za czasów 
prezesowania prof. Horodnickiego z ze-

braniami naukowymi Polskiej Akademii 
Nauk, odbywającymi się w każdą 3. środę 
miesiąca w ośrodku PAN przy ul. Wa-
ryńskiego 17.

Głównym obszarem działania Szcze-
cińskiego Towarzystwa stała się turysty-
ka i rekreacja. Pod hasłem: „Poznajemy 
sąsiadów” zorganizowaliśmy w 2012 roku 
5 wycieczek turystycznych do Niemiec. 
W 2014 roku będzie ich jeszcze więcej. 
Od 9 lat organizujemy Igrzyska Sportowe 
Lekarzy Seniorów. Próba dołączenia junio-
rów na razie nie udała się. Tradycyjny bal 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego odbę-
dzie się 8 lutego 2014, po raz 30. Zdjęcia 
z tych imprez można oglądać na stronie 
internetowej [ptl.szczecin.pl].

Moim zdaniem istnieje dziedzina, 
w której nie tylko możemy, ale i mamy 
obowiązek zabrać głos. Jest nią etyka le-
karska. Zaniedbania i odstępstwa od zasad 
deontologii i etyki przerażają starsze po-
kolenie lekarzy. Hasło wypisane na sztan-
darze Polskiego Towarzystwa Lekarskiego: 
„Salus Aegroti Suprema Lex”, wydaje się 
już nie obowiązywać. Nakazy kodeksu 
Hipokratesa stały się pustymi słowami. 
Zatracono tak ważną więź pomiędzy mi-
strzem a uczniem. Gdzieś zgubiły się auto-
rytety, młodzi lekarze nie mają szacunku 
dla swoich nauczycieli. Moje pokolenie nie 
wyobrażałoby sobie strajku służby zdrowia. 
Teraz nie budzi on sprzeciwu moralnego, 
dobro chorego pozostaje w tyle za ilością 
zdobytych punktów i zarobionych pienię-
dzy. Pogoń za punktami powoduje, nie-
stety, poszerzenie wskazań do droższych 
procedur, a także do leczenia operacyjnego 

bez wyczerpania, a nawet próby podjęcia 
leczenia zachowawczego.

Gabinet lekarski może praktycznie 
otworzyć każdy lekarz, nikt, prócz bez-
dusznego formularza, nie pyta o umiejęt-
ności, czy doświadczenie. Izby lekarskie 
przestały weryfikować warunki lokalowe 
gabinetów. Rzecznik odpowiedzialności 
zawodowej nie nadąża za wpływającymi 
skargami pacjentów.

Kiedy pewnej osobie związanej z samorzą-
dem lekarskim, dodam, że młodej, zada-
łem prowokujące pytanie: „Czy są jeszcze 
uczciwi lekarze?” odpowiedziała: „Tak, ale 
większość wśród starszego pokolenia”.

Zdaję sobie sprawę, że używam moc-
nych słów i nie dotyczy to wszystkich le-
karzy. Ale zbyt wielu.

W marcu przyszłego roku zorganizu-
jemy sympozjum na temat współczesnych 
problemów z deontologią i etyką lekarską, 
w którym wystąpią między innymi: kierow-
nik zakładu deontologii i historii medycy-
ny, rzecznik odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy oraz przedstawiciel Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Proszę o wypowiada-
nie się na poruszane tu tematy, zapraszam 
na spotkania, a w szczególności zwracam 
się do młodych lekarzy, by zapisywali się do 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Spo-
tkają tam swoich profesorów, nauczycieli 
i starszych kolegów. 

Osoby, od których naprawdę, o ile nie zatra-
cimy się w przekonaniu o swej nieomylno-
ści, wiele możemy się nauczyć.

Być albo nie być 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE
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Alicja Trelińska-Zalewska

26.10.2013 r. – to dzień, na który wszy-
scy członkowie chóru Remedium czekali 
z niecierpliwością. Oczekiwaniom towa-
rzyszyła obawa i niepewność, mimo że 
przygotowywaliśmy się do tego dnia 
solidnie. Poświęciliśmy wiele czasu na 
próby i naukę utworów, które nasz dy-
rygent wybrał na koncert jubileuszowy, 
ale czy wystarczająco dobrze się przy-
gotowaliśmy? Czy przyjdą słuchacze 
i ilu ich będzie? Czy dobrze będziemy 
wyglądać w nowych strojach przygoto-
wanych specjalnie na nasz jubileusz? Te 
pytania dręczyły nas coraz bardziej, im 
bliżej było do koncertu jubileuszowego.

W końcu nadszedł ten dzień i wszystko 
stało się jasne. Słuchacze licznie wypeł-
nili obszerny hall Muzeum Narodowego 
przy Wałach Chrobrego. Zabrakło miejsc 
siedzących! Każdy utwór wykonany przez 
nasz zespół był nagradzany gorącymi 
oklaskami. Były też gratulacje od władz 
Zachodniopomorskiej OIL w Szczecinie, 
które przekazał nam osobiście prezes 
OIL dr Mariusz Pietrzak. Miłym akcen-
tem były życzenia i piękna pamiątkowa 
plakieta wręczona nam przez burmistrza 
Mieszkowic Andrzeja Salwę i sołtysa Zie-
lina Józefa Mroziaka. Z miejscowościami 
tymi zespół współpracuje już od kilku lat 
i taki dowód uznania i przyjaźni sprawił 
nam wiele radości. Lata „pracy chóralnej” 
większości członków chóru Remedium 
(niektórzy z nas śpiewają w chórach od 
ponad 40 lat!) zostały docenione przez wła-

15 lat chóru   Remedium
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dze Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, 
które przyznały im złote, srebrne i brązowe 
odznaki honorowe. Po bisach zakończyła 
się oficjalna część naszych jubileuszowych 
uroczystości.

Druga ich część odbyła się w restaura-
cji „Zamkowa”, jakże jednak była odmien-
na od tej pierwszej! Tam już bez stresu 
mogliśmy się cieszyć się naszym świętem. 
Towarzyszyli nam w tym członkowie na-
-szych rodzin, byli członkowie zespołu, 
a także goście z zaprzyjaźnionych z nami 
chórów innych izb lekarskich: Medici Pro 
Musica z Olsztyna, chóru Wielkopolskiej 
Okręgowej Izby Lekarskiej z Poznania i Me-
dicantus z Warszawy oraz chóru TonArt 
z Bremy. Były życzenia, gratulacje, pre-
zenty, oglądanie grubych kronik zespołu 
i zdjęć, pyszne jedzenie i beztroska zabawa, 
co zostało uwiecznione na zdjęciach przez 
naczelnego fotografa Remedium dr. Pio-
tra Juszkiewicza. Czy spoczęliśmy już na 
laurach? Nie! Przecież za 5 lat będziemy 
obchodzić dwudziestolecie!
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Berenika Wiśniewska

D nia 10 października 2013 r. 
w  Klinice Ginekologii i Uro-
ginekologii w Policach odbyły 
się Trzecie Polsko-Niemieckie 

Warsztaty Uroginekologiczne. Jak co 
roku współorganizatorem warsztatów był 
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Gine-
kologicznego PUM, którego kierownikiem 
jest profesor Witold Malinowski. Wśród 
uczestników byli lekarze zajmujący się 
uroginekologią w województwie zachod-
niopomorskim oraz koledzy z Niemiec ze 
szpitala w Schwedt, Pasewalku i Prenzlau 
zarówno specjalizujący się w dziedzinie 
ginekologii, jak i urologii. W tej edycji za-
prezentowaliśmy między innymi techniki 
endoskopowe z użyciem elektronarzędzi, 
w tym amputację laparoskopową trzonu 
macicy z podwieszeniem kikuta szyjki do 

promontorium, operacje rekonstrukcyjne 
dna miednicy z użyciem materiałów synte-
tycznych oraz podwieszenie szyjki macicy 
do więzadeł krzyżowo-kolcowych. Operacje 
wykonywane były przez naszych gości: prof. 
Włodzimierza Baranowskiego i dr. Jacka 
Dońca z Kliniki Ginekologii i Ginekologii 
Onkologicznej Wojskowego Instytutu Me-

dycznego w Warszawie, dr. Michaela Arlta 
ze szpitala Asklepios w Pasewalku, a także 
dr. Włodzimierza Bielewicza i dr. Piotra 
Hajdasza z Kliniki Ginekologii i Urogine-
kologii w Policach.

W trakcie warsztatów odbyło się ze-
branie założycielskie Polsko-Niemieckiego 
Towarzystwa Uroginekologicznego. Zało-

życielami towarzystwa są profesor Andrzej 
Starczewski i profesor Rudiger Heicappell. 
Celami Towarzystwa będą wspieranie i roz-
wój badań nad diagnostyką i leczeniem 
nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki 
narządów miednicy, inspirowanie i pomoc 
w organizacji, prowadzeniu i wdrażaniu 
najnowszych zdobyczy nauki i technologii 
dotyczących leczenia i rehabilitacji urogi-
nekologicznej oraz integracja środowiska 
zawodowego lekarzy zajmujących się dzie-
dziną uroginekologii w Polsce i w Niem-
czech, poprzez stworzenie forum wymiany 
doświadczeń, wsparcie organizacyjne i rze-
czowe inicjatyw w tym zakresie. W przy-
szłości planowane są wspólne warsztaty 
i szkolenia w Klinice Ginekologii i Uro-
ginekologii w Policach oraz w szpitalach 
Asklepios w Niemczech. Warsztaty odbyły 
się pod patronatem Sekcji Ginekologii Ope-
racyjnej PTG, a zakończyły się rozdaniem 
certyfikatów. Każdy uczestnik otrzymał 
6 punktów edukacyjnych.

III POLSKO-NIEmIECKIE 
WARSZTATY UROGINEKOLOGICZNE

KURSY, KONFERENCJE, SYmPOZJAKURSY. KONFERENCJE. SYmPOZJA
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Maciej Kołban

W roku 1998 staraniem środo-
wiska ortopedów szczeciń-
skich ulica łącząca Płonię 
z Wielgowem otrzymała na-

zwę prof. Tomasza Żuka. Pierwsze hi-
storyczne wzmianki dotyczącej tej drogi 
sięgają średniowiecza. Droga łączyła obie 
wsie. Na jej południowym końcu powsta-
ła gospoda Tom Hohen Kroge (pol. Pod 
Wysokim Dzbanem). Była to najstarsza 
szczecińska gospoda. Lokal początkowo 

służył jako miejsce odpoczynku dla my-
śliwych. Cieszył się on dużym powodze-
niem, gdyż w średniowieczu podróż ze 
Szczecina do Stargardu trwała prawie dwa 
dni, a gospoda słynąca z dobrej kuchni 
położona była na półmetku trasy. W 1563 
roku karczma została spalona przez 
wojska księcia Ericha von Braunschwe-
ig (fot. 1). Przed II wojną nosiła nazwę 
Augustwalderstrasse, po 1946 roku ulica 
Zdunowska. W 1933 roku wybrukowano 
dzisiejszą ul. Prof. T. Żuka, biegnącą przez 
leśny teren.

Ulica profesora Tomasza Żuka...

PATRONI SZCZECIŃSKICH ULIC

Fot. 1. gospoda tom hohen kroge (pol. pod Wysokim dzbanem)

redakcja kończy cykl opisujący lekarzy będących patronami szczecińskich ulic. zwieńczeniem tego swoistego 
przewodnika jest opis „najmłodszej” ulicy upamiętniającej twórcę szczecińskiej ortopedii.
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22 listopada minęła 20 rocznica śmier-
ci ojca szczecińskiej i polskiej ortopedii 
i traumatologii, profesora zw. dr hab. med. 
Tomasza Żuka.

Profesor urodził się 12 listopada 1921 
roku w Sąsiadowicach. W okresie mło-
dzieńczym brał czynny udział w walkach 
o niepodległość w oddziałach samoobrony 
w okolicach Lwowa. Studia lekarskie ukończył 
w 1948 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie. Po stażach w szpitalach Mysło-
wic, Szczecina i Gliwic został powołany do 
służby wojskowej. W latach 1950–1953 był 
szefem Ambulatorium Sztabu Generalnego, 
a następnie do roku 1957 lekarzem Korpusu 
Doskonalenia Oficerów. W tym też roku roz-
począł pracę w Klinice Ortopedii w Warsza-
wie pod kierownictwem prof. Adama Grucy, 
którego zasadom pozostawał zawsze wierny.

Po przedstawieniu pracy „Boczne skrzy-
wienie kręgosłupa w świetle badań chronak-

sjometrycznych” w 1957 roku uzyskał sto-
pień doktora medycyny, natomiast w 1965 
roku po obronie pracy na temat reinerwacji 
mięśni stopień doktora habilitowanego.

W 1948 powstała w Szczecinie Aka-
demia Medyczna. W początkach lat 60. 
ubiegłego wieku Akademie Medyczne w ca-
łym kraju posiadały już w swoim składzie 
Kliniki Ortopedyczne – wyjątkiem pozo-
stawała nasza szczecińska uczelnia.

Pierwszy zapis Klinika Ortopedii 
w  dokumentach Pomorskiej Akademii 
Medycznej pojawił się dopiero 1 grudnia 
1966 roku. Dlaczego tak późno…?

W całej Polsce w tym czasie rozkwitały 
kliniki i oddziały ortopedyczne i urazowo-
-ortopedyczne, rozwijały się specjalistyczne 
ośrodki leczenia gruźlicy, następstw cho-
roby Heinego-Medina, także leczenia sko-
lioz. Obie wiodące Kliniki Ortopedyczne 
w Warszawie i Poznaniu znane były nie 

tylko w Europie, ale i w świecie. W Szczeci-
nie ortopedia przeciętnemu mieszkańcowi 
kojarzyła się z wykonywaniem obuwia. Ze 
Szczecina wszędzie było daleko…

Katedrę Chirurgii Pomorskiej Akademii 
Medycznej zdecydował się przyjąć profesor 
T. Sokołowski. Zaczął od podstaw, jako wybit-
ny indywidualista całym sercem oddany spra-
wie spowodował, że Klinika Chirurgii rozwi-
nęła się szybko i prężnie. Profesor Sokołowski 
był lekarzem wszechstronnym, a szczególnie 
upodobał sobie chirurgię urazową. Z osobliwą 
teorią, że ortopedia, a szczególnie traumato-
logia, nigdy nie powinna być specjalnością 
samodzielną, a szanse rozwoju będzie mia-
ła tylko wtedy, gdy pozostanie „pod opieką” 
chirurgii ogólnej. Poglądem tym nie zyskał 
zwolenników w kręgach tworzącej się w Pol-
sce kadry ortopedyczno-traumatologicznej.

Działalność profesora Sokołowskiego 
i jego uczniów była przyczyną tego, że 

PATRONI SZCZECIŃSKICH ULIC

Fot. 2. Szpital w zdunowie przed II wojną światową
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Szczecin długo opierał się przed zaakcepto-
waniem powstania ortopedii i traumatologii.

Pod naporem środowisk ortopedycz-
nych pojawiły się próby otwarcia w Pomor-
skiej Akademii Medycznej Kliniki Orto-
pedii, pierwsza w 1964 roku nie zyskała 
szerszego poparcia. Opór ze strony pionu 
chirurgicznego był nadal trwały.

Dopiero oddelegowanie przez profesora 
Adama Grucę swego ucznia docenta dr. 
hab. Tomasza Żuka na stanowisko kon-
sultanta wojewódzkiego do spraw ortope-
dii i traumatologii przybliżyło możliwość 
otwarcia Kliniki w Szczecinie.

W 1965 roku rozpoczął on swoje dzie-
ło. Początkowo przyjeżdżał z Warszawy na 
3 dni w miesiącu, jako konsultant woje-
wódzki. W styczniu 1966 roku zaczęła 
powstawać koncepcja wydzielenia „łóżek 
ortopedycznych” w PSK nr 1 przy ul Unii 
Lubelskiej. Ówcześni decydenci stwierdzili 
jednak, że Kliniki Chirurgii Ogólnej pora-
dzą sobie z problemami ortopedycznymi.

1 czerwca 1966 roku w Szpitalu Dzie-
cięcym przy ul. Św. Wojciecha 7 wydzie-
lono Pododdział Ortopedii Dziecięcej, 
którym kierował dr Bogdan Bartecki.

Jeden z dyrektorów, którzy zarządzali 
wtedy tym szpitalem, twierdził z głębokim 
przekonaniem, „…że tego co natura zepsuła 
czy wykrzywiła, nie należy naprawiać, ani 
prostować, bo zrobi to sama jak zechce…”.

15 września 1966 roku rozpoczyna dzia-
łalność Poradnia Ortopedii Dziecięcej. Zloka-
lizowana w pomieszczeniach, które zajmowała 
aż do 2001 roku. Początkowo przyjmowano 
tam pacjentów tylko 3 razy w tygodniu.

1 grudnia 1966 władze PAM powoła-
ły do życia Klinikę Ortopedii, a jej kie-
rownikiem został prof. T. Żuk. Jednym 
z pierwszych asystentów był dr Andrzej 
Gusta, który przyjechał z sąsiedniego wo-
jewództwa, specjalizując się z ortopedii. 
Zespół rozrósł się o dalszych asystentów, 
dołączyli m.in.: dr Bogutyn, dr Porochniak, 
dr Żebrowski, dr Stachurski – który był 
lekarzem prowadzącym Oddział Gruźlicy 
Kostno-Stawowej w Zdunowie. Dołączali, 
podejmując pracę kolejni lekarze: w 1967 r. 
Żabiński, Mazurkiewicz i w 1968 r. Kamiń-
ski, dr Królewski i dr Szczygłowski. Taki był 
pierwotny zespół Kliniki Ortopedii. Trudno 

wymienić wszystkich, którzy przychodzili 
i odchodzili. Liczba osób, które w ciągu 
ostatnich 50 lat uzyskały ortopedyczne 
wykształcenie bezpośrednio w Klinikach 
Ortopedii przekroczyła 100 i nadal rośnie.

W połowie 1968 roku powstał plan bu-
dowy od podstaw Kliniki Ortopedii przy 
ul. Unii Lubelskiej (obok sali wykładowej). 
Miał to być „pałac Żuka” – 240 łóżek, ba-
sen, sala ćwiczeń i najnowsza aparatura. 
W roku następnym zatwierdzono wstępny 
projekt jego budowy. Tymczasem jednak 
życie ortopedii toczyło się dalej w ciasnych, 
często prowizorycznych, zaadaptowanych 
pomieszczeniach na poddaszu szpitala przy 
ul. Wojciecha.

Po rozpaczliwych pismach do wydziału 
zdrowia i władz uczelni, różnorakie ko-
misje wymyślały coraz to nowe koncepcje 
umieszczenia Kliniki Ortopedii Dziecięcej- 
najpierw w Wojewódzkim Szpitalu przy 
ul. Arkońskiej, później w placówce przy 
ul. Janosika.

19 listopada 1971 r. miejscowa prasa 
opublikowała projekt Wojewódzkiego Cen-
trum Ortopedii i Rehabilitacji, a w sklepie 
Cepelii przy pl. Żołnierza wystawiona zo-
stała imponująca makieta obiektu, który 
miał mieć kubaturę 120 tys. m3, czyli wię-
cej niż obecnie SPSK nr 1.

Rozpoczęcie budowy przewidziano 
na rok 1975. Jednak wszystkie te plany 
zniknęły, niestety, w… pomroce dziejów.

Stan wojenny pozbawił nas terenu przy 
ul. Unii Lubelskiej przeznaczonego na bu-
dowę kliniki i marzeń. W to miejsce została 
przeniesiona Klinika Ginekologii i Położ-
nictwa, wyrzucona przez „ratujących kraj” 
– przed nami – decydentów ze 109. Szpitala 
Wojskowego. Klinika pozostawała nadal 
„uciążliwym” sublokatorem Szpitala Dzie-
cięcego przy ul. Św. Wojciecha.

Równolegle z pracą w Oddziale Dzie-
cięcym, do dyspozycji Kliniki Ortopedii 
oddano łóżka oddziału gruźlicy kostno-sta-
wowej w Szpitalu Ftyzjopulmonologicznym 
w Zdunowie, odległym od centrum Szcze-
cina o 25 kilometrów.

Zdunowo (nm. Hohenkrug bei Augu-
stwalde) było niewielką osadą położoną na 
południe od Wielgowa (nm. Augustwal-
de). W 1890 roku zmarł szczeciński ku-
piec Ferdynand Ludwig Karkutsch, który 
w testamencie przeznaczył swój majątek 
na budowę szpitala przeciwgruźliczego 
w Zdunowie. Budowę szpitala rozpoczę-
to dopiero w 1915 roku, do tego czasu ze 
zdeponowanych pieniędzy narosły duże 
odsetki, które pozwoliły zrealizować przed-
sięwzięcie. W 1932 roku ukończono sa-
natorium przeciwgruźlicze i szpital na 
261 łóżek. Istniała ponadto możliwość jego 
rozbudowy do 330 łóżek. Zbudowano rów-
nież całe zaplecze gospodarcze dla szpitala 
oraz domy dla personelu. W całym osiedlu 
wraz z pacjentami i personelem medycz-
nym przebywało łącznie około 470 osób. 
W 1939 roku osiedle, które dotąd wchodzi-
ło w skład powiatu nowogardzkiego, stało 
się dzielnicą Szczecina (fot. 2).

Po II wojnie światowej, ocalony przed 
zniszczeniem szpital przeszedł w ręce pol-
skie. W 1949 roku zorganizowano w jego 
murach sanatorium. Już w następnym 
roku 1950 otwarto oddział torakochirur-
giczny (ftyzjochirurgiczny). Następnie 
uruchomiono Oddział Leczenia Gruźli-
cy Kostno-Stawowej i Oddział Leczenia 
Gruźlicy Narządu Moczowo-Płciowego. 
W 1976 roku sanatorium przemianowano 
na Wojewódzki Szpital Ftyzjo-Pulmonolo-
giczny, a w roku 1996 na Specjalistyczny 
Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego. 
Początkowo praca zespołu prof. T. Żuka 
odbywała się na zasadzie dojazdu ortope-
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dów kilka razy w tygodniu. Samodzielne 
dyżury oddziałowe rozpoczęły się w 1973 
roku. W dowód uznania za dotychczasowe 
osiągnięcia, już w 1976 roku, doc. dr hab. 
med. Tomasz Żuk otrzymał tytuł profesora.

Prof. Tomasz Żuk uznawany jest za 
jednego z ojców powojennej ortopedii 
w Polsce. Jego nazwisko wymieniane jest 
razem z takimi sławami w tej dziedzinie, 
jak: prof. Adam Gruca, prof. Wiktor Dega, 
prof. Marian Garlicki, prof. Donad Tyl-
man, prof. Artur Dziak, prof. A. Hlawaty, 
prof.  G. Wejsflog. Dzięki wysiłkom prof. 
Żuka i jego kolegów, ortopedia trafiła także 
do programu kształcenia na Pomorskiej 
Akademii Medycznej. Prof. Żuk opraco-
wał nowoczesną dydaktykę programu or-
topedycznego. Jest współautorem takich 
podręczników, jak: „Propedeutyka Ortope-
dii”, „Podstawy Ortopedii” oraz „Urazowe 
uszkodzenie stawów i kości długich”.

W listopadzie 1974 roku miał miejsce 
pierwszy dyżur ostry w klinice, a było to 
wyjątkowe wydarzenie, ponieważ do tej 
pory leczenie chorych z urazami przez 
specjalistów z ortopedii i traumatologii 
dotyczyło tylko działań wtórnych, trauma-
tologia według starego wzorca pozostawa-
ła w rękach chirurgów ogólnych. Powoli 
ortopedzi przejmowali leczenie urazów 
narządu ruchu od chirurgów.

Jednym z trudnych problemów lecz-
niczych w Szczecinie pozostawały spra-
wy leczenia chorób i urazów kręgosłupa. 
Zagadnienie to zostało rozwiązane przez 
zespół Kliniki Ortopedii. Poszukiwanie 
nowoczesnych metod w leczeniu urazów 
kręgosłupa, poparte opracowaniami nauko-
wymi i pracami doświadczalnymi, pozwo-
liło klinice stać się „ekspertem” w leczeniu 
kręgosłupa, a w roku 1975 rozpocząć stały 
dyżur kręgosłupowy, dla całego obszaru 
północno-zachodniej Polski.

W 1988 roku w Katedrze Ortopedii 
nastąpiła reorganizacja. Powstały trzy 
Kliniki: Klinika Ortopedii prowadzona 
przez profesora Żuka, Klinika Ortopedii 
Dziecięcej prowadzona przez prof. Jana 
Królewskiego i Klinika Traumatologii pro-
wadzona przez prof. Andrzeja Gustę.

W Klinice Dziecięcej prowadzono ope-
racyjne leczenie skrzywień kręgosłupa, 

początkowo oparte na zasadach przenie-
sionych z warszawskiej Kliniki Ortopedii, 
a później własnych wypracowanych mody-
fikacjach sposobu Harringtona i kontynu-
owane dzisiaj współczesnymi technikami 
trójpłaszczyznowej korekcji.

Jako jeden z pierwszych, profesor Żuk 
dostrzegł problemy osteoporozy, pierwotnie 
leczonej fluorkiem sodu. Prowadzono bada-
nia zarówno nad efektem leczniczym, jak 
i toksycznym działaniem fluoru, bo fluoro-
za była jednocześnie endemicznym proble-
mem związanym z funkcjonowaniem Za-
kładów Nawozów Sztucznych w Policach. 
Dopiero dużo później problem osteoporozy 
spopularyzowały w Polsce firmy produku-
jące calcytoninę i bisfosfoniany.

Leczenie dysplazji i zwichnięcia wro-
dzonego stawu biodrowego w oparciu o sze-
roko zakrojone prace naukowe spowodo-
wało, że w Szczecinie w Klinika Ortopedii 
Dziecięcej wprowadziła jako jedna z pierw-
szych w Polsce badania ultrasonograficzne 
stawu biodrowego w profilaktyce leczenia 
dysplazji. Personel kliniki wprowadził no-
woczesne techniki operacyjne, szczególnie 
dotyczące leczenia zniekształceń kręgosłu-
pa, stawów, czy egalizacji kończyn. Nadal 
jednak pozostawały niezmienione warunki 
lokalowe i brak możliwości doposażenia 
kliniki w niezbędną aparaturę i narzędzia.

Niestety, jesienią 22 listopada 1993 
roku zmarł profesor Żuk. Zginął dosłow-
nie „na posterunku”, na sali operacyjnej. 
Pozostawił po sobie dzieło życia – ortopedię 
i traumatologię na Pomorzu Zachodnim 
oraz zespół ludzi, którzy postanowili to 
dzieło kontynuować. Zapisał się w historii 
ortopedii polskiej jako wybitny naukowiec, 
znakomity nauczyciel, wspaniały operator 
i doskonały organizator.

Odejście Profesora zbiegło się z nową 
polityką władz i pojawieniem się nowych 
trendów organizacyjnych: powołano dwie 
jednostki – Katedrę i Klinikę Ortopedii 
i Traumatologii, kierowaną przez profesora 
Gustę oraz Katedrę i Klinikę Ortopedii 
Dziecięcej, kierowaną przez profesora Kró-
lewskiego. Kontynuowali oni dzieło swo-
jego mistrza, kształcąc kolejne pokolenia 
ortopedów. W 1999 roku pod kierunkiem 
profesora Jana Królewskiego habilitację 

uzyskał niżej podpisany – Maciej Kołban, 
a w roku 2002, pod opieką profesora An-
drzeja Gusty, Andrzej Bohatyrewicz, którzy 
obecnie kierują tymi placówkami.

Od roku 2002 zaczęła spełniać się 
idea profesora Żuka – Katedrę i Klinikę 
Ortopedii i Traumatologii przeniesiono 
ze Zdunowa do szpitala klinicznego SPSK 
nr 1, a w 2005 roku dzięki działaniom 
ówczesnego rektora PAM prof. Wenacjusza 
Domagały oraz zaangażowaniu i przychyl-
ności pani dyrektor Marii Ilnickiej-Mądry 
podobny los spotkał Katedrę i Klinikę Or-
topedii Dziecięcej.

Profesor zw. dr hab. med. Tomasz Żuk 
był człowiekiem silnego charakteru, wy-
magającym precyzyjnego i racjonalnego 
myślenia, skutecznego działania w roz-
wiązywaniu problemów ortopedycznych. 
Całe swoje życie poświęcił niesieniu po-
mocy ludziom dotkniętym nieszczęściem, 
przynosił im ulgę w cierpieniu i przywra-
cał uśmiech. Dzięki nieustającej ciężkiej 
pracy i niespotykanym zdolnościom był 
osobowością daleko wykraczającą ponad 
przeciętność. Pozostawił po sobie ogromne 
dzieło, które starają się kontynuować jego 
następcy.

Autor dziękuje dr. Piotrowi Gaździe za 
udostępnienie archiwalnych fotografii.
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Mieczysław Chruściel

„może to właśnie wtedy, gdy miałem pięć – 
sześć lat, zakiełkowało pierwsze zaintereso-
wanie medycyną. U ojca w poczekalni wisiała 
akwarela. Psina z mordką przewiązaną białą 
chustką pukała do drzwi z napisem: dentysta. 
Pogląd na pomoc, jaką daje medycyna w cier-
pieniu, pomogły mi wyrobić krzyki biedaków 
dręczonych na fotelu dentystycznym. W tych 
latach nie darzyłem medycyny wielka sympatią.”

T ak profesor Jerzy Woy-Wojciechow-
ski wspomina lata dzieciństwa 
i pierwszych zamysłów zostania 
lekarzem w książce Którędy do 

medycyny, którą napisał czterdzieści pięć 
lat temu. Uzyskała ona wówczas pierwszą 
nagrodę w ogólnopolskim konkursie na 
wspomnienia lekarzy. Po wyczerpaniu na-
kładu kolejnego wznowienia ciągle cieszy 
się niesłabnącym powodzeniem. Napisana 
z niezwykłą łatwością, potoczyście i lekko, 
jest nie tylko ciepłą gawędą – pamiętni-
kiem, ale przede wszystkim autoportretem 
tego wybitnego człowieka.

Jerzy Woy-Wojciechowski w 1957 
ukończył studia lekarskie na Akademii 
Medycznej w Warszawie. W 1992 roku 
otrzymał tytuł naukowy profesora. Specja-
lizował się w zakresie ortopedii i medycyny 
nuklearnej. Zastosował pionierską w Pol-
sce metodę scyntygrafii do badania kości. 
Jest specjalistą ortopedii i traumatologii 
(był asystentem prof. Adama Grucy) oraz 
medycyny nuklearnej. Kierował Zakładem 
Izotopów, a następnie Zakładem Medy-
cyny Nuklearnej Akademii Medycznej 
w Warszawie. Jest członkiem rad nauko-
wych Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz 
Instytutu Energii Atomowej. Zawodowo 

Portret dla Jubilata
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praktykował m.in. w Centralnym Szpitalu 
Klinicznym MSWiA. Był członkiem Rady 
Towarzystw Naukowych Polskiej Akademii 
Nauk. Był prezesem Polskiego Komitetu 
UNICEF, a w czasie prezydentury Lecha 
Wałęsy członkiem Rady Zdrowia przy Pre-
zydencie RP. Przez dwanaście lat kierował 
Towarzystwem Lekarskim Warszawskim. 
W 1987 po raz pierwszy został prezesem 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Od 
tego czasu jest wybierany na kolejne ka-
dencje (w tym na lata 2011–2015). Z jego 
inicjatywy w roku 2002 Ojciec Św. Jan 
Paweł II został Honorowym Członkiem 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Pro-
fesor Jerzy Woy-Wojciechowski osobiście 
włożył wiele pracy i serca w dzieło utwo-
rzenia Domu Lekarza Seniora dla ponad 
stu lekarzy emerytów. Wraz z PTL jest 
współtwórcą odrodzonych w 1989 roku 
izb lekarskich.

Z inicjatywy profesora Woya-Wojcie-
chowskiego w roku 1990 Polskie Towa-
rzystwo Lekarskie ustanowiło najwyższe 
odznaczenie nadawane polskim lekarzom 
za zasługi dla medycyny: Medal „Gloria 
Medicinae” z wizerunkiem Józefa Strusia 
i dewizą Floreat Res Medica. Medal przy-
znawany jest corocznie najwybitniejszym 
lekarzom, tym utytułowanym naukowo 
i tym z małych ośrodków, szpitali powiato-
wych, wykonującym mrówczą, codzienną 
pracę, w której zawsze potrafią dostrzec 
w  pacjencie człowieka. Profesor Jerzy 
Woy-Wojciechowski jest autorem 130 prac 
naukowych. Został wyróżniony tytułem 
Konsyliarz roku 2004, otrzymał nagrodę 
Kryształowe Zwierciadło za popularyzację 
wiedzy o zdrowiu. Profesor Jerzy Woy-Woj-
ciechowski został uhonorowany między 
innymi nagrodą Alfred Jurzykowski Award 
w Nowym Jorku i Medalem „Gloria Medi-
cinae”. Jest Kawalerem Krzyża Wielkiego 
Orderu Świętego Stanisława. Był wielo-
krotnie nagradzany najwyższymi odzna-
czeniami państwowymi m.in. Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 
oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą 
Orderu Odrodzenia Polski.

Profesor Jerzy Woy-Wojciechowski jest 
autorem ponad 700 artykułów popularno-

-naukowych, propagujących zdrowy styl 

życia. Publikowane były w wielu pismach 
i w książce Poczytanki zdrowotne. Jest 
autorem wyjątkowych książek: Misjonarze 
zdrowia i Jan Paweł II i medycyna. Wydał 
zbiór opowiadań Opowieści lekarza oraz 
książkę Śpiewający konsyliarze – rzecz 
o Teatrzyku Piosenki Lekarzy Eskulap. Za-
łożony i prowadzony przez niego Eskulap 
przez trzydzieści lat występował społecz-
nie. Dał około czterech tysięcy koncertów 
w kraju oraz w ośrodkach polonijnych 
USA i Kanady. Jest kompozytorem po-
nad 200 piosenek w tym wielu przebojów, 
jak Kormorany (Piotr Szczepanik), Jaka 

szkoda, że nie wcześniej (Irena Santor), 
Wyznania najcichsze (Waldemar Kocoń), 
Weselny walc (Ewa Śnieżanka), Nie doty-
kaj gwiazd (Sława Przybylska), Tylko nie 
pal (Maryla Rodowicz). Są takie utwory, 
które kompozytor darzy szczególnym sen-
tymentem. Do nich należy pieśń Tylko 
On (Wśród licznych dróg człowieczych), 
za którą otrzymał nagrodę z rąk kardy-
nała Karola Wojtyły. Dla słynnego tenora 
włoskiego Jose Carrerasa, który od lat 
jest zaprzyjaźniony z rodziną profesora, 
skomponował pieśń Senza ritorno (Jeśli 
kochasz, to bez powrotu). Jerzy Woy-Woj-
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ciechowski jest również autorem muzyki 
do kilkunastu filmów krótkometrażowych 
i telewizyjnych. Wystąpił gościnnie, jako 
aktor w filmie Wirus.

Jerzy Woy-Wojciechowski jest absol-
wentem Akademii Muzycznej w War-
szawie. Gry na fortepianie uczył się od 
ósmego roku życia. Pierwszą kompozy-
cją, którą napisał w wieku lat dwunastu, 
było tango Tęsknota i miłość. Po maturze 
starał się o przyjęcie na studia medyczne 
i muzyczne. Tradycje rodzinne sprawiły, 
że został lekarzem, z muzyką jednak nie 
zerwał. „Mam w życiu dwie wielkie miłości 
na literę M: Medycynę i Muzykę – opo-
wiada profesor – próbowałem zawsze te 
dwie pasje pogodzić, a w młodości nawet 
połączyć, studiować medycynę i muzykę, 
być dobrym lekarzem i dobrym pianistą. 
W naszym zawodzie, w którym na co dzień 
stykamy się z chorobą, bólem, cierpieniem, 
ze śmiercią, której nie udało się zapobiec, 
potrzebna jest obok medycyny jeszcze jakaś 
przestrzeń, w której można się schronić. 
A muzyka jest dla mnie azylem. Uskrzydla 
mnie. Muzyka jest dobra na zdrowie. Mu-
sica mores confirmat. Doświadczyłem tego 
wiele razy w życiu. Ci, którzy znają jej moc, 
wiedzą, o czym mówię. Najpiękniejszym 
przykładem pracy lekarskiej był mój ojciec. 
Stomatolog pracujący w miasteczku – pro-
fesor kontynuuje opowieść – to on mnie 
nauczył, że człowiek jest tyle wart, ile robi 
dla innych. On też pokazał mi, że dobry 
lekarz to dobry człowiek. Powiedział mi 
też, gdy byłem studentem: Nie musisz być 
wybitnym specjalistą, bądź dobrym leka-
rzem. Nie spotkałem drugiego człowieka 
tak oddanego rodzinie, pacjentom i tak 
pracowitego”. Jerzy Woy-Wojciechowski 
zawsze postępował zgodnie ze wskazów-

kami ojca, dzięki czemu jest człowiekiem 
szczęśliwym i spełnionym. Ma wspaniałą 
rodzinę, która jest dla niego bardzo ważna. 
Urocza żona Alicja – filolog języka polskie-
go, autorka tekstów do piosenek męża i nie-
odłączna towarzyszka wspierająca wszelkie 
jego inicjatywy. Wychowali trzy dorodne 
córki: Ewelinę, Patrycję i Dominikę, z któ-
rych są bardzo dumni. 

* * *
Profesora Jerzego Woy-Wojciechow-

skiego poznałem osobiście w czasie uro-
czystości pięćdziesięciolecia Pomorskiej 
Akademii Medycznej w 1998 roku. Pro-
fesor gratulował mi wówczas moich por-
tretów rektorów. Postanowiłem, że kiedyś 

namaluję również jego portret. Minęło 
piętnaście lat. W tym roku profesor 
Jerzy Woy-Wojciechowski obchodzi 
osiemdziesiąte urodziny. W dniu 
8 listopada w Sali Balowej Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie odbyły się dwie 
uroczystości: nadanie odznaczeń Polskie-
go Towarzystwa Lekarskiego z honorowa-
niem Medalem „Gloria Medicinae” oraz 
otwarcie Kongresu PTL. Jestem ogromnie 
zaszczycony, że w tym czasie i w tych 
okolicznościach, mogłem ofiarować jubi-
latowi osobisty dar serca. Za to wszystko, 
co dla nas zrobił dotychczas i za to, czego 
jeszcze dokona.

Wszystkiego najlepszego, 
Panie Profesorze!

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
poszukuje lekarzy do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej w Gryficach i w Łobzie.

Wymagania: specjalista pediatra. Mile widziana specjalizacja z medycyny rodzinnej 
lub doświadczenie w tym zakresie. Oferujemy bardzo dobre warunki pracy i płacy.

Kontakt: Z-ca dyr. ds. lecznictwa tel. 608 480 099, Kier. Działu Kadrowo-Płacowego tel. 503 072 122, 
e-mail: szpital@medicam.pl, www.medicam.pl.
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K olegom i Koleżankom z Komisji Praktyk VI kadencji serdecznie dziękuję za czteroletnią współ-
pracę. Aktywnie udzielali się oni w czasie, gdy konieczne były wizytacje nowych praktyk lekarskich. Przypo-
mnę, iż wizytacje przed rozpoczęciem działalności praktyki, zgodnie z nowymi przepisami, nie są obecnie 
wymagane. Dziękuję także osobom wizytującym praktyki przed przyznaniem Certyfikatu OIL. Nadmienię, 

iż w 2013 r. ORL podjęła uchwałę o zniesieniu przyznawania wyróżnienia w tej postaci.
Argumentowano to tym, że obecnie zdecydowana większość gabinetów funkcjonujących na terenie naszej izby 

jest wyposażona na tak wysokim poziomie, iż trudno którekolwiek z nich wyróżnić w specjalny sposób. Jest to istotny 
argument, zatem zarówno mnie, jak i pozostałych z nas, którzy są bardziej przywiązani do symboliki i tradycji, pozo-
staje pogodzić się z decyzją większości rady.

Dziękuję pani Sylwii Chudobie z biura Komisji Praktyk za dzielne przebrnięcie przez wszystkie zmiany, jakie 
przyniosły nowe akty prawne dotyczące systemu opieki zdrowotnej. Nie tylko jej, ale też wszystkim osobom z biura, 
które pomagały nam w okresie rejestracji nowych wniosków dotyczących praktyk.

Koleżanki i Kolegów proszę, by w przyszłości uważnie zapoznawali się z wszelkimi komunikatami dotyczącymi 
praktyk, publikowanymi na naszej stronie internetowej, która, mam nadzieję, wkrótce stanie się bardziej nowoczesna 
i przyjazna użytkownikom. Jednocześnie proszę, by każdy z Państwa, nim wybierze się do izby, sprawdził na stronach 
Vox Medici, kiedy biura są dostępne dla interesantów. Pozwoli to Państwu na szybkie załatwienie każdej sprawy, 
a pracownikom biura ułatwi wykonywanie ich zadań.

Kolegom z nowej VII kadencji życzę, by ich społeczna praca, zwykle mało widoczna dla osób mniej zaangażowanych 
w sprawy OIL, przyniosła satysfakcję i odbywała się bez kłopotów.

Agnieszka Borowiec-Rybkiewicz

PODZIĘKOWANIEPODZIEKOWANIE

Szanowne koleżanki i koledzy!

zwracamy się z gorącą prośbą o przeznaczenie 1% podatku 
na rzecz leczenia i rehabilitacji naszego kolegi, lekarza ortopedy Piotra 
Białeckiego, który od ponad 20 lat zmaga się ze stwardnieniem 
rozsianym. Zebrane pieniądze wpłyną na subkonto Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego i umożliwią stałą rehabilitację.

dane konta:
oPP – PolSkie TowarzySTwo STwardnienia rozSianego
krS 0000083356
Cel SzCzegÓŁowy: Plir PioTr BiaŁeCki

Bardzo prosimy o środowiskową solidarność dla kolegi, którego  
wytrwałą walkę z chorobą podziwiamy i wspieramy.

Zespół kolegów – lekarzy z SPSK Nr 1
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Maciej Mrożewski

Z inicjatywy pana dr. Jacka Tętnow-
skiego – przewodniczącego Komisji 
Kultury, Sportu i Rekreacji NIL 

i z  jej budżetu oraz decyzji Naczelnej 
Rady Lekarskiej tworzącej celowy fun-
dusz na to przedsięwzięcie, powstała 
koncepcja spotkań Lekarzy Seniorów. 
Tegoroczne spotkanie odbyło się w Mię-

dzyzdrojach, a współorganizatorami (sze-
fował dr J. Tętnowski) byli członkowie 
Komisji Emerytów i Rencistów NRL: 
H. Teodorczyk i M. Mrożewski. Wzięło 
w nim udział 62 lekarzy z większości izb 
lekarskich, w tym 8 z naszej izby. Zorga-
nizowano wiele spotkań, które prezen-
towali uczestnicy, koledzy lekarze oraz 
organizatorzy. Wyjątkowość tych spotkań 
to uczestniczący w nich ludzie mający 

Ogólnopolskie Spotkania Lekarzy Seniorów
międzyzdroje 15–22 września 2013 r.
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Ważne dla lekarzy senioróW!
lekarze seniorzy,
informujemy, że dla lekarzy seniorów wprowadza się od zaraz program opieki kardiologicznej 
zaproponowany przez dr. Roberta Józwę, ordynatora Odziału Internistyczno-Kardiologiczne-
go SPWSZ, ul. Arkońska 4 w Szczecinie. Lekarze seniorzy będą przyjmowani w Poradni 
Kardiologicznej SPWSZ na podstawie karty seniora, którą można otrzymać poprzez Koło 
Lekarzy Seniorów Okręgowej Rady Lekarskiej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11 w sekre-
tariacie w godzinach urzędowania biura OIL. Kordynatorem programu jest dr Mariola Ligaj 
kierownik poradni, w sprawach problemowych tel. 603 117 176.
Porady ambulatoryjne i konsultacje dla lekarzy seniorów zadeklarowała dr Urszula Majew-
ska specjalista internista, geriatra – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, 
ul. Arkońska 4 w Szczecinie, tel. kontaktowy 605 619 600.

Przewodnicząca Koła Seniora Halina Teodorczyk
tel. 604 416 864

rozległe doświadczenia życiowe, zaintere-
sowania i umiejętności, dlatego też każ-
dego dnia mieliśmy możliwość ich szcze-
gólnego odbioru. Rozmowy, spotkania 
z panami dr. Wiesławem Jaszczyńskim 
i dr. Mieczysławem Brykczyńskim, pre-
zentacja filmu życia rodaków na Ukrai nie 
prowadzona przez Jacka Tętnowskiego 
to niezapomniane wrażenia. Ja byłem 
szczęśliwy, że mogłem podzielić się swo-
imi zainteresowaniami sztuką, a Halina 
Teodorczyk, wkładając w organizację swe 
serce i entuzjazm dopilnowywała trans-
portu, zakwaterowania…

Zostały wspomnienia i fotografie, któ-
rymi zostali obdarowani uczestnicy.

Unit stomatologiczny CHIRANA SMILE sprzedam.
Rok prod. 2003. W bardzo dobrym stanie.

Nowa oryginalna tapicerka Chirana (kolor turkusowa zieleń), nowy skaler EMS, 
rękaw turbiny ze światłem, fotelik lekarza, biały, metalowy asystor.

Cena 7000 PLN. Odbiór osobisty w Szczecinie. Kontakt 502 274 173.
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Halina 
Teodorczyk

D nia 10 paździer-
nika br. obcho-
dziliśmy 15-tą 

uroczystość z okazji półwiecza uzyska-
nia dyplomu lekarskiego przez naszych 
członków. Tym razem spotkanie odbyło się 
w klubie Remedium. Wcześniej, bo 25 maja 
tego roku większość kolegów i koleżanek 
otrzymała statuetki Eskulapa w PUM-ie-
,w Sali Senackiej. Jak zwykle nie wszystkim 
zaproszonym jubilatom udało się przybyć, 
bądź z powodu złego stanu zdrowia, bądź 
z uwagi na trudności komunikacyjne.

Uroczystość zaszczycili swą obecnością 
zaproszeni goście. Ze strony PUM w Szczeci-
nie – prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska, 

prorektor ds. dydaktyki, z OIL prezes dr Ma-
riusz Pietrzak, a Koło Seniora reprezentowa-
ła prof. Halina Pilawska i niżej podpisana. 
Otwarcia uroczystości dokonał prezes izby, 
a następnie głos zabrała prof. M. Wawrzy-
nowicz-Syczewska. Bardzo ciepło powitała 
zebranych pomysłodawczyni wyróżnienia 
statuetką – prof. Halina Pilawska, a wręcza-
nie Eskulapów było najważniejszym punk-
tem programu, czego dopełniła ona sama 
wraz z prezesem M. Pietrzakiem. Z rąk 
p. prof. M. Wawrzynowicz-Syczewskiej jubi-
laci otrzymali natomiast piękne dyplomy z ła-
cińską inskrypcją i „Trylogię 60-lecia PAM”. 
Po wręczeniu wyróżnień został wyświetlony 
film poświęcony PUM w Szczecinie.

Po głównej części uroczystości rozpo-
częły się długie rozmowy i wspomnienia lat 
minionych, które tak zaabsorbowały zebra-

nych, że nawet w połowie nie wykorzystano 
słodkości i napojów przygotowanych na tę 
okazję. Z uwagi na fakt, że część z obecnych 
na uroczystości koleżanek i kolegów mieszka 
poza Szczecinem i nie wszyscy mieli okazję 
zetknąć się bliżej z Kołem Seniora naszej izby, 
poinformowałam o naszych comiesięcznych 
spotkaniach w każdą drugą środę miesiąca 
w klubie Remedium, a także o organizowa-
nych wycieczkach, wczasach, imprezach 
okolicznościowych i zajęciach ruchowych.

Wszystkich nieobecnych jubilatów, którzy 
z różnych przyczyn nie dotarli na uroczystość 
informujemy, że ich pamiątkowe statuetki, 
dyplomy i „Trylogia 60-lecia PAM” są do 
odebrania w sekretariacie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie przy ul. Marii Skło-
dowskiej-Curie 11 w godz. urzędowania.

Opr. ABR

ESKULAPY 2013
KOłO SENIORA
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aNeStezjOlOgIa 
I INteNSyWNa 
tERaPia
Bronisz Joanna
Gniadek Anna
Januszewska Małgorzata
Karasińska-Milchert Sylwia
Kazimierczak Sebastian
Kotfis Katarzyna
Owsianik Ewa
Wegner Tomasz

chIrurgIa NaczyNIOWa
Kazimierczak Arkadiusz

chIrurgIa OgólNa
dzidziul Karolina
Gródecki dominik
Jędrych Jakub
Wiśniowski Marcin
Zalewski Maciej

chIrurgIa 
ONkOlOgIczNa
Kamiński Marek
Kwietniak Marcin
Ziętek Zbigniew

chIrurgIa 
StOmatOlOgIczNa
Kałużyński Krzysztof
Trybek Grzegorz

chOrOby WeWNętrzNe
Blicharska-Czubara Katarzyna
Bohatyrewicz Maciej
Borowiecka Ewa
Ciepiela Katarzyna
Kubacka Marta
Lewandowska Ewa
Łanocha Aleksandra
Rogoza-Mateja Wiesława
Sokulska Małgorzata
Świnarska Magdalena
Wojciuk Bartosz

chOrOby zakaźNe
Rudnicki Józef

dERmatologia 
i wEnERologia
Kazimierczak Małgorzata

dIabetOlOgIa
Batycka Elżbieta
Fronczyk Aneta
Skuza Grzegorz

EndoKRYnologia
Szmit-domagalska Justyna
Żochowska Ewa

gaStrOeNterOlOgIa
Gębala Aneta
Kędzierska Lidia

hematOlOgIa
dąbrowska-Zimoń Agnieszka
Jurkowska Aurelia

hIperteNSjOlOgIa
Pudło Artur

immUnologia klINIczNa
Ratajczak-Stefańska Violetta

KaRdiologia
Bogusławska-Skowronek 
Marta
Sagasz-Tysiewicz dagmara

medycyNa PaliatYwna
drozd-Kołban Lidia
Hebel Małgorzata
Jakuszewska Katarzyna
Zieliński Mariusz

medycyNa RatUnKowa
Łazęcka Joanna
Pocentek Michał

medycyNa RodZinna
Fiega-Surma Beata
Leśkiw-Opozda Natalia
Pietrzak Joanna
Płudowska Katarzyna
Turowska Anna

Ubych Janusz
Wasilewicz Agnieszka
Zakrzewska-Bekier Joanna
Zawiślak Bartosz

NeFrOlOgIa
Jabłońska Joanna
Jachimiak Bożena
Zaniew Marcin

nEonatologia
Chwiłkowska Izabela

nEURologia
Turowska-Kowalska Jolanta

onKologia 
I hematOlOgIa dzIecIęca
Ociepa Tomasz

oRtoPEdia 
i tRaUmatologia 
Narządu ruchu
Bronisz Andrzej
Budzyński Tomasz
Piwowarski Mariusz

otoRYnolaRYngologia
Lubiński Jakub
Malinowski Piotr

PEdiatRia
dębicka Małgorzata
Feledyk Justyna
Grudzińska Katarzyna
Żakowska Anna

PERiodontologia
Muchajer-Uchniewska diana
Rudziński Rafał
Złotkowski Marcin

pOłOżNIctWO I gINekOlOgIa
Ciećwierz Sylwester
Ciepiela Przemysław
Cymbaluk-Płoska Aneta
Kowalski Kazimierz
Rajewska Aleksandra

PRotEtYKa 
StOmatOlOgIczNa
dalewski Bartosz

Lapis Agnieszka
Światłowska-Bajzert 
Małgorzata

pSychIatrIa
Bajer Szymon
Bychawska-Jadczyk Beata
Fronczak Maciej
Gbyl Krzysztof
Jezierski Marek
Kubacki Bartłomiej
Pastuszka Krzysztof
Rutkowska Edyta

radIOlOgIa I dIagNOStyka 
ObrazOWa
Maj Tomasz

RadiotERaPia 
ONkOlOgIczNa
Masojć Bartłomiej

rehabIlItacja 
medyczNa
Litke Beata
Pliszka Agnieszka

REUmatologia
Sokół Anna

StOmatOlOgIa 
zachOWaWcza 
z eNdOdONcją
Bendyk-Szeffer Maja
Kałuska Hanna
Marek Ewa
Pol Justyna
Sroczyk-Jaszczyńska 
Magdalena

traNSplaNtOlOgIa 
klINIczNa
Klinke Małgorzata

URologia
Gałęski Marcin

urOlOgIa dzIecIęca
Materny Jacek

zdrOWIe publIczNe
Cierpisz Małgorzata

Przedstawiamy listę koleżanek i kolegów, 
którzy uzyskali specjalizację w roku 2012

SPECJALIZACJE
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Marta Wawrzynowicz-Syczewska

P an doktor Alojzy Oszczak urodził 
się w 1925 r. w Sępólnie Krajeń-
skim w rodzinie urzędnika pań-
stwowego. Rodzina żyła skrom-

nie, ale sześcioro dzieci wychowywało się 
w bogatej tradycji patriotycznej i w sza-
cunku dla wiedzy, i uczciwej pracy. Po 
wybuchu wojny ojciec został aresztowany, 
a reszta rodziny wyjechała w Poznańskie. 
Pan doktor Oszczak kończył tam edukację 
gimnazjalną, a jednocześnie bardzo ciężko 
pracował. Został w końcu wywieziony do 
Niemiec i jako robotnik przymusowy pra-
cował w fabryce celulozy w Wittemberdze. 

Wojna ostatecznie ukształtowała niezłom-
ny charakter Alojzego Oszczaka, nauczyła 
go umiejętności przetrwania, pracowitości 
i pogodnej akceptacji życia.

Jak pan doktor Oszczak postanowił 
zostać lekarzem – dokładnie nie wiado-
mo. Podobno z przekory i na złość pewnej 
urzędniczce, która powątpiewała w jego 
możliwości intelektualne. Wraz bratem, 
walcząc każdego dnia z niedostatkiem, stu-
dia medyczne rozpoczął we Wrocławiu, ale 
za nieprawomyślne poglądy został karnie 
przeniesiony do Szczecina, do nowo po-
wstałej uczelni medycznej, która mozolnie 
rodziła się na gruzach wojny. Tutaj osiadł 
na stałe, uzyskał dyplom lekarza, założył 
rodzinę i całe swoje zawodowe losy złączył 
ze szpitalem przy ulicy Arkońskiej.

Pan doktor Alojzy Oszczak od same-
go początku kariery lekarskiej był „za-
kaźnikiem”, nie tylko z wykształcenia, 
ale i  z pasji. Zasilił kadrę dydaktyczną 
Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej 
Akademii Medycznej, która powstała na 
bazie Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy 
szpitala arkońskiego. Uzyskał stopień 
naukowy doktora nauk medycznych i był 
wieloletnim adiunktem kliniki. W latach 
1991–1993 pełnił obowiązki kierownika 
Kliniki Chorób Zakaźnych. Były to dwa 
niezapomniane lata rozkwitu naukowego 
kliniki i wielkiej integracji zespołu. Wycho-
wał ponad 40 roczników młodych lekarzy, 
ucząc ich nie tylko rozpoznawania chorób 
zakaźnych, ale też umiejętności rozmawia-
nia z pacjentami i lekarskiej wnikliwości.

Był człowiekiem renesansowym, wiel-
kim erudytą, pasjonatem historii i sztu-
ki, znawcą literatury. Starsze pokolenia 

doskonale pamiętają słynne Oszczakowe 
egzaminy. Nie tylko warto było znać epi-
demiologię i klinikę gorączki okopowej, ale 
bardzo pożądana była znajomość kontekstu 
historycznego wojny trzydziestoletniej i dzieł 
wybranych Leonarda da Vinci. Miał nie-
bywałe poczucie humoru i pogodę ducha. 
Raport lekarski prowadzony przez doktora 
Oszczaka zawsze był dobrym początkiem 
dnia. Wielki podziw budziły zabawne po-
wiedzenia pana doktora i cytaty z literatu-
ry, którymi sypał jak z rękawa i umiejęt-
nie dopasowywał do codziennych sytuacji. 
Był człowiekiem dobrym i sprawiedliwym; 
ludzie uczciwi i pracowici, choć czasami 
zagubieni i bezradni, mogli zawsze liczyć 
na pomoc i życzliwość, ale był równie bez-
litosny dla krętactwa i niegodziwości.

Jako człowiek wszechstronny pan doktor 
Alojzy Oszczak nie tylko parał się zakaźnic-
twem. Był lekarzem sportowym, wieloletnim 
kierownikiem Poradni Sportowej i pracował 
w komisji orzekającej o niepełnosprawno-
ści. Tę ostatnią pracę traktował bardzo 
uczciwie i poważnie, czym wsławił się nie 
tylko w środowisku lekarskim, ale i wśród 
pacjentów. Był również lekarzem ośrodka 
wczasowego w Dziwnowie, gdzie był zawsze 
widywany w towarzystwie wnuków. Albo-
wiem pan doktor Alojzy Oszczak był nie 
tylko cenionym lekarzem, dobrym ojcem 
i mężem, był przede wszystkim wspaniałym 
dziadkiem! Wnuki były jego wielką radością 
i miłością, okiem dnia pięknego – jak zwykł 
był mawiać. Poszły w jego ślady, oboje są 
dziś lekarzami i miały niebywałe szczęście 
korzystać w swoim życiu z takiego wzorca, 
jakim był dr Alojzy Oszczak.

Cześć Jego pamięci!

Wspomnienie 
o Alojzym Oszczaku
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„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.”
W. Szymborska

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy
 

dr Barbarę Teichman
lek.med. Barbarę Kosińską

lek. dent. Witolda Daniewicza
Koło Seniorów ORL w Szczecinie

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Panu Doktorowi Jerzemu Sienickiemu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają dr n. med. Marek Rybkiewicz

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie
z zespołem Zastępców oraz  pracownikami biura

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia. 
Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. 

Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia.”
A. Einstein

Dr Ewie Malec
szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składa Komisja ds. Rejestru Praktyk Lekarskich 

VI kadencji ORL w Szczecinie 
i zespół redakcyjny Vox Medici

Dr n. med.

Krystynie 
Grabikowskiej- 

-Prowans
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki i koledzy

z Katedry i Zakładu 
Protetyki Stomatologicznej

Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego

w Szczecinie

„Zamknęły się  
kochane oczy, 

spoczęły pracowite dłonie, 
przestało bić 

kochane serce.”

odszedł

JERZY 
KRUKOWSKI

z głębokim żalem 
zawiadamiamy o śmierci 

kochanego 
Męża, 
Taty, 

Teścia 
i Dziadka.
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Uchwały zjazdowe

uchwała nr 1/2013/VII-z
W SpraWIe SpOrządzeNIa I zamkNIęcIa lISt kaN-
dydatóW Na delegatóW Na OkręgOWy zjazd 
lekarzy OkręgOWej Izby lekarSkIej W Szcze-
cINIe VII kadeNcjI W latach 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie VI kadencji.

uchwała nr 2/2013/VII-z
W SpraWIe zatWIerdzeNIa kadeNcyjNegO Spra-
WOzdaNIa OkręgOWej kOmISjI reWIzyjNej Okrę-
gOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe VI kadeNcjI

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219 poz. 1708 z późn. zm.), Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie VI kadencji.

uchwała nr 3/2013/VII-z
W SpraWIe udzIeleNIa abSOlutOrIum OkręgO-
Wej radzIe lekarSkIej OkręgOWej Izby lekar-
SkIej W SzczecINIe VI kadeNcjI

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium Okręgowej 
Radzie Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie za okres VI kadencji 
lata 2009 – 2013.

uchwała nr 4/2013/VII-z
W SpraWIe zatWIerdzeNIa kadeNcyjNegO 
SpraWOzdaNIa OkręgOWegO rzeczNIka OdpO-
WIedzIalNOścI zaWOdOWej OkręgOWej Izby 
lekarSkIej W SzczecINIe VI kadeNcjI

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co 
następuje:

§ 1.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie VI kadencji.

uchwała nr 5/2013/VII-z
W SpraWIe zatWIerdzeNIa kadeNcyjNegO Spra-
WOzdaNIa OkręgOWegO Sądu lekarSkIegO Okrę-
gOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe VI kadeNcjI

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. 
U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie VI kadencji.

uchwała nr 6/2013/VII-z
W SpraWIe zatWIerdzeNIa kadeNcyjNegO Spra-
WOzdaNIa OkręgOWej kOmISjI WybOrczej Okrę-
gOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe VI kadeNcjI

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzić kadencyjne sprawozdanie 
Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie VI kadencji.

uchwała nr 7/2013/VII-z
W SpraWIe uStaleNIa lIczby człONkóW Orga-
NóW OkręgOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe 
I OkręgOWej kOmISjI WybOrczej W SzczecINIe 
VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 6 i art. 12 
ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 
1708 z późn. zm.) oraz § 15 Regulaminu 
wyborów do organów izb lekarskich, na 
stanowiska w organach i trybu odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmu-
jących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych, 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 stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych orga-
nów i osób zajmujących stanowiska w tych 
organach oraz wyborów komisji wyborczych 
(obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL 
z dnia 29 marca 2012 r.), w związku z § 6 
ust. 1, § 7 ust. 1, § 8 ust. 1, § 9 ust. 3 Statutu 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
uchwala się, co następuje:

uchwały Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego zjazdu lekarzy
Okręgowej Izby lekarskiej w Szczecinie

z dnia 23 listopada 2013 r.
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§ 1.

1. Ustala się liczbę członków następu-
jących organów Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie oraz członków Okręgowej Ko-
misji Wyborczej w Szczecinie VII kadencji 
2013–2017, zachowaniem parytetów repre-
zentatywności lekarzy i lekarzy dentystów, 
według proporcji 74,8% dla lekarzy i 25,2% 
dla lekarzy dentystów:
1) Okręgowa Rada Lekarska – 30 człon-

ków, w tym 22 lekarzy i 8 lekarzy den-
tystów,

2) Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej – 29 Zastępców, w tym 
22 lekarzy i 7 lekarzy dentystów,

3) Okręgowy Sąd Lekarski – 18 członków, 
w tym 13 lekarzy i 5 lekarzy dentystów,

4) Okręgowa Komisja Rewizyjna – 
5 członków, w tym 4 lekarzy i 1 lekarz 
dentysta,

5) Okręgowa Komisja Wyborcza – 
5 członków, w tym 4 lekarzy i 1 lekarz 
dentysta.

2. Liczba członków Okręgowej Rady 
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, wskazana w ust. 1 pkt 1 
niniejszej uchwały, nie obejmuje Prezesa 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

uchwała nr 8/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru prezeSa OkręgOWej rady 
lekarSkIej OkręgOWej Izby lekarSkIej W Szcze-
cINIe Na OkreS VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekar-
skich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowania, 
na stanowisko prezesa Okręgowej Rady Le-
karskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie na okres VII kadencji 2013–2017 wybrał: 
(lek.) dr n. med. Magdę Wiśniewską.

uchwała nr 9/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru OkręgOWegO rzeczNIka 
OdpOWIedzIalNOścI zaWOdOWej OkręgOWej 
Izby lekarSkIej W SzczecINIe Na OkreS VII ka-
deNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgo-
wy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie, w wyniku tajnego 
głosowania, na stanowisko okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres VII kadencji 2013–2017 wybrał: 
(lek.) prof. dr hab. n. med. Jacka Różańskiego.

uchwała nr 10/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru człONkóW OkręgOWej 
rady lekarSkIej OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe Na OkreS VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie, w wyniku tajnego głosowania, na członków 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres VII kadencji 2013–2017, 
wg ilości otrzymanych głosów, wybrał:
1. (lek. dent.) Ruchała-Tyszler Agnieszka
2. (lek. dent.) Górski Maciej
3. (lek.) Pietrzak Mariusz
4. (lek.) Romanowski Maciej
5. (lek. dent.) Szymczak Jerzy
6. (lek. dent.) Kozłowski Adam
7. (lek. dent.) Tyszler Łukasz
8. (lek.) Czajkowski Grzegorz
9. (lek.) Malecha Janusz
10. (lek.) Jarowicz Tomasz

11. (lek. dent.) Szydłowska Małgorzata
12. (lek.) Kupiński Wiesław
13. (lek.) Siadkowska Franciszka
14. (lek.) Zarzycki Mariusz
15. (lek.) Kozak Krzysztof
16. (lek.) Sarapak Wiesław
17. (lek. dent.) Lisak Kaja
18. (lek. dent.) Urbańska Beata
19. (lek.) Sulikowski Tadeusz
20. (lek.) Wiatrow Jerzy
21. (lek.) Szydłowska Iwona
22. (lek.) Zienkiewicz Marleta
23. (lek.) Mączka Magdalena
24. (lek.) Ptak Karol
25. (lek.) Rybkiewicz Marek
26. (lek.) Homa Katarzyna
27. (lek.) Cyprys Sławomir
28. (lek.) Rękawek Krzysztof
29. (lek.) Bielewicz Michał
30. (lek.) Szymańska Monika

uchwała nr 11/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru zaStępcóW OkręgOWegO 
rzeczNIka OdpOWIedzIalNOścI zaWOdOWej 
OkręgOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe Na 
OkreS VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), uchwala się, 
co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie, w wyniku tajnego głosowania, na zastęp-
ców okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres VII kadencji 2013–2017, wg ilości 
otrzymanych głosów, wybrał:
1. (lek.) Gonerko Paweł
2. (lek.) Słojewski Marcin
3. (lek.) Sieńko Jerzy
4. (lek.) Nikodemski Tomasz
5. (lek.) Semanycz-Lemańczyk Jolanta
6. (lek.) Gostyński Janusz
7. (lek.) Wawrzynowicz-Syczewska Marta
8. (lek.) Halec Wojciech
9. (lek. dent.) Toporowska Bogumiła
10. (lek.) Ślósarek Jan
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11. (lek.) Kołban Maciej
12. (lek. dent.) Bąkowska-Cieciórska Irena
13. (lek. dent.) Litwin Piotr
14. (lek.) Rzepka Rafał
15. (lek.) Brodowska Agnieszka
16. (lek.) Sienicki Jerzy
17. (lek. dent.) Ciszewska Jadwiga
18. (lek.) Afrykański Jacek
19. (lek.) Przerwa Danuta
20. (lek. dent.) Rawski Paweł
21. (lek. dent.) Białek Małgorzata
22. (lek.) Mazurski Ireneusz
23. (lek. dent.) Markowicz Jan

uchwała nr 12/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru człONkóW OkręgOWegO 
Sądu lekarSkIegO OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe Na OkreS VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 8 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowa-
nia, na członków Okręgowego Sądu Lekar-
skiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres VII kadencji 2013–2017, 
wg ilości otrzymanych głosów, wybrał:
1. (lek.) Kładna Aleksandra
2. (lek.) Klimek Krzysztof
3. (lek. dent.) Domańska-Wiktor Maria
4. (lek.) Dziewanowski Krzysztof
5. (lek.) Jarosz Konrad
6. (lek. dent.) Małecka Iwona
7. (lek. dent.) Matysiak Anna
8. (lek.) Starczewski Andrzej
9. (lek.) Ziętek Maciej
10. (lek. dent.) Spychalska Maria
11. (lek.) Marzec-Lewenstein Ewa
12. (lek. dent.) Lassocińska Krystyna
13. (lek.) Gronowska Zofia
14. (lek.) Kompf Bogusław
15. (lek.) Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
16. (lek.) Elszkowski Robert
17. (lek.) Smulski Henryk
18. (lek.) Teresińska Elżbieta

uchwała nr 13/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru człONkóW OkręgOWej kO-
mISjI reWIzyjNej OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe Na OkreS VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie, w wyniku tajnego głosowania, na członków 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie na okres VII kadencji 
2013–2017, wg ilości otrzymanych głosów, wybrał:
1. (lek.) Cymbaluk Alicja
2. (lek.) Wiatrow Małgorzata
3. (lek. dent.) Szumigalska-Kozak Jolanta
4. (lek.) Blicharska-Czubara Katarzyna
5. (lek.) Kiedrowska Ewa

uchwała nr 14/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru człONkóW OkręgOWej kO-
mISjI WybOrczej OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe Na OkreS VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowa-
nia, na członków Okręgowej Komisji Wy-
borczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres VII kadencji 2013–2017, 
wg ilości otrzymanych głosów, wybrał:
1. (lek. dent.) Ruchała-Tyszler Agnieszka
2. (lek.) Jarowicz Tomasz
3. (lek.) Malecha Janusz
4. (lek.) Kupiński Wiesław
5. (lek.) Żukiewicz Agnieszka

uchwała nr 15/2013/VII-z
W SpraWIe WybOru delegatóW Na krajOWy 
zjazd lekarzy Na OkreS VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.), w związku 
z uchwałą nr 11/13/VI Naczelnej Rady Lekar-
skiej z dnia 25 października 2013 r. w spra-
wie ustalenia liczby mandatów delegatów na 
Krajowy Zjazd Lekarzy na okres VII kadencji 
2013–2017, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, w wyniku tajnego głosowa-
nia, na delegatów na Krajowy Zjazd Leka-
rzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres VII kadencji 2013–2017, 
wg ilości otrzymanych głosów, wybrał:
1. (lek. dent.) Ruchała-Tyszler Agnieszka
2. (lek.) Wiśniewska Magda
3. (lek. dent.) Górski Maciej
4. (lek.) Pietrzak Mariusz
5. (lek. dent.) Teodorczyk Halina
6. (lek.) Jarosz Konrad
7. (lek.) Kupiński Wiesław
8. (lek.) Czajkowski Grzegorz
9. (lek.) Jarowicz Tomasz
10. (lek.) Zarzycki Mariusz
11. (lek.) Cyprys Sławomir
12. (lek.) Halec Wojciech
13. (lek.) Zienkiewicz Marleta
14. (lek.) Rybkiewicz Marek
15. (lek. dent.) Tyszler Łukasz

Wszystkie ww. uchwały wchodzą 
w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść uchwał została opubliko-
wana na stronie internetowej BIP OIL 

w Szczecinie bip.oil.szczecin.pl

Sekretarz 
Sprawozdawczo- 

-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy OIL 
w Szczecinie

dr n. med. Maciej Górski

Przewodniczący
Sprawozdawczo- 

-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu 

Lekarzy OIL 
w Szczecinie

lek. Wiesław Kupiński
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O b W I e S z c z e N I e  
Nr 1/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW Na prezeSa OkręgOWej 
rady lekarSkIej OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „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, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Le-
karzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekar-
skich, na stanowiska w organach i trybu od-
woływania członków tych organów i osób zaj-
mujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie 
Nr 2/12/VI Prezesa NRL z dnia 29 marca 
2012 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie – wybo-
ry Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej,  
ogłasza się, że: na stanowisko prezesa 
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres 
VII kadencji 2013-2017 wybrana została: 
(lek.) dr n. med. Magda Wiśniewska

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Tomasz Jarowicz

O b W I e S z c z e N I e  
Nr 2/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW Na OkręgOWegO 
rzeczNIka OdpOWIedzIalNOścI zaWOdOWej 
OkręgOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe VII 
kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „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, stanowiącego załącz-
nik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w spra-
wie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwoływania członków tych organów 
i osób zajmujących stanowiska w tych or-
ganach oraz wyborów komisji wyborczych 
(obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL 
z dnia 29 marca 2012 r.), obwieszczam, 
co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie – wybory okręgowe-
go rzecznika odpowiedzialności zawodowej,  
ogłasza się, że: na stanowisko okręgowego 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 
okres VII kadencji 2013-2017 wybrany został:  
(lek.) prof. dr hab. n. med. Różański Jacek 

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Tomasz Jarowicz

O b W I e S z c z e N I e  
Nr 3/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW człONkóW OkręgOWej 
rady lekarSkIej OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „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, stanowiącego załącz-
nik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w spra-
wie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwoływania członków tych organów 
i osób zajmujących stanowiska w tych or-
ganach oraz wyborów komisji wyborczych 
(obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL 
z dnia 29 marca 2012 r.), obwieszczam, 
co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie – wybory 
członków Okręgowej Rady Lekarskiej, 

ogłasza się, że:
członkami Okręgowej Rady Lekarskiej 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na okres VII kadencji 2013–2017 wg ilości 
otrzymanych głosów zostali:
1. (lek. dent.) Ruchała-Tyszler Agnieszka
2. (lek. dent.) Górski Maciej
3. (lek.) Pietrzak Mariusz
4. (lek.) Romanowski Maciej
5. (lek. dent.) Szymczak Jerzy
6. (lek. dent.) Kozłowski Adam
7. (lek. dent.) Tyszler Łukasz
8. (lek.) Czajkowski Grzegorz

O b W I e S z c z e N I a
przewodniczącego Okręgowej komisji Wyborczej

Okręgowej Izby lekarskiej w Szczecinie z dnia 23 listopada 2013 r.
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9. (lek.) Malecha Janusz
10. (lek.) Jarowicz Tomasz
11. (lek. dent.) Szydłowska Małgorzata
12. (lek.) Kupiński Wiesław
13. (lek.) Siadkowska Franciszka
14. (lek.) Zarzycki Mariusz
15. (lek.) Kozak Krzysztof
16. (lek.) Sarapak Wiesław
17. (lek. dent.) Lisak Kaja
18. (lek. dent.) Urbańska Beata
19. (lek.) Sulikowski Tadeusz
20. (lek.) Wiatrow Jerzy
21. (lek.) Szydłowska Iwona
22. (lek.) Zienkiewicz Marleta
23. (lek.) Mączka Magdalena
24. (lek.) Ptak Karol
25. (lek.) Rybkiewicz Marek
26. (lek.) Homa Katarzyna
27. (lek.) Cyprys Sławomir
28. (lek.) Rękawek Krzysztof
29. (lek.) Bielewicz Michał
30. (lek.) Szymańska Monika

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Tomasz Jarowicz

O b W I e S z c z e N I e 
Nr 4/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW Na zaStępcóW OkręgO-
WegO rzeczNIka OdpOWIedzIalNOścI zaWOdO-
Wej OkręgOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe 
VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „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, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Le-
karzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekar-
skich, na stanowiska w organach i trybu od-
woływania członków tych organów i osób zaj-
mujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie 
Nr 2/12/VI Prezesa NRL z dnia 29 marca 
2012 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie – wybory zastępców 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej, ogłasza się, że: Zastępcami 
okręgowego rzecznika odpowiedzialno-
ści zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie na okres VII kadencji 2013-
2017 wg ilości otrzymanych głosów zostali:
1. (lek.) Gonerko Paweł
2. (lek.) Słojewski Marcin
3. (lek.) Sieńko Jerzy
4. (lek.) Nikodemski Tomasz
5. (lek.) Semanycz-Lemańczyk Jolanta
6. (lek.) Gostyński Janusz
7. (lek.) Wawrzynowicz-Syczewska Marta
8. (lek.) Halec Wojciech
9. (lek. dent.) Toporowska Bogumiła
10. (lek.) Ślósarek Jan
11. (lek.) Kołban Maciej
12. (lek. dent.) Bąkowska-Cieciórska Irena
13. (lek. dent.) Litwin Piotr
14. (lek.) Rzepka Rafał
15. (lek.) Brodowska Agnieszka
16. (lek.) Sienicki Jerzy
17. (lek. dent.) Ciszewska Jadwiga
18. (lek.) Afrykański Jacek
19. (lek.) Przerwa Danuta
20. (lek. dent.) Rawski Paweł
21. (lek. dent.) Białek Małgorzata
22. (lek.) Mazurski Ireneusz
23. (lek. dent.) Markowicz Jan

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Tomasz Jarowicz

O b W I e S z c z e N I e 
Nr 5/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW człONkóW OkręgOWegO 
Sądu lekarSkIegO OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe VII kadeNcjI 2013-2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „Regulami-
nu wyborów do organów izb lekarskich, na 

stanowiska w organach i trybu odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmu-
jących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych, 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 stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych orga-
nów i osób zajmujących stanowiska w tych 
organach oraz wyborów komisji wyborczych 
(obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL 
z dnia 29 marca 2012 r.), obwieszczam, 
co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie – wybory 
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego,

ogłasza się, że:
członkami Okręgowego Sądu Lekar-

skiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie na okres VII kadencji 2013–2017 
ilości otrzymanych głosów zostali:
1.  (lek.) Kładna Aleksandra
2.  (lek.) Klimek Krzysztof
3.  (lek. dent.) Domańska-Wiktor Maria
4.  (lek.) Dziewanowski Krzysztof
5.  (lek.) Jarosz Konrad
6.  (lek. dent.) Małecka Iwona
7.  (lek. dent.) Matysiak Anna
8.  (lek.) Starczewski Andrzej
9.  (lek.) Ziętek Maciej
10. (lek. dent.) Spychalska Maria
11.  (lek.) Marzec-Lewenstein Ewa
12. (lek. dent.) Lassocińska Krystyna
13. (lek. Gronowska Zofia
14. (lek.) Kompf Bogusław
15. (lek.) Kuźnicka-Hałaburda Lucyna
16. (lek.) Elszkowski Robert
17.  (lek.) Smulski Henryk
18. (lek.) Teresińska Elżbieta.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Tomasz Jarowicz
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O b W I e S z c z e N I e  
Nr 6/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW człONkóW OkręgOWej 
kOmISjI reWIzyjNej OkręgOWej Izby lekarSkIej 
W SzczecINIe VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „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, stanowiącego załącz-
nik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w spra-
wie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwoływania członków tych organów 
i osób zajmujących stanowiska w tych or-
ganach oraz wyborów komisji wyborczych 
(obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL 
z dnia 29 marca 2012 r.), obwieszczam, 
co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie – wybory 
członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej,  
ogłasza się, że: członkami Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na okres VII kadencji 
2013–2017 wg ilości otrzymanych głosów 
zostali:
1. (lek.) Cymbaluk Alicja
2. (lek.) Wiatrow Małgorzata
3. (lek. dent.) Szumigalska-Kozak Jolanta
4. (lek.) Blicharska-Czubara Katarzyna
5. (lek.) Kiedrowska Ewa

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Tomasz Jarowicz

O b W I e S z c z e N I e  
Nr  7/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW człONkóW OkręgOWej 
kOmISjI WybOrczej VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „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, stanowiącego załącz-
nik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w spra-
wie regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwoływania członków tych organów 
i osób zajmujących stanowiska w tych or-
ganach oraz wyborów komisji wyborczych 
(obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL 
z dnia 29 marca 2012 r.), obwieszczam, 
co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie – wybory 
członków Okręgowej Komisji Wyborczej,  
ogłasza się, że: członkami Okręgowej Ko-
misji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej 
na okres VII kadencji 2013-2017 wg ilości 
otrzymanych głosów zostali:
1. (lek. dent.) Ruchała-Tyszler Agnieszka
2. (lek.) Jarowicz Tomasz
3. (lek.) Malecha Janusz
4. (lek.) Kupiński Wiesław
5. (lek.) Żukiewicz Agnieszka

Przewodniczący 

Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 

lek. Tomasz Jarowicz

O b W I e S z c z e N I e 
Nr 8/2013/VI-OkW

O WyNIkach WybOróW delegatóW Na krajOWy 
zjazd lekarzy VII kadeNcjI 2013–2017

Na podstawie § 45 ust. 3 „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, stanowiącego załącznik 
do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Le-
karzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb lekar-
skich, na stanowiska w organach i trybu od-
woływania członków tych organów i osób zaj-
mujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie 
Nr 2/12/VI Prezesa NRL z dnia 29 marca 
2012 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wybo-
rów, na podstawie protokołu zgromadzenia 
wyborczego Sprawozdawczo-Wyborczego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie – wybory delegatów 
na Krajowy Zjazd Lekarzy, ogłasza się, że:

delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy 
na okres VII kadencji 2013-2017 wg ilości 
otrzymanych głosów zostali:
1. (lek. dent.) Ruchała-Tyszler Agnieszka
2. (lek.) Wiśniewska Magda
3. (lek. dent.) Górski Maciej
4. (lek.) Pietrzak Mariusz
5. (lek. dent.) Teodorczyk Halina
6. (lek.) Jarosz Konrad
7. (lek.) Kupiński Wiesław
8. (lek.) Czajkowski Grzegorz
9. (lek.) Jarowicz Tomasz
10. (lek.) Zarzycki Mariusz
11. (lek.) Cyprys Sławomir
12. (lek.) Halec Wojciech
13. (lek.) Zienkiewicz Marleta
14. (lek.) Rybkiewicz Marek
15. (lek. dent.) Tyszler Łukasz

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Tomasz Jarowicz
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uchwały
uchWały I StaNOWISka 

OkręgOWej rady 
lekarSkIej VI kadeNcjI 

z dNIa 16.10.2013 r.

uchwała Nr 46/2013/VI
W SpraWIe zaOpINIOWaNIa kaNdydatury 
prOF. dr hab. N. med. tOmaSza uraSIńSkIegO 
Na StaNOWISkO kONSultaNta WOjeWódzkIegO 
W dzIedzINIe pedIatrII

§1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie opi-

niuje pozytywnie kandydaturę prof. dr hab. n. 
med. Tomasza Urasińskiego na stanowisko kon-
sultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii.

uchwała Nr 48/2013/VI
W SpraWIe przyzNaNIa złOtej OdzNakI Okrę-
gOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe

§ 1. 
Przyznać Złotą Odznakę Okręgowej Izby 

Lekarskiej w Szczecinie lekarzom i lekarzom 
dentystom, którzy minimum dwie kadencje 
uczestniczyli aktywnie w pracach organów 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Złotą Odznakę Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Szczecinie otrzymują:
1. lek. Alicja Cymbaluk
2. dr hab. n. med. Krzysztof Dziewanowski
3. dr n. med. Krzysztof Klimek
4. lek. Wiesław Kupiński
5. lek. Lucyna Kuźnicka-Hałaburda
6. lek. Jerzy Sienicki
7. dr n. med. Jerzy Sieńko
8. lek. dent. Bogumiła Toporowska
9. dr n. med. Łukasz Tyszler

§ 3.
Wręczenie złotych odznak Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Szczecinie nastąpi na 
Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym 
Zjeździe Lekarzy w Szczecinie w dniu 
23 listopada 2013 r.

uchwała Nr 49/2013/VI
W SpraWIe przyjęcIa prOjektu prOgramu 
Obrad SpraWOzdaWczO-WybOrczegO Okrę-

gOWegO zjazdu lekarzy W SzczecINIe WyzNa-
czONegO Na dzIeń 23 lIStOpada 2013 r.

§ 1. 
Przyjąć projekt Programu obrad Spra-

wozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy w Szczecinie wyznaczonego 
na dzień 23 listopada 2013 r., stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

uchwała Nr 50/2013/VI
W SpraWIe przyjęcIa prOjektu regulamINu 
SpraWOzdaWczO-WybOrczegO OkręgOWegO 
zjazdu lekarzy W SzczecINIe WyzNaczONegO 
Na dzIeń 23 lIStOpada 2013 r.

§ 1. 
Przyjąć projekt Regulaminu Sprawoz-

dawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy w Szczecinie wyznaczonego na 
dzień 23 listopada 2013 r., stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

uchwała Nr 51/2013/VI
w sprawie zmiany uchwały nr 69/2012/

VI w sprawie terminów posiedzeń Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej 
Prezydium w 2013 r.

§ 1. 
1. W uchwale nr 69/2012/VI w sprawie 

terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie i jej Prezydium w 2013 r. 
wprowadza się następujące zmiany:

§ 1 pkt 1 słowa: „11 grudzień” zastępuje 
się „4 grudzień”.

2. Pozostałe postanowienia uchwały 
pozostają bez zmian.

uchwała Nr 52/2013/VI
w sprawie przyjęcia kadencyjnego spra-

wozdania z działalności Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie

§ 1. 
1. Przyjmuje się sprawozdanie z dzia-

łalności Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie w okresie VI kadencji 
w latach 2009–2013, stanowiące za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, 

przedstawione zostanie do zatwier-
dzenia Sprawozdawczo-Wyborczemu 
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okrę-
gowej Izby Lekarskiej  w Szczecinie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-

wi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

uchwała Nr 53/2013/VI
W SpraWIe akceptacjI decyzjI kOmISjI FINaNSO-
Wej OkręgOWej rady lekarSkIej  W SzczecINIe

§1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finan-

sowej ORL w Szczecinie z dnia 16 paź-
dziernika 2013 r. dot.:

1. (...)

uchwała Nr 54/2013/VI
W SpraWIe akceptacjI decyzjI kOmISjI SOcjal-
Nej OkręgOWej rady lekarSkIej  W SzczecINIe

§1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 

z dnia 1 października 2013 r. dotyczącą:
a) przyznania jednorazowego zasiłku 

pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1. (…)
a) przyznania świadczenia pienięż-

nego po narodzinach dziecka w wysokości 
1000,00 zł:

1. (…)
b) odrzucenia wniosków o przyzna-

nie zapomogi finansowej:
1.(…).

uchwała Nr 55/2013/VI
W SpraWIe WykONaNIa NOWej StrONy INterNe-
tOWej OkręgOWej Izby lekarSkIej  W SzczecINIe 

§1.
1. Wykonać nową stronę internetową Okrę-

gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wraz 
z pełną integracją z istniejącym systemem 
Biuletynu Informacji Publicznej tj. przenie-
sieniem jego dotychczasowej zawartości.

2. Wykonanie strony internetowej powie-
rza się:
Eppearance Sp. z o.o.
ul. Gdańska 3c
70-660 Szczecin.
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3. Na realizację zadania, o którym mowa 
w ust. 1, przeznacza się kwotę 7900,00 
netto.

uchWały prezydIum 
OkręgOWej rady 

lekarSkIej VI kadeNcjI 
z dNIa 02.10.2013 r.

uchwała Nr 25/2013/VI
W SpraWIe akceptacjI decyzjI kOmISjI SOcjal-
Nej OkręgOWej rady lekarSkIej  W SzczecINIe

§1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 

z dnia 1 października 2013 r. dotyczącą:
• przyznania jednorazowych zapomóg 

pieniężnych:
1. (…)

uchwała Nr 26/2013/VI
W SpraWIe WSkazaNIa przedStaWIcIela Okrę-
gOWej rady lekarSkIej W SzczecINIe dO Składu 
kOmISjI kONkurSOWej Na StaNOWISkO pIelę-
gNIarkI OddzIałOWej OddzIału NeurOchIrur-
gIczNegO W SamOdzIelNym publIczNym zeSpOle 
zakładóW OpIekI zdrOWOtNej W gryFIcach.

§ 1. 
Wskazuje się lek. Krzysztofa Kozaka 

do składu komisji konkursowej na stano-
wisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału 
Neurochirurgicznego w Samodzielnym 
Publicznym Zespole Zakładów Opieki 
Zdrowotnej w Szczecinie.

uchwała Nr 27/2013/VI
W SpraWIe zakupu złOtych OdzNak OkręgOWej 
Izby lekarSkIej W SzczecINIe 

§ 1. 
Zakupić 10 sztuk złotych odznak Okrę-

gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w łącznej 
kwocie nieprzekraczającej 6500,00 zł brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się dy-

rektorowi biura Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

uchwała Nr 28/2013/VI
W SpraWIe przeprOWadzeNIa badaNIa kSIąg rachuN-
kOWych OkręgOWej Izby lekarSkIej W SzczecINIe

§ 1. 
Przeprowadzić badanie ksiąg rachunko-

wych Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie za okres 01.01.2013 r. – 30.09.2013 r. 

§ 2.
Przeprowadzenie badania, o którym 

mowa w § 1 powierzyć:
 Firmie Audytorsko-Konsultingowej 

„PER SALDO” Spółka z o.o. z siedzibą 
w Szczecinie, ul. Henryka Pobożnego 5.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się 

prezesowi i skarbnikowi Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

uchWały prezydIum 
OkręgOWej rady 

lekarSkIej VI kadeNcjI 
z dNIa 06.11.2013 r.

uchwała Nr 29/2013/VI
W SpraWIe WSkazaNIa przedStaWIcIela Okrę-
gOWej rady lekarSkIej W SzczecINIe dO Składu 
kOmISjI kONkurSOWych Na StaNOWISka pIelęgNIa-
rek OddzIałOWych W SamOdzIelNym publIczNym 
SzpItalu klINIczNym Nr 2 pum W SzczecINIe

§ 1. 
Wskazuje się dr hab. n. med. Tadeusza Su-

likowskiego do składu komisji konkursowych 
na stanowiska pielęgniarki oddziałowej w:
a) Klinice Nefrologii, Transplantologii 

i Chorób Wewnętrznych,
b) Klinice Nefrologii, Transplantologii i Cho-

rób Wewnętrznych – Ośrodku Dializ,
c) Zintegrowanym Bloku Operacyjnym,
d) Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplan-

tacyjnej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Klinicznym nr 2 w Szczecinie.

Wszystkie ww. uchwały wchodzą 
w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść uchwał została opubliko-
wana na stronie internetowej BIP OIL 

w Szczecinie bip.oil.szczecin.pl

INFOrmacja
prezydIum OkręgOWej 

rady lekarSkIej 
W SzczecINIe 

z dnia 2 października 2013 r.
W SpraWIe paragONóW FISkalNych

W związku z wprowadzeniem od 1 paź-
dziernika 2013 r. obowiązku stosowania 
w kasach fiskalnych bardziej szczegółowego 
nazewnictwa udzielanych przez lekarzy 
i lekarzy dentystów usług (rozporządze-
nie Ministra Finansów z 14 marca 2013 r. 
w  sprawie kas rejestrujących (Dz.  U. 
z 2013 r. poz. 363), 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie, odpowiadając na liczne py-
tania kolegów lekarzy i lekarzy dentystów 
sugeruje poniżej katalog przykładowego 
nazewnictwa usług świadczonych w prak-
tykach lekarskich i stomatologicznych. 

W praktykach lekarskich:
• porada lekarska,
• porada lekarska zabiegowa,
• wizyta kontrolna,
• zabieg ambulatoryjny,
• zabieg profilaktyczny,
• badanie diagnostyczne.

W praktykach stomatologicznych:
• porada lekarska,
• wizyta kontrolna,
• leczenie zachowawcze,
• leczenie protetyczne,
• leczenie ortodontyczne,
• leczenie chirurgiczne,
• leczenie periodontologiczne,
• badanie diagnostyczne.

Jednocześnie Prezydium Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie informuje, 
że nazwy towarów lub usług ujawniane na 
paragonach fiskalnych powinny odpowia-
dać tym zawartym w cennikach. 

Należy więc pamiętać o tym, że nad-
mierne uszczegóławianie procedur w cen-
nikach usług grozi naruszeniem obowiązku 
zachowania tajemnicy lekarskiej, o którym 
mowa w art. 40 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty.
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Agnieszka Ruchała-Tyszler

N ajwyższa Izba Kontroli we wrze-
śniu tego roku opublikowała 
raport dotyczący opieki stoma-
tologicznej w Polsce. Wnioski 

z raportu są niepokojące. A mianowicie…
Stan zdrowia jamy ustnej Polaków 

znacznie odbiega od europejskich stan-
dardów. Z powodu choroby próchnicowej 
cierpi około 92% nastolatków, a odsetek 

pacjentów bezzębnych wśród dorosłych 
rośnie. Na wsiach i małych miasteczkach 
dzieci są pozbawione opieki stomatolo-
gicznej. Powodem tego stanu rzeczy są 
niewystarczające działania w  zakre-
sie edukacji zdrowotnej i profilaktyki 
w szczególności koordynowanych na 
szczeblu krajowym. Organy państwowe 
nie zapewniły równego dostępu do świad-
czeń stomatologicznych finansowanych 
ze środków publicznych. W 2011 r. sko-

rzystało z nich zaledwie 22% uprawnio-
nych. Również działania podejmowane 
przez Ministerstwo Zdrowia w zakresie 
edukacji prozdrowotnej i profilaktyki cho-
rób jamy ustnej okazały się nieskuteczne, 
zwłaszcza w aspekcie dzieci i młodzieży 
(2,96% dzieci i młodzieży skorzystało ze 
świadczeń profilaktycznych).

Dodatkowo NIK stwierdziła, że lecze-
nie stomatologiczne nie znalazło się wśród 
priorytetów zawartych w rozporządzeniu 

Co słychać 
u dentystów?

Opieka stomatologiczna w oczach Najwyższej Izby Kontroli

agnieszka śliwińska - urząd marszałkowski, agnieszka ruchała-tyszler – Wiceprezes Orl, agnieszka Niśkiewicz, 
lidia borkowska, kamila Sidor – biuro OIl, lekarze dentyści stażyści 2013/2014
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MZ w sprawie priorytetów zdrowotnych. 
A zatem kontraktowanie świadczeń z tego 
zakresu przez NFZ nie odbywało się na 
zasadach preferencyjnych w stosunku do 
tego typu świadczeń innych rodzajów.

Minister zdrowia nie dokonywał oceny 
dostępności świadczeń stomatologicznych 
w konsultacji z samorządami wojewódzki-
mi, co zdaniem NIK było przejawem niewy-
starczającej troski ministra o zapewnienie 
równego dostępu do świadczeń. Również 
działania podejmowane przez Fundusz, 
mające na celu zapewnienie równej dostęp-
ności świadczeń stomatologicznych były 
niewystarczające. Jedynie sporadycznie 
podejmowano współpracę z samorządem 
terytorialnym i okręgowymi izbami lekar-
skimi w celu rozwiązania tego problemu.

Ponadto minister zdrowia nie ustalił 
optymalnych wskaźników zatrudnienia leka-
rzy dentystów i personelu pomocniczego dla 
określonych grup populacji. W ocenie NIK 
tego rodzaju mierniki ułatwiłyby działania 
na rzecz zapewnienia równego dostępu do 
świadczeń opieki zdrowotnej. Limity przyjęć 
na studia, na kierunek lekarsko-dentystycz-

ny, ustalano bez analizy zapotrzebowania 
na absolwentów tego kierunku.

Nadzór ministra nad Narodowym Fun-
duszem Zdrowia w obszarze opieki stoma-
tologicznej nie odpowiadał wymaganiom 
ustawy o świadczeniach zdrowotnych i Ko-
deksu postępowania administracyjnego.

Najwyższa Izba Kontroli uważa, że ko-
nieczne jest podjęcie działań w kierunku:
– zwiększenia nakładów finansowych na 

zabezpieczenia leczenia dzieci i mło-
dzieży dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż.,

– wyrównania dostępności świadczeń 
ogólnostomatologicznych,

– zintensyfikowania współpracy pomię-
dzy OW NFZ a jednostkami samorządu 
terytorialnego.
Natomiast brak kompleksowych i rzetel-

nych danych o rzeczywistych kosztach po-
szczególnych procedur stomatologicznych 
oceniono negatywnie, jako element nieko-
rzystnie oddziaływujący na planowanie kosz-
tów, prawidłową organizację i funkcjonowanie 
systemu stomatologicznej opieki zdrowotnej.
Cały raport NIK dostępny jest na stronie 
www.nik.gov.pl

21 października odbyło się spotkanie 
z lekarzami dentystami odbywającymi staż 
podyplomowy. W spotkaniu uczestniczyli: 
przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego- 
Agnieszka Śliwińska, pracownicy biura OIL 
w osobach: dyrektora biura mgr Agnieszki 
Niśkiewicz oraz pani Kamili Sidor i Lidii 
Borkowskiej. Lekarze stażyści zostali za-
znajomieni z ramowym programem stażu, 
z prawami i obowiązkami stażysty, a także 
prawami i obowiązkami wynikającymi z Ko-
deksu Pracy. Dodatkowo zapoznali się z dzia-
łaniami naszej korporacji zawodowej oraz 
możliwościami doskonalenia zawodowego.

Dziękuję kierownikom stażu za umoż-
liwienie uczestniczenia swoim podopiecz-
nym w naszym spotkaniu. 

23 października odbyło się ostatnie 
spotkanie Komisji ds. Lekarzy Dentystów 
VI kadencji, na którym podsumowaliśmy 
działania komisji w ostatnich czterech 
latach. Zachęcam do zapoznania się ze 
sprawozdaniem kadencyjnym. 

Jeszcze raz dziękuję wszystkim człon-
kom komisji za owocną współpracę na 
rzecz naszego środowiska!

I rząd: 
m. bendig-Wielowiejska, 
p. andersz, 
b. urbańska, 
ł.tyszler, 
k.Sidor, 
W.jankowski, 
a.kozłowski, 
I.bąkowska-cieciórska, 
h. teodorczyk, 
m. domańska-Wiktor; 
II rząd: 
j. ciszewska, 
e. Wajs, 
k. lassocińska, 
a. matysiak, 
I. małecka, 
m. turostowska, 
a. ruchała-tyszler, 
e. Sobolewska, 
b. toporowska



ABSOLWENCI PAM W SZCZECINIE 

ROCZNIK 1960–1966 
W dniach od 9 maja do 11 maja 2014 roku organizujemy w Świnoujściu 

w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „GRAAL” ul. Bałtycka 8

zjazd z okazji 48 rocznicy uzyskania dyplomu
Całkowity koszt pobytu z wyżywieniem i imprezami towarzyszącymi wynosi 400,00 PLN od osoby.

Prosimy dokonywać wpłat najpóźniej do dnia 15 marca 2014 roku 
na konto ING Bank Śląski nr 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 

z dopiskiem hasła „Zjazd 48-lecie Świnoujście” (koniecznie)

Zgłoszenia i kontakt: 
Danuta Zych, tel. kom. 601 748 823 

lub Krystyna Szymańska : szymanskakryst@o2.pl, tel. kom. 600 807 707

Szanowni Państwo,

w dniu 7 grudnia 2013 roku 

odbyła się X Konferencja naukowo-szkoleniowa

WybraNe aSpekty 
żyWIeNIa człOWIeka

dOkumeNtacja medyczNa

zorganizowana przez 

komisję ds. lekarzy dentystów OIl w Szczecinie. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim wykładowcom, 

którzy wzięli udział w spotkaniu.
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Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział w Szczecinie bardzo prosi o prze-
kazanie niepotrzebnego sprzętu, narzędzi chirurgicznych i stomatologicznych, 
które mogą być jeszcze wykorzystane do udzielania pomocy naszym czworonoż-
nym 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
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KomUniKat
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii

prof. dr. hab. n. med. jerzego Samochowca
konsultant wojewódzki z zakresu psychiatrii prof. dr hab. n. med. jerzy Samochowiec uprzejmie 

przypomina, że tryb przyjęcia do szpitala psychiatrycznego został uregulowany w rozporządzeniu 
ministra zdrowia z dnia 13.07.2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach 

przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (dz.u.2012.854.) Skierowanie do szpitala 
psychiatrycznego wydawane jest przez lekarza po osobistym badaniu chorego, a wzór tego skierowania 

określa załącznik numer 1 do ww. rozporządzenia. 

dla ułatwienia pracy kolegów lekarzy stosowny druk umieszczono na stronie katedry i kliniki psychiatrii 
pum: http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/katedra-i-klinika-psychiatrii/poradnia-

psychiatryczna.

jednocześnie uprzejmie informuję, że skierowania do szpitala psychiatrycznego na innych drukach nie 
będą honorowane.
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Vox Medici 
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

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.

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

Dobrze prosperująca praktyka lekarska koło Rostocku w Niemczech do 
przejęcia dla lekarza ogólnego. Kontakt: buczek.kamila@gmail.com.

Wynajmę lokal około 100 m2 z przeznaczeniem na gabinety lekarskie, 
jedno z pomieszczeń przystosowane na gabinet stomatologiczny z peł-
nym wyposażeniem. Do wynajęcia od zaraz. Proszę o kontakt pod te-
lefonem: 609 781 148.

praca
Zatrudnię stomatologa, Szczecin – centrum, telefon 506 020 430.

Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie zatrudni lekarza 
lub lekarza – emeryta. Wymiar pracy do uzgodnienia, szczegóły: 
tel. 603 164 334, kierownik.medyczny@hospicjum-szczecin.pl.

Zatrudnię stomatologa z minimum 3-letnim stażem pracy w Golenio-
wie. Oferty z CV proszę przesyłać na adres a-odzioba@wp.pl

Szpital Powiatowy w Pyrzycach zatrudni: lekarza specjalistę w zakresie 
radiologii, okulistę, psychiatrę i reumatologa. Informacje: 91 579 30 95 
lub w szpitalu w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II nr 2.

Prywatny gabinet w Nowogardzie nawiąże współpracę z ortodontą. 
Twój Dentysta – tel. 667 715 815.

Poszukuję lekarzy różnej specjalności do pracy w gabinetach lekar-
skich w centrum Szczecina. tel. 609 823 850.

MEDICINE Lekarze Specjaliści poszukuje do pracy lekarza stomato-
loga, Szczecin. Oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju 
zawodowego w nowoczesnym środowisku pracy. Tel. 512 251 250.

Praca dla lekarza rodzinnego lub w trakcie specjalizacji w POZ Gro-
nów (lubuskie) 100 zł za godzinę. Tel. 607 379 331 lub 601 973 855.

Świnoujście. Zatrudnię lekarza stomatologa chcącego pogłębiać wiedzę 
w nowoczesnej endodoncji {Mikroskop}; chirurgii; perio. Możliwość 
odbycia stażu podyplomowego. www.cezardent.pl, tel. 602 450 425.

Biuro Rachunkowe AGNET oferuje usługi księgowe dla lekarzy, wie-
loletnie doświadczenie i niskie ceny. Promocja 1 miesiąc gratis! www.
agnetbiuro.pl, agnetbiuro@gmail.com, tel. 698 677 767, 608 31 71 31.

Zatrudnię lekarzy stomatologów w prywatnej praktyce w Szczecinie 
i w Szczecinku. Mile widziana znajomość angielskiego, niemieckiego, 
duńskiego lub holenderskiego. Kontakt: 603 792 212.

Zatrudnię stomatologa, praca w ramach nfz oraz prywatnie, gmina Sła-
woborze, woj. Zachodniopomorskie – więcej info: 693 375 400.

Lekarz dentysta kończący staż podyplomowy poszukuje pracy na tere-
nie Szczecina lub okolic. Tel. 692 006 478.
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KomUniKat 
dla pOdmIOtóW WykONujących 

dzIałalNOść leczNIczą
Wydział Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie informuje, że 

zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (dz. U. z 2013 r., poz. 217) podmiot wykonujący 
działalność leczniczą, wpisany do Rejestru podmiotów leczniczych jest obowiązany zgłaszać organowi 

prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich 
powstania.

podmiot leczniczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia 
Oc przekazuje wraz z wnioskiem organowi prowadzącemu rejestr dokumenty ubezpieczenia 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia wystawione przez ubezpieczyciela (art. 25 ust. 3 ustawy). 
Wnioski o wpisanie ubezpieczenie są wolne od opłaty.

Zgodnie natomiast z art. 107 ust. 2 ustawy, w przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem 
w terminie 14 dni, organ prowadzący rejestr, może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmiot 

wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 

2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian 

w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (dz. U. Nr 221, poz. 1319 z późn. zm.) wnioski o wpis do 
rejestru, zmianę wpisu lub wykreślenie z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą od dnia 

1 kwietnia 2013 r. składać należy w formie elektronicznej.

Wnioski można składać z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001 r. 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 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (dz. U. z 2013 r., poz. 235).
Wszelkie informacje praktyczne dotyczące sposobu zakładania konta w systemie RPWdL i ePUAP są 

dostępne na stronach internetowych:
– www.rpwdl.csioz.gov.pl – dot. pracy za pomocą systemu pn.: „Rejestr Podmiotów Wykonujących 

działalność Leczniczą”;
– www.epuap.gov.pl lub www.szczecin.uw.gov.pl (zakładka „Wojewoda i Urząd” → „Profil zaufany ePUAP”) 

– dot. pracy z użyciem elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

dyrektor Wydziału Zdrowia Publicznego
(-) Mariola Cieśla
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Kolor i barwy towarzyszą nam od 
niepamiętnych czasów. Ich znacze-
nie jest wielorakie i niepodważalne 
w rozwoju świata, człowieka oraz 
jego cywilizacji. Barwa ma swoje 
znaczenie zarówno w przyrodzie 
jak i w rozwoju społeczeństw, 
z czasem kolory ulegały zawłasz-
czeniu. Przykładowo; przez wodzów 
głownie kolor niebieski i złoty, ide-
ologie – brunatny, partie – czerwo-
ny, religie – zielony. Tak już jest, 
że w ciągu tysięcy lat kolory zmie-
niły skrajnie swoje znaczenie. Pier-
wotnie i źródłowo tęcza w Starym 
Testamencie znaczyła pojednanie, 
łączność z Bogiem, dobrą nadzieję. 
Obecnie tęcza i jej kolory zostały 
zawłaszczone przez ludzi o skraj-
nych poglądach. W kręgach spor-
towych zawodnikom przekraczają-
cym przyjęte zasady czy grających 
w sposób brutalny, dla ochłodzenia 
rozgrzanych głów w czasie walki, 
sędzia upomina kartkami o kolorze 
żółtym i czerwonym, co wiąże się 
z określonymi sankcjami.

Wybory w samorządzie, tak jak 
każde wydarzenie niecodzienne, 
wzbudzają w środowisku emocje, 
a w pewnych grupach chęć ma-
lowania się jak ludy pierwotne 
w barwy wojenne. Na ostatnim 
Prezydium ORL ubiegłej kadencji 
niektórym kolegom chłodny rozum 
nie ostudził wzburzonej krwi. Prze-
głosowano, że na OZL Sprawoz-
dawczo-Wyborczy nie będą zapro-
szeni Honorowi Członkowie Izby. 
Tym samym przekłamano pojęcie 
demokracji podważając decyzje 
samorządu podejmowane przez 
prawie ćwierć wieku. Zignorowano 
setki podpisów naszych kolegów 
pod wnioskami o ten tytuł, opinie 
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Rad Okręgowych wszystkich ka-
dencji, stanowiska Kapituły oraz 
akceptacje Okręgowych Zjazdów 
Lekarzy. Tytuł Honorowego Człon-
ka Izby jest jedynym wynagro-
dzeniem naszych kolegów za lata 
działalności dla dobra samorządu, 
a uprawnienia płynące z jego posia-
dania są honorowe i symboliczne. 
Właśnie takie jak zaproszenie na 
Zjazd Okręgowy. Zasada ta wy-
pływa z ducha nauk Hipokratesa 
o szacunku uczniów dla swoich na-
uczycieli. Ten kuriozalny wniosek 
Prezydium przegłosowało!!! Choć 
ojca tego pomysłu trudno zna-
leźć, to całe Prezydium zasłużyło 
na czerwoną kartkę. Niezależnie 
jak rozumiemy demokrację, i kto 
za czym głosował, zasad savoir-
-vivre nie głosuje się.

Zabawa w kolory nie ominęła rów-
nież samego Zjazdu i wyborów. 
Każdy kandydat na określone 
funkcje ma prawo wskazać osoby, 
z którymi chce współpracować na 
co dzień, i do których ma pełne 
zaufanie, ale nie powinien suge-
rować pełnej obsady wszystkich 

funkcji, w tym organów samorządu 
niezależnych od Prezesa i Rady. 
Całkowitym zaprzeczeniem demo-
kratycznych wyborów była propo-
zycja obsady Komisji Rewizyjnej, 
organu kontrolującego działalność 
Prezesa i Rady, stawiającego co 
roku wniosek o zatwierdzenie ich 
działalności. Propozycje były roz-
dawane na papierze koloru żółtego. 
Kolor ten ma określone konotacje. 
Tym samym twórcy tak zorganizo-
wanych wyborów zasłużyli sami na 
kartkę koloru żółtego.

Mam nadzieję, że tylko emocje 
wpłynęły na sposób zachowania 
naszych kolegów, a żółty kolor 
ustąpi wielobarwnej tęczy w jej 
pierwotnym znaczeniu.

PS. Przy okazji składam gratula-
cje wszystkim wybranym koleżan-
kom i kolegom, a w szczególności 
koleżance Magdzie Wiśniewskiej 
wyboru na Przewodniczącą ORL 
w Szczecinie.

Z poważaniem
Maksymilian Mścisław Mikèe

Barwy samorządowe. 
Felieton w miarę aktualny

remanent
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