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Szanowni Państwo!

T rzymacie w rękach ostatni w tym 
roku numer naszego izbowego biu‑
letynu. Grudzień to czas podsumo‑
wań, oceny i wyciągania wniosków 

z tego, co przyniósł kończący się niedłu‑
go rok. Każdy ocenia subiektywnie, więc 
i moje spostrzeżenia takowe będą. Ten rok 
to rok szczególny dla naszego wspólnego 
samorządu – to święto 25  ‑lecia istnienia 
odrodzonych IZB LEKARSKICH. Święto 
samorządności, która rodziła się w bólach 
i trudach organizacyjnych. Jak było, mają 
Państwo okazję czytać w serii wywiadów 
z  byłymi prezesami OIL w Szczecinie. 
W tym numerze na pytania odpowiada 
dr Mariusz Pietrzak.

W tym roku odnieśliśmy również 
ogromny sukces. Znak, że jest szansa na 
silną zmianę pokoleniową, bowiem wice‑
prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej zosta‑
ła wybrana nasza koleżanka dr Agnieszka 
Ruchała  ‑Tyszler. Jej zaangażowanie w pra‑
cy na rzecz samorządu lekarskiego na te‑
renie naszej izby przeniosło się na arenę 
ogólnopolską, gdzie wraz z dr Magdą Wi‑
śniewską (prezesem OIL oraz członkiem 
Naczelnej Rady Lekarskiej) czynnie biorą 
udział w kształtowaniu polityki i realizacji 
zadań, jakie stoją przed izbami lekarskimi.

Jedną z takich spraw jest z pewnością 
jawność i transparentność wydatków naszego 
samorządu. Po ostatnich doniesieniach me‑
dialnych („Naczelna Rada Lekarska szasta 
pieniędzmi…”   – Radio Zet) pojawiły się głosy 
niezadowolenia i niedowierzania artykułowa‑
ne przez nasze koleżanki i kolegów. Czyżby 
podniesienie składki członkowskiej było 
związane z rozrzutnością i brakiem umiar‑
kowania w wydawaniu naszych wspólnych 
pieniędzy? Takie pytania słyszałem najczę‑
ściej. Jestem przekonany, że tak nie jest, ale 
aby nie było żadnych wątpliwości, musimy 
doprowadzić do pełnej jawności finansów 
Naczelnej Izby Lekarskiej. Przykład idzie 

z  góry, więc poszczególne izby lekarskie 
zrobią pewnie to samo i skorzystają z metod 
wypracowanych przez NRL. Zachęcam do 
tego gorąco, bo przez ostatnie 25 lat działacze 
samorządowi (często od samego początku ci 
sami) zbyt mocno oddalili się od codziennych 
spraw lekarzy i lekarzy dentystów.

Cieszy mnie to, że OIL w Szczecinie 
po raz kolejny staje po stronie „zwykłych” 
lekarzy, a nie izbowych działaczy, którzy 
często od lat niezmiennie piastują naj‑
wyższe funkcje w NIL. Wyraźny sprze‑
ciw wobec wprowadzenia 50% podwyżki 
składki członkowskiej, który opisywała 
prezes Magda Wiśniewska w ostatnim nu‑
merze Voxa, a także moje słowo wstępne 
oraz satyra dr Jacha stały się celem ataku 
i dyskusji na posiedzeniu Prezydium Na‑
czelnej Rady Lekarskiej. Dyskusji, która, 
jak mniemam, miała na celu zdyscyplino‑
wanie członków samorządu lekarskiego 
i zapewnienie „poprawności politycznej” 
w naszym biuletynie. Nie udało się to i się 
nie uda. Mamy prawo do zabrania głosu 
w dyskusji, a także do przedstawiania wła‑
snego zdania, nikogo osobiście nie obra‑
żając. Wolność słowa i wolność działania 
mediów to podstawy demokracji, o którą 
tak bardzo walczyli także lekarze 25 lat 
temu. Nie można wprowadzać cenzury jak 
w latach minionej już na szczęście epoki. 
Nie można „dyktować” artykułów i wycią‑
gać konsekwencji z powodu urażonej dumy 
takim czy innym tekstem prasowym. Czas 
na wyjście naprzeciw oczekiwaniom nasze‑
go środowiska. Nadchodzące dni to dobry 
moment na przemyślenia w tej materii. 

Nadchodzą Święta Bożego Narodzenia, 
niedługo przywitamy też nowy 2015 rok. 
Życzę Państwu i sobie, aby czas ten, pe‑
łen radosnej, rodzinnej atmosfery, odsunął 
wszystkie troski i problemy. Życzę dużo 
miłych chwil przy pięknych choinkach 
i wspaniałej zabawy sylwestrowej!

Do siego roku!
Łukasz Tyszler

NA DOBRY POCZĄTEK
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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

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  
ZAŚWIADCZENIA DO UE
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 Sylwia Zaczkiewicz‑Hawryluk 
cent. wew. 119

DYŻUR RADCY PRAWNEGO W IZBIE
wtorek: 11:00 – 15:00  
po wcześniejszym umówieniu  
– mec. Maria Rachwał‑Frankowska.

TELEFONICZNE PORADY PRAWNE!!!
w NAGŁYCH SYTUACJACH 

dla lekarzy i lekarzy dentystów członków 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. 

Zakres bezpłatnych porad dotyczy relacji 
z pracodawcą lub NFZ. 

Porady telefoniczne udzielane są:
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00–17.00, 
pod nr tel.: 91 48 46 800.
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Z bliżający się koniec roku chcąc nie 
chcąc nastraja do podsumowań działań 
samorządowych. Co zostało zrobione, 
czego się nie udało dokonać, co jeszcze 

można zrobić… Biorąc pod uwagę jak wiele 
nowych „twarzy” zostało wybranych do or‑
ganów naszej izby, ten rok był trochę czasem 
na wdrożenie się przez nich do nowych wy‑
zwań i działalności. Mam jednak nadzieję, że 
zauważacie już, Koleżanki i Koledzy, efekty 
naszych działań. Nowe szkolenia, zwiększony 
dostęp do pomocy prawnej (tu przypominam 
Wam o możliwości uzyskania porady prawnej 
telefonicznie w sprawach „citowych”), imprezy 
integracyjne dla lekarzy i ich latorośli, szeroko 
zakrojona pomoc socjalna, możliwość reali‑
zacji pasji pozazawodowych. Tu muszę wspo‑
mnieć o konferencji naukowo  ‑szkoleniowej 

„Prawo medyczne w praktyce”, zorganizowanej 
w głównej mierze przez Koło Młodego Lekarza 
naszej Izby, a skierowanej przede wszystkim 
rezydentów, lekarzy ginekologów i studentów. 
Znakomity odbiór tej konferencji i uczestnic‑
two w niej kilkuset naszych Koleżanek i Kole‑
gów świadczy o tym, że jest zapotrzebowanie 
na takie spotkania. Konferencja ta wejdzie 
zatem w  stały program naszych działań, 
każdorazowo będziemy kierować ją do innej 
grupy specjalistów. W nowym roku będziemy 
kontynuować wszystkie wyżej wspomniane 
aktywności, mamy też wizję nowych działań, 
które pozwoliłyby Wam odczuć, że samorząd 
jest tylko dla Was! Mam tu na myśli przede 
wszystkim dalsze zwiększenie dostępu do 
bezpłatnych porad prawnych i poszerzenie 
ich zakresu, a także możliwość korzystania 
z  porad prawnych droga mailową. Nowy, 
modułowy system szkolenia podyplomowe‑
go również narzuca specyficzne wyzwania. 
Postaramy się jak największą ilość obowiąz‑
kowych kursów i szkoleń specjalizacyjnych 
w podstawowych modułach zorganizować na 
miejscu, w Szczecinie, tak aby młodzi lekarze 
nie musieli w tym celu jeździć po całej Polsce. 
Wszelkie dotychczasowe działania postaramy 
się jeszcze bardziej zintensyfikować (komisje 
problemowe, pomoc socjalna, aktywność spor‑

towa i kulturalna lekarzy, itd., itp.). Zapewne 
się powtórzę, ale chcę dalej przekonywać Was, 
Koleżanki i Koledzy, że samorząd lekarski jest 
Wasz i dla Was! Dlatego oczekuję również po‑
mysłów od Was, jak wyobrażacie sobie rolę 
i zadania Izby Lekarskiej. Czekam na maile 
od Was w tej sprawie (mój adres: magda.wi‑
sniewska@oil.szczecin.pl).

Nowy rok to niestety także podwyżka 
składki na samorząd lekarski, ale o tym in‑
formuję Was na bieżąco już od kilku miesię‑
cy. Dostałam przez ten czas od wielu lekarzy 
i lekarzy dentystów mnóstwo słów poparcia 
dla kierunku działań Izby szczecińskiej (za 
co bardzo Wam dziękuję). Nie spodziewałam 
się jednak, że moje oraz redaktora naczelnego 
artykuły wstępne do „Vox Medici” dotyczące 
podwyżki składki cieszą się taką popularnością 
na forum ogólnopolskim i w Prezydium NRL. 
I to popularnością przekładającą się na „bycie” 
punktem programu obrad ww. szanownego 
gremium. Do tej pory wydawało mi się, że 
piszę dość jasno i  raczej komunikatywnie, 
nie pozostawiając miejsca na dwuznaczności. 
A jednak tylko mi się wydawało… Okazało 
się, że poprzednim artykułem wstępnym po‑
dobno nawoływałam do buntu w samorządzie 
(sic!?). Hmmmm… Koleżanki i Koledzy, po‑
czuliście się „buntowani”? Czytam ponownie 
swoje poprzednie słowa i nijak nie znajduję 
uzasadnienia dla takiej interpretacji. A poszło 
podobno o słowo „haracz” (cudzysłów jest tu 
bardzo ważny), którego użyłam w kontekście 
składki. A co oznacza znak interpunkcyjny „”? 
Zachęcam wszystkich nadinterpretowujących 
moje słowa do zapoznania się z jego definicją. 
W definicji tej jest miejsce dla słowa IRONIA… 
Tylko tyle i aż tyle. Nie muszę oczywiście doda‑
wać, że nie rozmawiano ze mną na ten temat. 
Takie to typowe niestety… Nie mogę jednak 
oprzeć się wrażeniu quasi  ‑cenzorskich „ma‑
nipulacji” najwyższych gremiów samorządo‑
wych i próby wpływania na treść materiałów 
zamieszczanych w biuletynach Okręgowych 
Izb Lekarskich. Dziwna to droga do poprawy 
wizerunku samorządu wśród jego członków… 
Z mojej strony zapewniam Was, Koleżanki 

i Koledzy, że moje felietony się nie zmienią. 
Przychodzą mi do głowy w kontekście tego 
wydarzenia dwa słowa: przejrzystość i komu‑
nikacja!!!! I to przejrzystość nie rozumiana 
jako bezbarwność i nijakość czy bezkrytyczne 
zgadzanie się z wytycznymi „góry”. Tego ciągle 
brakuje nam w samorządzie dla odzyskania 
kredytu zaufania wśród Koleżanek i Kolegów. 

Ale już dosyć o wewnętrznych drobnych 
nieporozumieniach w NRL. Jest wiele innych, 
znacznie ważniejszych kwestii stojących przed 
samorządem. Jak będzie wyglądało finanso‑
wanie ochrony zdrowia w 2015 roku? Czy „pa‑
kiet onkologiczny” i „pakiet kolejkowy” mają 
realne szanse na wejście w życie? Czy może 
po wstępnych słowach uznania, jak wiele in‑
nych wcześniej, polegną na kwestiach finan‑
sowych? Które dziedziny medycyny dostaną 
wyższe nakłady finansowe z NFZ, a dla kogo 
ta „kołderka” będzie znowu za krótka? A może 
otworzy się wreszcie furtka dla dodatkowych 
ubezpieczycieli? Czy dyrektywa transgranicz‑
na nie spowoduje problemów w finansowaniu 
procedur medycznych w Polsce? Czy specja‑
lizacje modułowe spełnią pokładane w nich 
nadzieje? Czy rezydenci rzeczywiście nie będą 
mogli zmieniać miejsca odbywania specjali‑
zacji bez względu na okoliczności życiowe (a 
takie niestety przymiarki są czynione)? I czy 
wreszcie elity polityczne w Polsce zrozumieją, 
że zdrowie i  jego ochrona to szalenie deli‑
katna dziedzina, której nie da się naprawiać 
bez czynnego udziału medyków? Jeszcze wiele 
takich i podobnych pytań przychodzi mi do 
głowy. Mam nadzieję, że odpowiedzi na nie 
uzyskamy w nadchodzącym 2015 roku…

Ale grudzień to także Święta Bożego Na‑
rodzenia. Niech będą one dla nas wszystkich 
okazją do zadumy, ale i radości z rodzinnego 
spotkania. Niech przyniosą Wam, Koleżanki 
i Koledzy, wytchnienie od codziennych zma‑
gań i trosk. Oby magia Bożego Narodzenia 
przetrwała w nas jak najdłużej! Zdrowych, we‑
sołych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Magda Wiśniewska

PRZEMYŚLENIA
GRUDNIOWE…

PIÓREM PANI PREZES
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ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy, aby te Święta były pogodne i rodzinne,

by uczuć, które łączą było zdecydowanie więcej niż tych, które dzielą,
a to, co się wydarzy w Nowym Roku było pod każdym względem 

niepowtarzalne i magiczne!

Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia 
życzą 

Prezes - dr n.med. Magda Wiśniewska
i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
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KRÓTKIE ROZMOWY

Halina Teodorczyk

Halina Teodorczyk: — Jakie były główne 
problemy do załatwienia w okresie Pana 
kadencji?
Mariusz Pietrzak: — Rok 2006 dla 
naszej Izby był szczególny. Przewodni‑
czący ówczesnej Rady Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie, dr Wojciech 
Jagielski, zrezygnował z funkcji. Na‑
stała krótka „era” wiceprzewodniczą‑
cego Rady dr. Podolskiego. Nie będę 
komentował tego okresu. Powiem 
tylko, że koledzy lekarze z Rady OIL 
w Szczecinie uznali, że potrzebna jest 
szybka zmiana. Że do Nadzwyczaj‑
nego Zjazdu Lekarzy, który wybierze 
nowego szefa naszej Izby, trzeba po‑
wołać nowego wiceprzewodniczącego. 
Uznano, że tą osobą będę ja. Koledzy 
rozmawiali ze mną wielokrotnie. Nie 
brałem pod uwagę takiego scenariu‑
sza. W końcu zgodziłem się, zastrze‑
gając, że tylko do jesiennego Zjazdu 
2006 roku będę pełnił obowiązki szefa 
naszej Izby. Z takim przekonaniem 
szedłem na Zjazd. Zjazd zweryfikował 
moje nastawienie. Zostałem przewod‑
niczącym Rady OIL w Szczecinie V 
kadencji. Była to ciekawa i twórcza ka‑
dencja, ale bardzo trudna, ze względu 
na konflikty wewnątrz naszej Izby, na 
kontrowersyjne zmiany dotyczące opieki 
zdrowotnej, na brak zaufania i identyfi‑
kowania się lekarzy z izbą lekarską, na 
chaos panujący w biurze OIL. Trzeba 
było odbudowywać autorytet samorządu 
lekarskiego. Lekarze, którzy tak jak ja, 
ideę samorządności lekarskiej rozumieli, 
zaczęli mnie w tym wspierać. Autory‑

tet samorządu lekarskiego w Szczecinie 
powoli odbudowywaliśmy. Czy w pełni? 
Na pewno nie. Starałem się dotrzeć do 
wszystkich tych, którzy chcieli jak i nie 
chcieli z  samorządem lekarskim roz‑
mawiać. Udało się, ale miałem oparcie 
w osobach, dla których samorządność 

lekarska była priorytetowa. Ze „szcze‑
cińskim głosem” zaczęto się liczyć na 
szczeblu Naczelnej Izby Lekarskiej, na 
szczeblu lokalnym, wśród samorządow‑
ców, polityków. Poza działalnością sta‑
tutową rozpocząłem prace remontowe 
naszej siedziby, jak i otoczenia wokół 
niej. Te prace kontynuowane były rów‑
nież w następnej, VI kadencji. Kadencji 
szczególnej choćby z tego powodu, że tak 
dobitnie całe środowisko lekarzy i leka‑

rzy dentystów, z pełną determinacją, 
wyraziło swój stanowczy sprzeciw. Do‑
tyczyło to ustawy z dnia 12 maja 2011 r. 
o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowe‑
go oraz wyrobów medycznych, a także 
nowego wzoru umowy upoważniającej 

lekarzy do wystawiania recept na leki 
refundowane. Okręgowa Rada Le‑
karska w Szczecinie już w wydanym 
w październiku 2011 r. stanowisku 
wyraziła ogromnie zaniepokojenie 
i  kategoryczny sprzeciw zapisom 
ww. ustawy nakładającym na leka‑
rzy obowiązek weryfikacji uprawnień 
pacjenta przy wypisywaniu recept 
refundowanych oraz obciążającym 
lekarzy kosztami refundacji leków 
w przypadku błędów formalnych po‑
pełnionych przy ich wystawianiu. Wo‑
bec braku zapowiadanych działań ze 
strony Ministerstwa Zdrowia zmierza‑
jących do zmiany dyskryminujących 
lekarzy zapisów ustawy refundacyjnej, 
ORL w Szczecinie poparła wszelkie 
formy protestu środowiska lekarskie‑
go włącznie do wypisywania recept 
z adnotacją „refundacja leków do de‑
cyzji NFZ”, gwarantując jednocześnie 

wszelką pomoc prawną swoim członkom 
w ewentualnych sporach z Narodowym 
Funduszem Zdrowia związanych z wypi‑
sywaniem recept. Prezydium i Okręgowa 
Rada Lekarska w Szczecinie w komuni‑
katach wydanych w maju 2012 roku we‑
zwali do niepodpisywania nowych umów 
upoważniających do wystawiania recept. 
W ocenie ORL w Szczecinie podpisy‑
wanie nowych umów pociągało za sobą 
duże ryzyko i było bardzo niekorzystne 

Krótkie rozmowy z Prezesami Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w okresie 25  ‑lecia istnienia samorządu lekarskiego

Rozmowa z piątym prezesem 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie

panem dr. n. med.

MARIUSZEM PIETRZAKIEM
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Alicja Trelińska  ‑Zalewska

To już po raz drugi Wielkopolska 
Izba Lekarska podjęła się orga‑
nizacji ogólnopolskiego festiwalu 
chórów lekarskich. Dla przypo‑

mnienia: pierwszy taki festiwal odbył 
się w 2012 r. 
w  Ostro‑
wie Wiel‑
kopolsk im. 
Uc z e s t n i ‑
czyło w nim 
6 chórów 
lekarskich: 
z Białegosto‑
ku, Katowic, 
Olsztyna, Po‑
znania, Szczecina i Warszawy. W tym 
roku nie dojechał tylko chór z Białegosto‑
ku, ale za to przyjechały chóry z Lublina 
i Opola. Jednym słowem, chóralna brać 
lekarska rośnie w siłę! Wszystkie chóry 
zakwaterowane były w Zaniemyślu nieda‑
leko Kórnika, w ośrodku Caritasu „Boja‑
nowe gniazdo”, w którym mieliśmy dobre 
warunki nie tylko do wypoczynku, ale 
i do pracy. Bo ogólnopolskie festiwale chó‑
rów lekarskich to nie tylko okazja do in‑
tegracji środowiska lekarskiego, wymiany 
doświadczeń i nawiązywania współpracy 

między zespołami, ale też doskonalenia 
poziomu artystycznego polskich chórów 
lekarskich. To ćwiczenia emisyjne dla 
chórzystów prowadzone przez dr n. med. 
Hannę Zajączkiewicz – otolaryngologa, 
która również ukończyła z wyróżnieniem 
studia wokalne. To warsztaty chóralne 
prowadzone przez dr hab. Agnieszkę 

F r a n k ów‑
Ż e l a z n y 
– szefową 
Chóru Fil‑
h a r m o n i i 
Wr o c ł aw‑
skiej oraz 
próby sek‑
cyjne pro‑
w a d z o n e 
przez dr n. 

med. Justynę Chełmińską – dyrygentkę 
Chóru Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 
W dniu 26.09.2014 r. odbył się koncert 
w kolegiacie w Kórniku, w którym wystą‑
piły wszystkie chóry, prezentując krótkie 
programy. Chór Remedium prowadzony 
przez prof. Ryszarda Handke zaśpiewał 
kilka żydowskich pieśni – modlitw sza‑
basowych, które pięknie zabrzmiały 
w uroczym, o świetnej akustyce wnętrzu 
kolegiaty i zostały bardzo ciepło przyję‑
te przez słuchaczy. Finałowy koncert II 
Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów Le‑

dla lekarzy. W siedzibie tutejszej izby 
wydawano lekarzom biorącym udział 
w proteście druki recept wydrukowane 
przez OZZL zgodnie ze wzorem reko‑
mendowanym przez Prezydium NRL. 
Odzew Kolegów lekarzy na apele szcze‑
cińskiej Rady przerósł oczekiwania. By‑
liśmy najbardziej zorganizowaną Izbą 
w tym proteście. Żal, że nie potrafiliśmy 
tego faktu wykorzystać. Ten protest za‑
pamiętam też z powodów osobistych… 
Niektórzy uważali, że w tym proteście 
powinienem zachować się inaczej, czyli 
tak jak „urzędnik”, ale ja jestem przede 
wszystkim lekarzem, pełniąc jednocze‑
śnie funkcję dyrektora dużego szpitala. 
Nigdy nie miałem z tym problemów.

HT: — Czy były plusy?
WJ: — W czasie dwóch kadencji pracowa‑
łem społecznie na rzecz całego środowi‑
ska lekarskiego. W tym czasie poznałem 
wielu fantastycznych ludzi, których, nie 
będąc prezesem ORL w Szczecinie, nie 
poznałbym. To nie były lata stracone. 
Wiele udało się zrobić. Od „becikowego” 
dla nowo narodzonych dzieci lekarskich, 
czy finansowego upominku dla 90  ‑letnich 
lekarzy, poprzez liczne szkolenia i zorga‑
nizowanego, przyjaznego biura OIL przy 
ul. Skłodowskiej  ‑Curie. Nie mogę w tym 
miejscu nie wspomnieć o lekarzach se‑
niorach, którzy tak prężnie wspólnie 
pracują na rzecz swojego środowiska, 
o lekarzach, którzy pod patronatem izby 
lekarskiej swoje pasje rozwijają i dzielą się 
nimi, o kolejnych redaktorach naczelnych 
„Vox Medici”, którzy z pasją pracowali, aby 
nasz biuletyn stał się jednym z najlepszych 
w kraju. 

HT: — Jak widzi Pan funkcjonowanie sa‑
morządu lekarskiego w najbliższej przy‑
szłości? 
WJ: — Wciąż zdaję sobie sprawę, że nie 
jesteśmy jednolitą grupą i wiele koleżanek 
i kolegów nie identyfikuje się z samorzą‑
dem lekarskim. Jak powiedział Krzysztof 
Kozak: „Mam nadzieję, że samorząd le‑
karski pozostanie organizacją wszystkich 
swoich członków, a nie samych izbowych 
funkcjonariuszy”. Samorząd lekarski ma 
wiele do zrobienia. Efekty mogą być wi‑
doczne, jeżeli będziemy solidarni. Z dużą, 
jednolitą grupą liczą się wszyscy. Z rozbitą 
– nikt.

HT: — Dziękuję za rozmowę.

Zamiast bać się czarnej dziury, 
lękać się imperium zła, ludzie! 
Zakładajmy chóry! 
Wszędzie, gdzie się da!

Artur Andrus
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CHÓR REMEDIUM

Chór Remedium na II Ogólnopolskim 
Festiwalu Chórów Lekarskich
Poznań 25  ‑28 września 2014 r.

Koncert Finałowy 
sobota, 27 września 

Kościół oo. Franciszkanów 
na Wzgórzu Przemysła 

o godz. 19:00

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATORZY:

wStĘP 
woLny

czwartek, 25 września

ii ogólnopolski Festiwal  
chórów Lekarskich

piątek, 26 września

Kościół Św. Wawrzyńca, Zaniemyśl, godz. 20:30

Kolegiata Kórnicka, godz. 19:00

Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu MeDicanto
Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie continUo
Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Olsztynie  
MeDici Pro MUSica

Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie MeDicantUS
Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie reMeDiUM
Chór Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach caMeS
chór Kameralny wielkopolskiej izby Lekarskiej w Poznaniu

Festiwal_plakat_B3.indd   1 8/27/14   8:12 AM

karskich odbył w się w dn. 28.09.2014 r. w Pozna‑
niu, w pięknie odrestaurowanym kościele o.o. fran‑
ciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Każdy z chórów 
zaprezentował po dwa utwory, a na finał wszystkie 
chóry pod batutą Justyny Chełmińskiej, przy akom‑
paniamencie kwartetu smyczkowego i fortepianu, 
wykonały utwór finałowy   –„Luminous Night of the 
Soul (Jasna noc duszy) współczesnego kompozytora 
norweskiego Oli Gjeilo, a na bis – piosenkę Artura 
Andrusa „Chóry”. Nie muszę chyba dodawać, że 
bogata tradycja chóralna w Wielkopolsce sprawiła, 
że kościół był pełen słuchaczy i nie byli to tylko 
„krewni i znajomi królika”, ale i ludzie nie zwią‑
zani z występującymi chórzystami! Można ponow‑
nie pogratulować kolegom z Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej za świetną organizację całej imprezy 
oraz to, że cele festiwalu, takie jak promocja sztu‑
ki chóralnej, propagowanie najlepszych wzorców 
amatorskiego śpiewu zespołowego, zostały w pełni 
zrealizowane.

A w nawiązaniu do motta niniejszego artykułu 
gorąco zapraszam koleżanki i kolegów lekarzy do 
przyłączenia się do naszego grona. Chór Reme‑
dium jest zespołem kameralnym, który próby ma 
tylko raz w tygodniu   – we wtorki o godzinie 20.00 
w budynku Rektoratu PUM przy ul. Rybackiej. 
Nie ukrywamy, że bardzo zależy nam na osobach 
mających nie tylko dobry słuch i głos, ale też zna‑
jomość czytania nut, bo to bardzo ułatwia pracę 
w tak małym zespole. Nie mamy bowiem czasu 
na długie „szlifowanie” utworów, a zależy nam 
na utrzymaniu wysokiego poziomu. Serdecznie 
zapraszamy do współpracy!
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PRAWO

Kasy fiskalne – koniec zwolnień
dla lekarzy i lekarzy dentystów

Maria Rachwał‑Frankowska

W dniu 4 listopada 2014 r. Mi‑
nister Finansów podpisał 
rozporządzenie w  sprawie 
zwolnień z obowiązku prowa‑

dzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. z 7 listopada 2014 r., 
poz. 1544), wprowadzające nowe zasady 
stosowania kas rejestrujących na 2015 r. 
Rozporządzenie znajdzie zastosowanie 
najpóźniej do 31 grudnia 2016 r.

Przypomnienia wymaga, iż co do zasa‑
dy z konieczności wystawiania paragonów 
fiskalnych zwolnione są podmioty sprzeda‑
jące towary lub świadczące usługi na rzecz 
osób fizycznych, jeżeli obrót zrealizowany 
na ich rzecz nie przekroczył w poprzednim 
roku obrotowym 20 tys. zł. 

Zmianą w porównaniu do poprzednie‑
go rozporządzenia jest wyłączenie stoso‑
wania zwolnień ze względu na wysokość 
obrotów w stosunku do świadczenia usług 
przez niektóre kategorie usługodawców. Ze 
zwolnienia w tym zakresie nie skorzystają 
już lekarze i lekarze dentyści, którzy od 
1 marca 2015 r. będą musieli zainstalo‑
wać kasy i wystawiać paragony fiskalne 
za każdą usługę świadczoną na rzecz osób 
fizycznych nie finansowaną przez Naro‑
dowy Fundusz Zdrowia. 

Zgodnie z rozporządzeniem lekarze 
i lekarze dentyści nie skorzystają również 
ze zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych 

w przypadku, gdy pacjent dokonuje płat‑
ności za pośrednictwem poczty, banku 
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo‑
 ‑kredytowej na rachunek bankowy lekarza 
bądź lekarza dentysty, wskazując jakiej 
konkretnie czynności płatność dotyczyła. 

Kas fiskalnych nie będą musieli wpro‑
wadzać do swojej działalności jedynie leka‑
rze i lekarze dentyści udzielający świadczeń 
opieki zdrowotnej wyłącznie na podstawie 
kontraktu z NFZ. Powyższe znajduje swoje 
potwierdzenie w interpretacji Dyrektora 
Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 
lipca 2011 r. nr IPPP2/443  ‑560/11  ‑4/KOM. 
W uzasadnieniu interpretacji wskazano 
m.in., że w przypadku świadczeń opieki 
zdrowotnej finansowanych przez NFZ 

nabywcą świadczonych przez lekarza czy 
lekarza dentystę usług medycznych jest 
właśnie Fundusz, a pacjent jest podmio‑
tem upoważnionym do korzystania ze 
świadczenia – odbierającym daną usługę. 
Rozliczenia miesięczne z NFZ odbywają 
się na podstawie wystawionej faktury za 
wykonane świadczenia zdrowotne dla NFZ 
zgodnie z podpisaną umową.

Obowiązek korzystania z kas fiskalnych 
bez względu na wysokość obrotów w danym 
roku będzie dotyczył również prawników (za 
wyjątkiem notariuszy), doradców podatko‑
wych, fryzjerów, zakładów kosmetycznych, 
warsztatów motoryzacyjnych, wulkanizato‑
rów, stacji badań technicznych pojazdów, za‑
kładów gastronomicznych i cateringowych.

OBOWIĄZKOWA AKTUALIZACJA POLIS OC PRAKTYK LEKARSKICH

Wszystkim, którzy posiadają zarejestrowane praktyki lekarskie przypominamy o wynikającym z art. 25 ust. 3, w związku 
z art. 2 ust. 2 pkt 1 i art. 105 ust. 2a ustawy o działalności leczniczej 

obowiązku przekazywania do Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dokumentu 
potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (polisy OC). 

Polisę można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną, mailową na adres praktyki@oil.szczecin.pl lub faxem 
914877561.
Aktualizacja ubezpieczenia OC jest odnotowywana przez Izbę w księdze rejestrowej na podstawie otrzymanej kopii polisy 
bez potrzeby wypełniania dodatkowego wniosku.
Dodanie nowej polisy do księgi nie podlega opłacie za wpis zmian w rejestrze.
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Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia.
Jest taka moc, co smutek w radość przemienia. 
Jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Dobrych, zdrowych i wypełnionych radością Świąt
i pomyślności w 2015 roku

życzy

Redaktor Naczelny
i Komitet Redakcyjny. 
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KONFERENCJE

Michał Bulsa

W dniu 15 listopada 2014 roku w Auli Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odbyła się 
konferencja naukowo  ‑szkoleniowa „Prawo Medycz‑
ne w Praktyce” zorganizowana przez Koło Młodego 

Lekarza ORL w Szczecinie, Parlament Studentów PUM, Oddział 
Położnictwa i Ginekologii SPS ZOZ „Zdroje”, Oddział Zachod‑
niopomorski Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz firmę 
Polpharma. Wsparcia organizatorom udzieliło IFMSA  ‑Poland 
oddział Szczecin.

Konferencja była kierowana do przyszłych i obecnych lekarzy 
oraz lekarzy dentystów. Została podzielona na trzy panele: dla 
studentów i lekarzy stażystów, kolejny dla lekarzy rezydentów, 
a ostatni poświęcony lekarzom specjalistom – w tym roku szcze‑
gólną uwagę poświęcono lekarzom ginekologom  ‑położnikom. 
Głównym wykładowcą każdej części był dr n. praw. Radosław 
Tymiński, twórca portalu www.prawalekarzy.pl. Każdy uczestnik 
konferencji otrzymywał konspekt zawierający treść wykładów 
oraz certyfikat uczestnictwa zapewniający przyznanie 6 punktów 
edukacyjnych. 

Pierwszą część konferencji otworzyła Małgorzata Kaplew‑
ska – przewodnicząca Parlamentu Studentów Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego. W tym panelu dr n. praw. Rado‑
sław Tymiński wygłosił wykład zatytułowany „Uwarunkowania 
wykonywania zawodu lekarza A.D. 2014”, z którego uczestnicy 

dowiedzieli się, jak ważne jest prowadzenie rzetelnej dokumen‑
tacji medycznej, jakie znaczenie ma szczera rozmowa z pacjen‑
tem, a także jak istotne jest posiadanie prawidłowych danych 
na pieczątce lekarskiej, aby uchronić się od nieprzyjemnych 
konsekwencji w przyszłości. Drugi panel, otwarty przez lek. 
dent. Kaję Lisak – przewodniczącą Koła Młodego Lekarza ORL 
w Szczecinie, poświęcony był lekarzom i lekarzom dentystom 
będącym w trakcie rezydentury. Został on przeprowadzony 
w formie odpowiedzi na pytania, które były wcześniej nadsy‑
łane przez uczestników konferencji do Koła Młodego Lekarza 
ORL w Szczecinie. Wykład został zakończony długą dyskusją, 
która musiała zostać przerwana ze względu na brak czasu. Jej 
moderatorami byli znakomici goście: dr n. med. Agnieszka 
Ruchała  ‑Tyszler oraz dr hab. n. med. Jerzy Sieńko. Rezyden‑
ci poruszyli bardzo ważne kwestie, m.in. jak zachować się 
względem tzw. trudnego pacjenta, jak postępować z pacjentem, 
który nie wyraża zgody na hospitalizację, czy jak zachować się 
w sytuacji, kiedy kierownik specjalizacji nakazuje rezydentowi 
postępowanie niezgodne z prawem.

Ostatni panel został otwarty przez dr n. med. Magdę Wi‑
śniewską – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie. 
W trakcie dwugodzinnych wykładów lekarze specjaliści gine‑
kologii i położnictwa mogli wysłuchać odpowiedzi na nastę‑
pujące pytania: jak może zostać wykorzystana dokumentacja 
medyczna przeciw lekarzowi, czy jak poznać pacjenta chcącego 
pozwać lekarza. Na koniec tej części wykładów uczestnicy 

Konferencja naukowo  ‑szkoleniowa 
„Prawo Medyczne w Praktyce”
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wysłuchali ciekawego wystąpienia 
lek. Wojciecha Halca i mec. Emilii 
Kursy‑Mędrek o  tytule: „Czy jest 
możliwa skuteczna obrona przed 
zniesławieniem lekarza w sieci?”. 
Był to opis autentycznej sytuacji, 
która przydarzyła się wykładowcy, 
a którą udało się doprowadził do 
szczęśliwego zakończenia, miano‑
wicie wyroku skazującego pacjent‑
kę za zniesławienie lekarza w sieci. 
Później rozpoczęto godzinną dys‑
kusję, której moderatorami byli dr 
n. med. Magda Wiśniewska, dr n. 
med. Andrzej Niedzielski, dr hab. n. 
med. prof. nadzw. US Marek Bulsa, 
dr n. med. Rafał Rzepka, mec. Emi‑
lia Kursa  ‑Mędrek oraz dr n. praw. 
Radosław Tymiński. Konferencję 
zakończyła Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie, dziękując 
uczestnikom za przybycie, obiecując 
cykliczność konferencji oraz skła‑
dając podziękowania Kołu Młodego 
Lekarza oraz współorganizatorom za 
precyzyjnie wykonaną pracę. 

Koło Młodego Lekarza ORL 
w  Szczecinie pragnie serdecznie 
podziękować wszystkim współorga‑
nizatorom za pomoc w przygotowaniu 
konferencji, zaproszonym gościom za 
wsparcie merytoryczne oraz wszyst‑
kim uczestnikom za czynny udział 
w konferencji.

Fot. Mikołaj Górski
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Grzegorz Zioło, Monika Szaj

W dniach 3  ‑4 października 
2014  r. odbyła się po raz 
pierwszy w  Szczecinie IX 
Polsko  ‑Francuska Konferen‑

cja Pulmonologiczna z  udziałem fran‑
cuskich i polskich lekarzy. Założycielem 
i  inicjatorem konferencji byli świętej 
pamięci prof. Jan Zieliński z  Instytu‑
tu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie 
oraz prof. François Bonnaud z Service 
de Pneumologie z Centre Hospitalier et 
Universitaire, Limoge. Kierownikami na‑
ukowymi tego spotkania byli prof. Joan‑
na Domagała  ‑Kulawik –z Kliniki Chorób 

Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii 
Warszawskiego Uniwersytetu Medyczne‑
go oraz prof. Tomasz Grodzki – kierow‑
nik Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Trud organizacyjny podjęli 
dr n. med. Grzegorz Zioło i dr n. med. Mo‑
nika Szaj z III Oddziału Gruźlicy i Chorób 
Płuc Specjalistycznego Szpitala im. prof. 
A. Sokołowskiego w Szczecinie  ‑Zdunowie. 

W trakcie konferencji wykłady i dysku‑
sje prowadzone były w języku francuskim, 
z wyjątkiem dyskusji prof. Tomasza Grodz‑
kiego prowadzonej w języku angielskim, 
dotyczącej transplantacji płuc w ośrodku 
szczecińskim. Pulmonologia jest bardzo 

szybko rozwijającą się specjalnością, w tej 
dziedzinie prowadzone są liczne bada‑
nia kliniczne, a ich wyniki wpływają na 
zmiany w zaleceniach diagnostycznych 
i leczniczych. Uzasadnia to konieczność 
organizowania konferencji mających na 
celu wymianę doświadczeń i poglądów me‑
dycznych, własnych przemyśleń, których 
efektem jest właściwa opieka nad chorymi. 
Konferencja polsko  ‑francuska służy tak‑
że polepszeniu znajomości języka francu‑
skiego, integracji środowisk medycznych 
oraz przyczyniła się do promocji regionu 
i miasta. 

Dnia 3 października konferencja roz‑
poczęła się tradycyjnie od zwiedzania 

Polskie Towarzystwo Chorób Płuc   – Oddział Zachodniopomorski

Sprawozdanie z IX Polsko  ‑Francuskiej
Konferencji Pulmonologicznej 
Szczecin, 3  ‑4 października 2014 r.
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Szczecina z przewodnikiem francusko‑
języcznym. Gościom zaprezentowaliśmy 
Wały Chrobrego, centrum Szczecina 
i Zamek Książąt Pomorskich. Uroczyste 
otwarcie miało miejsce w Muzeum Histo‑
rii Szczecina w budynku Starego Ratusza 
przy ul. Mściwoja II 8.

Dr Monika Szaj i dr Grzegorz Zioło 
o godz. 17.00 przywitali uroczyście gości 
i odczytali listy postulacyjne pana Mar‑
szałka Województwa Zachodniopomor‑
skiego Olgierda Geblewicza oraz pana 
Sébastient Reymond, Attaché Scientifi‑
que et Universitaire z Ambasady Francji 
w Warszawie. List z życzeniami udanego 
spotkania przesłał także prezes PTChP 
prof. Władysław Pierzchała. Po uroczy‑
stym otwarciu historyk, szczecinianin, 
pan Ryszard Kotla przedstawił dzieje 
naszego miasta i jego związki z Francją. 
Szczególnie w bardzo interesujący sposób 
przedstawił okres napoleoński. Punktem 
finałowym otwarcia był recital śpiewającej 
w języku francuskim pani Ewy Kabsy oraz 
koncert fortepianowy. Sceneria i akustyka 
sali muzeum były dodatkowym atutem do 
wspaniale wykonanych utworów francu‑
skich i polskich. Następnie jak co roku 
odbyły się warsztaty językowe prowadzo‑
ne przez panią mgr Barbarę Sudrawską‑
 ‑Zielonkę. Wieczór zakończyła uroczysta 
kolacja ufundowana przez Marszałka Wo‑
jewództwa Zachodniopomorskiego w re‑
stauracji,, U Wyszaka’’.

W dniu 4 października o godz. 9.00 
otwarcia Konferencji dokonała pani prof. 
Joanna Domagała  ‑Kulawik, rozpoczynając 
wykładem In Memorial pana prof. Jana 
Zielińskiego. Prof. Zieliński był wybitnym 
pulmonologiem, inicjatorem naszych spo‑
tkań, propagatorem i organizatorem prze‑
siewowych badań czynnościowych płuc, 
nakierowanych na rozpoznanie POChP. 
Prof. Jan Zieliński był autorem wielu prac 
o POChP i sercu płucnym, znacząco wpły‑
nął na rozwinięcie domowego leczenia 
tlenem w Polsce. 

W pierwszej części konferencji przed‑
stawiona została tematyka przeszczepienia 
płuc. Wykłady rozpoczął zaproszony pan 
prof. Pierre Bonnette z wiodącego ośrod‑
ka transplantacyjnego płuc we Francji   – 
Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej ze 
szpitala Foch w Suresnes. Podzielił się do‑
świadczeniami dokonania 650 przeszcze‑
pów w swoim ośrodku od 1988 r. W Polsce 
są dwa aktualnie aktywne ośrodki prze‑
szczepienia płuc, ośrodek w Zabrzu, gdzie 
wykonano około 100 przeszczepień, oraz 
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w Szczecinie, gdzie wykonano 19 trans‑
plantacji mono  ‑ i bipulmonalnej. 

Nasza Klinika Chirurgii Klatki Pier‑
siowej w Szczecinie  ‑Zdunowie jest bardzo 
prężnie rozwijającym się ośrodkiem. Jej do‑
konania zostały przedstawione przez panią 
dr Monikę Szaj. Po wykładach rozwinęła 
się bardzo interesująca debata. Pojawiła 
się inicjatywa współpracy Szpitala Foch 
z naszym szczecińskim ośrodkiem trans‑
plantacyjnym płuc. Należy podkreślić, że 
pulmonologowie ogrywają największą rolę 
przy pierwszych kwalifikacjach potencjal‑
nych biorców do przeszczepienia płuc. To 
pulmonolodzy są pierwszymi i  najważ‑
niejszymi lekarzami, którzy prowadzą 
pacjentów. Wnioskowano o wcześniejsze 
zgłaszanie przez pulmonologów pacjentów 
do wstępnej kwalifikacji celem szybkiego 
wpisania chorych na listę oczekujących 
do przeszczepu. O tym mówi tzw. okno 
przeszczepowe, czyli optymalny czas na 
przeszczepienie płuc. Czyli tak, aby nie było 
za wcześnie i za późno, jak np. w przypadku 
pacjentów z włóknieniem idiopatycznym 
płuc, gdzie należy zgłosić pacjentów już 
w samym momencie rozpoznania choro‑
by podstawowej. Następne omawiane te‑
maty dotyczyły mukowiscydozy. Ciekawą 
prezentację przedstawiła pani dr Justyna 
Milczewska z Kliniki Pediatrii Instytutu 
Matki i Dziecka w Warszawie. Temat do‑
tyczył problemów infekcji Pseudomonas 
aeruginosa w zakażeniach krzyżowych, 
zwłaszcza szczepami wykazującymi opor‑
ność wielolekową. 

Kolejnym tematem były zagadnienia 
gruźlicy, jej leczenie w przypadku choroby 
wielolekoopornej (MDR). Temat prezen‑
tował prof. Claire Andrejak – ordynator 
Oddziału Intensywnej Terapii w Amiens. 
Pani dr Dorota Kuryga z UM z Białegostoku 
przedstawiła przypadek kliniczny gruźli‑
cy krtani oraz pani dr Martyna Pieniążek 
z UM z Wrocławia przedstawiła przypadek 
kliniczny chorego z gruźlicą gałki ocznej. 
Pan prof. Louis Jean Couderc – Hopital 
Foch, Suresnes   – przedstawił temat ziar‑
niakowatości płucnej i deficytów immuno‑
logicznych. Pani dr Florence Lintz zapre‑
zentowała problemy alergicznej aspergilozy 
oskrzelowo  ‑płucnej i masywnego krwio‑
plucia. Następnymi były tematy badań 
naukowych dotyczących nanocząstek in‑
halacyjnych, limfocytów pęcherzykowych, 
fenotypów astmy i zaburzeń metabolizmu 
związków azotowych i ich znaczenia dla 
funkcji układu oddechowego. 
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W części naukowej konferencji uczest‑
niczyło około 45 lekarzy z Polski i z Francji. 
Bardzo interesujące dyskusje, oczywiście 
w języku francuskim, były prowadzone po 
każdym z wykładów. 

O godzinie 16.30 pani prof. Joanna 
Domagała  ‑Kulawik zakończyła Konfe‑
rencję. Wykładowców i uczestników za‑
prosiliśmy na kawę do kawiarni Caffe 22 
oraz na pożegnalną kolację w restauracji 
„Na Kuńcu korytarza” w Zamku Książąt 
Pomorskich. 

Współorganizatorami IX Pulmonolo‑
gicznej Konferencji Polsko  ‑Francuskiej 
byli: 

Zachodniopomorski Oddział Polskie‑
go Towarzystwa Chorób Płuc, Oddział III 
Gruźlicy i Chorób Płuc Specjalistyczne‑
go Szpitala im. prof. A.  Sokołowskiego 
Szczecin  ‑Zdunowo, Klinika Chirurgii 
Klatki Piersiowej i Transplantacji PUM, 
Okręgowa Izba Lekarska, Pomorski Uni‑
wersytet Medyczny oraz Miasto Szczecin. 

Wielką przychylność i duże wsparcie 
finansowe otrzymaliśmy od Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

z Francji przez Stowarzyszenie z Limousi‑
ne, Pomocy Osobom z Niewydolnością Od‑
dechową (L’Association Limousine d’Aide 
aux Insuffisants Respiratoires –ALAIR) 
oraz innych firm wymienionych w progra‑
mie konferencji. 

W ocenie organizatorów, potwierdzanej 
przez uczestników, poziom konferencji był 
bardzo wysoki, a organizacja jej została 
oceniona na bardzo dobry. 

Przewodniczący PTChP Oddział Za‑
chodniopomorski, dr n. med. Grzegorz 
Zioło, telefon kontaktowy 601582091. 
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Zuzanna Goluch  ‑Koniuszy

Spośród wielu obecnie serwowanych 
w domach dań na Wieczerzę Wi‑
gilijną jak i pozostały okres świą‑
teczny nadal dominują potrawy 

uznawane za tradycyjne, choć przygoto‑
wywane są z różnymi modyfikacjami, m.in. 
w zależności od regionu kraju. Potrawy 
wigilijno‑świąteczne mogą też różnić się 
odmiennym nazewnictwem bądź składem 
recepturowym, na który wpływ ma m.in. 
moda na stosowanie zastępczych produk‑
tów lub półproduktów, np. barszcz instant 
zamiast barszczu przygotowywanego me‑
todą tradycyjną.

Do najczęściej przygotowywanych dań 
wigilijnych należą: zupy, potrawy rybne, 
pierogi z kapustą i grzybami, uszka, kro‑
kiety, groch z kapustą, kompot z suszonych 
owoców, kluski z makiem, makiełki, kutia 
oraz ciasta. Do dań świątecznych docho‑
dzą ponadto bigos staropolski oraz dania 
mięsne.

Biorąc pod uwagę fakt, że w obecnych 
czasach nie bez znaczenia dla zdrowia po‑
zostaje ilość, wartość energetyczna, odżyw‑
cza i prozdrowotna spożywanych potraw, 
przedstawiono najpopularniejsze potra‑
wy wigilijno‑świąteczne (bez ciast i dań 
mięsnych), które zgodnie z polską tradycją 
należy skosztować wszystkie, aby zapew‑
niły dostatek na stole w kolejnym roku. 
Jednakże wiele osób po sutej wieczerzy 
wigilijnej obserwuje u siebie zaburzenia 
w funkcjonowaniu przewodu pokarmo‑
wego. Większą baczność w spożywaniu 
potraw wigilijnych zobowiązane są mieć 
osoby z dolegliwościami funkcjonowania 
wątroby, jelit czy też osoby ze stwierdzony‑
mi chorobami sercowo‑naczyniowymi lub 
z cukrzycą typu 2. Dlatego zasadnym jest 
przyjrzenie się wybranym potrawom wi‑

gilijnym i świątecznym również z punktu 
widzenia ich właściwości prozdrowotnych. 

Pierwszą potrawą na świątecznym sto‑
le najczęściej jest barszcz czerwony, choć 
w niektórych regionach kraju preferuje się 
zupę grzybową lub rybną. Zupy te powin‑
ny być gotowane na wywarach z jarzyn. 
Nie zaleca się stosowania przypraw typu 
instant w postaci jarzynek czy kostek roso‑
łowych, gdyż poza znaczną ilością soli (50‑
 ‑65%) dostarczają dodatkowo glutaminian 
sodu E  ‑621 (10  ‑20%) wzmacniający smak 
i zapach potraw, a tym samym wpływający 
na ich większe spożycie.

Podstawą tradycyjnego barszczu po‑
winny być buraki ćwikłowe, które są za‑
sobne w węglowodany i kwasy organiczne 
oraz związki bioaktywne o właściwościach 
antyoksydacyjnych, takich jak: antocyja‑
ny, kwasy fenolowe i witamina C. Ponadto 
buraki są lekkostrawne, mają niską kalo‑
ryczność a także wysoką zawartość wita‑
miny A oraz witamin z grupy B. Buraki 
dzięki wysokiej zawartości składników 
mineralnych (Na, Fe, Ca, Mg, K) działają 
silnie alkalizująco na organizm, dlatego 
wskazane jest ich spożycie szczególnie po 
daniach zakwaszających, takich jak mięso 
czy produkty zbożowe. Obecna w burakach 
miedź odgrywa istotną rolę w metabolizmie 
żelaza, syntezie hemoglobiny i procesie 
tworzenia krwinek czerwonych, dlatego 
buraki zaleca się osobom z niedokrwisto‑
ścią (anemią). Charakterystyczna dla bura‑
ków barwa wynika z obecności barwników 
betalainowych, w skład których wchodzą 
m.in. betacyjaniny o silnym działaniu an‑
tyoksydacyjnym, ateroprotekcyjnym i anty‑
nowotworowym. Spożywana podczas świąt 
ćwikła poprawia pracę wątroby, ułatwia 
trawienie i defekację, a dzięki wysokiej 
zawartości potasu i  magnezu jest sku‑
teczna w leczeniu nadciśnienia i chorób 
układu krążenia. Obecny w ćwikle chrzan 

korzystnie działa na procesy trawienne, 
gdyż podnosi strawność pokarmów. Po‑
nadto chrzan ma właściwości bakterio  ‑, 
wiruso  ‑ i pleśniobójcze oraz działa moczo‑
pędnie. Chrzan zawiera w swoim składzie 
składniki mineralne: P, S, K, Ca, Mg, Fe, 
Na oraz witaminy C, B1, B2, E i prowitami‑
nę A. Za względu na zawartość w chrza‑
nie bakteriobójczych fitoncydów jest on 
stosowany w przetwórstwie głównie jako 
środek konserwujący. Chrzan zawiera po‑
nadto peroksydazy, które wchodzą w skład 
układów enzymatycznych biorących udział 
w  neutralizowaniu wolnych rodników 
tlenowych promujących wiele zaburzeń 
w ustroju ludzkim.

Kompot z suszu pomimo wysokiej 
wartości energetycznej (89% energii po‑
chodzi z  węglowodanów) warto jednak 
pić oraz spożywać znajdujące się w nim 
suszone owoce, gdyż zawierają nie tylko 
błonnik pokarmowy, ale również komórki 
kamienne (w gruszkach), które działają 
drażniąco na błonę śluzową przewodu po‑
karmowego, a tym samym wpływają na 
wzmożenie perystaltyki przewodu pokar‑
mowego i ułatwienie defekacji. 

Nieodłącznym elementem wielu potraw 
wigilijnych są grzyby suszone (borowiki, 
podgrzybki) lub świeże (np. pieczarki). Po‑
mimo tego iż potrawy z grzybów uchodzą 
za ciężkostrawne a ich wartość odżywcza 
wciąż jest przedmiotem badań, to jednak 
są dodawane do potraw, gdyż podnoszą ich 
walory smakowo  ‑zapachowe. Wartość ener‑
getyczna grzybów jest niska, tj. ok. 50–70 
kcal/100 g. W zależności od gatunku grzy‑
by zawierają cenne składniki odżywcze: 
witaminy (B6, PP, B2, B1, H, ergosterol, 
E, A), składniki mineralne (K, P, Ca, Mg, 
Na, Cu, Zn, Fe, Mn, Mo, F, Se, Co), biał‑
ka (1,5  ‑3,6%) o wysokiej przyswajalności, 
węglowodany (4,7  ‑6,9% głównie glikogen, 
trehaloza, mannitol), błonnik (2,7  ‑3,9%, 

Wartość odżywcza i właściwości 
prozdrowotne tradycyjnych 
potraw wigilijnych
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głównie glukany, chityna i chitozany, któ‑
re wykazują działanie przeciwcukrzyco‑
we, przeciwzapalne, przeciwutleniające, 
przeciwbakteryjne i  przeciwwirusowe) 
oraz tłuszcze (0,4  ‑0,9%). Warto zwrócić 
uwagę, że zawarte w grzybach – glukany, 
terpenoidy, lektyny wykazują właściwości 
przeciwnowotworowe. Obecne w grzybach 
inne związki takie jak: lowastatyny, eri‑
tadenina, triterpenoidy mają zdolność do 
obniżania stężenia cholesterolu we krwi, 
jak i  jego syntezy w  wątrobie. Dlatego 
aby zwiększyć dostępność ww. cennych 
składników grzyby należy w odpowiedni 
sposób przyrządzić (moczenie, mielenie, 
gotowanie, smażenie), aby mechanicznie 

zniszczyć ściany komórkowe zawierające 
chitynę, oporną na działanie soków tra‑
wiennych.

Kiszona kapusta pomimo znacznej 
zawartości sodu sprzyjającego powstawa‑
niu nadciśnienia tętniczego, jest doskona‑
łym źródłem witaminy C (aż o 50% wyższa 
zawartość niż w kapuście świeżej), E, K, 
witamin z grupy B oraz bakterii kwasu 
mlekowego regulującego nie tylko równo‑
wagę kwasowo‑zasadową organizmu, ale 
i florę bakteryjną jelit. Kapusta kiszona 
zawiera większe ilości K, Ca, Cu, Mn, Zn 
oraz błonnika pokarmowego, który utrud‑
nia przyswajanie tłuszczów i reguluje pe‑
rystaltykę jelit, zapobiegając zaparciom. 

W potrawach wigilijnych kapusta kiszona 
stosowana jest głównie ze względu na 
swoje walory zapachowo  ‑smakowe, ale 
warto mieć na uwadze, że obecnie jest 
uznanym źródłem licznych substancji 
biologicznie aktywnych, dzięki którym 
charakteryzuje się właściwościami: an‑
tymiażdżycowymi, bakteriostatycznymi 
i przeciwwirusowymi (fitoncydy), prze‑
ciwutleniającymi (witamina C, E, karote‑
noidy, polifenole), przeciwmutagennymi 
(związki siarkoorganiczne), indukują‑
cymi enzymy odtruwające (transferazy 
glutationowe) oraz antynowotoworowy‑
mi (izotiocyjanina i przeciwutleniacze). 
Uważa się, że przyśpieszając metabolizm 
estrogenów może być pomocna w profi‑
laktyce i hamowaniu rozwoju raka sutka. 
Osoby wrażliwe na wzdęcia mogą dodać 
do kapusty majeranek o właściwościach 
regulujących procesy trawienne lub kmi‑
nek o właściwościach wiatropędnych. 
Natomiast osoby z  nadkwasotą czy 
z ostrym zapaleniem wątroby powinny 
ograniczyć spożycie kapusty kiszonej. 

Serwowana na stołach wigilijnych ka‑
pusta z grochem jest bogatsza w skład‑
niki odżywcze. Groch jest źródłem K (nie‑
zbędnego do prawidłowej pracy serca), 
Mg, Zn, Cu, Mn oraz witamin z grupy 
B. Dzięki zawartości takich związków jak: 
kwas foliowy, heksofosforan inozytolu, 
inhibitory proteaz i saponiny, spożycie 
grochu wskazane jest w profilaktyce no‑
wotworowej, gdyż zapobiega uszkodze‑
niom kwasów nukleinowych oraz uszko‑
dzeniom błony śluzowej jelita poprzez 
wiązanie nadmiaru kwasów żółciowych.

Wśród najczęściej podawanych ryb 
podczas wieczerzy wigilijnej znajdują się 
śledzie i karp, chociaż obecnie w wie‑
lu domach ich miejsce zajmują potrawy 
z innych ryb słodkowodnych, np. siei, 
sandacza, sielawy, miętusa, pstrąga, 

szczupaka, suma, okonia i lina. 
Zarówno ryby słodkowodne, jak i mor‑

skie stanowią źródło pełnowartościowe‑
go białka, przy czym białko mięsa ryb 
ze względu na mniejszą zawartość kola‑
genu i elastyny posiada większą straw‑
ność i przyswajalność. Białka mięsa ryb 
charakteryzują się bardzo korzystnym, 
z punktu widzenia żywieniowego, składem 
aminokwasowym (z wyjątkiem tryptofa‑
nu), a ilość aminokwasów egzogennych 
przekracza nawet ilości zaproponowane 
we wzorcu FAO/WHO. Ryby są bogate 
w niezbędne nienasycone kwasy tłusz‑
czowe (NNKT), których organizm ludz‑
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ki nie jest w stanie syntetyzować lub ich 
synteza przebiega zbyt wolno, aby pokryć 
zapotrzebowanie organizmu. Ryby zawie‑
rają znaczne ilości kwasów tłuszczowych 
z grupy n  ‑3 (a‑linolenowy ALA, eikoza‑
pentaenowy EPA i  dokozaheksaenowy 
DHA), które mogą przekształcać się w or‑
ganizmie w związki biologicznie czynne 
o właściwościach hormonów tkankowych 
ochraniających układ sercowo  ‑naczyniowy, 
zapobiegające zawałom i zakrzepom. Kwa‑
sy tłuszczowe n  ‑3 przeciwdziałają także 
chorobom autoimmunologicznym, takim 
jak: reumatyzm, artretyzm czy reumato‑
idalne zapalenie stawów. Ponadto hamują 
wzrost komórek niektórych nowotworów 
(raka sutka), działają antydepresyjnie, 
ułatwiają odchudzanie, łagodzą dolegli‑
wości premenstruacyjne oraz wpływają na 
zdrowy wygląd skóry, włosów i paznokci. 

Ryby są również źródłem jodu nie‑
zbędnego do syntezy hormonów tarczycy: 
tyroksyny i trójjodotyroniny, których niedo‑
bór prowadzi do licznych zaburzeń, m.in. 
obniżenia przemiany materii i gromadze‑
nia tkanki tłuszczowej. Ryby to również 
cenne źródło selenu (od 10 do 35 µg/100 
g w zależności od gatunku ryb) o działa‑
niu antyoksydacyjnym jak i ułatwiającym 

zapamiętywanie, koncentrację. Jednak‑
że im krótsza będzie obróbka cieplna ryb, 
tym więcej pozostanie cennych składni‑
ków i nie zostanie zniszczona delikatna 
struktura mięsa. Śledź w śmietanie ma 
niższą wartość energetyczną niż w oleju 
i niekorzystny jest fakt, że obecne w oleju 
jednonienasycone kwasy tłuszczowe są 
lepiej wchłaniane z przewodu pokarmo‑
wego niż cenne NNKT z ryb. Skropienie 
karpia cytryną zawierającą witaminę C 
wspomaga przyswajanie obecnego w mię‑
śniach żelaza.

Smak potrawy rybnych można wzboga‑
cić dodając takie przyprawy jak: liść lau‑
rowy, ziele angielskie, pieprz biały, imbir, 
cynamon, goździki, gałkę muszkatołową, 
paprykę oraz gorczycę. Z  warzyw jako 
dodatków można zastosować marchew, 
cebulę, por, pietruszkę, seler, koper czy 
paprykę. Również jako dodatki można za‑
stosować przecier pomidorowy, rodzynki, 
migdały czy grzyby.

Kutia pomimo że jest potrawą najbar‑
dziej kaloryczną, co wynika ze znacznej 
ilości węglowodanów prostych pocho‑
dzących z miodu, to jednak powinna być 
spożywana ze względu na szereg war‑
tościowych składników (pochodzących 

z pszenicy, maku, orzechów, migdałów, fig 
i suszonych owoców) takich jak: błonnik, 
Ca, Mg, Fe, Zn, witamina E, B1 i B6 oraz 
NNKT. Składniki te są szczególnie cen‑
ne dla osób o dużym wysiłku fizycznym, 
przemęczonych, z zaburzeniami pamięci, 
koncentracji, samopoczucia lub przeżywa‑
jących sytuacje stresowe. Zawarty w kutii 
miód zawiera ponad 300 różnych związ‑
ków, w tym: wodę, węglowodany, białka, 
wolne aminokwasy, kwasy organiczne, 
olejki eteryczne, witaminy (B1, B2, B5, B6, 
PP i A), makro  ‑ i mikroelementy (ok. 0,3% 
K, P, Mg, Ca, Fe, S, Cu, F, Zn, Mn), związki 
flawonoidowe oraz antocyjany i katechiny. 
W miodach zidentyfikowano również en‑
zymy, w tym oksydazę glukozową, która 
jest odpowiedzialna za właściwości anty‑
biotyczne. Ponadto czynnikami działają‑
cymi bakteriobójczo są wysokie ciśnienie 
osmotyczne miodu wywołane dużym stęże‑
niem cukrów oraz niskie pH tego produktu 
(3,2 – 5,1) wynikające z obecności kwasów 
organicznych.

Zawarta w kutii pszenica charakte‑
ryzuje się znaczną zawartością witamin 
z grupy B, cynku, chromu, niskim indek‑
sem glikemicznym oraz b‑glukanów re‑
gulujących stężenie glukozy i cholesterolu 
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we krwi. Pszenica, ze względu na dużą 
zawartość silnych przeciwutleniaczy oraz 
na zawartość lipopolisacharydów o działa‑
niu immunostymulacyjnym, zalecana jest 
w profilaktyce nowotworowej. 

Zawarte w kutii orzechy (laskowe, 
włoskie i  migdały) charakteryzują się 
znaczną ilością białka (14,4  ‑20%), tłusz‑
czów (50  ‑60%, w tym NNKT), witamin 
(E, K, B1, B6, PP, foliany) i składników 
mineralnych (Ca, Mg, K, P, Cu, Mn), które 
poprawiają nie tylko wygląd skóry, wło‑
sów i paznokci, ale również poprawiają 
pamięć, koncentrację, refleks, łagodzą 
stany depresyjne, poprawiają pracę mię‑
śni, w tym sercowego. Orzechy zalecane 
są osobom nadpobudliwym, przemęczo‑
nym, zestresowanym i mającym kłopoty 
ze snem. 

Reasumując, każda z tradycyjnych po‑
traw wigilijnych zawiera szereg cennych 
składników odżywczych oraz posiada 
właściwości prozdrowotne. I chociaż pod‑
czas wieczerzy wigilijnej mamy większą 
tolerancję na zasady higieny żywienia, to 
jednak warto wielkość porcji potraw do‑
stosować do aktualnego stanu organizmu, 
współistniejących chorób, wieku czy sta‑
nu fizjologicznego. Wieczerza wigilijna to 
przecież nie tylko suto zastawiony stół, ale 
i czas rodzinnego świętowania. Dlatego 
warto dołożyć wszelkich starań, aby tak 
przygotować wieczerzę, by dla wszystkich, 
którzy do niej zasiądą, było to prawdziwe 
święto rodzinne, niosące ze sobą narodo‑
wą tradycję przekazywaną z pokolenia na 
pokolenie. Dla stworzenia ciepłego klimatu 
warto nakryć pięknie stół białym obrusem, 

położyć odświętny komplet naczyń i sztuć‑
ców, przyozdobić stół świecami, gałązka‑
mi świerku oraz, jak nakazuje tradycja, 
przygotować nieparzystą ilość potraw dla 
parzystej liczby biesiadników (w tym na‑
krycie dla gościa).

Artykuł pierwotnie ukazał się w cza‑
sopiśmie: Ogólnopolski Informator 
Masarski, 2012, 12, 14  ‑17, 20  ‑21.

dr inż. Zuzanna Goluch  ‑Koniuszy
Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka, 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,
Zachodniopomorski Uniwersytet 

Technologiczny w Szczecinie

Opracował:
Łukasz Tyszler
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KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Agnieszka Ruchała  ‑Tyszler

T ematyka październikowych „Najnowszych Trendów w Sto‑
matologii” była zdominowana przez protetykę stomato‑
logiczną. W związku z tym wykładu wprowadzającego 
nie mógł wygłosić nikt inny jak tylko prof. Stanisław 

W. Majewski. Wielki autorytet, mentor, człowiek posiadający 
niezwykłą charyzmę.

Profesor przypomniał, jak ważne w powodzeniu leczenia jest 
postawienie właściwej diagnozy z prawidłowym zaplanowaniem 
leczenia. Podkreślił, że w protetyce, podobnie jak w innych 
dziedzinach medycyny, istnieją przypadki proste, niepowikłane 
i te diagnostycznie i terapeutycznie trudne.

Dr hab. Grażyna Wiśniewska omówiła temat leczenia bezzę‑
bia w sytuacjach, gdy wykluczono zaopatrzenie implantologiczne, 
a dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz zaprezentował się w dwóch 
odsłonach: wygłaszając wykład dr. hab. M. Pihuta i swój własny. 
Każdy z nich przedstawił fenomenalnie, co docenili w ankietach 
uczestnicy konferencji.

Autorytet wykładowców, a także omawiana tematyka spo‑
wodowały duże (jak zwykle) zainteresowanie wśród lekarzy 
dentystów, stąd ponad 200 uczestników.

Gośćmi konferencji byli m.in. dziekan wydziału lekarsko‑
 ‑stomatologicznego PUM dr hab. K. Grocholewicz, prodzie‑
kan dr hab. E. Sobolewska, prof. J. Buczkowska  ‑Radlińska, 
prof. B. Frączak, prezes UKS I. Malinowska, wiceprezes ORL 
Krzysztof Rękawek, wiceprezes ORL w Zielonej Górze Danuta 
Sorochan  ‑Olszak.

Atrakcje dla naszych uczestników, którzy wzięli udział w akcji 
Lekarze – Dzieciom, ufundowali partnerzy konferencji, firmy: 
Poldent (Aleksandra Zadrożna), 3M ESPE (Szymon Wójcik), 
Marrodent, Colgate (Magdalena Jankowska), a także pan Marek 
Popławski ze „Świata Win”. Zebrane datki wyniosły 1511 zł.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za sugestie co do tema‑
tyki kolejnych szkoleń, a także uwagi organizacyjne zawarte 
w wypełnionych ankietach.

Dziękuję Koleżankom i Kolegom z Komisji Stomatologicznej, 
szczególnie kol. B. Urbańskiej, kol. M. Górskiemu, kol. J. Szym‑
czakowi za pomoc w organizacji konferencji, a za wsparcie 
techniczne pani mgr Kamili Sidor oraz mgr Marcie Mielcarek 
z Biura OIL.

Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Na‑
rodzenia. Niech nowo narodzone dziecię skłoni nas do refleksji 
i przemyśleń oraz napełni nas optymizmem i energią w Nowym 
2015 Roku!

Do zobaczenia w Kołobrzegu! www.Trendy2015.pl

Składam serdeczne podziękowania Prezesowi NRL Ma‑
ciejowi Hamankiewiczowi za objęcie patronatem hono‑
rowym XIII konferencji naukowo  ‑szkoleniowej „Najnowsze 
Trendy w Stomatologii”, która odbędzie się 6  ‑8 lutego 2015 r. 
w Kołobrzegu.

Co słychać 
u dentystów?
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UCHWAŁY, STANOWISKA I APELE ORL I PREZYDIUM

UCHWAŁY OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ 

Z 22.10.2014 r.

Uchwała Nr 86/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. DR 
HAB. N. MED. LILIANNY MAJKOWSKIEJ NA STANOWI‑
SKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
DIABETOLOGII.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof. 
dr hab. n. med. Lilianny Majkowskiej na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie diabetologii.

Uchwała Nr 87/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR N. 
MED. LIDII OSTANEK NA STANOWISKO KONSULTANTA 
WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE REUMATOLOGII.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr n. 
med. Lidii Ostanek na stanowisko Kon‑
sultanta Wojewódzkiego w  dziedzinie 
reumatologii.

Uchwała Nr 88/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. DR 
HAB. N. MED. MARKA OSTROWSKIEGO NA STANOWI‑
SKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
TRANSPLANTOLOGII.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof. 
dr hab. n. med. Marka Ostrowskiego na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie transplantologii.

Uchwała Nr 89/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. 
DR HAB. N. MED. KRYSTYNY WIDECKIEJ NA STANOWI‑
SKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
HIPERTENSJOLOGII.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof. 
dr hab. n. med. Krystyny Wideckiej na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie hipertensjologii.

Uchwała Nr 90/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. 
DR HAB. N. MED. JANUSZA MENKISZAKA NA STANOWI‑
SKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof. 
dr hab. n. med. Janusza Menkiszaka na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Uchwała Nr 91/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. 
DR HAB. N. MED. TOMASZA BYRSKIEGO NA STANOWI‑
SKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
ONKOLOGII KLINICZNEJ.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof. 
dr hab. n. med. Tomasza Byrskiego na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie onkologii klinicznej.

Uchwała Nr 92/2014/VII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO‑
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE.

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej 
ORL w Szczecinie z dnia 22 października 
2014 r. dot.:

1. (…)

Uchwała Nr 93/2014/VII
W SPRAWIE PODPISANIA UMOWY Z  MINISTREM 
ZDROWIA NA PRZEKAZANIE W 2014 R. ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW CZYNNOŚCI 
ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O IZBACH 
LEKARSKICH.

§ 1.
Podpisać umowę na przekazanie 
w  2014  r. środków finansowych na po‑
krycie kosztów czynności administra‑
cyjnych związanych z  realizacją zadań, 
o  których mowa w  ustawie o  izbach le‑
karskich w wersji zaproponowanej przez 
Ministra Zdrowia pismem z dnia 8 wrze‑
śnia 2014 r. znak: MZ  ‑DS.  ‑WSZ  ‑64520‑
 ‑1  ‑MG/14, stanowiącej załącznik nr 1 do 
uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Preze‑
sowi oraz Skarbnikowi Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 94/2014/VII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGO‑
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU KO‑
MISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI 
ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WO‑
JEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE. 

§ 1. 
Wskazuje się lek. Sławomira Cyprysa do 
składu komisji konkursowej na stanowi‑
sko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i  Transplantacyjnej 
i  Oddziału Chirurgii Naczyniowej w  Sa‑
modzielnym Publicznym Wojewódzkim 
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

Uchwała Nr 95/2014/VII
W SPRAWIE WYKONANIA MEDALI OKOLICZNOŚCIO‑
WYCH W ZWIĄZKU Z JUBILEUSZEM 25  ‑LECIA REAK‑
TYWOWANIA IZB LEKARSKICH.

§ 1. 
Zlecić wykonanie 100 sztuk medali oko‑
licznościowych w  kolorze srebrnym fir‑
mie: Sygnat w Szczecinie al. Piastów 66 
w kwocie nie przekraczającej 4500,00 zł 
brutto.

Uchwała Nr 96/2014/VII
W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA PREZYDIUM OKRĘGO‑
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO WSKAZANIA 
KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ KOMISJI 
EGZAMINACYJNEJ.

§ 1. 
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
upoważnia Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w  Szczecinie do wskazania 
kandydatów na członków państwowej ko‑
misji egzaminacyjnej spośród członków 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

z 19.11.2014 r.

Uchwała Nr 97/2014/VII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE.

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 
z dnia 19 listopada 2014 r. dotyczącą:
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a) przyznania jednorazowego zasiłku po‑
grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1. (…)

b) przyznania świadczenia pieniężnego 
po narodzinach dziecka w wysokości 
1000,00 zł:
1. (…)

c) przyznania jednorazowych zapomóg 
finansowych:
1. (…)

d) odmowy przyznania zapomogi finanso‑
wej:
1. (…).

Uchwała Nr 98/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR N. 
MED. MICHAŁA FALCO NA STANOWISKO KONSULTAN‑
TA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE RADIOTERAPII 
ONKOLOGICZNEJ.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr n. 
med. Michała Falco na stanowisko Kon‑
sultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ra‑
dioterapii onkologicznej.

Uchwała Nr 99/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY LEK. 
STANISŁAWA PARADOWSKIEGO NA STANOWISKO 
KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W  DZIEDZINIE 
CHIRURGII DZIECIĘCEJ.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę lek. 
Stanisława Paradowskiego na stanowisko 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
chirurgii dziecięcej.

Uchwała Nr 100/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR N. 
MED. JUSTYNY PEŁKA  ‑WYSIECKIEJ NA STANOWISKO 
KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PSY‑
CHIATRII.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr n. 
med. Justyny Pełka  ‑Wysieckiej na sta‑
nowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie psychiatrii.

Uchwała Nr 101/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. 
DR HAB. N. MED. MICHAŁA KURKA NA STANOWISKO 
KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W  DZIEDZINIE 
ALERGOLOGII.

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w  Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof. dr 
hab. n. med. Michała Kurka na stanowi‑
sko Konsultanta Wojewódzkiego w  dzie‑
dzinie alergologii.

Uchwała Nr 103/2014/VII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO‑
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE.

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej 
ORL w  Szczecinie z  dnia 19 listopada 
2014 r. dot.:

1. (…)

Uchwała Nr 104/2014/VII
W SPRAWIE ROZLICZENIA DOTACJI NACZELNEJ RADY 
LEKARSKIEJ NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKA‑
RZY I LEKARZY DENTYSTÓW PRZYZNANYCH UCHWA‑
ŁĄ NR 91/14/P  ‑VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY 
LEKARSKIEJ Z DNIA 25 LIPCA 2014 R. W SPRAWIE 
PRZYZNANIA DOTACJI NA ORGANIZACJĘ DOSKONA‑
LENIA ZAWODOWEGO.

§ 1.
Upoważnia się Przewodniczącą Komi‑
sji Stomatologicznej ORL w  Szczecinie 
– dr n. med. Agnieszkę Ruchała  ‑Tyszler 
do złożenia rozliczenia dotacji Naczelnej 
Izby Lekarskiej do organizowanej w dniu 
18 października 2014 r. konferencji z cy‑
klu „Najnowsze Trendy w Stomatologii”, 
przyznanej uchwałą nr 91/14/P  ‑VII Pre‑
zydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 
25 lipca 2014  r. w  sprawie przyznania 
dotacji na organizację doskonalenia za‑
wodowego.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prze‑
wodniczącemu Komisji Stomatologicznej 
ORL w Szczecinie.

Uchwała Nr 105/2014/VII
W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO KIERO‑
WANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NIL NA 
DOSKONALENIE ZAWODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ 
OIL W SZCZECINIE W 2015 ROKU.

§ 1.
1. Upoważnia się Przewodniczącą Komisji 

Stomatologicznej ORL w Szczecinie – dr 
n. med. Agnieszkę Ruchała  ‑Tyszler do 
kierowania wniosków o przyznanie dota‑
cji Naczelnej Izby Lekarskiej do organi‑
zowanych w 2015 roku przez Okręgową 

Izbę Lekarską w Szczecinie – Komisję 
Stomatologiczną ORL w  Szczecinie 
szkoleń, kursów i konferencji.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Komi‑
sji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL 
w Szczecinie – dr n. med. Mariusza Pie‑
trzaka do kierowania wniosków o przy‑
znanie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej 
do organizowanych w 2015 roku przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie – 
Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego 
szkoleń, kursów i konferencji.

Uchwała Nr 106/2014/VII
W SPRAWIE TERMINU I  MIEJSCA ZWOŁANIA 
SPRAWOZDAWCZO  ‑BUDŻETOWEGO OKRĘGOWEGO 
ZJAZDU LEKARZY W SZCZECINIE W 2015 R.

§ 1. 
Sprawozdawczo  ‑Budżetowy Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w  Szczecinie odbędzie się 21 marca 
2015 r. w Filharmonii Szczecińskiej 
w Szczecinie.

Uchwała Nr 107/2014/VII
W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM 
W STYCZNIU 2015 R.

§ 1.
1. Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie wyznacza się na:
14 stycznia 2015 r. godz. 11.00.

2. Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie wyznacza się 
na:
28 stycznia 2015 r. godz. 13.00.

UCHWAŁY PREZYDIUM 
OKRĘGOWEJ RADY 

LEKARSKIEJ 
z 8.10.2014 r.

Uchwała Nr 33/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR HAB. 
N. MED. ELŻBIETY DEMBOWSKIEJ NA STANOWISKO 
KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PE‑
RIODONTOLOGII,

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie pozytywnie opiniuje kan‑
dydaturę dr hab. n. med. Elżbiety Dem‑
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bowskiej na stanowisko Konsultanta Wo‑
jewódzkiego w dziedzinie periodontologii.

Uchwała Nr 34/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR N. 
MED. JOLANTY NIŚCIGORSKIEJ  ‑OLSEN NA STANOWI‑
SKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
CHORÓB ZAKAŹNYCH.

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kandy‑
daturę dr n. med. Jolanty Niścigorskiej‑
 ‑Olsen na stanowisko Konsultanta Wo‑
jewódzkiego w  dziedzinie chorób zakaź‑
nych.

Uchwała Nr 35/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. DR 
HAB. N. MED. WOJCIECHA LUBIŃSKIEGO NA STANOWI‑
SKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
OKULISTYKI.

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kandy‑
daturę prof. dr hab. n. med. Wojciecha 
Lubińskiego na stanowisko Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki.

Uchwała Nr 36/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. 
DR HAB. N. MED. DARIUSZA BIELICKIEGO NA STANO‑
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 
GASTROENTEROLOGII.

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie pozytywnie opiniuje kan‑
dydaturę prof. dr hab. n. med. Dariusza 
Bielickiego na stanowisko Konsultanta 
Wojewódzkiego w  dziedzinie gastroente‑
rologii.

Uchwała Nr 37/2014/VII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGO‑
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU KO‑
MISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI 
ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPI‑
TALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§ 1. 
Wskazuje się dr n. med. Janusza Malechę 
do składu komisji konkursowej na stano‑
wisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice 
Urologii i  Onkologii Urologicznej w  Sa‑
modzielnym Publicznym Szpitalu Kli‑
nicznym nr 2 PUM w Szczecinie.

Uchwała Nr 38/2014/VII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGO‑
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU KO‑
MISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI 
ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPI‑
TALU REJONOWYM W NOWOGARDZIE.

§ 1. 
Wskazuje się dr n. med. Grzegorza Czaj‑
kowskiego do składu komisji konkursowej 
na stanowisko:
1) Pielęgniarki Oddziałowej: Oddziału Chi‑

rurgicznego, Oddziału Internistycznego, 
Oddziału Pediatrycznego, Bloku Opera‑
cyjnego, Izby Przyjęć oraz

2) stanowisko Pielęgniarki/Położnej 
Oddziałowej: Oddziału Położniczo‑
 ‑Ginekologicznego, Oddziału Neona‑
tologicznego

w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Rejonowym w Nowogardzie.

Uchwała Nr 39/2014/VII
W SPRAWIE PRZYZNANIA WSPARCIA FINANSOWEGO 
„PAPIESKIEGO SPACERU 2014”. 

§ 1.
Wyasygnować kwotę 500,00 PLN (słow‑
nie: pięćset zł.) na organizację w dniu 18 
października 2014 r. „Papieskiego Space‑
ru 2014”.

z 5.11.2014 r.

Uchwała Nr 41/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR HAB. 
N. MED. JAROSŁAWA GORĄCEGO NA STANOWISKO 
KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W  DZIEDZINIE 
KARDIOLOGII.

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kandy‑
daturę dr hab. n. med. Jarosława Gorące‑
go na stanowisko Konsultanta Wojewódz‑
kiego w dziedzinie kardiologii.

Uchwała Nr 42/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. 
DR HAB. N. MED. PROF. ANDRZEJA BOHATYREWICZA 
NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO 
W DZIEDZINIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU 
RUCHU.

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie pozytywnie opiniuje kan‑
dydaturę prof. dr hab. n. med. prof. 
Andrzeja Bohatyrewicza na stanowisko 
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Uchwała Nr 43/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR N. 
MED. ROBERTA JÓZWY NA STANOWISKO KONSULTAN‑
TA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE KARDIOLOGII.

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie pozytywnie opiniuje kan‑
dydaturę dr n. med. Roberta Józwy na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie kardiologii.

Uchwała Nr 44/2014/VII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. 
DR HAB. N. MED. ANNY WALECKIEJ NA STANOWISKO 
KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE RA‑
DIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ.

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie pozytywnie opiniuje kan‑
dydaturę prof. dr hab. n. med. Anny Wa‑
leckiej na stanowisko Konsultanta Woje‑
wódzkiego w  dziedzinie radiologii i  dia‑
gnostyki obrazowej.

Uchwała Nr 45/2014/VII
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZE‑
CINIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2014 R. W SPRAWIE WSKA‑
ZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ.

§ 1. 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w  Szczecinie desygnuje przedstawicieli 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, 
wymienionych w  załączniku nr 1 do ni‑
niejszej uchwały, jako kandydatów na 
członków Państwowej Komisji Egzamina‑
cyjnej.

Pełna treść powyższych dokumentów zo‑
stała opublikowana w  BIP bip.oil.szcze‑
cin.pl
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WSPOMNIENIA



WAŻNE DLA SENIORÓW OIL W SZCZECINIE 

NASZE SPOTKANIA W KLUBIE REMEDIUM 
W I KWARTALE 2015 ROKU:

1. 14 STYCZNIA 2015 – godz. 16.00 
 –  wykład pt.: „Z wizytą w krainie lemurów i krokodyli” – dr. n. med. Maciej Zientek 

i syn Mateusz.

2. 11 LUTEGO 2015 – godz. 16.00 
 – wykład pt.: „Cukrzyca” – dr n. med. Mariusz Pietrzak.

3. 11 MARCA 2015 – godz. 16.00 
 –  wykład pt.: „Poszukiwanie idealnego wzoru lekarza w ujęciu dziejowym”  

– dr. hab. n. med. Aleksandra Kładna.

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

Przewodnicząca Koła Seniorów 
Halina Teodorczyk 

kom. 604 416 864, e‑mail: halte@wp.pl
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KOŁO SENIORA

KOMUNIKAT DLA SENIORÓW OIL W SZCZECINIE
Zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału 

w turnusach leczniczo  ‑rehabilitacyjnych
w Ośrodku Leczniczo  ‑Rehabilitacyjnym RELAKS 

w Międzywodziu:

17‑24 marca 2015 
– 7 dni w cenie 595 zł 

– ilość miejsc 20.

13‑20 września 2015 
– 7 dni w cenie 770 zł 

– ilość miejsc 20.

Szczegóły dotyczące wyjazdów u przewodniczącej Koła Seniora 
Haliny Teodorczyk – tel. 604 41 68 64 

lub na spotkaniach Koła Seniora.



POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

Uprzejmie zaprasza na spotkanie naukowo  ‑szkoleniowe,
które odbędzie się w dniu 10.01.2015 r.

Uwaga zmiana miejsca spotkań!

Miejsce spotkań:
Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla sektora Usług.

WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i EKONOMIKI USŁUG
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Szczecin, ul. Cukrowa 8 

10.01.2015 r. godz. 10.00  ‑12.00
Wykład „Bezzębie, wykonawstwo protez całkowitych 

z uwzględnieniem metody kalotowej.” 
dr hab. n. med. Halina Ey  ‑Chmielewska 

Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny

Sprawy różne 

Prezes PTS O/Szczecin
dr hab. n. med. Halina Ey  ‑Chmielewska
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PTS, PODZIĘKOWANIA

PODZIĘKOWANIE

Z całego serca dziękuję, 
wszystkim koleżankom i kolegom 
za przywrócenie do życia, pomoc, 
zaangażowanie i troskliwą opiekę

w trakcie choroby, operacji 
i rehabilitacji. 

Składam podziękowania 
i wyrazy wdzięczności

dr n. med. Henryk Smulski

Serdeczne podziękowania 
za 11 lat opieki w chorobie, 

Pani doktor
Wiesławie Wieliczko 
lekarce z powołania, pełnej poświęcenia 

i oddania pacjentom 

składa z wdzięcznością

Krystyna Dziok
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PTS

Zebranie Sprawozdawczo  ‑Wyborcze 
Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
15 listopada 2014 

POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ SZCZECIN

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2015
Wszystkiego najlepszego, zdrowia i pomyślności

składa

Prezes Oddziału
dr hab. n. med.

Halina Ey  ‑Chmielewska
wraz z Zarządem

I. Sprawozdanie kadencyjne z działalności ustępującego 
Zarządu Oddziału za okres 2010  ‑2014 prezes dr hab. n. med. 
Halina Ey  ‑Chmielewska 

II. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy oraz Sekretarza 
Zebrania Wyborczego 

Wybrani zostali: 

1. Przewodnicząca lek. dent. Małgorzata Bendig  ‑Wielowiejska 
2. W  iceprzewodnicząca lek. dent. Magdalena Szewczyk
3. Sekretarz dr n. med. Grażyna Jeżewska 

III. Wybór składu Komisji Mandatowo  ‑Skrutacyjnej  
wybrani zostali:

1. Przewodniczący dr n. med. Maria Spychalska 
2. Członek Komisji dr hab. n. med. Danuta Wójtowicz 
3. Członek Komisji dr n. med. Danuta Kikiewicz 

Po wysłuchaniu sprawozdania Skarbnika Oddziału lek. 
dent. Krystyny Jani oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej 
dr n. med. Barbary Wędrychowskiej‑Szulc, na wniosek Komisji 
Zgromadzenie Wyborcze udzieliło absolutorium ustępującemu 

Zarządowi. Na Prezesa Oddziału PTS w Szczecinie zgłoszona 
została kandydatura dr hab. n. med. Haliny Ey  ‑Chmielewskiej. 
Zgromadzeni wybrali jednogłośnie na Prezesa Oddziału PTS 
w Szczecinie dr hab. n. med. Halinę Ey  ‑Chmielewską. Członka‑
mi Zarządu zostali: lek. dent. Małgorzata Bendig  ‑Wielowiejska, 
dr n. med. Grażyna Jeżewska, lek. dent. Donata Kowalska, 
lek. dent. Krystyna Jania, lek. dent. Adam Skowron, lek. dent. 
Magdalena Szewczyk, lek. dent. Ewa Tomaszewska, lek. dent. 
Jacek Karpów. 

W skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr n. med. Barbara 
Wędrychowska‑Szulc, lek. dent. Teresa Bas, lek. dent. Teresa 
Janicka  ‑Weychan. W skład Sądu Koleżeńskiego weszli: lek. 
dent. Halina Teodorczyk, lek. dent. Jolanta Gałczyńska, lek. 
dent. Konstantia Filudi  ‑Łąk. 

Na zakończenie spotkania dr hab. n. med. Halina Ey‑
 ‑Chmielewska, podziękowała dr hab. n. med. Danucie Wój‑
towicz za wieloletnia pracę w Zarządzie Oddziału i na rzecz 
środowiska lekarzy dentystów.

Sekretarz 
dr n. med. Grażyna Jeżewska

Przewodnicząca
lek. dent. Małgorzata Bendig  ‑Wielowiejska



KOMUNIKAT POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO O/SZCZECIN 

PROPOZYCJE WYJAZDÓW 2015 
1.  Costa Brava z wycieczką do Barcelony w cenie, 2  ‑9.06.2015 (520 euro), hotel 4*, trzy posiłki 

dziennie, opieka polskojęzycznego rezydenta 

2.  Wyspy Kanaryjskie. Grancanaria, 2  ‑9.05.2015 (526 euro), Rey Carlos hotel 3*, śniadanie 

i obiadokolacja 

3.  Teneryfa, 30.05  ‑6.06.2015 (520 euro), Luabay Teneriffe hotel 4*

4.  Turcja Egejska, 7  ‑14.05.2015 (429 euro), 6  ‑13.05.2015 (456 euro), Hotel Ephesia, All inclusive 4* 

5.  Kolejne Bieszczady, sypialny do Katowic, dalej autokarem. Bratysława, Wiedeń, Budapeszt, 

Eger + 7 dni w WDW Jawor w Solinie. Łącznie 13 dni. Koszt około 2 000 zł.
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PTL

BAL LEKARZA
2015 

Tradycyjny karnawałowy BAL LEKARZA organizowany przez 

Polskie Towarzystwo Lekarskie

odbędzie się w restauracji „CEREMONIA” w Szczecinie 
przy ul. K. Janickiego 33 
w dniu 6 lutego 2015 roku (piątek) godz. 20.

Stroje balowe ze wszystkich epok. 
Dla właścicieli najbardziej pomysłowych 
strojów przewidziane nagrody. 

Bilety w cenie 200 zł od osoby są do nabycia 
do dnia 20 grudnia 2014 roku u organizatora balu 
– dr. Romana Milkiewicza (tel. 691  ‑970  ‑972) 
lub w Biurze OIL w Szczecinie u p. Lidii Borkowskiej 
(ul. M. Skłodowskiej  ‑Curie nr 11, 
pok. 4, tel. 91  ‑48  ‑74  ‑936 w. 104).

Serdecznie zapraszamy!



38 www.o i l . s z c z e c i n . p l VOX MEDICI

OGŁOSZENIA

ROTARY KLUB ŚWINOUJŚCIE
zaprasza na

XX BAL
CHARYTATYWNY,

który odbędzie się 24 stycznia 2015 r. 
o godzinie 19.00 w hotelu Maritim 
w Heringsdorfie (obok Świnoujścia).

Informacje: 
K. Sawczuk 602370164, 

e  ‑mail: kazimierz.sawczuk@gmail.com
M. Jędrak 602686346, 

e  ‑mail:jedrakm@gmail.com 

KATOLICKIE STOWARZYSZENIE LEKARZY POLSKICH
ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI

71  ‑459 Szczecin, ul. Papieża Pawła VI nr 2 

Zawiadamiamy, że zebrania Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich odbywają się w ostatnią niedzielę 
każdego miesiąca oprócz lipca i sierpnia w Arcybiskupim Wyższym Seminarium Duchownym.

O godzinie 18.00 odprawiana jest Msza św. dla lekarzy, a po Mszy św. odbywają się spotkania dyskusyjne.

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania wszystkich lekarzy i osoby zainteresowane. 

Agnieszka Chałubińska  ‑Gonerko
Prezes Oddziału Zachodniopomorskiego

Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
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Edycja IV

Jury: Anna Dymna, Ewa Lipska, Bronisław Maj, Marek Pawlikowski, 
Maria Szczeklik, Adam Zagajewski

•	W	konkursie	może	wziąć	udział	każda	osoba	
	 mająca	tytuł	lekarza	lub	lekarza	dentysty.

•	 Prace	konkursowe	będą	przyjmowane	w	3	kategoriach:
	 Poezja
	 Proza non-fiction	
	 Opowieść pacjenta – opowieść lekarza

•	 Prace	konkursowe	przyjmowane	będą	do	28	lutego	2015	roku	
	 pocztą	elektroniczną	pod	adresem	konkursliteracki@mp.pl

•	 Prosimy	o	zapoznanie	się	z	regulaminem	konkursu	dostępnym	
	 na	stronie	internetowej:	www.mp.pl/wena

 Informacji udziela:
	 Justyna	Tomska
	 Medycyna	Praktyczna,	ul.	Gazowa	14A,	Budynek	C
	 31-060	Kraków,	tel.	12	211	22	25
	 e-mail:	konkursliteracki@mp.pl

„ Przychodzi wena do lekarza”
Ogólnopolski Konkurs Literacki

im. Profesora Andrzeja Szczeklika

Partner

www.mp.pl/wena
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KOMUNIKATY ALTERATIO �rma szkoleniowa 
zajmująca się rozwojem praktyk stomatologicznych i lekarskich 

       w ramach projektu EDENTARIUS  zaprasza na szkolenie: 
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 i radzenie sobie ze stresem.
Szkolenie dla lekarzy dentystów.

I termin: 16 stycznia 2015, Szczecin
II termin: 30 stycznia 2015, Szczecin 

Czas trwania: 10 godzin szkoleniowych 
(w tym przerwa obiadowa i przerwy kawowe) 
Szczegóły na: www.alteratio.pl 
telefon:  692885666 

Zapraszam serdecznie 

Anna Kaczyńska 
Certy�kowany Trener Biznesu
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Nowo otwarta pracownia  
diagnostyki obrazowej  
w 109 Szpitalu Wojskowym 
w Szczecinie

Proponowane pakiety programów 
rehabilitacyjnych:

1. Neurologiczny
Dla pacjentów po udarach mózgu i rdzenia 
kręgowego, chorujących na stwardnienie rozsi-
ane, chorobę Parkinsona, po urazach rdzenia 
kręgowego i innych.

2. Ortopedyczny
Dla pacjentów po urazach:  złamania, nader-
wania i zerwania tkanek miękkich, przeciążenia 

Specjalistyczna Klinika Rehabilitacji w Pyrzycach
ul. Kwiatowa 2, 74-200 Pyrzyce
tel. 506 658 738, 91 351 02 20
pyrzyce@naszdoktor.pl www.naszdoktor.pl

Indywidualnie przygotowywane turnusy lecznicze 7, 14 i 21 dniowe.

stawów i mięśni; przygotowujących się do za-
biegów operacyjnych np. endoprotezy, rekon-
strukcji więzadeł i ścięgien; po zabiegach opera-
cyjnych np. endoprotezy stawów, rekonstrukcji 
więzadeł, szycia tkanek miękkich, zespolenia 
kości.

3. Zdrowy kręgosłup
Program dla osób z problemami bólowymi 
kręgosłupa w wyniku np. choroby zwyrodnie-
niowej stawów kręgosłupa, dyskopatii, stanów 
zapalnych i problemów przeciążeniowych.

4. Indywidualny
Dla pacjentów z umiarkowanymi dolegliwo-
ściami bólowymi, chcących poprawić ogólną 
sprawność fizyczną, pragnących korzystać  
z odnowy biologicznej.

Rehabilitacja stacjonarna w Specjalistycznej Klinice Rehabilitacji  
w Pyrzycach
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WYNAJEM  ‑SPRZEDAŻ
Unit stomatologiczny sprzedam. Stan perfekcyjny. Wszystkie końcówki, 
skaler, ssak w cenie. Szczegóły pod numerem telefonu 602 627 034.

Wynajmę wyposażone stanowisko stomatologiczne w centrum Szczeci‑
na na godziny. W ramach wynajmu jest wywóz odpadów medycznych, 
sterylizacja i wiele innych udogodnień. Wszelkie szczegóły wyjaśnię 
telefonicznie. Telefon 502 378 728.

PRACA
NZOZ Eskulap w  Drawnie poszukuje lekarza do pracy w  POZ. Proszę 
o kontakt tel. 602 694 204.

Zatrudnię lekarza stomatologa. Kontrakt z NFZ i prywatnie. Bardzo dobre 
warunki pracy (powiat drawski – Wierzchowo). E  ‑mail: rejestracja.gabi‑
net@wp.pl, tel. 888   455 748.

Zatrudnię lekarza ortodontę w prywatnym gabinecie stomatologicznym 
w Wierzchowie (powiat drawski). Bardzo dobre warunki pracy. E  ‑mail: 
rejestracja.gabinet@wp.pl, tel. 888   455   748.

Zatrudnię w gabinecie stomatologicznym (bez NFZ) w Stargardzie lekarza 
2  ‑3 lata po stażu, pracującego samodzielnie chociaż w zakresie stoma‑
tologii zachowawczej z endodoncją, umiejącego nawiązać kontakt z pa‑
cjentem. Tel. 660 447 424. 

Szukam stomatologa, gabinet w centrum Szczecina, tel. 505 356 600.

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. 

zatrudni specjalistę chorób wewnętrznych lub nefrologa 
na Stację Dializ w Świnoujściu. 

Zatrudnienie na umowę cywilno  ‑prawną (system dyżurowy). 
Kontakt: maciej.leciejewski@fmc.pl

Prywatne Centrum Rehabilitacji 
Sprawny Kręgosłup w Przecławiu 

podejmie współpracę z lekarzami 
o specjalności: ortopeda, neurolog, dermatolog.

Centrum posiada gabinet lekarski.
Specjalizujemy się w rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej 

i sportowej. Posiadamy najnowocześniejsze urządzenia 
i aparaty do fizjoterapii.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert 
na adres e  ‑mail: mgrazynska@slonecznetarasy.eu. 

Informacje dodatkowe pod nr tel. 501 87 86 85.






