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Po raz kolejny witam na łamach naszego biuletynu.
W tym numerze jak zwykle nie zabraknie ciekawych
artykułów oraz relacji z wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zachęcam państwa również do lektury artykułu pani Prezes doktor Magdy Wiśniewskiej. Chciałem
jednak zwrócić Państwa uwagę na zgoła inną sprawę.
Osobiście jestem bowiem zaskoczony faktem, że są
lekarze, którzy nie szczepią swoich dzieci lub odradzają to swoim pacjentom. To moje zaskoczenie bierze
się pewnie stąd, że do tej pory temat szczepień nie
trafiał na pierwsze strony gazet i czołówki programów
informacyjnych. Gdy tak się stało, mogło się wydawać,
że temat niepożądanych odczynów poszczepiennych
zostanie szybko wyjaśniony i kilku (aczkolwiek medialnie głośnych) przeciwników obowiązku szczepień
zrozumie, jak bardzo się mylili. Zadziało się jednak
inaczej. Szczepienia trafiły pod obrady Sejmu i na
usta najważniejszych osób w Polsce. Wtedy okazało
się (o zgrozo!), że ruch antyszczepionkowy przybiera
na sile i ma wsparcie w świecie lekarskim. Jestem ciekaw Państwa opinii w tej sprawie. Kolejne zaskoczenie
to wprowadzenie obowiązku wystawiania e-zwolnień
i upór ministerstwa oraz ZUS-u w tej sprawie. Póki co
kłopotów co niemiara i końca ich nie widać. Ale cóż.
Pożyjemy, zobaczymy.
Życzę wszystkim naszym Czytelnikom spokojnych
i radosnych Świąt Bożego Narodzenia, szczęśliwego
Nowego Roku i miłej lektury w nadchodzące wielkimi
krokami zimowe wieczory.

Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler

Świąt białych, pachnących choinką,
skrzy piących śniegiem pod butami,
spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze,
pełnych niespodziewanych prezentów.
Świąt dających radość i odpoczynek
oraz nadzieję na Nowy Rok,
żeby był jeszcze lepszy
niż ten, co właśnie mija
życzy
Kolegium Redakcyjne V OX MEDICI
w w w.o i l.szcze c i n.p l
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BIURO
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

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: 9.00–15.30
wtorek, czwartek: 7.30–16.00
środa, piątek: 7.30–15.00
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY,
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH

OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY

mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 106
wtorek–piątek: 8:00–13:00

mgr inż. Lidia Borkowska
cent. wew. 104
Prawa Wykonywania Zawodu,
Punkty Edukacyjne oraz Staże Podyplomowe

mgr Krzysztof Halewski
cent. wew. 124

poniedziałek: 7:30–15:30
środa: 7:30–15:00
wtorek, czwartek: 7:30–16:00
W piątki rejestry nie przyjmują
interesantów.

Sylwia Chudoba, cent. wew. 112

DYREKTOR BIURA OIL

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,
WINDYKACJA SKŁADEK

mgr Agnieszka Niśkiewicz
cent. wew. 102
Sekretariat

mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 106, fax 91 487 75 61

VOX MEDICI, SPRAWY LEKARZY
DENTYSTÓW, KONFERENCJE/SZKOLENIA,
IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE

mgr Kamila Sidor, cent. wew. 116

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
ZAŚWIADCZENIA DO UE
KSIĘGOWOŚĆ
główny księgowy

KOMISJA BIOETYCZNA, REJESTR
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

mgr Mirosława Fryś, cent. wew. 110,
fax 91 486 26 31
BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Maria Iwińska
cent. wew. 111

mgr Małgorzata Amanowicz
mgr Dorota Sarecka
cent. wew. 107
W piątki księgowość
nieczynna.

mgr Paulina Hajdukiewicz
mgr Szymon Paciorek
cent. wew. 103, 117

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

mgr Agnieszka Falkowska
mgr Sylwia Zaczkiewicz
cent. wew. 119

Porady prawne w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu
lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapewnia poprzez:

•	porady prawne udzielane podczas •	informacje i porady prawne udziela- •	telefoniczne porady prawne
dyżuru radcy prawnego w siedzibie
ne za pomocą poczty elektronicznej
od poniedziałku do piątku
OIL w Szczecinie trzy razy w tygodniu porady.oil@biuroradcow.pl w terminie
w godzinach od 8.00 do 16.00
(po wcześniejszym umówieniu), tj.:
pod numerem 91 48 46 800
24h od złożonego zapytania w sprawach
w sprawach niewymagających
wtorek od 11.00 do 16.00
niewymagających zapoznania się z dokuzapoznania się z dokumentami.
środa od 10.00 do 15.00
mentami, a w sprawach skomplikowanych
czwartek od 11.00 do 16.00
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

Druk ZAPOL Sobczyk s.j.
Kolportaż 6030 lekarzy i lekarzy dentystów
Do Kolegium Redakcyjnego biuletynu „Vox Medici” na okres
VIII kadencji 2018–2022 powołuje się niżej wymienione
osoby: Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny,

Magda Wiśniewska, Iwona Szydłowska,
Halina Teodorczyk, Adam Kozłowski, Mariusz Pietrzak,

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie
Wydawca

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

Karol Ptak, Dariusz Staniewski
Opracowanie graficzne i skład ZAPOL Sobczyk s.j.
okładKA depostiphotos.com (alexraths)
Sekretarz Vox Medici Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36

wew. 116
Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na adres:

voxmedici@oil.szczecin.pl lub dostarczać

do sekretariatu OIL, wyłącznie w formie elektronicznej.
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WINDYKACJA SKŁADEK

Prawa Wykonywania Zawodu
i Staże Podyplomowe

Osoby współpracujące Przewodniczący Komisji i Kół

problemowych ORL w Szczecinie

w w w.o i l.szcze c i n.p l

UWAGA!

Reklamy przyjmujemy wyłącznie w formatach tiff lub
pdf, kolorystyka CMYK, minimalna rozdzielczość zdjęć
300 dpi, czcionki zamienione na krzywe, spad po 3 mm
z każdej strony (nie dotyczy ogłoszeń ramkowych), wielkość zgodna z zamówionym modułem.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji
nadesłanych tekstów. Nie gwarantujemy publikacji materiałów, które nie z ostały zamówione. Przedrukartykułów
oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji.
Redakcja musi być powiadomiona o nadesłaniu materiałów
zamieszczonych w innych publikacjach.
Harmonogram przyjmowania materiałów
i wysyłki najbliższEGO wydaNIA VOX MEDICI
VOX grudzień–styczeń (2019-01/238)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 7.02.2019 r.
wysyłka do odbiorców – 25.02.2019 r.
VOX luty–marzec (2019-02/239)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 12.04.2019 r.
wysyłka do odbiorców – 6.05.2019 r.

VOX MEDICI

Piórem pani prezes

PRZEMYŚLENIA
PRAWIE ZIMOWE
Magda Wiśniewska
Już prawie zima. Wszyscy powoli szykujemy się do Świąt Bożonarodzeniowych.
Ale świat, zwłaszcza w kontekście ochrony
zdrowia, nie lubi przestojów. Dlatego jak
zwykle dzieje się dużo. Ale po kolei.
Ciągle musimy udowadniać, że wiedza medyczna oparta na EBM i nasze,
jako lekarzy, doświadczenie zawodowe,
jest istotniejsze i bardziej wiarygodne niż
przekonania alternatywnych speców od
medycyny. O czym mówię? Oczywiście
o szczepieniach. Bo od kilku miesięcy
żyjemy głównie tym. Już w sierpniu pojawił się na wokandzie obywatelski projekt
ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przedstawiony przez Komitet
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy
o Szczepieniach „STOP NOP”, który miał
znosić aktualny obowiązek poddawania
się szczepieniom ochronnym na rzecz dobrowolności ich przyjmowania. Dobrowolność przyjmowania szczepień w naszym
społeczeństwie, gotowym wierzyć znachorom i pseudomedykom, podającym
oczywiste bzdury w atrakcyjnym opakowaniu? Szczepienia ochronne stanowią
obecnie najskuteczniejszą metodę zapobiegania groźnym chorobom zakaźnym,
o których już zdążyliśmy zapomnieć.
Zabezpieczenie przed epidemiami ma
miejsce tylko przez masowe szczepienia
o charakterze obowiązkowym. Nam, wykształconym medykom, nie trzeba tego
tłumaczyć. Nie do przyjęcia są postulaty zniesienia obowiązkowych szczepień
ochronnych. Przypominamy, że każdy lekarz, lekarz dentysta zobowiązany jest do
zapobiegania chorobom i działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Przyjmowanie odmiennych postaw
jest sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej. Ale najwyraźniej gdzieś zawiodły
nasze kompetencje miękkie i umiejętność przekonania reszty społeczeństwa
do swoich racji. Bo nasi pacjenci zaczynają wierzyć alternatywnej medycynie
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i ludziom pokroju pewnego pana inżyniera. Oczywistym jest, że potępiliśmy
ww. projekt o dobrowolności szczepień.
Jako samorząd lekarski poszliśmy jeszcze
dalej. Zarówno Naczelna Rada Lekarska,
jak i wszystkie Okręgowe Rady Lekarskie
zaangażowały się w projekt obywatelski
„Szczepimy, bo myślimy”. Okręgowe
Rady Lekarskie podczas Konwentu Prezesów w Gnieźnie (woj. wielkopolskie)
w połowie października krytycznie odniosły się do obecnych w przestrzeni
publicznej działań negujących potrzebę
i bezpieczeństwo szczepień ochronnych.
W wydanym wówczas stanowisku podkreślono, że Okręgowe Izby Lekarskie
będą „wspierać każdy projekt obywatelski
promujący ideę szczepień, w tym projekt
Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej
>>Szczepimy – bo myślimy<<
poprzez zbieranie podpisów”. O co chodzi
w tym projekcie? Kryterium obowiązkowym przyjęcia dziecka do publicznego
przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej lub
publicznej innej formy wychowania
przedszkolnego byłoby przedłożenie
zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata wymaganych przepisami obowiązkowych szczepień ochronnych lub
zaświadczenia potwierdzającego przeciwwskazania do szczepień przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem
wynikającym z obowiązujących przepisów. Czyli inicjatywa ta ma na celu wprowadzenie zmian w kryteriach przyjęć do
publicznych żłobków i przedszkoli. Inicjatorzy akcji chcą, by to, że dziecko jest
(bądź nie) zaszczepione, stanowiło jedno
z kryteriów podczas rekrutacji. Na razie
nie jest to możliwe, ze względu m.in.
na prawo oświatowe. Należy jednak wesprzeć każdą inicjatywę zmierzającą do
wyegzekwowania obowiązku szczepień
ochronnych. KAŻDĄ. Dlatego, aby nie
pozostawać bezczynnym, włączyliśmy się
jako samorząd w tę akcję i apelujemy
do wszystkich członków OIL w Szczecinie o włączenie się w akcję zbierania

podpisów pod projektem ww. ustawy. Podpis pod inicjatywą obywatelską „Szczepimy, bo myślimy” może złożyć każdy
obywatel RP, który ukończył 18 r.ż. i nie
ma ograniczonych praw obywatelskich.
Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza
zyskała już pozytywną opinię Polskiego
Towarzystwa Wakcynologii. Podpisy są
cały czas zbierane. Aby zgłosić projekt
do Sejmu jako inicjatywę obywatelską,
trzeba zebrać co najmniej 100 tys. podpisów. Na naszej stronie internetowej możecie znaleźć, Koleżanki i Koledzy, linki
do wzorów tabeli z podpisami i projekt
ustawy. Gorąco Was zachęcam do włączenia się w tę akcję. Pokażmy, że zdrowie
naszej populacji nie jest nam obojętne.
I przede wszystkim, że sprzeciwiamy się
wszelkim pseudomedycznym pseudoautorytetom próbującym wpływać na zdrowie
naszych pacjentów. Jako Okręgowa Izba
Lekarska staliśmy się centrum zbierania
podpisów pod tą inicjatywą. Dodatkowo
jako samorząd włączyliśmy się w akcję
promującą szczepienia ochronne „Kocham, więc szczepię”. Zauważyliście już
zapewne, że zarówno siedziba naszej
Izby, jak i część zakładów opieki zdrowotnej w Szczecinie i w terenie oklejona
jest plakatami z tematem tej akcji. Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się
i do tej inicjatywy.
Wracając zaś na nasze, szczecińskie
podwórko… Zaczynamy powoli prace remontowo-przygotowawcze w naszej nowej
siedzibie. Mam nadzieję, że już za kilka
miesięcy będziemy mogli przenieść się
w nowe, znacząco większe kubaturowo
progi.
I ponieważ grudzień, to już za chwilę nasza tradycyjna impreza integracyjna „Mikołajki z OIL”. Mam nadzieję,
że i teraz nie zawiedziecie, Koleżanki
i Koledzy.
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzę Wam spokoju, mnóstwa
radości i chwili na odpoczynek w rodzinnym gronie. I wszystkiego co najlepsze
w Nowym Roku.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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prawo

Niższy ZUS od 2019 r.
– Czy dla lekarza i lekarza dentysty?

Grzegorz Gębka – doradca podatkowy
Maria Rachwał-Frankowska – radca prawny

W

2019 r. mają wejść w życie przepisy umożliwiające opłacanie
niższych składek ZUS osobom,
które zarabiają niewiele. Czy jednak dotyczy to wszystkich przedsiębiorców? Regulacje prawne nie są w tej kwestii jasne.
W szczególności: lekarze, lekarze dentyści,
prawnicy, pielęgniarki, tłumacze, aptekarze, architekci, księgowi, rzeczoznawcy i in.
mogą mieć z tym problem.
Wielu przedsiębiorców czeka na
1 stycznia 2019 r. Dla niektórych faktycznie będzie to data magiczna. Mianowicie
wówczas wchodzą w życie przepisy ustawy,
na podstawie których najmniej zarabiający
przedsiębiorcy nie będą musieli wpłacać
– wynoszącej prawie 1250 zł miesięcznie
– kwoty do ZUS. Wydaje się to sprawiedliwe, kto bowiem zarabiając np. 3000 zł
miesięcznie chciałby ponad 40% z tej kwoty
wpłacać do ZUS?
Taką patologię mają zmienić przepisy
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
niektórych ustaw w celu obniżenia składek
na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1577 ze zm.).
Na pierwszy rzut oka oczekująca na wejście w życie zmiana wydaje się dążyć do realizacji zasady równości i sprawiedliwości, ale
czy faktycznie? Niestety odmienne wrażenie odnosi się zaraz po lekturze omawianej
ustawy. Po pierwsze, z dobrodziejstwa proporcjonalnego ZUS będzie można korzystać
nie dłużej niż przez 36 miesięcy w okresie
kolejnych 60 miesięcy. W uzasadnieniu nowelizacji, jako przyczynę ww. ograniczenia
wskazano motywację przedsiębiorców do
rozwoju działalności i w efekcie przechodzenia na tzw. zasady ogólne.
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Ponadto okazuje się, że spora grupa
osób prowadzących działalność nie skorzysta z tej preferencji tylko dlatego, że
działają w określonym zakresie, czy w określonej formie. Kto powinien być zatem
niezadowolony?
a) rozliczający się z podatku w poprzednim roku na karcie podatkowej, którzy
na dodatek byli zwolnieni z VAT,
b) uprawnieni do korzystania z ulgi na
start (opłacanie tylko składki zdrowotnej) albo z ulgi dla rozpoczynających działalność (opłacanie niższego
ZUS niezależnie od wysokości przychodów przez pierwsze 24 miesiące
działalności),
c) prowadzący działalność gospodarczą
w poprzednim roku mniej niż 60 dni,
d) prowadzący działalność na rzecz
(w bieżącym albo poprzednim roku)
byłego pracodawcy,
e) wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz
wspólnicy spółek: jawnych, komandytowych i partnerskich.
No i w końcu docieramy do najciekawszego. Mianowicie, oprócz ww. osób z małego
ZUS nie skorzystają także przedsiębiorcy,
którzy w poprzednim roku kalendarzowym
prowadzili działalność w zakresie wolnego zawodu (zob. art. 18c ust. 1 pkt 4 oraz
art. 8 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych; Dz. U. z 2017, poz. 1778 ze
zm.; w brzmieniu właściwym od 1 stycznia 2019 r.). Co oznacza „wolny zawód”?
No i właśnie tu pojawiają się schody, bo

ustawy dotyczące ubezpieczeń społecznych tego nie definiują. Każdy pewnie pomyśli (i nie będzie w błędzie), że dotyczy
to również lekarzy i lekarzy dentystów.
Niestety czytając wprowadzane przepisy
literalnie, osoby wykonujące wolny zawód
mogą pożegnać się z marzeniami o niższym ZUS od 1 stycznia 2019 r. Zastanawiając się jednak, dlaczego wprowadza się
takie rozwiązanie, odpowiedź nie jest już
jednoznaczna.
Dlatego też zadzwoniliśmy na oficjalną infolinię ZUS w tej sprawie. Odpowiedź co
prawda nie była jednoznaczna, niemniej
ZUS stwierdził, że wolne zawody też skorzystają z preferencji, o której mowa powyżej (jeśli dana osoba prowadzi działalność
gospodarczą w tym zakresie) i nie ma co
szukać dziury w całym, a całe zamieszanie
powstało prawdopodobnie ze źle napisanej ustawy, niemniej jednak niepewność
pozostaje.
W naszej opinii nie ma podstaw uzależniania możliwości korzystania z proporcjonalnego ZUS od tego, kto w jakiej branży
działa (byłoby to niezgodne z Konstytucją).
Miejmy nadzieję, że ZUS nie zmieni zdania, aby to potwierdzić, oficjalnie wystąpiliśmy z pisemnym wnioskiem o wydanie
interpretacji przepisów w tej sprawie.
O preferencji opłacania niższych składek
od 1 stycznia 2019 r. tak pisze sam ZUS:
http://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/-/
publisher/details/1/-maly-zus-od-1-stycznia-2019-r_/2112454

Ogromne podziękowania
dla Pediatrycznej Izby Przyjęć przy ulicy Arkońskiej,
konkretnie dla dyżurującej w dniu 19.10.2018 r. i okolicach godziny 21.00
Pani Doktor Lucyny Idus
oraz współdyżurujących Pań pielęgniarek.
Jestem ogromnie wdzięczna za fachowe podejście
i przede wszystkim skuteczne udzielenie pomocy mojemu dziecku.
Pierwszy raz spotkałam się z tak dużym zainteresowaniem
i kompetencją w ramach opieki NFZ.
Do tego wszystkie Panie są bardzo sympatyczne i po prostu ludzkie.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy
Katarzyna Roszak – mama Wiktora
w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Oddział transplantacji szpiku
już pomaga chorym w Szczecinie
W dniu 4 września 2018 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1
PUM uroczyście otwarto pierwszy w regionie Oddział Transplantacji Szpiku (OTS),
który jako samodzielna jednostka wchodzi
w skład Kliniki Hematologii i Transplantologii PUM. Inicjatorem powstania i lekarzem kierującym oddziałem jest prof.
dr hab. Bogusław Machaliński.
W uroczystości otwarcia oddziału wziął
udział dr Krzysztof Kozłowski, sekretarz
stanu w MSWiA, Piotr Krzystek, prezydent
Szczecina, dyrektorzy szpitali klinicznych,
współpracownicy i pracownicy PUM. Poświęcenia dokonał biskup archidiecezji
szczecińsko-kamieńskiej ks. prof. Henryk Wejman.
Przygotowania do otwarcia Oddziału Transplantacji Szpiku trwały przeszło
dwa lata.
I choć, jak wspominał dr Konrad Jarosz, dyrektor SPSK-1, jeszcze dwa lata
temu otwarcie takiej placówki wydawało się
mało realne, to dziś wraz z Bankiem Komórek Krwiotwórczych stworzono oddział,
który niesie realną pomoc potrzebującym.
– Dziś wypełniamy białą plamę na
mapie Polski. Chcemy tutaj stworzyć
wiodący ośrodek w kraju, także znaczący
ośrodek naukowo-badawczy. Dzięki olbrzymiemu wsparciu i życzliwości Pana
Wiceministra, wówczas wojewody zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego,
uzyskaliśmy ponad 2 mln zł na niezbędny
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dla oddziału sprzęt – powiedział prof. Bogusław Machaliński, rektor PUM.
– To, że dzisiaj możemy otworzyć nowoczesny, dobrze wyposażony oddział,
to zasługa Jego Magnificencji Rektora
i współpracowników. Życzę siły i determinacji oraz sukcesów w realizacji misji
niesienia pomocy pacjentom, do której
Państwo zostaliście powołani. Udzielone
z budżetu państwa wsparcie finansowe
jest pewnego rodzaju ukłonem, w ramach
którego Rząd Rzeczypospolitej chciał się
Państwu odwdzięczyć – podkreślił wiceminister Krzysztof Kozłowski.
Ośrodek Przeszczepiania Szpiku był
długo wyczekiwany przez pacjentów regionu zachodniopomorskiego. Obecnie przeprowadzane są tu procedury transplantacji
autologicznych komórek krwiotwórczych
u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym, jako element standardowej terapii
onkologicznej. Dotychczas pacjenci musieli
oczekiwać w kilkumiesięcznych kolejkach
oraz jeździć na zabieg do odległych ośrodków w całym kraju. W najbliższych planach OTS są transplantacje autologiczne
u pacjentów z chłoniakami. Szacuje się, że
w szczecińskim szpitalu klinicznym będzie
się rocznie wykonywać około sześćdziesięciu zabiegów transplantacji szpiku.
Chorzy kierowani do ośrodka są
kwalifikowani do zabiegu na podstawie decyzji Komisji Transplantacyjnej.
Wszystkich zainteresowanych lekarzy
w w w.o i l.szcze c i n.p l

oraz samych potencjalnych pacjentów
zapraszamy do kontaktu drogą mailową
(OTS@pum.edu.pl) lub pod numerem
telefonu (91 425 04 28) celem ustalenia
wskazań do autologicznej transplantacji komórek krwiotwórczych i umówienia się na
konsultację celem kwalifikacji do zabiegu.
Hospitalizacja w Oddziale Transplantacji Szpiku przebiega w sposób dwuetapowy.
Podczas pierwszego pobytu przeprowadza
się chemomobilizację chorego, a następnie
separację komórek krwiotwórczych z krwi
obwodowej. Po uzyskaniu wymaganej liczby komórek CD34+ są one zabezpieczane
i przechowywane w zamrożeniu w BKK.
W drugim etapie chory poddawany jest
mieloablacyjnej chemioterapii z następczym przeszczepieniem własnych komórek krwiotwórczych celem rekonstytucji
hematopoezy.
Po upływie minimum trzech lat,
z wykonanymi co najmniej dziesięcioma autotransplantacjami rocznie, możliwe będzie ubieganie się o pozwolenie na
wykonywanie procedur alotransplantacji
szpiku. Wiązać się to będzie z dalszą rozbudową infrastruktury SPSK-1 o pracownię
HLA, laboratorium do oceny mieszanego
chimeryzmu oraz powołaniem funkcji
koordynatora.
Nowo otwarty oddział mieści się w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych SPSK-1 przy ul.
Unii Lubelskiej w Szczecinie. Do dyspozycji
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pacjentów jest siedem jednoosobowych izolatek transplantacyjnych z własnym węzłem sanitarnym i laminarnym obiegiem
filtrowanego powietrza. Oddział wyposażony jest w dwa stanowiska z nowoczesnymi separatorami komórkowymi, aparat
USG oraz niezbędny sprzęt do prowadzenia
intensywnej terapii wspomagającej. Poza
izolatkami dla chorych oddział dysponuje
śluzą, dyżurką pielęgniarek, gabinetem zabiegowym, dwoma gabinetami lekarskimi,
łazienkami dla personelu, magazynkiem,
pomieszczeniem do odbioru i przygotowania posiłków oraz brudownikiem.
Sama zabudowa i wyposażenie aparaturowe stanowiły jedynie zwieńczenie
przygotowań do uruchomienia Oddziału
Transplantacji Szpiku. Intensywne prace
organizacyjne trwały ponad dwa lata.
W tym czasie konieczne było powołanie
Banku Komórek Krwiotwórczych z własnym laboratorium, pozyskanie cytometru
przepływowego, urządzenia do kontrolowanego zamrażania komórek z aferezy oraz
systemu zbiorników do przechowywania
materiału w ciekłym azocie.
Mając do dyspozycji niezbędne pomieszczenia i sprzęt, przystąpiono do
najtrudniejszego etapu – rekrutacji wykwalifikowanej kadry. Stworzenie profesjonalnego i zgranego zespołu lekarskiego,
pielęgniarskiego oraz diagnostów laboratoryjnych było nie lada wyzwaniem.
Pracownicy tworzący trzon zespołu lekarsko-pielęgniarskiego spędzili wiele tygodni
na stażach w ośrodkach transplantacyjnych w Katowicach, Poznaniu, Ostrawie
oraz Greifswaldzie. Konieczne było także
przeszkolenie ekipy sprzątającej oraz zatrudnienie profesjonalnej firmy cateringowej, która potrafi przygotować tzw. dietę
neutropeniczną.

Finalnie opracowano szczegółowe
Standardowe Procedury Operacyjne (tzw.
SOP-y) dla wszystkich wykonywanych procedur, zarówno w OTS, jak i BKK. Dopiero takie kompleksowe przygotowanie
pod względem kadrowym, lokalowym oraz
formalnym pozwoliło na ubieganie się, od-

statusu wirusologicznego (CMV, EBV,
HSV, HBV i HCV) pacjentów na poziomie DNA/RNA techniką Real Time PCR
przez pięć dni w tygodniu. Jesienią 2018
r. zainicjowano remont na parterze Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów
Dziedzicznych, w wyniku którego urucho-

dzielnie dla oddziału i banku komórek,
o niezbędne akredytacje z Poltransplantu,
Krajowego Centrum Bankowania Tkanek
i Komórek, Rady Transplantacyjnej oraz
zgodę ministra zdrowia na rozpoczęcie
działalności.
1 lipca 2018 r. OTS uzyskał kontraktowanie w ramach NFZ. Należy podkreślić,
że nie byłoby to możliwe bez zaangażowania i pomocy dyrekcji SPSK-1, która m.in.
umożliwiła wyposażenie laboratorium centralnego w najnowszej generacji analizator
hematologiczny z możliwością oceny odsetka ludzkich komórek progenitorowych
w morfologii. Takie urządzenie obecnie posiadają jedynie trzy ośrodki w kraju. Możliwa jest już również na miejscu kontrola

miono pracownię badań endoskopowych.
W najbliższych miesiącach planuje się
również uruchomienie pracowni diagnostyki obrazowej (z własnym RTG, TK, NMR
i aparatami USG) oraz pracowni izotopów.
Dzięki tej rozbudowie chorzy z deficytami
odporności, w sytuacjach nagłych, będą
mogli zostać kompleksowo zaopatrzeni
w jednym miejscu.
Pacjenci po zabiegu zostają objęci
kompleksową opieką w ramach utworzonej Poradni Transplantacyjnej. Od
23 lipca do końca listopada 2018 r.
w Oddziale Transplantacji Szpiku
przeprowadzono dziewięć skutecznych
i bezpiecznych dla chorych zabiegów
autotransplantacji komórek krwiotwórczych, pięcioro kolejnych pacjentów oczekuje na przeszczepienie.
Poza stricte hematologiczną działalnością oddział ściśle współpracuje z Bankiem Komórek i Tkanek Zakładu Patologii
Ogólnej PUM, wraz z którym realizuje
projekty naukowo-badawcze finansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie terapii eksperymentalnej
z zastosowaniem autologicznych komórek
macierzystych w stwardnieniu zanikowym
bocznym we współpracy z Kliniką Neurologii oraz w zwyrodnieniu barwnikowym
siatkówki oka, współpracując z I Kliniką
Okulistyki PUM.

Za pełne serdeczności i profesjonalizmu
wsparcie podczas choroby

śp.
Marty Nikodemskiej
pracownikom
Samodzielnego Publicznego SzpitalaK linicznego nr 2 w Szczecinie,
Samodzielnego Publicznego ZakładuOpieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie,
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie
podziękowania składa
Rodzina

październik–listopad–grudzień

dr Bartłomiej Baumert
prof. dr hab. Bogusław Machaliński
Oddział Transplantacji Szpiku

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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okiem hipochondryka

Okiem hipochondryka
Pieśń z przychodni
Jestem w jednej ze szczecińskich przychodni. Czekam cierpliwie w kolejce do rejestracji. Kto choć raz się znalazł w takiej
sytuacji, to wie: nie jest to krótki proces (chyba że zdarzyłby się
cud) i trzeba być na niego przygotowanym oraz odpowiednio
wcześniej zaopatrzonym w jakąś gazetę, sprawdzić, czy mamy
internet w „komórce”, słuchawki, żeby muzyczki z telefonu posłuchać, albo jakiegoś e-booka przytargać ze sobą. No to stoję.
Głowa boli, gorączka rozbiera, z nosa leci, w uszach piszczy, oczy
łzawią, kaszel dusi, w kościach łamie. Grypa, ani chybi. Ale stoję.
Rozglądam się dookoła, patrzę na innych stojących. Podobni
do mnie. Wspólnota, sekta, społeczność, organizacja, partia,
ugrupowanie (niepotrzebne skreślić) w nieszczęściu, kaszlących,
smarkających i ledwo widzących na oczy. Ale stoją. Czekają. Od
razu przypomina się stary przebój Krystyny Prońko pt. „Psalm
stojących w kolejce, czyli za czym kolejka ta stoi”. Jak to było…
„Za czym kolejka ta stoi?
Po szarość, po szarość, po szarość
Na co w kolejce tej czekasz?
Na starość, na starość, na starość

uczuć (kłania się psycholog), złamanego serca (kardiolog już
się uśmiecha z daleka), wypłakanych oczu (okulista z optykiem
zacierają ręce z radości), czy też nieustannej pogoni za uczuciem (ortopeda czeka cierpliwie, bo wie, że prędzej czy później taki wyścig zakończy się jakimś urazem odnóży). Do tego
w prawie każdej rozgłośni radiowej albo piosenka pani pt. Cleo
z odkrywczą teorią, że „w dzień nie widać gwiazd one nocą
są” (tu już może być bardzo wysoka gorączka, gwiazdy przed
oczami w biały dzień to podobno symptom niejednego schorzenia, może więc warto zrobić jakieś kompleksowe badania)
czy też przebój niejakiego Sławomira usilnie gloryfikującego
miłość w Zakopanem i oblewanie się szampanem. No to pewnie
potem jeszcze, w szale uniesienia i ułańskiej fantazji, jakaś
bieganinka na golasa na świeżym powietrzu i śniegu. I już,
proszę bardzo. Grypa albo przeziębienie murowane! I serdecznie witamy następne ofiary w kolejce po zdrowie.

Dr Somatoformik

Co kupisz, gdy dojdziesz?
Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie
Co przyniesiesz do domu?
Kamienne zwątpienie

Zjazd Absolwentów

Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj
Kiedyś te kamienie drgną
I polecą jak lawina
Przez noc, przez noc, przez noc”

Drogie Koleżanki i Koledzy

rocznika 1989 PAM
Zbliża się okrągła 30-ta rocznica
ukończenia przez nas studiów.

A jak by to teraz mogło brzmieć w nowej wersji? Takiej rodem
prosto z kolejki w przychodni? Może coś takiego?
„Za czym kolejka ta stoi?
Po zdrowie, po zdrowie, po zdrowie
Na co w kolejce tej czekasz?
Co lekarz mi powie, co powie

Jest to okazja do spotkania absolwentów rocznika 1989
Wydziału Lekarskiego i Stomatologii PAM.
Planujemy spotkanie w dniach 10–12 maja 2019 r.,

Hotel Senator, Dźwirzyno k. Kołobrzegu
www.hotelsenator.pl

Co kupisz gdy dojdziesz?
Diagnozę, receptę, zwolnienie
Co przyniesiesz do domu?
Chyba jeszcze większe przeziębienie

Bardzo proszę o przekazanie tej wiadomości do osób,
z którymi macie kontakt, byśmy mogli spotkać się
w jak największym gronie.
Organizatorzy:

Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj
Kiedyś te kamienie drgną
I polecą jak lawina
Po lekarstwa, herbatę i koc”

Dorota Kawka, d.kawka@wp.pl, tel. 609 576 015,
Bogdan Torbé, dantor@poczta.onet.pl, tel. 601 707 993,

Stoję nadal. Radia z „komórki” nie chce mi się słuchać. bo
w nim albo jakaś amerykańska łupanina „umpa, umpa”, albo
piosenki o niczym (żeby nie wyrażać się dosadniej), albo discopolowa tandeta pełna wyznań na temat nieodwzajemnionych

10

Ewa Torbé z domu Wolańska, tel. 607 225 080 (Stomatologia).
Adres strony wydarzenia – gdzie znajdziecie wszystkie aktualne informacje: www.spotkanie2019.pl

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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100 lat praw kobiet w Polsce

W

Mieczysław Chruściel

roku ubiegłym uchwałą z dnia
5 czerwca Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem
Praw Kobiet. W ten sposób wyraził uznanie
dla pierwszych parlamentarzystek polskich:
Gabrieli Balickiej, Jadwigi Dziubińskiej,
Ireny Komorowskiej, Marii Moczydłowskiej
i innych orędowniczek walki o równouprawnienie sprzed wieku. Jesteśmy dumni z tego,
że w Polsce kobiety jako jedne z pierwszych
w Europie i świecie uzyskały pełne prawa
wyborcze. W listopadzie 1918 roku, dekretem Tymczasowego Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, obywatelki naszego kraju
uzyskały czynne i bierne prawo wyborcze.
Dekret ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego mówił: „Wyborcą do Sejmu jest
każdy obywatel bez różnicy płci”. Postanowienie to zawarto również w konstytucji
marcowej z 1921
roku. Uważa się,
że znaczący udział
w stworzeniu powyższego dekretu
miała jedna z wybitniejszych polskich feministek,
Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska, druga żona
marszałka. Był to
wielki krok w dziejach Polski, ale
także w dziejach
całej ludzkości.
Nie zapominajmy, że „prawo do wybierania”
w innych krajach kobiety zdobyły znacznie
później. I tak na przykład we Francji i Bułgarii w 1944, w Jugosławii i we Włoszech
w 1946, na Malcie w 1947 roku i rok później
w Belgii. Kanadyjki i Greczynki prawo wyborcze uzyskały dopiero w 1950 i 1952 roku, zaś
w Szwajcarii przyznano je kobietom w roku
1971, a w Portugalii w 1976. Stulecie praw
kobiet scala zawiłą historię budowania demokracji kobiet i mężczyzn w naszym kraju,
choć trudno zapominać o tym, że kobiety do
dziś nie są usatysfakcjonowane równością
we wszystkich dziedzinach życia prywatnego, zawodowego i publicznego. W roku
2008 Henryka Bochniarz i Magdalena Środa
współtworzyły i ogłosiły idee Kongresu Kobiet. W następnym roku profesor Maria

październik–listopad–grudzień

Janion otworzyła pierwszy Kongres Kobiet
w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie.
Od 35 lat prowadzę indywidualną
praktykę lekarską, której nadałem nazwę
„Poradnia dla Kobiet”. Jakże więc można
cokolwiek radzić kobietom, nie mając aktualnej wiedzy na temat ich sytuacji w społeczeństwie? Na X Ogólnopolski Kongres
Kobiet do Łodzi zabrała mnie żona. Mówiła:
„Powinieneś pojechać, zobaczyć, posłuchać
i poczuć tę wspaniałą atmosferę wielkiego
święta kobiet”. To, czego doświadczyłem 16
i 17 czerwca w Hali Expo, przeszło moje
najśmielsze oczekiwania. Setki uczestniczek (trochę uczestników) i ponad sto sesji,
odbywających się równocześnie w 12 salach konferencyjnych. Filmy i koncerty,
zaproszeni goście i prelegenci z pierwszych
stron gazet i ekranów. Warakomska, Bochniarz, Środa, Zdanowska, Huebner, Płatek,
Fuszara, Gretkowska, Chutnik, Mucha,
Tokarczuk, Łętowska, Nowacka, Scheuring-Wielgus, Stalińska, Szczepkowska,
Holland, Seweryn, Komorowska, Torbicka,
Kidawa-Błońska, oj, oj, długo można by wymieniać, bo zaproszono do udziału w dyskusjach poszczególnych paneli ponad setkę
prelegentek. Panowała atmosfera radości,
wielkiego święta i przyjaźni. Największą
wartością tego wspaniałego spotkania była
jednak atmosfera pełnego siostrzeństwa,
świadomości wspólnoty.
Zasada równości praw mężczyzn i kobiet ciągle jeszcze nie obowiązuje wszędzie
i wszystkich. Kobiety nadal domagają się
pełnej decyzyjności w zakresie praw reprodukcyjnych, wspomaganego rozrodu,
godnego standardu okołoporodowego, szerokiego dostępu do żłobków i przedszkoli.
Oczekują budowy przyjaznej infrastruktury i pomocy państwa w zapewnieniu
dzieciom godnego wypoczynku, rzetelnej edukacji, uregulowania i egzekwowania prawa alimentacyjnego, równych
płac, uznania pracy domowej kobiet,
uregulowania emerytur i praw kobiet
ciężarnych oraz wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Wreszcie, co stało się
ostatnio szczególnie aktualne, domagają
się przyznania praw samotnym matkom,
ofiarom przemocy domowej, wprowadzenia w życie konwencji antyprzemocowej,
rzeczywistej walki z mobbingiem w pracy
i molestowaniem seksualnym.

Wszystko, co działo się w Łodzi w połowie czerwca tego roku pozostanie w pamięci jako piękne i doniosłe. Rozjechaliśmy
się do domów z poczuciem wystąpienia
w słusznej i dobrej sprawie, w przekona-

niu, że równość praw i obowiązków kobiet
i mężczyzn jest podstawową zasadą cywilizowanego współżycia ludzi wszystkich
nacji. Tylko wzajemny szacunek, kultura
bycia i miłość mogą być rękojmią takiej
rzeczywistości. Byleby tylko uczestniczki Kongresu po powrocie do domów nie
zastały dzieci „grających w komputer”,
a mężów zalegających z pilotem i puszką
piwa. Byleby tylko codzienność nie rozmyła naszych pragnień, przekonań i dążeń.
Byleby szacunek i miłość nie rozgotowały
się w zupie.
Jako praktykującego ginekologa i feministę zasmucał mnie tylko niewielki
udział świata lekarskiego w panelach
dyskusyjnych Jubileuszowego Kongresu Kobiet. Zdziwienie budził też fakt, że
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oficjalnie nie zaproponowało organizatorom
zorganizowania szerokiej dyskusji na temat
problemów zdrowotnych kobiet. Miejmy
nadzieję, że w przyszłości nasi prominentni
profesorowie-ginekolodzy, stanowiący przewodnią siłę tej dyscypliny (organizujący
bez przerwy intratne konferencje i zjazdy), znajdą czas i motywację do aktywnego
włączenia się w organizację tego wielkiego wydarzenia. Zaspokoi to nie tylko głód
rzetelnej wiedzy, obali mity i nieprawdy
wypowiadane w wielu kontrowersyjnych
kwestiach, ale także spopularyzuje najnowsze trendy profilaktyki i leczenia i istotnie
przyczyni się do poprawy zdrowia, jakości
życia i poczucia spełnienia kobiet.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Nasza Niepodległa

R

dr n med. Wojciech Żebrowski

ok jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości zachęca
obywateli świadomych wagi tego faktu
do włączania się w łańcuch różnorakich
inicjatyw propaństwowych. W sposób bezpośredni służą one radosnemu świętowaniu jubileuszu, pośrednio – zasypywaniu
wielkiego rowu nienawiści wykopanego
przez polityków. Niemal równo rok temu
o zgodę narodową apelował Prezydent RP.
Wagę tego problemu podkreślali często
także publicyści i niemal wszyscy politycy.
Ambitny projekt świętowania jubileuszu we wspólnocie zrodził się w zarządzie
stowarzyszenia „Senat Obywateli Szczecina” z końcem ubiegłego roku. Chodziło
o podjęcie próby odwzorowania procesu
historycznego sprzed 100 lat, który doprowadził do połączenia się ziem i mieszkańców trzech zaborów w jeden organizm
państwowy. W pamiętnym listopadzie 1918
roku wielcy przywódcy narodu oraz zwykli
Polacy stanęli razem do budowania niepodległej Rzeczypospolitej. Korciło nas
przetestowanie projektu naukowo-religijno-artystycznego, jako precedensu i zarazem
przykładu, zachęcającego do podejmowania kolejnych prób budowania w Szczecinie
społecznej tkanki łącznej. Na początek podjęliśmy się „scalenia” elit trzech
uniwersytetów – szczecińskiego (US),
zachodniopomorskiego (ZUT) i medycznego (PUM). Następnie dodaliśmy jeszcze
dwie akademie – morską (AM) i sztuki
(AS). Na koniec zaprosiliśmy do udziału
kurię metropolitalną. Ryzyko było bardzo
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duże z uwagi na czas kampanii wyborczej
i przeważające w środowisku akademickim
postawy liberalno-lewicowe. Jednak już
pierwsza wizyta u rektora PUM prof. Bogusława Machalińskiego w styczniu tego
roku upewniła nas, że projekt jest słuszny i wart realizacji. Ośmieleni pozytywną opinią pierwszego rozmówcy odbyliśmy
kolejne z rektorami Uniwersytetu Szczecińskiego (US), Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego (ZUT),
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
(PUM), Akademii Sztuki (AS) i Akademii
Morskiej (AM), a także z ks. metropolitą
Andrzejem Dzięgą. Ku naszej radości zyskaliśmy nie tylko pełną akceptację koncepcji programowej projektu, ale także
niezbędną pomoc w granicach możliwości operacyjnych każdego z rozmówców.
W międzyczasie budująca wiadomość nadeszła z Warszawy. Była nią bardzo dobra
ocena naszego pomysłu przez najwyższe
władze państwowe, w efekcie czego projekt
uzyskał „Narodowy Patronat Prezydenta
RP”. Najtrudniej było spotkać się z władzami samorządu miejskiego i wojewódzkiego.
Ostatecznie jednak prezydent Szczecina
zatwierdził mecenat miasta, a lokalne
ośrodki radia i TV udzieliły „złotego” patronatu medialnego. Realny patronat sprawował także „Kurier Szczeciński”.
Z pierwotnych planów organizacyjnych
przewidujących sprawowanie uroczystej
Eucharystii w Bazylice św. Jakuba Apostoła i prowadzenie obrad w sali Opery
musieliśmy zrezygnować, z uwagi zbyt wysoki koszt wynajęcia sali Opery. Miejscem
godnym i wygodnym okazał się kościół
w w w.o i l.szcze c i n.p l

seminaryjny AWSD oraz aula Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego wraz z zapleczem. Tu właśnie
miało miejsce owo pierwsze, historyczne
dla Szczecina, pojawienie się osób otwartych na wspólnotę – elity intelektualistów
i społeczności obywatelskiej. Najpierw na
koncelebrowanej Eucharystii z homilią metropolity i pocztem sztandarowym PUM,
później na obradach i w części artystycznej. Zgodnie uczestniczyli mieszkańcy,
dostojni reprezentanci wyższych uczelni
i kurii: ks. abp. Andrzej Dzięga – Metropolita Szczecińsko-Kamieński, JM Rektor
US – prof. dr hab. Edward Włodarczyk,
prorektor PUM – prof. dr hab. med. Piotr
Gutowski, współtwórca AS – prof. dr hab.
Bohdan Boguszewski, prodziekan Akademii Morskiej – prof. dr hab. Zbigniew
Szozda, kpt. ż.w. Włodzimierz Grycner
reprezentujący Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej, a także kilku
innych prominentnych przedstawicieli
świata nauki z różnych uczelni Szczecina. W grupie mieszkańców widzieliśmy
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osoby publiczne różnych opcji, reprezentujące biznes, przemysł stoczniowy, usługi, wolne zawody, administrację, księży,
stowarzyszenia kresowe i kombatanckie,
byłych senatorów i ministrów, działaczy
Solidarności oraz wielu innych szczecinian
zainteresowanych wspólnym, radosnym
przeżywaniem jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Główną problematykę konferencji stanowiły fakty historyczne zakreślone wiodącym tematem: „Z II Rzeczpospolitej na
Pomorze Zachodnie”. Rektor US prof.
dr hab. Edward Włodarczyk dokonał interesującego Wprowadzenia. Rozwinęli go w swoich referatach czterej kolejni
referenci: prof. dr hab. J. Faryś: „Cud
Niepodległości. Odbudowa państwa

październik–listopad–grudzień

polskiego 1918–1920”; prof. dr hab.
W. Kiernożycki: „70 lat tradycji akademickiej na Pomorzu Zachodnim”;
dr T. Ślepowroński: „Szczecińscy profesorowie II Rzeczpospolitej. Rzecz o korzeniach zachodniopomorskiej nauki”
oraz kpt. ż.w. J. Gawłowicz: „Pionierzy
szczecińskiej floty handlowej i szkolnictwa morskiego”.
Zakończenie konferencji dało początek
części artystycznej bogato zaprogramowanej przez prof. Bohdana Boguszewskiego
z Akademii Sztuki. Brawurowo śpiewały
chóry: PUM pod dyrekcją prof. R. Handke
oraz chór US pod dyrekcją dr T. Buczkowskiego. Ciekawie zaprezentował się słuchaczom także Kwartet Młodych Puzonistów
z Akademii Sztuki. Uczelnianych artystów
witały serdeczne brawa,
a żegnały owacje na stojąco. Moderatorem całej
uroczystości był Andrzej
Oryl. Po koncercie,
w sali pod aulą, odbył
się okolicznościowy poczęstunek. Olbrzymi
kosz biało-czerwonych
goździków z sali obrad,
w hołdzie poległym za
niepodległość ojczyzny,
został złożony przez delegację stowarzyszenia
„Senat Obywateli Szczecina” pod Krzyżem Katyńskim na Cmentarzu
Centralnym.
Żyjącym
obywatelom naszego grodu
chcielibyśmy
złożyć
ofertę badań międzyuczelnianych dotyczących najważniejszych

problemów zdrowia i życia. Subiektywnie
upoważnia nas do tego premierowy sukces organizacyjny, doświadczenie i kontakty zdobyte w ciągu wielomiesięcznej
współpracy, obiektywnie – realny potencjał
naukowy,doświadczenie, specyficzne narzędzia i metody badawcze każdej z uczelni.
Motywują zaś słowa życzeń JM Rektora
PUM – prof. dr hab. med. Bogusława Machalińskiego skierowane do organizatorów:
„Aby udany przebieg spotkania był dla Państwa zachętą do przygotowania wielu kolejnych, równie interesujących przedsięwzięć”.
Zobowiązuje także piękna i mądra maksyma ogólnomiejskiego projektu: „Codziennie Polskę tworzyMY”, którego częścią jest
nasze przedsięwzięcie. Ostateczną decyzję
pozostawiamy rzecz jasna władzom każdej
z uczelni, zainteresowanym pracownikom
nauki i opiekunom studenckich kół naukowych. Dla siebie rezerwujemy rolę inicjatora cyklu badawczego wraz z konferencjami
wieńczonymi radosną częścią artystyczną.
Byłoby to pięknym nawiązaniem do polskiej
tradycji inteligenckiej i dobrym krokiem
w kierunku większej integracji i renomy
środowiska akademickiego Szczecina.
Za życzliwą i efektywną współpracę,
pierwszy wspólny sukces, pozytywny przykład i dobry sygnał dla całego kraju organizatorzy składają serdeczne podziękowanie
władzom państwowych uczelni wyższych
Szczecina, samorządu, partnerom oraz
członkom Komitetu Honorowego.
Niech nadchodzące święta Bożego
Narodzenia spotęgują radości, zminimalizują smutki, a Nowy Rok 2019 spełni
nasze osobiste i rodzinne plany. Przeżyjmy go godnie, w dobrej kondycji, zdrowiu, pozytywnym nastawieniu i ogólnym
zadowoleniu.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Tytuł
obroniony!

W

Grzegorz Wojciechowski

dniach 5–8 września 2018 r.
odbyły się Igrzyska Lekarskie
w Zakopanem. Reprezentacja
piłkarska OIL w Szczecinie obroniła
mistrzowski tytuł zdobyty przed rokiem
w kategorii „+45 lat”. Jak to w sporcie
bywa, utrzymanie tytułu było trudniejsze
niż jego zdobycie. Tym razem zremisowaliśmy z Toruniem – naszym najtrudniejszym rywalem od lat – i wygraliśmy
po ciężkim meczu z kolegami z Krakowa.
Ponadto w dobrym stylu pokonaliśmy reprezentacje Ostrowa, Grodna i Zabrza –
Częstochowy. Strzelecką formą błysnął
debiutant w naszej drużynie Krzysztof
Rzewuski. Zdobył aż 14 bramek (w pięciu

Stoją od lewej: Olgierd Ashuryk, Krzysztof Rzewuski, Krzysztof Mokrzycki, Roman Bożyk (kapitan),
Artur Chudycki, Wojciech Podraza, Grzegorz Wojciechowski.
W pierwszym rzędzie od lewej: Karol Ptak, Tomasz Wanielista, Dariusz Olejnik.

meczach!) i został królem strzelców
rozgrywek. Inni nasi reprezentanci pod
wodzą kapitana Romana Bożyka spisali
się równie dobrze. Graliśmy na pięknie
położonym stadionie, tuż obok skoczni
narciarskich na Krokwi. Jest to najwyżej położone boisko piłkarskie w Polsce

– blisko 1000 metrów n.p.m. z panoramą
pasma Gubałówki. Ktoś, kto lubi i góry
i piłkę, nie znajdzie lepszego miejsca.
W kategorii „open”, w której nie startujemy niestety od kilku lat, zwyciężyli
koledzy z Białegostoku przed Łodzią i Zabrzem (grało 12 drużyn).

Mistrzostwa Świata Lekarzy
w Tenisie na Malcie
Marcin Pokrzywnicki – sekretarz PSTL

W

dniach od 29 września do 5 października w miejscowości Triq
Aldo Moro na Malcie spotkało się
225 lekarzy i stomatologów, którzy rywalizowali w 48. Mistrzostwach Świata Lekarzy
w Tenisie. Impreza ta odbywa się co roku
pod egidą World Medical Tennis Society.
Pierwszy turniej odbył się w 1971 w Monte
Carlo, a idea wyszła od lekarzy z Ameryki. Dotychczas gospodarzami imprezy byli
między innymi: Francja (3 razy), Austria
(1), Chorwacja (1), Węgry (2), Izrael (1),
Japonia (3), Holandia (1), Szwecja (3),
Wielka Brytania (2), Czechy (2), Finlandia (3), Niemcy (2), Indonezja (1), Włochy (5), Łotwa (1), Malta (2), Peru (1),
Słowacja (1), USA (6) oraz Polska (Gdynia – 2005). Jednym z założeń WMTS jest
właśnie odwiedzanie przez lekarzy różnych
miejsc świata, promocja aktywnego trybu
życia poprzez grę w tenisa w przyjaznej
atmosferze w połączeniu z sesjami naukowymi prowadzonymi przez samych uczestników. Obecnie do Stowarzyszenia należy
38 państw, głównie z Europy, ale nie tylko.
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Grają również lekarze z Argentyny, Brazylii, Izraela, Tajwanu, Australii, Singapuru,
Stanów Zjednoczonych, Peru czy Nowej
Zelandii. Zawody są rozgrywane w różnych
kategoriach wiekowych, począwszy od open
(do 35 lat), +35, następnie co 5 lat aż do
+80. Rywalizacja toczy się w singlu, deblu,
mikście, a także w Pucharze Narodów, na
wzór popularnego Hopman Cup, gdzie
reprezentacje poszczególnych państw rywalizują między sobą. Dla odpadających
w pierwszym meczu organizowane są turnieje pocieszenia. Osoby towarzyszące,
nie będące lekarzami, również mogą brać
udział w turnieju w tzw. kategorii ‚Non MD’
(Non Medical).
W tym roku na Malcie Polskę reprezentowało aż 31 lekarzy, różnych specjalności
i z różnych izb lekarskich i była to jedna
z liczniejszych narodowości. Udało się im
wywalczyć 48 medali, w tym 15 złotych,
12 srebrnych i 21 brązowych. Na uwagę
zasługuje występ naszych lekarek, które
w Pucharze Narodów zdobyły srebrny
krążek, przegrywając dopiero w finale z drużyną ze Stanów Zjednoczonych.
Spośród Polaków najlepiej wypadły Agata
w w w.o i l.szcze c i n.p l

Wojciuk – stomatolog z Łukowa, Małgorzata Pawelec-Wojtalik – kardiolog dziecięcy
z Poznania i Bożena Kędzierska – dentystka z Pułtuska. Wszystkie trzy zdobyły
po 2 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy.
Wszyscy Polacy prezentowali się w narodowych strojach od firmy Lexus Polska,
ufundowanych przez Panią Monikę Małek.
Zawody odbywały się w Marsa Sports Club
– przepięknym obiekcie z ogromną tradycją,
który istnieje od 1902 r. Oferuje on m.in.
19 kortów (17 z nawierzchnią typu hard
i 2 z czerwoną mączką), korty do squasha,
pole golfowe oraz odkryty basen. Wieczorem po grach turniejowych lekarze integrowali się w imprezach towarzyszących, m.in.
w stolicy Malty – Valletcie, na ceremonii
otwarcia i zakończenia Mistrzostw, które
odbyły się w hotelu The Westin Dragonara
w St. Julian’s, z tarasu którego rozpościera
się przepiękny widok na Morze Śródziemne.
Na imprezie na zakończenie MŚ medale
za Puchar Narodów wręczała sama Prezydent Malty – Marie Louise Coleiro Preca.
Ponadto w trakcie turnieju odbyło się spotkanie delegatów z każdego kraju na tzw.
‚President Dinner’, na którym dyskutowano
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o przyszłości WMTS. Ustalono, że kolejne Mistrzostwa odbędą się 3–9 sierpnia
2019 r. w Wilnie (Litwa), a w 2020 r. lekarze powalczą w Antalyi (Turcja).
Warto wspomnieć również, że na
krajowym podwórku lekarze są tenisowo
jedną z silniejszych grup zawodowych.
Pierwsze w historii lekarskiego sportu
Mistrzostwa Polski w tenisie ziemnym odbyły się w 1991 r. w Olsztynie. W 1999 r.
powstało Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy z siedzibą w Olsztynie, które
organizuje każdego roku kilka turniejów,
w tym Letnie i Halowe Mistrzostwa Polski.
W turniejach tych może zagrać każdy lekarz i lekarz dentysta, posiadający dyplom
i obywatelstwo polskie. Istnieje możliwość
zostania członkiem PSTL, co gwarantuje m.in. niższe wpisowe na turnieje oraz
obecność w rankingu. W ostatnich Letnich Mistrzostwach Polski Lekarzy pod
patronatem PSTL w Zielonej Górze wzięło
udział 126 zawodników. Na potwierdzenie
tezy o dominacji lekarzy w tenisie należy
wspomnieć, że w czerwcu tego roku już

drugi raz z rzędu w Poznaniu odbył się
Trójmecz Tenisowy Lekarze-Prawnicy-Architekci. Po raz drugi bezkonkurencyjni okazali się lekarze. W przyszłym roku
PSTL będzie obchodził swoje 20-lecie istnienia, dlatego historia zatoczy koło i kolejne Letnie MP odbędą się w Olsztynie.
Natomiast równolegle z Wimbledonem
2019 lekarze zagrają turniej na 4 kortach trawiastych w Michałówku koło Łowicza. Właścicielem kortów jest internista

i wielki miłośnik tenisa Wojciech Pietrzak.
Przed Wimbledonem trenowali u niego
m.in. Iga Świątek i Kamil Majchrzak, a on
sam został odznaczony przez PZT podczas
Narodowego Dnia Tenisa w Warszawie
w podziękowaniu za promocję polskiego
tenisa. Wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów zapraszamy do udziału w turniejach
organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy. Więcej informacji na stronie PSTL.org.

KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI ORL
W SZCZECINIE ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.30
w siedzibie OIL w Szczecinie – sala rady, parter.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy:
ksidor@oil.szczecin.pl lub telefoniczny: 91 48 74 936 wew. 116
www.oil.szczecin.pl zakładka: Sport, kultura i rekreacja
ZAPRASZAMY!

Karty sportowo‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie
Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskali możliwość
skorzystania z karnetów sportowo‑rekreacyjnych.
W ramach jednej karty będziecie Państwo mogli korzystać
z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua
aerobik, sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne…

Członkowie zgłaszają się do programu poprzez wypełnienie
formularza zamieszczonego na stronie www.oil.szczecin.pl
w zakładce „Sport, kultura i rekreacja”.
Zapisy na stronie internetowej przyjmowane są do 8 dnia
każdego miesiąca.
Zgłoszeni Członkowie otrzymają e‑mail z linkiem do rejestracji
i płatności, którą trzeba dokonać do 14 dnia każdego miesiąca.

Do wyboru dwie opcje:

FitProfit: 125,00 zł

FitSport: 59,00 zł

cena karty nielimitowanej

cena karty na 8 wejść

październik–listopad–grudzień
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Chór OIL Remedium

Ś

Alicja Trelińska-Zalewska

wietnie rozpoczął nowy sezon artystyczny 2018/2019 chór OIL
w Szczecinie Remedium. Otóż na
VIII Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chórów „Canco Mediterrania”,
który odbył się w Lloret de Mar i Barcelonie w dniach 11–16.09.2018 r., nasz
zespół startując w konkursie w 2 kategoriach: pieśni sakralnej i pieśni ludowej,
w obu tych kategoriach zdobył srebrny
dyplom. Konkurencja była silna, bowiem
uczestniczyło w nim 21 chórów z Europy
(w tym 10 z Polski) i 1 z Indonezji. Chóry
reprezentowały bardzo wysoki poziom,
więc tym bardziej uzyskanie takich wyróżnień przez nasz zespół należy uznać
za sukces. Wzmogło to nasz apetyt na
ewentualne kolejne sukcesy, czyli krótko
mówiąc udział w następnym konkursie.
Kiedy i gdzie – jeszcze nie wiemy, ale mamy
nadzieję, że dojdzie do tego już w przyszłym roku. Pobyt w Hiszpanii, a ściślej
w Katalonii, dostarczył nam poza dwoma
srebrnymi dyplomami wiele niezapomnianych wrażeń – przede wszystkim udział
w koncercie chórów polskich w Katedrze
barcelońskiej, zwiedzanie samej Barcelony,
w której część naszych chórzystów była już
w latach poprzednich i mogła porównać
zmiany, jakie zaszły w tym pięknym mieście. Jednak chyba największe wrażenie
wywarła na nas Girona, a właściwie jej,
jedna z najlepiej zachowanych w Hiszpanii,
średniowieczna starówka. Spacer po jej
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wąskich, stromych uliczkach, zwiedzanie
jej katedry NMP (budowla ta posiada jedną
nawę o największej rozpiętości na świecie,
jeśli chodzi o architekturę gotyku i drugą
największą w świecie chrześcijańskim po
Bazylice św. Piotra w Rzymie) to duża przyjemność i okazja do pogłębienia wiedzy historycznej. Równie wiele radości dało nam
zwiedzanie małego, urokliwego miasteczka
Tossa de Mar. Choć plaże w nadmorskich
miejscowościach Katalonii nam, „rozpuszczonym” szeroką, z białym, czystym
piaskiem plażą w Świnoujściu, nie imponowały, to kąpiel w Morzu Śródziemnym
była przyjemnością. Po powrocie do Polski
bynajmniej nie spoczęliśmy na laurach,
ale rzuciliśmy się w wir pracy, by razem
z chórem PUM wziąć udział w uroczystym
koncercie z okazji 70-lecia naszej uczelni,
który odbył się w Filharmonii Szczecińskiej
w dn. 29.09.2018 r., oraz aby przygotować się do koncertu pieśni patriotycznych

w w w.o i l.szcze c i n.p l

w kościele Ojców Dominikanów w Szczecinie w dn. 10.11.2018 r., zorganizowanego z okazji 100. rocznicy odzyskania
niepodległości przez naszą ojczyznę. A to
przecież nie koniec pracy, bo przed nami
jakże miły czas kolędowania. P.S. W Gironie, po przejściu mostem Sant Feliu rzeki
Onyar, która oddziela starówkę od części
współczesnej miasta, znajduje się niewielka
rzeźba lwicy, która wspina się po kolumnie,
przy której ustawiono schodki pozwalające
na dotarcie do tej rzeźby. Legenda głosi,
że kto pocałuje ową lwiczkę w tę część
ciała, gdzie plecy tracą swą szlachetną
nazwę, wróci do Girony, osiądzie w niej
na stałe lub uzyska obywatelstwo miasta.
Nie wiem, ilu „remediowców” to uczyniło,
ale jedna osoba z naszego zespołu zrobiła to
na pewno, więc mamy niejakie szanse na
powrót do tego założonego przez Rzymian,
pięknego, bogatego w zabytki miasta, czego
sobie i państwu życzę.

VOX MEDICI

koło seniora
LEKARZE SENIORZY NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

SPOTKANIE Z OPERETKĄ
POLONEZA CZAS ZACZĄĆ

Z

Halina Teodorczyk, Mirosława Fryś

okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Pani
Prezes ORL w Szczecinie Magda Wiśniewska i Przewodnicząca Koła Seniora ORL w Szczecinie Halina Teodorczyk
zaprosiły lekarzy seniorów naszej izby na spotkanie z operetką.
Dnia 14 listopada 2018 r. w sali Klubu REMEDIUM odbył się
wspaniały koncert zespołu ARTES ENSEMBLE w składzie: Anna
Baran – sopran, Małgorzata Janaszek – wiolonczela i prowadzenie
koncertu, oraz Andrzej Janaszek – fortepian, aranżacja utworów,
kierownik artystyczny zespołu. ARTES ENSEMBLE przygotował
widowisko muzyczne pod przewodnim tytułem: „Poloneza czas
zacząć”. Na spotkaniu świętowano również jubileusze 90 lat trzech
lekarzy seniorów, którym Pani Prezes i Pani Przewodnicząca złożyły życzenia zdrowia i szczęścia na dalsze życie. Przy wspaniałym

październik–listopad–grudzień

torcie wspólnie odśpiewano Jubilatom 200 lat. Pełna sala klubu
REMEDIUM wysłuchała dwóch części koncertu. Po pięknych
pieśniach patriotycznych w wykonaniu artystów z ARTES ENSEMBLE, w przerwie koncertu głos zabrali dostojni Jubilaci, którzy
w krótkich opowieściach o dziejach życiowych zaprezentowali się
obecnym na spotkaniu. Druga część koncertu to dzięki tekstom
wyświetlanym na ekranie wspólne odśpiewanie znanych utworów, m.in.: „Wojenko, wojenko…”, „Rozkwitały pąki białych róż…”,
„Przybyli ułani pod okienko...”. Wzruszenie często blokowało głos
śpiewającym Seniorom, a po policzkach płynęły łzy nie tylko paniom. Piękne i różnorodne stroje, dopasowane do poszczególnych
pieśni, świetna gra aktorska były wspaniałą oprawą występu. Brawom i bisom nie było końca. Pozostały wspomnienia i fotografie.

Foto: Maciej Mrożewski, Mirosława Fryś, Marcin Czapp

w w w.o i l.szcze c i n.p l

17

koło seniora

Apel seniorów
Drogie Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści!
Nastał czas wspomnień i upamiętniań. Czas na zwracanie uwagi na wysiłek, wkład pracy ludzi
budujących po wojnie nasze miasto. Wszyscy się chwalą swoimi ,,pionierami” Szczecina.
My lekarze seniorzy chcielibyśmy bardzo, aby ten ogromny wkład lekarzy w tworzenie
opieki medycznej na ziemi szczecińskiej też został pokazany. Jesteśmy przekonani,
że wśród nas są osoby, które jakby w dwójnasób zasłużyły sobie na upamiętnienie.
W przyszłym roku będziemy obchodzić 75 rocznicę powstania warszawskiego. Z tej okazji
chcielibyśmy uczcić w trwały sposób lekarzy i lekarzy dentystów, którzy walczyli w powstaniu,
a potem tworzyli zręby tzw. ,,Służby Zdrowia” na Ziemiach Zachodnich.
Znamy już nazwiska 24 lekarzy – powstańców warszawskich,
pracujących w Szczecinie, lekarzy. Nie wiemy, czy znamy wszystkich.
Stąd Nasz apel.
Jeżeli wiecie o kimś, kto był powstańcem warszawskim w 1944 r., a potem losy przywiodły go
na ziemie Pomorza Zachodniego i pracował jako lekarz czy lekarz dentysta, może to Wasz przodek,
a może sąsiad albo nauczyciel – prosimy o podanie jego danych osobowych (w tym imienia,
nazwiska, nr. tel., adresu e-mail) do Sekretariatu OIL w Szczecinie, tel. 91 487 49 36 wew. 106,
biuro@oil.szczecin.pl.
Dzięki staraniom Władz Uniwersytetu Medycznego i IPN-u na gmachu uczelni została umieszczona
tablica z nazwiskami lekarzy, którzy zginęli w Katyniu, a których rodziny stały się mieszkańcami
naszego miasta.
Chcielibyśmy, aby i nasi lekarze – powstańcy, budowniczy powojennego Szczecina, zostali również
upamiętnieni.
Z góry dziękujemy za zainteresowanie
Seniorzy OIL w Szczecinie

To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, Bóg się rodzi w człowieku.
Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego Roku 2019
życzy
Koło Seniora ORL w Szczecinie
18
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koło seniora
WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE
NASZE SPOTKANIA W KLUBIE REMEDIUM – SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE
W I i II KWARTALE 2019 ROKU:
09 STYCZNIA 2019 – godz. 16.00
„SPOTKANIE Z CZŁOWIEKIEM RENESANSU
– bohater wieczoru – prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki”
prowadząca – mgr Aldona Blinda, biblioterapeutka, publicystka
gość specjalny – Ewa Sobczak, aktorka Teatru Współczesnego w Szczecinie
13 LUTEGO 2019 – godz. 16.00
wykład pt. „PIĘKNO MEDYCYNY W SZTUCE – malarstwie, rzeźbiarstwie i architekturze”
dr n. med. Ireneusz Mazurski
13 MARCA 2019 – godz. 16.00
wykład pt. „HISTORIA TRANSFUZJI KRWI W XIX WIEKU I NA POCZĄTKU XX WIEKU
– rozwój myśli, poszukiwanie metody i narzędzi”
dr n. med. Renata Paliga – Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM w Szczecinie
UWAGA ZMIANA GODZINY SPOTKANIA NA 17.00!!!
10 KWIETNIA 2019 – godz. 17.00
wykład „ŻYCIE TO RUCH, A TURYSTYKA UROZMAICA ŻYCIE”
dr n. med. Roman Milkiewicz
08 MAJA 2019 – godz. 10.00
„MAJÓWKA SENIORÓW W 2019 ROKU – OGRÓD DENDROLOGICZNY W PRZELEWICACH”
Szczegóły na temat Majówki zostaną podane w terminie późniejszym na spotkaniach
– przewodnicząca Koła Seniora dr Halina Teodorczyk
12 CZERWCA 2019 – godz. 17.00
„XVI OLIMPIADA SENIORA”
Ośrodek PTTK przy ul. Przestrzennej 23 w Dąbiu
organizator – dr n. med. Roman Milkiewicz
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.
Koło Seniora, Halina Teodorczyk, tel. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl
Biuro OIL, Mirosława Fryś, tel. 91 48 74 936 wew. 110

WAŻNE DLA SENIORÓW ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZAMY KOLEŻANKI I KOLEGÓW
DO UDZIAŁU W TURNUSACH LECZNICZO-REHABILITACYJNYCH W 2019 ROKU:
1. OL-R RELAKS W MIĘDZYWODZIU
03.03.2019–10.03.2019 w cenie 651 zł – ilość miejsc 18
15.10.2019–22.10.2019 w cenie 770 zł – ilość miejsc 18
2. F.P.U. DWOREK PRAWDZIC W NIECHORZU
01.09.2019–06.09.2019 w cenie 630 zł – ilość miejsc 20
Zapisy u Mirosławy Fryś, tel. 91 48 74 936 wew. 110, biuro OIL w Szczecinie.
Zapisy i szczegóły wyjazdów u przewodniczącej Koła Seniora Haliny Teodorczyk,
tel. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl. lub na spotkaniach Koła Seniora.

październik–listopad–grudzień
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Wystawa jubileuszowa
asz izbowy kolega, doktor Mieczysław
Chruściel swoją prezentację obrazów
zatytułował „Portrety Lekarzy”. Tytuł
tej wystawy nie był przypadkowy. Z jednej strony to ukłon w stronę 70 rocznicy
powstania Pomorskiego Uniwersytetu Me-

– prorektor ds. dydaktyki i red. Kinga Brandys – rzecznik prasowy PUM. Z ramienia
szczecińskiej OIL słów kilka o autorze
wystawy wygłosił piszący te słowa. Całość
pięknie ubarwił profesor Jacek Rudnicki,
dając recital wokalno-gitarowy. Szczególnie wzruszył słuchaczy spersonalizowaną
wersją własnej piosenki pt. „Pusta rama do

Mimo upływu wieków narzędzia zostały
zmodyfikowane w niewielkim stopniu. To
wszystko w połączeniu z nakładem cierpliwej pracy, talentem i Łaską Bożą daje
niezwykły efekt w postaci barwnej, fakturowanej powierzchni, która podlegając
wzrokowej percepcji trafia do ośrodków
korowych w mózgu i wywołuje skojarzenie

dycznego w Szczecinie, z drugiej zaś to zaledwie wyimek z jego obszernej ikonografii
portretowej młodszych i starszych Kolegów
po fachu. Wszyscy wiemy, że wymalował on
cały poczet rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego, większość portretów rektorów
PUM, portrety rektorskie dla innych uczelni. Byłych prezesów szczecińskiej (i nie
tylko) Izby Lekarskiej, poczet Honorowych
Członków naszej Izby i wiele innych wizerunków, które zdobią ściany instytucji
publicznych, kulturalnych, kościołów oraz
prywatnych kolekcji. Dział Wydawnictw
PUM z okazji jubileuszu 70-lecia opublikował uzupełnione po dziesięciu latach
drugie wydanie albumu pt. „Mieczysław
Chruściel MALARZ REKTORÓW”.
W środę 17 października w gmachu
rektoratu PUM odbyło się uroczyste otwarcie wystawy. Przybyło wielu zaproszonych
gości. Oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół
oraz lekarzy zainteresowanych malarstwem
portretowym przybyli zaprzyjaźnieni artyści
malarze. Rolę gospodyń wydarzenia przyjęły na siebie profesor Barbara Dołęgowska

obrazu”, zwłaszcza gdy powtarzał refren:
„Maluj Mietek, maluj!”. Doktor Chruściel,
jako absolwent PAM i jej rówieśnik, zawsze
czuł się z nią serdecznie związany, mimo iż
odszedł z posady adiunkta Kliniki Patologii
Ciąży i Porodu trzydzieści cztery lata temu.
W czasie swojego krótkiego wystąpienia
dziękował losowi za portretowe umiejętności, które dały mu okazję poznać bardzo
wielu wspaniałych ludzi. Szczególnie podziękował tym wszystkim, którzy wsparli go
swoim mecenatem, uznając za nieodzowne
posiadanie wizerunku własnego lub bliskiej
osoby, wiadomo bowiem, że portret żyje
długo i przechodzi z pokolenia na pokolenie.
Z humorem i dystansem do siebie
i swojej pracy krótko opowiedział, co myśli
o malarstwie portretowym: „Myślę, że poza
przykładami wybitnych dzieł, zdobiących
muzealne ściany i prestiżowe kolekcje
prywatne, z uznanym, artystycznym malarstwem sztalugowym łączy je głównie
warsztat: surowe płótno lniane, farby
wykonane z pigmentów zawieszonych
w oleju i pędzle ze szczeciny świńskiej.

z zapamiętanym wcześniej obrazem konkretnej osoby. Jest to niezwykły fenomen
dwojga – Twórcy i Odbiorcy. Ta unikalna
właściwość naszego mózgu powoduje, że
możliwa jest taka iluzja. Nie widuje się
przecież psa, który radośnie machałby
ogonem na widok portretu swojego pana”.
Malarstwo portretowe nie jest szczególnie pieszczone przez artystów i krytyków.
Jako działalność usługowa podlega bowiem
zaspokajaniu gustów mecenasów. Jest za to
bardzo lubiane przez odbiorców. Doskonale
ilustruje to fraszka Ignacego Krasickiego:
„Dwaj portretów malarze słynęli przed laty:
Piotr dobry, a ubogi, Jan zły, a bogaty. Piotr
malował wybornie, a głód go uciskał. Jan
mało i źle robił, więcej jednak zyskał. Dlaczego los tak różny mieli ci malarze? Piotr
malował podobne, Jan piękniejsze twarze”.
Wystawa w ciągu dwóch tygodni ekspozycji została odwiedzona przez władze
uczelni, pracowników rektoratu, studentów i wielu zaproszonych gości, cieszyła
się dużym zainteresowaniem i uznaniem.

N
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Maciej Mrożewski
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Fotografie: Elżbieta Chojnacka

VOX MEDICI

ogłoszenia
OGŁOSZENIA DROBNE
• Sprzedam używany unit stomatologiczny: Castellini ze ssakiem,
fotelikiem lekarskim, nowa tapicerka, w idealnym stanie. Odbiór
własny. Tel. 721 777 759
• Wynajmę gabinet lekarski: przestrzenny, komfortowy, poczekalnia,
sterylizacja, zaplecze socjalne. Prosperująca od lat prywatna placówka medyczna. Doskonała lokalizacja, parter. Tel. 721 777 759
• Wynajmę gabinet stomatologiczny: prosperujący od lat prywatnie,
dochodowy. Unit, radiowizjografia, komputery. Możliwa korzystna
współpraca z ortodontą. Znakomita lokalizacja. Tel. 721 777 759

Oferuję do wynajęcia dwa niezależne gabinety lekarskie
w przychodni w centrum Szczecina (obok Urzędu Miejskiego
i Skarbowego) idealnie nadające się na przychodnię lekarza ro‑
dzinnego. Gabinety posiadają wspólną recepcję, poczekalnię,
zaplecze sanitarne i socjalne. Lokal po kapitalnym remoncie.
Zgłoszone jako NZOZ. Kontakt tel. 606 234 000

• Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem ogłasza konkurs na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie www.sw.gov.pl w zakładce praca
• Przychodnia Portowa Zatrudni Lekarza POZ, Medycyny Pracy,
Okulistę, Kardiologa, Urologa, Psychiatrę.
Tel. 91 44 12 102, e-mail: sekretariat@przychodniaportowa.pl
• Poszukujemy lekarza do pracy w POZ, oraz do współpracy lekarza
Ginekologa, lekarza Dermatologa.
Gabinety przy ul. Szosa Polska, Szczecin, tel. 728 945 044,
mrkris246@gmail.com
• Sprzedam funkcjonujący gabinet stomatologiczny 50 m2 w Stargardzie. Kontakt: tel. 694075114, e-mail: luciastom@wp.pl

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
cennik ogłoszeń

Wielkość

Cała strona

Moduł
1/2 strony

Moduł
1/3 strony

Moduł
1/4 strony

IV
okładka

2000 zł

–

–

–

II i III
okładka

1600 zł

–

–

–

Strona
wewnętrzna

900 zł

500 zł

400 zł

300 zł

Miejsce

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

Ogłoszenia drobne WEWNĄTRZ NUMERU
Nekrologi, wspomnienia o lekarzach

bezpłatnie

Praca dla lekarza do 20 słów
(dla członków OIL w Szczecinie)

bezpłatnie

Ogłoszenia drobne do 20 słów bez ramki

50 zł

Ogłoszenia w ramce
moduł 1/16 strony (bez koloru)

100 zł

moduł 1/16 strony (kolor)

125 zł

moduł 1/8 strony (bez koloru)

170 zł

moduł 1/8 strony (kolor)

200 zł

2 powtórzenia

5%

3 powtórzenia

10%

4 powtórzenia

15%

Insert dołączany do wydania (wykonany we własnym zakresie
i dostarczony do miejsca kolportażu, min. 500 szt.)

5 powtórzeń

20%

C-6 1/4 kartki

0,60 zł

6 powtórzeń

22%

C-5 1/2 kartki

0,80 zł

umowa na minimum 20 wydań

cena negocjowana

C-4 cała kartka

1 zł

Dołączenie płyty CD do wydania

do uzgodnienia

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji

Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 w. 116
Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:

voxmedici@oil.szczecin.pl

październik–listopad–grudzień
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FELIETON

Bunt
robotów

J

Grzegorz Wojciechowski

ednym z motywów literatury science
fiction, wykorzystywanym od lat w różnych odmianach, jest bunt sztucznej
inteligencji. Obawa ludzi przed myślącymi maszynami pojawiła się dużo wcześniej niż same urządzenia. Przejawem tego
było ogłoszenie „praw robotów”, w których
Isaac Asimov ustalił zasady etyki, którym
powinny podlegać inteligentne maszyny.
Zanim Internet stał się wszechobecnym
medium, ostrzegano, że sieć komputerów
po przekroczeniu masy krytycznej opanuje
świat i podporządkuje sobie ludzi, sprowadzając ich do roli prymitywnych zwierząt.
Na koniec światowy komputer ma uznać,
że ludzie nie są mu do niczego potrzebni
i maszyny dokonają eksterminacji naszego gatunku. Taki jest wyjściowe założenie
scenariusza filmów z serii „Terminatora”
James’a Camerona. Czy taka wizja końca
ludzkości jest prawdopodobna? W ostatnich latach narastają inne obawy związane
z wszechobecnymi komputerami. Po aferze
Snowdena boimy się raczej konsekwencji
związanych z nieograniczoną ilością danych
które są gromadzone o każdym z nas. Czyli,
sięgając do literatury, straszy nas bardziej
wizja Wielkiego Brata.
Bunt robotów nie jest więc przedmiotem społecznych fobii. Można jednak odwrócić rozumowanie i zadać sobie pytanie:
czy do zdobycia władzy nad człowiekiem
potrzebny jest bunt? Czy komputery nie
zapanowały już nad naszym życiem? Każdy
z nas zna wiele przykładów, w jaki sposób
cyfryzacja może wprowadzać zamieszanie
w nasze życie. Z ostatnio słyszanych, a bardziej zabawnych: pewna pani w Warszawie
usiłowała skorzystać z roweru miejskiego. Po wprowadzeniu kodu zamek roweru
nie otworzył się. Po kilku dniach na konto
naszej Pani wpłynęło obciążenie za wykorzystanie roweru… w Norymberdze (!).
Okazało się, że Warszawę i Norymbergę obsługuje ta sama firma rowerowa. Na skutek
pomyłki otworzył się zamek w niemieckim
mieście i ktoś skorzystał z roweru.
W naszym codziennym, lekarskim
życiu bywa mniej zabawnie. Powoli przyzwyczajamy się do mało intuicyjnych
programów komputerowych, a także do
ich częstych awarii. Osobiście nie mam
wyrozumiałości dla takich przypadków,
ponieważ traktuję komputer jak zwykłe
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narzędzie. Jeżeli psuje się narzędzie, bierzemy inne. Tak było zawsze. Skończyła się
taśma w maszynie do pisania – braliśmy
długopis. Długopis się wypisał – ołówek był
pod ręką. System komputerowy wyklucza
inne zamienniki niż cyfrowe. Musimy się
dostosować. Oto codzienne przykłady:
System obsługi pacjenta w przychodni.
Wpisuję wywiad i w tym momencie chciałbym zapoznać się z opisem poprzedniej
wizyty. Klikam „wizyty i hospitalizacje”
i otrzymuję komunikat, że w tym celu
powinienem wpisać kod ICD 10. Używając polszczyzny – najpierw powinienem
postawić diagnozę, a później zapoznać
się z historią choroby. Oczywiście są na
to „myki” – wstawiam byle jakie ICD 10,
które później poprawiam, albo cofam się
do spisu bieżących wizyt i otwieram spis
wizyt poprzednich. Tylko po co te triki
zajmujące czas i prowokujące błędy?
Całe życie najpierw byłem uczony, a później sam uczyłem, że protokół operacyjny
powinno pisać się bezpośrednio po zakończeniu zabiegu, najlepiej przed wyjściem
z bloku. Robiłem tak przez lata – ręcznie. Od
kilku lat opisujemy operacje elektronicznie,
z czego w zasadzie powinienem być zadowolony. Po pierwsze – mój opis operacji jest
czytelny, po drugie robię go szybciej, bo przy
typowych operacjach korzystam z szablonów, modyfikując je w kilku miejscach. Jest
jednak mały szkopuł; abym mógł zrobić swój
opis, muszę poczekać, aż stosowny wpis
zrobią anestezjolodzy i instrumentariuszka. Trwa to co najmniej kilkanaście minut.
Oczywiście nie czekam, idę do kolejnej operacji albo wychodzę z bloku. I dzieje się
to, przed czym przestrzegali mnie moi nauczyciele. Zapominam opisać tego samego
dnia, później zapominam, że zapomniałem.
Na koniec zapominam szczegółów operacji
(właśnie tych modyfikacji w szablonie, bo
przy nietypowych zabiegach pamięć jest
lepsza). Wielokrotnie zwracałem uwagę
informatykom na ten absurd. Odpowiedź
mistrzów klawiatury jest jedna – nie da się
tego zrobić. Ponieważ jestem komputerowym półanalfabetą (jak większość z nas)
nie wiem czy nie potrafią, nie mogą, czy po
prostu im się nie chce. Opisane przykłady
wynikają z tego, że systemy komputerowe
są pisane i wdrażane przez ludzi, którzy nie
mają pojęcia o pracy w ochronie zdrowia.
Ponieważ programy mają być tanie, nie są
powszechnie konsultowane, a wprowadza
się je do praktyki na zasadzie „jakoś to będzie”. Może to nie komputery, a my powinniśmy się zbuntować? Zagrozić, że jeżeli
systemy komputerowe nie będą dla ludzi,
tylko ludzie dla komputerów, to w proteście
wyciągniemy długopisy (oferta dla ekstremy – gęsie pióra) i będziemy pracować po
w w w.o i l.szcze c i n.p l

staremu. Niestety, nie wierzę w możliwość
takiego buntu. Powód jest bardzo pesymistyczny. Komputery nie muszą przejmować
władzy nad nami siłą, bo my się już im
poddaliśmy. Przesada? Parę przykładów
z życia – bezsensu, który nie jest spowodowany złym systemem ani działaniem
informatyków:
–– Wielostronicowe karty informacyjne
leczenia szpitalnego. „System” wpisuje wszystkie wyniki, na równi, te które
decydują o rozpoznaniu, jak i te, które
dezaktualizują się już w dniu wykonania. Badanie histopatologiczne niknie
wśród 15 jonogramów i 10 kontrolnych
badań moczu. Trudno dopatrzyć się
w takiej „informacji” jakiejś informacji. A przecież wystarczy kilka ruchów
myszą i pozostawienie informacji istotnych. W takim wypisie często w miejscu rozpoznania figuruje kod ICD 10,
zamiast opisu leczenia – kod ICD 9.
Kodowanie, które miało służyć celom
statystycznym, zastępuje myślenie.
Kwintesencją takiego postępowania
jest rozpoznanie na skierowaniu do
chirurga: R 22 umiejscowiony obrzęk,
guz skóry i tkanki podskórnej. I nic więcej. Efektem jest mało inteligentne, ale
logiczne pytanie adresata skierowane
do pacjentki: gdzie pani to ma?
–– Najprostszy wynik badania laboratoryjnego zamieszczany jest na 2 stronach
A4. Dlaczego dwóch? Na pierwszej jest
wynik właściwy, na stronie drugiej –
adnotacja „koniec wydruku”.
–– Dwutygodniowa przerwa w leczeniu, ponieważ „system” wymaga takiej przerwy
w leczeniu choroby o takim samym
ICD 10. Zapominamy o wskazaniach
medycznych, a nawet o zdrowym rozsądku. Dwa tygodnie to dwa tygodnie.
Trudno wyobrazić sobie dzisiaj życie bez
telefonu komórkowego, Internetu, kart
kredytowych czy komputera jako doskonałej maszyny do pisania. Trzeba jednak
koniecznie pamiętać, że są to jedynie narzędzia! Nawet wtedy, gdy powoli nie ma
dla tych urządzeń alternatywy. Jeżeli o tym
zapomnimy, to nie roboty zapanują nad
nami, ale my poddamy się ich dyktaturze.
W serialu „Mała Brytania”, który jest
następcą (w specyfice humoru) słynnego
„Monty Pythona”, jednym z cyklicznych
gagów jest scenka: „Komputer mówi nie!”.
Do urzędniczki siedzącej za ekranem komputera przychodzą interesanci w różnych
sprawach. Petenci przedstawiają swoje
potrzeby, urzędniczka głosem robota wypytuje ich o szczegóły. Po czym, niezależnie od sytuacji, klika krótko w klawiaturę
i wygłasza kwestię: „Computer says no!”.

VOX MEDICI

zjazd absolwentów

Spotkanie absolwentów
Karolina Kędzierska-Kapuza
10 listopada 2018 r. absolwenci Wydzialu Lekarskiego
PAM/PUM rocznik 1998 spotkali się w Hotelu Park po 20 latach od uzyskania absolutorium.
W wydarzeniu wzięło udział 80 Kolegów i Koleżanek, którzy
przyjechali z różnych zakątków Polski i z zagranicy. Na wstępie

październik–listopad–grudzień

odczytaliśmy list gratulacyjny od Rektora PUM prof. Bogusława
Machalińskiego. Następnie wspominaliśmy czasy studenckie
podczas oglądania prezentacji zdjęć z albumu pamiątkowego
i naszych prywatnych archiwów. Rozmowom, radości, uśmiechom nie było końca. Bawiliśmy się wspaniale do samego rana
w rytm przebojów z lat 80. i 90. Na pewno znów się spotkamy,
bo tak sobie obiecaliśmy, być może już za 5 lat.
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UCHWAŁY i stanowiska ORL
UCHWAŁY, STANOWISKA
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
z dnia 19.09.2018 r.
Uchwała Nr 46/2018/VIII

w sprawie zmian wprowadzonych do listy
Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy
dentystów

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą rozszerzenia listy podmiotów uprawnionych
do prowadzenia stażu podyplomowego oraz
staży cząstkowych lekarza i lekarza dentysty o nw. podmioty lecznicze:
1. Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Wiesława Kwiatkowska
ul. Myśliborska 3, 74-340 Lipiany
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
2. DentiCover Klinika Stomatologiczna
Jakub Wyczkowski
ul. Niepodległości 49, 72-300 Gryfice
1 miejsce stażowe dla lekarzy dentystów
3. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna DENTALLICA lek. dent. Piotr
Więcławski
ul. Mickiewicza 48/U1, 70-386 Szczecin
1 miejsce stażowe dla lekarzy dentystów
4. Prywatny Gabinet Stomatologiczny lek.
dent. Maria Sengerska
ul. Wolińska 40, 72-400 Kamień Pomorski
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C.„ORTOS”
Specjalistyczne Gabinety Stomatologiczno-Ortodontyczne
al. Wojska Polskiego 34/3, 70-475
Szczecin oraz filia: ul. Dworcowa 3,
74-500 Chojna
2 miejsca stażowe dla lekarzy dentystów
6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Beata Modlińska
ul. Tartaczna 14, 70-893 Szczecin
staż cząstkowy z zakresu medycyny rodzinnej - 2 miejsca stażowe dla lekarzy

§ 2.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą zmian na liście zoz uprawnionych do
prowadzenia staży podyplomowych lekarza
i lekarza dentysty, w zakresie:
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1. Zwiększenia liczby miejsc stażowych w:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza
Sokołowskiego w Szczecinie
Zwiększenie liczby miejsc stażowych
dla lekarzy z 32 na 37.
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
SP ZOZ w Szczecinie
Zwiększenie liczby miejsc stażowych
dla lekarzy z 30 na 35.
„TOMADENT” Sp. z o.o. Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
Zwiększenie liczby miejsc stażowych
dla lekarzy dentystów z 1 na 2
Niepubliczny Zakład Opieki Stomatologicznej „E-DENT” Edyta Ziółkowska-Boboryko w Szczecinie
Zwiększenie liczby miejsc stażowych
dla lekarzy dentystów z 2 na 3
2. Zwiększenia liczby miejsc stażowych
i zmiany adresu:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
Lekarska lek. dent. Michał Lesiakowski
z ul. Niedziałkowskiego 23, 73-200
Choszczno
na ul. Piastowska 12A, 73-200 Choszczno
Zwiększenie liczby miejsc stażowych
dla lekarzy dentystów z 1 na 2
3. Zmiany nazwy podmiotu leczniczego
oraz dodania dodatkowego adresu wykonywanej praktyki:
Centrum Stomatologii i Implantoprotetyki na Apolonia Dental al. Piastów
15/4, 70-333 Szczecin oraz dodanie dodatkowego adresu ul. Gryfińska 62a,
70-772 Szczecin

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 48/2018/VIII

w sprawie zwolnienia z obowiązku opłacaniA
składki członkowskiej

§ 1.
1. Zwalnia się tegorocznych absolwentów
uczelni medycznych, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, którzy
rozpoczną staż podyplomowy 1 października 2018 r., z obowiązku opłacania składki członkowskiej z powodu
nieuzyskiwania przychodu z tytułu
wykonywania zawodu lekarza/lekarza
dentysty oraz innych źródeł przychodu
wymienionych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury.
2. Zwolnienie następuje na okres od dnia
zarejestrowania w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie do dnia 30 września 2018 r.
3. W przypadku podjęcia zatrudnienia
przez lekarza/lekarza dentystę zwolnienie traci moc.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 18 lipca
2018 r.

Uchwała Nr 49/2018/VIII

w sprawie akceptacji decyzji Komisji
Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie

§ 1.

4. Rozszerzenia o dodatkowy staż cząstkowy:

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 19 września 2018 r. dotyczącą:

SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie
Rozszerzenie o staż cząstkowy z zakresu periodontologii

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

5. Wykreślenia:
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Andrzej
Minkowski
al. Bohaterów Warszawy 83C/2,
w Szczecinie.

b) przyznania jednorazowego zasiłku pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1. (…)

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 47/2018/VIII

w sprawie akceptacji decyzji Komisji Finansowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej ORL w Szczecinie z dnia 19 września
2018 r. dot.:
1. (…)
w w w.o i l.szcze c i n.p l

c) przyznania losowej jednorazowej
zapomogi finansowej w wysokości
6000,00 zł
(…)
d) odmowy przyznania jednorazowego
zasiłku pogrzebowego w wysokości
1500,00 zł:
(…).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 50/2018/VIII

w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
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UCHWAŁY i stanowiska ORL
działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
upoważnia Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do dokonania
wyboru wykonawcy projektu przebudowy i modernizacji nieruchomości przy
ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie oraz
wykonawcy robót budowlanych polegających na przebudowie i modernizacji ww.
nieruchomości.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 51/2018/VIII

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania
czynności członków Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie, Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie
oraz Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie

§ 1.
Ustala się zasady wypłaty wynagrodzeń
osób wchodzących w skład organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, pełniących funkcje z wyboru, których pełnienie
jest wynagradzane w oparciu o uchwałę
nr 16/2018/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie
określenia wykazu funkcji w Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Szczecinie, których
pełnienie jest wynagradzane.

§ 2.
1. Członkom Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
1) 100,00 zł z tytułu wydania postanowienia w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz z tytułu przesłuchania
w drodze pomocy prawnej,
2) 350,00 zł z tytułu wydania orzeczenia na skutek rozpoznania wniosku
o ukaranie – w przypadku przewodniczącego składu orzekającego,
3) 200,00 zł z tytułu wydania orzeczenia na skutek rozpoznania wniosku
o ukaranie – w przypadku członka
składu orzekającego innego niż
przewodniczący.
2. Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie i jego Zastępcom przysługuje wynagrodzenie w wysokości:
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1) 100,00 zł z tytułu wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
2) 250,00 zł z tytułu wydania postanowienia o umorzeniu postępowania
oraz z tytułu wniesienia do sądu
lekarskiego wniosku o ukaranie.
3. W przypadkach, o których mowa
w ust. 2 wynagrodzenie jest wypłacane
osobie prowadzącej sprawę wskazanej
przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w wykazie,
o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2.

§ 3.
1. Wypłaty kwot, o których mowa w § 2 ust.
1 i 2 będą dokonywane na podstawie wykazów, składanych odpowiednio przez
Przewodniczącego Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Szczecinie oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Szczecinie. Wykaz należy
sporządzić w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
wykonano wynagradzaną czynność.
2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera co najmniej imię i nazwisko osoby
uprawnionej do otrzymania wynagrodzenia, sygnaturę akt oraz datę i rodzaj
czynności, o których mowa w § 2 ust.
1 i 2.
3. Wypłaty kwot, o których mowa w § 2 ust.
1 i 2 będą dokonywane w terminie 14 dni
od dnia wpływu wykazu, o którym mowa
w ust. 1 do sekretariatu Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Uchwała Nr 52/2018/VIII

w sprawie zaopiniowania kandydatury dr n.
med. Rafała Ucińskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii
onkologicznej

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr n.
med. Rafała Ucińskiego na stanowisko
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
chirurgii onkologicznej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 53/2018/VIII

w sprawie zaopiniowania kandydatury dr hab.
n. med. Marcina Sawickiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr hab.
n. med. Marcina Sawickiego na stanowisko
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
radiologii i diagnostyki obrazowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 54/2018/VIII

w sprawie rekomendowania członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do zespołów
ekspertów w poszczególnych dziedzinach
medycyny

§ 1.

Na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do zespołów ekspertów wchodzących
w skład:
a) zespołu do opracowania i aktualizowania programu specjalizacji dla danej
dziedziny medycyny, zgodnie z art. 16f
ust. 4–6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
b) zespołu ds. oceny jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia w zakresie spełnienia wymogów dotyczących
prowadzenia specjalizacji lub stażu
kierunkowego w odpowiednich dziedzinach medycyny, zgodnie z art. 19f
ust. 4–5 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie rekomenduje w poszczególnych dziedzinach
medycyny osoby wskazane w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 24.10.2018 r.
Uchwała Nr 55/2018/VIII

w sprawie akceptacji decyzji Komisji Finansowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 24 października
2018 r. dot.:
1. (…)

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 56/2018/VIII

w sprawie wyboru wykonawcy projektu przebudowy i modernizacji nieruchomości przy ul.
Wieniawskiego 23 w Szczecinie

§ 1.

Przyjąć ofertę z dnia 17 września 2018 r.
„AKCENT” Pracowni Projektowej s.c.
R. Saczewa, L. Świątek z siedzibą w Szczecinie ul. Obotrycka 14b na wykonanie do-

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY i stanowiska ORL
kumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego
23 w Szczecinie, zgodnie z rekomendacją
Zespołu ds. wyłonienia pracowni architektonicznej do wykonania projektu adaptacji,
modernizacji oraz ulepszeń nieruchomości
przy ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie
pod nową siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 57/2018/VIII

w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania świadczeń pieniężnych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie”

§ 1.
Przyjmuje się „Regulamin przyznawania
świadczeń pieniężnych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2.
Traci moc uchwała nr 64/2010/VI z dnia
26 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania świadczeń pieniężnych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, zmieniona uchwałą nr
46/2015/VII oraz uchwałą nr 45/2017/VII.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 58/2018/VIII

w sprawie zmiany cennika publikacji ogłoszeń w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie „Vox Medici”

§ 1.
W uchwale Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie nr 71/2010/VI w sprawie zatwierdzenia cennika publikacji ogłoszeń
w biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie „Vox Medici”, zmienionej
uchwałami nr 100/2010/VI, nr 57/2015/
VII oraz nr 8/2018/VII
zmienia się załącznik nr 1 stanowiący cennik ogłoszeń – VOX MEDICI, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 59/2018/VIII

w sprawie terminu i miejsca zwołania Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego Zjazdu
Lekarzy w Szczecinie w 2019 r.
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§ 1.
Sprawozdawczo-Budżetowy Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2019 r. w Hotelu Silver w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 60/2018/VIII

w sprawie rozliczenia dotacji Naczelnej Rady
Lekarskiej na kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów przyznanych uchwałą nr 76/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego

§ 1.
Upoważnia się Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL
w Szczecinie – dr n. med. Mariusza Pietrzaka do złożenia rozliczenia dotacji Naczelnej
Izby Lekarskiej do szkoleń organizowanych
przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie, przyznanych
uchwałą nr 76/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji
na organizację doskonalenia zawodowego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 61/2018/VIII

Uchwała Nr 63/2018/VIII

w sprawie rekomendowania kandydatów na członków Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej

§ 1.
Na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej do składów Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przeprowadzającej Państwowy
Egzamin Specjalizacyjny Okręgowa Rada
Lekarska w Szczecinie rekomenduje w poszczególnych dziedzinach medycyny osoby wskazane w załączniku do niniejszej
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 64/2018/VIII

w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy
pomieszczeń Klubu Remedium

§ 1.
Przedłużyć do dnia 31.08.2019 r. na dotychczasowych warunkach umowę dzierżawy pomieszczeń Klubu Remedium zawartą w dniu 31 marca 2014 r. z Panią
Dominiką Dulat prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą: „Hospes Dominika
Dulat” w Szczecinie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.

w sprawie wyboru Mediatora Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
(2018–2022)

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.

w sprawie informacji Ministerstwa Zdrowia
na temat zakresu stosowania art. 16j ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty

1. Mediatorem Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na okres VIII kadencji
(2018–2022) zostaje:
dr n. med. Mariusz Pietrzak.
2. Mediator, o którym mowa w ust. 1, prowadzi postępowania mediacyjne i działa w oparciu o art. 113 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 62/2018/VIII

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do udziału
w kontroli podmiotu wykonującego działalność leczniczą

§ 1.
Wyznacza się lek. Karola Ptaka jako
przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do udziału w kontroli
w podmiocie leczniczym pn. Marcin Krężel
z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

Stanowisko Nr 2/2018/VIII

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża stanowczy sprzeciw wobec przedstawionej przez Ministerstwo Zdrowia
w piśmie z dnia 28 września 2018 r. (znak:
078.100.2018.DR) interpretacji przepisu
art. 16j ust. 2b w związku z art. 2 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty, w brzmieniu
ustalonym ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1532).
W naszej ocenie przedstawiona przez Ministerstwo Zdrowia wykładnia skutkuje
bezpodstawnym wykluczeniem lekarzy
dentystów ze stosowania ww. przepisów.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
w pełni popiera Stanowisko Nr 1 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie z dnia 10 października 2018 r. i przedstawioną w nim argumentację.

VOX MEDICI

UCHWAŁY i stanowiska ORL
z dnia 19.11.2018 r.
Uchwała Nr 65/2018/VIII

w sprawie akceptacji decyzji Komisji Finansowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej ORL w Szczecinie z dnia 21 listopada
2018 r. dot.:
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 66/2018/VIII

w sprawie akceptacji decyzji Komisji Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 21 listopada 2018 r. dotyczącą:
–

–

przyznania świadczenia pieniężnego
po narodzinach/adopcji dziecka w wysokości 1000,00 zł:
(…)
przyznania jednorazowego zasiłku pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 67/2018/VIII

w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej Prezydium
w 2019 r.

§ 1.
Ustala się następujące terminy posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
oraz jej Prezydium w 2019 r.:
1) terminy posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie:
23 styczeń, 27 luty, 13 marzec, 24 kwiecień, 22 maj, 5 czerwiec, 25 wrzesień,
23 październik, 20 listopad, 18 grudzień.
Posiedzenia rozpoczynać się będą o godzinie 11.00
2) terminy posiedzeń Prezydium Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
9 styczeń, 13 luty, 27 marzec, 10 kwiecień, 8 maj, 19 czerwiec, 17 lipiec, 21
sierpień, 11 wrzesień, 9 październik, 6
listopad, 4 grudzień
Posiedzenia rozpoczynać się będą o godzinie 13.00.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 68/2018/VIII

w sprawie udzielenia upoważnienia do kierowania wniosków o przyznanie dotacji NIL na doskonalenie zawodowe organizowane przez OIL
w Szczecinie w 2019 r.

październik–listopad–grudzień

§ 1.

§ 1.

1. Upoważnia się Przewodniczącą Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
– dr n. med. Agnieszkę Ruchałę-Tyszler
do kierowania wniosków o przyznanie
dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej do organizowanych w 2019 r. przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie – Komisję Stomatologiczną ORL w Szczecinie
szkoleń, kursów i konferencji.

Przyjąć ofertę: Szydłowski Krystian KONSTRUKTOR z siedzibą w Barlinku na sprawowanie rozszerzonego nadzoru inwestorskiego dot. przebudowy i modernizacji
nieruchomości przy ul. Wieniawskiego
23 w Szczecinie.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
ORL w Szczecinie – dr n. med. Mariusza Pietrzaka do kierowania wniosków o przyznanie dotacji Naczelnej
Izby Lekarskiej do organizowanych
w 2019 r. przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie – Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego szkoleń, kursów
i konferencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 69/2018/VIII

w sprawie wyboru wykonawcy projektu przebudowy i modernizacji nieruchomości przy ul.
Wieniawskiego 23 w Szczecinie

§ 1.
Przyjąć ofertę z dnia 17 września 2018 r.
„AKCENT” Pracowni Projektowej s.c.
R. Saczewa, L. Świątek z siedzibą w Szczecinie na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji budynku
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
przy ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie, zgodnie z rekomendacją Zespołu ds.
wyłonienia pracowni architektonicznej
do wykonania projektu adaptacji, modernizacji oraz ulepszeń nieruchomości przy
ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie pod
nową siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, z uwzględnieniem zmian
zaproponowanych podczas negocjacji warunków umowy, przeprowadzonych w dniu
16 listopada 2018 r.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.
Traci moc uchwała nr 56/2018/VIII
z dnia 24 października 2018 r. w sprawie
wyboru wykonawcy projektu przebudowy i modernizacji nieruchomości przy
ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 70/2018/VIII

w sprawie wyboru oferty na sprawowanie
rozszerzonego nadzoru inwestorskiego

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 71/2018/VIII

w sprawie wystąpienia z zapytaniem ofertowym do podmiotów zajmujących się projektowaniem wnętrz
Na podstawie z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 168), w związku z planowaną inwestycją na nieruchomości położonej w Szczecinie ul. Wieniawskiego 23,
obejmującą przebudowę i modernizację
istniejącego budynku głównego wraz z zamontowaniem windy zewnętrznej z drogą
ewakuacyjną oraz budowę zewnętrznej sali
konferencyjnej, Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Wystąpić z zapytaniem ofertowym do podmiotów zajmujących się projektowaniem
wnętrz.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 72/2018/VIII

w sprawie udzielenia upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do podjęcia decyzji ws. podpisania umowy
z Ministrem Zdrowia na przekazanie w 2018 r.
środków finansowych na pokrycie kosztów
czynności administracyjnych związanych
z realizacją zadań, o których mowa w ustawie o izbach lekarskich

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
upoważnia Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do podjęcia decyzji ws. podpisania umowy z Ministrem
Zdrowia na przekazanie w 2018 r. środków
finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa w ustawie
o izbach lekarskich.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY i apel prezydium ORL
UCHWAŁY, STANOWISKA
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE
z dnia 10.10.2018 r.
Uchwała Nr 31/2018/VIII

w sprawie zakupu drukarki do biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.
Przyjąć ofertę z dnia 09.10.2019 r. Printcom
Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Złotnikach i zakupić drukarkę do druku na dokumentach praw wykonywania zawodu w cenie nieprzekraczającej 6000,00 netto zł.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 32/2018/VIII

w sprawie przyjęcia oferty ubezpieczeniowej
INTER dla stażystów członków Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.
1. Przyjąć ofertę ubezpieczeniową INTER
dla lekarzy stażystów zarejestrowanych
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie przedstawioną przez TU INTER
Polska SA w piśmie z dnia 27 lipca
2018 r. z opcją finansowania ubezpieczenia przez lekarzy stażystów.
2. Objąć ubezpieczeniem grupowym
w ramach oferty o której mowa w ust.
1 wyłącznie stażystów, którzy wypełnią
deklarację przystąpienia do programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczny Start”
zawierającego Dobrowolne Ubezpieczenie OC wraz z Asystą Prawną oraz
opłacą składkę ubezpieczeniową.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

APEL Nr 1/2018/VIII

o poparcie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych
ustaw przygotowanego w ramach inicjatywy
obywatelskiej „Szczepimy, bo myślimy”
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie apeluje do lekarzy i lekarzy
dentystów – członków Okręgowej Izby Le-

karskiej w Szczecinie o poparcie projektu
ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe
oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej
– „Szczepimy, bo myślimy”.
Jak powszechnie wiadomo, szczepienia
ochronne stanowią najskuteczniejszą
metodę zapobiegania groźnym chorobom
zakaźnym. Niestety, w ostatnim czasie
obserwuje się znaczący wzrost liczby osób
niezaszczepionych oraz wzrost zachorowań na choroby zakaźne takie jak odra,
krztusiec itp. Osoba niezaszczepiona jest
bardziej podatna na zarażenie stwarzając
zagrożenie dla innych. Dlatego w ocenie
Prezydium ORL w Szczecinie koniecznym
jest wprowadzenie mechanizmów ograniczających rozprzestrzenianie się chorób
zakaźnych oraz ich skutków.
Taki mechanizm wprowadza właśnie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw przygotowany w ramach inicjatywy obywatelskiej
„Szczepimy, bo myślimy”, który przewiduje
wprowadzenie obowiązku przedstawienia
przed przyjęciem do publicznej placówki
edukacyjnej (żłobka, przedszkola, szkoły)
dokumentu potwierdzającego wykonanie u dziecka obowiązkowych szczepień
ochronnych. Inicjatywa ta zgodna jest
z oczekiwaniami środowiska lekarskiego wyrażonymi w apelu Prezydium NRL
Nr 8/17/P-VII z dnia 7 lipca 2017 r.
W związku z powyższym apelujemy o składanie podpisów pod ww. Obywatelską inicjatywą ustawodawczą Komitetu „Szczepimy, bo myślimy”.

z dnia 07.11.2018 r.
Uchwała Nr 33/2018/VIII

w sprawie wskazania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do składu
komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Gryficach

§ 1.
Wskazuje się:
a) lek. Ireneusza Mazurskiego do składu
komisji konkursowej na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej w:
1. Oddziale Pediatrycznym
2. Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

1. Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii
2. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
3. Oddziale Okulistycznym
w Samodzielnym Publicznym Zespole
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2018/VIII

w sprawie rekomendowania Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie terminów posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej
Prezydium w 2019 r.

§ 1.
Rekomendować Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie poniższe terminy
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie oraz jej Prezydium w 2019 r.:
1) terminy posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie:
23 styczeń, 27 luty, 13 marzec, 24 kwiecień, 22 maj, 5 czerwiec, 25 wrzesień,
23 październik, 20 listopad, 18 grudzień.
2) terminy posiedzeń Prezydium Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
9 styczeń, 13 luty, 27 marzec, 10 kwiecień, 8 maj, 19 czerwiec, 17 lipiec, 21
sierpień, 11 wrzesień, 9 październik, 6
listopad, 4 grudzień

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35/2018/VIII

w sprawie zakupu defibrylatora AED

§ 1.
Zakupić jeden defibrylator AED w cenie
nieprzekraczającej 6000,00 zł brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Skarbnikowi Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b) lek. Krzysztofa Kozaka do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w:
Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na http://www.oil.szczecin.pl/bip
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VOX MEDICI

komisja socjalna / życzenia
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwałą nr 57/2018/VIII
z dnia 24.10.2018 r. wprowadziła zmiany
w Regulaminie Przyznawania Świadczeń Pieniężnych
Komisja Socjalna ORL przypomina o świadczeniach przysługujących
członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
•

•

•

•

Jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 1500 zł (po zmarłym lekarzu – członku OIL w Szczecinie) przyznawany rodzinie lekarza
lub w przypadku braku członków rodziny, osobie, która udokumentuje, iż poniosła koszty pochówku zmarłego lekarza
Wniosek o wypłatę zasiłku składa się wraz z aktem zgonu lekarza
przed upływem 3 miesięcy od daty zgonu
Jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka
w wysokości 1000 zł, przyznawane lekarzowi
(przysługuje jednemu z rodziców w sytuacji gdy oboje są członkami OIL)
Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego składa się wraz z aktem urodzenia dziecka
albo dokumentem potwierdzającym adopcję dziecka oraz oświadczeniem podatkowym
przed upływem 3 miesięcy od daty urodzin lub adopcji
Świadczenie pieniężne (przysługujące lekarzom/lekarzom dentystom będącym członkami OIL w Szczecinie przez okres co najmniej
18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku)
– przysługujące osobie samotnej, której dochód miesięczny nie przekracza 2000 zł netto
– przysługujące rodzinie, gdy na jednego członka rodziny przypada nie więcej niż 1000 zł netto miesięcznie
Pomoc finansowa przyznawana lekarzom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub cięż‑
kiej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej
Przewodnicząca Komisji Socjalnej
Lek. Magdalena Mączka

Pełna treść Regulaminu Przyznawania Świadczeń Pieniężnych oraz obowiązujące druki znajdują się na stronie www.oil.szczecin.pl w zakładce
Władze i struktura Izby/Komisje Problemowe i Koła/Komisja Socjalna. Informacje telefoniczne w biurze OIL pod nr 91 48 74 936 wew. 106

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących minionego okresu
i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wy jątkowych dniach
chcemy Państwu życzyć wiele zadowolenia
i sukcesów z podjętych wyzwań
dr n. med. Łukasz Tyszler
Wiceprezes ORL w Szczecinie
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie

październik–listopad–grudzień

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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orzeczenia NSL
Orzeczenia opublikowano na wniosek lekarza Tomasza Bączkowskiego,
na podstawie art. 109 ustawy z dnia 02 grudnia 2008 r. o izbach lekarskich.

październik–listopad–grudzień

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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orzeczenia NSL
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Wspomnienia
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
W. Szymborska

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. med. Franciszka Fudali
Pierwszego Honorowego Członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
zasłużonego w reaktywacji izb lekarskich w Polsce,
twórcy szczecińskiej ftyzjopediatrii.
Rodzinie oraz najbliższym Pana Doktora
wyrazy współczucia składają
w imieniu środowiska lekarskiego zrzeszonego
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

październik–listopad–grudzień
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Wspomnienia
„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Dr. n. med. Pawłowi Gonerko
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

„Tam Cię nikt już o nic nie pyta,
skąd przybywasz, jaki Twój cel?
Cały świat w ciszę odpływa,
w białą mgłę.”

Tomaszowi Nikodemskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MAMY

dr. n. med.
Ignacego Świtlika
Koło Seniora ORL
w Szczecinie

składa zespół „MEDIROY” i NZOZ „DOBRA”

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach
i pamięci naszej”

Panu dr. n. med. Tomaszowi Nikodemskiemu i Pani dr n. med. Iwonie Nikodemskiej
wyrazy serdecznego współczucia z powodu śmierci

Mamy i Teściowej
składa zespół oddziału kardiologicznego SPWSZ w Szczecinie
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Wspomnienia
Panu

dr. n. med. Pawłowi Gonerko
Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
z powodu śmierci

MAMY
wieloletniego członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
wraz z Zastępcami oraz pracownikami Biura

Nie umiera Ten, kto pozostaje w sercach i pamięci…

Dr Alinie Załęskiej
wyrazy współczucia i słowa otuchy w ciężkich chwilach
z powodu śmierci

Matki
składa w imieniu
Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler

Karolowi Wasilewskiemu

Szczere wyrazy współczucia,
głębokiego żalu i słowa otuchy
dla naszego kolegi

wyrazy współczucia z powodu śmierci

dr. n. med. Krzysztofa Barnyka

Panu Prezesowi

Taty
składają pracownicy i współpracownicy
Przychodni Portowej

z powodu śmierci

Żony
składają koleżanki i koledzy
z I i II Kliniki Okulistyki w Szczecinie

październik–listopad–grudzień
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37

DZIEŃ MÓZGU

Program Międzyuczelnianej Konferencji – VIII Dzień Mózgu
„Mózg – Sztuka – Kontrowersje”
13 kwietnia 2019 r., Aula Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71–79
Organizatorzy:
• Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
• Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
• Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
• Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział w Szczecinie
• Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział w Szczecinie
• Stowarzyszenie Cogito
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof US dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
09:00 – 09:15

słowo Rektorów

Wykład inauguracyjny:
09:15 – 10:00 prof. Piotr Francuz (Lublin) – Piękno – mózg – neuroestetyka
Sesja I Mózg a sztuka, cz. I
Prowadzący:
prof. Urszula Chęcińska, prof. Beata Karakiewicz
10:00 – 10:20 prof. Ryszard Podemski (Wrocław) – Wyobraźnia muzyczna
10:20 – 10:40 prof. Przemysław Nowacki – Mózg – muzyka – fotografia
10:40 – 11:00 prof. Andrzej Potemkowski – Mózg – otępienie – obraz
11:00 – 11:30 przerwa
Sesja II Mózg a sztuka, cz. II
Prowadzący:
prof. Zdzisław Kroplewski, prof. Agnieszka Samochowiec
11:30 – 11:50 dr hab. Michał Rusinek (Kraków) – Irracjonalność naszego porozumiewania się
11:50 – 12:20 dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka – Mózg – leki – twórczość
12:20 – 12:40 prof. Tadeusz Parnowski (Warszawa) – Artysta malarz w ocenie psychiatry i psychologa
12:40 – 13:00 przerwa
Sesja III Mózg a sztuka, cz. III
Prowadzący:
prof. Jerzy Samochowiec, prof. Andrzej Potemkowski
13:00 – 13:20 Monika Mak – Czy sztuka choruje, czyli dla kogo jest arteterapia?
13:20 – 13:40 prof. Waldemar Brola (Kielce) – Choroby mózgu w filmie
13:40 – 14:00 dr Bogusław Habrat (Warszawa) – Psychiatria w literaturze
Strona internetowa do zgłoszenia udziału: www.dzienmozguszczecin.pl

październik–listopad–grudzień
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