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Szanowni Państwo!
Oddajemy w Państwa ręce kolejny już numer naszego
biuletynu. W tym numerze znajdziecie Państwo bardzo
wiele informacji dotyczących corocznego zjazdu budżetowego lekarzy i lekarzy dentystów OIL w Szczecinie. Liczne
sprawozdania z działalności przybliżają tym mniej zorientowanym, jak wieloma aspektami naszego zawodowego
(i nie tylko) życia zajmuje się samorząd lekarski.
Jak zwykle polecam artykuł Pani Prezes dr Magdy
Wiśniewskiej , która tym razem „rozlicza” się z obiecanek
Pana Ministra Zdrowia prof. Szumowskiego. Po raz kolejny
okazało się, że słowa w wykonaniu rządzących to jedno,
a realizacja umowy to już zupełnie „inna bajka”. Szkoda
tylko, że ze szkodą dla całego systemu ochrony zdrowia,
której kluczową postacią jest pacjent, czyli generalnie
każdy z nas. Mam wrażenie, że cały czas powtarzane
jak echo słowa: zdrowie jest najważniejsze, stało się nic
nie znaczącym frazesem. Niestety także w ministerstwie
zdrowia. Aktualnie najważniejsze są bowiem wybory do
europarlamentu i to one dyktują kierunki słusznego działania. Miejmy jednak nadzieję, że protest, który ma odbyć
się 1 czerwca w Warszawie, a który wspiera również nasza
OIL, nie pozwoli rządowi zapomnieć o tragicznej sytuacji
polskiego systemu ochrony zdrowia.
W aktualnym numerze znajdą Państwo również informacje o odbytych spotkaniach i konferencjach z flagową
już imprezą, jaką jest niewątpliwie organizowana przez
Komisję Stomatologiczną Ogólnopolska Konferencja „Najnowsze Trendy w Stomatologii”. W tym roku organizatorzy
znów postawili wysoką poprzeczkę podobnym imprezom
organizowanym w kraju i za granicą. Gratulujemy!
Bardzo ciekawą inicjatywę, która przekuła się w „Dzień
Zdrowia z Izbą Lekarską”, zorganizowano na Jasnych Błoniach w Szczecinie. Mieszkańcy miasta, którzy odpoczywali
od trudów tygodnia pracy, mogli poddać się bezpłatnie
podstawowym badaniom i zasięgnąć opinii w sprawach
obowiązkowych szczepień. Frekwencja pokazała, że należy
organizować częściej takie wydarzenia.
Warto również odnotować fakt zainaugurowania w naszej izbie działalności Koła Historycznego, na którego
czele stanął znany wielu naszym czytelnikom dr Maciej
Mrożewski. Informacje na ten temat również na łamach
tego numeru.
Zapraszam serdecznie do lektury.

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

Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler
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lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapewnia poprzez:

•	porady prawne udzielane podczas
dyżuru radcy prawnego w siedzibie
OIL w Szczecinie trzy razy w tygodniu
(po wcześniejszym umówieniu), tj.:
– wtorek od 11.00 do 16.00;
– środa od 10.00 do 15.00;
– czwartek od 11.00 do 16.00.

•	informacje i porady prawne udzielane za pomocą poczty elektronicznej
porady.oil@biuroradcow.pl w terminie
24h od złożonego zapytania w sprawach
niewymagających zapoznania się z dokumentami, a w sprawach skomplikowanych
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

ZAPOL Sobczyk s.j.

KOLPORTAŻ
6210 lekarzy i lekarzy dentystów

DO KOLEGIUM REDAKCYJNEGO BIULETYNU „VOX MEDICI”
NA OKRES VIII KADENCJI 2018–2022 POWOŁUJE SIĘ
NIŻEJ WYMIENIONE OSOBY:

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny,
Magda Wiśniewska, Iwona Szydłowska,
Halina Teodorczyk, Adam Kozłowski,
Mariusz Pietrzak, Karol Ptak, Dariusz Staniewski

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD
ZAPOL Sobczyk s.j.

WYDAWCA

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
71‑332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej‑Curie 11
Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na adres:
lub dostarczać

do sekretariatu OIL, wyłącznie w formie elektronicznej.
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Porady prawne w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu

DRUK

voxmedici@oil.szczecin.pl

poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

SEKRETARZ VOX MEDICI
Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 wew. 116

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
Przewodniczący Komisji i Kół problemowych ORL
w Szczecinie

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

•	telefoniczne porady prawne
od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8.00 do 16.00
pod numerem 91 48 46 800
w sprawach niewymagających
zapoznania się z dokumentami.

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 zostały zamówione. Przedruk
artykułów 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 kwiecień–maj (2019-03/240)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 11.06.2019 r.
wysyłka do odbiorców – 1.07.2019 r.

VOX czerwiec–lipiec–sierpień (2019-04/241)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 12.09.2019 r.
wysyłka do odbiorców – 30.09.2019 r.

VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

Przemyślenia
wiosenne
Magda Wiśniewska
Niedawno pisałam o zimie, a tu już za
oknami wiosna w pełni. Świat pięknieje,
ale rzeczywistość polityczna wokół nas,
zwłaszcza ta dotycząca ochrony zdrowia,
już niekoniecznie. Jak nie wiadomo o co
chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze.
A dokładnie rzecz ujmując o nakłady na
ochronę zdrowia. Pamiętacie Państwo
zapewne protest głodowy rezydentów
i innych zawodów medycznych z zeszłego
roku i porozumienie z Ministrem Zdrowia
z lutego 2018. Porozumienie to miało na
celu głównie uzyskanie wzrostu finansowania publicznego systemu ochrony
zdrowia w Polsce, a dokładniej przyspieszenie wzrostu nakładów na publiczny
system ochrony zdrowia do 6% PKB, wg
którego ww. odsetek PKB osiągnięty zostanie nie później niż do dnia 1 stycznia
2024 r. Zgodnie w tym porozumieniem
wysokość środków finansowych przeznaczonych na finansowanie ochrony zdrowia
w 2019 roku miała wynieść 4,86% PKB.
Według Ministerstwa Zdrowia łącznie ze
środkami ujętymi w budżecie NFZ nakłady na ochronę zdrowia ogółem w 2019 r.
wyniosą 97,6 mld zł – o 7,6 mld zł więcej
niż w 2018 roku i o ponad 1,2 mld zł więcej niż wartość referencyjna określona
w ustawie. Ustawa ta przewidywała, że
w 2019 r. nakłady na zdrowie wyniosą 4,86
proc. PKB, tymczasem wg Ministerstwa
wynieść mają one 4,92 proc. PKB. Tylko
się cieszyć, że władza wręcz wyprzedza
nasze życzenia. Ale, ale….. jak zawsze
diabeł tkwi w szczegółach. Cóż się bowiem
okazało? Że Ministerstwo Finansów bierze do obliczeń wydatków publicznych na
zdrowie na dany rok wartość PKB sprzed
dwóch lat. Czyli z 2017 roku. Czyli realizuje ustawę praktycznie bezkosztowo.
Liczenie jest bardzo proste. W roku 2017
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wartość PKB wyniosła 1,98 bln złotych.
Wzrost PKB w 2018 wyniósł 5,1%, czyli
osiągnął 2,08 bln zł. W ustawie budżetowej na rok 2019 założono, że PKB wzrośnie o 3,8%, a zatem jego wartość może
wynieść 2,16 bln zł. Zapisany w ustawie wskaźnik wydatków na zdrowie na
2019 rok to 4,86%, czyli 105 mld zł. Tymczasem Ministerstwo Finansów planując
budżet na 2019 rok zdecydowało, że łączne
wydatki na zdrowie wyniosą 97,4 mld zł,
czyli o 7,6 mld mniej! Kwota brzmi znajomo? Oczywiście, w końcu tymi 7,6 mld
złotych chwaliło się Ministerstwo Zdrowia
jako potencjalnym wzrostem nakładów
finansowych. Zaś rzeczywisty % PKB,
który zostanie przeznaczony w tym roku
na ochronę zdrowia, to zaledwie 4,52%
PKB z 2019. A ogłoszony niedawno przez
Ministerstwo Finansów Wieloletni Plan
Finansowy Państwa na lata 2019–2022
przewiduje, że poziom nakładów na ochronę zdrowia nawet nie zbliży się do 6%.
Corocznie ma wzrastać o jakieś dziesiąte
punktów procentowych. Bareja naprawdę
mógłby się uczyć.
Dlatego nie chcemy pozostać bezczynni wobec tak jawnego łamania zapisów
porozumienia z lutego 2018. I nie chcemy
biernie i milcząco przyglądać się dalszemu
traktowaniu ochrony zdrowia jako pola
do oszczędności. Dlatego jako samorząd
lekarski wspieramy manifestację lekarzy
planowaną przez OZZL, która miałaby
odbyć się 1 czerwca w Warszawie. Ma to
być protest nie tylko przeciw niezwiększaniu nakładów na ochronę zdrowia, ale
również przeciwko próbie zrzucenia odpowiedzialności za złą sytuację w medycynie na środowisko lekarskie. W ostatnich
tygodniach jesteśmy świadkami zakrojonej na niespotykaną dotąd skalę nagonki
medialnej skierowanej przeciwko lekarzom. Dzień bez doniesienia o kolejnym

potencjalnym błędzie medycznym dniem
straconym…. Nie możemy się na to godzić.
Dlatego zachęcam wszystkich Was, Koleżanki i Koledzy, do poparcia tej manifestacji. Bo nie możemy pozostać obojętni.
A co jeszcze na naszym szczecińskim
podwórku? W niedzielę 7 kwietnia zorganizowaliśmy jako OIL na Jasnych Błoniach
Dzień Zdrowia dla mieszkańców Szczecina. Naszym głównym celem było (oprócz
pomiarów podstawowych parametrów takich jak RR czy glikemia) krzewienie wiedzy o profilaktyce, czyli o szczepieniach
ochronnych, oraz zbieranie podpisów pod
obywatelskim projektem ustawy „Szczepimy, bo myślimy”. Dla przypomnienia – projekt ten zakłada premiowanie
dzieci z pełnym kalendarzem szczepień
w przyjęciach do żłobka i przedszkola
publicznego. Akcje tę zorganizowaliśmy
wspólnie z Parlamentem Studentów PUM
przy nieocenionym wsparciu ekspertów
pediatrycznych z SPSK-1 i WSZ Arkońska. Naprawdę spotkaliśmy się z fantastycznym przyjęciem tego pomysłu przez
mieszkańców naszego miasta, co znalazło
odzwierciedlenie w liczbie zebranych pod
projektem obywatelskim podpisów – ponad
1000. Widać wyraźnie, że szczecinianom
brakuje takich akcji, kiedy to przy okazji
wypoczynku niedzielnego mogą sprawdzić stan swojego zdrowia i porozmawiać
z ekspertami medycznymi. W tym miejscu chciałabym zachęcić Was, Koleżanki
i Koledzy, do zaangażowania się w akcję
zbierania podpisów pod obywatelskim
projektem ustawy „Szczepimy, bo myślimy”. Mamy czas do 5 maja. Pokażmy niedowiarkom, hochsztaplerom i myślącym
alternatywnie, że tylko metody leczenia
oparte na wiedzy medycznej mogą być
uznane za prawidłowe. Wzory kart podpisów znajdziecie na stronie internetowej.
Każdy podpis jest ważny!!!

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Sprawozdanie ze Sprawozdawczo-Budżetowego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie
dr n. med. Grzegorz Czajkowski
W sobotę 6 kwietnia br. odbył się Sprawozdawczo-Budżetowy Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.
Wśród zaproszonych gości pojawili się
znani politycy: senator RP prof. dr hab.
n. med. Tomasz Grodzki, senator RP Grzegorz Napieralski, poseł RP Magdalena Kochan, poseł RP Michał Jach oraz poseł RP
Piotr Misiło.
Zjazd zatwierdził sprawozdania roczne
Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowej
Komisji Wyborczej. Zatwierdził również
wykonanie budżetu OIL w Szczecinie za
2018 rok udzielając Radzie absolutorium
oraz przyjął budżet na rok bieżący. Podjęta została również uchwała przyznająca
od 2020 roku Prezesowi, Wiceprezesowi,
Sekretarzowi i Skarbnikowi ORL wynagrodzenia będącego rekompensatą za pełnienie ww. funkcji.
Prezes Magda Wiśniewska wręczyła
prof. dr hab. n. med. Marcinowi Słojewskiemu „Złotą Odznakę Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie”. Wyróżnienie
przyznawane jest lekarzom i lekarzom dentystom, którzy minimum dwie kadencje
uczestniczyli aktywnie w pracach organów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Nie zabrakło również dyskusji o aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia,
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której efektem było wystąpienie posła RP
Grzegorza Napieralskiego jako przedstawiciela obecnych na Zjeździe polityków oraz
przyjęte stanowiska i apele.
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie wyraził
stanowczy sprzeciw wobec obarczania
pracowników ochrony zdrowia winą i odpowiedzialnością za błędną organizację
i funkcjonowanie ochrony zdrowia.
Zjazd poparł projekt reformy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów przygotowanej przez
Zespół ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty powołany przez Ministra
Zdrowia.
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie
wyraża stanowczy sprzeciw wobec pseudonaukowych metod zwalczania chorób,
jak również wzywania do zaniechania korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wobec obecnych w przestrzeni
publicznej działań negujących potrzebę
i bezpieczeństwo szczepień ochronnych,
jak również informujących o rzekomej
szkodliwości leczenia kanałowego.
Zjazd zwrócił się z prośbą do członków
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
o poparcie i wzięcie udziału w manifestacji
organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w dniu 1 czerwca 2019 r. w Warszawie, której celem jest
wyrażenie sprzeciwu wobec niewywiązania się Ministra Zdrowia z zapisów ustaleń z Porozumieniem Rezydentów z dnia
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8 lutego 2018 r., szczególnie w zakresie
nakładów na ochronę zdrowia.
Podjęto apel kierowany do Ministra
Zdrowia w sprawie konieczności wprowadzenia zmian do ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z wprowadzeniem e-recepty
skutkujących zniesieniem czasowego ograniczenia możliwości wystawiania recept
„pro auctore” i „pro familiae” w formie
papierowej.
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie zaapelował
również do Ministra Zdrowia o wszczęcie
prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie zmian do ustawy o podstawowej
opiece zdrowotnej w zakresie definicji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
Dyskusji został poddany pomysł nadania OIL w Szczecinie imienia prof. Pilawskiej. Delegaci na Zjazd zdecydowali, że
każdy z członków OIL w Szczecinie będzie
miał możliwość wypowiedzenia się na ten
temat, wypełniając dostępną wkrótce na
stronie internetowej ankietę. W opracowaniu są również artykuły do Vox Medici
dotyczące nadania imienia naszej Izbie.
Zjazd zakończył się w przewidywanym
czasie, pomimo wcześniejszych obaw o jego
prawomocność z powodu niskiej frekwencji
Delegatów. Zapewne z powodu wiosennej
aury, która dała się we znaki również Przewodniczącemu Zjazdu.
Dziękuję wszystkim Delegatom i Gościom za udział w obradach oraz pracownikom Biura za organizację Zjazdu.
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Sprawozdanie z działalności
ORL w Szczecinie w 2018 r.
dr n. med. Magda Wiśniewska
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie
Rok 2018 to okres działalności ORL
w Szczecinie VII i VIII kadencji, czas przeprowadzonych wyborów organów VIII kadencji, w tym Prezesa i członków Rady
oraz wyborów Wiceprezesów, Skarbnika,
Sekretarza, Z-cy Sekretarza oraz członków
Prezydium.
Skład Rady VIII kadencji przedstawia
się następująco:
• Okręgowa Rada Lekarska:
–– Michał Bielewicz – Z-ca Sekretarza
–– Michał Bulsa
–– Aneta Cymbaluk-Płoska
–– Sławomir Cyprys
–– Grzegorz Czajkowski – Sekretarz
–– Zenon Czajkowski
–– Karolina Dudka
–– Wiesława Fabian
–– Maciej Górski – Skarbnik
–– Adam Kozłowski
–– Wiesław Kupiński – Wiceprezes
–– Magdalena Mączka
–– Mariusz Pietrzak
–– Karol Ptak
–– Krzysztof Rękawek – Wiceprezes
–– Maciej Romanowski
–– Agnieszka Ruchała-Tyszler
–– Rafał Rzepka
–– Franciszka Siadkowska
–– Krzysztof Sommerfeld
–– Tadeusz Sulikowski
–– Iwona Szydłowska
–– Małgorzata Szydłowska
–– Monika Szymańska
–– Jerzy Szymczak
–– Łukasz Tyszler – Wiceprezes
–– Beata Urbańska
–– Jerzy Wiatrow
–– Mariusz Zarzycki
–– Marleta Zienkiewicz.
• Prezydium ORL:
–– Magda Wiśniewska – Prezes
–– Wiesław Kupiński – Wiceprezes
–– Krzysztof Rękawek – Wiceprezes
–– Łukasz Tyszler – Wiceprezes
–– Grzegorz Czajkowski – Sekretarz
–– Michał Bielewicz – Z-ca Sekretarza
–– Maciej Górski – Skarbnik
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• Członkowie Prezydium:
–– Aneta Cymbaluk-Płoska
–– Sławomir Cyprys
–– Mariusz Pietrzak
–– Agnieszka Ruchała-Tyszler
–– Tadeusz Sulikowski
–– Mariusz Zarzycki
Z nastaniem nowej kadencji powołane
zostały również komisje problemowe i koła,
analogiczne do dotychczasowych. Nowością
było utworzenie Komisji Młodego Lekarza
(w miejsce dotychczas funkcjonującego
koła) oraz utworzenie Koła Historycznego.
Rada powołała również na VIII kadencję Mediatora. Został nim kol. Mariusz
Pietrzak.
W okresie sprawozdawczym odbyły się
23 posiedzenia (12 Rady i 11 Prezydium).
Średnia frekwencja wyniosła 76% na posiedzeniach Rady i 79% na posiedzeniach
Prezydium. Podjęte zostały 752 uchwały,
z czego:
• 441 uchwał dot. zmian w rejestrze lekarzy (w tym: przyznanie stałego prawa
wykonywania zawodu – 166, przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu
odbycia stażu podyplomowego – 197,
przyjęcie z innych izb – 28, przyjęcie
lekarzy cudzoziemców lub przedłużenie
im prawa wykonywania zawodu – 14,
wydanie duplikatu prawa wykonywania zawodu lekarza – 9, wskazanie miejsc stażowych – 25, odmowa

przyjęcia w poczet członków OIL
w Szczecinie – 2),
• 112 uchwał ws. zmian w rejestrze
praktyk lekarskich obejmujących: 163
wpisy dotyczące pierwszej rejestracji,
220 zmian dotychczasowych wpisów
w rejestrze oraz 64 wykreślenia praktyki z rejestru,
• 35 uchwał dot. podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów (25 uchwał dot.
zmian w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, 7 uchwał
w sprawie potwierdzenia spełnienia
warunków kształcenia bez wpisu zmiany do rejestru, 3 uchwały dotyczące
wpisu nowego podmiotu do rejestru
wraz z potwierdzeniem warunków
formy kształcenia i wpisu zmiany do
rejestru),
• 164 uchwały dot. pozostałych spraw.
Wydanych zostało 8 pozytywnych opinii o kandydatach na stanowiska konsultantów wojewódzkich w poszczególnych
dziedzinach medycyny. Rekomendowano: 3 kandydatów na konsultantów krajowych, 1 kandydata na biegłego sądowego
oraz 1 na lekarza sądowego.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie desygnowała 1 przedstawiciela do
rad społecznych podmiotu leczniczego
oraz 19 przedstawicieli do składów komisji
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konkursowych na stanowiska: dyrektora
lub z-cy dyrektora, pielęgniarki naczelnej, pielęgniarki oddziałowej i położnej
oddziałowej.
Rada delegowała również 7 swoich przedstawicieli do kontroli podmiotów wykonujących działalność
leczniczą przeprowadzanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w okresie sprawozdawczym wystawiła na podstawie przepisów UE łącznie
137 zaświadczeń, z czego 71 zaświadczeń
potwierdzających formalne kwalifikacje
członków OIL w Szczecinie oraz 66 zaświadczeń dotyczących postawy etycznej.
Wydane zostały 128 zarządzenia Prezesa w sprawach skreślenia z listy członków OIL w Szczecinie, w tym 57 z powodu
przeniesienia do innej izby, 9 wskutek zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
61 z powodu śmierci, 1 zarządzenie będące
wykonaniem orzeczenia sądowego.
W 2018 roku Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie i jej Prezydium wydały 7 stanowisk i 1 apel. Odnosiły się one do bieżących spraw związanych z wykonywaniem
zawodu lekarza i lekarza dentysty, m.in.:
• stanowisko ws. projektu kodeksu
branżowego dla sektora medycznego
w sprawie RODO, w którym pozytywnie odnieśliśmy się do idei stworzenia takiego kodeksu, formułując
jednocześnie kilka uwag krytycznych
odnoszących się do konkretnych
rozwiązań;
• stanowisko ws. wytycznych Wojewody
Zachodniopomorskiego dot. stwierdzania zgonów przez zespoły ratownictwa
medycznego. W naszej ocenie brak
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jest jakichkolwiek podstaw prawnych
do tego, aby obowiązek stwierdzania
zgonów, do których dochodzi w podstawowych zespołach ratownictwa
medycznego, nakładać na lekarzy
szpitalnych izb przyjęć.
• Stanowisko ws. rządowego projektu
ustawy o zmianie niektórych ustaw
w związku z wprowadzeniem e-recepty,
w którym negatywnie odnieśliśmy się
do propozycji pozostawienia tylko do
31.12.2025 roku uprawnienia do wystawiania w postaci papierowej recept „pro
auctore” i „pro familiae” oraz wprowadzenia po tej dacie recept wyłącznie w postaci elektronicznej. W naszej
ocenie wystawianie recept w formie
elektronicznej stanowić będzie znaczne
utrudnienie szczególnie dla lekarzy
seniorów, którzy w większości wystawiają recepty tylko dla siebie i rodziny.
• Stanowisko ws. propozycji zmian
w ustawie o Państwowym Ratownictwie
Medycznym, w którym wyraziliśmy
zaniepokojenie planami wyeliminowania lekarzy ze składu zespołów ratownictwa medycznego, co miałoby
bezpośredni wpływ na obniżenie jakości świadczonych usług, a czego już
aktualnie doświadczamy w kontekście
braku możliwości stwierdzenia zgonu
pacjenta przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego.
W związku z uaktywnieniem się w społeczeństwie ruchów antyszczepionkowych,
ORL w Szczecinie włączyła się w akcję
promującą szczepienia ochronne pod hasłem „Kocham, więc szczepię”. W naszej
ocenie zabezpieczenie przed epidemiami
może mieć miejsce tylko przez masowe
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szczepienia, które dla swojej skuteczności
powinny mieć charakter obowiązkowy.
Należy podnosić w społeczeństwie wiedzę i świadomość na temat znaczenia
szczepień dla zdrowia człowieka ponieważ ich brak stwarza realne zagrożenie
dla nas wszystkich. Włączyliśmy się również w zbieranie podpisów pod projektem
ustawy o zmianie ustawy Prawo oświatowe
oraz niektórych innych ustaw przygotowanym w ramach inicjatywy obywatelskiej
„Szczepimy, bo myślimy”. Dzięki zaangażowaniu naszych kolegów lekarzy i lekarzy
dentystów udało nam się zebrać już ponad
2500 podpisów!
Rada nie akceptując postulatów zniesienia obowiązkowych szczepień ochronnych negatywnie zaopiniowała 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 wprowadzał dobrowolność
szczepień. W naszej ocenie każdy lekarz,
lekarz dentysta zobowiązany jest do zapobiegania chorobom i działania zgodnie
z aktualnym stanem wiedzy medycznej,
a przyjmowanie odmiennych postaw jest
sprzeczne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
ORL w Szczecinie VIII kadencji jest
kontynuatorem działań poprzedniej Rady
w zakresie działalności szkoleniowej, pomocy prawnej, wsparcia socjalnego, integracji
naszego środowiska.
Organizowaliśmy warsztaty prawne i psychologiczne, kursy z USG oraz
z pierwszej pomocy, kursy specjalizacyjne z „Przetaczania krwi i jej składników”
i „Ratownictwa medycznego”, kursy ze
szczepień ochronnych, e-zwolnień oraz
szereg szkoleń dedykowanych wyłącznie
dentystom. W 2018 r. przeprowadzonych
zostało przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego i Komisję Stomatologiczną
łącznie 40 szkoleń (konferencji, kursów
i warsztatów), w których uczestniczyło
ponad 1429 osób. Z dumą stwierdzamy,
że liczba osób biorących udział w szkoleniach w porównaniu z rokiem ubiegłym
wzrosła o połowę.
W związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych, ORL w Szczecinie
chcąc przybliżyć naszym członkom tematykę RODO oraz pomóc w dostosowaniu
prowadzonych przez nich działalności leczniczych do wymogów RODO zorganizowała
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szereg warsztatów w tym zakresie. Udostępniliśmy również szablon Instrukcji
Ochrony Danych Osobowych w podmiocie wykonującym działalność leczniczą.
Organizowane były imprezy sportowe
o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym
(w siatkówce, w golfie, w żeglarstwie),
kulturalnych (Międzynarodowy Konkurs
Lekarzy Śpiewających „Musica mores
confirmat”) i integracyjnych (z okazji:
Dnia Dziecka, Pożegnania Lata oraz
Mikołajek).
Od marca 2018 r. członkowie OIL
w Szczecinie mają możliwość skorzystania z karnetów sportowo-rekreacyjnych
po preferencyjnych cenach.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wspierała działania naszego Chóru
Remedium odnoszącego sukcesy nie tylko
na arenie polskiej, ale również na międzynarodowych festiwalach i konkursach
chóralnych.
Nie zapomnieliśmy o naszych Seniorach organizując comiesięczne spotkania
w klubie Remedium, wycieczki integracyjne i turnusy rehabilitacyjne.
Szczegółowy opis działań i inicjatyw
podejmowanych przez poszczególne Komisje problemowe i Koła są przedmiotem
odrębnych sprawozdań.
ORL w Szczecinie była organizatorem
ważnych dla każdego lekarza wydarzeń.
Już po raz drugi, uroczyście i w obecności wielu znamienitych gości, wręczone zostały młodym lekarzom i lekarzom
dentystom rozpoczynającym zawodową
przygodę z medycyną Prawa Wykonywania Zawodu.
Obchodziliśmy również jubileusz
50-lecia dyplomu członków OIL w Szczecinie, którym tradycyjnie zostały wręczone statuetki ESKULAPA. W 2018 roku
uhonorowanych zostało 68 członków
naszej izby.
Pamiętaliśmy także o naszych najstarszych Seniorach, którzy ukończyli 90 lat,
kierując do każdego z nich list gratulacyjny i przekazując upominek pieniężny.
Jeśli stan zdrowia Jubilata na to pozwalał
odbywało się to podczas spotkań Koła Seniora ORL w Szczecinie. Z zadowoleniem
stwierdzamy, że z każdym rokiem liczba
członków OIL w Szczecinie obchodzących
90 urodziny jest wyższa. W 2018 roku mieliśmy 19 Jubilatów.
Na lutowym posiedzeniu Rady wręczonych zostało 8 nagród specjalizacyjnych
przyznanych za egzamin specjalizacyjny zdany w 2017 roku z wyróżnieniem
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i z wynikiem bardzo dobrym, po odbyciu
szkolenia specjalizacyjnego.
Tradycyjnie w grudniu Rada wyróżniła
młodych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy
uzyskali najlepszy wynik na LEK i LDEK
w 2018 r. spośród zdających członków OIL
w Szczecinie.
W roku sprawozdawczym kontynuowana była pomoc prawna tym, którym
wymierzone zostały przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska kary pieniężne za
nieterminowe złożenie Marszałkowi Województwa zbiorczego zestawienia danych
o odpadach za lata 2012–2014. Wszystkim,
którzy się do nas zgłosili zapewniliśmy
reprezentację radcy prawnego w postępowaniach w ww. sprawach przed organami
administracji publicznej oraz sądami.
Ponadto radcy prawni izby udzielali
porad prawnych podczas cotygodniowych
dyżurów w siedzibie izby, porad mailowych
i telefonicznych. Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono 355 porad.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
udzieliła też wsparcia prawnego lekarzom
rezydentom w negocjacjach z dyrektorami
szpitali warunków zatrudnienia, wynagrodzenia i organizacji pracy.
Działania Rady w 2018 roku koncentrowały się również na znalezieniu nieruchomości z przeznaczeniem na nową
siedzibę Izby. Po kilkuletnich staraniach, za zgodą Nadzwyczajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się
27.06.2018 r., został zakupiony budynek
przy ul. Wieniawskiego 23. Od 8 sierpnia
2018 r. izba jest jego właścicielem. I choć
nowo nabyty budynek jest w bardzo dobrym

stanie, konieczna jest jednak jego niewielka
przebudowa i modernizacja, w tym zamontowanie windy zewnętrznej. Mając na
uwadze dużą działkę, na której znajduje
się ww. nieruchomość, zdecydowaliśmy
się również na budowę zewnętrznej sali
konferencyjnej połączonej z budynkiem
głównym. W związku z powyższym podjęte
zostały działania mające na celu wyłonienie
pracowni architektonicznej do wykonania
projektu, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi i uzyskanie prawem
wymaganych pozwoleń oraz wyłonienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Aktualnie trwają prace koncepcyjne
i projektowe. Chcielibyśmy zrealizować
przyjęte założenia dot. przeniesienia siedziby OIL w Szczecinie jeszcze w 2019 roku.
W roku sprawozdawczym kontynuowano egzekucję zaległych składek na
rzecz izby. Wysłanych zostało do członków
naszej izby 756 upomnień i 29 ostatecznych wezwań do zapłaty. Na wniosek lekarzy podpisanych zostało 16 porozumień
o rozłożeniu na raty zaległych składek.
Ogólnie w 2018 roku ściągalność składek
wyniosła 79,5%.
Wszystkie działania możliwe były dzięki zaangażowaniu wielu naszych kolegów
i koleżanek pracujących społecznie w komisjach i kołach, angażujących swój czas
prywatny dla dobra wspólnego, za co bardzo
dziękujemy.
Słowa podziękowania kierujemy również do pracowników biura. Bez nich
trudno byłoby nam wykonywać wszystkie obowiązki nałożone na samorząd
lekarski.

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

9

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe
OIL w Szczecinie za rok 2018
dr n. med. Maciej Górski
Skarbnik ORL w Szczecinie
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie działa obecnie w oparciu
o ustawę z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich oraz uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24.02.2003 Nr 44-03-IV w sprawie
zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy. OIL w Szczecinie
nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2018 roku. Działalność OIL w Szczecinie finansowana jest głównie ze składek członkowskich. Od 1.01.2015 roku
wysokość składki członkowskiej wynosi 60 zł (uchwała 27/14/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 r.). Z obowiązku opłacania składek zwolnieni są lekarze po ukończeniu 75 roku życia.
Dodatkowymi źródłami finansowania działalności są wpływy:
z opłat za szkolenia, zwrot kosztów zasądzonych z postępowań
przed OSL i US oraz wpływy z działalności gospodarczej.
Dodatkowo w 2018 roku Okręgowa Rada Lekarska otrzymała zgodę na przekroczenie kosztów określonych w budżecie
na rok 2018, w związku z planowanym zakupem nieruchomości. (Uchwała nr 2/2018/VIII-Z Nadzwyczajnego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia
27.06.2018 r.)
W 2018 roku nie nastąpiły żadne zdarzenia podważające
przyjęte założenia w sposobie gospodarowania zasobami finansowymi w latach następnych.
Spełniając wymogi określone w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie z dniem 01.01.2018 r. korzysta ze zwolnienia podmiotowego
z VAT, o którym mowa w przywołanym artykule. Przedmiotowa
decyzja ORL w Szczecinie wyrażona w uchwale Nr 7/2018/VII
uprościła pracę w dziale księgowości.
Uchwałą nr 51/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 19.09.2018 r. ustalono zasady finansowania członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego OIL w Szczecinie i Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Szczecinie i jego
Zastępców. Łączna kwota wypłaconych należności z tego tytułu
w 2018 roku wyniosła 22.500,00 zł.
W oparciu o uchwałę nr 8/2019/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 23.01.2019 r. umorzono przedawnione
i nieściągalne składki członkowskie za 2013 rok, w wysokości
51.067,17 zł.
W 2018 roku nastąpił wzrost wpływów z tytułu składek członkowskich. Bieżąca analiza składek na poszczególnych kontach
pozwala na szybkie wszczęcie ewentualnych procedur windykowania zaległości, które obejmują w pierwszej kolejności wysyłanie powiadomień o stwierdzonym braku wpłat, a następnie
wezwań do zapłaty oraz zaproszeń na rozmowę ze skarbnikiem.
W 2018 roku do dłużników wysłanych zostało 756 upomnień
i 29 ostatecznych wezwań do zapłaty. Celem OIL jest odzyskanie
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zaległej składki w sposób ugodowy, dlatego też dłużnikom proponowany jest system ratalny. Zostało podpisanych 16 porozumień.
Jeżeli podejmowane działania nie przynoszą rezultatu, podejmowana jest decyzja o windykacji roszczeń w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Ściągalność składek wyniosła 79,5%. Występuje ten‑
dencja wzrostowa.
Analiza przychodów przedstawiona w wykonaniu budżetu
za 2018 rok wskazuje, że zostały one zrealizowane w 108%, natomiast koszty rodzajowe ogółem ukształtowały się na poziomie
3.127.746,00 zł (bez odpisu na NIL) i stanowią 86,8% zaplanowanej kwoty.
W 2018 roku przychody w OIL kształtowały się
następująco:
a) działalność statutowa:
wykonane
składki członkowskie
rejestracja praktyk lekarskich
wydanie opinii komisji bioetycznej
rejestracja podmiotu szkoleniowego
szkolenia

3.556.055,00
28.928,05
222.520,00
3.250,00
140.623,50

pozostałe przychody

7.374,00

wpisowe

7.800,00

razem

3.966.550,55

(pozostałe przychody – opłaty za zaświadczenia do UE + duplikaty PWZ)
b) działalność gospodarcza:
wykonane
dzierżawa pomieszczeń

69.650,91

ogłoszenia

24.888,80

prowizje od INTER POLSKA

18.001,20

razem

112.540,91

c) odsetki:
wykonane
lokaty bankowe
pozostałe bankowe
nieterminowe wpłaty składek
razem

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

57.219,91
1.149,51
22.750,59
81.120,01

VOX MEDICI

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
d) refundacje i dopłaty:

(pozostałe koszty – spotkanie Prezesów Izb Okręgowych w Łodzi
(230 zł) + spotkanie szkoleniowo-integracyjne pracowników izb
lekarskich w Olsztynie (920 zł))

wykonane
Ministerstwo Zdrowia

183.737,03

Urząd Marszałkowski

90.650,00

razem

b) koszty odsetek

274.387,03

wykonane
razem

e) pozostałe przychody:

OIL w Szczecinie nie zalega z żadnymi płatnościami. Wszystkie zobowiązania opłacane są w ustalonych terminach. Salda na
kontach dostawców wskazują jedynie płatności, które nie były
wymagane w 2018 roku.

wykonane
lokaty bankowe
pozostałe bankowe
nieterminowe wpłaty składek
razem

57.219,91
1.149,51
22.750,59

Na dzień 31 grudnia 2018 stan środków finansowych
wyniósł 2.388.926,84 zł

81.120,01

(pozostałe – nota obciążająca NIL za przejazdy delegatów na
zjazd krajowy)
W 2018 roku przychód ze składek wyniósł 3.556.055,00 zł.
Koszty działalności samorządu lekarskiego w 2018 roku
Uzyskane przychody w pierwszej kolejności są pomniejszane
o obowiązkowy odpis na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. Odpis
ustalony w wysokości 15% naliczany jest od wpłaconej składki
członkowskiej. W 2018 roku odpis wyniósł 541.201,30 zł. Obowiązkowy odpis jest wyższy od zapisanego w planie budżetowym o 40.701,30 zł w związku z wyższymi wpływami ze składek
członkowskich.
Koszty w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w układzie rodzajowym:
wykonane
amortyzacja

62.680,86

zużycie materiałów i energii

81.803,68

usługi obce

11.832,00

wynagrodzenia

1.003.512,15

narzuty na wynagrodzenia
pozostałe koszty
razem

1.883.380,59
3.667.180,64

(wynagrodzenia:
• osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę – 791.392,15 zł
• umowy zlecenia, umowy o dzieło – 212.120,00 zł)
Pozostałe koszty związane z prowadzoną działalnością
statutową:
wykonane
koszty komornicze
pozostałe koszty
razem

luty–marzec 2019

609,58
1.150,00
1.759,58

Bank Pekao SA
PEKAO – dobry zysk (lokata)
Millenium (lokata)
ING Bank Śląski

6.601,04
657.875,29
58.397,87
1.500.000,00
166.052,64

W porównaniu z rokiem 2017 stan środków finansowych
zmniejszył się o 5.190.877,89 zł.
W 2018 roku OIL w Szczecinie z własnych środków sfinansowała zakup nieruchomości położonej w Szczecinie przy
ul. Wieniawskiego 23, o wartości 6.000.000,00 zł. Całkowite
koszty kształtowały się następująco:
Zakup nieruchomości
Koszty notarialne

6.000.000,00
130.240,96
12.703,99

Majątek OIL w Szczecinie, oprócz zakupionej w 2018 roku nieruchomości, przedstawia się następująco:

170.130,51

a) inne koszty:

kasa

Pozostałe koszty (operat szacunkowy,
zaliczka dla architekta)

453.840,85

podatki i opłaty

6,82

Wartość brutto środków trwałych

2.768.485,86

Wartość umorzenia środków trwałych

1.266.544,49

Wartość netto

1.501.941,37

Grunty własne w cenie zakupu

186.440,20

OIL w Szczecinie wspólnie z innymi izbami lekarskimi współfinansuje nowy rejestr lekarzy.
OIL w Szczecinie wpłaciło na ten cel łącznie 23.362,00 zł
na poczet umowy licencyjnej zawartej z NIL na opracowane
i wdrożenie nowego systemu informatycznego. Łączny koszt
oprogramowania wynosi 35.042,00 zł. Ostatnia rata zostanie
uregulowana po wdrożeniu nowego rejestru lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska wykonując swoją działalność
statutową zakończyła rok 2018 z dodatnim wynikiem
finansowym, w wysokości 779.346,00 zł.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
za rok 2018
Wieniawskiego 23. Okręgowa Rada Lekarska otrzymała zgodę
na przekroczenie zaplanowanych wydatków w budżecie na 2018
rok (Uchwała nr 2/2018/VIII-Z Nadzwyczajnego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia
27 czerwca 2018 r.).
Komisja oceniła pozytywnie stan środków finansowych będących w posiadaniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku na lokatach bankowych OIL
w Szczecinie miała ulokowane oszczędności na łączną kwotę
1.558.397,87 zł. Przychód w postaci odsetek od lokat bankowych
w 2018 roku wyniósł 57.291,91 zł.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie dysponowała środkami finansowymi w łącznej
kwocie: 2.388.926,84 zł, z czego:
kasa
Bank Pekao SA
PEKAO – dobry zysk (lokata)
Millenium (lokata)

lek. Małgorzata Wiatrow
Przewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Szczecinie
Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji pracowała w składzie:
1) Małgorzata Wiatrow – Przewodnicząca,
2) Katarzyna Blicharska-Czubara – Zastępca,
3) Jan Markowicz – Zastępca,
4) Ewa Kiedrowska – Sekretarz,
5) Wiesław Sarapak.
Komisja Rewizyjna oceniała wykonanie budżetu Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz gospodarowanie środkami
finansowymi w roku 2018.
Podstawowym źródłem finansowania Izby Lekarskiej są składki członkowskie wpłacane przez zrzeszonych lekarzy i lekarzy
dentystów, w wysokości określonej przez Naczelną Izbę Lekarską. W 2018 roku stanowiły one 80,46% wszystkich uzyskanych
przychodów.
Na dzień 31 grudnia 2018 roku wpływy z tytułu składek
wyniosły 3.556.055 zł i przekroczyły założenia planowe o 7,8%.
Współczynnik ściągalności składek za 2018 rok wyniósł 79,5%,
w tym za I półrocze 85,74% i II półrocze 73,34%.
Uzyskane przychody ogółem zostały pomniejszone
o 541.201,30 zł. Kwota ta stanowi obowiązkowy odpis z tytułu
składek członkowskich na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej.
Koszty rodzajowe (po odjęciu składek dla NIL) ogółem
w 2018 roku wyniosły 3.127.746 zł stanowiąc 86,8% założeń
planowych. Wydatki dokonywane były w sposób celowy, umożliwiający terminową realizację zadań oraz w wysokościach
i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Co do zasady były realizowane w sposób nie powodujący
przekroczeń kwot wynikających z zatwierdzonego planu na
2018 rok. Przekroczenia w kosztach eksploatacyjnych związane
były z zakupioną nieruchomością, położoną w Szczecinie przy ul.
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ING Bank Śląski

6.601,04
657.875,29
58.397,87
1.500.000,00
166.052,64

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie działalność za rok
2018 zamknęła z dodatnim wynikiem finansowym w kwocie
779.346 zł.
Majątek Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w postaci
środków trwałych na dzień 31.12.2018 roku przedstawia się
następująco:
Wartość brutto środków trwałych

2.768.485,86

Wartość umorzenia środków trwałych

1.266.544,49

Wartość netto

1.501.941,37

Grunty własne w cenie zakupu

186.440,20

Majątek trwały i wartości niematerialne i prawne „w budowie”:
Nieruchomość Wieniawskiego 23
Nowy system informatyczny

6.142.944,95
23.362,00

Wnioski:
1) Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje do Okręgowego
Zjazdu Lekarzy o przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2018 rok.
2) Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeznaczenie
wypracowanego zysku za 2018 rok na zwiększenie funduszu
statutowego OIL.
3) Okręgowa Komisja Rewizyjna występuje do Okręgowego
Zjazdu Lekarzy z wnioskiem o udzielenie Okręgowej Radzie
Lekarskiej absolutorium za 2018 rok.

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

Sprawozdanie
Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie za 2018 rok
lek. Wiesław Kupiński
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Rok 2018 to okres zmiany kadencji organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. W okresie sprawozdawczym część
działań podejmowana była jeszcze przez
Okręgową Komisję Wyborczą VII kadencji.
Głównie dotyczyły one wyborów delegatów
na Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie i zostały szczegółowo przedstawione
w sprawozdaniu kadencyjnym, które zatwierdził Okręgowy Zjazd Lekarzy. Ponadto
OKW VII kadencji organizowała i przeprowadzała wybory na Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy
OIL w Szczecinie w dniu 24 marca 2018 r.
Opiniowała również 7 protestów wyborczych dotyczących ważności ww. wyborów,
które ostatecznie Naczelny Sąd Lekarski
w całości oddalił.
Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie VIII kadencji działa w następującym
składzie:
–– lek. Wiesław Kupiński – Przewodniczący, członek Prezydium OKW,
–– dr n. med. Iwona Szydłowska – Wiceprzewodnicząca, członek Prezydium OKW,

luty–marzec 2019

–– dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
– Sekretarz, członek Prezydium OKW,
–– lek. Agnieszka Żukiewicz – Członek,
–– lek. Sławomir Cyprys – Członek.
W okresie sprawozdawczym nowo powołana Okręgowa Komisja Wyborcza i jej
Prezydium łącznie odbyły 3 posiedzenia,
w czasie których podjęto 12 uchwał. Wydanych zostało 8 obwieszczeń, które opublikowane zostały w biuletynie „Vox Medici”
oraz w biuletynie informacji publicznej
OIL w Szczecinie.
Wraz z nastaniem VIII kadencji,
Okręgowa Komisja Wyborcza na przełomie kwietnia i maja 2018 r. organizowała
i nadzorowała wybory w organach i na
stanowiska funkcyjne w tych organach
(Okręgowej Radzie Lekarskiej, Okręgowym Sądzie Lekarskim, Okręgowej
Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie).
W związku z wybraniem przez XIV
Krajowy Zjazd Lekarzy do składu Naczelnej Komisji Rewizyjnej lek. dent.
Haliny Teodorczyk – członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie

i niemożliwością sprawowania obu tych
funkcji jednocześnie, OKW w Szczecinie potwierdziła wygaśnięcie mandatu
członka OSL w Szczecinie. Powyższe
nastąpiło na wniosek lek. dent. Haliny
Teodorczyk, która zrzekła się mandatu
członka OSL w Szczecinie. Zgodnie z art.
15 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich w razie wygaśnięcia
mandatu na miejsce członka organu izby
lekarskiej wstępuje kandydat, który w wyborach do tego organu uzyskał kolejno
największą liczbę głosów, a nie utracił
prawa wybieralności. Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie potwierdziła
uzyskanie mandatu członka Okręgowego
Sądu Lekarskiego przez delegata lek. dent.
Krystynę Lassocińską.
Z powodu zrzeczenia się przez lek. Alicję Cymbaluk oraz lek. Krzysztofa Bukiela
mandatu Delegata na Okręgowy Zjazd
Lekarzy OIL w Szczecinie VIII kadencji,
Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie w okresie sprawozdawczym potwierdziła również wygaśnięcie mandatów ww.
lekarzom. Powyższe nastąpiło na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1) ustawy o izbach
lekarskich.

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

Sprawozdanie z działalności
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
OIL w Szczecinie w 2018 r.

prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
W okresie objętym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia 2018 roku
do 31 grudnia 2018 roku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Szczecinie wpłynęło 156 skarg na
lekarzy i lekarzy dentystów zarówno od pokrzywdzonych pacjentów, ich rodzin, ale również organów ścigania, Rzecznika Praw
Pacjenta czy też Narodowego Funduszu Zdrowia.
Z poprzednich okresów sprawozdawczych pozostały niezakończone 142 postępowania, czyli łącznie w 2018 roku w toku
było 298 spraw. Najwięcej złożonych w 2018 roku skarg dotyczyło braku należytej staranności lekarza w toku wykonywanych
czynności medycznych (93 sprawy).
Na nieetyczne zachowanie lekarza złożono 28 skarg. Prowadzonych było 5 postępowań dotyczących poświadczenia nieprawdy, 8 postępowań w związku z przewinieniem związanym
z nieprawidłowym prowadzeniem lub nieudostępnieniem dokumentacji medycznej, 2 postępowania w sprawie konfliktu między
lekarzami, 1 postępowanie dotyczące naruszenia praw chorych
psychicznych (leczenie i orzekanie) oraz 19 postępowań prowadzonych w innych sprawach. Jedno z postępowań prowadzone było
z urzędu, po uzyskaniu informacji z mediów, i dotyczyło lekarza
psychiatry, który zaatakował pracownika ochrony szczecińskiego
sądu siekierą. W związku z prowadzonym przez Prokuraturę
Rejonową w Szczecinie śledztwem związanym z podejrzeniem
dokonania (między innymi) przestępstwa stypizowanego w artykule 13 § 1 Kodeksu Karnego w zw. z art. 148 § 1 Kodeksu
Karnego – tj. usiłowania zabójstwa, OROZ postanowił skierować
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do Okręgowego Sądu Lekarskiego wniosek o tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres 1 roku w stosunku
do lekarza, wobec którego toczy się postępowanie.
Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w 51 sprawach
odmówiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym na
pięć z tych postanowień zostało złożone zażalenie do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie. Sąd uznał, iż wszystkie
zażalone postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania
wyjaśniającego wydane przez OROZ są zasadne i utrzymał je
w mocy. 23 skargi, które wpłynęły do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Szczecinie, zostały przekazane
do Rzeczników innych Izb Lekarskich zgodnie z § 15 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej (Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego
Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r.), gdyż dotyczyły one skarg
na lekarzy nie będących członkami Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie lub zgodnie z § 15 ust. 2 ww. Regulaminu do Naczelnego Rzecznika, ponieważ dotyczyły lekarzy będących członkami organów OIL w Szczecinie. Natomiast 3 skargi złożone
przez osadzonych w Zakładach Karnych zostały przekazane do
Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie.
W 60 sprawach zebrane w toku postępowania wyjaśniającego
dowody nie potwierdziły popełnienia przewinienia zawodowego
przez lekarza lub nie były wystarczające do sporządzenia wniosku
o ukaranie, dlatego też zakończyły się wydaniem postanowienia
o umorzeniu postępowania. W tym 3 z nich zostały zaskarżone
do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie, gdzie Sąd tylko
w jednej sprawie wydał postanowienie o przekazaniu postępowania do dalszego prowadzenia przez OROZ.
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie Rzecznik
skierował 10 wniosków o ukaranie lekarzy, w tym 4 sprawy z zakresu stomatologii, po 1 sprawie z zakresu chorób wewnętrznych,
chirurgii ogólnej, ginekologii, ortopedii i traumatologii oraz
2 sprawy z zakresu innych (dot. używania nazwy Klinika oraz
poświadczenia nieprawdy przez jednego z lekarzy w zakresie
posiadanej specjalizacji).
Reasumując, należy podkreślić iż z 298 spraw będących
w toku w 2018 r. (w tym 156 nowych spraw) udało zakończyć się
wydaniem prawomocnych postanowień lub skierowaniem wniosków o ukaranie lekarzy i lekarzy dentystów – 146 postępowań.
Pragnę zapewnić, iż postępowania wyjaśniające przed OROZ
prowadzone są zgodnie z literą prawa, obiektywnie, bezstronnie
i z należytą wnikliwością. Wymaga to od Rzeczników zdyscyplinowania, pełnego zaangażowania w pracę społeczną łączoną z obowiązkami zawodowymi oraz ciągłego doskonalenia
wiedzy z zakresu odpowiedzialności zawodowej, jak i szeroko rozumianego prawa medycznego. W tym miejscu dziękuję
wszystkim Zastępcom, którzy profesjonalnie i skrupulatnie
wypełniają nałożone na nich obowiązki wynikające z ustawy
o izbach lekarskich. W szczególności dziękuję dr hab. n. med.
Jerzemu Sieńko oraz lek. dent. Małgorzacie Białek, będącym
moimi zastępcami.
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Sprawozdanie roczne z działalności
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 2018
dr n. med. Konrad Jarosz
Przewodniczący Okręgowego Sądu
Lekarskiego
Wypełniając obowiązek prawny określony w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich,
niniejszym przedkładam roczne sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2018 r. W kompetencji
Okręgowego Sądu Lekarskiego leży rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz rozpatrywanie
protestów przeciwko ważności wyborów
delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz
protestów przeciwko ważności głosowania
wniosków o odwołanie.
W tym miejscu wskazać należy, że
w roku 2018 liczba spraw, które wpłynęły do
Okręgowego Sądu Lekarskiego w porównaniu z rokiem ubiegłym uległa zmniejszeniu.
Jednakże należy w tym miejscu podkreślić,
iż Okręgowy Sąd Lekarski VIII kadencji,
rozpoczynając urzędowanie w kwietniu
2018 roku, przejął po poprzedniej kadencji
w sumie 36 nierozstrzygniętych spraw z lat
2016–2017. Tak duża liczba postępowań,
które wymagają rozpoznania przez OSL,
wpływa niejako na wydłużenie okresu
oczekiwania na wyznaczenie terminów
rozpraw.
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Lekarskiego wpłynęło łącznie
40 spraw i wniosków. Struktura spraw,
które wpłynęły w 2018 r. przedstawia się
następująco:
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1) 16 wniosków o ukaranie (w tym 12 nowych wniosków, oraz 4 postępowania,
w których Naczelny Sąd Lekarski uchylił orzeczenie OSL i skierował sprawę
do ponownego rozpoznania);
2) 17 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu lub
o odmowie wszczęcia postępowania
wyjaśniającego,
3) 2 wnioski o przesłuchanie świadka
w ramach tzw. pomocy prawnej,
4) 5 wniosków o zwrot kosztów podróży
dla świadka.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2018 r. Okręgowy Sąd Lekarski rozpoznał:
–– 12 wniosków o ukaranie (w tym również pozostałych do rozpoznania z lat
ubiegłych),
–– 8 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu lub
odmowie wszczęcia postępowania
wyjaśniającego,
–– 2 wnioski o przesłuchanie świadka
w ramach tzw. pomocy prawnej,
–– 5 wniosków o zwrot kosztów podróży
dla świadka.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. w toku pozostawało 13 spraw wymagających wydania
orzeczenia lub postanowienia.
W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Lekarski przeprowadził łącznie
27 rozpraw głównych oraz 21 posie‑
dzeń (w tym posiedzeń niejawnych),

w ramach których wydano orzeczenia
kończące postępowanie w sprawie,
w tym:
1) 12 orzeczeń wydanych na rozprawach
głównych o ukaraniu lub uniewinnieniu lekarza obwinionego, w tym:
–– 3 orzeczenia uniewinniające lekarza
obwinionego,
–– 6 orzeczeń o ukaraniu lekarza obwinionego karą upomnienia,
–– 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza obwinionego karą nagany,
–– 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza obwinionego karą pieniężną,
–– 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza obwinionego karą ograniczenia zakresu
czynności w wykonywaniu zawodu
lekarza prawa wykonywania zawodu.
2) 21 postanowień wydanych na
posiedzeniach,
3) w 1 sprawie umorzono postępowanie
z uwagi na przedawnienie karalności.
Trzy sprawy zostały przekazane do
Naczelnego Sądu Lekarskiego w celu wyznaczenia innego równorzędnego sądu
właściwego do rozpoznania sprawy. Cztery
sprawy pozostają zawieszone w oczekiwaniu na zakończenie równolegle toczącego
się postępowania karnego.
Na koniec pragnę podziękować moim
Zastępcom dr n. med. Ewie Marzec-Lewenstein oraz lek. dent. Marii Domańskiej-Wiktor za wspomaganie mojej osoby
w pełnieniu funkcji Przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego, a także
wszystkim sędziom.
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SPRAWOZDANIE KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

Sprawozdanie za rok 2018
Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Podczas posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
dnia 18.04.2018 r. powołano Przewodniczącą Komisji dr n. med.
Agnieszkę Ruchała-Tyszler, następnie w dniu 23.05.2018 r. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie ustaliła skład osobowy Komisji
Stomatologicznej VIII kadencji:
Przewodnicząca:
–– dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler.
––
––
––
––

Prezydium:
dr n. med. Maciej Górski – Wiceprzewodniczący,
lek. dent. Karolina Dudka – Sekretarz,
lek. dent. Beata Urbańska – członek Prezydium,
lek. dent. Jerzy Szymczak – członek Prezydium.

––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Członkowie:
Andersz Paweł,
Sobolewska Ewa,
Bąkowska-Cieciórska Irena,
Szydłowska Małgorzata,
Białek Małgorzata,
Teodorczyk Halina,
Domańska-Wiktor Maria,
Tomasik Małgorzata,
Grocholewicz Katarzyna,
Tyszler Łukasz,

––
––
––
––
––
––
––
––
––

Kaczmarek Wojciech,
Urbańska Beata,
Kozłowski Adam,
Wałęga-Bąk Dorota,
Piasta Agata,
Załęska Alina,
Piasta Maciej,
Zasieczna-Krzynowek Aneta,
Rawski Paweł.

DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI:
I. KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE:
–– 22.10.2018 r. – spotkanie z lekarzami dentystami stażystami,
przedstawicielem Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Zdrowia Panią Agnieszką Śliwińską, mec.
Marią Rachwał-Frankowską oraz pracownikami biura OIL
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w Szczecinie: „Jak powinna wyglądać prawidłowa realizacja
stażu podyplomowego lekarza dentysty?”.
II. KONFERENCJE/SZKOLENIA/WARSZTATY
ORGANIZOWANE PRZEZ KOMISJĘ:
–– 23–25.02.2018 r. – Ogólnopolska Konferencja z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii, Kołobrzeg,
–– 23.06.2018 r. – Ochrona danych osobowych w gabinecie
stomatologicznym a nowe obowiązki wynikające z RODO,
Międzyzdroje,
–– 14.09.2018 r. – Zastosowanie łuku twarzowego oraz artykulatorów w praktyce lekarza dentysty,
–– 01.10.2018 r. – Ochrona Radiologiczna Pacjenta,
–– 01.10.2018 r. – Inspektor Ochrony Radiologicznej,
–– 08.12.2018 r. – Konferencja z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii, Szczecin.
Łącznie przeszkolonych zostało 627 lekarzy dentystów, w tym
24 lekarzy.
III. DZIAŁALNOŚĆ NA ARENIE OGÓLNOPOLSKIEJ,
WSPÓŁPRACA Z KOMISJĄ STOMATOLOGICZNĄ NRL
I OKRĘGOWYMI IZBAMI LEKARSKIMI W POLSCE:
–– Udział w posiedzeniach Komisji Stomatologicznej NRL.
–– Prace w zespołach roboczych Komisji Stomatologicznej NRL:
–– Zespół ds. kształcenia lekarzy dentystów (Zespół ds.
kształcenia),
–– Zespół ds. oceny funkcjonowania systemu świadczeń stomatologicznych gwarantowanych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontaktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia (Zespół ds.
NFZ).
–– Zespół ds. kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli praktyk zawodowych i podmiotów
leczniczych (Zespół ds. wykonywania zawodu).
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–– Zespół ds. oceny regulacji prawnych w zawodach pomocniczych oraz kontaktów z przedstawicielami zawodów pomocniczych (Zespół ds. zawodów pomocniczych).
–– Zespół ds. współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi w celu ew. opracowania aktualizacji
standardów leczenia (Zespół ds. standardów).
IV. WSPÓŁPRACA KOMISJI WEWNĄTRZ STRUKTUR OIL
ORAZ Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI:
––
––
––
––
––
––
––
––
––

z Komisją ds. Kształcenia Podyplomowego,
z Komisją ds. Kultury, Sportu i Rekreacji,
z Klubem Młodego Lekarza,
z Biuletynem Vox Medici,
z Komisją Stomatologiczną NRL,
z Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Oddział Szczecin,
z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie,
z Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną PUM Sp. z o.o.,
z Wydziałem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,
–– z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
–– z NFZ.
V. STANOWISKA I APELE KOMISJI:
–– 7.12.2018 r. – Stanowisko w sprawie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
i niektórych innych ustaw.
INNE:
–– 20.03.2018 r. audycja informacyjna w TVP 3 Szczecin z okazji
„Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej”,
–– 7.12.2018 r. – spotkanie lekarzy dentystów reprezentujących
Izby Lekarskie Zachodniego Rejonu Polski. W spotkaniu wzięli

udział: lek. Wiesław Kupiński – Wiceprezes ORL w Szczecinie,
lek. dent. Rafał Kiełkowski – Wiceprezes ORL w Katowicach
Śląska Izba Lekarska, lek. dent. Iwona Świątkowska – Wiceprezes ORL we Wrocławiu i lek. dent. Anna Sumisławska
– Komisja Stomatologiczna ORL we Wrocławiu, lek. dent.
Danuta Sorochan-Olszak – Wiceprezes ORL w Zielonej Górze,
lek. dent. Izabela Śniady – Wiceprezes ORL w Gorzowie
Wielkopolskim, dr n. med. Maciej Marcinowski – KS ORL
w Poznaniu, dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz, prof.
PUM Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM,
dr hab. n. med. Ewa Sobolewska, prof. PUM Prodziekan ds.
studentów programu polskojęzycznego PUM, Marta Piasecka-Buszkiewicz przedstawiciel Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie,
mec. Maria Rachwał-Frankowska, mec. Katarzyna Bednarek
oraz Miroław Stańczyk – Redaktor Naczelny Infodent 24,
–– 2018 r. – zbiórka publiczna na rzecz dzieci z domów dziecka
objętych opieką OIL w Szczecinie w trakcie: konferencji
naukowo-szkoleniowych, warsztatów, kursów medycznych,
szkoleń organizowanych przez Komisję.

Nagrody za egzamin
specjalizacyjny
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwałą nr 3/2019/VIII przyznała
nagrody za egzamin specjalizacyjny zdany w 2018 roku z wynikiem bardzo
dobrym, po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego.
Wręczenie nagród pieniężnych w wysokości 1000 zł wraz z listem gratulacyjnym nastąpiło na marcowym posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.
Wyróżnieni lekarze to:
1) Lek. Marlena Prochorenko – w dziedzinie chorób wewnętrznych,
2) Lek. Emilia Szklarska – w dziedzinie chorób wewnętrznych,
3) Lek. Norbert Wójcik – w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
Wszystkim uhonorowanym składamy serdeczne gratulacje i życzymy
dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!
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DZIEŃ ZDROWIA

Dzień Zdrowia z OIL w Szczecinie
dr n. med. Magda Wiśniewska
Prezes ORL w Szczecinie
W niedzielę, 07.04.2019 r. w godz. 12.00–16.00 w Szczecinie na
Jasnych Błoniach Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zorganizowała „Dzień Zdrowia”.
Mieszkańcy Szczecina mieli możliwość bezpłatnie wykonać
pomiar ciśnienia tętniczego, saturacji oraz badanie poziomu
glukozy we krwi, które przeprowadzali młodzi lekarze i studenci
PUM w Szczecinie.

I choć Dzień Zdrowia organizowany był przez naszą izbę po
raz pierwszy, mam nadzieję że na stałe wpisze się w kalendarz
wydarzeń organizowanych przez OIL w Szczecinie. Aktywny
udział mieszkańców Szczecina, którzy ochoczo poddawali się
badaniom profilaktycznym, rozmawiali z naszymi Ekspertami,
gł. na temat szczepień ochronnych, oraz składali podpisy pod
obywatelskim projektem ustawy, motywuje nas do organizacji
kolejnych takich Dni Zdrowia.
W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować wszystkim
koleżankom i kolegom lekarzom oraz studentom PUM, którzy
pracując społecznie i poświęcając swój niedzielny czas przyczynili się do zrealizowania najważniejszych założeń Dnia Zdrowia, tj.: szerzenia profilaktyki zdrowia i promowania szczepień
ochronnych wśród mieszkańców naszego miasta. Dziękuję za zaangażowanie, poświęcony czas, gotowość do niesienia pomocy
i szerzenia wiedzy medycznej.

Można było porozmawiać o szczepieniach ochronnych z lekarzami specjalistami w dziedzinie pediatrii, chorób zakaźnych
i pediatrii metabolicznej. Naszymi Ekspertami w tym dniu byli:
prof. dr hab. n. med. Maria Giżewska (z Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii
Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie) oraz dr Lucyna Idus,
dr Joanna Łasecka-Zadrożna i dr Przemysław Ciechanowski
(z Oddziału Dziecięcego oraz Oddziału Dziecięcego Obserwacyjno-Zakaźnego SPWSZ w Szczecinie).
Zbierane były również podpisy pod projektem ustawy
przygotowanym w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo myślimy”. Udało się zebrać ok.
1000 podpisów!
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PRAWO

Recepty papierowe
na „starych” drukach
tylko do 17 kwietnia 2019 r.?
Katarzyna Bednarek
radca prawny
Przypomnienia wymaga, że od dnia
18 kwietnia 2018 r. obowiązuje nowe
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept
(Dz. U. z 2018 r., poz. 745 z późn. zm.). Rozporządzenie to wprowadziło nowe wzory
recept Rp oraz Rpw w postaci papierowej,
które określone zostały w załącznikach
nr 6 i 7 do ww. rozporządzenia.
Co się zmieniło?
Nowy wzór recepty papierowej Rp różni
się od tego poprzedniego opisem pola przeznaczonego na podpis osoby wystawiającej
receptę. We wzorze recepty obowiązującym do dnia 18 kwietnia 2018 r. widniał
w tym polu opis cyt.: „Dane i podpis lekarza”. Od 18 kwietnia 2018 r. obowiązuje
zaś opis cyt.: „Dane i podpis osoby uprawnionej”. Zmiana zdawałoby się kosmetyczna, niemniej jednak podyktowana była
koniecznością ustalenia wzoru recepty,
z którego korzystać będą mogli nie tylko
lekarze, ale również i pielęgniarki uprawnione do wystawiania recept. Nowy wzór
recepty Rp jest zatem pod tym względem
uniwersalny.
Z kolei nowy wzór recepty papierowej
Rpw, wystawianej z przeznaczeniem na
leki narkotyczne, różni się od poprzedniego
usunięciem pola opisywanego wcześniej
jako „Data realizacji „od dnia”:”. Zniesiona
zatem została możliwość wpisywania późniejszego terminu realizacji recepty Rpw.
Istotnym jest przy tym, że zgodnie
z § 19 przedmiotowego rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie recept cyt.:
„Dopuszcza się stosowanie druków recept
zgodnych ze wzorem obowiązującym przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia,
jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie rozporządzenia.” Minister Zdrowia umożliwił zatem stosowanie „starych” druków recept jeszcze przez
okres 12 miesięcy po dniu wejścia w życie
nowego rozporządzenia. Począwszy więc
od dnia 18 kwietnia 2019 r., w myśl cytowanego wyżej przepisu prawa, poprzednio
obowiązujące druki recept nie będą mogły
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być już w użyciu. Roczny okres przejściowy
miał umożliwić lekarzom wykorzystanie
nabytych wcześniej druków recept oraz
zaopatrzenie się w druki odpowiadające
wzorom recept obecnie obowiązującym.
Dodać przy tym należy, że recepty wystawione przez osobę uprawnioną przed
dniem 18 kwietnia 2019 r. jeszcze na „starym” druku, będą ważne i będą mogły być
zrealizowane.
W kontekście powyższych przepisów
prawa rodzi się więc pytanie, czy w przypadku wystawienia po dniu 18 kwietnia
2019 r. recepty na nieaktualnym już druku,
pacjent będzie mógł zrealizować tę receptę
w aptece. W tym zakresie analizie należałoby poddać dwa przepisy prawa. Po pierwsze,
zgodnie z art. 95c ustawy z dnia 6 września
2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 499) cyt.: „Recepta w postaci
papierowej, na której przepisano wyłącznie
produkty lecznicze niepodlegające refundacji, posiadające kategorię dostępności „Rp”
lub „Rpz”, nie musi odpowiadać wzorowi
recepty określonemu w przepisach wydanych na podstawie art. 96a ust. 12. [a więc
wzorowi recepty określonemu w nowym
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept –
przyp. aut.]”. Po drugie zaś, zgodnie z § 8
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept cyt.:
„Recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8
ustawy – Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy:
1) umiejscowienie tych danych nie odpowiada poszczególnym częściom
wzoru recepty przeznaczonym na ich
rozmieszczenie;
2) adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu.
3) recepta pod względem graficznym, jej
rozmiar lub kształt nie odpowiadają
wzorowi recepty, a dane na recepcie
są zamieszczone w sposób czytelny.”
O ile więc nie budzi wątpliwości,
iż w przypadku produktów leczniczych
niepodlegających refundacji, posiadających kategorię dostępności „Rp” lub
„Rpz”, wystawienie recepty przy użyciu
w w w.o i l.szcze c i n.p l

nieaktualnego już wzoru nie spowoduje
problemów z jej realizacją, o tyle problem
może wystąpić w przypadku recept wystawionych na „starym” druku na produkty
lecznicze podlegające refundacji. Okazuje się bowiem, że samorząd aptekarski
wyjątkowo rygorystycznie podchodzi do
wskazanego wyżej przepisu prawa i niezgodność druku recepty „pod względem
graficznym” interpretuje pod kątem niedostosowania tej recepty pod kątem jej
kształtu i rozmiaru. Wystawienie recepty
z oznaczeniem „Data i podpis lekarza”
zamiast „Data i podpis osoby uprawnionej” jest rozpatrywane przez samorząd
aptekarski pod kątem niezgodności treści,
a nie niezgodności graficznej.
Jak wynika jednak z najnowszych doniesień prasowych, istnieje cień szansy,
że nie trzeba będzie niszczyć „starych”
recept lub obawiać się odmowy realizacji
recepty w aptece w przypadku jej wystawienia na poprzednio obowiązującym druku.
Ministerstwo Zdrowia zadeklarowało bowiem, że wydłuży przewidziany w cytowanym wyżej § 19 rozporządzenia okres
przejściowy na korzystanie ze „starych”
druków recept do końca 2019 r. Powyższe
byłoby zresztą pożądane także w kontekście
zbliżającego się terminu wprowadzenia
jako obowiązkowych recept elektronicznych (już od stycznia 2020 r.). Na dzień
oddania niniejszego artykułu do druku
nie ogłoszono jednak nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept, wydłużającej
czas stosowania dotychczasowych druków recept. Pozostaje zatem oczekiwać,
że powyższe nastąpi w terminie do dnia
18 kwietnia 2019 r.
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(Nie)porozumienie z Ministrem Zdrowia.
Co dalej po roku od porozumienia?
lek. Jakub Bajer
Komisja ds. Młodych Lekarzy
WIL w Poznaniu,
Sekretarz Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL
Minął już ponad rok od podpisania porozumienia między Porozumieniem Rezydentów OZZL a Ministrem Zdrowia, które
było trudnym kompromisem, który miał
rozpocząć proces zmian w ochronie zdrowia w Polsce. Czy tak się stało? Zapewne
większość z nas dostrzega, że niekoniecznie. Oto podsumowanie realizacji porozumienia ze stanem na 16 kwietnia 2019.
Jak liczyć PKB, żeby budżet się
dopiął?
Na samym początku warto omówić najbardziej istotny punkt porozumienia,
tj. nakłady na ochronę zdrowia w Polsce.
W zeszłym roku udało się wywalczyć, by
na ochronę zdrowia przekazywano 6% PKB
od 2024 r. Patrząc wyłącznie na wartości
bezwzględne, środki na ochronę zdrowia
rosną z roku na rok. Wydawało się jednak oczywistym, że zapis ten ma dotyczyć
PKB na dany rok (prognozowanego), gdyż
wszystkie wydatki planowane w budżecie
względem odsetka PKB są właśnie w ten
sposób liczone. Niestety ochrona zdrowia także w tym przypadku okazała się
niechlubnym wyjątkiem – postanowiono
bowiem, że zdrowie jest mniej ważne od
np. obronności i środki przekazywane na
ochronę zdrowia są liczone zgodnie z PKB
podanym rok wcześniej przez GUS. W skrócie oznacza to, że środki na 2019 r. są
liczone na podstawie PKB z 2017 r. Tylko
w tym roku jest to strata dla pacjentów
i pracowników ochrony zdrowia na poziomie 7,5 miliarda złotych, a współczynnik
PKB zamiast wynieść 4,86% kształtuje się
na poziomie 4,51%… Jest to dobrze przemyślany manewr – taki sposób liczenia,
mimo że niestosowany w innych przypadkach, jest w pełni zgodny z obowiązującym
prawem. Stanowi to jednak niezbity dowód,
że ochrona zdrowia nigdy nie była, i bez
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lek. Michał Bulsa
Przewodniczący Komisji Młodego Lekarza
ORL w Szczecinie
oraz Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL

naszej interwencji nie będzie, dla żadnej
partii rządzącej priorytetem, skoro jako
jedyna traktowana jest przez budżet państwa w ten sposób.

przy zwiększonym naborze na konkretnej
uczelni lub na kompletnie nowym kierunku
jest odpowiednia? To już temat na dyskusję
przekraczającą ramy tego artykułu.

Spełnione obietnice

Daleko od ideału

Pierwszym ze spełnionych niestety z mocnym poślizgiem przez ministerstwo punktów były podwyżki dla lekarzy i lekarzy
dentystów rezydentów. Obecnie zarabiają
oni od 4000 do 6000 zł brutto w zależności
od rodzaju specjalizacji, roku szkolenia oraz
pobierania lub nie tzw. „bonu patriotycznego”. Nadal są to kwoty dalekie od wieloletnich postulatów samorządu lekarskiego
(2 średnie krajowe dla lekarza bez specjalizacji, 3 średnie krajowe dla specjalisty),
jednak w porównaniu z wcześniejszymi
wynagrodzeniami jest to krok do przodu.
Kolejną zrealizowaną obietnicą zawartą
w porozumieniu jest nadanie lekarzom
ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Dzięki wprowadzeniu
takiego zapisu w ustawie o działalności
leczniczej lekarz pracujący w placówce
finansowanej ze środków publicznych jest
chroniony prawnie w przypadku agresji ze
strony pacjenta. Napaść na lekarza w takiej
sytuacji jest obecnie przestępstwem ściganym z urzędu. W dobie roszczeniowości
i agresywnych zachowań niektórych pacjentów jest to bardzo ważne osiągnięcie.
Ponadto zgodnie z porozumieniem zostały zwiększone nabory na studia lekarskie w Polsce. Z jednej strony zwiększono
limity przyjęć, z drugiej kolejne uczelnie
otwierają kierunek lekarski w ramach
swojej struktury. Przy tak znacznym
niedoborze kadry lekarskiej w Polsce
zwiększanie liczby studentów kierunku
lekarskiego jest podstawowym sposobem
przeciwdziałania pogarszaniu się sytuacji
w ochronie zdrowia. Czy jakość nauczania

Czytając początek tego tekstu, mogłoby się
wydawać, że udało się zrealizować część
punktów porozumienia, jednak w rzeczywistości zdecydowaną większość wcielono
w życie tylko częściowo. Chociażby „bony
patriotyczne” – lekarze dentyści zostali
z ich otrzymania wykluczeni w związku
z kontrowersyjną interpretacją zapisu
ustawowego. Czy ustawodawca zapomniał,
że zgodnie z ustawą, gdy nie precyzuje
się, że dany przepis nie dotyczy lekarzy
dentystów, „lekarz” oznacza również lekarza dentystę? Najwyraźniej interpretacja
została dokonana tak, jak było wygodniej,
przez co ucierpiało w skali kraju tylko/
aż ok. 100 lekarzy dentystów w trakcie
rezydentury.
Porozumienie przewidywało ponadto
6 dni urlopu szkoleniowego dla wszystkich
lekarzy. Do tej pory doczekali się tego tylko
lekarze w trakcie specjalizacji. Specjaliści niestety zostali pominięci. Pominięto
również specjalistów pracujących w AOS
lub lekarzy dentystów zatrudnionych
w Uniwersyteckich Centrach Stomatologii w temacie podwyżek zagwarantowanych, zgodnie z porozumieniem, wszystkim
specjalistom do minimum 6750 zł brutto
w przypadku deklaracji pracy wyłącznie
w jednym miejscu. Czym różni się specjalista pracujący w poradni od specjalisty
z oddziału? Zastanawiam się, czy Minister
Zdrowia umiałby na to pytanie odpowiedzieć i uzasadnić taką decyzję…
Kolejnym punktem zawartym w porozumieniu było przeprowadzenie rozmów pomiędzy ministerstwem a innymi
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grupami zawodowymi w ochronie zdrowia.
Rozmowy te wprawdzie się odbyły, jednak
ministerstwo nie miało dla nich żadnej
propozycji godnej rozważenia.
W swoich zapisach porozumienie zawierało również informatyzację ochrony
zdrowia. Sposób wejścia w życie e-zwolnień
jest chyba wszystkim znany i najlepiej pozostawić ten temat bez komentarza. Wprowadzenie pilotażu e-recept od 2019 roku
spowodowało liczne problemy w realizacji recept pro auctore. E-skierowania czy
e-zlecenia to na razie melodia przyszłości.
Zdecydowanie realizacja porozumienia
w tym zakresie odbiega od założeń.
Nie mamy pańskiego płaszcza
i co pan nam zrobi?
Ministerstwo Zdrowia kilka punktów porozumienia uznało za kompletnie nieistotne
i nie zajęło się ich realizacją lub, wręcz
przeciwnie, wykonało ruchy mające na
celu wprowadzenie rozwiązań sprzecznych
z porozumieniem. Mowa tutaj o planowanym zniesieniu obowiązku określania refundacji z lekarzy poprzez wprowadzenie
e-recept. Niestety, pomimo obietnicy przygotowania do końca 2018 roku projektu
ustawy mającego zdjąć z lekarzy ten przymus, nie doczekaliśmy się tego. Co więcej,
w marcu 2019 r. przyjęto rozwiązania zaostrzające kary za błędnie przyznaną pacjentowi refundację. Jest to jawne złamanie
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zapisów porozumienia przez stronę rządową i najbardziej skrajny przykład poczucia
bezkarności w kwestii jego realizacji.
Do niezrealizowanych punktów porozumienia należy również niewykonanie
ewaluacji świadczeń refundowanych ze
środków publicznych (tzw. koszyka świadczeń) i ich urealnienie – czas na to minął
w styczniu 2019. Według relacji z ministerstwa prace nad tym punktem trwają. Ciekawe czy kiedyś się zakończą? Czy można
jednak wierzyć w te zapewnienia, skoro
minął już ponad kwartał od chwili, gdy
punkt ten miał wejść w życie?
Podobnie sytuacja wygląda z przedstawieniem przez Ministra Zdrowia Radzie Ministrów projektu zmiany ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Projekt został przygotowany przez zespół
powołany przez ministra, któremu przewodniczył dr Jarosław Biliński, i przedstawiony ministerstwu w styczniu 2019.
Zawierał on konkretne zmiany w ustawie,
a nawet projekty rozporządzeń. Co z tego,
skoro ministerstwo, mając czas do końca
marca, by przedstawić go Radzie Ministrów, do tej pory jedynie mówi, że działa
w tej sprawie?
Co możemy z tym zrobić?
W powyższym tekście pominęliśmy kwestie
związane z lokalnymi problemami – opóźnieniem wypłaty podwyżek, kreatywnością
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dyrekcji niektórych szpitali w zakresie tzw.
zabierania za zejścia po dyżurze i innych
aspektów związanych z prawem pracy – na
ten temat można by napisać osobny artykuł. Nawet bez tego widać jak na dłoni, że
strona rządowa nie liczy się z podpisanymi
zobowiązaniami i nadzieje na polubowne
rozstrzygnięcie tego sporu prysły. Dlatego
Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy,
wraz z Porozumieniem Rezydentów OZZL,
podjął decyzję o organizacji manifestacji
wyrażającej nasz sprzeciw wobec takiego
traktowania środowiska lekarskiego przez
rządzących.
Manifestacja odbędzie się 1 czerwca
2019 r. w Warszawie. W imieniu Komisji
Młodego Lekarza ORL w Szczecinie, Komisji ds. Młodych Lekarzy WIL w Poznaniu
oraz Komisji ds. Młodego Lekarza NRL
serdecznie zapraszam na manifestacje.
Manifestacja ma być jedynie wstępem do dalszych działań mających doprowadzić do renegocjacji warunków
porozumienia jeszcze w tym roku. By to
się udało, musimy być solidarni i działać
wspólnie. Już teraz zachęcam, by w okresie wakacyjnym i jesienią spędzić więcej
czasu z rodziną, nie pracować ponad siły.
Zadbajmy o własne zdrowie, o naszych
bliskich – pracujmy na jednym etacie,
zgodnie z Kodeksem pracy. Zawalczmy
w ten sposób wspólnie o lepsze jutro
ochrony zdrowia w Polsce!
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CO SŁYCHAĆ U DENTYSTÓW?

Co jest Trendy w Stomatologii?
Czyli słów kilka o XXII ogólnopolskiej konferencji
Najnowsze Trendy w Stomatologii, Kołobrzeg, 29–31.03.2019 r.
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Tegoroczne Trendy dostarczyły dużo emocji
zarówno uczestnikom jak i organizatorom.
A co było do tego przyczynkiem? ;-)
1. WYKŁADOWCY
Serce i duma naszej konferencji! Udało
nam się zaprosić Prezydent PTS, konsultantów krajowych, interesujących naukowców i klinicystów. Jak wynika z ankiet
uczestnicy Trendów podkreślali „wysoki
merytoryczny program konferencji”
2. SESJA SAMORZĄDOWA
Debata odbyła się z udziałem posłów
zarówno koalicji jak i opozycji. Dyskusja była
bardzo ciekawa i przede wszystkim owocna.
Mamy zapewnienie o wsparciu naszych postulatów związanych z możliwością zatrudniania w praktykach zawodowych. Ostre
veto dla prywatnych szkół dentystycznych
postawiła prodziekan wydziału lekarsko-stomatologicznego prof. Ewa Sobolewska.
I tu również i wsparcie strony politycznej.
Posłowie zarówno Czesław Hoc (europoseł
PIS), jak i Marek Hok (KO) oraz Radosław
Lubczyk (KO) byli zdania, że konieczne
jest zorganizowanie posiedzenia sejmowej
Komisji Zdrowia poświęconej stomatologii.
3. INTEGRACJA
To kulminacyjny punkt naszych
Trendów. Dlatego nie mogło jej zabraknąć. Na ziemi kołobrzeskiej przywitała
nas Prezydent Miasta – Anna Mieczkowska, która wspólnie z marszałkiem woj.

zachodniopomorskiego, prezydentem miasta Szczecin oraz prezesem Naczelnej Rady
Lekarskiej objęli Trendy patronatem honorowym. Clou programu to spotkanie w piątkowy wieczór, gdzie mogliśmy podziwiać
wspaniałe pokazy pary gimnastycznej Delfina & Bartek – zwycięzców V edycji „Mam
talent”. Wspaniałe umiejętności, akrobacje
mrożące krew w żyłach. Tradycyjnie nie
mogło zabraknąć zbiórki na rzecz akcji „Lekarze dzieciom”. W tym roku to 5960 zł.
4. WSPANIAŁA ATMOSFERA
Tak, to prawda, piszę o tym nieskromnie, ale to właśnie uczestnicy Trendów
tworzą ten niespotykany klimat. Dziękuję
Wam za to! (w tym roku lista uczestników
została zamknięta dwa tygodnie przed terminem konferencji!).
A skoro o klimacie mowa – dodatkowym
bonusem była wspaniała pogoda.
I czegóż chcieć więcej?
Na zakończenie… Owocem naszych
ogólnopolskich trendów jest relacja
w TVP3 Szczecin mająca cel edukacyjno-informacyjny. Dedykowana jest mieszkańcom woj. zachodniopomorskiego.
W tym roku nieprzypadkowo tematem
była cukrzyca. Tym samym Komisja Stomatologiczna ORL w Szczecinie włączyła
się do ogólnopolskiej akcji Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego „Zdrowie jamy
ustnej zaczyna się na talerzu”. Relacja
dostępna pod linkiem https://szczecin.
tvp.pl/42074535/telenotatnik-najnowsze-trendy-w-stomatologii-2019.

KOMUNIKAT
Dnia 19.06.2019 r. o godz. 11.00 odbędzie się otwarte posiedzenie
Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie dotyczące
współpracy lekarzy świadczeniodawców z NFZ.
Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o zgłaszanie
swojego udziału na adres e-mail ksidor@oil.szczecin.pl
lub telefonicznie 91 48 74 936 wew. 116 do dnia 05.06.2019 r.

Artykuły prasowe zarówno z konferencji jak i debaty są dostępne na stronie
ogólnopolskiego portalu Infodent24.pl
Składam serdeczne podziękowania
wykładowcom:
–– Prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – Prezydent Polskiego Towarzystwa Naukowego
–– Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich – Gdański Uniwersytet Medyczny
–– Prof. Tomasz Gedrange – Uniwersytet
Medyczny w Dreźnie
–– Prof. dr hab. n. zdr. Beata Karakiewicz
– Kierownik Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
–– Prof. dr hab. n. med. Beata Kawala –
Konsultant krajowy z ortodoncji
–– Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk – Konsultant krajowy ze
stomatologii dziecięcej
–– Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska – President of the European Academy of
Dentomaxillofacial Radiology
–– Prof. dr hab. n. med. Teresa Sierpińska – Konsultant krajowy z protetyki
stomatologicznej
–– Dr hab. n. med Wojciech Bednarz –
Wrocławski Uniwersytet Medyczny
–– Dr n. med. Jacek Ciesielski – Prywatna
Klinika Stomatologiczna w Łodzi
–– Dr n. med. Anita Horodnicka-Józwa
– Klinika Pediatrii, Endokrynologii,
Chorób Metabolicznych i Kardiologii
Wieku Rozwojowego PUM w Szczecinie
–– Dr n. med. Robert Józwa – Ordynator Oddziału Kardiologii, Kardiologii
Inwazyjnej i Intensywnego Nadzoru
Kardiologicznego SPWSZ w Szczecinie
–– Dr n. med. Włodzimierz Łojewski –
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
–– Dr n. med. Małgorzata Tomasik – Pomorski Uniwersytet Medyczny
–– Dr n. med. Marek Zienkiewicz – Lekarz
anestezjolog w SPSK nr 2 w Szczecinie
Dziękuję również partnerom konferencji, jak również wszystkim tym osobom, które włączyły się w organizację tego
naukowo-szkoleniowego przedsięwzięcia!
Zapraszamy na kolejne edycje.
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Od góry: prof. Marzena Dominiak, prof. Dorota Olczak-Kowalczyk, prof. Teresa Sierpińska, prof. Ingrid Różyło-Kalinowska, prof. Tomasz Gedrange,
prof. Beata Kawala, dr hab. n. med. Wojciech Bednarz, prof. Katarzyna Emerich, prof. Beata Karakiewicz

Od góry: dr n. med. Małgorzata Tomasik, dr n. med. Marek Zienkiewicz, dr n. med. Anita Horodnicka-Józwa, dr n. med. Jacek Ciesielski, dr n. med. Wło‑
dzimierz Łojewski, dr n. med. Robert Józwa
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CO SŁYCHAĆ U DENTYSTÓW?

Od góry: Anna Mieczkowska Prezydent Miasta Kołobrzeg, prof. Marzena Dominiak Prezydent PTS, dr n. med. Łukasz Tyszler Wiceprezes ORL w Szczecinie,
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie, prof. Ewa Sobolewska Prodziekan ds. studentów pro‑
gramu polskojęzycznego PUM, Komisja Stomatologiczna ORL w Szczecinie
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SPORT, KULTURA, REKREACJA
ZAPRASZAMY NA WYDARZENIA
KULTURALNE I SPORTOWE
ORGANIZOWANE PRZEZ KOMISJĘ DS. KULTURY,
SPORTU I REKREACJI ORL W SZCZECINIE
1. IX Międzynarodowy Przegląd Lekarzy Śpiewających
„Musica mores confirmat”,
10–12.05.2019 r., Szczecin
2. XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich
w Żeglarstwie Klasa Omega,
14–16.06.2019 r.
3. XII Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Siatkówce Plażowej w Niechorzu,
13–16.06.2019 r.
4. XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
– Modry Las Golf Club (21.06.2019 r.)
– Binowo Park Golf Club (22.06.2019 r.)
Szczegółowe informacje: www.oil.szczecin.pl zakładka: Sport, kultura, rekreacja

W dniach 17–19 maja 2019 roku
na kortach Szczecińskiego Klubu Tenisowego odbędzie się

IX TURNIEJ TENISOWY LEKARZY
Kategorie: open mężczyzn, open kobiet oraz gra podwójna
Adres: Szczecin, al. Wojska Polskiego 127
Organizator: Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie
Dyrektor turnieju – Dariusz Adamczyk tel. 602 353 308
Zapisy: Mariola Kąkol, tel. 501 418 606; Filip Stelter, tel. 693 090 222;
Andrzej Czyż – sędzia, tel. 601 780 941
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SPORT, KULTURA, REKREACJA
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:
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FitProfit: 125,00 zł

FitSport: 59,00 zł

cena karty nielimitowanej

cena karty na 8 wejść
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OKIEM HIPOCHONDRYKA

Okiem hipochondryka
Nagle, nie wiadomo skąd
Kilka dni ciepłych nam się trafiło i już!
Pylić zaczęły trawy, drzewa, krzaki jakieś.
A z czym się to wiąże? Z ALERGIĄ!!! Pojawia się nagle, nie wiadomo skąd, podstępnie, znienacka, bez uprzedzenia, bez
wypowiedzenia wojny, zdradziecko, jak
ruska i niemiecka armia w Polsce jesienią 1939 roku, jak wojownicy ninja, jak
pracownik jakiejś telefonii komórkowej
z kolejną „fantastyczną” ofertą. Alergia
atakuje, jak głosiła przed laty reklama
pewnego produktu – „z siłą wodospadu”,
z mocą nauczycielskich strajków, jak broń
masowego rażenia, rzuca się jak ludność na
promocje w spożywczych dyskontach. Ostro
i bez pardonu. I „nie ma zlituj się”. Alergia jest i już. Od razu na myśl przychodzi
jedno pytanie jakie kilka lat temu pewien
hodowca papryki na wielką skalę zadał
ówczesnemu premierowi rządu: „jak żyć”.
No właśnie, jak żyć z tą cholerną alergią?!
Oczywiście można zaufać telewizyjnym
reklamom aplikującym nam od wczesnej
wiosny cudowne oraz magiczne wynalazki
i zaatakować najbliższą aptekę wydając
ciężko zarobione pieniądze na różne farmakologiczne specyfiki mające zlikwidować: okrutny katar, gigantyczne łzawienie
i zaczerwienienie oczu, powstrzymać kichanie, zlikwidować „gulę” w gardle oraz
dać odetchnąć płucom. Ale to by było za
proste. Łyknąć kilka pigułek i po sprawie.
Tak twierdzą ci, którzy tego nie przeżyli.
Polskie Towarzystwo Lekarskie
Oddział Regionalny w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin

A kto tego nie przeżył nie wie nic o ciemnej stronie wiosny, lata, a czasami nawet
wczesnej jesieni.
Bo alergia to przeciwnik sprytny, chytry, przebiegły i podstępny. Tak jakby na
bieżąco studiowała „Księcia” Machiavellego
albo „Sztukę wojny” Sun Tzu. Nie tak łatwo
wprowadzić ją w błąd, uśpić jej czujność,
sprowadzić na manowce, zaserwować jej
jakąś tabletkę, niby farmakologicznego
konia trojańskiego a ona da się na to nabrać. O nie, nie. Kto tego nie przeżył ten
nie wie o czym mówi.
Ten kto nie wprowadził do swego organizmu setek a może nawet tysięcy pigułek,
których jedynym efektem było zminimalizowanie objawów, i to czasami tylko na
chwilę, nie wie o czym chce dyskutować.
Ktoś kto nie kichał seriami (np. 20 razy
pod rząd) i przypadłość ta nie dopadła go
ot, choćby w kościele (podczas niedzielnej
mszy w trakcie odczytywania przez księdza
listu pasterskiego albo w środku kazania)
czy też w kinie (w samym środku akcji lub
w chwili intymnego zbliżenia się bohaterów na ekranie albo jakiejś pary siedzącej
obok) nie wie o czym chciałby deliberować.
Ktoś kto nie wlewał sobie do nosa i oczu
hektolitrów płynów zwanych kroplami nie
wie jaka to „przyjemność”. Ktoś kto nie
czuł masakrycznego swędzenia oczu nie
wie jaki to ból codzienny, cogodzinny i co
chwilowy. Jaką walkę musi toczyć alergik

z samym sobą, ile musi wykazać samozaparcia i siły woli, żeby nie wkładać paluchów do oczu (nie pomaga zakuwanie dłoni
w kajdanki ani wiązanie ich w najbardziej
wymyślne więzy – jak będzie trzeba, to
zrobi to palcami stóp) i trzeć i trzeć i trzeć!
Żeby tylko przestało swędzieć. A że oczy
potem puchną i czerwienieją? Nieważne!
Ważne, że choć na chwilę zaspokoiło się
tę bestię swędzącą.
Ktoś kto nigdy nie przychodził przez
przynajmniej kilkanaście dni do pracy
z czerwonymi oczami, sinym nosem oraz
spuchniętą twarzą nie wie jak ludzie patrzą na niego i potrafią być okrutni. Bo jak
długo można tłumaczyć, że ów wygląd,
jaki właśnie prezentujesz, to skutki ataku
alergii. Oczywiście pokiwają głowami, niby
ze zrozumieniem. Ale w duszy a jeszcze
częściej za Twoimi plecami, jak tylko się
obrócisz, będą scenicznym szeptem komentować: „ale ten to daje w palnik, chyba
jest w jakimś ciągu alkoholowym, chyba
wali gorzałę non stop, od kilku dni pijacką mordę prezentuje, a widzieliście jego
oczy, wziąłby lepiej jakiś urlop, tylko ludzi
wnerwia, każdy by tak chciał” itp.
Ciężki jest los alergika. A jeszcze te niekonwencjonalne metody leczenia? To już
osobna historia. Teraz czas się wysmarkać,
wykichać, zakroplić oczy i nos oraz połknąć
garść tabletek.

Dr Somatoformik

KOMUNIK AT

W dniu 5 kwietnia 2015 roku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze naszego Oddziału PTL.
Wybrano Zarząd Oddziału w składzie: prof. dr hab. n. med. Wanda Andrzejewska, dr n. med. Mieczysław Chruściel,
lek. Krystyna Granbergo, dr n. med. Zofia Gronowska, dr n. med. Wiesława Fabian, prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy, dr Ryszard Kurdzielewicz, dr n. med. Roman Milkiewicz, dr n. med. Renata Paliga, prof. dr hab. n. med. Elżbieta
Ronin-Walknowska, dr n. med. Michał Skoczylas, dr n. med., mgr prawa Anna Stodolak.
Sekretarzem Oddziału została dr n. med. Renata Paliga, a Skarbnikiem ponownie dr n. med. Wiesława Fabian. Wybrano Komisję Rewizyjną Oddziału Regionalnego PTL: dr n. med. Małgorzata Domagała-Dobrzycka – przewodnicząca,
dr Maciej Mrożewski – członek. Wybrano Delegatów na obrady Zarządu Głównego – ponownie zostali nimi: dr n. med. Miczysław
Chruściel i prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy.
Nadano Godność Honorowego Prezesa Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Szczecinie doktorowi nauk medycznych Romanowi Milkiewiczowi.
Jednogłośnie wybrano Prezesa Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Szczecinie
– został nim dr n. med. Mieczysław Chruściel.
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FELIETON

Cnota zaniechania
Grzegorz Wojciechowski
Na jesieni czekają nas wybory parlamentarne, a po nich powołanie nowego rządu.
Najprawdopodobniej, niezależnie od wyniku wyborów, będziemy mieli nowego
ministra zdrowia. Od 1989 roku, przez
30 lat mieliśmy 20 szefów tego resortu. Nie będzie chyba zbytnim uogólnieniem stwierdzenie, że żaden z nich nie
jest wspominany w naszym środowisku
z żalem. Jeżeli nawet z konkretną osobą
były wiązane nadzieje na poprawę sytuacji w ochronie zdrowia, to oczekiwania te
okazywały się płonne. Jak to możliwe, że
każdy z kolejnych, dwudziestu lokatorów
pałacu na Miodowej zawiódł? Odpowiedź
jest prosta. Decyzje, które spowodowałyby
radykalną poprawę sytuacji w ochronie
zdrowia powinny zapaść w parlamencie
i ministerstwie finansów. Oczywiście nie
oznacza to, że nie ma znaczenia kto jest
ministrem zdrowia. Ciekawy byłby ranking
szefów naszego resortu, chociaż byłby on
trudny, bo działali oni przecież w bardzo
różnych czasach i warunkach.
Chciałbym dokonać innego porównania, dosyć zaskakującego i na pierwszy rzut
oka absurdalnego, gdyż dotyczy różnych
resortów. Chodzi mi o ministrów Radziwiłła i Zalewską. Oboje zostali powołani
na stanowisko 16 listopada 2015 roku.
Oboje dostali zadanie numer jeden od Pani
Premier. W trakcie zwycięskiej kampanii
wyborczej wśród jej haseł była likwidacja
gimnazjów i likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Obie kasacje były również
wymienione w expose nowej premier. Minister Edukacji swoje zadanie wykonała.
Befehl ist befehl. Jeżeli Pani Minister miała
wątpliwości, to pokrywała je swoim budzącym agresję uśmiechem. Jak wyglądała
historia likwidacji NFZ? Pomysł pojawił
się już w 2005 r., lecz nie został poparty
przez ówczesnego ministra zdrowia, profesora Religę. Eksperci nie pozostawili
wówczas na nim suchej nitki twierdząc,
że nowy system nie zapewni wystarczającej
stabilności finansowania. Hasło wróciło
w kampanii wyborczej przed czterema
laty. Politycznie inicjatywa likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia była celna.
W badaniach CBOS, negatywnie oceniło
tę instytucję 67 proc. Polaków. Przeciwne
zdanie miało 25 procent. Jednak przeciętny
Polak nie zdaje sobie sprawę, że nie chodzi
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tutaj tylko o likwidację instytucji, tak jak
kiedyś zlikwidowano Kasy Chorych, zastępując je właśnie NFZ-tem. Istotą zmiany
jest likwidacja składki zdrowotnej i finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa.
Rozwiązaniem, które miało gwarantować
pewność środków na służbę zdrowia, miał
być tak zwany państwowy fundusz celowy.
Jak wyjaśniał minister Radziwiłł, oznaczało to specjalną „zakładkę” w budżecie
państwa. Kontraktowaniem świadczeń
miały się zajmować wojewódzkie wydziały
zdrowia. Wspomniana zakładka miała być
wyodrębnionym rachunkiem bankowym
w ramach budżetu, którym miał dysponować minister zdrowia. Środki w funduszu
miały być zabezpieczone ustawą i nie mogły
być przesuwane na inne cele budżetu państwa. Trzeba być człowiekiem ogromnej
wiary, aby uwierzyć w gwarancje, które
uniemożliwiałyby przesunięcia finansowe
w ramach budżetu. Przecież co roku pojawia się tyle potrzeb, które koniecznie trzeba
szybko zaspokoić! Ostatnie miesiące dały
nam wiele tego przykładów. Nawet jeżeli
wierzyć w sztywność założeń budżetowych,
żaden najbardziej gwarantowany fundusz
nie zapewni stałego wzrostu nakładów.
W ciągu ostatnich 10 lat, dzięki zwiększającym się systematycznie wpływom ze
składek, przychody Narodowego Funduszu Zdrowia wzrosły z 50 do 80 miliardów
złotych! W tym czasie mieliśmy sześciu
ministrów zdrowia, pięciu ministrów finansów i czterech premierów. Żaden z nich
nie miał wpływu na ten wzrost i nie mógł
wykorzystać tych pieniędzy na inne cele.
Oczywiście, nakłady na ochronę zdrowia
są w naszym kraju zdecydowanie za niskie
i stawiają nas na końcu wśród państw Unii
Europejskiej. Ale dystans od średniej europejskiej nie rośnie! Wracając do działań
ministra Radziwiłła. Przez pierwsze miesiące urzędowania konkretów w sprawie
likwidacji nie było. Plotki (często pewniejsze niż komunikaty rzeczników prasowych)
mówiły o silnych naciskach politycznych
na resort zdrowia, aby niezwłocznie spełnić obietnicę wyborczą. W czerwcu 2016
roku ukazał się komunikat: „Ministerstwo
Zdrowia pracuje nad likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiany powinny być jak najmniej odczuwalne dla
pacjentów”. Na jesieni 2016 r. ogłoszono:
„Narodowy Fundusz Zdrowia zostanie zlikwidowany 1 stycznia 2018 roku, czyli już

po wprowadzeniu zakazu komercjalizacji publicznych szpitali, utworzeniu sieci
szpitali i wprowadzeniu nowych zasad ich
finansowania”. W lipcu 2017 r. zakończył
pracę zespół, który powołano w tej sprawie. Bez wniosków i złożenia ostatecznego
sprawozdania z wykonanej pracy. „Większość członków zespołu była przeciwna
likwidacji NFZ, ja również” – powiedział
portalowi rynekzdrowia.pl były minister
zdrowia Marek Balicki. 15 listopada 2017
roku komunikat rzecznika Min. Zdrowia:
„wśród priorytetów ministra zdrowia na
kolejne miesiące nie ma zapowiadanej
jeszcze w kampanii wyborczej likwidacji
NFZ”. W końcu wypowiedział się prezes
PIS: „sprawa ostatecznych decyzji co do
sposobu finansowania służby zdrowia, czy
likwidujemy Narodowy Fundusz, czy go
nie likwidujemy – to sprawa na następną kadencję”. „Roma locuta causa finita”.
9 stycznia 2018 roku, kiedy to od tygodnia
miało już nie być NFZ, odchodzi minister
Radziwiłł. Komunikat prasowy z 27 lutego 2018 roku: „Minister Zdrowia Łukasz
Szumowski mówi, że w NFZ odbywają się
pozytywne zmiany. O likwidacji Funduszu
nie ma więc już mowy. Ministerstwo do
tematu prawdopodobnie już nie wróci”.
I przez ostatni rok nie wróciło.
Nasuwa się pytanie: czy gdyby szefem
resortu zdrowia został ktoś podobny do
minister Zalewskiej (oczywiście nie chodzi
o aparycję), budynek NFZ przy Arkońskiej
byłby już wystawiony na sprzedaż? Odpowiem starą, dobrą anegdotą. Dobrą – bo
ponadczasową. „Jaka jest różnica między
pesymistą a optymistą? Pesymista mówi
„Gorzej być nie może!!!” Optymista: „Może,
może!” W tym rozumieniu jestem zdecydowanie optymistą.
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KOŁO SENIORA
WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE
NASZE SPOTKANIA W PLENERACH
I W KLUBIE REMEDIUM – SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE
W III I IV KWARTALE 2019 ROKU:
12 CZERWCA 2019 – godz. 17.00
„XVI OLIMPIADA SENIORA”
Syrenie Stawy, Dolina Niemierzyńska – Zespół Parków Kasprowicza-Arkoński w Szczecinie
organizator – dr n. med. Roman Milkiewicz
UWAGA! ZMIANA MIEJSCA OLIMPIADY
11 WRZEŚNIA 2019 – godz. 17.00
wykład pt. „WIELKIE EPIDEMIE W DZIEJACH ŚWIATA (W ASPEKCIE PRO I PRZECIWSZCZEPIONKOWYM)”
dr n. med. Ireneusz Mazurski
UWAGA! ZMIANA GODZINY SPOTKANIA NA 16.00
09 PAŹDZIERNIKA 2019 – godz. 16.00
wykład pt. „O SZKODLIWOŚCI PALENIA”
dr hab. n. med. Tomasz Olszowski – Zakład Higieny i Epidemiologii PUM w Szczecinie
13 LISTOPADA 2019 – godz. 16.00
wykład pt. „TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI – PISARZ, LEKARZ I SPOŁECZNIK”
dr n. med. Renata Paliga – Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM w Szczecinie.
11 GRUDNIA 2019 – godz. 16.00
KONCERT KOLĘDOWY CHÓRU OIL W SZCZECINIE REMEDIUM,
WIGILIA U SENIORÓW I POŻEGNANIE 2019 ROKU
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.
Koło Seniora: Halina Teodorczyk, kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl; Biuro OIL: Mirosława Fryś, tel. 91 48 74 936 w. 110

WAŻNE DLA SENIORÓW OIL W SZCZECINIE
ZAPRASZAMY KOLEŻANKI I KOLEGÓW DO UDZIAŁU
W JESIENNYM TURNUSIE LECZNICZO-REHABILITACYJNYM
W 2019 ROKU:

OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY „RELAKS” W MIĘDZYWODZIU
15.10–22.10.2019
cena 770 zł – możliwe dofinansowanie, ilość miejsc 18
Zapisy i szczegóły wyjazdów u przewodniczącej Koła Seniora Haliny Teodorczyk, kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl.
lub na spotkaniach Koła Seniora lub u Mirosławy Fryś, tel. 91 48 74 936 wew. 110, biuro OIL w Szczecinie.
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ZJAZDY KOLEŻEŃSKIE
Wydział Lekarski PUM w Szczecinie rocznik 1975–1981

ZAPRASZAMY NA ZJAZD ABSOLWENTÓW
w dniach 27–29.09.2019 r. w Międzyzdrojach w hotelu Aurora
Koszt udziału w spotkaniu obejmujący 2 noclegi, śniadania, uroczystą kolację, bankiet
w zależności od pokoju wynosi: pokój jednoosobowy – 1200 zł, miejsce w pokoju dwuosobowym – 900 zł.
Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie przedpłaty w wysokości 400 zł do 15 maja 2019 r.
na konto Andrzeja – PKO BP 78 1020 4795 0000 9502 0057 4350 z dopiskiem „zjazd”.
Organizatorzy: Andrzej Torbe, tel. 601 776 108 / torbea@wp.pl,
Sławek Żółtowski tel. 601 090 807 / slawekzoltowski@vp.pl,
Grażyna Durska (Szymczak) tel. 603 390 488 / grazynadurska@wp.pl
Prosimy o kontakt mailowy, sms lub telefoniczny w godz. wieczornych.

Drodzy Koledzy, absolwenci Wydziału Lekarskiego PAM w roku 1999!

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE NASZEGO ROKU
PO 20 LATACH
w dniach 15–17.11.2019 r. w Międzyzdrojach w Hotelu Amber Baltic.
Koszt dla jednej osoby w pokoju dwuosobowym wynosi ok. 580 zł
(dwa noclegi, śniadania, kolacja w pierwszym dniu oraz uroczysta kolacja z tańcami w drugim dniu).
Prosimy o wpłatę zaliczki w kwocie 200 zł na konto Anna Korlatowicz-Bilar 24 1140 2004 0000 3002 6624 1651 do dnia 31.05.2019 r.
Wpłata będzie równoznaczna ze zgłoszeniem udziału. Zapraszamy również osoby towarzyszące.
Ewentualne pytania proszę przesyłać na e-mail: annabilar@mp.pl lub SMS na telefon 608300730.
Z pozdrowieniami Ania Bilar, Asia Łasecka-Zadrożna, Asia Jędrzychowska-Baraniak.
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Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski

Organizatorzy:

dla lekarzy i lekarzy dentystów

Puls S³owa
Regulamin konkursu

Komisja Kultury
Sportu i Turystyki

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pięciu wierszy o dowolnej tematyce lub
prozy do dziesięciu stron maszynopisu, w czterech egzemplarzach. Każdy utwór powinien być
opatrzony godłem. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani publikowane.
2. Do zestawu należy dołączyć zaklejoną kopertę, podpisaną tym samym godłem, zawierającą dane
autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail oraz godło.
3. Prace należy nadsyłać do dnia 30 czerwca 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Redakcja „Zdrowej Pragi” 03-719 Warszawa ul. Jagiellońska 34 z dopiskiem:
Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa”.

Patronat medialny:
Gazeta Lekarska
Puls
Zdrowa Praga
Informacji udziela:
Majka Maria Żywicka-Luckner
tel. 22 619 42 31
604 286 324
e-mail: majkazywicka@wp.pl
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4. Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciele komitetu organizacyjnego
przyzna nagrody i wyróżnienia o łącznej wartości 5 000 zł.
5. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w antologii pokonkursowej.
6. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
7. O terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni
specjalnym zaproszeniem.
8. Odbiór nagrody możliwy jest wyłącznie podczas imprezy ﬁnałowej.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie
Organizatorzy

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

31

KOŁO HISTORYCZNE

Sprawozdanie z inauguracyjnego zebrania
Koła Historycznego ORL w Szczecinie
lek. Maciej Mrożewski
20 lutego 2019 r. w siedzibie Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie odbyło się
zebranie inauguracyjne działalności Koła
Historycznego ORL w Szczecinie. Koło
zostało powołane do istnienia 19 grudnia
2019 r. (Uchwała ORL nr 80/2018/VIII),
zaś funkcję przewodniczącego powierzono
Kol. Maciejowi Mrożewskiemu (Uchwała
nr 5/2019/VIII).
W zebraniu brała również udział
Pani mgr Agata Baranowska z biura OIL
w Szczecinie, której powierzono opiekę
administracyjno-organizacyjną nad Kołem.
Warto podkreślić, że akces do Koła zgłosiła cała lekarska część obsady Zakładu
Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM
(dr hab. n. med. A. Kładna, dr n. med.

J. Nieznanowska, dr n. med. R. Peliga,
dr n. med. M. Ustianowska).
Uzupełniono skład członków Koła
o osobę: Kol. Haliny Ey-Chmielewskiej
członka Ośrodka Historycznego NIL (na
jej prośbę).
Przedstawiono projekt szczególnego
uczczenia pamięci Pani prof. dr hab.
n. med. Haliny Pilawskiej (1924–2017)
I Przewodniczącego Odnowionego Samorządu Lekarskiego w Szczecinie poprzez nadanie Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Szczecinie Jej imienia, co spotkało się
z jednomyślną aprobatą zebranych. Do
sekretariatu Koła napływają z całej Polski informacje pisane przez uczestników
Powstania Warszawskiego 1944 bądź
członków ich rodzin, co jest wynikiem
ogłoszenia w Gazecie Lekarskiej naszej

inicjatywy (patrz Kol. A. Korycka – tablica poświęcona pamięci lekarzy naszego regionu w powstaniu warszawskim).
Wiadomości te, które nie dotyczą lekarzy
związanych z naszą izbą lekarską są przekazywane do Ośrodka Historycznego NIL
lub do właściwej izby lekarskiej, której te
pisma dotyczą. Następnie wysłuchano
wykładu inauguracyjnego przygotowanego
i przedstawionego przez Kol. J. Nieznanowską Georg Kirstenius (1613–1660),
January Zubrzycki (1885–1969):
pionierzy szczecińskiej medycyny
akademickiej.
Następnie ustalono harmonogram
dalszych spotkań i ustalono, że w miarę
możliwości spotkania Koła będą odbywały
się co 2 miesiące.

Pionierzy szczecińskiej medycyny akademickiej
Georg Kirstenius (1613–1660), January Zubrzycki (1885–1969)
Wykład inauguracyjny z okazji rozpoczęcia działalności Koła Historycznego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, 20 lutego 2019 r.
Joanna Nieznanowska
Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM
Koło Historyczne ORL w Szczecinie
Zanim zostaną Państwu przedstawione
zasługi tytułowych bohaterów dla akademickiej medycyny w Szczecinie, wypada
wyjaśnić, dlaczego właśnie o tych dwóch
lekarzach będzie mowa. W przypadku
Kirsteniusa sprawa jest prosta: był pierwszym działającym w Szczecinie profesorem
medycyny, do tego profesorem znakomitym, realizującym nowatorskie pomysły
dydaktyczne i badawcze – i praktycznie
nie istnieje w świadomości szczecinian.
Przyczyny wyboru Zubrzyckiego spośród
grona (nielicznego, ale jednak grona) lekarzy siedemdziesiąt lat temu inaugurujących
działalność Akademii Lekarskiej w Szczecinie są w sumie podobne: był znakomitym
naukowcem, dydaktykiem i organizatorem,
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pierwszym prorektorem w historii szczecińskiej uczelni, a do dzisiaj nie doczekał
się monografii i jest, mam wrażenie, nieobecny w naszej zbiorowej pamięci.
Profesura Kirsteniusa przypadła na
okres bezpośrednio po zakończeniu wojny
trzydziestoletniej – na pierwsze dekady
po zniknięciu z map politycznych Europy
Księstwa Pomorskiego, którego terytorium
rozdzielono między Brandenburgię i Szwecję. W czasach swej przynależności do Korony Szwedzkiej, Szczecin był trzykrotnie
oblegany przez wojska brandenburskie
i ich sojuszników w wojnach ze Szwecją;
pierwsze z tych oblężeń miało miejsce pod
koniec życia Kirsteniusa. Wojny przetaczające się co kilkanaście lat przez Pomorze
Szwedzkie i sam Szczecin poważnie hamowały rozwój regionu w każdym możliwym
aspekcie, od ekonomicznego, po naukowy. Z kolei prof. Zubrzycki i inni pionierzy
w w w.o i l.szcze c i n.p l

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
rozpoczynali swą działalność w mieście,
którego przynależność do Polski pozostawała niepewna jeszcze przez pewien czas po
zakończeniu II wojny światowej w Europie.
Szczecin, poważnie zniszczony podczas
wojny (a w pierwszych latach powojennych nadal ogałacany z wszystkiego, co
dało się rozebrać i wywieźć, głównie – choć
nie wyłącznie – przez Armię Czerwoną),
doświadczył do tego całkowitej wymiany ludności. Linia życia Stettina została
całkowicie przerwana; nowi mieszkańcy
Szczecina, osiedlający się tu nie zawsze
z własnej woli, długo jeszcze nie będą stanowili wspólnoty połączonej czymkolwiek
poza adresem. Kirsteniusa i Zubrzyckiego
łączy więc nie tylko pionierski charakter ich
działalności profesorskiej w Szczecinie, ale
również do pewnego stopnia podobieństwo
warunków, w jakich pracowali.
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Od lewej siedzą:
Maria Ustianowska,
Renata Paliga,
Amelia Korycka,
Wanda Andrzejewska,
Wiesław Chruściel

Georg Kirstenius1
Pierwszy szczeciński profesor medycyny
był rodowitym Pomorzaninem, urodzonym i wychowanym w Szczecinie, w rodzinie mieszczańskiej związanej z dworem
książęcym (ojciec Georga, Nicholaus był
nadwornym piekarzem i cukiernikiem).
Uczęszczał do Pedagogium Książęcego.
Medycynę studiował m.in. w Strasburgu
i na uniwersytetach niderlandzkich, przede
wszystkim w Lejdzie; tam, w 1638 r., uzyskał tytuł doktora medycyny2. Profesorowie
lejdejskiego wydziału lekarskiego odegrali
ogromną rolę w kształtowaniu się poglądów
naukowych i zainteresowań badawczych
Kirsteniusa: jego nauczycielami byli m.in.
Jan Walaeus (pierwszy autor publicznie
popierający tezy Harveya o krążeniu krwi),
Adolph Vorstius (opiekun słynnego na całą
Europę akademickiego ogrodu botanicznego, który miał nader pozytywnie wypowiadać się o uzdolnieniach botanicznych
Kirsteniusa) i Cornelius Schrevelius (prowadzący studia filozoficzno-językoznawcze
w obrębie greki i łaciny). Zatrudnieniem
szczecińskiego medyka zainteresowane
były uniwersytety w Greifswaldzie i Dorpacie, oba wchodzące wtedy w skład dynamicznie rozrastającej się szwedzkiej
sieci akademickiej3. Plany te nie zostały
zrealizowane (w Greifswaldzie z powodu
braku funduszy, a w Dorpacie z powodu wybuchu wojny szwedzko-duńskiej);

Kirstenius osiadł w Amsterdamie, gdzie
prowadził praktykę lekarską i brał czynny
udział w życiu naukowym. Do rodzinnego
miasta wrócił w 1646 r. na zaproszenie Johannesa Micraeliusa. Ten wybitny teolog,
filozof i historyk (autor m.in. sześciotomowej Historii Pomorza), od 1641 r. rektor
szczecińskiego Pedagogium, dążył do przekształcenia kierowanej przez siebie szkoły
w czterowydziałową akademię. W 1642 r.
doprowadził do otwarcia w Pedagogium
katedry prawa. W 1647 r. zainaugurowana została katedra medycyny, powierzona
Georgowi Kirsteniusowi.
Nie znamy szczegółowych warunków,
na jakich Kirstenius został zatrudniony
w Pedagogium (dokumenty zaginęły już
w XVII w.), wiadomo jednak, że za swoją
pracę otrzymywał wynagrodzenie równe
rektorskiemu. Z katalogów wykładów publicznych wydawanych dwa razy w roku
przez rektora Micraeliusa jasno wynika,
że Kirstenius prowadził w Szczecinie pełny
akademicki wykład medycyny, obejmujący
zagadnienia anatomii, fizjologii, profilaktyki zdrowotnej (w ujęciu wczesnonowożytnym, rzecz jasna), patologii i terapii.
W pracy dydaktycznej wykorzystywał
kontakty z niderlandzkim środowiskiem
naukowym i wydawniczym, często korzystając z książek świeżo schodzących
z pras drukarskich w Amsterdamie lub
Lejdzie. Nauczania nie ograniczał li tylko

do wykładów i, mimo braku odpowiedniej
infrastruktury, organizował również zajęcia
praktyczne: w sezonie wiosenno-letnim zabierał studentów na wycieczki botaniczne
(herbationes) poza mury miejskie, zaś w sezonie jesienno-zimowym przeprowadzał
demonstracje anatomiczne i fizjologiczne
na zwierzętach. Organizował również oracje i dysputy publiczne; po ośmiu z nich
zachowały się wydrukowane teksty, zgodnie
z powszechnym wtedy zwyczajem napisane przez profesora, a wygłoszone (w przypadku dysput, również poddane dyskusji
i obronione) przez studentów.
Kirstenius uczył w Szczecinie o sprawach na tyle nowych, że nie w każdym
uniwersytecie były one już przedmiotem
wykładów. Tak było m.in. z kwestią dystrybucji krwi w organizmach zwierzęcych
i fizjologiczną rolą serca. Kirstenius prowadził na ten temat zajęcia w semestrach
wiosennym 1650 i zimowym 1650/51.
Z katalogu wykładów na semestr zimowy jasno wynika, że podstawą tych zajęć
była słynna rozprawa Harveya z 1628 r.4,
a szczecińscy studenci zostali zaznajomieni
z jej treścią poprzez obserwację opisanych
tam eksperymentów, odtworzonych przez
Kirsteniusa. Tymczasem na uniwersytecie
w Uppsali, którego wydział lekarski miał
wkrótce zostać wywindowany przez Olofa
Rudbecka Starszego do pierwszej ligi europejskiej, podobne demonstracje zostały

1 Najważniejszym źródłem informacji biograficznych dotyczących Kirsteniusa jest oracja wygłoszona na jego pogrzebie przez Heinricha Schaeviusa, konrektora szczecińskiego Pedagogium. H. Schaevius, Monumentum literarium […] Dn. Georgio Kirstenio, Medicinarum Doctori,
Paedagogii Regii Prof. & Pract. apud Stetinenses famigerabili, ad diem 11. Martii Anno […] MDCLX […] constitutum, [w:] H. Witte (red.),
Medicorum nostri saeculi clarissimorum renovatae decas secunda, Francofurti 1676, s. 209–214.
2 Disputatio medico-philosophica inauguralis de lumbricis, quae […] ex authoritate […] rectoris Constantins L’Empereus ab Opwyck […]
consensu ampliss. Senatus Acad. et decreto Medicae Facultatis pro summis in arte medica impetrandis honoribus et privilegiis publice pro
viribus instituit Georgius Kirstenius, Stetinen. Pom. ad diem 16 Iulii MDCXXXVIII. Lugduni Batavorum [1638].
3 Przed wojną trzydziestoletnią jedynym uniwersytetem w Szwecji był ten w Uppsali (zał. w 1477 r; wydział lekarski działający od 1613 r.);
w ciągu XVII w. dołączyły doń uczelnie w Dorpacie (obecnie: Tartu w Estonii, zał. w 1632 r.), Åbo (obecnie: Turku w Finlandii, zał. w 1640 r.),
Greifswaldzie (zał. w 1456 r., w Szwecji w latach 1647–1815) i Lund (zał. w 1667 r.).
4 Exercitatio anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus, Guilielmi Harvei Angli […] Frankofurti 1628.
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przeprowadzone po raz pierwszy w 1652 r.5;
z kolei kilka lat wcześniej, bo w 1647 r.,
Janowi Tońskiemu nie udało się otrzymać
profesury wydziału lekarskiego Akademii
Krakowskiej właśnie dlatego, że przedstawił się jako zwolennik Harveya (stanowisko
dostał rok później, na podstawie rozprawy
De angina)6. Bardzo ciekawe i nowatorskie
były też studia Kirsteniusa z początku lat
1650-tych nad leczniczymi surowcami roślinnymi i zwierzęcymi wzmiankowanymi
w Biblii. Szczeciński badacz zastosował tu
metodę łączącą elementy językoznawstwa,
translatoryki, botaniki, zoologii i farmakognozji. Phyto-philologia sacra Kirsteniusa
była programem pionierskim7. Podobne
badania zostaną podjęte w Europie dopiero dwadzieścia lat później, odgrywając
kluczową rolę w ustaleniu wzajemnych
stosunków między teologią protestancką
a filozofią naturalną (przyrodoznawstwem)
– stosunków obowiązujących aż do publikacji On the Origin of Species Charlesa
Darwina w 1859 r.
W czasach Kirsteniusa szczecińskie Pedagogium, de iure szkoła półwyższa, było de
facto uniwersytetem. Akademicki poziom
szkoła zawdzięczała tytanicznej energii
i pracy trzech profesorów: rektora Micraeliusa, konrektora Heinricha Schaeviusa,
i Kirsteniusa właśnie. Warto wspomnieć,
że Schaevius, w Pedagogium nauczający
poetyki i retoryki, był praktykującym lekarzem i autorem podręcznika anatomii
prawidłowej człowieka, który odegrał ważną
rolę w kształtowaniu niemieckiej nomenklatury anatomicznej8. Po śmierci Micraeliusa (1658) i Kirsteniusa (1660), oraz
wyjeździe ze Szczecina Schaeviusa (1660,
do Torunia, gdzie powierzono mu stanowisko rektora Gimnazjum Akademickiego)
zabrakło jedynego czynnika równoważącego długą listę trudności, z którymi borykało się Pedagogium (w tym z deficytem
finansowym, spadkiem liczby studentów

wywołanym oblężeniem miasta i zarazą w 1659 r.), i szkoła upadła. W 1667 r.
władze szwedzkie rozwiązały Pedagogium
i powołały do istnienia nową placówkę,
Królewskie Gimnazjum Karolińskie.
January Zubrzycki9
Przyszły współzałożyciel i pierwszy prorektor szczecińskiej Akademii Lekarskiej
pochodził z Galicji. Urodził się 10 listopada
1885 r. w Starej Wsi koło Limanowej. Notabene, Limanowa była rodowym majątkiem Antoniego Izydora Marsa, profesora
ginekologii w Uniwersytecie Lwowskim,
w którego klinice w 1909 r. Zubrzycki,
świeżo upieczony absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
otrzymał stanowisko asystenta. W latach
1910–12 Zubrzycki przebywał na stażu
naukowym w Instytucie Seroterapeutycznym w Wiedniu, gdzie zaangażował
się w badania nad zmianami chemizmu
surowicy krwi zachodzącymi pod wpływem choroby nowotworowej oraz ciąży.
Poszukiwania takie prowadzono wówczas
w wielu wiodących ośrodkach europejskich
i amerykańskich, w nadziei na wypracowanie testu laboratoryjnego umożliwiającego
wykrywanie zarówno raka, jak i ciąży we
wczesnej, przedklinicznej fazie rozwoju.
Zubrzycki badał wartość kliniczną reakcji trypsynowej, reakcji z jadem kobry
i próby mejostagminowej w diagnostyce
ciąży i udowodnił całkowitą nieprzydatność tych testów. Wyniki jego obserwacji
drukowały najważniejsze czasopisma niemieckojęzyczne (w tym Archiv für Gynäkologie und Geburtshilfe); do tego Zubrzycki
został przyjęty na staż do kliniki jednego
z najwybitniejszych chirurgów ginekologicznych epoki, Ernsta Wertheima.
Pobyt w Wiedniu zaowocował habilitacją obronioną w 1915 r. w Krakowie10, w kierowanej przez prof. Aleksandra Rosnera
katedrze położnictwa UJ, gdzie Zubrzycki

pracował od powrotu ze stażu do 1923 r.,
gdy został prymariuszem (ordynatorem)
oddziału ginekologiczno-położniczego
w Szpitalu św. Łazarza. To tutaj dał się
poznać jako świetny organizator, gdy z powodzeniem przeprowadził rozbudowę i modernizację swojego oddziału, i to w okresie
nasilonych trudności związanych nie tylko
z ciągle odczuwanymi konsekwencjami
I wojny światowej, ale też m.in. wojną polsko-bolszewicką 1920 r. i światowym kryzysem gospodarczym. W 1931 r., po śmierci
prof. Rosnera, Zubrzycki wygrał konkurs na
stanowisko kierownika Kliniki Położnictwa
i Ginekologii UJ. Ponownie dał się poznać
jako energiczny organizator, doprowadzając do skutku wlekącą się od lat sprawę
budowy dla Kliniki nowej siedziby. Uroczysta inauguracja pracy Kliniki w nowym
gmachu, wtedy jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w Europie, nastąpiła w listopadzie 1936 r. Prof.
Zubrzycki zorganizował również oddział
uzdrowiskowy Kliniki w Krynicy. Powołanie oddziału uzdrowiskowego, pełniącego
funkcje placówki leczniczej i badawczej,
miało ścisły związek z przekonaniami wyniesionymi przez Zubrzyckiego z wiedeńskiego stażu u prof. Wertheima: że, podczas
gdy ginekologiczne nowotwory wymagają
jak najagresywniejszego, zdecydowanego
i szybkiego postępowania chirurgicznego
i radioterapeutycznego, w schorzeniach
o charakterze zapalnym najlepsze efekty
przynosi leczenie sanatoryjne, dietetyczne i fizykoterapeutyczne, z ograniczonym
do minimum zakresem interwencji operacyjnych. Profesor udzielał się czynnie
w Polskim Towarzystwie Ginekologicznym,
trzykrotnie organizując zjazdy Towarzystwa
(w 1931 i 1939 r. w Krakowie, w 1934 r.
w Krynicy). Od 1938 r. był również dyrektorem Państwowej Szkoły Położnych
w Krakowie. A potem wybuchła II wojna
światowa.

5 Demonstratorem był sam Olof Rudbeck, wtedy jeszcze student. Por. O. Stenius (praes.), O. Rudbeck (resp.), Disputatio anatomica de circulatio sanguinis, Arosiae 1652.
6 D. Giżewski, Pozycja Jana Tońskiego w anatomii polskiej XVII wieku. „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1978, t. 23 nr 1, s. 101–118
(informacje nt. inkorporacji Tońskiego w Akademii Krakowskiej: s. 108).
7 Por. J. Nieznanowska, Syzyfowe prace. 175 lat starań profesorów medycyny Pedagogium Książęcego / Gimnazjum Karolińskiego / Królewskiego
Gimnazjum Akademickiego o powstanie w Szczecinie uniwersyteckiego wydziału lekarskiego, [w:] Od Pedagogium Książęcego do Gimnazjum
Mariackiego. Z dziejów szkolnictwa półwyższego w Szczecinie do początków XIX w. Studia i materiały, red. A. Borysowska, Szczecin 2018,
s. 73–90 (recepcja i znaczenie badań fito-filologicznych Kirsteniusa: s. 84–85).
8 H. Schaevius, Anatomischer Abriss des menschlichen Körpers, Stettin 1659. Praca Schaeviusa ukazała się w formie dodatku do traktatu
chirurgicznego Rudolpha Würzena, i w takiej formie była wielokrotnie wznawiana.
9 Najpełniejsze dostępne opracowania dotyczące życia i dorobku J. Zubrzyckiego, stanowiące podstawę niniejszego tekstu, to biogram i omówienie dorobku naukowego opublikowane w Ginekologii Polskiej w 1963 r., oraz artykuł wspomnieniowy opublikowany w Ginekologii Praktycznej
w 2002 r. J. Lesiński, January Zubrzycki, „Ginekologia Polska” 1963, t. 34 nr 1 s. 3–10; idem, Działalność naukowa Januarego Zubrzyckiego,
tamże, s. 11–14; r. Klimek, E. Waszyński, January Zubrzycki (1885–1969), „Ginekologia Praktyczna”, t. 65 nr 2 s. 47–49.
10 Praca habilitacyjna Zubrzyckiego nosiła tytuł „Pochodne białka łożyskowego i ich działanie trujące”.
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Podobnie jak pozostali profesorowie
krakowskich szkół wyższych, wezwani 6 listopada 1939 r. do stawienia się
w Collegium Maius na spotkanie z SS-Sturmbannführerem Brunonem Müllerem celem wysłuchania informacji
o stanowisku niemieckich władz okupacyjnych wobec nauki i szkolnictwa wyższego,
January Zubrzycki padł ofiarą osławionej
Sonderaktion Krakau. Aresztowany, wraz
ze 183 kolegami z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczej i Akademii
Handlowej trafił do więzienia na Montelupich, skąd więźniów wywieziono do
obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen
(z kilkutygodniowym etapem w więzieniu
w Breslau). W drodze do obozu Zubrzycki
został przez towarzyszy niedoli zapamiętany jako źródło wsparcia moralnego, ale
i finansowego (dzięki faktowi, że na złowróżbne spotkanie w Collegium Maius
przyszedł prosto z banku, gdzie pobrał
środki pieniężne Kliniki, był w stanie
udzielać kolegom pożyczek na zakup żywności i papierosów; brak tych ostatnich był
dla wielu uwięzionych źródłem szczególnie
dotkliwych katuszy). W Sachsenhausen
oznakowany jako nr 5162, wraz z innymi
profesorami medycyny brał czynny udział
w niesieniu pomocy lekarskiej współwięźniom. Zubrzycki był w pierwszej grupie
profesorów zwolnionych z obozu w lutym
1940 r. po fali międzynarodowych protestów. Wrócił do Krakowa, gdzie do końca
wojny prowadził prywatną praktykę lekarską, a także brał udział w tajnym nauczaniu medycyny.
Natychmiast po wyzwoleniu Krakowa,
w styczniu 1945 r., profesor przystąpił do
odbudowy i uruchamiania kliniki. Udało
mu się zabezpieczyć mienie kliniki przed
dewastacją i grabieżą, szybko też skompletował kadrę. Jednak już we wrześniu
1945 r. złożył rezygnację z kierowania
jednostką, nie podając przyczyn tej decyzji. Co mogło być jej powodem – sprawy
personalne, czy może kwestia poglądów
politycznych Zubrzyckiego, niezgodnych
z obowiązującą po 1945 r. oficjalną wykładnią? Czy decyzja o rezygnacji z kierowania
krakowską kliniką wyszła od profesora,
czy została na nim w jakiś sposób wymuszona? Dostępne opracowania nie dostarczają satysfakcjonującej odpowiedzi na
te pytania. Tak czy inaczej, pod koniec

1946 r. profesor przeniósł się do Lublina,
by objąć kierownictwo w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych założonego
w 1944 r. Uniwersytetu im. Marii-Curie
Skłodowskiej. Dwa lata później znalazł
się w Szczecinie, gdzie, wraz z Jakubem
Węgierko oraz Czesławem i Wandą Murczyńskimi, również przybyłymi z Lublina,
wziął udział w budowaniu Akademii Lekarskiej – dzisiejszego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Jako prorektor
nowo powstałej uczelni zainaugurował jej
działalność dydaktyczną, przedstawiając
wykład inauguracyjny. Klinikę Ginekologiczno-Położniczą zorganizował w oparciu
o bazę lokalową Landesfrauenklinik, od
1945 r. działającej jako Wojskowy Szpital
Garnizonowy z Polikliniką przy ul. Piotra
Skargi. Pełnił również funkcję konsultanta
wojewódzkiego dla województw szczecińskiego i koszalińskiego, terenów prawie
całkowicie pozbawionych specjalistycznej
kadry lekarskiej. Dochowując wierności
przekonaniom naukowym wyznawanym
w Krakowie, zorganizował i poprowadził
Ośrodek Lecznictwa Zdrojowiskowego
Narządu Rodnego Kobiety w Połczynie.
Jakimś cudem wśród tych wszystkich
zajęć znalazł jeszcze czas na animację
ruchu naukowego w Szczecinie. W 1950 r.
był gospodarzem zjazdu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego; było to jedno
z pierwszych (jeśli nie pierwsze) wydarzeń
naukowych tej rangi w historii polskiego
Szczecina.
Mogłoby się wydawać, że Szczecin
stanie się dla Januarego Zubrzyckiego

docelowym miejscem pracy i stałym
domem. Tymczasem już w 1952 r został
on przeniesiony do Gdańska; kliniką ginekologiczną tamtejszej Akademii Medycznej
kierował do emerytury w 1954 r. Przejście
w „stan spoczynku” nie oznaczało bynajmniej bezczynności. Profesor kontynuował
praktykę jako ordynator oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego
w Gdyni oraz (przede wszystkim!) pracował nad kilkutomowym ginekologicznym Atlasem zabiegów chirurgicznych11.
Zmarł 11 listopada 1969 r.; został pochowany w Gdyni.
Szereg pytań dotyczących biografii
i naukowej spuścizny Januarego Zubrzyckiego pozostaje bez satysfakcjonujących
odpowiedzi. Jakie były przyczyny perypatetycznego trybu życia Profesora po 1945?
Czy wyczerpującej monografii Profesora nie ma do tej pory tylko ze względu
na mnogość ośrodków, z którymi był on
związany (i wynikające stąd rozproszenie
dokumentów archiwalnych)? Czy może
miały w tej sprawie udział inne względy
(np. pojawiające się w opracowaniach napomknięcia o tendencjach Profesora do
zwalniania pracowników, których zastawał
w obejmowanych placówkach)? Wreszcie,
jakie jest znaczenie, z perspektywy pięćdziesięciu lat mijających od jego śmierci,
dorobku organizacyjnego, naukowego i dydaktycznego Zubrzyckiego? Mam szczerą
nadzieję, że prace naszego Koła przyczynią
się do rozwiązania przynajmniej części
z tych zagadek.

Fot. M. Mrożewski

Od lewej: Grzegorz Wojciechowski, Andrzej Potemkowski, Irmina Mrożewska, Sabina Mikée, Maksymilian Mikée

11 J. Zubrzycki, Atlas zabiegów chirurgicznych w przemieszczeniach narządu rodnego kobiety, Warszawa 1958; idem, Atlas zabiegów chirurgicznych w zaburzeniach rozwojowych i uszkodzeniach narządu rodnego, Warszawa 1960; idem, Atlas zabiegów chirurgicznych w nowotworach
narządu rodnego kobiety, Warszawa 1960.
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OGŁOSZENIA
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

Ogłoszenia drobne
• Specjalista ginekolog położnik kupi praktykę ginekologiczną
w Szczecinie do dalszego prowadzenia praktyki ginekologicznej.
Tel. 607 478 289. E-mail: marek_kaczmarczyk@yahoo.com

• Poszukujemy do współpracy lekarza Ginekologa, leka‑
rza Dermatologa. Gabinety przy ul. Szosa Polska, Szczecin.
Tel. 728 945 044, mrkris246@gmail.com

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie
zatrudni

LEKARZA

do Oddziału Gastroenterologii i Chorób
Wewnętrznych
informacje pod nr. tel. 91 813 90 33
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FELIETON

Dyrektor Wojewódzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
zatrudni
na terenie województwa zachodniopomorskiego

LEKARZY SPECJALISTÓW

spełniających wymogi lekarza systemu PRM
oraz

LEKARZY ODBYWAJĄCYCH SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE,
którzy posiadają moduł podstawowy
w zakresie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej lub pediatrii.

Pisemne oferty należy składać na adres: Dział Kadr, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
ul. Mazowiecka 14, 70-526 Szczecin, tel. 91 888 42 10
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UCHWAŁY ORL
Uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 27.02.2019 r.
Uchwała Nr 14/2019/VIII
W SPRAWIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO LISTY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STAŻY PODYPLOMOWYCH LEKARZY I LEKARZY
DENTYSTÓW

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarskiej w Szczecinie
akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą
zmian na liście podmiotów uprawnionych
do prowadzenia staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty, w zakresie:
1. Zwiększenia liczby miejsc stażowych w:
„TOMADENT” Sp. z o.o. Niepubliczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. Zwiększenie liczby miejsc stażowych dla lekarzy dentystów z 2 na 4.
2. Zmiany formy prowadzonej działalności leczniczej i zmiany nazwy: Cezary Kabaciński Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
na: CEZADENT Cezary Kabaciński, ul. Boh. Września 83/1, 72-600
Świnoujście.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 27 lutego 2019 r.
dot:
1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 16/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 27 lutego 2019 r. dotyczącą:
1) przyznania świadczenia pieniężnego po
narodzinach/ adopcji dziecka w wysokości 1000,00 zł:
a) (…)
2) przyznania jednorazowego zasiłku pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
(…)
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3) przyznania losowej zapomogi finansowej w wysokości 6000,00 zł:
(…).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 17/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELI OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO RAD
SPOŁECZNYCH

§ 1.

Wskazuje się dr n. med. Magdę Wiśniewską jako przedstawiciela Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 PUM im. prof. Tadeusza
Sokołowskiego PUM w Szczecinie.

§ 2.

Wskazuje się dr n. med. Iwonę Szydłowską
jako przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18/2019/VIII

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na organizację wyjazdowego szkolenia

§ 1.

Przeznaczyć kwotę do 40 000,00 złotych
(słownie: czterdzieści tysięcy zł) na pobyt i organizację wyjazdowego szkolenia
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępców Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
które odbędzie się w Hotelu Baltin w Mielenku w dniach 8–10 marca 2019 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 19/2019/VIII
W SPRAWIE ROZLICZENIA DOTACJI NACZELNEJ RADY
LEKARSKIEJ NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PRZYZNANYCH UCHWAŁĄ
NR 20/19/P-VIII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ Z DNIA 24 STYCZNIA 2019 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
w w w.o i l.szcze c i n.p l

ORL w Szczecinie, przyznanej uchwałą nr
20/19/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie
przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2019/VIII
W SPRAWIE PODPISANIA UMOWY NA USŁUGI
RACHUNKOWE

§ 1.

Podpisać umowę na wykonanie usług rachunkowych z Maciejem Osińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PROCURA” z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.

Szczegółowe warunki umowy, o której w § 1
określi Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie we współpracy ze Skarbnikiem
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

z dnia 13.03.2019 r.
Uchwała Nr 21/2019/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF.
DR HAB. N. MED. TOMASZA URASIŃSKIEGO NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE PEDIATRII

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr hab. n. med. Tomasza Urasińskiego na
stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie pediatrii.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 22/2019/VIII
W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W 2018 ROKU

§ 1.

Przedstawić do zatwierdzenia Sprawozdawczo-Budżetowemu Okręgowemu
Zjazdowi Lekarzy OIL w Szczecinie w dniu
6 kwietnia 2019 r. wykonanie budżetu
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w 2018 roku, szczegółowo zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

VOX MEDICI

UCHWAŁY I STANOWISKA ORL I PREZYDIUM
Uchwała Nr 23/2019/VIII

Uchwała Nr 26/2019/VIII

Uchwała Nr 28/2019/VIII

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
ZA 2018 R.

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU REGULAMINU
SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 6 KWIETNIA 2019 R.

W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMIN PRACY
BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2018 r.

§ 2.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Bilansu – suma aktywów i pasywów:
10.661.802,52 zł
2. Rachunku zysków i strat – zysk netto:
779.346,72 zł
3. Informacji dodatkowej.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 24/2019/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2018 ROK

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje sprawozdanie z działalności
za 2018 rok i rekomenduje je do zatwierdzenia Sprawozdawczo-Budżetowemu
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.
1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 25/2019/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU PROGRAMU OBRAD
SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE WYZNACZONEGO NA DZIEŃ 6 KWIETNIA 2019 R.

§ 1.
Przyjąć projekt programu obrad Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
wyznaczonego na dzień 6 kwietnia 2019 r.
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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§ 1.
Przyjąć projekt Regulaminu Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wyznaczonego na dzień 6 kwietnia
2019 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2019/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
I REKOMENDOWANIA ICH DO UCHWALENIA SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEMU OKRĘGOWEMU
ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje niżej wymienione projekty
uchwał i rekomenduje je do uchwalenia
Sprawozdawczo-Budżetowemu Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie:
1) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu OIL w Szczecinie za 2018 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 1,
2) projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 rok, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 2,
3) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie za 2018 rok,
w brzmieniu określonym w załączniku
nr 3,
4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia
budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na 2019 rok, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 4,
5) projekt uchwały w sprawie dopuszczalności deficytu budżetowego, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5,
6) projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie wydatków
związanych z inwestycją obejmującą
przebudowę i modernizację budynku
przy ul. Wieniawskiego 23 w Szczecinie
oraz roboty towarzyszące, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 6.

§ 1.

Wprowadza się Regulamin Pracy Biura
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie czynności związanych z wejściem w życie Regulaminu Pracy Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, o którym
mowa w § 1, powierza się Dyrektorowi Biura
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Regulamin Pracy Biura Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie, o którym
mowa w § 1, wchodzi w życie w terminie
w nim określonym.

§ 4.

Z dniem określonym w § 3 ust. 2 niniejszej
uchwały traci moc dotychczasowy Regulamin Pracy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie wprowadzony uchwałą nr
59/2007/V z dnia 24 października 2007 r.

Uchwała Nr 29/2019/VIII
W SPRAWIE WYZNACZENIA OSÓB DO PRZEPROWADZENIA DLA STAŻYSTÓW LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW SPRAWDZIANU Z ZAKRESU BIOETYKI I PRAWA
MEDYCZNEGO W 2019 R.

§ 1.
1. Do przeprowadzenia dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów sprawdzianu
z zakresu bioetyki wyznacza się dr hab.
n. med. Aleksandrę Kładną.
2. Do przeprowadzenia dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów sprawdzianu
z zakresu prawa medycznego wyznacza się prof. dr hab. n. med. Mirosława
Parafiniuka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały i stanowiska
Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 13.02.2019 r.
STANOWISKO NR 1/2019/VIII
W SPRAWIE POPARCIA PROJEKTU REFORMY KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża poparcie dla reformy systemu kształcenia podyplomowego
szczegółowo przedstawionej w projekcie

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

39

UCHWAŁY, APELE I STANOWISKA OZL
zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.
Przygotowane przez Zespół ds. opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty propozycje
stanowią gruntowną reformę kształcenia
podyplomowego i są zgodne z wyrażanymi od wielu lat oczekiwaniami środowiska
lekarskiego.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża również gotowość
do podjęcia prac w celu przejęcia zadań
w zakresie organizacji odbywania staży
podyplomowych oraz całego procesu szkolenia specjalizacyjnego dotychczas realizowanych przez Marszałka Województwa
oraz Wojewodę. Powyższe niewątpliwie
wymagać będzie jeszcze uzgodnień w zakresie określenia warunków organizacyjnych, technicznych, kadrowych oraz
finansowych.

z dnia 27.03.2019 r.
Uchwała Nr 3/2019/VIII

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej
Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2018 rok.

Uchwała Nr 5/2019/VIII

§ 2.

W SPRAWIE ORGANIZACJI „DNIA ZDROWIA”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 1.

Uchwała nr 3/2019/VIII-Z

1. W dniu 7 kwietnia 2019 r. w godz.
12.00–16.00 zorganizować w Szczecinie na Jasnych Błoniach „Dzień Zdrowia” w celu propagowania profilaktyki
zdrowotnej i szczepień ochronnych
wśród mieszkańców Szczecina.
2. Przeznaczyć na organizację „Dnia
Zdrowia” środki finansowe w wysokości
nie przekraczającej 7 000,00 zł. brutto.
3. Przyjąć ofertę 2Event Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Szczecinie z dnia 26 marca 2019 r.
na organizację wydarzenia, o którym
mowa w ust. 1.

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

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYKONANIA BUDŻETU
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA
2018 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić wykonanie budżetu Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2018 rok,
zgodnie z załącznikiem nr 1, który stanowi
integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W SPRAWIE ZAKUPU KOMPUTERA PRZENOŚNEGO DO
BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 3.

Uchwała nr 4/2019/VIII-Z

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2018 ROK

§ 1.

Uchwały, apele i stanowiska
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
OIL w Szczecinie
z dnia 6.04.2019 r.

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168), Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

Uchwała nr 1/2019/VIII-Z

Przeznacza się zysk netto za 2018 rok
w kwocie 779.346,72 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta
czterdzieści sześć zł siedemdziesiąt dwa
gr) na zwiększenie Funduszu Statutowego.

Zakupić jeden komputer przenośny w cenie nieprzekraczającej 4 000,00 zł brutto,
z przeznaczeniem do biura Okręgowego
Sądu Lekarskiego.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 4/2019/VIII
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY NA USŁUGI
RACHUNKOWE

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża zgodę na przedłużenie do 30 kwietnia 2019 r. umowy na
wykonanie usług rachunkowych zawartej
w dniu 27 lutego 2019 r. z Maciejem Osińskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „PROCURA” z siedzibą
w Szczecinie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi
i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.
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§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2018 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2019/VIII-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:
w w w.o i l.szcze c i n.p l

§ 1.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2019/VIII-Z
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OKRĘGOWEJ RADZIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie za 2018 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2019/VIII-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI

VOX MEDICI
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Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2018 rok
PRZYCHODY
1.1. Składki członkowskie
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
1.5. Odsetki
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń
1.7. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną.
1.8. Inne przychody
razem
Odpisy
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie
przychód netto

wykonanie za 2018 r.
3 556 055
28 928
183 737
90 650
81 120
69 651
222 520
215 633
4 448 294

plan 2018
3 300 000
30 000
220 000
100 000
110 000
67 000
140 000
150 000
4 117 000

% wykonania
107,8
96,4
83,5
90,7
73,7
104,0
158,9
143,8
108,0

-541 201
3 907 093

-505 000
3 612 000

107,2
108,2

KOSZTY RODZAJOWE
1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
1.1. Zużycie materiałów
		 1.1.1. Materiały biurowe
		 1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa
		 1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)
1.2. Zużycie energii i gazu
2. USŁUGI OBCE
2.1. Usługi telekomunikacyjne
2.2. Usługi bankowe i pocztowe
2.3. Usługi ubezpieczeniowe
2.4. Usługi konserwacyjne
2.5. Druk i kolportaż biuletynu
2.6. Usługi prawne, doradcze
2.7. Usługi komunalne
2.8. Inne usługi
2.9. Usługi informatyczne
3. PODATKI I OPŁATY
3.1. Podatek od nieruchomości
3.2 Inne opłaty
4. WYNAGRODZENIA
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych
		 4.2.1. Umowy zlecenia – bioetyka
		 4.2.2. Umowy zlecenia – rzecznik
		 4.2.3. Umowy zlecenia – sąd
		 4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
		 4.2.5. Umowy zlecenia stałe – informatyk, konserwator, sprzątaczka
		 4.2.6. Umowy zlecenia – inne (statuetki, wizytacje)
		 4.2.7. Umowy zlecenia – Komisja Stomatologiczna
		 4.2.8. Umowy zlecenia – biuletyn
		 4.2.9. Umowy zlecenia – staże podyplomowe
		 4.2.10. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
7. AMORTYZACJA
8. POZOSTAŁE KOSZTY
8.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową
8.2. Koszty posiedzeń
8.3. Koszty zjazdu
8.4. Ryczałty telefoniczne
8.5. Szkolenia pracowników
8.6. Darowizny
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)
8.8. Koszty Komisji problemowych
		 8.8.1. Komisja Stomatologiczna
		 8.8.2. Komisja Socjalna
		 8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
		 8.8.4. Komisja Bioetyczna
		 8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
		 8.8.6. Koło Seniora
		 8.8.7. Komisja Młodego Lekarza
		 8.8.8. Komisja Rewizyjna
		 8.8.9. Koło Historyczne
8.9. Inne koszty
ogółem koszty
wynik

wykonanie za 2018 r.
81 805
34 580
27 792
3 377
3 411
47 225
453 840
17 197
62 908
4 719
4 651
127 578
213 697
8 794
12 825
1 471
11 832
11 635
197
1 003 512
791 392
212 120
36 500
12 100
22 250
11 550
65 855
17 055
27 080
0
19 730
0
153 890
16 240
62 681
1 343 946
49 350
31 165
24 346
15 000
2 743
0
21 935
1 101 593
199 594
291 000
304 569
9 309
236 273
57 104
2 958
786
0
97 814
3 127 746
779 347

luty–marzec 2019

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

plan 2018
96 000
51 000
40 000
5 000
6 000
45 000
502 500
15 000
90 000
4 000
3 500
160 000
200 000
9 000
16 000
5 000
10 000
9 000
1 000
1 112 000
800 000
312 000
40 000
60 000
25 000
15 000
80 000
25 000
40 000
5 000
22 000
0
160 000
20 000
71 000
1 630 000
50 000
32 000
25 000
15 000
5 000
5 000
25 000
1 243 000
200 000
290 000
425 000
12 000
235 000
60 000
20 000
1 000
230 000
3 601 500
10 500

% wykonania
85,2
67,8
69,5
67,5
56,9
104,9
90,3
114,6
69,9
118,0
132,9
79,7
106,8
97,7
80,2
29,4
118,3
129,3
19,7
90,2
98,9
68,0
91,3
20,2
89,0
77,0
82,3
68,2
67,7
0,0
89,7
96,2
81,2
88,3
82,3
98,7
97,4
97,4
100,0
54,9
0,0
87,7
88,6
99,8
100,3
71,7
77,6
100,5
95,2
14,8
78,6
42,5
86,8
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ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2018 ROK

z załącznikiem nr 1, który stanowi integralną
część niniejszej uchwały.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2019 r.

§ 1.

Uchwała nr 10/2019/VIII-Z

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2018 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2019/VIII-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2018 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2019/VIII-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2018 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej
Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2018 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2019/VIII-Z
W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA 2019 ROK

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 168) Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjąć budżet Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 2019 rok, zgodnie
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§ 2.

W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI DEFICYTU
BUDŻETOWEGO

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168), Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przy realizacji wydatków budżetowych
w roku 2019 dopuszcza się deficyt budżetowy
w wysokości do 10% przychodów netto, zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzje o uruchomieniu środków, o których mowa w ust. 1, podejmuje Okręgowa
Rada Lekarska w Szczecinie na wniosek jej
Prezydium.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2019/VIII-Z
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ OBEJMUJĄCĄ PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BUDYNKU POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEGO 23
ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE

Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 168 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§ 1.
1. Przeznacza się środki przechowywane
na lokatach bankowych należących do
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, w wysokości do kwoty 1.500.000 zł
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy zł), na pokrycie wydatków związanych z inwestycją obejmującą przebudowę i modernizację istniejącego budynku
głównego położonego w Szczecinie przy
ul. Wieniawskiego 23 wraz z zamontowaniem windy zewnętrznej z drogą
ewakuacyjną, zagospodarowanie terenu
oraz budowę zewnętrznej sali konferencyjnej z zapleczem połączonej z budynkiem głównym i rozbiórkę istniejących
garaży (dalej jako: „Inwestycja”).
w w w.o i l.szcze c i n.p l

2. Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie do wydatkowania środków, o których mowa w ust. 1 powyżej, z przeznaczeniem na realizację
Inwestycji, w tym w szczególności do
podejmowania decyzji w przedmiocie
konkretnego przeznaczenia tych środków, jak również do ustalenia sposobu
i terminu wydatkowania tych środków.
3. Szczegółowe rozliczenie wydatków poczynionych z przeznaczeniem na realizację Inwestycji zostanie sporządzone
i przedstawione po jej zakończeniu.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Okręgowej Radzie Lekarskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2019/VIII-Z
W SPRAWIE PRZYZNANIA PREZESOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ, WICEPREZESOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ, SEKRETARZOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ I SKARBNIKOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE WYNAGRODZENIA ZA PEŁNIENIE FUNKCJI W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Na podstawie art. 24 pkt 9) ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Przyznaje się:
1) Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie,
2) Wiceprezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie,
3) Sekretarzowi Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie,
4) Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie
wynagrodzenie będące rekompensatą
za pełnienie w/w funkcji w Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Szczecinie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1,
przysługiwać będzie od dnia 1 stycznia
2020 r.
3. Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie do określenia zasad
przyznawania i wysokości wynagrodzenia osób pełniących funkcje, o których
mowa w ust. 1.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOX MEDICI

UCHWAŁY, APELE I STANOWISKA OZL
Budżet Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 2019 rok

PRZYCHODY

budżet na 2019 r.

1.1. Składki członkowskie
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
1.5. Odsetki
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń
1.7. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną
1.8. Inne przychody
razem

3 400 000
30 000
220 000
100 000
50 000
70 000
190 000
180 000
4 240 000

przychód netto

-550 000
3 690 000

Odpisy
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie

KOSZTY RODZAJOWE

budżet na 2019 r.

1. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII
1.1. Zużycie materiałów
		 1.1.1. Materiały biurowe
		 1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa
		 1.1.3. Inne materiały (środki czyst., mat. konserwacyjne i remontowe)
1.2. Zużycie energii i gazu
2. USŁUGI OBCE
2.1. Usługi telekomunikacyjne
2.2. Usługi bankowe i pocztowe
2.3. Usługi ubezpieczeniowe
2.4. Usługi konserwacyjne
2.5. Druk i kolportaż biuletynu
2.6. Usługi prawne, doradcze
2.7. Usługi komunalne
2.8. Inne usługi
2.9. Usługi informatyczne
3. PODATKI I OPŁATY
3.1. Podatek od nieruchomości
3.2 Inne opłaty
4. WYNAGRODZENIA
4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych
		 4.2.1. Umowy zlecenia – bioetyka
		 4.2.2. Umowy zlecenia – rzecznik
		 4.2.3. Umowy zlecenia – sąd
		 4.2.4. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
		 4.2.5. Umowy zlecenia stałe – informatyk, konserwator, sprzątaczka
		 4.2.6. Umowy zlecenia – inne (statuetki, wizytacje)
		 4.2.7. Umowy zlecenia – Komisja Stomatologiczna
		 4.2.8. Umowy zlecenia – biuletyn
		 4.2.9. Umowy zlecenia – staże podyplomowe
		 4.2.10. Umowy zlecenia – Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
5. NARZUTY NA WYNAGRODZENIA
6. ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW
7. AMORTYZACJA
8. POZOSTAŁE KOSZTY
8.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową
8.2. Koszty posiedzeń
8.3. Koszty zjazdu
8.4. Ryczałty telefoniczne
8.5. Szkolenia pracowników
8.6. Darowizny
8.7. Pozostałe koszty operacyjne (wyposażenie)
8.8. Koszty Komisji problemowych
		 8.8.1. Komisja Stomatologiczna
		 8.8.2. Komisja Socjalna
		 8.8.3. Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
		 8.8.4. Komisja Bioetyczna
		 8.8.5. Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
		 8.8.6. Koło Seniora
		 8.8.7. Komisja Młodego Lekarza
		 8.8.8. Komisja Rewizyjna
		 8.8.9. Koło Historyczne
8.9. Inne koszty
ogółem koszty
wynik
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111 000
46 000
35 000
5 000
6 000
65 000
528 500
20 000
65 000
5 000
5 000
160 000
200 000
11 000
22 500
40 000
18 500
17 500
1 000
1 125 000
850 000
275 000
40 000
25 000
25 000
15 000
60 000
25 000
40 000
3 000
22 000
20 000
165 000
20 000
65 000
1 642 000
60 000
32 000
20 000
15 000
5 000
0
25 000
1255 000
200 000
300 000
380 000
12 000
280 000
65 000
15 000
1 500
1 500
230 000
3 675 000
15 000
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APEL NR 1/2019/VIII-Z

Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie
zwraca się z prośbą do członków Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie o poparcie
i wzięcie udziału w manifestacji organizowanej przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy w dniu 1 czerwca 2019
w Warszawie.
Celem manifestacji jest wyrażenie sprzeciwu wobec niewywiązania się Ministra
Zdrowia z zapisów porozumienia z Porozumieniem Rezydentów z dnia 8 lutego
2018 r., szczególnie w zakresie nakładów
na ochronę zdrowia.

w formie elektronicznej, co niewątpliwie
stanowić będzie znaczne utrudnienie dla
lekarzy seniorów, którzy w większości wystawiają recepty tylko dla siebie i rodziny.
Biorąc pod uwagę powyższe, postuluje
się zmianę art. 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw
w związku z wprowadzeniem e-recepty,
poprzez jego uchylenie, co byłoby jednoznaczne ze zniesieniem czasowego ograniczenia możliwości wystawiania recept
„pro auctore” i „pro familiae” w formie
papierowej. Ewentualnie, na wypadek nie
uwzględnienia w/w apelu, postuluje się
taką zmianę brzmienia przedmiotowego
przepisu prawa, który owe ograniczenie
czasowe uchyla względem lekarzy i lekarzy
dentystów – Seniorów.

APEL NR 2/2019/VIII-Z

APEL NR 3/2019/VIII-Z

DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE KONIECZNOŚCI
WPROWADZENIA ZMIAN DO USTAWY Z DNIA 1 MARCA
2018 R. O ZMIANIE NIEKTÓRYCH USTAW W ZWIĄZKU
Z WPROWADZENIEM E-RECEPTY

DO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE KONIECZNOŚCI
WPROWADZENIA ZMIAN DO USTAWY O PODSTAWOWEJ
OPIECE ZDROWOTNEJ

DO CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE W SPRAWIE UDZIAŁU W MANIFESTACJI ORGANIZOWANEJ PRZEZ OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK
ZAWODOWY LEKARZY W DNIU 1 CZERWCA 2019 R.

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie apeluje do Ministra Zdrowia o wszczęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie
zmian do ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku
z wprowadzeniem e-recepty (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 697).
W kontekście wdrożonego w/w ustawą
odchodzenia od papierowej formy wystawiania recept istotne znaczenie ma nowe
brzmienie art. 95b ust. 2 pkt 2) ustawy
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 499),
który to przepis przewiduje, że tradycyjna,
papierowa forma recepty będzie mogła być
stosowana m.in. w przypadku wystawiania
recepty dla osoby wystawiającej („recepta
pro auctore”) lub małżonka, wstępnego,
zstępnego lub rodzeństwa osoby wystawiającej („recepta pro familiae”). W myśl natomiast art. 11 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku
z wprowadzeniem e-recepty (tj. Dz. U.
z 2018 r., poz. 697), możliwość wystawiania
takich recept w formie pisemnej (zamiast
w formie elektronicznej) ograniczona została sztywnym terminem, a mianowicie
do dnia 31 grudnia 2025 r. Wystawianie
po tej dacie recept „pro auctore” i „pro
familiae” w formie papierowej będzie już
niemożliwe. Od 1 stycznia 2026 r. recepty te będą mogły być wystawiane jedynie
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Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie apeluje do Ministra Zdrowia o wszczęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie
zmian do ustawy z dnia 27 października
2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 357 z późn. zm.).
Postulowane zmiany powinny dotyczyć
art. 6 w/w ustawy i zawartej w tym przepisie definicji lekarza podstawowej opieki
zdrowotnej, która to definicja jest na dzień
dzisiejszy sformułowana w sposób niejasny
i niezrozumiały, w szczególności w kontekście dokonywanych na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wielu jej zmian.
Obowiązująca definicja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej nie daje bezpośredniej i konkretnej odpowiedzi na pytanie,
czy lekarze, którzy przed wejściem w życie
ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej,
bezterminowo i bezwarunkowo uzyskali uprawnienie do udzielania świadczeń
POZ na podstawie art. 14 ustawy z dnia 24
sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2007 r., Nr 166, poz.
1172), zachowują to prawo i są lekarzami
POZ w rozumieniu ustawy o podstawowej
opiece zdrowotnej.
Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie dodatkowo postuluje zagwarantowanie
lekarzom pediatrom korzystającym z tzw.
praw nabytych możliwości sprawowania
w w w.o i l.szcze c i n.p l

opieki nad świadczeniobiorcami dorosłymi. Zważywszy na ich duże i długoletnie
doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania świadczeń POZ zarówno na rzecz
dzieci jaki i dorosłych, brak jest racjonalnego uzasadnienia dla wprowadzonego
ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej
ograniczenia w zakresie sprawowania
przez nich opieki nad świadczeniobiorcami wyłącznie do ukończenia przez nich
18 roku życia. Wskazanym również byłoby
ustawowe uregulowanie kwestii dot. możliwości wystawiania przez lekarzy pediatrów
będących lekarzami POZ recept pacjentom
dorosłym w kontekście braku precyzyjnej
relacji pojęciowej z przepisem art. 6 ust.
3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.
o podstawowej opiece zdrowotnej, który
przewiduje możliwość sprawowania przez
lekarzy pediatrów (wskazanych w ustawie)
opieki nad świadczeniobiorcą wyłącznie do
ukończenia przez tego świadczeniobiorcę
18 roku życia.
Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej
jest aktem prawnym, który z założenia ma
w sposób kompleksowy regulować zagadnienia związane z udzielaniem tego rodzaju
świadczeń zdrowotnych. W związku z powyższym apeluje się również, aby zapewnić – poprzez nowelizację tejże ustawy –
kompleksowość przepisów dotyczących
lekarskiego personelu medycznego, pod
kątem kwalifikacji i uprawnień do udzielania świadczeń POZ. Nowelizacja ustawy
winna wprowadzić do niej przejrzystą, zrozumiałą i kompleksową definicję lekarza
podstawowej opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu poszanowania
tzw. praw nabytych lekarzy do udzielania
świadczeń POZ oraz wprowadzić bezterminowo możliwość uzyskania statusu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez
lekarzy internistów i pediatrów.

STANOWISKO nr 1/2019/VIII-Z
W SPRAWIE WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC OBARCZANIA KADRY MEDYCZNEJ (W TYM LEKARZY)
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA BŁĘDY W ORGANIZACJI
I FUNKCJONOWANIU SŁUŻBY ZDROWIA W POLSCE

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie wyraża stanowczy
sprzeciw wobec obarczania pracowników
ochrony zdrowia winą i odpowiedzialnością za błędną organizację i funkcjonowanie
służby zdrowia.
W ostatnim czasie głośno mówi się o sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów,
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które mają miejsce w szpitalnych izbach
przyjęć oraz szpitalnych oddziałach ratunkowych. Opinia publiczna najczęściej za
tego rodzaju sytuacje winą obarcza lekarzy
pracujących na ww. oddziałach. Podobnie,
to lekarzy obarcza się niejednokrotnie winą
za bardzo długi okres oczekiwania na wizytę do specjalisty. Tego rodzaju opinia
jest głęboko krzywdząca dla pracowników ochrony zdrowia i jako taką należy
ją stanowczo oprotestować. Na opisane
powyżej sytuacje lekarze czy pielęgniarki
nie mają de facto żadnego wpływu. Kadra
medyczna wielokrotnie pracuje ponad
swoje siły, aby zminimalizować wady systemu i organizacji w publicznej służbie
zdrowia. Niestety, czynniki takie jak braki
kadrowe oraz niedofinansowanie służby
zdrowia nie mogą zostać wyeliminowane
bez interwencji ustawodawczej. Stąd też
ponownie wyraża się stanowczy sprzeciw
wobec przerzucania odpowiedzialności za
tego typu sytuacje na lekarzy.

STANOWISKO NR 2/2019/VIII-Z
W SPRAWIE POPARCIA PROJEKTU REFORMY SYSTEMU
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO LEKARZY I LEKARZY
DENTYSTÓW

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie wyraża poparcie
dla proponowanej zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy
dentystów przygotowanej przez Zespół ds.
opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
powołany przez Ministra Zdrowia szczegółowo przedstawionej w projekcie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty oraz niektórych innych
ustaw.
Propozycje Zespołu stanowią gruntowną
reformę kształcenia podyplomowego i są
zgodne z wyrażanymi od wielu lat oczekiwaniami środowiska lekarskiego, w tym
w zakresie zmiany programu stażu podyplomowego polegającej na jego upraktycznieniu, wprowadzenia ogólnopolskiego,
przejrzystego procesu rekrutacji na specjalizację, zwiększenia roli kierowników
specjalizacji oraz wprowadzenia dla nich
wynagrodzenia, przekazania kompetencji
w zakresie organizowania i prowadzenia
stażu podyplomowego oraz całego kształcenia podyplomowego m.in. szkolenia specjalizacyjnego okręgowym izbom lekarskim.
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie wyraża również
gotowość do podjęcia prac mających na
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celu przejęcie zadań w zakresie organizacji odbywania staży podyplomowych oraz
całego procesu szkolenia specjalizacyjnego
dotychczas realizowanych przez Marszałka
Województwa oraz Wojewodę. Zaproponowane rozwiązania niewątpliwie wymagać
będą jeszcze doprecyzowania oraz uzgodnień w zakresie określenia warunków organizacyjnych, technicznych, kadrowych
oraz finansowych.

STANOWISKO NR 3/2019/VIII-Z
W SPRAWIE SPRZECIWU WOBEC PSEUDONAUKOWYCH METOD ZWALCZANIA CHORÓB ORAZ WZYWANIA DO ZANIECHANIA KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ
OPIEKI ZDROWOTNEJ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI
WOBEC WSZELKICH RUCHÓW „ANTYSZCZEPIONKOWYCH” I RZEKOMEJ SZKODLIWOŚCI LECZENIA
KANAŁOWEGO

Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw wobec pseudonaukowych
metod zwalczania chorób, jak również
wzywania do zaniechania korzystania ze
świadczeń opieki zdrowotnej, w tym wobec
obecnych w przestrzeni publicznej działań negujących potrzebę i bezpieczeństwo
szczepień ochronnych, jak również informujących o rzekomej szkodliwości leczenia
kanałowego.
Niepokój Okręgowego Zjazdy Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
budzi wzmożona działalność osób i innych
podmiotów, które oferują i propagują pseudonaukowe metody diagnozowania i zwalczania chorób (w tym podejmują próbę
dystrybucji substancji o niepotwierdzonym
naukowo działaniu leczniczym), a także
które pomniejszają wartość i poddają
w wątpliwość metody leczenia o potwierdzonej naukowo skuteczności.
W ocenie Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
wzrost tego rodzaju działalności cechuje
się wysokim stopniem szkodliwości społecznej, tym bardziej w kontekście łatwej
możliwości dotarcia do odbiorcy tego rodzaju usług za pośrednictwem mediów
społecznościowych. Tego typu naganne
praktyki skutkują podważaniem zaufania
pacjentów do lekarzy i proponowanych
przez nich metod leczenia o udowodnionej
skuteczności, często prowadząc do odstępowania przez pacjentów od korzystania
z zalecanych przez lekarzy świadczeń i wybierania metod leczenia o niepotwierdzonej naukowo skuteczności.

Za niekorzystne dla zdrowia publicznego
należy uznać w szczególności wszelkie
ruchy „antyszczepionkowe”, których celem jest zniesienie aktualnego obowiązku
poddawania się szczepieniom ochronnym
na rzecz dobrowolności ich przyjmowania.
Rezygnacja z obowiązkowych szczepień
stwarzałaby realne zagrożenie dla całego
społeczeństwa w związku z groźbą powrotu
chorób zakaźnych. Szczepienia są najlepszą znaną metodą profilaktyki chorób zakaźnych dla wszystkich osób niezależnie
od wieku i mają wpływ na kształtowanie się
odporności całego społeczeństwa. W opinii
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie zabezpieczenie przed epidemiami może mieć miejsce
tylko przez masowe szczepienia, które dla
swej skuteczności powinny mieć charakter
obowiązkowy. Doraźne szczepienia w przypadku ewentualnego zagrożenia epidemiologicznego nigdy nie będą tak skuteczne jak
szczepienia o charakterze prewencyjnym.
Obok szkodliwego ruchu „antyszczepionkowego” na sile w ostatnim czasie
przybiera również niebezpieczny ruch
„antykanałowy” opierający swoją działalność na tezie o rzekomej szkodliwości
leczenia kanałowego i negatywnych konsekwencjach wynikających z jego przeprowadzenia. Również i w tym zakresie
nierzetelne informacje dotyczące leczenia kanałowego, wprowadzając pacjentów
w błąd, mogą mieć niekorzystny wpływ na
zdrowie pacjentów oraz na ich poczucie
bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowanej terapii. Warto pamiętać przy tym
i edukować pacjentów, że żadne rzetelne
badania kliniczne nie potwierdzają remisji chorób ogólnoustrojowych po ekstrakcji
zębów leczonych kanałowo.
W ocenie Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
wszystkie powyższe przejawy działalności,
jako stanowiące bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia pacjentów,
w trosce o dobro obywateli, winny spotkać
się ze stanowczym działaniem ze strony
organów państwowych, w celu ich wyeliminowania i piętnowania. Niewątpliwą rolę
w zakresie zwalczania tego rodzaju działalności pełni również edukacja społeczeństwa, do czego Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
stanowczo namawia wszystkich lekarzy
i lekarzy dentystów.
Pełna treść publikowanych dokumentów
znajduje się na www.oil.szczecin.pl/bip

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

Pani
prof. dr hab. n. med. Agnieszce Kordek
wyrazy serdecznego współczucia i otuchy z powodu śmierci

Rodziców
składa
zespół Kliniki Patologii Noworodka
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2
PUM w Szczecinie

Pani
prof. dr hab. n. med. Agnieszce Kordek
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Taty
Śp. dr. n. med. Henryka Wesołowskiego
Składają
Przewodniczący, członkowie i sekretarz Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie

Pani
prof. dr hab. n. med. Agnieszce Kordek
wyrazy najgłębszego współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Przewodniczący, członkowie i sekretarz Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie
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„Są chwile, by działać i takie, kiedy należy pogodzić się z tym, co przynosi los.”

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy:

dr n. med. Marię Danieyko-Osman
lek. Annę Hylę
lek. dent. Teresę Kossuth
lek. Hannę Barbarę Cegielską
dr. n. med. Henryka Wesołowskiego
dr. n. med. Jerzego Gruszczyńskiego
Koło Seniorów ORL w Szczecinie

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

Naszej Koleżance

dr Irminie Kossuth
wyrazy współczucia i słowa otuchy w ciężkich chwilach po śmierci

Mamy
składają Koleżanki i Koledzy
z Kliniki Kardiologii PUM w Szczecinie

luty–marzec 2019
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Ś.P.
ppłk dr n. med. Jerzy Gruszczyński
(1936–2019)
Urodzony w Poznaniu. Szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące ukończył w Kępnie Wielkopolskim.
Tamże przez rok pracował w charakterze sanitariusza pogotowia ratunkowego. Absolwent PAM, dyplom
lekarza uzyskał w 1963 r.
Pierwszy etap aktywności zawodowej związany z placówkami szczecińskimi: szpital miejski na Golęcinie,
szpital dziecięcy przy ul. Św. Wojciecha, sanatorium neuropsychiatrii dziecięcej w Nowym Czarnowie.
W 1964 r. powołany do służby wojskowej, z którą związał się przez 20 lat, uzyskując kolejne stopnie
specjalizacji: z pediatrii, organizacji ochrony zdrowia wojsk, medycyny społecznej. W 1982 r. obronił
pracę doktorską w WAM w Łodzi [„Badania nad nowymi kierunkami w zakresie kierowania zabezpieczenia
związku taktycznego” promotor – płk prof. Andrzej Słowiński]. Przez pewien czas pełnił funkcję
nauczyciela specjalisty przedmiotów medyczno-wojskowych w Studium Wojskowym PAM. Rozmawiałem
na ten temat z kilku starszymi Koleżankami i Kolegami, którzy miło wspominali zajęcia z dr Gruszczyńskim
tam prowadzone, oceniali je jako bardzo praktyczne i wyróżniające się na tle innych wykładowców tej
szczególnej dziedziny.
W 1984 r. na własną prośbę zakończył pracę oficera-lekarza. Od tej pory związany do końca z Ziemią
Gryficką. Przez 5 lat pełnił funkcję kierownika przychodni rejonowej i specjalistycznej tutejszego ZOZ,
dodatkowo – pracował w charakterze lekarza konsultanta w Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej,
jako lekarz pediatra w Przychodni Lekarskiej PKP oraz praktykował prywatnie. Ostatni, ale dość długi
etap aktywności zawodowej [aż do 2015 r.] związał z krwiodawstwem i krwiolecznictwem, najpierw
jako kierownik Punktu Krwiodawstwa jeszcze w strukturze ZOZ, a od 1999 r. jako kierownik Oddziału
Terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Jego były przełożony
dr Jarosław Nowak podkreślał wysoką kulturę i merytoryczność swojego pracownika, który z troską
zabiegał o wyposażenie w nowoczesny sprzęt, poprawę warunków pracy personelu i obsługi dawców
krwi, wdrażanie nowoczesnych zasad krwiolecznictwa w gryfickim szpitalu, zwłaszcza wobec dynamicznie
rozwijającego się Zachodniopomorskiego Centrum Leczenia Ciężkich Oparzeń.
Jednak praca zawodowa nie była jedynym polem aktywności ambitnego lekarza. Współpracował z PCK,
od 1992 r. pełnił funkcję prezesa koła terenowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Gryficach.
Wreszcie, po przejściu na emeryturę czynnie i bardzo chętnie współuczestniczył w organizowaniu spotkań
gryfickiego Koła Seniorów OIL w Szczecinie. Przed 2 laty podczas naszej samorządowej Wieczerzy
Wigilijnej zaproponował i wygłosił ciekawą multimedialną prezentację dotyczącą swoich podróży po
rozległych i nietuzinkowych zakątkach Europy. Dla mnie osobiście był „prawą ręką” w zakresie fotorelacji
naszych spotkań [zarówno podróże, jak i fotografka stanowiły Jego szczególnie ulubione pasje]. Nawet
w ostatnim numerze „Vox Medici” mamy zarchiwizowane fotografie autorstwa Pana Doktora Jerzego
Gruszczyńskiego. Ponoć nie ma ludzi niezastąpionych, ale będzie nam Go bardzo brakowało!
dr n. med. Ireneusz Mazurski
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Dr. n med. Januszowi Kubrakowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty
składają koleżanki i koledzy z Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Drogiemu Koledze

dr. n. med. Sławomirowi Milczarkowi
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Taty
składają
koledzy i koleżanki z Oddziału Transplantacji Szpiku
oraz z Banku Komórek Krwiotwórczych SPSK1

Drogiej Koleżance

dr n. med. Katarzynie Mozolewskiej-Piotrowskiej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Mamy
dr hab. n. med. Grażyny Remlein-Mozolewskiej
składają koleżanki i koledzy z I Kliniki Okulistyki
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
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