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OFERTA NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie chętnie nawiąże
współpracę z lekarzami specjalistami w charakterze:

- lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy
o pracę, której zakres obejmowałby wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich
będących podstawą do wydania decyzji w sprawach świadczeń
z ubezpieczenia społecznego, kontroli prawidłowości orzekania o czasowej
niezdolności do pracy, oraz dla celów pozaubezpieczeniowych;

- konsultanta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie umowy o dzieło
obejmującej wykonywanie specjalistycznych opinii na terenie działania
szczecińskiego Oddziału ZUS (województwo zachodniopomorskie);

Korzystne warunki pracy i płacy!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi poniżej numerami
telefonów oraz na stronie www.zus.pl w zakładce praca w ZUS

Sekretariat (91)81-01-509
Główny Lekarz Orzecznik (91)81-01-510
Naczelnik Wydziału (91)81-01-512
Zastępca Naczelnika Wydziału (91)81-01-618
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Za oknami żar leje się z nieba. Czerwiec był nad wyraz
gorący i bogaty w nagłe i niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Jak donoszą naukowcy, w latach siedemdziesiątych
XX wieku upalnych dni mieliśmy w Polsce zaledwie kilka
w roku. W bieżącym 2019 mamy już ich za sobą kilkanaście. A to pewnie nie koniec. Cóż, cytując klasyka – takim
mamy klimat. Mając nadzieję, że pozostała część lata nieco
łaskawiej nas potraktuje, przekazujemy w Państwa ręce
kolejny numer Vox Medici.
Pani Prezes dr Magda Wiśniewska, poza „Letnimi przemyśleniami” w formie felietonu, przybliży również wszystkim zainteresowanym temat nowej siedziby Okręgowej
Izby Lekarskiej. Atrakcyjności tej prezentacji z pewnością
dodają ciekawe wizualizacje. Jak zwykle w czerwcu odbyła
się również jedna z naszych flagowych imprez – Dzień
Dziecka. Prezentujemy Państwu fotoreportaż, na którym
wiele kolorów i radości jaką dajemy naszym milusińskim
z Państwa czynnym udziałem.
Oprócz spraw przyjemnych i radosnych, zajmiemy
Was również drodzy Czytelnicy sprawami dużo bardziej
poważnymi. Jedną z nich jest z pewnością pisana jak zwykle
ostatnimi czasy niedbale zmiana ustawy – Kodeks karny.
Niedbale, ponieważ przy okazji próby zwiększenia kar dla
pedofilów zwiększono odpowiedzialność medyków za niezamierzone spowodowanie śmierci. Szerzej na ten temat
w artykule pani mec. Katarzyny Bednarek. W związku
z tym, że środowisko lekarskie nie godzi się na marginalne
traktowanie przez rząd spraw ochrony zdrowia w naszym
kraju, doszło do ogólnopolskiej manifestacji, która odbyła
się w Warszawie. Kto, co i jak wyglądała ta forma naszego
protestu donosi dr Michał Bulsa.
Oczywiście jak zwykle nie brakuje relacji ze spotkań
naszych kół oraz komisji problemowych. Byliśmy też obecni na kilku konferencjach i wydarzeniach kulturalnych,
o których piszemy na łamach aktualnego numeru.
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Zapraszam serdecznie do lektury.
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
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•	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 czerwiec–lipiec–sierpień (2019-04/241)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 12.09.2019 r.
wysyłka do odbiorców – 30.09.2019 r.

VOX wrzesień–październik (2019-05/242)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 10.10.2019 r.
wysyłka do odbiorców – 28.10.2019 r.

VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

Przemyślenia
letnie
Magda Wiśniewska
Za oknem skwar, w kalendarzu coraz bliżej
do upragnionych wakacji…. Ale na polu
dotyczącym ochrony zdrowia, zwłaszcza
w kontekście ogólnopolskim, dzieje się jak
zwykle dużo.
Niesłychanie palącą kwestią stała się
zgłoszona przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacja art. 155 kk. Artykuł ten,
dotyczący w swej istocie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci, jest najczęściej używanym w procesach karnych
przeciwko lekarzom. Wprowadzone przez
Sejm w standardowym ostatnimi czasy,
czyli nocnym trybie zmiany zwiększają
zagrożenie karne za to przestępstwo z dotychczasowego zakresu od trzech miesięcy
do pięciu lat na zakres od jednego roku
do dziesięciu lat pozbawienia wolności,
jednocześnie praktycznie uniemożliwiając wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej stosowania, co dotychczas
zdarzało się najczęściej. Dodatkowo (co
szczególnie dotyczyć może ginekologów
położników) zwiększa się wymiar kary za
nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch
osób do zakresu od dwóch do piętnastu lat.
Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia
oczywiście, że celem projektodawcy nie
było zwiększanie represji karnej wobec
lekarzy, a negatywne konsekwencje nowelizacji Kodeksu karnego nie były zamierzone
i ukierunkowane na środowisko lekarskie.
Wskazano, że przyczyną zwiększenia zagrożenia karnego dla przestępstwa z art.
155 Kodeksu karnego były liczne przypadki
wysoce nagannych przestępstw pospolitych (zbliżonych w warstwie sprawczej
do zabójstwa) skutkujących śmiercią, za
które sąd nie mógł wymierzyć adekwatnie
surowej kary. Biorąc pod uwagę znane
wszystkim i głośne medialnie procesy wytaczane krakowskim kardiologom, ciężko jednak uwierzyć w przypadek w tej
kwestii… niestety. Przeciwko tej nowelizacji zaprotestowała zarówno Naczelna
Rada Lekarska, jak i Konwent Prezesów
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Okręgowych Rad Lekarskich. Zmiany,
na które nie ma zgody samorządu lekarskiego, polegają na tym, że z jednej strony
ograniczają do minimum możliwość zawieszenia wykonania kary pozbawienia
wolności orzeczonej w stosunku do lekarza
uznanego winnym nieumyślnego spowodowania śmierci pacjenta, a z drugiej odbierają sędziom możliwość wymierzenia za
taki czyn kary ograniczenia wolność lub
grzywny zamiast kary pozbawienia wolności. Co to oznacza? Wprowadzanie zmian,
które w sposób automatyczny nakładają
bezwzględną karę pozbawienia wolności
na lekarza, który niosąc pomoc choremu
pacjentowi nieumyślnie doprowadzi do
jego śmierci, godzi w bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza. Kodeks karny
nie może być gwarantem i regulatorem
ochrony zdrowia społeczeństwa. W żadnym systemie zaostrzenie kar nie służyło
poprawie bezpieczeństwa obywateli ani
zwiększeniu respektowania prawa. Prawo
karne nie służy przecież w żadnym razie
podwyższaniu jakości opieki zdrowotnej.
Może się więc okazać, że będziemy musieli zaapelować do lekarzy, aby w przypadku wejścia w życie tych przepisów,
niosąc niezbędną pomoc pacjentom, nie
podejmowali nadmiernego ryzyka, które
może prowadzić do poniesienia tej odpowiedzialności. Oczywiście już niedługo może to doprowadzić do zaprzestania
stosowania skutecznych i nowatorskich
procedur medycznych, ale obarczonych
wyższą możliwością wystąpienia powikłań.
Biorąc pod uwagę coraz większą już teraz
liczbę spraw wytaczanych lekarzom oraz
stworzenie w prokuraturach regionalnych
pionów stricte medycznych, nikt rozsądny
nie będzie sięgał po nowoczesne, ale często
ryzykowne sposoby leczenia. Wrócilibyśmy więc do medycyny asekuracyjnej, nie
postępowej. Po wyrażanych głośno przez
wszystkie środowiska medyczne protestach
oraz serii spotkań prezesa NRL z decydentami z ministerstw Zdrowia i Sprawiedliwości oraz z prezydentem RP udało się

uzyskać zapewnienie, że w najbliższym
czasie, zanim omawiana nowelizacja wejdzie w życie, zostanie zainicjowana kolejna zmiana tego przepisu, która pozostawi
możliwość orzekania wobec lekarzy kary
z warunkowym zawieszeniem jej stosowania oraz możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na karę grzywny lub
ograniczenia wolności. Na razie jednak
wszystko wskazuje na to, że zapewnienia
te były tylko mydleniem oczu. Bowiem
cała nowelizacja Kodeksu karnego przeszła praktycznie bez uwag przez Senat
i 13 czerwca 2019 roku została przyjęta
ponownie przez Sejm. Organem odwoławczym pozostanie więc tylko Prezydent
RP. Na pewno będziemy trzymać rękę na
pulsie i informować Was na bieżąco o sytuacji. Zwłaszcza że przyszłość może wyglądać groźnie.
Drugą ważną i o znaczeniu ogólnopolskim kwestią była manifestacja zorganizowana 1 czerwca przez OZZL
i Porozumienie Rezydentów OZZL „Czas
na zdrowie! – Pacjenci i Medycy razem!”.
Oprócz związkowców wzięli w niej udział
również samorządowcy z prezesem NRL
i prezesami ORL na czele, nie zabrakło
również organizacji pacjenckich. Ale trzon
protestujących stanowiła młodzież lekarska
z całej Polski. Czemu manifestacja, i to
wspólna? Ponieważ rządzący nie dotrzymali swoich obietnic o podwyżce finansowania ochrony zdrowia i jej reorganizacji.
O kreatywnej matematyce zastosowanej do
obliczenia nakładów na ochronę zdrowia
pisałam w jednym z poprzednich felietonów. Więcej o tej manifestacji przeczytacie
w dalszej części tego Voxa.
A co na naszym szczecińskim podwórku? Szykujemy się powoli do przeprowadzki
do nowej siedziby, organizujemy kolejne
kursy specjalizacyjne i doskonalące oraz
imprezy integracyjne, staramy się wychodzić naprzeciw zgłaszanym przez Was potrzebom. I mimo iż zbliżają się wakacje, to
nie odpoczywamy. Czekamy na wszelkie
Wasze propozycje i pomysły.

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

Nowa siedziba OIL w Szczecinie
dr n. med. Magda Wiśniewska
W sierpniu minie rok od kiedy OIL
w Szczecinie stała się właścicielem nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 23
w Szczecinie. Pewnie każdy zadaje sobie
pytanie: Dlaczego jeszcze przychodzimy do
budynku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie
11 zamiast do nowej siedziby?
Tak jak już informowałam, choć nowo
zakupiony budynek jest w bardzo dobrym
stanie technicznym, wymaga jednak pewnych przeróbek modernizacyjnych i niewielkiej przebudowy niwelującej przede
wszystkim bariery architektoniczne (w tym
zamontowania windy). Zamierzamy również dobudować do istniejącego budynku
salę konferencyjną z dwudziestoma sześcioma miejscami parkingowymi.
W związku z powyższym w najbliższych
miesiącach planowany jest remont istniejącego budynku, który poddany zostanie
niewielkiej przebudowie wewnątrz oraz
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rozbudowany zostanie o parterową salę
konferencyjną i windę zewnętrzną obsługującą wszystkie kondygnacje istniejącego
budynku. Dobudowana nowa klimatyzowana sala konferencyjna o powierzchni
ok. 110 m kw. z niezbędnym zapleczem
sanitarnym pomieści 120 osób. Powyższe
umożliwi nam organizowanie na miejscu
szkoleń dla większej liczby uczestników bez
konieczności wynajmowania dodatkowych
powierzchni, do czego obecnie jesteśmy
zmuszeni. Dodatkowo nowa duża sala
konferencyjna pozwoli również naszym
Seniorom w komfortowych warunkach
wspólnie spędzać czas podczas comiesięcznych spotkań Koła Seniora.
Poniżej publikujemy wizualizację
pochodzącą z przyjętej koncepcji architektonicznej. Oczywiście jest to tylko
koncepcja, która może nieco różnić się
od ostatecznego kształtu nowej siedziby po
wykonaniu wszystkich prac projektowych
i budowlanych.

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

Aktualnie kończone są prace architektoniczne nad ostatecznym projektem
budowlanym przebudowy i modernizacji
nowej siedziby izby. Do końca lipca spodziewamy się uzyskać wymagane prawem
pozwolenia, co pozwoli rozpocząć prace
budowlane.
Podział robót budowlanych przewidziany jest na dwa etapy:
–– I etap – obejmujący przebudowę
i modernizację budynku głównego,
wykonanie windy zewnętrznej oraz
zagospodarowanie terenu;
–– II etap – obejmujący budowę zewnętrznej sali konferencyjnej z zapleczem połączonej z budynkiem głównym oraz
zagospodarowanie terenu.
Po zakończeniu pierwszego etapu prac
planowane jest przeniesienie izby do nowej
siedziby.
Całość prac budowlanych sfinansowana będzie ze środków własnych OIL
w Szczecinie.

VOX MEDICI

NOWA SIEDZIBA

kwiecień–maj 2019

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

7

PRAWO

Za błąd medyczny do więzienia?
Katarzyna Bednarek
radca prawny
16 maja 2019 roku Sejm uchwalił ustawę
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, której głównym założeniem jest zaostrzenie kar za przestępstwa
dotyczące pedofilii. Przepisy prawa mają
być bowiem surowsze, skutkiem czego
sprawcy przestępstw częściej i na dłużej
będą trafiać do zakładów karnych.
Przestępstwa pedofilskie nie są jednak
jedynymi, których dotyczy przedmiotowa
nowelizacja. Jednym z przepisów, który
został poddany modyfikacji, jest przepis
art. 155 Kodeksu karnego penalizujący nieumyślne spowodowanie śmierci
człowieka. Na dzień dzisiejszy przepis
ten stanowi, że cyt.: „Kto nieumyślnie
powoduje śmierć człowieka, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5”. Nowelizacja Kodeksu karnego przewiduje zaś zmianę powyższego przepisu
na nowy o brzmieniu cyt.: „§ 1. Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,
podlega karze pozbawienia wolności od
roku do lat 10. § 2. Jeżeli sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej osoby,
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podlega karze pozbawienia wolności od
lat 2 do 15”.
Wskazana wyżej zmiana przewiduje
zatem podwyższenie ustawowych granic
kary za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci innej osoby. Ale czy
to wszystkie konsekwencje uchwalonej
nowelizacji? Zdecydowanie nie.
Zaostrzenie kary za przedmiotowe
przestępstwo do dziesięciu lat pozbawienia
wolności pozbawia sąd możliwości orzeczenia za nieumyślne spowodowanie śmierci
człowieka kary grzywny albo kary ograniczenia wolności (polegającej na obowiązku
wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej
pracy na cele społeczne lub potrąceniu
od 10 proc. do 25 proc. wynagrodzenia
za pracę w stosunku miesięcznym na cel
społeczny wskazany przez sąd), zamiast
przewidzianej ustawą kary pozbawienia
wolności (vide: art. 37a Kodeksu karnego).
Z uwagi zaś na taki sposób uregulowania zagrożenia karą za to przestępstwo,
w stosunku do jego sprawcy sąd nie będzie
mógł zastosować warunkowego umorzenia postępowania, jako że instytucji tej
nie stosuje się do sprawców przestępstw
zagrożonych karą przekraczającą pięciu
w w w.o i l.szcze c i n.p l

lat pozbawienia wolności (vide: art. 66
§ 2 Kodeksu karnego). Dodatkowo do minimum ograniczono możliwość warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej
kary pozbawienia wolności, jako że nie
ma podstaw prawnych do zastosowania tej
instytucji w odniesieniu do kary powyżej
jednego roku pozbawienia wolności (vide:
art. 69 § 1 Kodeksu karnego).
Czy lekarze mają się czego bać? Wbrew
prezentowanemu przez niektórych poglądowi, że przepis art. 155 Kodeksu karnego nie odnosi się do lekarzy, a jedynie do
sprawców pospolitych przestępstw (np. do
sprawcy śmiertelnego ranienia nożem
w trakcie napaści), wskazać należy, że od
strony prawnej, wśród osób, których ten
przepis prawa, i przewidziana w nim odpowiedzialność prawna, może potencjalnie
dotyczyć, z całą pewnością można wymienić personel medyczny, w tym w szczególności lekarzy i pielęgniarki. W doktrynie
prawniczej i orzecznictwie sądowym przyjmuje się bowiem, że nieumyślne, na skutek
niezachowania reguł ostrożności, pozbawienie życia człowieka przez lekarza podczas udzielania świadczeń zdrowotnych
może wypełniać znamiona przestępstwa
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przewidzianego w art. 155 Kodeksu karnego, a więc przestępstwa nieumyślnego
spowodowania śmierci człowieka. W wyroku zaś z dnia 27 września 2010 r. (sygn.
akt V KK 34/10) Sąd Najwyższy stwierdził,
że ofiarą przestępstwa z art. 155 Kodeksu
karnego może być dziecko nienarodzone
w sytuacji, gdy jest ono zdolne do życia
poza organizmem matki, a mimo wskazań
medycznych do niezwłocznego zakończenia
ciąży cesarskim cięciem lekarz zaniecha
wykonania tego zabiegu, przez co dochodzi do spowodowania nieumyślnie śmierci
dziecka.
Rzeczywiście istotna w tym przypadku
będzie obrana przez prokuratora, a później przez sąd, kwalifikacja prawna danego
czynu. Ta zaś zależy zawsze od okoliczności danego przypadku. Błędy lekarskie
kwalifikowane są przez organy ścigania
z różnych podstaw prawnych, w tym np.
jako narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160
Kodeksu karnego), spowodowanie ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu (art. 156 Kodeksu karnego), nieudzielenie pomocy (art.
162 Kodeksu karnego) itd. W kontekście
natomiast omawianego art. 155 Kodeksu
karnego zasadnicze znaczenie ma skutek
w postaci śmierci człowieka. W przypadku skutkowych czynów nieumyślnych,
w wyniku popełnienia których doszło do
śmierci człowieka lub uszczerbku na jego
zdrowiu, zastosowanie będzie miał bowiem
wyłącznie przepis penalizujący naruszenie chronionego dobra, a nie np. przepis
art. 160 Kodeksu karnego przewidujący
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odpowiedzialność za narażenie człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
W wyroku z dnia 21 września 2006 r. (sygn.
akt V KK 10/06) Sąd Najwyższy stwierdził,
iż cyt.: „W sytuacji gdy w wyniku zachowania lekarza – gwaranta powstaje nie
tylko niebezpieczeństwo, o którym mowa
w art. 160 kk., lecz ucieleśnia się ono w postaci zaistnienia określonych skutków, to
w zależności od ich rodzaju oraz rodzaju
zawinienia może być on pociągnięty do odpowiedzialności za całą gamę skutkowych
przestępstw przeciwko życiu lub zdrowiu.
Ich zastosowanie wyłącza równocześnie
art. 160 kk. (skutek idący dalej konsumuje bowiem skutek bliżej idący)”. Jak
zatem wyżej wskazano, odpowiedzialność
lekarza za błąd medyczny, którego skutkiem jest śmierć pacjenta, na zasadzie art.
155 Kodeksu karnego, a więc jako odpowiedzialność za nieumyślne spowodowanie
śmierci pacjenta, jest z punktu widzenia
prawnego możliwa. Największe ryzyko
w tym zakresie dotyczy lekarzy medycyny ratunkowej, ginekologów i położników
oraz anestezjologów.
Uchwalona przez Sejm nowelizacja
słusznie zatem spotkała się w powyższym
zakresie ze stanowczym sprzeciwem ze
strony samorządu zawodowego zarówno
lekarzy i lekarzy dentystów, jak i pielęgniarek i położonych. W swoim stanowisku z dnia 31 maja 2019 r. Naczelna
Rada Lekarska stanowczo sprzeciwiła się
zmianie treści art. 155 Kodeksu karnego
wskazując, iż cyt.: „Wprowadzenie zmian,
które w sposób automatyczny nakładają

bezwzględną karę pozbawienia wolności
na lekarza, który niosąc pomoc choremu pacjentowi nieumyślnie doprowadzi
do jego śmierci, godzi w bezpieczeństwo
wykonywania zawodu lekarza”. W stanowisku tym czytamy również apel Naczelnej Rady Lekarskiej skierowany do
lekarzy, aby w przypadku wejścia w życie
omawianego przepisu prawa, niosąc niezbędną pomoc pacjentom nie podejmowali
nadmiernego ryzyka, które może prowadzić do poniesienia przez nich odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie
śmierci pacjenta.
Nie da się zatem ukryć, że wspomniana
zmiana przepisu art. 155 Kodeksu karnego
może przyczynić się do bardziej asekuracyjnego podejścia lekarzy do wykonywania
zawodu, w tym do unikania przez nich podejmowania działań w sytuacjach obarczonych większym ryzykiem powikłań. Zawód
lekarza jawić się będzie jeszcze bardziej
jako zawód wysokiego ryzyka prawnego
i finansowego, co z kolei może przełożyć
się na spadek atrakcyjności tego rodzaju
profesji i zmniejszenie liczby lekarzy. Powstaje zatem pytanie, czy zmiana przepisów w tym zakresie będzie z korzyścią dla
samych pacjentów?
Na dzień oddania niniejszego artykułu
do druku uchwalona przez Sejm w dniu
16 maja 2019 r. ustawa o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw wróciła do Sejmu po senackich poprawkach. Przyszłość pokaże czy, a jeżeli
tak, to w jakim kształcie ustawa ta zostanie
ostatecznie przyjęta, a następnie podpisana
przez Prezydenta RP.

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

9

ESKULAPY

ESKULAPY 2019
Tegoroczna uroczystość 50-lecia wydania dyplomu lekarza i lekarza dentysty odbyła się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie 16 maja 2019 r.
Oprócz Szacownych Jubilatów gościliśmy również dr hab.
n. med. prof. PUM Katarzynę Grocholewicz – dziekana Wydziału
Lekarsko-Stomatologicznego, która reprezentowała Pomorski
Uniwersytet Medyczny w Szczecinie. Z ramienia gospodarzy
wystąpiła dr n. med. Magda Wiśniewska – prezes ORL w Szczecinie oraz dr Halina Teodorczyk – przewodnicząca Koła Seniora.
Część oficjalna przepełniona była przemówieniami gości i gospodarzy oraz pełnych serdeczności gratulacjami i życzeniami
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długich lat zdrowia, szczęścia i aktywności zawodowej. Tradycyjnie
wręczone zostały również pamiątkowe statuetki „ESKULAPA”.
Na koniec nie zabrakło również jubileuszowego tortu.
Uroczystość 50-lecia dyplomu jak zawsze była okazją do spotkania się po latach i powspominania studenckich lat.
W tym roku jubileusz świętowało pięćdziesięciu czterech członków naszej izby, w tym czterdziestu lekarzy i czternastu lekarzy dentystów.
Wszystkim Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje!
Osoby, które nie mogły uczestniczyć w uroczystości, zapraszamy do odbioru statuetek „ESKULAPA” w sekretariacie izby.

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

Dzień dziecka z OIL w Szczecinie
9 czerwca 2019 r. „Family Garden” w Dołujach opanowały dzieci. Piękna, słoneczna niedziela przyciągnęła jak zwykle tłumy
milusińskich wraz z opiekunami. W sumie na Dniu Dziecka
z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie było nas ponad 550 osób!
Poszukiwanie skarbów, chodzenie po linie, pole minowe,
totem celności czy orzechowa armata to tylko część atrakcji
przygotowanych dla naszych pociech. Nie zabrakło oczywiście
trampolin i dmuchańców, baniek mydlanych oraz malowania
buziek. Można też było pograć na boisku do koszykówki i tenisa,
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a także na stołach do ping-ponga oraz „piłkarzykach”. Na wszystkich czekały oczywiście pyszne potrawy z grilla. Jak zawsze
w trakcie Dnia Dziecka odbyła się zbiórka publiczna „Lekarze –
Dzieciom”, zebraliśmy 2402,60 zł.
Zamieszczamy sporo zdjęć z tej imprezy, bo same słowa tu nie
wystarczą. Już teraz zapraszamy na kolejne wydarzenia. Przed
nami w tym roku jeszcze Pożegnanie lata i Mikołajki.
Serdecznie zapraszamy!

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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KOMISJA MŁODEGO LEKARZA

Manifestacja w Warszawie
lek. Michał Bulsa
1 czerwca 2019 roku o godzinie 13:00 rozpoczęła się manifestacja Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy (OZZL)
w Warszawie. Manifestacja została zorganizowana jako pokłosie braku reakcji
rządzących na narastające nieprawidłowości w ochronie zdrowia, w tym nierealizowanie w pełni zapisów porozumienia
Ministra Zdrowia z Porozumieniem Rezydentów OZZL (PR OZZL) z dnia 8 lutego
2018 roku. Kolejki do lekarzy specjalistów,
w porównaniu z poprzednim latami, zaczynają rosnąć, niedobór kadr medycznych pomimo podejmowanych decyzji rządowych
się pogłębia, a warunki pracy w ochronie
zdrowia pozostawiają wiele do życzenia.
Kompilacja tych wszystkich czynników spowodowała narastanie niezadowolenia wśród
personelu medycznego czego wynikiem
było wyjście na ulicę i głośnie powiedzenie rządzącym „dość!”. Ochrona zdrowia
nie była nigdy priorytetem żadnego obozu
rządzącego. Obecny, pomimo deklaracji,
nie podtrzymuje swoich obietnic, stosując często kreatywną księgowość w tym
w zakresie finansowania ochrony zdrowia.
Całą metodykę tego zabiegu w bardzo przystępny sposób opisała prezes Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie dr Magda
Wiśniewska w swoim słowie wstępnym
w poprzednim wydaniu VOX MEDICI.
Manifestację otworzył lek. Kacper
Gajda – członek zarządu Porozumienia
Rezydentów OZZL będący zarazem przewodniczącym zgromadzenia. Uczestnicy
posiadali wiele banerów oraz wuvuzele!
Sobotnie popołudnie należało do medyków!
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Każda osoba w Warszawie wyraźnie słyszała niezadowolenie z aktualnej sytuacji
w ochronie zdrowia. Po otwarciu zgromadzenia krótkie przemówienia wygłosił przewodniczący PR OZZL lek. Jan Czarnecki
oraz przewodniczący OZZL dr Krzysztof
Bukiel. Następnie manifestacja przeszła
ulicami krakowskiego przedmieścia następnie przez plac Trzech Krzyży pod siedzibę Sejmu RP.
Tam na przygotowanej scenie wygłoszono przemówienie omawiające absurdy
ochrony. Zaczynając od stanu infrastruktury ochrony zdrowia, kończąc na ofertach
pracy. Warto odnotować, że była to bardzo
ciekawą oferta pracy. Pracodawca oferował
premię w wysokości 500 zł jeśli pracownik
zachęci inną osobę do pracy w podmiocie
leczniczym. Ten przykład idealnie pokazuje sytuacje w ochronie zdrowia – nikt nie
chce w tak źle zorganizowanym systemie
od lat już pracować! Cykl przemówień odtworzył prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
prof. Andrzej Matyja, podkreślając brak
zgody samorządu na bylejakość w ochronie
zdrowia. Następnie przemawiali przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie lek. Łukasz Jankowski oraz
dr Jarosław Biliński. Później przyszła kolej
na przedstawicieli OZZL. Krzysztof Bukiel
podkreślił, że stan ochrony zdrowia jest
fatalny i główną jego bolączką jest skrajnie złe dofinansowanie ochrony zdrowia
oraz niedobór kadr. Następnie przemawiali
przedstawiciele PR OZZL w tym pierwszy
przewodniczący lek. Damian Patecki, lek.
Katarzyna Pikulska, lek. Urszula Krych.
Doktor Pikulska poinformowała, że będzie domagać się zadośćuczynienia za
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pomówienia poczynione przez TVP 1 podczas głodówki oraz protestu rezydentów.
Cykl przemówień zakończył lek. Bartosz
Fiałek, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę następnych działań, które trzeba
będzie podjąć, w tym redukcję czasu pracy
oraz ilość miejsc pracy w ramach przygotowanego protestu. Całość prowadził
przewodniczący PR OZZL Jan Czarnecki.
W trakcie cyklu przemówień złożono petycje do marszałka sejmu o podjęcie natychmiastowych dział w celu redukcji kolejek
do lekarzy specjalistów.
Podczas manifestacji była obecna reprezentacja Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie. Zorganizowanym transportem ze Szczecina przyjechało 15 osób.
Delegacji przewodziła prezes Magda
Wiśniewska. Liczba uczestników manifestacji, zważywszy na czas oraz okoliczności,
była nadzwyczaj duża. Według szacunków
organizatorów w manifestacji brało udział
10 tys. osób. Warty odnotowania jest fakt,
że policja w szczytowym momencie marszu doliczyła się… 2 tys. osób, co biorąc
pod uwagę, że kolumna marszu zajmowała
całe krakowskie przedmieście jest liczbą
mocno niedoszacowaną. Oczekujemy na
dalsze decyzje OZZL co do form protestu.
Z ostatniego komunikatu zarządu krajowego OZZL wynika, że na październik
swój finał ma mieć akcja zapowiedziana
podczas przemówienia przez dr. Fiałka.
Październik ma być miesiącem kiedy po
raz kolejny lekarze muszą upomnieć się
o prawo pacjenta do prawidłowego leczenia.
Nie da się tego osiągnąć bez prawidłowego
finasowania ochrony zdrowia oraz wystarczającej liczby kadry medycznej.
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Kończę studia, i co dalej?
lek. Hanka Wiśniewska
W tym roku, tak samo jak rok temu, postanowiliśmy zorganizować
spotkanie informacyjne dla studentów kończących szósty rok
kierunku lekarskiego. „Kończę studia, i co dalej?” – to pytanie
stawia sobie każdy student, zwłaszcza student ostatniego roku.
Dwa lata temu sama miałam przed sobą wiele wątpliwości,
pytań – jak będzie wyglądało moje życie po studiach?
Nasi studenci, przyszli młodzi lekarze – niebawem zmierzą
się ze stresem dotyczącym Lekarskiego Egzaminu Końcowego
czy stresem związanym z pracą, z pierwszymi dyżurami. Komisja Młodego Lekarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
postanowiła wyjść naprzeciw młodszym kolegom i zorganizowała spotkanie dotyczące stażu podyplomowego. Spotkanie odbyło
się 6 czerwca 2019 roku w Sali Wykładowej Kopernikańskiej na
terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2
w Szczecinie. W spotkaniu wzięła udział prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska, Agnieszka
Śliwińska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, jako przedstawiciel Komisji Młodego Lekarza ORL
w Szczecinie – ja – Hanna Wiśniewska oraz studenci szóstego
roku kierunku lekarskiego. W trakcie spotkania przedstawiliśmy
procedurę rekrutacji na staż podyplomowy, wyjaśniliśmy jakich
formalności i których trzeba dopełnić aby móc taki staż rozpocząć,
poinformowaliśmy jakie obowiązki czekają młodego lekarza stażystę w pierwszym miejscu zatrudnienia oraz odpowiedzieliśmy na
wiele padających ze strony studentów pytań – w tym dotyczących
Lekarskiego Egzaminu Końcowego. Głęboko wierzę, że to spotkanie było potrzebne, rozwiało wiele wątpliwości naszej nowej kadry
lekarzy i sprawiło przejście z życia studenciaka w życie szanowanego
Koleżanki/Kolegi Pana Doktora będzie prostsze.
Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia! W chwilach zwątpienia – pamiętajcie! zawsze służymy radą :)

KOMISJA STOMATOLOGICZNA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE
ZAPRASZA NA

XXIII KONFERENCJĘ
NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
NAJNOWSZE TRENDY W STOMATOLOGII
23.11.2019 r., godz. 10.00
HOTEL SILVER, RONDO HERMANA HAKENA, SZCZECIN
Szczegółowe informacje wkrótce na stronie www.oil.szczecin.pl zakładka konferencje/szkolenia lekarze dentyści
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Trzecia
edycja sympozjum
„Medycy dla Afryki”
Maria Kucharska, Dorian Scheuring
(koordynatorzy Projektu Medycy dla Afryki)
31 marca aula rektoratu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego stała się epicentrum wszelkich działań humanitarnych,
wolontariatu i misji. Tego właśnie dnia
odbyła się już trzecia edycja sympozjum
„Medycy dla Afryki”, organizowanego przez
IFMSA (Międzynarodowe Stowarzyszenie
Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział Szczecin). Mieliśmy okazję wysłuchać siedmiu interesujących, pełnych pasji
wykładów na temat rzeczywistości i pracy
na Czarnym Lądzie. Co roku wydarzenie
przyciąga coraz szersze grono słuchaczy
i tym razem nie mogło być inaczej. Audytorium było motywujące, a ponadto mogliśmy się cieszyć niezwykle pozytywnym
odbiorem zarówno ze strony władz miasta
Szczecina, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, lokalnych mediów, jak i samych
uczestników. Konferencja nie odbyłaby się
gdyby nie wsparcie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie oraz Parlamentu
Studentów Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego. Wydarzenie zostało objęte
Patronatem Honorowym prezydenta miasta
Szczecin, rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i wojewody
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zachodniopomorskiego. Patronami tegorocznego sympozjum byli ponadto TVP3
Szczecin, Centrum Handlowe Ster, Wydawnictwo Czarne, portal w szczecinie.pl,
Cukiernia Bajdek,Magazyn Kulturalny
Horyzont, Polska Misja Medyczna, Portal
E-Tuszem.
Sympozjum skierowane było głównie do
przedstawicieli kierunków medycznych, ale
przyciągnęło również sporą liczbę studentów innych uniwersytetów, uczniów szkół
licealnych, jak również niezwiązanych
z medycyną miłośników wolontariatu.
Koordynatorzy projektu „Medycy dla
Afryki” rozpoczęli podróż po Afryce o godzinie 10.00. Inauguracyjne wystąpienie,
tak jak w czasie dwóch poprzednich edycji, wygłosiła docent Elżbieta Petriczko.
Pierwszym prelegentem III konferencji
był dr Filip Styrzyński, który zabrał nas do
Kotondwe w Zambii. Zaraz po nim wystąpiła S. Cheryll Ann Rager z Zakonu Misjonarek Miłości. Oprócz relacji ze swojej
misji w Etiopii i Kenii podkreśliła aspekt
humanitaryzmu i poszanowania kultury
w miejscach, do których wybieramy się
pomagać.
Po przerwie kawowej nasi goście mieli
okazję wysłuchać prelekcji, która miała
na celu udzielić wskazówek dotyczących
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przygotowań do wyjazdu do Afryki. Był to
mianowicie wykład mgr. inż. Grzegorza
Galińskiego z Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. W czasie kolejnej prelekcji mogliśmy zapoznać się z tematem
chirurgii wojennej i możliwych działaniach
lekarzy w organizacjach pozarządowych
takich jak Lekarze Bez Granic czy Komitet Czerwonego Krzyża. Poprowadził go
dr Aleksander Wróblewski. Aby przypomnieć, że Afryka to nie tylko problemy
humanitarne, w przerwie wystąpił zespół
Afrique Sogue, którego wokalistka z Gwinei
przeniosła nas pięknym śpiewem do swojej
ojczyzny. Po przerwie pełnej wrażeń, do Kamerunu zabrał nas dr Konrad Rylski, który
opowiedział o roli stomatologa w Afryce
w prelekcji zatytułowanej „Dentysta w Afryce, czyli zęby aż po horyzont”. W końcu
nadszedł czas na wykład jednego z organizatorów konferencji Doriana Scheuringa,
studenta VI roku Kierunku lekarskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego,
który spędził swoje praktyki kliniczne
z IFMSA – Poland w Ghanie. Przekonał
nas, że studenci też mogą mieć duży wpływ
na lokalne społeczności i prawdziwie pomagać mieszkańcom. Ostatnim prelegentem
sympozjum był koordynator krakowskiego
biura Polskiej Akcji Humanitarnej, Jakub
Belina-Brzozowski, który przybliżył nam
działanie powyższej organizacji w zakresie
zwiększania dostępu do wody. W taki sposób zakończyliśmy III Konferencję „Medycy
dla Afryki”. Pełni entuzjazmu patrzymy na
przyszłość Afryki wiedząc, że może ona
liczyć na mądrą pomoc. 31 marca nie był
tylko dniem ciekawych wykładów, ale też
inspiracją dla innych, by ruszyć tropem
naszych wspaniałych prelegentów, którzy
już zdecydowali się pomóc.
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Dzień Mózgu w Szczecinie
„Mózg – Sztuka – Kontrowersje”
prof. Andrzej Potemkowski
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. Jerzy Samochowiec
przewodniczący Komitetu Naukowego
VIII Międzyuczelniana Konferencja
Dzień Mózgu w Szczecinie, tym razem
pod hasłem: „Mózg – Sztuka – Kon‑
trowersje”, odbyła się 13 kwietnia br.
i zgromadziła ponownie ponad tysiąc
słuchaczy. Jak co roku wielu było lekarzy – także z odległych miejsc regionu.
Cieszy udział wielu pokoleń słuchaczy
lekarzy seniorów i studentów medycyny,
doświadczonych psychologów i studentów
psychologii oraz wszystkich szczecinian
zainteresowanych tematyką mózgu. Organizatorów cieszy także, że ta otwarta dla
wszystkich konferencja stała się największym tego typu wydarzeniem w Szczecinie. Mimo że konferencja odbywała się
w jednej z największych i najładniejszych
w Szczecinie sal konferencyjnych – Auli
Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu
Szczecińskiego – organizatorzy – Zakład
Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Szczecińskiego oraz Katedra i Klinika
Psychiatrii PUM – zmuszeni zostali
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kolejny raz do transmisji wykładów do
dodatkowej sali. Wszystkim wykładom
przysłuchiwało się też wielu profesorów
obu uczelni oraz w tym roku Akademii
Sztuki w Szczecinie.
Po powitaniu uczestników przez prof.
Andrzeja Potemkowskiego – przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i prof.
Jerzego Samochowca – przewodniczącego
Komitetu Naukowego słowo wstępne wygłosili prorektor d/s Finansów i Rozwoju
Uniwersytetu Szczecińskiego prof. Waldemar Gos, który podkreślił jak ważnym
wydarzeniem w życiu US stał się Dzień
Mózgu. W imieniu PUM głos zabrał prorektor ds. nauki prof. Jerzy Samochowiec, informując o sukcesie Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego jakim
była organizacja ważnego europejskiego
kongresu w Warszawie, na który zjechało sie ponad 4500 psychiatrów z całego
świata. Równocześnie profesor Samochowiec poinformował, że w roku przyszłym
odbędzie się w Szczecinie kolejny Zjazd
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
i zaproponował, żeby przyszłoroczny Dzień
Mózgu odbył się pod hasłem stulecia polskiej psychiatrii. Wręczając list od rektora PUM, poinformował że organizacja
Dnia Mózgu była podstawą do przyznania

prof. Potemkowskiemu nagrody I stopnia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Pierwszą sesję poprowadziły dziekan
Wydziału Nauk o Zdrowiu PUM – prof.
Beata Karakiewicz i Wydziału Humanistycznego prof. Urszula Chęcińska, a wykład
otwierający konferencję pt. Piękno – Mózg –
Neuroestetyka wygłosił światowej sławy naukowiec, dyrektor Instytutu Psychologii
w KUL prof. Piotr Francuz, który powiedział, że jego zainteresowanie sztuką wywodzi się z rodzinnego domu, w którym
malarstwo, muzyka były stale obecne. Od
dziecka zadawał sobie pytanie: dlaczego
to samo dzieło sztuki jednych zachwyca,
a innych nie i dlaczego tak jest? Po latach,
dysponując laboratorium na miarę światową
(m.in. rezonans 7 Tesli), zbliża się do czegoś
tak subtelnego jak badanie odbioru sztuki. Prof. Francuz z wielką swadą zwracał
uwagę na to, że malarz w szukaniu prawdy o świecie najbardziej ceni znajdowanie
kompromisu. Próbował odpowiedzieć na
pytania: czym jest i czym może być piękno jako jedno z podstawowych kategorii
estetyki. Podkreślił, że hasło internetowe:
beautiful pictuers łączy się z ekspresją,
kolorami, sentymentalizmem a nawet banałem i, że w zasadzie tzw. ładne obrazki,
nie odpowiadają na żadne pytanie. Estetyka
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natomiast ocenia subtelne doświadczenia,
unikatowość, a neuronauki jako część neuroestetyki oceniają obiektywność wyniku,
generalizację, abstrahowanie. Estetyka,
w opinii profesora Francuza, to też dyscyplina filozoficzna, nauka o pięknie i przeżyciach z nim związanych, a samo piękno,
jako naczelna wartość estetyczna związana
z daną epoką, staje się właściwością dzieła
sztuki przynoszącą przyjemność. Wykładowca posiłkował się przykładem Ernsta
Gombricha, który szukając doskonałości
i piękna w swoim odczuciu, godzinami
korygował barwę małej plamki na obrazie. Neuroestetyka jest też taką dyscypliną
w neuronaukach, która poszukuje neurobiologicznych podstaw tworzenia i odbioru dzieł
sztuki. Prof. P. Francuz przytaczał szereg
wyników światowych i swoich lubelskich
badań (o zasięgu światowym) opartych na
analizie eeg, neuroobrazowania i okulografii oraz łączenia tych metod. Podczas
oglądania tzw. ładnych obrazów aktywizują się zupełnie inne regiony mózgu, niż
w przypadku oceny obrazów brzydkich. Oceniając wartość estetyczną jakiegoś dzieła,
ogladający lub słuchający musi polegać na
opinii kogoś, najczęściej określanego mianem wiarygodnego eksperta, który zdarza
się, że zawodzi w swojej ocenie. Komputerowe technologie pozwalają zmienić harmonię oryginału i okazło się, że eksperci
trafniej wskazywali na zmiany, ale co ciekawe ponad 20 proc. nieekspertów czyniło
podobnie. Na koniec swojego wystąpienia
prof. P. Francuz przyznał, że niestety ale
większość neuronaukowców nie ma pojęcia
o istocie sztuki, a tylko nieliczni humaniści
wiedzą jak wyglądać powinna właściwa metodologia naukowych badań sztuki.
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Kolejne dwa wykłady poświęcone były
muzyce. W pierwszym prof. Ryszard Podemski, w latach 1991–2017 kierownik
Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu, zaprezentował bogato ilustrowany fragmentami
muzyki i filmami wykład pt. Wyobraźnia muzyczna. Słuchacze żywo reagowali
na treści wykładu. Współautorką była dr
Marta Waliszewska-Prosól, a pomagała
prof. Podemskiemu w przedstawieniu wykładu dr Marta Dubik-Jezierzańska. Jak
co roku, prawdziwą „perełkę” przygotował
prof. Przemysław Nowacki, a była to prezentacja pt. Mózg – muzyka – fotografia.
Swoimi przepięknymi fotografiami Autor
ilustrował muzykę Fryderyka Chopina.
Dla wielu słuchaczy było to niezwykłe
przeżycie artystyczne, ale też porządna
porcja edukacji muzycznej i twórczości,
jak także biografii Chopina. Słuchacze
mogli w przerwie podziwiać dodatkowo
nieco inne fotografie prof. Nowackiego.
Jego seria artystycznych zdjęć z Bieszczad, bardzo intymnego spojrzenia na
przemijanie, charakter tego pięknego
a zarazem nadal surowego terenu zrobiła
wielkie wrażenie. Pierwszą sesję zamykało wystapienie prof. A. Potemkowskiego
zatytułowane: Mózg – sztuka – otępienie.
Autor omawiał jak procesy otępienne wywierają wpływ na sztukę, przedstawiając
obrazy Wilema de Kooniga oraz wielu
innych malarzy, w tym jednego polskiego
Mariana Siwka, którego życie z chorobą
nie doczekało się jednak omówienia naukowego w postaci publikacji.
Drugą sesję, którą poprowadzili prof.
Zdzisław Kroplewski, dyrektor Instytutu
Psychologii US oraz prof. J. Samochowiec
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otworzył wykład pt. Irracjonalność naszego
pozrozumiewania się, który przedstawił
dr hab. Michał Rusinek, wieloletni sekretarz Wisławy Szymborskiej, a obecnie autor
wielu książek dla dzieci, wybitny tłumacz,
a przede wszystkim znakomity retoryk.
Bez slajdów M. Rusinek snuł opowieść
o tym jak, jak często język płata nam figle
i w sposób niezamierzony doprowadza do
śmiechu. Przykład trasy dla paralotniarzy: Kazimierz – Nielisz – Cyców – Niemce
rozbawił słuchaczy. Inne przykłady, które
przytoczył autor to treść billboardu nieopodal Okęcia: „Rękawice robocze z drugiej
ręki”, czy ogłoszenia „Znaleziono psa. Wiadomość w smażalni”. Wykładowca zwrócił uwagę, że to czego obecnie możemy
wysłuchać w przestrzeni publicznej, odwołuje się mniej lub bardziej świadomie
do różnych ideologii, czasami wzbudzając
tragikomiczne skojarzenia. Np. biała róża
opisana jako „symbol skrajnej nienawiści
i głupoty”, w rzeczywistości jest symbolem słynnej antynazistowskej organizacji
w Niemczech o orientacji chrześcijańskiej.
Tradycyjnym wykładowcą w programie Dnia Mózgu była prof. Justyna
Pałka-Wysiecka, która tradycyjnie już –
czyli świetnie, przedstawiła zależności
pomiędzy: Mózgiem – lekami a twórczością. Tę sesję zakończył warszawski
duet psychiatry w osobie prof. Tadeusa
Parnowskiego oraz psychologa dr Doroty
Parnowskiej, którzy omówili temat: Artysta
malarz w ocenie psychiatry i psychologa.
Bogato ilustrując przykładami twórczość
m.in. Gierymskiego, Podkowińskiego oraz
przytaczając fakty z ich życia bardzo ciekawie autorzy zastanawiali się czy mimo
tego, że o tych artystach mówiono, że mieli
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zaburzenia psychiczne rzeczywiście taki
pogląd mógł być uzasadniony.
Trzecią sesję prowadzili prof. Agnieszka Samochowiec, prodziekan ds. Nauki
Wydziału Humanistycznego US i prof. Andrzej Potemkowski, kierownik Zakładu
Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki w Instytucie Psychologii US. Sesję
otwierał bardzo ciekawy wykład dr Moniki
Mak – psychologa: Czy sztuka choruje, czyli
dla kogo jest arteterapia? Kolejny wykład
pt. Choroby mózgu w filmie przedstawiał
prof. Waldemar Brola z Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego z Kielc, bogato ilustrując przełomy w terapii ciężkich schorzeń
mózgu fragmentami filmów. Ostatnim wykładowcą był znany już słuchaczom z poprzednich konferencji dr Bogusław Habrat
z Warszawy – wieloletni kierownik Zespołu
Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
przewodniczący Komisji ds. Uzależnień
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, przewodniczący elekt Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. Jego
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wykład pt. Psychiatria w literaturze poprowadzony był w nietypowym humorystycznym stylu, co powodowało chyba najżywsze
reakcje sali. Dr Habrat przytoczył wiele
przykładów z literatury opisujących różne
wydarzenia w historii psychiatrii, relacje
psychiatra–pacjent. Kończąca konferencję
prezentacja, mimo że zamiast 20 min trwała aż 45 przyjęta została przez słuchaczy
gromkimi brawami.
Konferencji towarzyszyła także Szczecińska Sesja Naukowych Plakatów Psychologicznych, przygotowana przez Instytut
Psychologii US oraz Międzyuczelniane
Koło Psychologii Klinicznej „Psyche”.
Tegoroczne wykłady dotyczyły różnych
aspektów aktywności mózgu w tworzeniu
i odbiorze sztuki. Dzień wcześniej odbyła
się V Interdyscyplinarna Psychologiczna
Konferencja Młodych Naukowców „Burza
Mózgów”. Wzięło w niej udział ponad stu
studentów i doktorantów oraz innych osób
zainteresowanych psychologią. Służyła zaprezentowaniu dorobku naukowego oraz
wyników prowadzonych badań z zakresu

wszystkich działów psychologii i dziedzin
pokrewnych. Prof. Agnieszka Samochowiec z Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM
z satysfakcją akcentowała wysoki poziom
prezentowanych prac badawczych.
Organizatorzy Dnia Mózgu z satysfakcją podkreślają, o czym mówili także
rektorzy w swoich wystąpieniach, że konferencja jest przykładem współpracy międzyuczelnianej, ale także jednoczenia wokół
tematyki związanej z mózgiem różnych
podmiotów organizacyjnych oraz szerokiego kręgu słuchaczy – lekarzy, studentów
medycyny, psychologii oraz studentów uniwersytetów III wieku. I co bardzo ważne,
wszyscy słuchacze mieli świadomość, że
konferencja mogła się odbyć tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, którą reprezentował tym
razem wiceprezes ORL dr Łukasz Tyszler.
W imieniu organizatorów zapraszamy
na kolejny IX Dzień Mózgu, najprawdopodobniej 17 kwietnia 2020 roku w 100-lecie
psychiatrii polskiej.
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Dwa złote medale szczecińskich lekarzy
w 19. Mistrzostwach Lekarzy w Siatkówce Halowej
Cezary Sierant

W dniach 12–13 kwietnia w Warszawie odbyły się
19. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Halowej. W zawodach wzięło udział 10 zespołów:
dwa z Białorusi (Mińsk Polonia, Mińsk Onkologia),
Gdańsk, Poznań, Olsztyn, Warszawa, Katowice, Silesia,
Łódź i Szczecin. Zespoły zostały podzielone na dwie
grupy. Drużyna ze Szczecina znalazła się w grupie
z Łodzią, Mińskiem Onkologią i Katowicami. Z Łodzią i Mińskiem wygraliśmy 2:0 a z Katowicami 2:1
i awansowaliśmy do półfinału. W półfinale wygraliśmy
pewnie z zespołem ze Śląska 2:0 i w finale ponownie
zmierzyliśmy się z zespołem z Białorusi. Po zaciętym
meczu wygraliśmy 2:1, zdobywając złote medale. Oprócz
medali nasi zawodnicy otrzymali nagrody indywidualne.
Najlepszy libero: Sebastian Radziak, najlepiej blokujący:
Siergiej Gierżot. Najlepszym zawodnikiem 19. MP został
wybrany Adam Kurpik. Naszą złotą drużynę reprezentowali: Adam Kurpik, Robert Przybyszewski, Łukasz
Przybylski, Mirosław Niedzin, Paweł Pędich, Radosław Janek, Rafał Karski, Sebastian Sokołowski,Siergiej
Gierżot, Tomasz Wawrzak, Witold Pędich, Sebastian
Radziak, Maciej Lewandowski, Cezary Sierant.
Równolegle odbyły się 2. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Halowej Oldboyów
(+40 lat).
W zawodach wzięło udział 6 zespołów podzielonych na dwie grupy. Drużyna ze Szczecina znalazła się
w grupie zespołem z Białorusi wygrywając 2:1 i zespołem z Poznania przegrywając 1:2. W półfinale wygraliśmy po zaciętym meczu 2:1 i w finale zmierzyliśmy
się z drużyną gospodarzy Warszawą. Po dramatycznym
meczu wygraliśmy 2:1, zdobywając złoty medal. Oprócz
medali zostaliśmy nagrodzeni nagrodami indywidualnymi. Najlepszym blokującym został Tomasz Wawrzak.
Najlepszym zawodnikiem MP został wybrany Cezary
Sierant. Oto skład złotej drużyny lekarzy ze Szczecina:
Robert Przybyszewski, Łukasz Przybylski, Maciej Lewandowski, Mirosław Niedzin, Paweł Pędich, Radosław
Janek, Rafał Karski, Tomasz Wawrzak, Cezary Sierant.

Najlepszy blokujący
Siergiej Gierżot

MVP MP oldboyów
Cezary Sierant

MVP MP Adam Kurpik

Najlepiej blokujący Oldboy
Tomasz Wawrzak

Najlepszy libero
Sebastian Radziak

Drużyna oldboyów

26

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

VOX MEDICI

SPORT

IX Turniej
Tenisowy
Lekarzy
Dariusz Adamczyk
W dniach 17–19 maja 2019 na kortach Szczecińskiego Klubu Tenisowego odbył się IX Turniej Tenisowy Lekarzy. Przy pięknej aurze
przeprowadzono gry w trzech kategoriach:
Singiel kobiet:
1. miejsce Giermak Agnieszka
2. miejsce Drobek-Słowik Monika
3. miejsce Kąkol-Kaczmarska Mariola i Strok-Brzozowska Katarzyna
Singiel mężczyzn
1. miejsce Koch Dariusz
2. miejsce Słowik Mariusz
3. miejsce Stelter Filip i Wasilewski Karol

Słowik Mariusz
Pacanowski Andrzej

Debel (gra podwójna mieszana)
1. miejsce Adamczyk Dariusz, Słowik Mariusz
2. miejsce Giermak Agnieszka, Drobek-Słowik Monika
3. miejsce Kąkol-Kaczmarska, Mariola Stelter
Filip/Kozerawski Dariusz, Kabat Wojciech

Strok-Brzozowska
Katarzyna

Turniej pocieszenia:
1 miejsce Kłos Wojciech
2 miejsce Kozerawski Dariusz
3 miejsce Bojułko Włodzimierz
Puchar Fair Play otrzymał z rąk senatora prof. Tomasza Grodzkiego kol. Dariusz
Kozerawski.

Bojułko Włodzimierz

Foto: Maciej Mrożewski

Adamczyk Dariusz, Kozerawski Dariusz otrzymuje Puchar Fair Play
od senatora RP prof. Tomasza Grodzkiego, Kąkol Mariola, Stelter Filip
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Kąkol Mariola, Drobek-Słowik Monika,
Giermak Agnieszka, Adamczyk Dariusz

Adamczyk Dariusz, Kąkol-Kaczmarska Mariola,
Słowik Mariusz, Koch Dariusz
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KOMUNIKAT / SPORT
Szanowni Państwo
Lekarze i Lekarze Dentyści,
członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
Uprzejmie przypominamy o konieczności aktualizacji danych
dotyczących miejsca wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.
Prosimy o dostarczanie właściwych dokumentów (zaświadczenie od pracodawcy,
świadectwo pracy lub oświadczenie o prowadzeniu indywidualnej praktyki lekarskiej)
do Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
(pok. nr 4, II piętro) lub pocztą na adres:
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
ul. Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin
Zaświadczenia powinny zawierać następujące dane:
– data rozpoczęcia pracy,
– data zakończenia pracy lub potwierdzenie zatrudnienia w dniu wystawienia dokumentu,
– stanowisko,
– wymiar czasu pracy.
Podstawa prawna: Art. 49 ust. 5 pkt. 27 oraz ust. 7 pkt. 1 Ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2018 r.poz. 168).

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 będą 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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RODOhisteria?
Grzegorz Wojciechowski
Na początku cytat: „Nie ujmując zna‑
czenia i doniosłości przepisów RODO,
personel medyczny powinien mieć
przede wszystkim na względzie obo‑
wiązek ratowania zdrowia i życia ludz‑
kiego, poświęcając dobro jakim jest
ochrona danych osobowych.” Zdanie
to znajduje się we wstępie w „Przewodniku
po RODO w służbie zdrowia” wydanym
przez Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo
Cyfryzacji. Trudno polemizować z tak oczywistym stwierdzeniem. Nasuwa się jednak
pytanie: czy RODO jest aż tak ważne, że
potrzebne jest stawianie takiego dylematu? Jak można w ogóle przypuszczać, że
ktoś może rozważać konfrontowanie tak
nieporównywalnych wartości?
Mija rok od wprowadzenia: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych”. W maju 2018 roku nastąpiło mocne uderzenie. Trudno było znaleźć
instytucję, w której przy załatwianiu najprostszej sprawy nie trzeba było podpisywać
oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie
danych osobowych. Ucieszyłem się, gdy na
wizycie u weterynarza o nic takiego mnie
nie poproszono. Ale okazało się, że pan doktor jest świeżo po szkoleniu w izbie weterynaryjnej na ten temat. Niestety, mój pies po
zastrzyku bardzo się spieszył i nie mogłem
dowiedzieć się czyje dane muszą chronić
koledzy dr. Dolittle’a. W naszej – medycznej
dziedzinie wprowadzenie nowych regulacji
wprowadziło spore zamieszanie. Ochrona
danych osobowych w ochronie zdrowia to
szczególnie drażliwy temat, więc z jednej
strony jak grzyby po deszczu zaczęły się
mnożyć oferty komercyjnych szkoleń czy
usług w obszarze RODO, z drugiej – przychodnie i szpitale zaczęły sobie radzić na
własną rękę. Zniknęły karty gorączkowe
z łóżek pacjentów, a w poczekalniach zaczęto stosować różne sposoby, aby za wszelką
cenę nie wymieniać głośno nazwisk. Szeroko komentowany był przykład poradni,
w której nazwiska pacjentów zastąpiono
nazwami postaci z bajek i filmów. Dużo
mniej zabawne okazywały się sytuacje,
w których szpitale odmawiały najbliższym,
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w tym rodzicom dzieci, jakichkolwiek informacji o pacjentach, powołując się na
nowe przepisy. Tak się stało po wypadku
autokaru na zakopiance, gdy zrozpaczeni
rodzice nie mogli się dowiedzieć w jakim
szpitalu przebywają ich dzieci. Czy RODO
jest niepotrzebną fanaberią, kolejnym wymysłem utrudniającym codzienne życie?
Wprowadzenie zasad ochrony danych osobowych jest odpowiedzią na możliwość
nieograniczonego gromadzenia informacji
o milionach ludzi. Informacje te można
przetwarzać dla celów komercyjnych,
a także, jak wykazały ostatnie wybory
w różnych krajach – politycznych. Źródłem danych mogą być rejestry rozmaitych
firm, ale przede wszystkim takich gigantów
internetowych jak Google, Facebook, Twitter. Światowi potentaci cyberprzestrzeni
zbierają ogromne ilości danych na temat
użytkowników – danych, które są później
wykorzystywane do precyzyjnego kierowania do nich reklam. Reklamodawcy mogą
wyznaczyć niezwykle szczegółowe kategorie użytkowników – określić ich wiek,
orientację seksualną, problemy zdrowotne
czy przekonania polityczne. Technologia ta
pozwoliła wspomnianym firmom wkroczyć
na rynek reklamy internetowej, sprawiając,
że stały się potentatami wartymi miliardy
dolarów. Parlament Europejski w swym
rozporządzeniu przewidział kary, których
maksymalna wysokość dopasowana jest do
możliwości finansowych przedsiębiorstw
o takich zasobach. Najwyższa kara pieniężna przewidziana przez rozporządzenie
RODO to 20 milionów euro lub maksymalnie 4 proc. wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa (jeżeli 4 proc.
będzie wynosiło więcej niż 20 milionów).
Oznacza to, że w takim wypadku chodzi
o firmę o obrocie co najmniej 500 milionów
euro! Jakie ma to przełożenia praktyczne w ciągu roku obowiązywania RODO?
W branży medycznej ukarano Centrum
Szpitalne Barreiro-Montijo w Portugalii.
Szpital musiał zapłacić 400 000 euro.
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły
dostępu do systemu zarządzania danymi
medycznymi pacjentów. Szpital nie posiadał żadnych wewnętrznych uregulowań
dotyczących zasad tworzenia kont ani rozdzielenia dostępu do danych medycznych
dla poszczególnych grup pracowników.
Nie podjęto też odpowiednich środków

do zapewnienia trwałego usunięcia kont
lekarzy, którzy zakończyli pracę w placówce, nie kontrolowano także dostępu
do danych medycznych. Skala oraz długotrwałość naruszeń wpłynęły na wysokość sankcji. Pierwsza kara za naruszenie
ochrony danych osobowych w Polsce to
943 000 zł nałożone na prywatną spółkę za
niespełnienie obowiązku informacyjnego.
Incydent dotyczył danych ponad 6 milionów
osób fizycznych. Nazwa ukaranej firmy nie
została podana; jest to spółka pozyskująca dane ze źródeł publicznie dostępnych
m.in. z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Organem karzącym był Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Warto zwrócić uwagę, że nie doszło do
wycieku danych, ani do stwierdzenia uchybienia w ich przechowywaniu. Kary robią
wrażenie, ale nijak nie mają się do ich
wspomnianej powyżej, maksymalnej wielkości. Pewnie dlatego, że nie dotyczą one
wymienionych gigantów cyberprzestrzeni
(co prawda francuski odpowiednik naszego
PUODO usiłował dobrać się do Googla).
Dzieje się tak dlatego, że wielkie firmy
internetowe rejestrowały się w Irlandii,
skuszone ulgami podatkowymi. Zgodnie
z prawem unijnym, mogą działać na terenie
całej Unii. Irlandia, kraj o 4-milionowej
liczbie ludności nie ma szans z takim potentatem jak Facebook, którego zysk netto
wyniósł w 2017 roku 16 mld dolarów!
Wróćmy do naszych, skromniejszych
realiów. Czy ma sens przestrzeganie wywoływania pacjentów według nadanych
numerków, zapewnienie krańcowej anonimowości pacjentów na oddziale (dzięki
czemu pacjenci z demencją leżą w nieoznaczonych łóżkach)? Można podejść do
sprawy metodą Gulianiego „zero tolerancji”. Według tej filozofii, jeżeli będzie się
karało konsekwentnie nawet niewielkie
wykroczenia (niekoniecznie dotkliwie),
doprowadzi to do zmniejszenia skali tych
większych, bardziej dotkliwych społecznie.
Tylko czy zasada ta będzie działać, jeżeli
główni grzesznicy pozostaną bezkarni?
Mam wrażenie, że do codziennych kontaktów z pacjentami i ich rodzinami, do
wymiany informacji z innymi lekarzami
wystarczą stare zasady tajemnicy lekarskiej i zdrowy rozsądek. Wprowadzenie
RODO nic tu nie zmieniło. Do powstania
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OKIEM HIPOCHONDRYKA
anegdotycznych sytuacji w dużej mierze
zawinił sposób wprowadzania nowych
zasad. W skali kraju mieliśmy na to dwa
lata, usiłowano zrobić to w dwa tygodnie.
W ochronie zdrowia zapomniano, że główne niebezpieczeństwo naruszenia ochrony
danych osobowych nie jest związane ze
zwracaniem się do pacjentów po nazwisku,

ale z niewłaściwym zabezpieczeniem systemów informatycznych. W ciągu roku
obowiązywania RODO powoli zaczęto
przywracać właściwe proporcje i tytułowa histeria wydaje się zanikać. Miejmy
nadzieję, że nie będzie dochodziło już do
takich sytuacji, jak w pewnym punkcie
podawania cytostatyków, gdy zaprzestano

oznaczania kroplówek nazwiskiem pacjenta. Nikt nie postawił sobie elementarnego
pytania: „czy pacjent przychodzi do szpitala aby go dobrze i bezpiecznie leczyć,
czy po to aby strzec jego dane osobowe?”
Jak mówiło stare powiedzenie: „nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu”. Stare, ale
ciągle aktualne.

Okiem hipochondryka
Jak żyć w taki skwar!?
Makabryczne upały chwyciły w swe objęcia całą Polskę. Aż się ciśnie na usta
pytanie pewnego hodowcy papryki skierowane do jednego z premierów rządu RP: –
„Jak żyć?”. No właśnie. Jak żyć w taką
pogodę kiedy na człowieka na każdym
kroku czyhają niebezpieczeństwa spowodowane przez ukrop lejący się z nieba?
Niby wiadomo – czapkę na głowę i okulary
przeciwsłoneczne na nos, bo inaczej udar
jak w banku i jakieś fatamorgany będą
nas mamić. Do tego kilogramy kremów
z filtrami oraz ubranie zakrywające te
fragmenty ciała, na których mamy jakieś znamiona lub pieprzyki. Czyli chyba
najlepiej byłoby się poruszać w stroju płetwonurka – na plażę lub kąpielisko jak
znalazł. Kolejne niebezpieczeństwo –
przeziębienie. W upał najłatwiej je złapać
w… tramwaju lub jakiejś instytucji. Bo
tam klimatyzacja hula jak szalona i nikt
jej nie kontroluje. Rano ktoś ją włączy
i guzik takiego obchodzi co się dalej będzie z tym działo. Zresztą przeziębienie
od „klimy”, to mały pikuś. A jak człowiek
złapie „chorobę legionistów”? W środku
lata zapalenie płuc! Fajnie?
Gorąco, upał, skwar. Trzeba pić. Tylko
co, żeby człowieka nie spotkało jakieś
nieszczęście? Lekarze grzmią w środkach
masowego przekazu, że w temperaturach
przekraczających 30 stopni Celsjusza
(w cieniu) powinniśmy dziennie przynajmniej wypijać trzy litr wody. I już na
myśl przychodzi znany kawał: – Wody?
Jak zwierzęta? – pewnie pomyśli niejeden
z nas. Poza tym wody coraz mniej na świecie np. w takiej gminie Dobra Szczecińska
stawka za wodę do podlewania ogródków
wzrosła o 2 tysiące procent (!), a w takich Skierniewicach ludzie zapominają
do czego służyły krany. Wodę trzeba więc
oszczędzać. Co więc w zamian? Może
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rożne odmiany coli, oranżad lub innych
kolorowych, gazowanych świństw pełnych cukru i przynajmniej połowy tablicy
Mendelejewa? Wiadomo, że nie powinniśmy. Bo powodują otyłość, bo szkodzą
i poza tym im więcej ich pijesz, tym bardziej chce ci się pić. Ale magia kolorowych głupich reklam w telewizji działa.
Sięgamy więc po kolorowe „gazowanki”
coraz częściej i w coraz większych ilościach. Ważne, żeby były zimne. Choć i tu
czai się niebezpieczeństwo, bo można
się przeziębić, jakieś zapalenie gardła
czy krtani załapać czy inną przypadłość.
Kolejne rozwiązanie to tzw. napoje energetyczne. Ale i w tym przypadku lekarze
grzmią na alarm – nie można ich wypijać
za dużo. Bo mają szkodliwy wpływ na
organizm i ich nadużycie powoduje coś
tam, coś tam – jak powiedziała kiedyś
w telewizji pewna pani poseł z pewnej
partii na pewno nie będąc pod wpływem
„energetyków”. No to i te trunki mamy
z głowy. Przychodzą na myśl zapiski średniowiecznych kronikarzy np. Wincentego Kadłubka i Jana Długosza, przekazy
historyczne, pamiętniki pradziadów,
opowieści ojców i wujów, że kiedyś piwo
było normalnym napojem chłodzącym,
którego picie zalecano w czasie upałów.
Ale w dzisiejszych czasach alkohol to Twój
wróg, a jego spożywanie na terenie zakładu pracy jest surowo zabronione i grozi
poważnymi konsekwencjami. Możemy
więc tylko z nieskrywaną zawiścią patrzeć
na tych siedzących gdzieś w knajpianych
ogródkach leniwie oraz bezczelnie sączących bursztynowy, zimny trunek. Ale i tu
trzeba uważać. Bo jak się człowiek zapomni, to rano się zdziwi. Na dworze nadal
powyżej 30 stopni a tu głowa boli, język
kołowacieje, a w gardle Sahara. I wtedy
nie tylko zalecane trzy litry wody wchodzą
w w w.o i l.szcze c i n.p l

w grę, ale może sześć, a w szczególnych
przypadkach nawet dziewięć litrów H2O.
Chyba że ktoś jest na urlopie i preferuje
metodę leczenia kaca na tzw. kamikadze,
czyli sięga po zimne piwo. Potem kolejne, następne itd., itp. Alkoholizm już się
uśmiecha zza rogu i zaciera ręce. Ale jak
z nim walczyć kiedy piwo bezalkoholowe
jest droższe od tego normalnego? No to
może, wzorem ludów zamieszkujących pustynie, przerzućmy się na gorącą miętową
herbatę. Ale tu czyha kolejne zagrożenia.
Przecież można się poparzyć!
Upał upałem, ale jeść trzeba. Tylko co?
Surówki? Sałatki? Prawdziwy Polak nie
tknie czegoś takiego bez choćby kawałka usmażonego lub upieczonego mięsa.
W mediach opowiadają, że jest coraz więcej wegetarian w Polsce. Ale to pewnie
wśród młodych, którzy nie mają z kim
teraz walczyć, nie obalają „komuny”, dlatego musieli sobie znaleźć jakiegoś wroga.
No to wymyślili – toczą bój z mięsem.
A może surówkę, ale z jakąś rybą? Może
owoce morza? Ryby. W upał niby w porządku. A wiadomo skąd one się wzięły
na naszym talerzu? Gdzie były trzymane,
ile razy mrożone, podobno pełne rtęci
i innych ciężkich metali. Zatrucie pokarmowe jak w banku. Ryba bez frytek? A to
podobno kolejny krok do otyłości. Owoce
morza. Nie każdy lubi. A jak nawet lubi,
to nie każdego stać. Chciałby skonsumować, ale przez portfel przeszło tsunami
i świeci pustkami. Cóż więc? Nerwica
i depresja murowane!
Upał, skwar, ukrop. Poparzenia, zatrucia, przeziębienia. Tak będzie wyglądało lato 2019 w Polsce. Podobno
znajduje się to w jednej z przepowiedni
Nostradamusa.

Dr Somatoformik
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Benefisant

Mieczysław Chruściel
Urodził się w pierwszej połowie ubiegłego wieku. Ukończył studia w Pomorskiej Akademii Medycznej, mimo że od
najmłodszych lat wykazywał uzdolnienia
plastyczne. Pracując w kołach naukowych
chciał zostać teoretykiem, być może nawet
uczonym. Trafił jednak do kliniki położniczej, gdzie jako nauczyciel akademicki
przepracował dziesięć lat. Fascynująca
praca dydaktyczna i naukowa, pierwsze
małżeństwo i narodziny córki, a także emocjonalna niedojrzałość, nie sprzyjały roz-

wojowi pasji pozazawodowych. Po obronie
doktoratu i uzyskaniu specjalizacji odszedł
z umiłowanej uczelni do pracy w praktyce
prywatnej, gdzie pracuje do dziś. W ciągu
ostatnich trzydziestu pięciu lat jest to jego
jedyne miejsce pracy.
Pod wpływem miłości i wsparcia żony
Mirosławy rozwinął zamiłowanie do sztuki, otwierając przydomową galerię sztuki,
jedną z pierwszych w mieście. W ciągu
dziesięciu lat działalności Galerii pod Bocianem wystawiali w niej profesjonalni
artyści plastycy z kraju i zagranicy. Również dla nich zorganizował Ogólnopolski
Konkurs Plastyczny pt. Maternitas. Kręcił
filmy o artystach. Były one wyróżniane
i nagradzane na amatorskich festiwalach.
Poznał ówczesne środowisko artystyczne,
z którym do dziś utrzymuje przyjazne kontakty. Od tamtego czasu malarstwo stało
się jego pasją.
Wymalował bardzo dużo obrazów. Maluje niemal wyłącznie portrety. Stworzył
cały poczet rektorów Uniwersytetu Szczecińskiego, większość portretów rektorskich
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Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
i kilku innych uczelni, poczet prezesów
i honorowych członków OIL w Szczecinie.
Przed dziesięciu laty macierzysta uczelnia wydała wznowiony w tym roku album
pt. Mieczysław Chruściel – Malarz Rektorów. Stworzył ponad dwieście portretów lekarzy z kraju i zagranicy. Prace te
są rozproszone w rozmaitych miejscach.
Są zawieszone w reprezentacyjnych salach, urzędach, siedzibach towarzystw lekarskich i klinikach w kraju i za granicą,
a także w kościołach i na plebaniach. Uczestniczy od kilkunastu lat w ogólnopolskich
plenerach malujących lekarzy. Dwukrotnie zorganizował
takie plenery we współpracy z tutejszą Izbą Lekarską.
Wśród nagród i wyróżnień
artystycznych posiada złote,
srebrne i brązowe Palety przyznawane mu w czasie ogólnopolskich, konkursowych
wystaw. Swoje rzeźby i medale odlewa w brązie.
Od niemal ćwierć wieku
jest działaczem Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie. Był członkiem Rady Lekarskiej, przewodniczącym
Komisji ds. Praktyk Prywatnych, członkiem
redakcji Vox Medici. Pisze opowiadania,
opublikował kilkadziesiąt felietonów i esejów, głównie w macierzystym biuletynie.
Organizuje spotkania popularyzujące kulturę i naukę. Obecnie jest delegatem na
Zjazd Lekarzy, członkiem Komisji Kultury,

a ostatnio został prezesem Regionalnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przed siedmioma laty został
Honorowym Członkiem Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie i Kawalerem
Medalu Gloria Medicine nadanym przez
Polskie Towarzystwo Lekarskie. W przeddzień siedemdziesiątej rocznicy urodzin
Zachodniopomorski Oddział Dziennikarzy i Książnica Szczecińska zorganizowali
mu benefis.
***
Wbrew wszelkim obawom benefis udaje
mi się znakomicie. Mimo iż pogoda jest
wspaniała i rozpoczyna się właśnie najdłuższy majowy weekend, do Sali im. Zbigniewa
Herberta w Książnicy Szczecińskiej przybywa mnóstwo gości. Trema ustępuje mi
wraz z pierwszymi taktami muzyki, wygrywanej na pianinie przez szkolnego kolegę
Tomka. Tuż nad głową na dużym ekranie
wyświetlony jest mój portret w ogromnym,
kwiatowym wieńcu na głowie. Później wytłumaczę przybyłym genezę powstania tego
obrazu. To nie pycha ani narcyzm, wręcz
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przeciwnie. Ten wieniec, który widnieje
na portrecie, upletliśmy z żoną na głowę
drewnianego anioła, zdobiącego nagrobek
naszego przedwcześnie zmarłego syna Grzegorza, patrona mojej Firmy Portretowej.

Przede mną pełna sala. Rodzina, koleżanki, koledzy, przyjaciele, profesorowie, rektorzy, współpracownicy, a także
nieznajomi. Początek dość niemrawy,
może nawet trochę sztywny. Odsłuchując po kilku dniach taśmę z nagraniem
benefisu przypomniałem sobie, jak kiedyś dyrektor teatru odpowiedział mi na
pytanie o potrzebie rejestracji teatralnego
spektaklu: Nie nagrywaj. Teatr to ulotna
chwila, to nastrój, który musisz przeżyć tu
i teraz, bo on już więcej się nie powtórzy,
nawet na najlepszym nagraniu. I w tym
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piątkowym wydarzeniu było też coś z teatru. Pragnienie ukazania się z jak najlepszej strony, zarazem obawa przed patosem
i śmiesznością, chęć opowiedzenia prawdy
o sobie, choć przy zachowaniu bezpiecznego marginesu intymności, były trudnym
egzaminem erudycji i autoironii. Zawsze
istnieje niepokój przed ewentualnym odsłonięciem ciemnych stron życia, przed
swoistą, publiczną wiwisekcją, szczególnie,
kiedy się wkracza w ósmą dekadę życia. Na
szczęście urocze redaktorki prowadzące
spotkanie czuwają, nadając mu właściwe
tempo i nastrój. Przerywniki muzyczne,
życzenia i piosenki płynące z ekranu od
znamienitych gości, którym inne, ważniejsze wydarzenia uniemożliwiły przybycie,
sprawiają, że jest radośnie, świątecznie.
Wspominamy czasy szkolne, studenckie,
pierwsze lata pracy. Przemawiają koleżanki
i koledzy. W sprawach wymagających uczonego wsparcia głos zabierają profesorowie.
Porozwieszane portrety tylko przed rozpoczęciem imprezy wzbudzają zainteresowanie. Potem uwagę odbiera widzom ekran,
przez który przelatuje kilkaset reprodukcji
moich obrazów i zdjęć rodzinnych. Są żarty,
dykteryjki, anegdoty i oklaski.
Nadchodzi czas podsumowania i refleksji. Cieszę się głównie z tego, że dzięki mądrości i dojrzałości ludzi udaje się
mojemu pokoleniu przejść przez życie bez
wojny i rozlewu krwi. Cieszę się z tego, że
przez większą część życia udało mi się nie
tylko wykonywać wolny zawód lekarza, ale
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także być wolnym malarzem. Przyjmuję
to jako Łaskę. Cieszę się wreszcie z tego,
że jako autodydaktyk potrafiłem odnaleźć
taki sposób malarskiej kreacji, jaki jest na
ogół akceptowany przez ludzi i znajduje
ich uznanie. Udało mi się stworzyć własną
przestrzeń, w której dla malarzy akademickich i krytyków pozostaję lekarzem, zaś
dla kolegów lekarzy – malarzem. To pozycja
komfortowa, pozbawiona niepotrzebnych
napięć i konfliktów. Odczuwam spełnienie
i satysfakcję w życiu rodzinnym. Mam kochającą i uroczą żonę, córkę, dwóch synów,
troje wnucząt i harleya. Trudno w czasie
tak krótkiego spotkania opowiedzieć o sobie
wiele. To kompromis chęci i możliwości.
Mam nadzieję, że uczucie pewnego niedosytu zaowocuje jeszcze następnymi obrazami, rzeźbami i publikacjami. Pewnie
zaowocuje także spotkaniami w kameralnym gronie przyjaciół i nowymi kontaktami, na co mogę mieć nadzieję, sądząc po
ilości kwiatów, prezentów i pięknych życzeń
otrzymanych na koniec tego wspaniałego
wieczoru. Acta est fabula.
***
PS Benefis odbył się 26 kwietnia
2019 roku. Paniom redaktorkom Annie
Kolmer i Helenie Kwiatkowskej za przygotowanie i prowadzenie wieczoru,
Tomkowi Nieżychowskiemu za muzykę,
a także wszystkim przybyłym oraz tym,
którzy nie mogli wziąć udziału w moim
jubileuszu, Benefisant składa serdeczne
podziękowanie.

VOX MEDICI

OGŁOSZENIA / KOŁO SENIORA

WAŻNE DLA SENIORÓW ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZAMY KOLEŻANKI I KOLEGÓW
DO UDZIAŁU W TURNUSIE LECZNICZO-REHABILITACYJNYM
w 2019 ROKU:
OL-R RELAKS W MIĘDZYWODZIU
15–22.10.2019
cena 770 zł – liczba miejsc 18
Zapisy u Mirosławy Fryś, tel. 91 48 74 936 wew. 110, biuro OIL w Szczecinie.
Zapisy i szczegóły wyjazdów u przewodniczącej Koła Seniora Haliny Teodorczyk,
kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl. lub na spotkaniach Koła Seniora.

kwiecień–maj 2019
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„Życie to ruch, a turystyka urozmaica życie”

Jubileusz 90. urodzin i spotkanie
z kandydatem na europosła
Halina Teodorczyk, Mirosława Fryś
Zgodnie z planem działania Koła Seniora
ORL w Szczecinie, w drugą środę kwietnia
2019 r. zaplanowano kolejne spotkanie lekarzy seniorów Okregowej Izby Lekarskiej
w Szczecine.
Głównym wydarzeniem tego wieczoru miał być jubileusz 90. urodzin
Pani dr Anny Tylutki i wykład propaga-

Gratulujemy i życzymy wytrwałości w realizacji założonych celów i planów. Po wystąpieniu dr. Bartosza Arłukowicza wszyscy
odśpiewali 100 lat obecnej na spotkaniu
jubilatce świętującej 90. urodziny, Pani
dr Annie Tylutki i zostali poczęstowani
tortem urodzinowym. Doktor Bartosz Arułkowicz, po tej uroczystości wyruszył na
kolejne spotkania, a w Klubie Remedium
kolejną prośbę o 15 minut uwagi spełniła

dr Beata Wudarska kierownik nowo powstałego Centrum Innowacyjnej Edukacji
Medycznej PUM, w którym mają się uczyć
przyszli lekarze, lekarze dentyści, ratownicy, pielęgniarki i położne. Pani doktor zwróciła się z prośbą o udział lekarzy seniorów,
o ile to możliwe, w szkoleniu młodszych
koleżanek i kolegów. Wiedza a zwłaszcza
praktyka, nabyta poprzez lata pracy są kapitałem, który można jeszcze wykorzystać
i przekazać młodszym pokoleniom i o to
zaapelowała dr Beata Wudarska.
Po tych wystąpieniach głos zabrał zaproszony prelegent wykładu, dr Roman Milkiewicz, który wygłosił, jak zawsze, bardzo
ciekawy wykład, propagujący zdrowy tryb
życia, zwłaszcza ruch i turystykę. Po wykładzie dr Milkiewicz, jako główny organizator, przypomniał i zaprosił zebranych na
kolejną, bo już „XVI Olimpiadę Seniora”,
zaplanowaną na 12 czerwca 2019 r. od
godz. 17.00 w Syrenich Stawach Doliny
Niemierzyńskiej – Zespole parków Kasprowicza-Arkoński w Szczecinie. Dojazd
autokarem o godz. 17.00 z końca ul. Marii
Skłodowskiej-Curie, przy parku Kasprowicza, niedaleko siedziby izby.

Foto: Mirosława Fryś

tora turystyki dr. Romana Milkiewicza
pt. „Życie to ruch, a turystyka urozmaica
życie”. Na spotkanie przybyli również nie
zapowiadani wcześniej goście: dr Beata
Wudarska i dr Bartosz Arłukowicz. Dr Bartosz Arłukowicz, były minister zdrowia,
lekarz pediatra, poseł od dwunastu lat,
prowadził w tym czasie kampanię przed
wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Spotykał się z mieszkańcami swojego regionu wyborczego i poprosił o 15 minut
uwagi swoich straszych koleżanek i kolegów, lekarzy z jego izby lekarskiej, i miał
swoje 15 minut. „Silne i demokratyczne
państwo broni słabych: chorych, starych
ludzi i dzieci…” to motto tego kwadransa,
ale najważniejszy był apel aby wziąć udział
w wyborach, aby iść głosować.
Dziś wiemy, że „nasz doktor” odniósł
sukces, został wybrany na europosła.
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„ZDROWA ROŚLINA, ZDROWY CZŁOWIEK, ZDROWY ŚWIAT”

MAJÓWKA 2019 W PRZELEWICACH

Halina Teodorczyk, Mirosława Fryś
W tym roku z okazji „Majówki” przewodnicząca Koła Seniora ORL w Szczecinie
Halina Teodorczyk zaprosiła lekarzy seniorów naszej izby i seniorów z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
na wiosenny spacer do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach koło Pyrzyc.
Wycieczkę zaplanowano na 14 maja 2019 r.
w godz. 10.00–16.00. Transport, dwa wygodne autokary z bardzo sympatycznymi,
ale przede wszystkim doświadczonymi kierowcami, zapewnił nam PKS w Gryficach.
Zgodnie z planem, o godz. 10.00 autokary, parę samochodów i jeden motocykl

wyruszyły z ul. Marii Skłodowskiej-Curie
1–9 w Szczecinie (przy parczku, niedaleko siedziby izby) i przed godz. 12.00
prawie 80 osób zawitało w Przelewicach.
Tam oczekiwało już na przybyłych dwóch
przewodników. Lekarze seniorzy zostali podzieleni na dwie grupy: jedna część poszła
trasą bardziej wymagającą i dłuższą, druga
część wybrała łatwiejszy spacer. Przewodnicy opowiadali o historii ogrodu i pałacyku
w Przelewicach, pokazywali i omawiali
niektóre z mnóstwa interesujących roślin
występujących w ogrodzie. Pogoda dopisała, rośliny prezentowały się w całej krasie,
zwłaszcza kwitnące w wielu barwach przepiękne różaneczniki. Po spacerze, trochę

Rododendrony

Floks szydlasty
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zmęczeni ale zadowoleni uczestnicy wycieczki odetchnęli przy ciastku z kawą lub
herbatą w „pałacykowej kawiarence”. Wisienką na torcie odpoczynku w „ogródku
kawiarenki” były niezwykłe tańce godowe
pawi indyjskich, które zamieszkują ten
przepiękny ogród. Powrót do Szczecina
odbył się planowo, a uczestnicy wymieniali
się opiniami i spostrzeżeniami z pobytu
w przelewickim ogrodzie.

Fot. Maciej Mrożewski

Najstarsze drzewo w parku – dąb węgierski, wiek
powyżej 150 lat, obwód 374 cm

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

35

KOŁO HISTORYCZNE

Koło Historyczne
Lek. Maciej Mrożewski
Omówiłem (w kontekście Zjazdu OIL 6.04.2019 roku) projekt upamiętnienia Pani prof. Haliny Pilawskiej, zgodnie z propozycjami
wielu środowisk (Honorowych Członków, Koła Historycznego,
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i licznych lekarzy i seniorów
lekarzy) dotyczący uzupełnienia nazwy Naszej Izby Lekarskiej
o nazwisko Pani Profesor jako patronki. Wybiegi niektórych
delegatów aby spłycić i odsunąć ten temat na zasadzie decyzji
suwerena odebrałem z wielkim smutkiem.
Sprawa tablicy upamiętniającej powstańców Warszawskich –
lekarzy i personelu medycznego, którzy po wojnie pracowali
w Szczecinie (pod nieobecność chorej p. dr Amelii Koryckiej) –
postępuje – aktualnie na poziomie uzupełnienia listy o ostatnie
nazwiska.
Trudności pogodzenia spotkań co dwa miesiące skutkowały
ostatnio tym, że mieliśmy praktycznie 1,5 godziny na debatę – bo
w sąsiedniej sali (kominkowej) pod koniec naszej dyskusji już
gromadzili się uczestnicy następnego spotkania.
Panowie dr. Ireneusz Mazurski i Michał Skoczylas zwrócili
się z prośbą o przyjęcie do zespołu Koła Historycznego, co członkowie znający ww. jako entuzjastów i znawców historii medycyny
przyjęli z radością.
Następnie dr n. med. Renata Paliga wygłosiła wykład.
Zaglądanie w człowieka,
Hanna i Ludwik Hirszfeldowie, dzieło i życie.
Renata Paliga
Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM
Koło Historyczne ORL w Szczecinie
[Streszczenie wykładu, który odbył się w czasie spotkania
Koła Historycznego przy OIL w Szczecinie]
Hanna Kasman i Ludwik Hirszfeld urodzili się w 1884 roku.
Poznali jako młodzi ludzie, niespełna piętnastoletni, podczas
kursu tańca. Kilka lat później, nie bez dezaprobaty rodzin, zawarli
w Berlinie związek małżeński. Byli studentami, mieli po 21 lat.
To, co otoczenie uważało za brak rozwagi, oni błogosławili przez
całe życie1. Hanna była studentką kilku uczelni medycznych.
Rozpoczynała naukę medycyny w Montpellier w 1900 roku,
kontynuowała w Paryżu, by w końcu dołączyć do Ludwika w Berlinie. Podczas studiów utrzymywała rodzinę pracując jako korepetytorka. Obydwoje byli zafascynowani nauką i medycyną.
Od początku zainteresowali się kwestiami związanymi z krwią.
Były to wówczas badania modne, pełne nadziei i niewiadomych.
O zainteresowaniu świadczą tematy doktoratów. Hanna obroniła
dwa: „Wkład do morfologii krwinek białych” w Berlinie i „Przerostowe zwężenie odźwiernika i pierwsza operacja Rammstedta”
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w Neapolu. Ludwik otrzymał doktorat na podstawie pracy „Badania nad hemaglutynacją i jej fizykalne objawy”.
Zainteresowania Hanny od początku związane były z leczeniem dzieci. Oscylowały wokół nauk nazywanych dzisiaj serologią,
alergią, hematologią dziecięcą. Hanna i Ludwik Hirszfeldowie,
przez swoje odkrycia i pracę, byli niewątpliwie pionierami w definiowaniu i określaniu podstaw tych dziedzin dla współczesnej
nauki. Najbardziej spektakularne dokonania Ludwika Hirszfelda
przypadają na okres pracy w Heidelbergu. Pracował pod kierownictwem i protektoratem profesora Emila von Dungerna, którego wspominał przez całe życie, jako uczonego o duszy artysty.
Prowadzili prace związane z serologią. Najpierw potwierdzili
badania Karla Landstainera dotyczące grup krwi, określając
grupy serologiczne krwinek psów. Później, badając profesorów
(i ich rodzin) uniwersytetu w Heidelbergu określili sposób dziedziczenia grup krwi oraz ich niezmienność podczas całego życia
człowieka. Było to arcyważne
odkrycie, które przyczyniło się
do rozwoju światowej transfuzjologii2. Ważnym a zapomnianym dziś faktem jest, że
stworzony przez nich system
oznaczeń grup krwi – A, B, AB
i 0 został wybrany jako jedyny
obowiązujący na świecie. Prostota oznaczenia spowodowała, że przetrwało i funkcjonuje
do tej pory.
Po wybuchu pierwszej
wojny światowej Hirszfeldowie odpowiedzieli na apel
władz wojskowych. Ludwik
i Hanna wyjechali do Serbii
gdzie szalała epidemia tyfusu
plamistego, brakowało szpitali Renata Paliga
i lekarzy. Ludwik zorganizował szpital, pracownie bakteriologiczną oraz prowadził prace
nad szczepionką. Pozostał wierny zainteresowaniom, a wojna
stworzyła mu idealne warunki do badań. Hirszfeldowie badali
żołnierzy pochodzących z różnych stron świata, różnych ras i narodów pod kątem identyfikacji grup krwi. Ich badania – pierwsze
na świecie, opublikowane w „The Lancet” stały się podstawą do
stworzenia nauki znanej dzisiaj jako seroantropologia.
Po uzyskaniu przez Polskę niepodległości Hirszfeldowie zamieszkali w Warszawie. Hanna pracowała jako pediatra. Na początku jako lekarz ubezpieczalni społecznej, później w Klinice
Pediatrycznej. Ludwik działał w Zakładzie Higieny w Warszawie,
pełniąc funkcję p.o. kierownika. Był to okres wielkiego rozwoju
jego pracy naukowej. Skupiał wokół siebie młodych ludzi i zarażał pasją – tworzył zespoły badawcze, które pracowały nad
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nowoczesnymi i unikalnymi projektami. Dzięki licznym publikacjom w prasie międzynarodowej, zespół uczonych z Warszawy stał
się liczącym w Europie. Ludwik Hirszfeld szukał praktycznego
wykorzystania dla swoich odkryć. To dzięki niemu, w polskiej
kryminalistyce jako pierwszej na świecie, na stałe zagościły badania śliny krwi i innych śladów biologicznych zabezpieczonych
na miejscach przestępstw w celu identyfikacji na podstawie okre-

Aleksandra Kładna, Irmina Mrożewska, Maria Ustianowska,
Wanda Andrzejewska, Mieczysław Chruściel

ślenia grupowego. Sam Hirszfeld wystąpił jako biegły podczas
medialnego procesu znanego jako „Sprawa Rity Gorgonowej”,
negując wartość dowodową. Dzięki Ludwikowi Hirszfeldowi
prowadzono w Warszawie w latach trzydziestych XX wieku prace
dotyczące konserwacji krwi. W czasie pierwszych międzynarodowych kongresów transfuzjologicznych – w 1935 i 1937 roku
w Rzymie i Paryżu zespoły polskich badaczy prezentowały swoje
duże osiągnięcia. Był uznanym uczonym o renomie światowej,
przewodniczył i otwierał Pierwszą Międzynarodową Konferencję
Przetaczania Krwi. Był wizjonerem, który pierwszy na świecie
szukał klucza dla zrozumienia choroby nowotworowej i jej leczenia w odrębności serologicznej patologicznej tkanki. Nie bez
znaczenia jest też fakt, iż 25 lat przed odkryciem czynnika Rh
był o krok od jego wyodrębnienia. Twierdził, że powtarzające się
poronienia są spowodowane przez niezidentyfikowany czynnik,
który działa podobnie do alergii. Jego prace o „ciąży heteroswoistej” nie zostały w latach dwudziestych XX wieku docenione.
W czasie rozwoju naukowego męża, Hanna Hirszfeld urodziła
córkę – Marię, oraz pracowała w Klinice Pediatrycznej.
Opublikowała w dwudziestoleciu międzywojennym 40 prac.
Dotyczyły głównie chorób zakaźnych wieku dziecięcego. Z ważniejszych i wartościowych należy wymienić pozycje wydawnicze:
„Metoda leczenia krztuśca za pomocą eteru”, „Co matka o surowicach i szczepionkach wiedzieć powinna”. Dorobek naukowy z zakresu chorób zakaźnych wieku dziecięcego miał być jej
pracą habilitacyjną.
Plany małżonków przerwała wojna. Mimo koneksji i przedwojennej pozycji społecznej zmuszeni zostali do zamieszkania
w getcie warszawskim. Zdołali uciec tuż przed likwidacją getta.
Profesor z córką, pod nazwiskiem „Haleccy” ukrywali się na
terenach wiejskich w okolicy Kielc. W czasie wojny, Ludwik
Hirszfeld nie przerwał pracy. Nie umiał bez niej żyć. Pisał podręcznik i wspomnienia w formie pamiętnika. Po wojnie ukazała się książka „Historia jednego życia”, która z uwagi na swoje
przesłanie oraz literackie walory doczekała się wielu wydań.
W czasie wojny dotknęła Hirszfeldów tragedia osobista.
W 1943 roku zmarło jedyne ich dziecko – Maria Hirszfeld.
Po wojnie nie opowiadali o swoich przeżyciach. Rozpoczęli pracę
najpierw w Lublinie – gdzie Hanna uzyskała habilitację, później
wyjechali do Wrocławia, który okazał się ich docelowym miejscem.
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Hanna organizowała opiekę nad dziećmi, Klinikę Pediatryczną,
dobierała personel. Początkowo, dzięki biegłej znajomości języka
niemieckiego kierowała zespołem polskich i niemieckich lekarzy. Zachowały się zgodne świadectwa, że leczyła na równi polskie i niemieckie dzieci pozostałe w mieście. Jej motto brzmiało
„dzieci nie leczy się dla sławy”. W klinice pod jej kierownictwem
pomagano małym pacjentom całościowo – łącznie z leczeniem
stomatologicznym3. Udzielała się charytatywnie. Uczestniczyła
w zbiórkach na rzecz domów dziecka i sierot. Prowadziła kwesty
wśród Polonii w Ameryce gdzie uczestniczyła w kongresach naukowych. Ludwik Hirszfeld otrzymał polecenie organizowania
we Wrocławiu uczelni kształcącej kadry medyczne. Palącym
problemem po wojnie był niedobór lekarzy. Ze 130 tys. lekarzy
przed wojną pozostało przy życiu ok. 50 tys… Tworzył struktury
powojennego polskiego uniwersytetu.
W 1950 roku Ernest Witebsky wystosował kandydaturę Ludwika Hirszfelda do Nagrody Nobla. Niestety nasz rodak nie otrzymał
jej. Lata czterdzieste były czasem spektakularnych odkryć w medycynie: insulina, antybiotyki – penicylina, chemioterapeutyki,
hormony nadnerczy – nie brakowało
uczonych godnych tej nagrody.
We Wrocławiu Hirszfeld stworzył
Zakład Mikrobiologii, który został
(dzięki jego staraniom) przekształcony w Instytut Immunologii i Terapii
Doświadczalnej4. Lata pięćdziesiąte XX w. nie były dla niego łaskawe.
Popadał w coraz większy konflikt
z przedstawicielami władz politycznych. Umarł w 1954 roku. Ironią losu
są okoliczności jego śmierci. Historia
medycyny zna podobne przypadki dotyczące sławnych medyków, chociaż Joanna Nieznanowska
nie znalazła jeszcze racjonalnego
wytłumaczenia tego zjawiska. Niezaprzeczalnie, lawinę niekorzystnych zjawisk w terapii Ludwika Hirszfelda zapoczątkowała
reakcja wstrząsu po przetoczeniu krwi...
Hanna Hirszfeld umarła dziesięć lat później, w 1964 roku.
Ludwik i Hanna Hirszfeldowie byli wyjątkowymi ludźmi.
Wspierali się jako małżonkowie, wspierali jako uczeni. Najprawdopodobniej Hanna sprawdzała każdą pracę Ludwika, charakterystyczne cechy jej stylu obecne są w jego przemowach i wykładach.
Byli autorytetami dla licznych pokoleń lekarzy i uczonych. Ludwik
Hirszfeld pozostawił po sobie wiele sentencji chętnie cytowanych
do tej pory w świecie nauki. „Kto chce rozpalać innych – sam
musi płonąć” została wyryta na tablicy umieszczonej dla uczczenia tego wybitnego człowieka. Ludwik płonął niezaprzeczalnie
i rozpalał innych. Hanna – skryta i pragmatyczna – gasiła ogień
i koiła milczeniem. Mieli szczęście spotkać się na szkolnym kursie
tańca. Hanna i Ludwik. Wyjątkowi uczeni żyjący w wyjątkowych
i okrutnych czasach.

Foto: M. Mrożewski

1) Hirszfeld L. Historia jednego życia, Wyd. PAX. 1957
2) Paliga R. Krwiodawstwo i krwiolecznictwo w medycynie polskiej
XIX i połowy XX wieku (1831–1951), Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014
3) Glensk U. Hirszfeldowie, zrozumieć krew, Universitas, Kraków 2018
4) Hirszfeldowa H., Kelus A., Milgrom F. Ludwik Hirszfeld, PWN Wrocław 1956
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Plenarne Zebranie
Mieczysław Chruściel
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W piękny, majowy poranek, 17 w piątek, w gościnnej siedzibie Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego odbyło się
plenum Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego. Jako członek tego gremium spieszę zdać sprawę
z przebiegu tego spotkania. Przybyłych
z wielu stron kraju Kolegów przywitał
profesor Waldemar Kostewicz, prezes

umożliwiałoby ewentualną reaktywację organizacji terenowej. To odwieczny dylemat
centralnej instancji decyzyjnej. Od wielu
lat toczą się takie spory i nie ma na to
sensownej recepty. Wyrejestrować łatwo,
zaś przywrócić prawie niemożliwe.
Zbliża się lato, okres wakacyjnej kanikuły i zaraz potem, 21 września czeka
nas wielkie wydarzenie – Krajowy Zjazd
Delegatów, czyli najwyższy organ ustawodawczy Towarzystwa. Będzie to bardzo

PTL. Wysłuchaliśmy wykładu przedstawiciela firmy farmaceutycznej o najnowszych lekach stosowanych w profilaktyce
przeciwzakrzepowej. W organizacyjnej
części zebrania zatwierdzono protokół
z poprzedniego zebrania, przedstawiono
wyniki bilansu i zatwierdzono sprawozdanie finansowe za ubiegły rok. Obecnie
obowiązuje wymóg podpisania go przez
wszystkich, bez wyjątku, Członków Zarządu Głównego PTL. Nie będzie to łatwe
zadanie, gdyż nie wszyscy dysponują podpisem elektronicznym.
Jak zwykle, żywą dyskusję wzbudziła
sprawa postępowania z oddziałami lub kołami terenowymi PTL, które nie prowadzą
działalności i nie odprowadzają składek.
Część uczestników zebrania stała na stanowisku, aby zamknąć takie jednostki.
Było jednak wiele osób, które optowały
za ich zawieszeniem. Takie rozwiązanie

ważne spotkanie, dokonamy bowiem na
nim wyboru nowych władz na kadencję
2019–2023. Zatem wszystko rozstrzygnie
się w Sali Kinowej dawnego Domu Partii
przy Nowym Świecie w Warszawie. Jako
delegaci wybrani w czasie ostatniego zebrania sprawozdawczo-wyborczego naszego
Regionalnego Oddziału pojadą tam profesor Irena Fiedorowicz-Fabrycy i piszący
te słowa.
Wreszcie o jednej z najmilszych spraw,
które zawsze omawiane są na zebraniach
plenarnych Zarządu Głównego. Są to informacje o przyznanych odznaczeniach
PTL: Zasłużonemu – Polskie Towarzystwo
Lekarskie, Bene Meritus i dyplomy.
Najważniejszą uroczystością organizowaną przez nasze Towarzystwo jest doroczne dekorowanie dziesięciu Kolegów
z kraju lub zagranicy medalem Gloria Medicinae. Jest to najwyższe odznaczenie
w w w.o i l.szcze c i n.p l

przyznawane lekarzowi przez lekarzy. Osobiście
cieszę się ogromnie, że pierwszą
kandydatką do tego
zaszczytnego odznaczenia została doktor Kornelia Król z USA.
Kornelia jest moją byłą studentką, która
wyjechała z kraju w latach osiemdziesiątych, zamieszkała na stałe w Chicago
i będąc czynną lekarką i społeczniczką
przez ostatnie lata pełniła godność prezeski Towarzystwa Lekarzy Polskich i prezeski Federacji Polonijnych Organizacji
Medycznych. Z dumą i satysfakcją będę
gratulować Kornelii w Sali Wielkiej Zamku
Królewskiego w Warszawie godności Damy
Medalu Gloria Medicinae.
Na koniec prezes Kostewicz, życząc
wszystkim udanych wakacji i pięknej pogody, poinformował o zmianie siedziby
Zarządu Głównego PTL. Na szczęście
lokal ten będzie znajdował się w tym
samym miejscu, w Alejach Ujazdowskich
22, tylko o piętro wyżej. Zatem do zobaczenia we wrześniu!
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Literatura i medycyna
Renata E. Paliga
W kwietniu 2019 roku w Klubie Remedium OIL w Szczecinie odbyło się spotkanie w ramach Towarzyskiego Kominka
Lekarskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Członkowie oraz sympatycy PTL
zgromadzili się licznie na wieczorze, którego głównym gościem było słowo. Słowo
recytowane przez lekarzy.
Medycyna i literatura są nierozłączne,
obie zajmują się człowiekiem. Naturalnym
jest poszukiwanie humanizmu przez słowa
jak i człowieczeństwa przez najbardziej
spektakularne odkrycia nauki. „Medycyna
jest moją legalną żoną a literatura kochanką” pisał Antonii Czechow. Jego życie to
przykład na to, że można godzić dwie pasje,
nie rezygnując z żadnej i odnieść sukces.
Wymaga to z pewnością kreatywnego wysiłku – żony i kochanki bywają zazdrosne…
Podczas opracowywania materiałów
biograficznych znanych lekarzy, profesorów, często odnajduje się doniesienia
o próbach poetyckich, kilku wydaniach
zapomnianych książek, o nieznanych dokonaniach literackich.
Mało osób naszego środowiska ma odwagę aby mówić otwarcie o przygodach z literaturą. Obecnie poezja jest postrzegana
przez medyków jako „sztuka niepoważna”.
Być może dlatego, że jest nieużyteczna
w praktycznym pojęciu tego słowa. Nie
można na niej zarobić, nie można jej zważyć, zmierzyć, ocenić, stosując podwójnie
randomizowaną próbę.
Wielu studentów medycyny pisze wiersze i małe formy literackie. Kto nie prowadził
pamiętnika, dziennika, nie układał w uniesieniu miłosnych poematów? Zazwyczaj
wrzucamy kartki do szuflady, wstydzimy
okazywać emocje lub obawiamy oceny.
A przecież słowo, kiełkując wątpliwością
uwrażliwia, wydobyte z zakamarków mózgu,
serca – leczy. Często samego lekarza – poetę
przez wykorzystanie różnych form literackich oraz stopniowanie dosadności języka.
Szczecin to wyjątkowe miejsce. W tym
mieście tworzyli i pisali lekarze, których
dorobek jest bardzo ważny dla medycznej
myśli humanistycznej: m.in. prof. Bolesław
Górnicki, Bronisław Seyda („Słownik pisarzy lekarzy”), prof. Romuald Gutt – jego
eseje o filozofii nauki są popisem erudycji,
prof. Tadeusz Brzeziński, prof. Stanisław
Zajączek, który na stałe zagościł w plejadzie
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poetów nowej fali literatury polskiej końca
XX wieku.
O tym, jak ważna była i jest dla szczecińskich lekarzy pasja pisania świadczy
wydany w 1998 roku poetycki almanach
„Poezja – Wiersze” autorstwa ludzi z PAM:
50 lat Pomorskiej Akademii Medycznej”.
W nim, mimo upływu czasu, żywe są
dowody na lekarską wrażliwość. Ślady
codziennego lekarskiego życia zawarte
w wierszach…
5 kwietnia 2019 r., w siedzibie Klubu
Remedium zabrzmiały słowa współcześnie
piszących lekarzy. Spotkanie odbyło się
dzięki doktorowi Mieczysławowi Chruścielowi, którego liczne artystyczne pasje
są znane w środowisku. Na jego zaproszenie odpowiedzieli i wystąpili (nie bez
tremy i wzruszenia) w sali wypełnionej
publicznością: prof. Maciej Kołban, prof.
Józef Hałasa, dr Renata Paliga, prof. Ireneusz Wiernicki, oraz sam dr Mieczysław
Chruściel, ukazując zebranym swój kolejny
talent. Wiersze prof. Ireneusza Wiernickiego deklamowała jego córka – Maja Wiernicka, która wniosła do sali piękno młodości
i wzruszenie. Uwiodła zgromadzonych interpretacją słów napisanych przez ojca.
Autorzy prezentowali wiele form literackich o różnorodnych treściach. Publiczność usłyszała fraszki, liryki, erotyki,
zabawne rymowane wierszyki z morałem
jak i utwory podejmujące filozoficzne rozważania. Wieczór nie byłby tak udany bez
oprawy muzycznej. Na fortepianie grał prof.
Artur Mierzecki, dając jak zwykle popis
kunsztu i wirtuozerii. Przez odpowiedni
dobór utworów podkreślał wartość i znaczenie wypowiadanego słowa.

Publiczność reagowała żywiołowo,
nagradzając autorów brawami, pomrukiem rozbawienia, lub pełną zadumy ciszą
zawartą w pauzie dalszego oczekiwania.
Po zakończonym występie toczono rozmowy. Typowe dla lekarzy – pełne logicznych
analiz i zaskakujących wniosków.
Jako lekarze – często umęczeni profanum ludzkich ciał, poszukujemy piękna zawartego w słowach i odwagi do ich
wyrażania. Pragniemy poszukiwań wykraczających poza procedury i to co już
zostało określone przez innych. Szukając
odpowiedzi na pytania związane z człowiekiem – jego duchowością, cielesnością
i wszystkim czego jeszcze nie znamy i nie
potrafimy nazwać – uruchamiamy naukę,
sztukę i środki wyrazu wybrane wg zamiłowania czy też talentu.
W nawiązaniu do tytułu, na podstawie
przebiegu spotkania poetyckiego należy
stwierdzić, że literatura i medycyna mają
się w Szczecinie całkiem dobrze. Razem.
Bez zazdrości.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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OGŁOSZENIA
Ogłoszenia drobne

Przychodnia PROFI-MED sp. z o.o. w Goleniowie
nawiąże współpracę z lekarzami
posiadającymi niżej wymienioną specjalizacje,
w ramach działalności komercyjnej:

• Specjalista ginekolog położnik kupi praktykę ginekologicz‑
ną w Szczecinie do dalszego prowadzenia praktyki gineko‑
logicznej. Tel. 607 478 289 Email: marek_kaczmarczyk@
yahoo.com

okulistka, gastrologia,
laryngologia, reumatologia,
diabetologia, psychiatria,
chirurgia ogólna, ortopedia,
medycyna pracy

• Poszukujemy lekarza do współpracy w POZ w NZOZ Jerzy
Nowak w Moryniu, tel. 91 41 46 014
• Z powodu planowanej pod koniec sierpnia 2019 roku likwi‑
dacji gabinetu stomatologicznego sprzedam wyposażenie,
tel. 609 494 015

Oferujemy dobre warunki współpracy.
tel. kontaktowy: 603 751 296

• Zatrudnię lekarza stomatologa. Zabiegi w ramach NFZ oraz
prywatne, tel. 602 707 787

Szpital Barlinek Spółka z o.o. w Barlinku
zatrudni lekarzy:

• Sprzedam/wydzierżawię funkcjonujący gabinet stomato‑
logiczny 50 m2 w Stargardzie. Kontakt: tel. 694 075 114,
e-mail: luciastom@wp.pl
Podejmiemy współpracę z lekarzem dentystą w nowoczes‑
nych gabinetach stomatologicznych w Ustce (pomorskie).
Chętnie zatrudnimy osoby świeżo po ukończeniu stażu.
Dobra atmosfera pracy. Możliwość nauki i zdobywania doświad‑
czenia. Własna pracownia protetyczna. Pacjenci tylko prywatni.
Bardzo dobre warunki finansowe. PIOTR 607 732 942

lekarza chorób wewnętrznych
praca w oddziale internistycznym

lekarza pediatrę-neonatologa

praca w oddziale pediatryczno-neonatologicznym

Szanowne Koleżanki i Koledzy Dentyści

W związku z rozwojem naszego
Centrum Stomatologicznego
poszukujemy

LEKARZA
Z DOŚWIADCZENIEM W ENDODONCJI
WYKONYWANEJ POD MIKROSKOPEM.

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
Kontakt pod numerem telefonu 95 7462 502.
Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji w Warszawie
poszukuje kandydatów na stanowisko:
lekarz orzecznik
Zachodniopomorska Rejonowa Komisja
Lekarska w Szczecinie
Miejsce wykonywania pracy
ul. Jagiellońska 44
Szczegółowe informacje
22 605 60 15, 22 602 84 70
rekrutacje@zer.mswia.gov.pl

Zakres współpracy: 2 x w tygodniu po 6 godzin.
Oferujemy pracę w komfortowych warunkach na
profesjonalnym sprzęcie oraz dużą bazą prywatnych
pacjentów.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt
na adres e-mail info@jadczyk.pl
lub telefonicznie 91 455 85 55.

40

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

VOX MEDICI

OGŁOSZENIA
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

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

UCHWAŁY I STANOWISKA ORL
UCHWAŁY I STANOWISKA
ORL W SZCZECINIE
z dnia 24.04.2019 r.
Uchwała Nr 30/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej ORL w Szczecinie z dnia 24 kwietnia
2019 r. dot.:
1) (…)

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

Uchwała Nr 31/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 24 kwietnia 2019 r. dotyczącą:
1) przyznania świadczenia pieniężnego po
narodzinach/adopcji dziecka w wysokości 1000,00 zł:
(…)
2) przyznania jednorazowego zasiłku pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
(…)
3) odmowy przyznania jednorazowego
zasiłku pogrzebowego w wysokości
1500,00 zł:
(…)

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

Uchwała Nr 32/2019/VIII
W SPRAWIE REGULAMINU PRZYZNAWANIA TYTUŁU
„MENTORA”

§ 1.
Ustanawia się Regulamin przyznawania
tytułu „Mentora”, stanowiący załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.
REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU „MENTORA”

1. Tytuł „Mentora” zwany dalej tytułem
przyznawany jest członkom Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie szczególnie
zasłużonym dla środowiska lekarskiego
lub lekarsko – dentystycznego w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych, lub za szczególne podejście do
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początkujących adeptów sztuki lekarskiej i lekarsko‑dentystycznej lub zasłużonym w organizacji szkolenia i doszkalania lekarzy i lekarzy dentystów.
2. Tytuł przyznaje się w dwóch kategoriach:
a. Lekarz,
b. Lekarz dentysta.
3. W każdym roku kalendarzowym Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyznaje do dwóch tytułów w każdej
z kategorii.
4. Wniosek o przyznanie tytułu wraz
z uzasadnieniem może złożyć członek
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w terminie do dnia 30 grudnia każdego
roku. Decyduje data wpływu do siedziby
OIL w Szczecinie.
5. Wzór wniosku o nadanie tytułu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
6. Kandydat do tytułu nie może być prawomocnie karany przez sąd lekarski.
7. Tytuł jest przyznawany przez Okręgową
Radę Lekarską w Szczecinie na wniosek
Kapituły.
8. W skład Kapituły wchodzą:
a. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
b. Przewodniczący Komisji Kształcenia
Podyplomowego ORL w Szczecinie
c. Przewodniczący Komisji Młodego
Lekarza ORL w Szczecinie
d. Przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie.
9. Kapitule przewodniczy Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
W przypadku swojej nieobecności
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
upoważnia jednego z wiceprezesów do
przewodniczenia Kapitule.
10. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie w terminie do 15 lutego
każdego roku zwołuje Kapitułę w celu
rozpatrzenia złożonych wniosków
i przedstawienia Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie propozycji nadania tytułu.
11. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów, w obecności co najmniej połowy swojego składu. Przy równej ilości głosów za i przeciw, rozstrzygający głos należy do Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie. W przypadku nieobecności Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej rozstrzygający głos ma
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie upoważniony do przewodzenia kapitule.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

12. Laureatowi tytułu Mentora na Okręgowym Zjeździe Lekarskim lub Okręgowej
Radzie Lekarskiej w Szczecinie wręczane są: statuetka i odznaka Mentora oraz
dyplom okolicznościowy.
13. Tytuł „Mentora” może zostać odebrany przez Okręgową Radę Lekarską
w Szczecinie na wniosek Kapituły
w przypadku ukarania lekarza lub lekarza dentysty jedną z kar, o których mowa
w art. 83 ust. 1 pkt 2–7 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
lub skazania prawomocnym wyrokiem
karnym za przestępstwo umyślne ścigane z urzędu.

Uchwała Nr 33/2019/VIII
W SPRAWIE USTALENIA LOGO KOŁA HISTORYCZNEGO LEKARZA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§ 1.

Przyjmuje się logo Koła Historycznego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała Nr 34/2019/VIII
W SPRAWIE ZLECENIA OBSŁUGI KSIĘGOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PODMIOTOWI
ZEWNĘTRZNEMU

§ 1.
1. Postanawia się zlecić obsługę księgową
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
podmiotowi zewnętrznemu.
2. Ustalenie ostatecznego zakresu obsługi księgowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, który zlecony zostanie
podmiotowi zewnętrznemu, nastąpi
w umowie zawartej z tym podmiotem.
3. W związku z okolicznością, o której
mowa w ust. 1, postanawia się wprowadzić w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Szczecinie stosowne zmiany organizacyjno-kadrowe, do przeprowadzenia
których upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35/2019/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA OFERTY NA ŚWIADCZENIE
OBSŁUGI KSIĘGOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 168 z późn. zm.)

VOX MEDICI

UCHWAŁY I STANOWSKA ORL
Załącznik nr 1 do Regulaminu
Wzór wniosku o nadanie tytułu MENTORA

WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU MENTORA
DANE WNIOSKODAWCY:
Imię i nazwisko: ______________________________________
Nr prawa wykonywania zawodu: ________________________
Adres do korespondencji: ______________________________
Tel. kontaktowy: ______________________________________
DANE KANDYDATA DO TYTUŁU:
Imię: _______________________________________________
Nazwisko: ___________________________________________
Nr prawa wykonywania zawodu: _________________________
Tytuł zawodowy: _____________________________________
Stopień i/lub tytuł naukowy: ____________________________
Uzasadnienie wniosku (opis szczególnych zasług w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych,
w podejściu do początkujących adeptów sztuki lekarskiej i lekarsko‑dentystycznej lub w organizacji szkolenia
i doszkalania lekarzy i lekarzy dentystów):
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________
/data i czytelny podpis/
Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej‑ Curie 11, 71-332 Szczecin,
tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala); e-mail: biuro@oil.szczecin.pl. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających
z Regulaminu przyznawania tytułu „Mentora” i oparte są na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami podstawie prawnej
art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO. Podanie danych jest niezbędne do realizacji celu. Odmowa podania danych uniemożliwi rozpatrzenie przedmiotowego
wniosku. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych przepisami prawa, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, kontaktowania się z Inspektorem
ochrony danych OIL w Szczecinie we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw
przysługujących im na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, e-mail: iod@oil.szczczecin.pl

kwiecień–maj 2019

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY I STANOWISKA ORL
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje

§ 1.
1. Przyjąć ofertę PROCURA sp. z o.o. z siedzibą w Sownie przy ul. Stargardzkiej
57 z dnia 10 kwietnia 2019 r. na świadczenie obsługi księgowej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie.
2. Podpisać umowę o świadczenie obsługi księgowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie z podmiotem, o którym
mowa w ust. 1, na czas oznaczony nie
dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
3. Ostateczny zakres obsługi księgowej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie sprawowanej przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, określony zostanie
w umowie zawartej z tym podmiotem.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36/2019/VIII
W SPRAWIE NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW BIURA
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1) Przyznać pracownikom Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie nagrody za zaangażowanie i wkład pracy
w przygotowanie i organizację w dniu
6 kwietnia 2019 r. Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w łącznej kwocie nieprzekraczającej
10 000,00 zł.
2) Ustalenie wysokości nagród, o których
mowa w ust. 1, dla poszczególnych pracowników powierza się Prezesowi, Wiceprezesom, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 37/2019/VIII
W SPRAWIE SFINANSOWANIA CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZBIOROWEGO
TRANSPORTU NA MANIFESTACJĘ W WARSZAWIE
W DNIU 1 CZERWCA 2019 R.

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie deklaruje wsparcie członkom
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie biorącym udział w manifestacji
w Warszawie zaplanowanej na dzień
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1 czerwca 2019 r. poprzez zorganizowanie i finansowanie transportu zbiorowego w dniu manifestacji na trasie
Szczecin-Warszawa-Szczecin.
2. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
upoważnia Prezesa i Skarbnika ORL
w Szczecinie do zaciągania zobowiązań
związanych z organizacją transportu
zbiorowego, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 22.05.2019 r.
Uchwała Nr 38/2019/VIII
W SPRAWIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO LISTY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STAŻY PODYPLOMOWYCH LEKARZY I LEKARZY
DENTYSTÓW

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą
rozszerzenia listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia stażu podyplomowego oraz staży cząstkowych lekarza i lekarza
dentysty o nw. podmioty lecznicze:
1. LUXDENTAL Gabinety Stomatologiczne
ul. 3 maja 31c, 72-200 Nowogard
2 miejsca stażowe dla lekarza dentysty
2. NZOZ MEDICINE Sp. z o.o.
ul. Bartnicza 10A, 71-487 Szczecin
2 miejsca stażowe dla lekarzy dentystów
3. NZOZ „DE-KA-DENTE” Gabinety
Stomatologiczne
ul. Przyjaciół Żołnierza 60/3, 71-670
Szczecin
1 miejsce stażowe dla lekarzy dentystów
4. Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 5, 74-100 Gryfino
staże cząstkowe z zakresu: chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej oraz położnictwa i ginekologii
3 miejsca stażowe dla lekarzy

§ 2.

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 zmiany formy prowadzonej
działalności leczniczej i zmiany nazwy:
Indywidualna Praktyka Stomatologiczna
lek. dent. Joanna Garda
w w w.o i l.szcze c i n.p l

na:
CENTRUM DENTYSTYCZNE lek. stom.
Joanna Garda
ul. Katedralna 4, 72-510 Wolin.

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

Uchwała Nr 39/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 22 maja 2019 r.
dot.:
(…)

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

Uchwała Nr 40/2019/VIII
W SPRAWIE WPROWADZENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Wprowadza się Regulamin Wynagradzania Pracowników Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, stanowiący załącznik
do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie czynności związanych z wejściem w życie Regulaminu Wynagradzania
Pracowników 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 Wynagradzania Pracowników 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 Wynagradzania Pracowników Biura
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
zmieniony aneksem nr 1/2014 z dnia
16.12.2004 r., aneksem nr 2/2005 z dnia
14.12.2005 r. oraz uchwałą Nr 41/2011/VI
z dnia 29.06.2011 r.

VOX MEDICI

UCHWAŁY I STANOWISKA ORL
Uchwała Nr 41/2019/VIII

Uchwała Nr 43/2019/VIII

Uchwała Nr 46/2019/VIII

W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU WIZYTACYJNEGO
W CELU DOKONANIA OCENY WYKONYWANIA ZAWODU
PRZEZ LEKARZA WYKONUJĄCEGO ZAWÓD W RAMACH
PRAKTYKI LEKARSKIEJ

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY DZIERŻAWY
POMIESZCZEŃ KLUBU REMEDIUM

Na podstawie art. 52b ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 537
z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1) w zw. z § 1 ust. 2
Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 lutego
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu
przeprowadzania wizytacji praktyki zawodowej lekarza i lekarza dentysty oraz sposobu wyboru osób wykonujących czynności wizytacyjne, Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie uchwala, co następuje:

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 5 czerwca 2019 r. dotyczącą:

§ 1.
1. (…)

STANOWISKO NR 1/2019/VIII
POPIERAJĄCE APEL PREZYDIUM ORL W KRAKOWIE
Z DNIA 24.04.2019 R. W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PACJENTOM LUB ICH
PRZEDSTAWICIELOM

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
w pełni popiera apel Prezydium ORL
w Krakowie z dnia 24.04.2019 r. w sprawie udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom lub ich przedstawicielom
skierowany do Naczelnej Rady Lekarskiej
o podjęcie stosownych działań.
W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie krzywdzące i nieuzasadnione jest przerzucenie na podmioty lecznicze kosztów udostępniania po raz pierwszy
bezpłatnie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dokumentacji medycznej, o którym mowa w obowiązującym
od 04.05.br. art. 28 ust. 2a znowelizowanej
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta. Obowiązek ten stanowi kolejne obciążenie finansowe dla podmiotów
świadczących usługi medyczne.

z dnia 05.06.2019 r.
Uchwała Nr 42/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 5 czerwca 2019 r.
dot.:
(…)

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

kwiecień–maj 2019

§ 1.

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

§ 1.

Przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2020 r.
na dotychczasowych warunkach umowę
dzierżawy pomieszczeń Klubu Remedium
zawartą w dniu 31 marca 2014 r. z Panią
Dominiką Dulat prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą: „Hospes Dominika
Dulat” w Szczecinie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.

3) przyznania jednorazowej losowej
zapomogi finansowej w wysokości
5000,00 zł:
(…).

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

Uchwała Nr 44/2019/VIII
W SPRAWIE WYZNACZENIA WICEPREZESA ORL
W SZCZECINIE DO ZASTĘPOWANIA PREZESA ORL
W SZCZECINIE PODCZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

§ 1.
Do zastępowania Prezesa ORL w Szczecinie dr n. med. Magdy Wiśniewskiej podczas
jej nieobecności
w okresie od 01.07.2019 r. do 07.07. 2019 r.
wyznacza się Wiceprezesa ORL w Szczecinie – dr n. med. Krzysztofa Rękawka.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 45/2019/VIII
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE
USŁUG INFORMATYCZNYCH

§ 1.
Przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2020 r.
na dotychczasowych warunkach umowę
o świadczenie usług informatycznych zawartą w dniu 1 marca 2019 r. z INFOMAN
s.c. Przemysław Czuba, Sławomir Czuba
z siedzibą w Szczecinie.

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 47/2019/VIII
W SPRAWIE WŁĄCZENIA SIĘ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W KAMPANIĘ INFORMACYJNĄ
DOT. SZPITALNYCH ODDZIAŁÓW RATUNKOWYCH

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
deklaruje włączenie się Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie w kampanię
informacyjną dotyczącą Szpitalnych
Oddziałów Ratunkowych organizowaną przez Stowarzyszenie Ratownictwa
Medycznego Pomorza Zachodniego oraz
jej wsparcie finansowe.
2. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
w ramach wsparcia kampanii, o której
mowa w ust. 1 wyraża zgodę na sfinansowanie kosztów realizacji kampanii informacyjnej na nośnikach reklamowych
grupy STRÖER w kwocie 1845 zł plus
koszty wydruku plakatów.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi oraz Sekretarzowi ORL
w Szczecinie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 48/2019/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 67/2018/VIII W SPRAWIE
TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM W 2019 ROKU.

§ 1.
1. Określona w § 1 pkt 2) uchwały nr
67/2018/VIII w sprawie terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie i jej Prezydium w 2019
roku godzina rozpoczęcia posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie w dniu 19 czerwca 2019 r.
zmienia się z godz. 13.00 na godz. 14.30.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY I STANOWISKA ORL I PREZYDIUM
2. Pozostałe postanowienia uchwały
nr 67/2018/VIII w sprawie terminów
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej Prezydium
w 2019 roku pozostają bez zmian.

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

Stanowisko Nr 2/2019/VIII
W PRZEDMIOCIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE LIMITU PRZYJĘĆ NA
KIERUNKI LEKARSKI I LEKARSKO – DENTYSTYCZNY
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Przekazany do zaopiniowania projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski
i lekarsko-dentystyczny, ustalający limity przyjęć na tychże kierunkach w roku
akademickim 2019/2020, Okręgowa Rada
Lekarska w Szczecinie w zakresie ustalającym limit przyjęć na kierunek lekarski
ocenia pozytywnie. Zwiększony limit niewątpliwie będzie miał korzystny wpływ na
obecną sytuację i rozwój regionalny. W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyższa liczba absolwentów kierunku lekarskiego uzupełni niedobór kadry
medycznej występujący przede wszystkim
w dziedzinach lekarskich. Zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski w roku
akademickim 2019/2020 powinno jednak
wiązać się z większym finansowaniem
uczelni medycznych. Niespełnienie tego
warunku grozi bowiem znaczącym obniżeniem standardów i jakości dotychcza-
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na kierunek lekarsko-dentystyczny zostały

lekarsko-dentystycznego, jest zupełnie

ustalone przy uwzględnieniu możliwości

nieuzasadniona. Pozytywny wpływ w tym

dydaktycznych poszczególnych uczelni

zakresie miałby, co najwyżej wzrost ilości

oraz zapotrzebowania na absolwentów

specjalistów w dziedzinie stomatologii,

ww. kierunku, nie wskazując jednak na

a nie zaś wzrost liczby absolwentów stu-

przeprowadzenie jakiejkolwiek wcześ-

diów stomatologicznych, na co samorząd

niejszej analizy zagadnienia pod kątem

lekarski wielokrotnie zwracał już uwagę.

ww. przesłanek. I tak, treść uzasadnienia

Poza tym w ocenie Okręgowej Rady Le-

projektu rozporządzenia wskazuje, iż pod

karskiej w Szczecinie, wskazywane duże

rozwagę nie zostały wzięte takie chociażby

zapotrzebowanie na świadczenia stoma-

kwestie jak okoliczność, czy ustalonemu na

tologiczne ma związek jedynie z ograni-

poziomie proponowanym przez Ministra

czonymi nakładami na świadczenia opieki

Zdrowia limitowi przyjęć na kierunku le-

zdrowotnej realizowanymi w ramach po-

karsko – dentystycznym podołają możliwo-

wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

ści uczelni, w tym możliwości finansowe,

a nie zaś z ilością kadry medycznej reali-

przy jednoczesnym zapewnieniu odpowied-

zującej ren rodzaj usług.

niego poziomu kształcenia oraz należytej
realizacji programu praktycznego studiów.
Nadto nieprzeprowadzenie wcześniejszej
analizy zapotrzebowania na absolwentów
kierunku lekarsko-dentystycznego niepokoi tym bardziej, że ustalone limity przyjęć
na ten kierunek nie odzwierciedlają potrzeb systemu ochrony zdrowia w zakresie
udzielania świadczeń stomatologicznych.
Powyższe prowadzi do wniosku, że określone w projekcie rozporządzenia limity
przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny
ustalone zostały, wbrew dyspozycji przepisu art. 444 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jedynie na podstawie propozycji uczelni posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku lekarsko – dentystycznym.
Pod kątem merytorycznym zaś w pierwszej

Dodatkowo w ocenie Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie, zwiększenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym skutkować może obniżeniem
jakości kształcenia zarówno teoretycznego
jak i praktycznego na tym kierunku, zaś
rosnąca liczba absolwentów stomatologii,
przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni
tym osobom wykonywanie zawodu lekarza
dentysty.
Mając na uwadze powyższe, Okręgowa
Rada Lekarska w Szczecinie negatywnie
ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko – dentystyczny,
wnosząc tym samym o zmniejszenie tego
limitu w roku akademickim 2019/2020.

UCHWAŁY I STANOWISKA
PREZYDIUM ORL
W SZCZECINIE

sowego kształcenia poprzez konieczność

kolejności należy negatywnie odnieść się

edukacji większej liczby studentów za po-

do twierdzenia jakoby na polskim rynku

przednio ustalone poziomy finansowania.

miał miejsce niedobór kadry medycznej

W kontekście jednak propozycji Ministra

z dziedziny stomatologii. Przeprowadza-

Zdrowia dotyczącej ustalonego limitu przy-

ne w tym zakresie analizy jednoznacznie

jęć na kierunek lekarsko-dentystyczny,

wskazują, że liczba lekarzy dentystów

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie

w Polsce zdecydowanie przewyższa śred-

wyraża stanowisko negatywne. Negatywna

nią unijną. Pomimo tego, iż nie stwierdza

ocena powyższego dotyczy zarówno for-

się wzrostu krajowego zapotrzebowania na

malnych, jak i merytorycznych względów.

tego rodzaju usługi, limity przyjęć na studia

Negatywnie ocenić należy brak realiza-

stomatologiczne w Polsce są nieustannie

cji upoważnienia ustawowego zawartego

co roku zwiększane. Z uwagi na powyższe

w przepisie art. 444 ust. 2 ustawy z dnia

argumentacja Ministra Zdrowia przema-

20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyż-

wiająca za zwiększeniem limitu przyjęć

szym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668

na kierunku lekarsko-dentystycznym,

z późn. zm.). Uzasadnienie projektu roz-

a oparta na teorii uzupełnienia niedobo-

porządzenia ogranicza się bowiem jedynie

ru kadry medycznej w dziedzinie stoma-

§ 2.

do ogólnego stwierdzenia, że limity przyjęć

tologii wyższą liczbą studentów kierunku

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 10.04.2019 r.
Uchwała Nr 6/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI NACZELNEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM
SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§ 1.

Wskazuje się dr hab. n. med. Anetę Cymbaluk-Płoskę do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

VOX MEDICI

UCHWAŁY I STANOWISKA PREZYDIUM
Uchwała Nr 7/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM
W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Mariusza Pietrzaka do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału
Neurochirurgii i Neurotraumatologii
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 8/2019/VIII
W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. WYBRANIA
OFERTY NA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art.
25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (t.j. Dz.U. z 2018, poz.
168) oraz na podstawie pkt 6 Załącznika
nr 1 do uchwały Nr 36/2012/VI Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia

Decyzja Zespołu, o którym mowa w § 1,
o wyborze oferty na obsługę księgową Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wymaga dla swej ważności zatwierdzenia przez
Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie.

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

Uchwała Nr 9/2019/VIII
W SPRAWIE KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHORÓB
ZAKAŹNYCH

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie rekomenduje kandydaturę prof. dr hab. n. med. Miłosza
Parczewskiego na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chorób
zakaźnych.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2019/VIII

nia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do działania w imieniu

§ 1.

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie uchwala, co następuje

§ 1.
1. Powołuje się Zespół ds. wybrania oferty
na obsługę księgową Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie.
2. Do składu Zespołu, o którym mowa
w pkt 1, powołuje się następujące osoby:
1. dr n. med. Magda Wiśniewska – Prezes ORL w Szczecinie,
2. lek. Wiesław Kupiński – Wiceprezes
ORL w Szczecinie,
3. dr n. med. Łukasz Tyszler – Wiceprezes ORL w Szczecinie,
4. dr n. med. Grzegorz Czajkowski –
Sekretarz ORL w Szczecinie,
5. dr n. med. Maciej Górski – Skarbnik
ORL w Szczecinie.

W SPRAWIE KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE NEUROCHIRURGII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje kandydaturę
dr hab. n. med. prof. PUM Leszka Sagana na stanowisko konsultanta krajowego
w dziedzinie neurochirurgii.

z dnia 8 maja 2019 r.

W SPRAWIE KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE CHORÓB
WEWNĘTRZNYCH

27 czerwca 2012 r. w sprawie upoważnie-

Uchwała Nr 12/2019/VIII

§ 2.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje kandydaturę
prof. dr hab. n. med. Jacka Różańskiego na
stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2019/VIII
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU REALIZACJI
UMOWY NA WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH
I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO

§ 1.
Przedłużyć do 22 lipca 2019 r. termin realizacji umowy na wykonanie prac projektowych i sprawowanie nadzoru autorskiego
zawartej dnia 3 grudnia 2018 r. z Romualdem Saczewą i Leszkiem Świątkiem prowadzącymi działalność gospodarczą pod
nazwą „AKCENT” PRACOWNIA PROJEKTOWA S.C., R. SACZEWA, L. ŚWIĄTEK z siedzibą w Szczecinie z jednoczesnym podwyższeniem kar umownych za
zwłokę w wykonaniu umowy.

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

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

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 13 maja 2019 r.

Uchwała Nr 11/2019/VIII

Uchwała Nr 14/2019/VIII

W SPRAWIE KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII

W SPRAWIE KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE HIPERTENSJOLOGII

§ 1.

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje kandydaturę
prof. dr hab. n. med. Anhellego Syrenicza na stanowisko konsultanta krajowego
w dziedzinie endokrynologii.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje kandydaturę
prof. dr hab. n. med. Krystyny Wideckiej na
stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie hipertensjologii.

§ 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na www.oil.szczecin.pl/bip

kwiecień–maj 2019

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

lek. med. Kazimiera Smoczyńska-Zeńczak
(1922–2019)
Urodziła się w Działdowie jako dziewiąte, najmłodsze dziecko Jana i Anny Smoczyńskich. Tam uczęszczała
do szkoły podstawowej i gimnazjum, które ukończyła 21 czerwca 1939 roku po zdaniu tzw. „małej matury”.
Tuż przed wybuchem II wojny światowej przeniosła się wraz z rodziną do Brodnicy, gdzie przeżyła okupację
niemiecką. W czasie wojny samodzielnie się uczyła, co pozwoliło jej zaraz po zakończeniu wojny zdać eksternistycznie 7 lipca 1945 roku w Toruniu licealny egzamin dojrzałości typu przyrodniczego tzw. „dużą maturę”. We
wrześniu 1945 roku zdawała na Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu i jednocześnie zapisała się na
Wydział Chemii Uniwersytetu Poznańskiego. Po przyjęciu na Wydział Lekarski Akademii Medycznej zrezygnowała z chemii i bez reszty oddała się studiom medycznym. W okresie wakacyjnym odbywała praktyki w szpitalu
brodnickim pod okiem starszego kuzyna, znanego lekarza brodnickiego, Feliksa Smoczyńskiego. Studia ukończyła planowo w 1950 roku jako pierwszy rocznik powojenny.
Po studiach pierwszą pracę podjęła w Sanatorium Przeciwgruźliczym w Kowanówku pod Poznaniem. Po dwóch
latach z powodów rodzinnych zmieniła miejsce pracy na Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze w Szczecinie
Zdunowie, z którym związała całe swoje dalsze życie zawodowe. Tam też poznała swojego męża Kazimierza
Zeńczaka, również lekarza. Oboje specjalizowali się we ftyzjatrii i obok innych lekarzy z sanatorium stali się
pionierami nowoczesnej chemioterapii gruźlicy. Najpierw Kazimierz, a potem Kazimiera zostali ordynatorami
oddziałów ftyzjatrycznych w Sanatorium w Zdunowie. Mieli dwóch synów Wojciecha i Michała. Tradycje lekarskie kontynuuje w rodzinie żona Wojciecha – Ewa, która jest specjalistą pulmonologii dziecięcej.
Kazimiera Smoczyńska-Zeńczak prowadziła także w Zdunowie oddział żółtaczkowy. Po przemianowaniu
w 1976 roku Państwowego Sanatorium Przeciwgruźliczego w Wojewódzki Szpital Ftyzjo-Pulmonologiczny
Kazimiera Smoczyńska-Zeńczak została ordynatorem III Oddziału Pulmonologicznego, piastując tę funkcję aż
do emerytury. Po przejściu na emeryturę w roku 1982 nadal pracowała, ale już na pół etatu, przez następne
14 lat wspierając i ucząc lekarzy młodszego pokolenia. Prowadziła także zajęcia ze studentami Pomorskiej
Akademii Medycznej.
Lek. med. Kazimiera Smoczyńska-Zeńczak słynęła z wysokiej fachowości, pracowitości i dużej empatii dla swoich
pacjentów. Wykształciła pokolenia wielu lekarzy pulmonologów. Jej aktywna praca w Polskim Towarzystwie
Ftyzjopulmonologicznym doceniona była przyznaniem przez Zarząd Główny Towarzystwa Odznaki Drugiego
Stopnia. Odznaczona była także Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Gryfa Pomorskiego, Medalem 40-lecia
Polski Ludowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Ewa i Wojciech Zeńczakowie
Michał Zeńczak
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Alina Rudniewska-Wnuczek
Urodziła się w 1928 r. w Osinach. Ukończyła studia medyczne na Akademii Medycznej
w Warszawie jako specjalista w dziedzinie pediatrii i chorób płuc.
Przez wiele lat była lekarzem w Poradni Alergologicznej przy ul. Janosika w Szczecinie.
Prywatnie kochała podróże. W latach PRL-u wielokrotnie jeździła do polskich i słowackich
Tatr, wędrując po nich z przyjaciółmi. Szczególnie ukochała schronisko na Hali Kondratowej.
Gdy po 1989 r. możliwe stały się dalsze podróże, co najmniej dwa razy w roku zapominała
o kłopotach i wyruszała w kolejną podróż po Europie wynajętym autokarem z gronem
przyjaciół i znajomych.
Obok podróży, jej drugą pasją była gra w brydża i była (Ala) prawdziwą skarbnicą
powiedzonek stwierdzających w prosty sposób filozofię tej gry, jak np. „jak się nie
ma co się mówi – to się leży z kim się gra”.
Pożegnaliśmy wspaniałego, kochanego przez małych i dużych pacjentów lekarza,
ciekawą świata podróżniczkę, miłośniczkę brydża, dobrą przyjaciółkę,
a dla najbliższej rodziny, ukochaną Ciocię Alę.
Pochowana została w Aleii Zasłużonych na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Żegnaj Alu.
Koleżanki i koledzy z Koła Seniora

Wyrazy współczucia

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
gdzie ból nie sięga i łza nie płynie”

Rodzinie

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy:

dr. Andrzeja Szlarba

dr Alinę Rudniewską-Wnuczek

składa Dyrekcja i współpracownicy
Przychodni Portowej

dr. Andrzeja Szlarba
Koło Seniorów ORL w Szczecinie

kwiecień–maj 2019

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

49

KOMUNIKAT

KOM U N I K AT

W SPRAWIE
SKŁADEK CZŁONKOWKICH
W zawiązku z wątpliwościami dotyczącymi składki członkowskiej wyjaśniam:
• Wszyscy lekarze i lekarze dentyści którzy ukończyli 75 r.ż.
są zwolnieni z opłacania składek członkowskich
nawet jeśli nadal czynnie wykonują zawód;
zwolnienie obowiązuje z urzędu, od następnego miesiąca po ukończeniu 75 r.ż.,
bez konieczności składania w OIL jakichkolwiek dokumentów.
• miesięczną składkę w wysokości 60 zł
opłacają pozostali pracujący lekarze i lekarze dentyści,
w tym również emeryci i renciści;
nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym przed 1 stycznia 2015 r.
składka została obniżona do 10 zł/mies.
– takie osoby zachowują uprawnienia do obniżonej składki;
• składkę członkowską w wysokości 10 zł/mies.
opłacają również lekarze i lekarze dentyści w trakcie odbywania stażu podyplomowego;
• zwolnienie z obowiązku opłacania składek może nastąpić na wniosek lekarza,
w trybie i na warunkach określonych uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5.09.2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Szczegóły na stronie www.oil.szczecin.pl w zakładce składki
lub pod nr tel. 91 48 74 936 w. 106 lub 107

dr n. med. Maciej Górski
Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie
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