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Szanowne koleżanki i koledzy. Spotykamy się już po wakacjach, ale
jak mniemam nie wszyscy jeszcze rzucili się w wir obowiązków zawodowych, które to mogłyby odciągnąć Was od lektury najnowszego
numeru Vox Medici. Skoro czytacie te słowa, to tak z pewnością jest.
Ostatnie tygodnie kończącego się lata niestety nie przynosiły
dobrych wieści w sprawach ochrony zdrowia. Z każdej strony media
donoszą o tym, że w tej dziedzinie organizacji naszego wspólnego życia
stoimy nad przepaścią. Co więcej, odnosi się wrażenie, że pomimo
iż dla ponad 70% Polek i Polaków sprawy zdrowia są najważniejsze, to politycy w trwającej właśnie kampanii wyborczej (przypominam, że wybory do Parlamentu odbędą się już 13 października br.)
traktują je jak zwykle po macoszemu. Owszem, ten i ów „zahaczy”
często o „służbę zdrowia” (o archaizmie tej konstrukcji Państwu
nie muszę przypominać), ale raczej bez zrozumienia całości i raczej bez wewnętrznego przekonania, że może być inaczej. Cóż się
dziwić. Decydenci w kolejkach do lekarzy nie stoją. SORy omijają
szerokim łukiem sobie tylko znanymi sposobami. Aż się prosi tu,
aby zacytować fragment wypowiedzi jednego z głównych bohaterów
z kultowego polskiego filmu: „…memory, 5…… SIARA… i wszystko
jasne…”. Niby śmieszno, ale jednak jakby bardziej straszno, bowiem
taki stan rzeczy nie zmienił się diametralnie od lat 80. XX wieku.
Pozory reform wprowadzali kolejni ministrowie, a efekt jest taki, że
90% szpitali stoi na skraju bankructwa. Słyszymy, że ma wzrosnąć
pensja minimalna nawet do 4000 zł, co również będzie dotyczyło ogromnej rzeszy pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych
w przychodniach, szpitalach. Pewnie to dobrze, ale kto za to zapłaci?
Przecież już teraz brakuje pieniędzy. Na to pytanie odpowiedzi brak.
Obawy naszego środowiska są zrozumiałe i jak bardziej na miejscu.
Przecież to nie perpetuum mobile, żaden samograj. Leczenie ludzi
kosztuje ogromne pieniądze i trzeba sobie w końcu jasno powiedzieć
na co nas POLAKÓW stać, a na co jeszcze trzeba poczekać. Tylko czy
znajdzie się taki odważny liczący się polityk, który to wreszcie powie?
W aktualnym numerze biuletynu znajdziecie Państwo mnóstwo
felietonów z imprez sportowych i nie tylko, okraszonych wieloma
zdjęciami. Nie zabraknie porad prawnych oraz zaproszeń na kursy
i szkolenia organizowane przez naszą OIL w Szczecinie, na które
serdecznie zapraszamy. Wisienką na torcie niech pozostanie znakomite wydarzenie jakim jest coroczne „Pożegnanie lata”, na którym
byliśmy i soki piliśmy.

Zapraszam do lektury.
Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler
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Rozważania
późnoletnie
Magda Wiśniewska
Wakacje, wakacje i po wakacjach… Lato
minęło, a problemy w ochronie zdrowia
nieustająco te same. Teraz słychać o nich
szczególnie, bo i czas szczególny.
Szczególny, bo jesteśmy w samym środku kampanii wyborczej do parlamentu.
A wtedy wszyscy politycy, bez względu na
barwy partyjne, dużo mówią o zdrowiu
i całym systemie zdrowotnym. Prześcigają
się w przedstawianiu recept na poprawę
sytuacji. A nam pozostaje ciągle wrażenie déjà vu. Bo przed wyborami wszyscy
kandydaci mają najlepsze, jedyne i niezawodne sposoby wyciągnięcia polskiej
ochrony zdrowia z zapaści, w jakiej się
znajduje. Bo zdrowie to temat uniwersalny. A po wyborach? To co zwykle. Czyli
niewiele, jakieś pozorowane ruchy. A polskiej ochronie zdrowia należy się solidna
reforma – nie związana z barwami kampanijno-politycznymi, ale ponadpartyjna
i ponadczasowa. Samorząd lekarski jest,
bo powinien być, apolityczny. Nie może
jednak pozostać bierny wobec postępującej
zapaści systemu. Apolityczności nie można
mylić z biernością. Samorząd nie powinien
angażować się bezpośrednio w walkę polityczną, powinien jednak być traktowany
jak partner i ekspert przez każdą stronę
sceny politycznej. Niestety, nie było tego
widać w żadnej kampanii. Skoro jednak
apolityczność to nie bierność, to koledzy
z Izby warszawskiej wzięli sprawy w swoje
ręce i w apogeum kampanii wyborczej,
9 września br., zainicjowali kampanię społeczną „Polska to chory kraj” i ogłosili Narodowy Kryzys Zdrowia. Postulaty zawarte
w manifeście nie są niczym nowym. Jako
samorząd głosimy je od dawna. A postulaty
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te, to: zwiększenie nakładów finansowych
na ochronę zdrowia do minimalnego progu
6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc.
PKB do 2030 roku; utworzenie Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej, czyli
jednolitej strukturalnie instytucji, zabezpieczającej oraz odpowiadającej za potrzeby
obywateli z zakresu zdrowia i zabezpieczenia społecznego; europeizacja standardów
oraz procedur leczenia onkologicznego
i kardiologicznego, mająca na celu osiągnięcie – nie później niż w 2024 roku –
średnich wskaźników długości i jakości
życia oraz wyleczalności z powodu chorób
nowotworowych i sercowo-naczyniowych
co najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej; wprowadzenie maksymalnego
czasu oczekiwania na pomoc lub badanie
medyczne, wyznaczonego przez naukowców i lekarzy zajmujących się konkretnym
zagadnieniem zdrowotnym; zabezpieczenie
miejsc opieki długoterminowej i geriatrycznej; intensyfikacja i podniesienie standardów profilaktyki pediatrycznej. Czy to
naprawdę tak wiele chcieć osiągnąć dla
polskiego pacjenta standardy innych krajów
UE? Chcieć poprawy warunków pracy polskiego lekarza? Pod manifestem tym, poza
innymi izbami okręgowymi i Konwentem
Prezesów OIL, podpisały się też inne organizacje branżowe, m.in.: Fundacja Alivia,
Fundacja My Pacjenci, Stowarzyszenie
Neurofibromatozy Polska, Krajowa Izba
Diagnostów Laboratoryjnych, Okręgowa
Izba Aptekarska w Warszawie, Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe, Ogólnopolski
Związek Zawodowy Lekarzy, Porozumienie
Rezydentów OZZL.
Zdrowie nie ma barw politycznych, dlatego warto oczekiwać deklaracji wszystkich
partii politycznych, że tych sześć celów

osiągniemy wspólnie, niezależnie od tego,
kto będzie podejmował decyzje ustawodawcze i wykonawcze, niezależnie od tego,
kto będzie sprawował władzę. W większości polskich miast widać też billboardy
z przesłaniem akcji. Szeroko udostępniana
jest strona internetowa, gdzie każdy może
podpisać ten manifest (https://polskatochorykraj.pl/).
Może takie kampanie społeczne uzmysłowią obecnym i przyszłym rządzącym, że
system ochrony zdrowia w Polsce naprawdę
stoi nad przepaścią. A co jest najbardziej
realnym tego przykładem? Choćby czas
oczekiwania do specjalisty. Najdłużej czeka
się do endokrynologa – średnio 11 miesięcy, do kardiologa dziecięcego – 7 miesięcy. Podobno skróciły się kolejki do lekarzy
10 specjalizacji, ale wydłużyły u specjalistów z 18. „Zamienił stryjek siekierkę na
kijek”… Idźmy dalej – szpitale. Średnie
zadłużenie każdego szpitala powiatowego
w Polsce to 2 mln zł. Od kiedy weszły do
tzw. sieci szpitali, wpadły w spiralę zadłużenia. Boję się pisać o konsekwencjach
takiej sytuacji. Dlatego teraz jest najlepszy
czas, by spróbować coś zmienić.
I parę słów o naszym szczecińskim
podwórku. W niedzielę, 15 września br.,
odbyła się kolejna impreza integracyjna –
„Pożegnanie lata”. Jak zwykle dopisali
i milusińscy, i ich opiekunowie. Fajnie wiedzieć, że spodobały się Wam te cykliczne
imprezy, że na nie czekacie. Oczywiście
po przerwie wakacyjnej ruszamy z całym
zestawem szkoleń i kursów, zarówno tych
cyklicznych, jak i zupełnie nowych. Ciągle
czekamy też na propozycje od Was.
Koleżanki i Koledzy – co jeszcze moglibyśmy dla Was zrobić jako samorząd?
Bo to Izba jest dla Was, a nie odwrotnie.

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

Odpowiedzialność majątkowa
lekarza w postępowaniu karnym
Katarzyna Bednarek
radca prawny
Popełnienie przez lekarza błędu medycznego może skutkować wszczęciem przeciwko niemu postępowania cywilnego,
karnego lub zawodowego. Istotnym przy
tym jest, że nie tylko postępowanie cywilne wynikające z popełnienia błędu
medycznego może się wiązać z poniesieniem przez lekarza odpowiedzialności
majątkowej z tego tytułu.
Rzeczywiście zasadniczym celem postępowania karnego jest wykrycie sprawcy
przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej poprzez wymierzenie
mu przez sąd kary przewidzianej ustawą
za dane przestępstwo. Istotne jest jednak, że przepisy prawa przewidują także
pewne rozwiązania, które, w przypadku
uznania lekarza winnym popełnienia zarzucanego mu czynu, pozwalają sądowi
w postępowaniu karnym na wyciągnięcie
wobec skazanego stosownych konsekwencji finansowych.
I tak też zgodnie z przepisem art. 46
§1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1600
z późn. zm.) – dalej jako „k.k.”, w razie
skazania sąd może orzec, a na wniosek
pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości
albo w części, wyrządzonej przestępstwem
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego
o możliwości zasądzenia renty nie stosuje
się. W praktyce zastosowanie powyższej
regulacji oznaczać będzie nie co innego
jak rozpatrzenie przez sąd w postępowaniu
karnym roszczeń finansowych pacjenta
lub innych uprawnionych osób (roszczeń
o zapłatę odszkodowania lub zadośćuczynienia) na takich samych zasadach jak
sąd w postępowaniu cywilnym. Pojęcie
szkody i krzywdy należy przy tym definiować tu zgodnie z cywilistycznym ich
rozumieniem, tj. szkodę jako uszczerbek
majątkowy, zaś krzywdę jako uszczerbek
niemajątkowy. Wartym w tym miejscu
zaznaczenia jest, iż w przypadku złożenia przez pokrzywdzonego lub inną
osobę uprawnioną wniosku o przyznanie
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odszkodowania lub zadośćuczynienia, sąd
w postępowaniu karnym zobligowany jest
do jego rozpatrzenia, w przypadku zaś
braku takiego wniosku ze strony wymienionych osób, orzeczenie w tym zakresie
sąd w postępowaniu karnym może, choć
nie musi, wydać. Zależy to w tym przypadku do decyzji sądu. Należy również zauważyć, że w przypadku orzekania przez sąd
w postępowaniu karnym w przedmiocie
odszkodowania lub zadośćuczynienia za
szkodę wyrządzoną błędem medycznym,
sąd nie jest ograniczony jakimkolwiek
limitem jeżeli chodzi o wysokość zasądzanego świadczenia majątkowego. Ustawodawca pozostawił to bowiem każdorazowo
od uznania sądu.
W myśl natomiast art. 46 §2 k.k. jeżeli orzeczenie przez sąd w postępowaniu
karnym obowiązku o którym była mowa
powyżej tj. obowiązku naprawnienia,
w całości albo w części, wyrządzonej
przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jest znacznie
utrudnione (np. na skutek braku dowodów
obrazujących rozmiar wyrządzonej przestępstwem szkody) sąd w tym postępowaniu może orzec zamiast tego obowiązku
nawiązkę w wysokości do 200 000 zł na
rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego
śmierci w wyniku popełnionego przez
skazanego przestępstwa nawiązkę na
rzecz osoby najbliższej, której sytuacja
życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.
W razie gdy ustalono więcej niż jedną
taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz
każdej z nich. Nawiązka, o której mowa
w tym przepisie, przybiera postać zryczałtowanego odszkodowania i jak wynika
z poglądów przedstawicieli doktryny, jej
wysokość winna być przez sąd oszacowana
w granicach przybliżonych do wysokości
wyrządzonej szkody, tak aby spełniała
swoją kompensacyjną funkcję.
Należy również zauważyć, w ślad za
art. 46 §3 k.k., że orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia, tudzież nawiązki, na podstawie i w przypadkach wyżej
wskazanych, nie stoją na przeszkodzie
dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.
Od decyzji poszkodowanych zależeć będzie,
w w w.o i l.szcze c i n.p l

czy będą oni dochodzić i dowodzić szkody
oraz jej wysokości w dalszym ewentualnym
postępowaniu cywilnym.
Kolejnym rozwiązaniem, które przyjąć może sąd w postępowaniu karnym,
a które prowadzić będzie do obciążenia
lekarza odpowiedzialnością majątkową,
jest zastosowanie przez sąd przepisu art.
37a k.k., zgodnie z którym jeżeli ustawa
przewiduje zagrożenie karą pozbawienia
wolności nieprzekraczającą 8 lat, można
zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę
ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne lub
potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia
za pracę w stosunku miesięcznym na cel
społeczny wskazany przez sąd. Powyższe
oznacza, że w przypadku skazania lekarza
za przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka (art. 155 k.k.) czy
za przestępstwo narażenia człowieka na
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty
życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 k.k.), przy uwzględnieniu
ustawowego zagrożenia przewidzianego
przez ustawę karną na dzień oddania
niniejszego artykułu do druku, możliwe
będzie orzeczenie zamiast kary pozbawienia wolności kary grzywny. Grzywnę sąd wymierza natomiast w stawkach
dziennych, określając liczbę stawek oraz
wysokość jednej stawki. Jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej, najniższa liczba stawek
wynosi 10, zaś najwyższa 540. Ustalając
stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę
dochody sprawcy, jego warunki osobiste,
rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może
być niższa od 10 zł., ani też przekraczać
2000 zł.
Konkludując, w postępowaniu karnym
sąd dysponuje szerokim wachlarzem możliwości obciążenia skazanego lekarza dodatkowo odpowiedzialnością majątkową.
Należy również pamiętać, że sam fakt zasądzenia od lekarza jakiegokolwiek świadczenia majątkowego w postępowaniu karnym
nie wyklucza wszczęcia przeciwko niemu
sprawy z powództwa cywilnego celem dochodzenia przez poszkodowanego niezaspokojonej w postępowaniu karnym części
roszczenia.
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Kropla
drąży skałę
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Gośćmi Komisji Stomatologicznej ORL
w Szczecinie podczas jej wrześniowego posiedzenia byli Parlamentarzyści
oraz kandydaci do Sejmu i Senatu RP.
Zaproszenia zostały wysłane do wszystkich Komitetów Wyborczych. Zdrowie
jest materią apolityczną, podobnie jak
Izba Lekarska. Dlatego nie ma istotnego
znaczenia przynależność do danej partii politycznej, ale zrozumienie potrzeb
środowiska lekarskiego i pomoc w skutecznym działaniu.

Komisja Stomatologiczna ORL w Szczecinie i zaproszeni goście

O czym rozmawialiśmy?
1. O opiece stomatologicznej w szkole na
kanwie ustawy o opiece szkolnej.
2. O braku możliwości zatrudniania lekarza/lekarza dentysty w praktykach
zawodowych.
3. O niewystarczającej możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych
w ramach specjalizacji lekarsko-dentystycznych. Dwie rezydentury w sesji
wiosennej i jedna w jesiennej przypadły
dla woj. zachodniopomorskiego!

prof. Tomasz Grodzki – Senator RP
Kandydat do Senatu okr. 97

Arkadiusz Litwiński
Kandydat do Sejmu okr. 41

Arkadiusz Marchewka – Poseł na Sejm
Kandydat do Sejmu okr. 41

Norbert Obrycki – Poseł na Sejm
Kandydat do Sejmu okr. 41

prof. Cezary Pakulski
Kandydat do Sejmu okr. 41

Dariusz Wieczorek
Kandydat do Sejmu okr. 41

4. O organizacji opieki stomatologicznej
w ramach środków publicznych (niedoszacowaniu procedur, obniżania
budżetu NFZ na stomatologię).
5. O absurdalnych wymogach (np. konieczności codziennego raportowania
kolejek), które dodatkowo obciążają nas
jako lekarzy.
Jak się okazuje okres kampanii wyborczej
sprzyja takim spotkaniom. Spotkaliśmy
się ze zrozumieniem i zainteresowaniem
naszymi problemami.
Okazało się, że tematyka dotycząca
opieki stomatologicznej i realiów jej wykonywania jest zupełnie obca przeciętnemu
„Kowalskiemu”.
Tym bardziej cieszy spora frekwencja
i aktywność podczas rozmowy.

czerwiec–lipiec–sierpień 2019
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POŻEGNANIE LATA

Pożegnanie lata z OIL w Szczecinie
Grzegorz Czajkowski
Tegoroczne Pożegnanie lata odbyło się 15 września w nowym
miejscu, w Transgranicznym Ośrodku Edukacyjnym w Zalesiu.
Przybyło ponad 500 osób, mimo zmiennej pogody frekwencja
dopisała.
W tym roku, poza sportowymi atrakcjami, nasi milusińscy
mogli wziąć udział w pokazach interaktywnych: „CO KRĘCI CHEMIKA?” – cząsteczkowy zawrót głowy, „ZABAWNA FIZYKA” – co
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widzimy a co jest?, „NASZ WSZECHŚWIAT” – pokazy w Mobilnym Kinie Przyrodniczym i „WARSZTATY IV – zjawiska przyrody widziane przez szkiełko”. Nowe atrakcje wzbudziły bardzo
duże zainteresowanie.
W trakcie wydarzenia, jak zawsze, przeprowadzona została
publiczna zbiórka na rzecz dzieci z domów dziecka. Uzbieraliśmy 2420 zł. W imieniu wychowanków Domów Dziecka,
dziękuję.
Do zobaczenia na Mikołajkach i w przyszłym roku w plenerze.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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KONFERENCJE, KURSY, SZKOLENIA
Konferencje, kursy, szkolenia
organizowane przez
Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego
ORL w Szczecinie
5.10.2019 r., godz. 9.00 – Konferencja naukowo-szkoleniowa „Wieczorynka”
5–6.10.2019 r., godz. 9.00 – EPALS – Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
u dzieci
7.10.2019 r., godz. 12.00/14.00/16.00 – Szkolenie z e-recept – dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom po 60 r.ż.
8.10.2019 r., godz. 15.00 – Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom
małoletnim – najistotniejsze zagadnienia
11.10.2019 r., godz. 15.00 i 12.10.2019 r., godz. 9.00 – Zastosowanie obrazowania ultrasonograficznego w anestezjologii i intensywnej terapii
13.10.2019 r., godz. 9.00 – Diagnostyka ultrasonograficzna układu oddechowego
dla praktyków
22.10.2019 r., godz. 15.00 – Błąd medyczny, odpowiedzialność cywilna i karna,
polisa ubezpieczenia OC
30.10.2019 r., godz. 16.00 – Jak pisać prace naukowe? – warsztat praktyczny
dla lekarzy
05.11.2019 r., godz. 15.00 – Staż podyplomowy lekarza i lekarza dentysty
18.11.2019 r., godz. 15.00 – Szkolenie dotyczące e-recept, e-skierowań oraz
internetowego konta pacjenta (IKP)
22.11.2019 r., godz. 8.00 i 14.30 – ILS – Natychmiastowa pomoc w stanach
zagrożenia życia
23–24.11.2019 r., godz. 8.00 – ALS – zaawansowane czynności resuscytacyjne
u dorosłych
4.12.2019 r., godz. 15.00 – Szkolenie dotyczące e-recept, e-skierowań oraz internetowego konta pacjenta (IKP)
Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.oil.szczecin.pl
zakładka Konferencje, kursy szkolenia.
10
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Konkurs ofert z zakresu
stomatologii rozstrzygnięty
Agnieszka Ruchała-Tyszler
W czerwcu odbyło się otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie w sprawie
kontraktowania świadczeń stomatologicznych. Choć jego pomysł zrodził się
znacznie wcześniej, ale ze względu na
rozpoczęte już postępowanie konkursowe
lekarze dentyści zainteresowani tym tematem poprosili, aby posiedzenie odbyło
się już po zakończonym postępowaniu.
Wtedy też możliwym stało się zaproszenie
do nas dyrektora ZOW NFZ w Szczecinie.
Można powiedzieć, że konkurs przebieg
bardzo spokojnie, a liczba odrzuconych
ofert stanowiła mniej niż 3%. Najwięcej
oferentów to podmioty, które już realizowały umowy na leczenie stomatologiczne w ramach NFZ. Zazwyczaj ceny
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oczekiwane, pokrywały się z maksymalnymi. Niepokój budzi fakt, że niektórzy
oferenci zaproponowali ceny poniżej oczekiwanych. Nie znamy przyczyn tego stanu
rzeczy, możliwe, że jest to związane z sytuacją ekonomiczną lekarzy dentystów.
Zbyt duża liczba stomatologów, silna konkurencja na rynku powoduje, że niektórzy muszą zaoferować leczenie w ramach
NFZ, aby utrzymać praktykę. Niepokoi
nas brak opieki stomatologicznej zarówno
dla dzieci i dorosłych w małych gminach.
I właśnie do takich białych plam powinien
docierać dentobus. Zwróciliśmy uwagę
dyrektorowi NFZ, że brak zaopatrzenia
w świadczenia specjalistyczne (protetyczne, chirurgiczne) powinien być rozwiązany innym harmonogramem pracy
specjalisty, np. praca w różnych miejscowościach w ramach swojego jednego

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

kontraktu. Pomimo wzrostu ceny oczekiwanej na prowadzenie opieki doraźnej
nadal żaden podmiot nie podjął się jej
w Koszalinie, który „zabezpieczałby” te
usługi dla mieszkańców blisko połowy
województwa zachodniopomorskiego. Aktualnie więc w całym naszym województwie o powierzchni 23 tys. km2 jest tylko
jedno pogotowie w Szczecinie!
Dyrektor NFZ dr Tomasz Żukowski
wyjaśnił, że brak zainteresowania tymi
świadczeniami wynika stąd, że w mniejszych miejscowościach przeważają indywidualne praktyki stomatologiczne, dla
których spełnienie wymogów prowadzenia
pomocy doraźnej jest często niemożliwe
do realizacji.
A jak te problemy rozwiąże NFZ?
Czas pokaże…
Podsumowanie konkursu poniżej…

VOX MEDICI
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SZKOLENIA I KONFERENCJA
KOMISJA STOMATOLOGICZNA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE
zaprasza na szkolenia i konferencję
SZKOLENIE/KONFERENCJA

WYKŁADOWCA

DATA, GODZINA

MIEJSCE

Cięcia, projektowanie płatów
i techniki szycia w chirurgii
periodontologicznej i chirurgii
śluzówkowo-dziąsłowej

dr hab. n. med. Agnieszka Droździk

26.09.2019 r.
godz. 15.30–20.00

Prodenmed – sala wykładowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
Szczecin

Technika iniekcyjna
w bezpośrednich i pośrednich
odbudowach kompozytowych

tech. dent. Justyna Kasta

4.10.2019 r.
godz. 12.00–16.00

Prodenmed – sala wykładowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
Szczecin, wejście B

Technika iniekcyjna
w bezpośrednich i pośrednich
odbudowach kompozytowych

tech. dent. Justyna Kasta

5.10.2019 r.
godz. 8.30–12.30

Prodenmed – sala wykładowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
Szczecin, wejście B

Cięcia,projektowanie płatów
i techniki szycia w chirurgii
periodontologicznej i chirurgii
śluzówkowo-dziąsłowej

dr hab. n. med. Agnieszka Droździk,
dr n. med. Katarzyna Betleja

17.10.2019 r.
godz. 15.30–20.00

Prodenmed – sala wykładowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
Szczecin

Ochrona radiologiczna pacjenta

–

28.10.2019 r.
godz. 17.00

Hotel Silver,
Rondo Hermana Hakena, Szczecin

Cięcia,projektowanie płatów
i techniki szycia w chirurgii
periodontologicznej i chirurgii
śluzówkowo-dziąsłowej

dr hab. n. med. Agnieszka Droździk,
dr n. med. Katarzyna Betleja

7.11.2019 r.
godz. 15.30–20.00

Prodenmed – sala wykładowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
Szczecin

Back to the nature – biomimetyka
w odbudowie adhezyjnej odcinka
bocznego. Techniki adhezyjne
i strategie odbudowy

lek. dent. Daniel Nowakowski

8.11.2019 r.
godz. 10.00–14.00

Prodenmed – sala wykładowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
Szczecin

Back to the nature – biomimetyka
w odbudowie adhezyjnej odcinka
bocznego. Techniki adhezyjne
i strategie odbudowy

lek. dent. Daniel Nowakowski

8.11.2019 r.
godz. 15.00–19.00

Prodenmed – sala wykładowa
Al. Powstańców Wielkopolskich 33,
Szczecin

Konferencja naukowo-szkoleniowa z cyklu najnowsze
trendy w stomatologii

prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, 23.11.2019 r.
godz. 10.00
prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka,
dr n. med. Małgorzata Tomasik,
lek. dent. Jacek Kozłowski

Hotel Silver,
Rondo Hermana Hakena, Szczecin

Szczegółowe informacje oraz zapisy na stronie www.oil.szczecin.pl
zakładka: Konferencje/szkolenia Lekarze dentyści
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W SPRAWIE
SKŁADEK CZŁONKOWSKICH
Szanowni Państwo lekarze/lekarze dentyści!
Przypominamy o obowiązku opłacania składek członkowskich.
MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI:
60 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY,
10 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY.
Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe nr:
74 1050 1559 1000 0022 5989 4638
lub
56 1240 3813 1111 0000 4375 7699
w tytule przelewu podając nr PWZ
lub w kasie OIL w podanych dniach i godzinach:
poniedziałek: 10.30–16.00
wtorek: 10.30–15.30
środa: 10.30–15.30
czwartek: 10.30–16.00
piątek: nieczynne
Od 1 stycznia 2015 r. każdy pracujący lekarz i lekarz dentysta, w tym również emeryt
i rencista będą opłacać miesięczną składkę w wysokości 60 zł.
Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym została obniżona składka do 10 zł.
Od 1 stycznia 2015 r. zwolnieni z opłacania składek będą wszyscy po 75. r.ż.

dr n. med. Maciej Górski
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie
czerwiec–lipiec–sierpień 2019
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SPORT

XVII Igrzyska Lekarskie w Zakopanem
SIATKÓWKA

Cezary Sierant

Lekarze po raz kolejny wrócili z medalami w siatkówce z Igrzysk Lekarskich
w Zakopanym:

Srebrny medal w siatkówce halowej w kategorii open. Od lewej stoją: Adam Kurpik,
Tomasz Wawrzak, Siergiej Gierżot, Sebastian Sokołowski, Łukasz Przybylski, Marcin
Droździel, Cezary Sierant, Adam Mrożek, Wiesław Łach. Od lewej siedzą: Artur Kosarzewski, Radosław Janek, Maciej Lewandowski, Sebastian Radziak, Rafał Karski,
Robert Przybyszewski, Paweł Pędich, Witold Pędich.

Złoty medal w siatkówce plażowej zdobyli
Adam Kurpik (z lewej) i Artur Kosarzewski.

Brązowy medal w siatkówce w kategorii +40. Od lewej stoją: Wiesław Łach, Marcin
Droździel, Radosław Janek, Łukasz Przybylski, Cezary Sierant, Adam Mrożek, Tomasz
Wawrzak. Od lewej siedzą: Maciej Lewandowski, Robert Przybyszewski, Rafał Karski,
Paweł Pędich.
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PIŁKA NOŻNA

Grzegorz Wojciechowski

W dniach 4–7 września br. odbyły się Igrzyska Lekarskie w Zakopanem. Wśród 15 dyscyplin sportowych nie mogło zabraknąć
piłki nożnej. W tym roku OIL Szczecin wystawiła dwie reprezentacje: w kategorii „open” i „senior’ (powyżej 45 lat).
Drużynie „starszaków” nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego. Zdobyliśmy go w 2017 i 2018 r. Zostaliśmy pokonani przez
zespół kolegów z Ukrainy. Lekarze zza wschodniej granicy, którzy
przyjechali na nasze igrzyska pierwszy raz, nie dali szans żadnemu zespołowi gospodarzy (grało 6 drużyn). Wygrali wszystkie
mecze. Widać nasza piłka nożna odstaje od tej międzynarodowej na wszystkich poziomach rozgrywek. Trzecie miejsce zajęli
reprezentanci Krakowa.
W kategorii „open” nasi reprezentanci zajęli 4. miejsce. Był
to debiut drużyny w tym składzie, dlatego należy uznać ten
wynik za sukces. Wygrał Białystok, przed Zabrzem i Łodzią.
Startowało 12 zespołów.
Oto lista zawodników:
Seniorzy: Artur Chudycki, Olgierd Ashuryk, Roman Bożyk,
Marek Kazusek, Robert Markiewicz, Krzysztof Mokrzycki, Dariusz Olejnik, Wojciech Podraza, Tomasz Wanielista, Grzegorz
Wojciechowski, Rafał Zawojski.
Kategoria „open”: Remigiusz Zając, Wojciech Andrusewicz,
Krystian Awgul, Sebastian Awgul, Piotr Kozanecki, Marcin Opiłowski, Krzysztof Rękawek, Arkadiusz Szymczak, Seweryn Totoń.
Zespół „open” wspomagali koledzy Ashuryk, Bożyk i Wanielista.

PŁYWANIE
Grzegorz Skobel
Po 2 latach przerwy przy przychylności naszej Izby, uczestniczyłem
w zawodach tegorocznych Igrzysk
Lekarskich. W tym roku niestety
nie startowałem w koronnych dla
mnie dyscyplinach technicznych
ze względu na poważną kontuzję,
ale wystartowałem w innych mniej
obciążających, no i udało się, zdobyłem razem 5 medali, w tym 2 złote
i 3 srebrne.
Ogólnie była świetna atmosfera, przede wszystkim, dlatego że
dopisała pogoda, ciepło i słonecznie do ostatnie dyscypliny. Należy wspomnieć, że igrzyska miały
nieoczekiwana otoczkę i kibiców
gdyż w Cosie przebywali sportowcy
z kadry Polski, że wspomnę o Dawidzie Kubackim na zdjęciu ze mną
i wielu innych. Tym bardziej duch
sportowy krążył nad Igrzyskami Lekarskimi. Pozdrawiam i zachęcam
młodych lekarzy do uczestnictwa
w tej zabawie.
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XIII Mistrzostwa Polski Lekarzy
w siatkówce plażowej
13–16.06.2019 r., Niechorze

Maciej Mrożewski
Kategorie: Open, Mixt, Panie, Panowie +45.
Miejsce: Niechorze, plaża, 4 profesjonalne boiska.
Sędziowie: licencjonowani przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
Organizatorzy: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie – Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie – Maciej Lewandowski, Maciej Mrożewski, Cezary Sierant.
Współorganizatorzy: Naczelna Izba Lekarska – Komisja Sportu – Jacek Tętnowski, Dworek Prawdzic – Niechorze.
Warunki atmosferyczne: 3 dni spokojne, ciepło, bez opadów, sobota (15.06.) wieczorem finał rozgrywany
w burzy i deszczu.
Rozegrano około 100 meczy.

18

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

VOX MEDICI

SPORT

czerwiec–lipiec–sierpień 2019

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

19

SPORT
Wyniki rozgrywek:

Kategoria OPEN
I – Wojciech Luboń/Jakub Michalski
II – Wojciech Naliwajko/Tomasz Kozłowski
III – Peter Kanyion/Bartosz Kuta
IV – Michał Leśnikowski/Rafał Pustelnik
V–VIII – Michał Fatyga/Przemysław Rosak
Tomasz Dunaj/Mateusz Patkowski
Jacek Duszkiewicz/Bartosz Ruszkowski
Jarosław Doliński/Szymon Zuber
IX–XII – Dawid Dziedzic/Marek Lisiecki
Maciej Lewandowski/Tomasz Wawrzak
Adam Buła/Paweł Michailovic
Radosław Janek/Rafał Paczała
XIII–XVI – Andrzej Loranc/Krzysztof Makuch
Krzysztof Sidorowicz/Dawid Kondratowicz
Wojtek Kusak/Adam Mroczka
Grzegorz Piwowarczyk/Sebastian Radziak
XVII–XIX – Jacek Górny/Mateusz Puśledzki
Marcin Droździel/Rafał Karski
Krzysztof Kaczmarek/Marek Komar

Michał Fatyga, Przemysław Rosak – Open V–VIII m.

Monika Osajca-Kanyion/Peter Kanyion – Mixt II m.

Kategoria Panie:
I – Magdalena Dziedzic/Monika Osajca-Kanyion
II – Elżbieta Buszkiewicz-Nowak/Anna Komar
III – Małgorzata Czechowska/Anna Janek

Kategoria Panowie +45:
I – Jacek Duszkiewicz/Bartosz Ruszkowski
II – Grzegorz Sapeta/Krzysztof Zakrzewki
III – Marek Komar/Krzysztof Sidorowicz
IV – Andrzej Loranc/Krzysztof Makuch

Kategoria MIXT:

Elżbieta Buszkiewicz-Nowak/Jakub Michalski – Mixt I m.

I – Elżbieta Buszkiewicz-Nowak/Jakub Michalski
II – Monika Osajca-Kanyion/Peter Kanyion
III – Anna Pustelnik/Rafał Pustelnik
IV – Małgorzata Kozikowska/Wojciech Luboń
V–VI – Malwina Sapeta/Grzegorz Sapeta
Alicja Buszkiewicz/Krzysztof Zakrzewski
VII–VIII – Magdalena Dziedzic/Dawid Dziedzic
Julia Mroczka/Adam Mroczka
IX–XII – Agata Skibińska-Zuber/Szymon Zuber
Olga Zając/Maciej Zając
Anna Janek/Radosław Janek
Julia Fatyga/Michał Fatyga
XIII–XIV – Agnieszka Bolforska-Gnip/Przemysław Rosak
Małgorzata Czechowska/Maciej Lewandowski

20

Od lewej: Wojciech Kusak/Adam Mroczka – XIII–XVI m.,
Wojciech Naliwajko/Tomasz Kozłowski – Open II m.
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Krzysztof Makuch, Andrzej Loranc

Maciej Lewandowski, Anna Janek, Małgorzata Czechowska,
Cezary Sierant – Panie III m.

Od lewej: Jacek Duszkiewicz, Bartosz Ruszkowski

Maciej Lewandowski, Monika Osajca-Kanyion, Magdalena Dziedzic,
Cezary Sierant – Panie I m.

Maciej Lewandowski, Anna Pustelnik, Rafał Pustelnik, Cezary Sierant,
Maciej Mrożewski

Maciej Lewandowski, Rafał Karski, Marcin Droździel, Cezary Sierant,
Maciej Mrożewski

Maciej Lewandowski, Marek Komar +48 III m., Cazary Sierant,
Maciej Mrożewski

Organizatorzy: Maciej Lewandowski, Maciej Mrożewski, Cezary Sierant
Fotografie: Michał Fatyga, Maciej Mrożewski

czerwiec–lipiec–sierpień 2019
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XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
Modry Las Golf Club, Binowo Park Golf Club 21–22.06.2019 r.
Stroke Play Brutto – Strokeplay brutto kobiet

Pozycja

Nazwisko i imię

Klub

HCP

R1

R2

Suma

1

Predko-Engel Agnieszka

Golfstok Białystok

15,8

94

90

184

2

Szwabowicz Katarzyna

Przytok Golf Resort

12,0

94

92

186

3

Yusufali Małgorzata

Mazury Golf & Country Club

15,8

92

101

193

Stroke Play Brutto – Strokeplay brutto mężczyzn

Pozycja

Nazwisko i imię

Klub

HCP

R1

R2

Suma

1

Dec Andrzej

Toya Golf & Country Club Wrocław

4,2

83

80

163

2

Śliwiński Artur

Binowo Park Golf Club

11,3

88

82

170

3

Korta Krzysztof

Toya Golf & Country Club Wrocław

8,2

91

88

179

Stableford Netto – Stableford netto połączona hcp 0–20,4
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Pozycja

Nazwisko i imię

Klub

HCP

R1

R2

Suma

1

Śliwiński Artur

Binowo Park Golf Club

11,3

34

36

70

2

Czelej Grzegorz

Klub Golfowy Wierzchowiska

18,2

36

34

70

3

Kołaczyk Wojciech

Toya Golf & Country Club Wrocław

17,5

40

30

70
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Stableford Netto – Stableford netto połączona hcp 20,5–32,4

Pozycja

Nazwisko i imię

Klub

HCP

R1

R2

Suma

1

Yusufali Asgarali

Mazury Golf & Country Club

22,5

38

36

74

2

Prządka Marcin

Koniński Klub Golfowy

25,0

36

35

71

3

Hamera Tomasz

Binowo Park Golf Club

26,4

41

30

71

Stableford Netto – Stableford netto połączona hcp 32,5–36,0

Pozycja

Nazwisko i imię

Klub

HCP

R1

R2

Suma

1

Sipowicz Marek

AS DU GOLF DE MAISONS - LAFFITTE

33,5

32

27

59

2

Kubiak Krzysztof

Amber Baltic Golf Club

36,0

25

24

49

3

Nienartowicz Mirosław

Toya Golf & Country Club Wrocław

35,3

23

24

47

czerwiec–lipiec–sierpień 2019
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Mistrzostwa Świata okiem rezydenta

Paweł Radziński
Paweł Radziński – Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, rezydent
1. roku kardiologii w 109. Szpitalu Wojskowym w Szczecinie, wielokrotny medalista oraz członek Kadry Narodowej
w piłce wodnej, medalista 24-h indywidualnego pływania na basenie z rezultatem
63 km 250 m (Strzelin
2017 r.), medalista maratonu pływackiego na
dystansie 42 km 195 m
(Rintel, Niemcy, 2018 r.),
4. miejsce Mistrzostwa
Świata Masters w pływaniu na dystansie 3000 m
(Gwangju, Korea Płd.).
Pomysł o wyjeździe
do Korei na Mistrzostwa
Świata pojawił się cztery
lata temu podczas mojego pierwszego startu na
tak wielkiej imprezie
sportowej w rosyjskim
Kazaniu. Tam też zająłem 8. miejsce i bardzo chciałem poprawić
ten wynik, lecz nie było to takie proste
z racji tego, że zacząłem prace w służbie
zdrowia, co jak wszyscy wiedzą wymaga
dużego poświęcenia. Ciężko było znaleźć
czas na jeden trening dziennie, co dopiero
na dwa, a nawet trzy tak jak na studiach.
Dźwig rano by wyciągnąć z łóżka na 6.00
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na basen i spychacz by wepchnąć do wody
po pracy. Setki przepłyniętych kilometrów
i tony przerzuconego żelastwa na siłowni.
Termin wylotu zbliżał się z oszałamiającą prędkością. Czerwiec i lipiec upłynął
pod znakiem startów w zawodach w Polsce
i Niemczech. Zawody przeplatane z dyżurami. Nawet nie wiem kiedy nastał
5.08.2019 r. Trasa Szczecin–Warszawa–
Pekin–Seul–Gwangju. Brzmi przerażająco i tak też było. 36 godzin w podróży
wykończyć może każdego. Na szczęście
miałem 3 dni na zwalczenie jet-laga oraz
przestawienie się do strefy czasowej różniącej się od naszej o +7 godzin. Korea
robiła na mnie wrażenie od samego początku. Magnetyczne pociągi unoszące
się nad ziemią, nowoczesne budownictwo
podobne do takiego z powieści SF i wysokiej klasy elektronika obecna wszędzie.
Niestety klimat upiorny. Temperatura 37°C
oraz wilgotność powyżej 70% sprawiało, że
odechciewało się jakiejkolwiek aktywności.
Już wtedy zacząłem sobie zdawać sprawę
z tego jak będzie ciężko podczas rywalizacji
na wodzie otwartej. Nie myliłem się. Zasolenie jak woda do płukania gardła, temperatura jak w wannie dla oseska i do tego
wielkie statki przepływające nieopodal.
Start na 3 km organizator podzielił aż na
3 dni z racji ilości uczestników i ciężkich
warunków (duża fala,
temperatura wody).
Moja grupa startowała jako ostatnia.
Stojąc na starcie zrozumiałem Pacjentów
mówiących, że „kołacze im serce” i że to
nie jest miłe uczucie.
Czekając na gwizdek
rozpoczynający wyścig
zacząłem się zastanawiać „co ja tu robię?”,
lecz w wersji bardziej
wulgarnej. Pomyślałem o tym, że właśnie
mija mój urlop, który
mógłbym spędzić pijąc drinka z palemką
na plaży, a w zamian mam ohydną wodę
i całą terminologię medyczną w głowie
(tachykardia, zaburzenia emocjonalne,
atak paniki, hipoglikemię, hipertermię).
Musiałem szybko zgubić gdzieś myśli
i zacząć walczyć o spełnianie swoich marzeń. Od samego początku uciekło mi
w w w.o i l.szcze c i n.p l

5 zawodników. Starałem się ich odnaleźć
na trasie jednak nie jest to łatwe zadanie
dla osoby patrzącej z poziomu wody do tego
wzburzonej. W Połowie dystansu dopłyną-

łem do Brytyjczyka i Włocha. Wiedziałem,
że to z nimi czeka mnie największa walka.
Wszystko rozstrzygnęło się na ostatnich
metrach wyścigu. Udało mi się wyprzedzić
zawodnika z wysp. Zabrakło jednak siły na
drugiego z naszej małej grupki. Do strefy
medalowej zabrakło niewiele. Zająłem ostatecznie 4. miejsce. Takie trochę najgorsze
dla sportowca bo tuż za strefą medalową
jednak organizatorzy wpadli na pomysł

by na MŚ zawodnik z tym „najgorszym”
miejscem miał swój medal pocieszenia.
Taki sam jak pozostałe trzy tylko w kolorze
ciemnym (kobiety pewnie będą wiedziały
jaki to kolor na zdjęciu, bo ja znam tylko
trzy). Ceremonia medalowa jak na wielką
imprezę przystało. Wielkie podium, kibice,
maskotki, hymny. Niesamowite uczucie.
Już za dwa lata MŚ w Japonii. Tam chciałbym w końcu spełnić swoje marzenie i odsłuchać Mazurka Dąbrowskiego na obcej
ziemi z małą łezką wzruszenia w oku.
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Medbledon
Marcin Pokrzywnicki
sekretarz PSTL
W dniach od 12 do 14 lipca 2019 roku pod
egidą Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego
Lekarzy (PSTL) odbył się „Medbledon” –
pierwszy w historii Polski turniej tenisowy
lekarzy w tenisie na prawdziwej, naturalnej
nawierzchni trawiastej. 78 lekarzy rywalizowało na czterech kortach w Michałówku
koło Łowicza. Turniej wsparły Okręgowa
Izba Lekarska w Łodzi, Naczelna Izba Lekarska w Warszawie, Firma Bracia Urbanek Andrzej i Jacek Urbanek Spółka Jawna,
firma Steven, Galeria Browarna.
Właścicielem kortów jest Wojciech Pietrzak – internista z Łowicza, który regularnie grywa z sukcesami w turniejach PSTL.
Przed Wimbledonem na trawie w Michałówku szlifowali swoją formę znani zawodnicy, m.in. Iga Świątek, Kamil Majchrzak,
Magdalena Fręch, Daniel Michalski czy
Stefania Rogozińska-Dzik.

Turniej obfitował w wiele atrakcji.
W piątek odbył się uroczysty bankiet
w barokowym Pałacu Radziwiłów w Nieborowie. Jak to bywa na Wimbledonie, tak
i w Michałówku – gry turniejowe w sobotę przerwały opady deszczu, przez co
nie udało się rozegrać meczów deblowych
i mikstowych. Natomiast w sobotę w sesji
wieczornej na korcie z mączki ceglanej
odbyły się 2 deblowe mecze pokazowe.
W pierwszym meczu Warszawiacy Mikołaj
Jędruszczak (wielokrotny Mistrz Polski
w Tenisie w singlu i w deblu we wszystkich kategoriach wiekowych od skrzata
do seniora) i Tomasz Moczek (wielokrotny
Mistrz Polski w Tenisie w singlu i deblu
w cyklu Seniorzy i Amatorzy PZT, lider
rankingu SiA PZT open) wygrali z reprezentacją lekarzy – Kacprem Mularczykiem
i Michałem Dyrdą. Trzech z tych Panów
na drugi dzień rywalizowało w Mistrzostwach Polski Seniorów w Tenisie w Gliwicach. Drugi mecz to starcie lokalnych
„herosów” – Kuby Dańczaka i Waldemara
Żemło, którzy okazali się lepsi od lekarzy
Marcina Krywiaka i Maćka Koczorowskiego. Uczestnicy meczów pokazowych

oraz zwycięzcy i finaliści turnieju otrzymali pamiątkowe medale, które wręczał
Wojciech Pietrzak oraz Ryszard Golański
(wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej,
przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, redaktor naczelny pisma OIL
w Łodzi „Panaceum”, kierował „Gazetą
Lekarską” w latach 2010–2018).
Jak to często bywa na trawie – nawierzchni bardzo specyficznej i wymagającej, w turnieju lekarskim w singlu nie
obyło się bez niespodzianek. Zaskakująco
przegrywali w swoich kategoriach wiekowych Mistrzowie Świata Lekarzy w Tenisie
z lat poprzednich m.in.: Bożena Kędzierska, Wojciech Pietrzak, Marcin Krywiak,
Agnieszka Widziszowska czy Jan Paradowski. Turniej zakończył się w niedzielę
wieczorem wspólnym oglądaniem finału
Wimbledonu, w którym Djokovic pokonał
Federera, broniąc piłki meczowe.
Więcej informacji na temat lekarskich
turniejów tenisowych można znaleźć na
stronie www.pstl.org.
Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie
reprezentował Remigiusz Stamirowski.
Zajął 3. miejsce w singlu w kategorii open.

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 innych…

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

Do wyboru dwie opcje:

FitProfit: 125,00 zł

FitSport: 59,00 zł

cena karty nielimitowanej

cena karty na 8 wejść

czerwiec–lipiec–sierpień 2019
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Szpitalny Oddział Ratunkowy –
import katastrofy
Grzegorz Wojciechowski
Najpierw wyjaśnienie tytułu. „Export katastrofy” – to termin z medycyny katastrof.
Oznacza sytuację, gdy z miejsca katastrofy
karetki wiozą (bez wstępnej segregacji)
wszystkich poszkodowanych do jednego
szpitala. Katastrofa przenosi się z miejsca zdarzenia do szpitala. Nie poprawia
to sytuacji ciężko rannych. Jeżeli jest ich
dużo, zbyt dużo na możliwości szpitala,
może okazać się, że ich życie będzie tak
samo zagrożone jak na miejscu katastrofy.
Jestem przekonany, że system ochrony
zdrowia w naszym kraju powoduje importowanie katastrofy do SOR-ów. Postaram
się udowodnić tę tezę.
Na wiosnę tego roku w kilku oddziałach ratunkowych miały miejsca tragiczne zdarzenia, które trafiły na czołówki
serwisów informacyjnych. Zmarło kilku
pacjentów, którzy według świadków zbyt
długo oczekiwali na pomoc lub w ogóle jej
się nie doczekali. W takich przypadkach
z reguły władze i media ścigają się w wygłaszaniu wyrazów potępienia, domagając
się szybkich wyjaśnień i przykładowego
ukarania winnych. Tak było i tym razem.
Jednak pojawiły się również liczne głosy,
które przedstawiały te fatalne przypadki
jako objaw choroby toczącej system, a nie
wynik indywidualnych zaniedbań i błędów.
Ukazały się reportaże pokazujące pracę
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na SOR. Dominowało przekonanie, że oddziały są niewydolne głównie z powodu
napływu pacjentów, którzy nie powinni
zgłaszać się do SOR-ów. Obraz jaki się
wyłaniał z raportów na temat oddziałów
ratunkowych można podsumować stwierdzeniem: „Szpitalne Oddziały Ratunkowe
są oblężone, lekarze przemęczeni, a pacjenci roszczeniowi”.
Historia oddziałów ratunkowych w Polsce sięga przełomu wieków. W Europie
(poza Wielką Brytanią) jest niewiele dłuższa. Powstały po to, aby zapewnić wszechstronną pomoc pacjentom po wypadkach
i w nagłych zachorowaniach. Są również
odpowiedzią na nasilający się podział
medycyny na coraz węższe specjalizacje.
Pacjent wymagający doraźnej pomocy trafia do jednego lekarza, który koordynuje
jego diagnostykę, w tym specjalistyczne
konsultacje. W Polsce Szpitalne Oddziały
Ratunkowe powstały w oparciu o ustawę
o Państwowym Ratownictwie Medycznym
z dnia 25 lipca 2001 roku. Państwowe Ratownictwo Medyczne ma dwa podstawowe
ogniwa: Zespoły Ratownictwa Medycznego i Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Jednostkami spinającymi system są: Centra
Powiadamiania Ratunkowego i Centra Zarządzania Kryzysowego. Zostały określone
wymagania kadrowe, lokalowe i sprzętowe
dla organizacji SOR-ów. Kiedy przejrzy się
te wszystkie założenia, przypominają się
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najlepsze amerykańskie seriale, których
akcja rozgrywa się w „Emergency Department”. Dlaczego po 20 latach sytuacja tak
daleko odbiega od oczekiwań? Zacznijmy
od kadr. Opinia prof. Jerzego Ładnego,
konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny ratunkowej jest druzgocąca: „tworząc
system Państwowego Ratownictwa Medycznego przyjęto założenie, że w kraju potrzeba
2500–2800 lekarzy specjalistów medycyny
ratunkowej. Przez 20 lat wykształciliśmy
ich około 1200, ale w systemie pracuje tylko
514.” Braki uzupełnia się lekarzami innych
specjalności, kusząc wyższymi stawkami
dyżurowymi. Chętnych do pracy na SOR
jednak brakuje. Z roku na rok przybywa
za to pracy. W 2018 roku oddziały ratunkowe w Polsce przyjęły 4,6 mln pacjentów.
Na poszczególnych oddziałach notuje się
w ostatnich latach dwu-, trzykrotny wzrost
ich liczby. Zdarza się, że oddziały w dużych
miastach przyjmują ponad 200 pacjentów
w ciągu doby. Oczywiście nie oznacza to,
że wszyscy wymagają natychmiastowej pomocy z powodu wypadków i nagłych zachorowań. Według raportu NIK-u z 2015 roku
80% zgłaszających się na SOR powinno
trafić do opieki ambulatoryjnej. Dlaczego
tak się dzieje? Poznając powody, dla których
pacjenci zgłaszają się na oddział z nazwy
„ratunkowy” trudno się nie zżymać na
nieracjonalność takiego postępowania.
Z punktu widzenia organizacji ochrony
zdrowia, jak również pracowników SOR,
brak logiki bije w oczy. Czy jest tak jednak
z punktu widzenia pacjenta? Dlaczego więc
pacjenci idą na SOR, mimo że obiektywnie mogliby iść do poradni? Dla pacjenta
odpowiedź jest prosta:
– bo najłatwiej jest dostać się tam do
specjalisty. Każdy kto się zgłosi zostanie
przyjęty, nawet jeżeli po wielu godzinach,
to jednak tego samego dnia. Na pewno nie
będzie wpisany w wielotygodniową kolejkę;
– bo jeżeli jest taka potrzeba, pacjenci
będą mieli wykonaną pełną diagnostykę, na
którą w trybie ambulatoryjnym musieliby
czekać nawet kilka miesięcy;
– bo lekarz SOR może wezwać na konsultację każdego specjalistę dyżurującego
w szpitalu;
– bo SOR działa całą dobę, można się
zgłosić o dowolnej porze.

VOX MEDICI
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Do tej wyliczanki dochodzą jeszcze
masowe kierowanie na SOR przez POZ
i poradnie, gdy lekarz badający pacjenta
ma wątpliwości i woli się zabezpieczyć.
Po tragicznych wypadkach na SOR Ministerstwo Zdrowia zapowiada działania,
które mają zapobiegać takim zdarzeniom.
Wprowadza się obowiązkowy triage (podział pacjentów na 4 kategorie według
pilności udzielania pomocy – w wielu
szpitalach funkcjonuje on od dawna). Ma
funkcjonować również tzw. retriage, ten
termin oznacza kontrolę każdego czekającego co określony czas. W tym celu ma
być wprowadzony elektroniczny system
TOPSOR. Problem w tym, że system ten
nie jest kompatybilny z systemami szpitalnymi, co oznacza prowadzenie podwójnej
dokumentacji. Czy to zapobiegnie tragicznym zdarzeniom? – wątpliwe. Czy doda
pracy personelowi SOR-ów? – na pewno.
Jedno jest oczywiste. Wszystkie działania
organizacyjne, również te na poszczególnych oddziałach, skupiają się na 20%
pacjentów, tych rzeczywiście potrzebujących natychmiastowej pomocy. Pomija się

większość, czyli 80%. Jak rozwiązać ten
problem? To zostawia się pracownikom
SOR. Ilustracją niech będzie informacja dla pacjentów ze Szpitala Bielańskiego w Warszawie. Wyjaśnia ona zasady
triag’u: „kody kwalifikacji pacjentów: …
kolor niebieski – pacjent niewymagający
diagnostyki i leczenia w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego – czas oczekiwania do 360 minut”. Nie wymaga, ale
niech czeka, odesłać nie można. Pomijając
pokrętną logikę, jeżeli odesłać – to gdzie?
Do wielomiesięcznej kolejki w poradni?
SOR-y stały się panaceum na niewydolny
system opieki zdrowotnej. Kiedyś taką rolę
spełniały karetki pogotowia ratunkowego
(pamiętacie Państwo termin „przychodnia
na kółkach”?). Ujmując rzecz medycznie:
chory jest cały system opieki zdrowotnej,
który przeciąża źle obsadzone szpitalne
oddziały ratunkowe. Jaka jest przyczyna
choroby – organizacyjnie zmagamy się
z tym od 20 lat, prób terapii trudno policzyć. Trzeba jednak zawsze pamiętać
o twardych danych, które również nie
zmieniają się od lat.

Jak wynika z raportu OECD (skupia
ona 36 najbardziej rozwiniętych krajów
Świata), Polska ma jeden z najniższych
współczynników aktywnych zawodowo
lekarzy na 1000 mieszkańców: 2,4. Gorzej
pod tym względem jest tylko w Turcji.
Średnia europejska 3,6. Polska jest także
jednym z państw Unii Europejskiej, które
wydaje na zdrowie najmniej, zarówno
w proc. PKB, jak i per capita. W 2016 roku
przeznaczyliśmy na ten cel 4,4% PKB,
podczas gdy Węgrzy 5,2%, Czesi 6,0%,
Francuzi 8,7%, a Niemcy 9,5%. W tym
samym roku Polska wydała na ochronę
zdrowia 731 euro na jednego mieszkańca.
Spośród państw należących do UE gorzej
było tylko w Rumunii (432 euro) i Bułgarii
(556 euro). Słowacy wydali 1061, Czesi
1193, a Francuzi 3847 euro.
Jeżeli tego nie poprawimy, wszystkie
działania organizacyjne będą tylko przesuwaniem katastrofy. Pytanie otwarte –
kto ją będzie importował? SOR-y już nie
dają rady.

Na spotkanie z Wikingami

Rejs promem Skania i Polonia z wycieczką do Skandynawii 3–7.07.2019 r.
Halina Teodorczyk
Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
ORL w Szczecinie we współpracy z Unity
Line zorganizowała wycieczkę do Szwecji i Norwegii. Mając do dyspozycji autokar z przewodnikiem przemierzyliśmy
1800 km od Bałtyku po Morze Północne. Oczarowani fiordami norweskimi

Helsingborg – twierdza Kärnan

czerwiec–lipiec–sierpień 2019

i odwiedzinami w portowych miastach
tj. Helsingborg, Varberg, Oslo, Półwysep
Bygdoy (siedziba Wikingów), Göteborg,
Ystad i Świnoujście wróciliśmy zadowoleni całą 49-osobową grupą.
Do udziału w tej wyprawie, oprócz członków OIL w Szczecinie, zaprosiliśmy
Koleżanki i Kolegów z izb lekarskich z Białegostoku, Dolnego Śląska i Koszalina

wraz z rodzinami. Wyjazd odbył się na
koszt własny uczestników.
Ważne!!! Czy można zintegrować się
w przedziale wiekowym 27–84 lat? Tak,
można!

Oslo – w tle skocznia narciarska Holmenkollen – najbardziej nowoczesny obiekt na świecie

Świnoujście – terminal promowy

Do zobaczenia w następnym roku!

Foto: Andrzej Dziupiński
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Klubowy jubileusz
Mieczysław Chruściel
W tym roku po raz piętnasty przyjechaliśmy do Słoka koło Bełchatowa, aby uczcić
nasz klubowy jubileusz i oficjalnie zakończyć sezon motocyklowy. Impreza odbyła
się w dniach 22–25 sierpnia 2019 roku.
Znów spotkaliśmy starych znajomych
i przyjaciół, a także nowych członków

klubu, którzy postanowili przyodziać się
w nasze barwy. Klub DoctoRRiders organizuje wiele spotkań. Takich okazji jest co
najmniej kilka w ciągu sezonu. Nie wszyscy
korzystają z możliwości uczestnictwa
w mniej licznych zlotach i rajdach, które
organizują poszczególni aktywiści Klubu.
Najważniejszymi są jednak Zlot Otwarcia
i Zlot Zamknięcia sezonu, to dlatego każdy
z nas stara się być przynajmniej na jednym
z nich.
Tegoroczny zlot był jak zwykle bardzo
rodzinny. Prawie dwustu uczestników,
nieco mniej motocykli. Kilka amazonek
zaimponowało męskiej większości swoimi
maszynami, ale przede wszystkim umiejętnościami. Wielu kolegów asekurowały
małżonki, narzeczone i dziewczyny, jadąc
samochodami za swoimi rycerzami na
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stalowych rumakach.
Zlotowisko w Słoku zapełniło się także dzieciarnią. Atmosfera, jak
zwykle doskonała.
Ogólnopolski Klub
Motocyklow y Lekarzy DoctoRRiders jest
klubem oficjalnie wpisanym do rejestru
Ministerstwa Sportu
i Turystyki. 23 sierpnia 2019 roku w czasie Walnego Zebrania
Ogólnopolskiego Klubu
Motocyklowego Lekarzy
DoctoRRiders zapadła
decyzja o organizacji
w maju przyszłego roku Zlotu Otwarcia
Sezonu w Szczecinie.
Zlot Otwarcia Sezonu jest od 15 lat
organizowany przez inną Izbę Lekarską.
Szczecin po raz pierwszy dostąpi tego zaszczytu i gościć będzie około 200 lekarzy
motocyklistów z całego kraju, a także gości
z zagranicy.
Termin zlotu ustalono na 21 do 24 maja
2020 roku. Do organizatorów należy całość
przygotowania imprezy łącznie z zabezpieczeniem przejazdów kolumn motocykli
w mieście i okolicy, pokazanie atrakcji naszego miasta przy udziale profesjonalnych
przewodników, występ aktorów i zespołu
muzycznego, przygotowanie nagród oraz
pamiątkowych gadżetów (koszulek, identyfikatorów, znaczków zlotowych itp.).
Najważniejszym organizatorem przyszłorocznego zlotu jest kolega Wojciech
Biel, specjalista ginekolog-położnik. Z Wojciechem pracowałem przez kilka lat w Klinice przy ul. Piotra Skargi. W ubiegłym
roku wymalowałem portret tego znakomitego motocyklisty i fantastycznego kumpla. Jestem pewien, że Wojtek dopilnuje
organizacji imprezy, z której nasza Izba
Lekarska będzie dumna. Komitet Organizacyjny Zlotu w składzie dr Wojciech
Biel, dr Wojciech Grzegorczyk i piszący
te słowa, zwrócił się do Komisji Sportu
Kultury i Rekreacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie o zabezpieczenie
w przyszłorocznym budżecie dofinansowania imprezy.
Ogólnopolski Zlot Klubu Motocyklowego Lekarzy DoctoRRiders poprzez obecność
w w w.o i l.szcze c i n.p l

w naszym mieście podniesie prestiż środowiska lekarskiego skupionego wokół naszej Izby. Pragniemy, by wszyscy lekarze
motocykliści uczestniczący w imprezie zapamiętali Szczecin i naszą Izbę Lekarską,
jako miejsce gościnne i życzliwe.
Serdecznie zapraszamy wszystkich kolegów motocyklistów do współpracy przy
organizacji przyszłorocznego Zlotu Otwarcia. Kontaktujcie się z nami bezpośrednio:
dr Wojciech Grzegorczyk (tel. 607 216 924),
Wojciech Biel (tel. 601 418 185), dr Mieczysław Chruściel. Wszystkie ręce na pokład! Czekamy na wasze wsparcie. Maj
przyszłego roku w Szczecinie pod znakiem
motocykli. Podejmiemy lekarzy motocyklistów z całej Polski.
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Komisja Socjalna ORL
przypomina o świadczeniach przysługujących członkom
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
• Jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 1500 zł, (po zmarłym lekarzu – członku OIL
w Szczecinie) przyznawany rodzinie lekarza lub w przypadku braku członków rodziny, osobie,
która udokumentuje, iż poniosła koszty pochówku zmarłego lekarza.
Wniosek o wypłatę zasiłku składa się wraz z aktem zgonu lekarza
przed upływem 3 miesięcy od daty zgonu.
• Jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka w wysokości 1000 zł
przyznawane lekarzowi (przysługuje jednemu z rodziców w sytuacji gdy oboje są członkami OIL).
Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego składa się wraz z aktem urodzenia dziecka
albo dokumentem potwierdzającym adopcję dziecka oraz oświadczeniem podatkowym
przed upływem 3 miesięcy od daty urodzin lub adopcji.
• Świadczenie pieniężne (przysługujące lekarzom/lekarzom dentystom będącym członkami OIL
w Szczecinie przez okres co najmniej 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku)
• przysługujące osobie samotnej, której dochód miesięczny nie przekracza 2000 zł netto
• przysługujące rodzinie, gdy na jednego członka rodziny przypada nie więcej niż 1000 zł netto
miesięcznie.
• Pomoc finansowa przyznawana lekarzom z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Przewodnicząca Komisji Socjalnej
lek. Magdalena Mączka
Pełna treść Regulaminu Przyznawania Świadczeń Pieniężnych oraz obowiązujące druki
znajdują się na stronie www.oil.szczecin.pl w zakładce
Władze i struktura Izby/Komisje Problemowe i Koła/Komisja Socjalna.
Informacje telefoniczne w biurze OIL pod nr 91 487 49 36 wew. 106
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KOŁO SENIORA
WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE
NASZE SPOTKANIA W KLUBIE REMEDIUM –
SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE W IV KWARTALE 2019 ROKU:
UWAGA! ZMIANA GODZINY SPOTKANIA NA 16.00!
9 PAŹDZIERNIKA 2019 r. – godz. 16.00
wykład pt. O SZKODLIWOŚCI PALENIA
dr hab. n. med. Tomasz Olszowski – Zakład Higieny i Epidemiologii PUM w Szczecinie
13 LISTOPADA 2019 r. – godz. 16.00
wykład pt. TADEUSZ BOY-ŻELEŃSKI – PISARZ, LEKARZ I SPOŁECZNIK
dr n. med. Renata Paliga – Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM w Szczecinie
11 GRUDNIA 2019 r. – godz. 16.00
KONCERT KOLĘDOWY CHÓRU OIL W SZCZECINIE REMEDIUM –
WIGILIA U SENIORÓW I POŻEGNANIE 2019 ROKU.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.
Koło Seniora: Halina Teodorczyk, kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl; Biuro OIL: Mirosława Fryś, tel. 91 48 74 936 wew. 110

XVIII igrzyska sportowe
lekarzy seniorów
Roman Milkiewicz
Wydaje się, że tak niedawno zaczynaliśmy,
a to już osiemnastka. Nasze spotkania nazwane szumnie „olimpiadą” są od początku
połączeniem sportu i wspólnej zabawy.
Świadomie nawiązujemy do pięknych
tradycji starożytnych igrzysk sportowych
w greckiej olimpii. Igrzyska rozpoczęte
w 776. p.n.e. odbywały się co 4 lata przez
niemal 1200 lat. Gdyby nie fatalna decyzja
Teodozjusza I, który uznał je za pogańskie
obrządki i zakazał rozgrywek w 393. n.e.,
nasze osiemnaste odbyłyby się w trzecim
roku 699. olimpiady. Osiemnaście lat to
okazja do wspomnień. Piętnaście razy zawody odbywały się w marinie nad jeziorem
Dąbskim u gościnnej pani Oli Kocewicz.
Podczas drugiego spotkania prowadziłem
między innymi strzelanie z łuku i rzut dyskiem. Okazało się, że nasze strzały zamiast w słomianą tarczę powędrowały
nad głowami wędkarzy do jeziora. Dysk
także nie zawsze leciał we właściwą stronę,
i czasem powodował zagrożenie stojących
z boku zawodników. W następnym roku
zrezygnowaliśmy ze strzelectwa, a rzut
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dyskiem z powodzeniem został zastąpiony
rzutem patelnią. Na początku wzorując
się na grekach, przyrzekaliśmy Zeusowi
iż dołożymy wszelkich starań żeby wygrać,
ale z godnością przyjmiemy porażkę, oraz
że nie będziemy oszukiwać.
Historia olimpiad bogata jest w różne
zdarzenia. Próba oszustwa oznaczała
hańbę dla zawodnika, a także dla jego
polis, chyba że oszukujący był cezarem.
Po podboju grecji przez Imperium rzymskie
rzymianie także występowali w igrzyskach.
Na rozkaz Nerona 211 igrzyska w 65. n.e.
odłożono o 2 lata, aby mógł on przygotować
się do zawodów. Oczywiście Neron wygrał
wszystkie konkurencje. Pozostali zawodnicy nie ryzykowali wygrania z cezarem.
Od piętnastej olimpiady zawodnicy występowali nago. W zawodach mogli uczestniczyć jedynie mężczyźni. Kobiety nie tylko
nie uczestniczyły, ale nie miały też prawa
wstępu na igrzyska.
Wróćmy jednak do naszych zawodów.
Jak to już jest u seniorów na 32 uczestników przypadło tylko trzech panów,
a co za tym idzie znowu nie udało mi
się niestety namówić pań do występów
w w w.o i l.szcze c i n.p l

nago. Znicz olimpijski zapaliła dr Maria
Spychalska. Po rozgrzewce nastąpił podział
na 3 grupy. Każdy z uczestników brał udział
w 3 konkurencjach:
–– bieg z ciężarkiem na głowie,
–– rozciąganie gumy,
–– rzuty lotkami.
Zwycięzcy w poszczególnych konkurencjach z 3 grup rozegrali pomiędzy sobą
finał. Zwyciężczynią osiemnastych igrzysk
została Krystyna Lisiecka. Zdobyła wieniec
laurowy (z prawdziwego wawrzynu), puchar
i liczne nagrody. Dla Krystyny Lisieckiej to
nie pierwszyzna – stawała wielokrotnie na
podium jako reprezentantka szczecińskiej
akademii medycznej w ogólnopolskich zawodach lekkoatletycznych.
Zwycięzca jest tylko jeden. Kolejne
miejsca i nagrody otrzymały Danuta Olkuśnik-Grudzińska, Jadwiga Zwiegincew,
Danuta Kordonowska, Maria Spychalska,
Alina Bukała i Joanna Wysocka.
W naszym przyrzeczeniu ostatnie zdanie brzmiało: „Będę dbał o kondycję fizyczną i psychiczną aby zwyciężyć w przyszłych
igrzyskach”.

Foto: Roman Milkiewicz
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Upalna wiosna kulturalna

Mieczysław Chruściel
„Człowiek dość rzadko
ma coś do powiedzenia”

Wisława Szymborska

Jeszcze nie wybrzmiały poplenerowe emocje, a już wpadliśmy w wir codzienności.
Z tego też powodu dopiero teraz skreślam
tych kilka słów podsumowania późnowiosennego natłoku kulturalnych zdarzeń.
Upalna pogoda i żar z nieba. 26 maja skoro
świt, po zjazdowym bankiecie absolwentów
PAM z okazji 45. rocznicy uzyskania dyplomu lekarza, jedziemy do Łodzi. Można
by rzec, jedziemy jak co roku, z tą tylko
różnicą, że nie samochodem osobowym
z dwiema pracami lecz wynajętą ciężarówką z wieloma obrazami i niezbędnym
sprzętem. O Ogólnopolskich Wystawach
Malujących Lekarzy napisałem dotychczas
na łamach naszego Biuletynu chyba już
wszystko. Wszystkie też zaszczyty spot-

kały mnie w latach ubiegłych. Zebrałem
nagrody i wymalowałem (za godziwe honorarium) portrety byłych prezesów łódzkiej Izby, a na dodatek zaprzyjaźniłem się
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z Jurorami – trzema uroczymi profesorami Akademii Sztuk Pięknych. Uznałem
więc, że nadszedł już czas aby wycofać
się z konkursu, choć nadal
pragnę spotykać się z twórczością moich kolegów po
pędzlu, których szczerze lubię
i nadzwyczaj szanuję. Stąd pomysł zorganizowania wystawy
indywidualnej, towarzyszącej wernisażowi tej wielkiej
ekspozycji. W tym miejscu
przypomina mi się jednak
opowieść zasłyszana przed
laty w domu rekolekcyjnym
zakonu Karmelitów Bosych.
Otóż jeden z braci zakonnych
postanowił umartwić się bardziej od innych i wyniósł się na całkowite pustkowie.
Poniósł zatem trudy większe niż pozostali.
W skrytości ducha ów mnich oczekiwał
pochwał i wyrazów uznania dla swojej decyzji. Spotkał się jednak z potępieniem,
gdyż postępek jego uznano za
grzech i przejaw pychy. Nie siląc
się zatem na recenzowanie tegorocznej wystawy konkursowej, jedynie powiadamiam
wszystkich zainteresowanych,
że „Złotą Paletę” przyznano najznakomitszemu moim zdaniem
lekarzowi-malarzowi Tadeuszowi Wolskiemu, reprezentującemu warszawską Izbę Lekarską.
Moja serdeczna przyjaciółka,
również warszawianka – Ania
Grzybowska została uhonorowana brązem. Srebro otrzymał chirurg
z Łodzi – Tomasz Lesiak.
Z łódzkiej prezentacji następnego dnia
pośpiesznie wracamy mijając po drodze
w w w.o i l.szcze c i n.p l

podobne ciężarówki. Jakże pysznie prowadzi się takie duże i dostojne auto, spoglądając z wysoka na kręcące się przed maską
„maluchy”. Kilka dni w domu, przepakowanie i z innymi obrazami wyruszamy
do Gdańska, aby zdążyć na 29 maja, na
otwarcie X Jubileuszowego Kongresu Polonii Medycznej i III Światowego Zjazdu
Lekarzy Polskich. I tutaj miła niespodzianka: w programie zjazdu znajduję swoje nazwisko w składzie komitetu naukowego.
W trzecim dniu Kongresu w Filharmonii
Bałtyckiej prowadzę sesję zatytułowaną
„Pozazawodowe pasje lekarzy”. Koledzy
z USA, Niemiec, Włoch i z Polski świetnie
prezentują swoje osiągnięcia w dziedzinie
poezji, fotografii, malarstwa, sportu i teorii
sztuki. Przez ostatnie miesiące ustalali-

śmy strategię poszczególnych wystąpień,
dopinając szczegóły wykładów. Sesja udała
się znakomicie. Wystawa malarstwa również. Miałem przyjemność wystawiać swoje
obrazy wspólnie z koleżanką z Mediolanu,
Aśką Mendys-Gatti i z kolegą Błażejem
Łojewskim z USA. Ten ostatni zaskoczył
kongresową publiczność niebanalnym wykładem i instalacją na temat redukcjonizmu i psychizmu w sztuce. Wystawiono
również fotogramy lekarzy nagrodzone
na tegorocznym, Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym PhotoArtMedica.
Chociaż mottem przewodnim Kongresu
(patrz artykuł Mariusza Tomczaka „My,
Polacy” w najnowszym numerze Gazety
Lekarskiej) był postęp techniczny w medycynie, to przypadkiem dowiedziałem się
w kuluarach, że w ostatnią sobotę maja
w Płocku odbył się Pierwszy Mały Kongres
Kultury Lekarskiej. Pisał o tym przewodniczący Komisji Kultury NIL doktor Jarosław
Wanecki w Gazecie Lekarskiej (Epikryza
89). W prywatnej rozmowie ubolewał, że
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nie uczestniczył w nim przedstawiciel naszej Izby, choć mamy takiego w Komisji
Kultury NIL. Być może nie miał nic do
powiedzenia? Smutne, co?
Po powrocie z Gdańska tylko tydzień
przerwy na uporządkowanie zaległych
spraw i kolejny wyjazd na XIX Ogólnopolski
Plener Malujących Lekarzy do Zwierzyńca
pod Zamościem. Tym razem bez gotowych
obrazów, ale z dużymi podobraziami do namalowania nowych. Trafiamy na niezwykłe
wprost upały. Pracować można jedynie od
świtu do południa, później trzeba zamykać
się w zaciemnionych pomieszczeniach.
Wieczorną integrację, kiedy jest nieco
chłodniej, skutecznie zakłócają chmary
bezlitosnych komarów. Mimo to udaje mi

się wymalować trzy obrazy. Dzięki Marii
i Markowi Wrońskim, przyjaciołom z Biłgoraja, wszyscy uczestnicy pleneru zostają zaproszeni do domu Alicji i Stefana
Szmidtów. Ze Stefanem mieszkamy od
2007 roku, kiedy to po wizycie w Nadrzeczu namalowałem jego portret i zawiesiłem
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w naszym domowym salonie. Portret ten
podróżował już wielokrotnie i zawsze cieszył się uznaniem. Był wyróżniany na wystawach nie tylko dla swoich walorów, ale
dzięki rozpoznawalności ciekawej twarzy
znanego aktora. W posiadłości swej Stefan
Szmidt wyeksponował indywidualną wystawę malarstwa. Liczne portrety, nastrojowe
pejzaże i sceny obyczajowe zdobią ściany
„Malarni”, czyli dużej sali, w której przed
siedemnastu laty Jerzy Duda-Gracz malował „Golgotę Jasnogórską”. Dziś dziękujemy
Alicji Jachiewicz – znakomitej aktorce i jej
mężowi Stefanowi Szmidtowi za wspaniałą
gościnność, którą okazali nam, zapraszając
do magicznego Domu Służebnego Polskiej
Kulturze Słowa, Muzyki i Obrazu. Prowadząc Fundację „Kresy 2000” oddają się oni
pasji konsekwentnie rozwijanej od ponad
dwudziestu lat. Pasja ta olśniewa nie tylko
odbiorców sztuki, ale i artystów, którzy zjawiając się w ich domu oddają cząstkę swego
talentu innym. Szmidtowie w odróżnieniu
od wielu prominentnych „działaczy kultury” mają wiele do powiedzenia, a nam są
szczególnie bliscy. Oboje z żoną Mirosławą potrafimy odczuć ten klimat służenia
artystom i satysfakcję płynącą z takiego
działania, bowiem przez niemal dziesięć lat
prowadziliśmy przydomową galerię sztuki
(Galeria Pod Bocianem), w której zorganizowaliśmy ponad
trzydzieści wystaw
znanych artystów
plastyków z kraju
i zagranicy.
Poza upałami wiosna przyniosła w izbach
lekarskich naszego kraju wielką
liczbę wydarzeń
a r t yst ycz nych.
Ta aktywność to

nie tylko jednostkowe przykłady indywidualnej kreatywności, lecz wyraz dążenia
do manifestacji humanizmu lekarzy. Kultura w postaci własnej twórczości, a także
w postaci konsumpcji szeroko pojętej sztuki, nadzwyczaj sugestywnie wpływa na

społeczny ogląd i prestiż zawodu lekarskiego. Chciałoby się zatem zakrzyknąć
„…nie samym chlebem człowiek żyje…”
i czekać na równie kulturalne lato, i jesień,
i zimę. I jeszcze mieć nadzieję, że upały
nie zniszczą naszej cywilizacji, bo wtedy
naprawdę już nie będziemy mieli nic do
powiedzenia.
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KURSY DLA LEKARZY W SZCZECINIE

 Echokardiografia – praktyczny kurs podstawowy.
 Ultrasonografia naczyń szyjnych – kurs praktyczny,
poziom podstawowy.
 Podstawowy kurs ultrasonografii narządu ruchu.
Badanie USG stawu kolanowego.
 Szkolenie z antybiotykoterapii i dobrej praktyki
przeciwepidemicznej w gabinetach lekarskich.
 Prawo medyczne: zawieranie kontraktów, zgoda
na leczenie, NFZ, trudne relacje z pacjentem.

KURSY DLA LEKARZY DENTYSTÓW W SZCZECINIE

 Planowanie i leczenie pacjenta periodontologicznego –
współpraca zespołu lekarza dentysty i higienistki.
 Leczenie niechirurgiczne choroby przyzębia
i chirurgia periodontologiczna.
 Podstawy mikrochirurgii periodontologicznej
oraz zarządzania tkankami miękkimi.
 Protezy całkowite od A do Z – warsztaty praktyczne,
poziom podstawowy.
 Protezy częściowe od A do Z – warsztaty praktyczne,
poziom podstawowy.
 Opracowanie zębów pod korony i mosty protetyczne –
warsztaty praktyczne, poziom podstawowy.
 Prawo medyczne: zawieranie kontraktów, zgoda na leczenie,
NFZ, trudne relacje z pacjentem.

Zapisy na stronie internetowej, telefonicznie oraz mailowo.
Medical Skills Institute
ul. Waryńskiego 17, 71-310 Szczecin
tel. 511 277 445, biuro@msi.edu.pl
www.msi.edu.pl

Dyrektor Zakładu Karnego w Czarnem
informuje o istniejących wakatach
w Szpitalu i ambulatorium
Zakładu Karnego w Czarnem

na stanowisku
młodszego asystenta
Wszystkie osoby zainteresowane
wstąpieniem do służby w Służbie Więziennej
zapraszam do kontaktu telefonicznego.
Wszystkie informacje można uzyskać
pod numerami telefonów: 59 83 30 808,
59 83 30 850, 59 83 30 844
Ponadto wszystkie aktualne ogłoszenia znajdują na stronie
www.sw.gov.pl w zakładce rekrutacja – ofert pracy.

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 PREZYDIUM
UCHWAŁY PREZYDIUM ORL
W SZCZECINIE
z 19.06.2019 r.
Uchwała Nr 15/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO ZASTĘPCY
KIEROWNIKA DS. LECZNICTWA W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ SZKÓŁ
WYŻSZYCH W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się dr. n. med. Łukasza Tyszlera
do składu komisji konkursowej na stanowisko Zastępcy Kierownika ds. lecznictwa
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych
w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2019/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ 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

1. Wskazaną w §1 uchwały 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
„dr hab. n. med. Anetę Cymbaluk-Płoskę”
zmienia się na:
„dr hab. n. med., prof. PUM Anitę
Chudecką-Głaz”.
2. Pozostałe postanowienia uchwały 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 pozostają bez zmian.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 19/2019/VIII
W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

1. Zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, które odbędzie się w siedzibie
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w dniu 17 lipca 2019 r., g. 13.00, w celu
rozpatrzenia wystąpienia powizytacyjnego indywidualnej praktyki lekarskiej
wpisanej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie nr księgi rejestrowej
(…) i podjęcia ewentualnych decyzji
w sprawie.
2. Zobowiązuje się Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie do przesłania uczestnikom posiedzenia Rady
zawiadomienia o terminie i miejscu
obrad Rady na co najmniej 7 dni przed
terminem tego posiedzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

z 17.07.2019 r.
Uchwała Nr 20/2019/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR N.
MED. ANNY BAJER-CZAJKOWSKIEJ NA KONSULTANTA
WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE NEUROLOGII

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kandydaturę Anny Bajer-Czajkowskiej na
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
neurologii na kolejną kadencję.

Uchwała Nr 18/2019/VIII

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAKUP URZĄDZEŃ
OBNIŻAJĄCYCH TEMPERATURĘ POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża zgodę na zakup do
biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie urządzeń obniżających temperaturę pomieszczeń biurowych na poddaszu
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
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tj.: 6 szt. zewnętrznych markiz na okna
połaciowe oraz maks. 4 szt. klimatorów/
klimatyzerów w łącznej kwocie nieprzekraczającej 4500,00 zł (słowne: cztery tysiące
pięćset zł).

§2

Uchwała Nr 21/2019/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA CZŁONKA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA STANOWISKO
LEKARZA SĄDOWEGO

§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje dr n. med.
Zofię Gronowską na stanowisko lekarza
sądowego.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 23/2019/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 lek. Michała Bielewicza do
składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale
Onkologii Klinicznej i Chemioterapii oraz
w Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej
i Transplantacji z Pododdziałem Transplantacji Płuc w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Szczecinie – Szpitalu Wojewódzkim
w Szczecinie Zdunowie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z 21.08.2019 r.
Uchwała Nr 25/2019/VIII
W SPRAWIE KANDYDATA DO SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
W ŚWINOUJŚCIU

§1

Prezydium Okręgowej Rady lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje kandydaturę
lek. Wiesława Sarapaka na przedstawiciela
Naczelnej Rady Lekarskiej do składu Rady
Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świnoujściu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ 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 Oddziałowej I Kliniki Okulistyki w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2
PUM w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 27/2019/VIII
W SPRAWIE KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE GENETYKI KLINICZNEJ

§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie rekomenduje kandydaturę prof. dr. hab. n. med. Jacka Gronwalda
na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki
klinicznej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28/2019/VIII
W SPRAWIE ORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA PRAWA WYKONYWANIA
ZAWODU LEKARZA I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA DENTYSTY

§1

1. Przeznaczyć na organizację w dniu 23 września 2019 r. uroczystości wręczenia Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza
i Prawa Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty środki
finansowe w wysokości nieprzekraczającej 27 000,00 zł.
brutto.
2. Przyjąć ofertę z dnia 19 sierpnia 2019 r. 2Event Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Szczecinie
na organizację uroczystości, o której mowa w ust. 1.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi ORL w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na
www.oil.szczecin.pl

Oferuję do wynajęcia ostatni wolny

gabinet lekarski
w przychodni w centrum Szczecina (obok Urzędu Miejskiego).
Gabinet doskonałe nadaje się dla lekarza przyjmującego na go‑
dziny lub w systemie najmu miesięcznego. Gabinety posiadają
wspólną, recepcję, poczekalnię, zaplecze sanitarne i socjalne.
Wiadomość – 606 234 000
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Ogłoszenia drobne
• Specjalista ginekolog położnik kupi praktykę ginekologiczną w Szczecinie do dalszego jej prowadzenia. Kontakt:
tel. 607 478 289, e-mail: marek_kaczmarczyk@yahoo.com
• Wynajmę wyposażony (z odbiorami) jednostanowiskowy gabinet stomatologiczny na Pogodnie. Kontakt: tel. 605 944 117
• Przychodnia Portowa Sp. z o.o. zatrudni Lekarza POZ, Okulistę, Ginekologa, Lekarza Medycyny Pracy, Urologa. Kontakt:
tel. 91 44 12 280 lub sekretariat@przychodniaportowa.pl
• Zatrudnimy lekarza dentystę w Szczecinie. Leczenie prywatne oraz NFZ. Wysokie zarobki, miła atmosfera. Kontakt:
tel. 797 147 168, e-mail: stomatologia.biuro@gmail.com

Działające od 22 lat
gabinety lekarskie
sprzedam lub wydzierżawię
Więcej informacji
pod numerem telefonu
601 887 579

SAMODZIELNY PUBLICZNY WIELOSPECJALISTYCZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE
zatrudni LEKARZA ANESTEZJOLOGA
na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
Czas pracy i forma zatrudnienia do uzgodnienia
w zależności od preferencji lekarza.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt na adres e-mail
biuro@zozstargard.pl lub telefonicznie 91 578 92 53.

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

37

WSPOMNIENIA

… Odeszła, ale jest…

Stefania Olas-Pertkiewicz
(29.01.1937–9.07.2019)

„S T E N I A”
Urodziła się 29 stycznia 1937 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W 1956 r. ukończyła naukę
w Państwowym Liceum Felczerskim w Szczecinie a w 1959 uzyskała dyplom położnej. Pracowała
m.in. w Szpitalu Miejskim im. L. Rydygiera na ul. Strzałowskiej, a w latach 1961–1964 w 109.
Wojskowym Szpitalu Garnizonowym w Szczecinie. W latach 1964–1969 studiowała w Pomorskiej
Akademii Medycznej na Oddziale Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego. 5 sierpnia 1967 r.
zawarła związek małżeński z Andrzejem Pertkiewiczem, lekarzem radiologiem. 12 lutego
1970 r. uzyskała dyplom z wyróżnieniem i tytuł lekarza dentysty. Od 1970 r. pracowała jako
asystent w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Instytutu Stomatologii PAM, a od 1979 r.
w Przychodni Przyklinicznej PSK Nr 2 w Szczecinie. W latach 1975 i 1978 zdała egzaminy
na I i II stopień specjalizacji w zakresie stomatologii zachowawczej. Przez wiele lat prowadziła
prywatną praktykę stomatologiczną, była ceniona i lubiana przez pacjentów. Od wczesnych lat
szkolnych uprawiała czynnie sport, najpierw biegi i skok w dal, a później w Szczecinie pływanie.
Jako juniorka miała liczące się wyniki. Była osobą bardzo towarzyską, cenioną organizatorką
oryginalnych spotkań w gronie przyjaciół i znajomych. Bardzo lubiła tańczyć. Zamiłowanie do
aktywności fizycznej nie opuszczało jej do ostatnich dni. Była czynną uczestniczką olimpiad dla
Seniorów przy ORL w Szczecinie, a w roku 2012 zdobyła I miejsce w Sportowych Igrzyskach
Lekarzy Seniorów naszej Izby Lekarskiej. Poza pracą zawodową prawdziwą pasją Steni było
poznawanie świata – wycieczki, podróże, zwiedzanie, spotkania z przyrodą i czynny udział
w spotkaniach Koła Seniora ORL w Szczecinie. Udało jej się być w bardzo różnych miejscach na
naszym globie, a niespełnionym marzeniem pozostała wyprawa do Gruzjii. Urodziła 2 synów,
których wychowała wraz z mężem, wybudowali dom, a Stenia posadziła niejedno drzewo.
Żegnaj STENIU!!!
Koleżanki i koledzy z Koła Seniora przy OIL w Szczecinie
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Niewiastę dzielną któż znajdzie,
jej wartość przewyższa perły

Powyższy fragment z biblijnej Księgi Przysłów jakże bardzo koresponduje z życiem

śp. dr IRENY DORNIAK (1928–2019)
Jeszcze tak niedawno, w grudniu 2018 r. świętowaliśmy Jej piękny Jubileusz (relacja w Vox Medici 1/2019), a już
w letnie popołudnie zgromadziliśmy się dość licznie na gryfickim cmentarzu, aby pożegnać naszą zacną Panią
Doktor, która „przeszła przez życie dobrze czyniąc”.
Pochodziła z Kresów II Rzeczypospolitej – z malowniczego Podola, dokładnie – z Pińska, w którym sielskie
i spokojne dzieciństwo brutalnie przerwała wojna i zesłanie w okolice Kazachstanu. Dlatego też nie dziwiła
obecność podczas pogrzebu delegacji ze sztandarem gryfickich Sybiraków, których niestety – z każdym rokiem
ubywa, a zasługują na pamięć i cześć.
W 1946 r. repatriowana do Szczecina, gdzie po ukończeniu słynnego liceum Janiny Szczerskiej i Wydziału
Lekarskiego PAM pod kierunkiem prof. Julii Starkiewicz specjalizowała się w pediatrii.
Z Ziemią Gryficką związana od 1961 r. pracując w wielu placówkach (szpitale w Gryficach i Trzebiatowie,
przychodnie w Gryficach, Brojcach, Trzebiatowie i Cerkwicy, przedszkole miejskie i wojskowe, poradnie medycyny
szkolnej) pełniąc różne funkcje (m.in. ordynatora pediatrii i p.o. dyrektora szpitala powiatowego). Nawet po
przejściu na emeryturę w 1998 r. realizowała się zawodowo w punkcie krwiodawstwa w Gryficach.
Tworzyła podwaliny nowoczesnej gryfickiej pediatrii, a czasy początków Jej aktywności lekarskiej wymagały
wielkiego zaangażowania (walka z chorobami zakaźnymi, zaniedbania okresu powojennego, znaczne niedobory
kadrowe i sprzętowe). Wychowała pokolenie nowych pediatrów, którzy wdzięczność okazali symbolicznie podczas
wspomnianego Jubileuszu 90+.
Nigdy na swój los nie narzekała – przeżyła Syberię, więc zapewne z tego powodu miała „zdrowy” dystans do
problemów życiowych, była dobrym lekarzem a przede wszystkim – dobrym człowiekiem, z poświęceniem dla
innych. Zawsze i do końca elegancka, zadbana, szykownie ubrana i uczesana, z nieodłącznym kapelusikiem.
Chyba jedyny raz uroniła łzę, gdy odwiedziłem naszą Seniorkę przed rokiem w DPS w pokoju pensjonariuszki
i wspominała, że w tym samym pomieszczeniu przed wielu laty, gdy działał w nim jeszcze „stary szpital”, mieścił
się gabinet dyrektor Gajdziewskiej, w którym przejściowo dr Dorniak urzędowała.
Pochowana na gryfickim cmentarzu, gdzie spoczywa Jej wielu dawnych Kolegów i Przyjaciół
(wspomniana dr Gajdziewska, a także: dr Soszyński, dr Orlewicz, dr Dobrosolski, dr Gruszczyński, dr Sakowicz).

W dobrych zawodach wystąpiła, bieg ukończyła, teraz oczekuje na wieniec Sprawiedliwości
Ireneusz Mazurski

czerwiec–lipiec–sierpień 2019
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WSPOMNIENIA
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mgr farmacji Anny

Kuliszewskiej-Krakowiak

wieloletniego członka Komisji Bioetycznej przy ORL w Szczecinie powstałej w październiku 2000 roku,
Prezesa Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w latach 1995–2003, wieloletniej Przewodniczącej
Okręgowego Sądu Aptekarskiego ZOIA i wieloletniego członka Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Rodzinie i Najbliższym
przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia.
Prezes i Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie oraz Przewodniczący,
Członkowie i Sekretarz Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie.

Pani dr n. med.
Amelii Koryckiej
z powodu śmierci męża
oraz

Pani dr n. med.
Krystynie Koryckiej-Żur
z powodu śmierci ojca

Na każdym miejscu i o każdej dobie,
gdziem z Tobą płakał, gdziem się z Tobą bawił,
wszędzie i zawsze będę ja przy Tobie,
bom wszędzie cząstkę mej duszy zostawił.
A. Mickiewicz

Pani dr n. med. Amelii Koryckiej
Rodzinie i Najbliższym

wyrazy współczucia i słowa otuchy w ciężkich
chwilach składają koleżanki i koledzy
z Kliniki Pediatrii, Hemato-Onkologiii
Gastroenterologii Dziecięcej w Szczecinie

szczere wyrazu współczucia i łączenia się
w żalu i smutku z powodu śmierci

MĘŻA
składają członkowie z Koła Seniora
przy OIL w Szczecinie

Każdemu daj śmierć jego własną Panie, daj umieranie co wynika z życia,
gdzie miał swą miłość, cel i biedowanie.
R.M. Rilke

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy:

lek. dent. Stefanię Olas-Pertkiewicz
lek. Irenę Dorniak
dr n. med. Marię Magdalenę Jędrzejczak
lek. dent. Wandę Remigolską
prof. dr. hab. n. med. Mieczysława Sulikowskiego
Koło Seniorów ORL w Szczecinie
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Panu prof. Leszkowi Saganowi

Wyrazy szczerego współczucia dla

wyrazy głębokiego współczucia

Ani Piwowarczyk

z powodu odejścia

z powodu śmierci

Ojca

Ojca

składają

składają koledzy i koleżanki
z Kliniki Psychiatrii

Koleżanki i Koledzy z Kliniki Neurochirurgii
i Neurochirurgii Dziecięcej PUM

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność

prof. dr. hab. n. med.
Andrzeja Sedlaczka

Emily Dickinson

Z wielkim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wieloletniego kierownika Kliniki Chorób Płuc
PUM

prof. Mieczysława
Sulikowskiego

Odszedł wspaniały człowiek, wybitny lekarz,
niekwestionowany autorytet w dziedzinie
chirurgii klatki piersiowej i pulmonologii.
Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń
lekarzy.

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Brata
prof. Tadeuszowi Sulikowskiemu

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy głębokiego współczucia.

składają Prezes i członkowie
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Jego uczniowie

Jesteś taką godziną, która już nie wróci, stosem listów pożółkłych w głębi szuflady,
zapomnianym uśmiechem, który bardzo smuci i wspomnieniem, na które nie ma żadnej rady

Panu dr. n. med. Andrzejowi Pertkiewiczowi
Rodzinie i Najbliższym
szczere wyrazu współczucia i łączenia się w żalu i smutku
z powodu śmierci

ŻONY
składają członkowie z Koła Seniora przy OIL w Szczecinie

czerwiec–lipiec–sierpień 2019
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Okręgowa Izba lekarska w Szczecinie
i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
zapraszają na

SZKOLENIA
DOTYCZĄCE E-RECEPT, E-SKIEROWAŃ
ORAZ INTERNETOWEGO KONTA
PACJENTA (IKP)
• Dla wszystkich członków OIL w Szczecinie
18 listopada 2019 r.
godz. 15.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
4 grudnia 2019 r.
godz. 15.00, Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

• Dla członków OIL w Szczecinie po 60. r.ż.
7 października 2019 r.
Szkolenie z e-recept dedykowane lekarzom i lekarzom dentystom po 60. r.ż., godz. 12.00, 14.00 albo 16.00,
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
Do udziału w szkoleniach zapraszamy lekarzy i lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
W trakcie spotkania możliwe będzie potwierdzenie Profilu Zaufanego umożliwiającego korzystanie z wielu
usług administracji, w tym z Internetowego Konta Pacjenta. Zachęcamy aby przed spotkaniem złożyć wniosek
o PZ (https://pz.gov.pl/pz/register).
Przypominamy jednocześnie, że podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu
P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o syste‑
mie informacji w ochronie zdrowia). Od stycznia 2020 roku recepty będą wystawiane w postaci
elektronicznej.
Liczba miejsc ograniczona. O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy wyłącznie poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.
Warunki uczestnictwa: kurs bezpłatny, wyłącznie dla członków OIL w Szczecinie,
opłacone składki członkowskie.

Praca
dla DENTYSTY
w Szczecinie
W Klinice Implantologii i Ortodoncji HAHS oferujemy

Oferujemy również:

specjalistyczne usługi stomatologiczne na najwyższym,

możliwość rozwoju w wielu dziedzinach stomatologii

europejskim poziomie. Leczymy pacjentów z Polski

własne laboratorium protetyczne

oraz całej Europy.

sprawdzony program płynnego wdrożenia

W związku z rosnącą liczbą
pacjentów zapraszamy
do współpracy lekarzy dentystów.
Jeśli cenisz pracę zapewniającą:
doskonałą możliwość rozwoju i dobre wynagrodzenie
kontakt z najnowszymi technologiami stosowanymi
w stomatologii
sprawny przebieg leczenia
dołącz do zespołu naszej Kliniki

dużą bazę pacjentów
pracę z własną asystentką
wsparcie w zakwaterowaniu (jeśli potrzebne)
Nawet jeśli uważasz, że nie masz wystarczającego
doświadczenia, skontaktuj się z nami, chętnie
porozmawiamy.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej i zobaczyć jak
pracujemy, zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie.
Osoby zainteresowane współpracą, zapraszamy
do kontaktu telefonicznego lub mailowego:
marcin.gaborski@hahs.pl

Klinika Implantologii i Ortodoncji
Kontakt: Marcin Gaborski | tel. 601 771 221 | www.hahs.pl

