BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

wrzesień–grudzień 2019

Numer 5/242

ISSN 1426‑6318

Nakład 6300 egz.

Moja pierwsza
e-recepta
str. 7
Zwolnienie z obowiązku
zachowania tajemnicy
lekarskiej
s. 12

Kolejne „Najnowsze
trendy w stomatologii”
już za nami
s. 18

Koło historyczne

s. 26

NA DOBRY POCZĄTEK
Szanowni Państwo!

Spis treści
Przemyślenia przedświąteczne . .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Jestem lekarzem. Moja pierwsza e-recepta.  .
Zwolnienie z obowiązku
zachowania tajemnicy lekarskiej

. .  .  .  .  .  . 12

Mechanizm podzielonej płatności
i solidarna odpowiedzialność za VAT .
Uroczyste wręczenie
Praw Wykonywania Zawodu .

7

 .  .  .  .  . 14

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16

Nagrody za egzamin specjalizacyjny .

 .  .  .  .  . 17

Kolejne „Najnowsze trendy w stomatologii”
już za nami . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

18

Kolejny sukces chóru Remedium. .  .  .  .  .  .  .

22

„Mistrz i uczeń” – hity muzyki wokalnej…
i nie tylko. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

23

Koło Historyczne. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26

Chirurg Stanisław Grodzki . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

26

Szczecińska edycja „Europejskiego
Tygodnia Urologii”. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

30

Koło Historyczne. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

32

Profesor Halina Pilawska . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

33

Szable w dłoń! (a medal na szyję). .  .  .  .  .  .  .

36

Dobre Towarzystwo . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

37

Uchwały URL. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

38

Uchwały prezydium. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

42

Wspomnienia. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

43

Ogłoszenia. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

52

wrzesień–grudzień 2019

Za oknami chłodno i ponuro. Aura
jeszcze mało zimowa, a już raczej
dawno minęła polska złota jesień.
Taki mamy klimat – chciałoby się zacytować klasyka, a może klasyczkę,
jak chce część naszego społeczeństwa. Tak czy inaczej aura sprzyja
lekturze, szczególnie gdy jest dopełnieniem wygodnego fotela, miłego
koca i ciepłego napoju w kubku.
Cóż zatem w aktualnym numerze VOX Medici? Bardzo gorąco
polecam artykuł dotyczący e-recepty. Ważna i pilna sprawa. Od 8 stycznia 2020 r. wszyscy musimy zacząć wystawiać naszym pacjentom
recepty w wersji elektronicznej. Kto jeszcze z tematem się nie zmierzył, ma właśnie możliwość zapoznanie się z tą sprawą. Znakomicie
napisany, prosty i zwięzły tekst wraz z załączonym schematem nie
powinien pozostawić żadnych wątpliwości. Jeżeli jednak takowe by
się pojawiły, zawsze można skorzystać z porad udzielanych w OIL
w Szczecinie. Polecam również tekst mecenas Katarzyny Bednarek
dotyczący tajemnicy lekarskiej. Niby wszyscy wiemy, że nas obowiązuje, ale pojawiające się co rusz zawirowania w polskim systemie
prawnym mogą dać mylny osąd, że właściwie jest to zagadnienie
bez większego znaczenia. Otóż nie! Zaś Pani mecenas wszystkim
nam kwestie te objaśnia w swoim artykule. Jak zwykle zachęcam do
lektury koleżanki i kolegów z Koła Seniora, które działa jak zwykle
bardzo aktywnie. Nie zabraknie również relacji z uroczystego wręczenia prawa wykonywania zawodu czy nagród za doskonale zdane
egzaminy specjalizacyjne. W tym numerze znajdziecie Państwo
również informacje o zakończonej już konferencji „Najnowsze trendy
w stomatologii” wraz z zaproszeniem na kolejne takie wydarzenie,
które tym razem odbędzie się w klimatycznym Kołobrzegu. Wszystkie
informacje dostępne są na naszych łamach oraz na stronie internetowej OIL w Szczecinie.
Jeszcze raz zachęcam do pisania do redakcji o sprawach nie
tylko ważnych, ale także o tych bardziej błahych, którymi chcieliby
Państwo zainteresować koleżanki i kolegów.

Życzę Państwu miłej lektury
Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler
Z okazji świąt
Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu,
aby ten szczególny czas
przepełniony był radością,
ciepłem i rodzinną atmosferą.
Niech przyniesie odpoczynek
i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków
oraz energię i pomyślność
na cały następny rok
Kolegium Redakcyjne VOX MEDICI
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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 •telefoniczne porady prawne
za pomocą poczty elektronicznej
od poniedziałku do piątku
porady.oil@biuroradcow.pl w terminie
w godzinach od 8.00 do 16.00
24 h od złożonego zapytania w sprawach
pod numerem 91 484 68 00
niewymagających zapoznania się z dokuw sprawach niewymagających
mentami, a w sprawach skomplikowanych
zapoznania się z dokumentami.
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

KOLEGIUM REDAKCYJNE

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

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

Przewodniczący komisji i kół problemowych
ORL w Szczecinie

WYDAWCA

6300 lekarzy i lekarzy dentystów

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

KOLPORTAŻ

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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mgr Mirosława Fryś
centrala w. 110, fax 91 486 26 31
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

Porady prawne w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu

Łukasz Tyszler – redaktor naczelny
Magda Wiśniewska
Iwona Szydłowska
Halina Teodorczyk
Adam Kozłowski
Mariusz Pietrzak
Karol Ptak
Dariusz Staniewski

voxmedici@oil.szczecin.pl

KOMISJA BIOETYCZNA,
REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK
ZAPOL Sobczyk s.j.
al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
tel. +48 91 435 19 00
e-mail: biuro@zapol.com.pl
www.zapol.com.pl
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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 styczeń–luty (2020-01/243)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 13.02.2020 r.
wysyłka do odbiorców – 2.03.2020 r.

VOX marzec–kwiecień (2020-02/244)
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 12.04.2020 r.
wysyłka do odbiorców – 4.05.2020 r.
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PIÓREM PANI PREZES

Przemyślenia
przedświąteczne
Magda Wiśniewska
W kalendarzu jeszcze jesień, za oknami
jesień, a wszyscy już powoli myślimy o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia, zimie, zakończeniu jeszcze starego,
2019 roku i początku nowego. Skoro Nowy
Rok, to dopadają nas liczne przemyślenia,
wśród których na czele jest to, żeby „było
lepiej”. Jeśli chodzi o system ochrony zdrowia, to ma być lepiej. Przynajmniej w zakresie jego organizacji. Od stycznia czeka
nas e-rzeczywistość. Na razie w kontekście
recept. E-recept.
Zgodnie z ministerialnymi stronami,
e-recepta to centralny system informatyczny udostępniony w ramach projektu
„Elektroniczna Platforma Gromadzenia,
Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (System
P1). Główne cele systemu e-recepty (ciągle
wg MZ) to ułatwienie procesu realizacji
recept, ograniczenie błędów, optymalizacja
czasu po stronie lekarzy i farmaceutów
i eliminacja problemu nieczytelnych i fałszywych recept. E-recepta ma być cyfrową
wersja dotychczasowej papierowej recepty.
Tyle teorii. A teraz czas na praktykę.
7 września 2019 r. weszła w życie
ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie
niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia,
która wprowadza obowiązek stosowania
e–recept. Obowiązek bezdyskusyjnego stosowania od 8.01.2020 r. Czas ten
nadchodzi nieubłaganie. Jak przy każdej
rewolucyjnej zmianie pojawia się mnóstwo
pytań i wątpliwości. Czy każdy lekarz i lekarz dentysta będzie przygotowany do ich
wypisywania? Co z receptami papierowymi
po tym czasie? Co z receptami pro familae
i pro auctore? Czy każdy lekarz poradzi
sobie z wymogami sprzętowymi? Co gdy
system się zawiesi? Co z lekarzami już
niepraktykującymi (głównie emerytami)
w tym kontekście?
Samorząd lekarski w rozmowach z MZ
cały czas stał na stanowisku o nieprzygotowaniu Systemu Informacji Medycznej,
jak i prawnego otoczenia procesu cyfryzacji
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dokumentacji medycznej do powszechnego
i jednoczasowego rozpoczęcia realizacji
obowiązku wystawiania recept elektronicznych od 8 stycznia 2020 r. Przy tak
dużej zmianie w organizacji systemu
ochrony zdrowia powinien obowiązywać
okres przejściowy, w którym swobodnie
funkcjonują obok siebie recepty papierowe
i e-recepty, co postulowaliśmy od miesięcy.
Niestety zgodnie z wykładnią MZ okres
przejściowy nie jest możliwy. Ale… Jest
jednak furtka. Zgodnie z ww. ustawą od
8.01.2020 r. recepty powinny być wystawiane tylko w postaci elektronicznej. Nie
dotyczy to poniższych sytuacji, w których
recepty będą nadal wystawiane w postaci
papierowej: recepty pro auctore i pro familiae (które będą mogły być wystawiane
zarówno w postaci elektronicznej jak i papierowej), recepty transgraniczne, recepty
wystawiane w ramach tzw. importu docelowego, recepty dla osoby o nieustalonej
tożsamości, recepty wystawiane w ramach
tzw. okazjonalnego wykonywania w Polsce zawodu medycznego przez osobę z innego państwa członkowskiego UE oraz
(i to jest crème de la crème całokształtu)
recepty wystawiane w czasie braku dostępu do systemu e-zdrowie, które będą
wystawiane tylko w postaci papierowej.
To oznacza, że w razie awarii systemu e-zdrowie (P1), receptę wystawia się tylko
w postaci papierowej. W przypadku leków
refundowanych, do wystawiania recept
papierowych będzie się wykorzystywać,
tak jak dotychczas, numery recept nadane
przez NFZ. Wystawienie recept w postaci papierowej w warunkach braku dostępu do systemu nie jest zagrożone żadną
sankcją, a papierowa postać recepty nie
może w żaden sposób uniemożliwiać jej
realizacji. To oznacza, że w aptece taka
recepta będzie mogła być bez kłopotów
zrealizowana. A przecież brak dostępu do
systemu może zdarzyć się zawsze…. Wystarczy, że będziemy poza gabinetem czy
szpitalem lub przychodnia, prawda?
Mimo iż e-recepta ma wejść w życie od
stycznia 2020 r., spora część z nas już je
wystawia. Sama od kilku tygodni to czynie

i ja dotychczas nie zderzyłam się z problemami. Drugi grudnia był pierwszym
dniem, kiedy wystawionych było milion
e-recept. Wg MZ stanowią one już ponad
50% wszystkich recept. Ale ciągle nie jest
to jednak bezproblemowe. Wg Naczelnej
Rady Aptekarskiej około 30% e-recept
wystawianych jest błędnie. Na co zwracają uwagę farmaceuci? Jedną ze zmian
jaką wprowadziła ustawa jest wydłużenie
terminu ważności e-recepty do 365 dni
od daty jej wystawienia (z wyjątkiem recept na antybiotyki, leki psychotropowe
oraz odurzające) i możliwość wystawienia e-recepty na taką ilość preparatu, aby
wystarczyła ona do zaspokojenia zapotrzebowania pacjenta na 360 dni jego stosowania. Ale podczas jednorazowej transakcji
pacjent może wykupić taką ilość leku, która
zaspokoi jego zapotrzebowanie tylko na
180 dni stosowania. Tak jest nawet wtedy,
gdy na recepcie jest przepisana ilość leku
na dłuższy okres stosowania. I nie wiadomo, kiedy pacjent może wykupić pozostałą
przepisaną ilość produktu. System również
nie wymaga tego, aby obowiązkowo było
podawane dawkowanie przepisywanego
preparatu. W przypadku nieokreślenia
dawkowania, nawet przy zleceniu na czas
dłuższy, pacjent otrzyma tak jak dotychczas tylko i wyłącznie dwa najmniejsze
refundowane opakowania przepisanego
preparatu. Problemu sprawiają również
niedokładności w adresie czy merytoryczny
opis preparatu (forma, dawka i częstotliwość przyjmowania).
Ale 8 stycznia 2020 r. już za pasem.
W Szczecinie już od kilku miesięcy prowadzimy w Izbie intensywne kursy i szkolenia z wystawiania e-recept. Oczekujemy
również na wszystkie sygnały związane
z nieprawidłowościami w ich wystawianiu
i realizacji.
A zanim nadejdzie 8 stycznia… to czekają nas jeszcze święta Bożego Narodzenia,
Sylwester i Nowy Rok. Z tej okazji życzę
Wam, Koleżanki i Koledzy, przede wszystkim spokoju, zdrowia i czasu spędzonego
w cieple domowym z najbliższymi. Wesołych Świat!
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VOX MEDICI

E-RECEPTY

Jestem lekarzem.
Moja pierwsza e-recepta

Przedruk z Gazety Dolnośląskiej Izby Lekarskiej „Medium” numer 11/2019 (352) listopad 2019

Maciej Koziejko
8 stycznia 2020 roku w polskiej medycynie pojawi się nowość. Obowiązkowa
e-recepta. Jak przygotować się do wystawienia pierwszej elektronicznej recepty.
Czy jest to trudne, kosztowne? A może
łatwe? Odpowiedź brzmi – to zależy. Stopień trudności zależy od sytuacji zawodowej, w jakiej się znajdujemy i od modelu
pracy, który przyjęliśmy. Kluczowe jest,
czy pracujemy na etacie, czy prowadzimy
podmiot leczniczy, czy wreszcie praktykę
zawodową. Duże znaczenie ma też poziom
zaawansowania informatyzacji naszego
miejsca pracy i nasza wiedza z zakresu
obsługi komputera. Zatem od początku.
NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY
I PODSTAWY E-RECEPTY
E-recepta nie wprowadza żadnych zmian
w sposobie refundacji leków, nie zmieniają
się też zasady odpłatności. Zmienia się jedynie forma: z papierowej na elektroniczną.
Dotychczas recepta była papierowym dokumentem. Jej materialna postać uchodziła
za najważniejszą. Po zmianach recepta
będzie funkcjonowała w systemach informatycznych, już bez swojego papierowego
odpowiednika. Namacalny będzie jedynie
wydruk informacyjny – swego rodzaju notatka, która będzie pomagała zrealizować
e-receptę, ale nie będzie do tego procesu
niezbędna.
Skoro e-recepta będzie niematerialna, co więc z materialnymi podpisami,
pieczątkami i długopisem? Te elementy
zostaną również zdygitalizowane. Funkcję podpisów i pieczątek przejmują różne
formy podpisów elektronicznych i certyfikatów. W dużym uproszczeniu wygląda
to tak: pieczątka nagłówkowa na recepcie
> certyfikat P1 (dot. całego podmiotu)
> pieczątka osobista u dołu recepty >
certyfikat przypisany personalnie do
lekarza (ten z ZUS, podpis kwalifikowany lub profil zaufany). Zdaje się, że
najwygodniejszym, najpraktyczniejszym,
a jednocześnie bezpłatnym rozwiązaniem
jest certyfikat ZUS (zastąpienie pieczątki
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osobistej wersją cyfrową). Większość
z Państwa już go posiada do podpisywania e-ZLA.
Znika problem generowania puli numerów recept, ponieważ system obsługujący
e-receptę nadaje ten numer w momencie
wysyłania e-recepty. Nie trzeba „zabezpieczać” numerów e-recept na przyszłość.
Nawet nie za bardzo się da. Natomiast
generowanie „papierowej” puli numerów
pozostaje bez zmian. I tutaj polecałbym
zabezpieczyć minimalną liczbę na wypadek
konieczności użycia trybu alternatywnego (papierowego). W szczególnych przypadkach można użyć takich papierowych
„starych” recept – o tym później.
Obowiązek wystawiania e-recept od
8 stycznia 2020 roku dotyczy wszystkich.
Niezależnie od tego, czy to mały gabinet,
czy duży podmiot leczniczy, czy taki podmiot ma kontrakt, czy działa komercyjnie
oraz czy przepisane leki są refundowane
czy 100%. E-recepta dotyczy wszystkich
i już.
Kolejna zmiana: obowiązuje zasada:
1 lek = 1 recepta. Nie ma czegoś takiego
jak e-recepta z kilkoma lekami. Istnieje za
to PAKIET, czyli do pięciu recept „spiętych”
razem, ale jest to dalej pięć różnych recept.
Taki pakiet ma krótszy i bardziej zwięzły
wydruk informacyjny i nadany jeden kod
dostępu dla wszystkich pięciu e-recept,
więc zgodnie z zasadą każdą e-receptę z pakietu można zrealizować w innej aptece.
Jedyną sytuacją, gdy musimy wrócić do
tej samej apteki jest sytuacja częściowej
realizacji e-recepty – np. wykupimy jedno
opakowanie leku z czterech wypisanych –
to realizacja pozostałych dwóch musi się
odbyć w tej samej aptece.
CO DOSTAJE PACJENT?
Aby zrealizować e-receptę potrzebny jest
PESEL pacjenta i kod dostępu (4 cyfry)
nadany przy wystawianiu e-recepty przez
lekarza. Kod nadaje automatycznie system,
nie lekarz. Kod ten możemy napisać nawet
ołówkiem na karteczce, albo liczyć na to, że
pacjent ma dobrą pamięć i kod zapamięta.
To też zadziała.

Opcja druga: drukujemy pacjentowi wydruk informacyjny. Zawiera on kod dostępu
oraz informacje o lekach i ich dawkowaniu. Co ciekawe, wydruk ten zostaje po
realizacji recepty w rękach pacjenta, więc
informację o lekach i dawkowaniu zabiera
ze sobą do domu, a nie zostawia w aptece
razem z dokumentem-receptą.
Opcja trzecia, czwarta i piąta: SMS,
e-mail i aplikacja w telefonie. Te trzy opcje
zależne są od posiadania przez pacjenta
konta w IKP (Internetowe Konto Pacjenta dostępne pod adresem internetowym:
www.pacjent.gov.pl). W przypadku SMS
będzie to kod dostępu, w przypadku e-mail
będzie to informacja na e-mail wraz z plikiem PDF tożsamym z wydrukiem informacyjnym. Natomiast w przypadku aplikacji
w telefonie wyświetli się na ekranie smartfona dodatkowo kod QR, który wystarczy
„podłożyć” pod czytnik w aptece. Sprawdziłem, działa świetnie.
Dobrze jest też wiedzieć, kiedy
e-recepta traci ważność i kiedy nie będzie można jej zrealizować. Chodzi o trzy
przypadki. Pierwszy, gdy po prostu minie jej
ważność i nie zostanie zrealizowana. Taka
„przeterminowana” recepta nie zadziała
w aptece. Drugi przypadek to realizacja
recepty przez pacjenta. E-recepta w systemie centralnym zostaje „ściągnięta” przez
konkretną aptekę przy realizacji i w czasie
rzeczywistym jest oznaczona jako zrealizowana, więc próba jej realizacji w następnej
aptece skończy się niepowodzeniem. Trzeci przypadek to usunięcie recepty przez
lekarza. Co ciekawe, nie ma możliwości
poprawienia wystawionej już i wysłanej
e-recepty, lekarz może ją jedynie anulować
w całości (przypominamy, to tylko jeden
lek, bo obowiązuje zasada 1 lek = 1 recepta) i może ją wystawić na nowo – poprawioną o błędne wcześniej dane. E-recepta
ważna jest 365 dni, za wyjątkiem e-recepty:
na antybiotyk – ważność 7 dni; lek odurzający i psychotropowy – ważność 30 dni;
na preparat immunologiczny – ważność
120 dni.
Wielu z Państwa pyta o tryb alternatywny, bo wersja papierowa będzie nadal
obowiązywała – pisałem o możliwości
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(konieczności) zabezpieczenia puli „papierowych” recept. Funkcjonalnie tryb
„papierowy” pozostaje bez zmian. Dalej
można generować numery recept, drukować i wystawiać takie recepty, a apteka
będzie dalej przygotowana do realizacji
trybu „papierowego”. 8 stycznia 2020 roku
tryb ten nie ulega zmianie, w sensie funkcjonalnym działać będzie tak, jak do tej
pory. Ograniczone zostaną jedynie sytuacje, w których taką „tradycyjną” receptę
będzie można wystawić. Dla przypomnienia, chodzi o:
– pro auctore, pro familia (tutaj można
użyć obu sposobów, tradycyjnego
i e-recepty);
– recepty transgraniczne;
– recepty na leki z importu docelowego;
– recepty dla osób o nieustalonej
tożsamości;
– recepty weterynaryjne;
– sytuacja braku dostępu do Systemu P1.
Ten ostatni punkt mówi o incydentalnym braku dostępu do P1, np. awarii prądu
lub internetu, a nie o braku łącza internetu
w ogóle. W poradniku Ministerstwa Zdrowia napisano: „Decyzja o wyborze postaci
należy do osoby wystawiającej taką receptę”. Niestety w poradniku brak informacji
o konsekwencjach za permanentne wystawianie „papierowych” recept bez względu
na punkty wymienianie powyżej. Poradnik
MZ wyraźnie wskazuje, że receptę papierową można wystawić w trakcie wizyty
domowej i nie musimy się tłumaczyć z takiego wyboru.
RODZAJE PODPISÓW
I CERTYFIKATÓW
Certyfikat kwalifikowany to komercyjna,
płatna usługa – podpis. Producenci z reguły proponują roczną, dwu- lub trzyletnią subskrypcję. Przypisany do konkretnej
osoby. W myśl ustawy i rozporządzenia
kwalifikowany podpis elektroniczny jest
równoważny pod względem skutków
prawnych podpisowi własnoręcznemu.
Możemy podpisać właściwie wszystko elektroniczne, w szczególności e-receptę. Certyfikat kwalifikowany zastępuje w e-recepcie
pieczątkę imienną (jedna z opcji).
Profil zaufany to podpis elektroniczny do podpisywania podań i wniosków
składanych do podmiotów publicznych.
Do większości usług rządowych/publicznych możemy zalogować się takim profilem.
Jest on niezbędny do zalogowania się do
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IKP oraz do aplikacji gabinet.gov.pl – bezpłatnego narzędzia do e-recepty udostępnionego przez MZ. Aby korzystać z takiego
rozwiązania, należy na stronie pz.gov.pl
założyć konto, wymyślając jego nazwę i nadając hasło. Następnie z tą przez nas wymyśloną nazwą konta udać się do jednego
z wielu punktów potwierdzających (lista
punktów ukaże się nam przy zakładaniu
konta, są to urzędy skarbowe, placówki
ZUS, inne urzędy), okazać dowód osobisty
i wtedy to konto zostanie potwierdzone.
Oznacza to, że jeśli zalogujemy się do dowolnej usługi rządowej, tą nadaną przez
nas samych nazwą/loginem i hasłem, które
sobie nadaliśmy, to taka usługa rozpozna
nas i uzna, że ma do czynienia z konkretnie
tą osobą, do której profil należy. Oznacza to
wprost, że jeśli zalogujemy się do Internetowego Konta Pacjenta, to to konto będzie
wiedziało, że my to my. Podobnie z aplikacją gabinet.gov.pl: będzie ona wiedziała, że
ma do czynienia z lekarzem z aktywnym
prawem wykonywania zawodu i pozwoli
na wystawienie e-recepty.
Podpis osobisty (e-dowód). Nowość
w Polsce. W pierwszej połowie br. zaczęto
wydawać w Polsce dowody osobiste w tzw.
warstwą elektroniczną. Możemy kolokwialnie powiedzieć, że dowód ma chipa. Na tym
chipie zapisana jest elektronicznie nasza
tożsamość. „Pikając” dowodem w urzędzie – system weryfikuje naszą tożsamość.
Jeśli będziemy posiadali czytnik takich
dowodów przy naszym komputerze, to
taki dowód otrzyma funkcje logowania się
w systemach i będzie można zalogować
się do np. IKP. Obecnie barierą są czytniki – w praktyce mają je zainstalowane
jedynie urzędy.
Certyfikat ZUS. Certyfikat znany w zasadzie jedynie lekarzom. Podpis personalny
identyfikujący konkretną osobę. Wydawany darmowo przez ZUS w aplikacji PUE
(Platforma Usług Elektronicznych). Aby go
otrzymać, należy udać się do ZUS lub zalogować się do PUE za pomocą podpisu
kwalifikowanego bądź profilu zaufanego.
Można użyć też logowania przez bank.
Certyfikat P1. W ramach Systemu P1
(system który „zarządza” e-receptą) jest
generowany certyfikat przypisany do
danej księgi rejestrowej. Chodzi o to, żeby
System P1 wiedział, z którego podmiotu jest wysyłana e-recepta i gwarantuje
bezpieczeństwo tej transmisji. Wcześniej
w uproszczeniu nazwałem certyfikat P1
w w w.o i l.szcze c i n.p l

równoważnikiem pieczątki nagłówkowej
na tradycyjnej recepcie. W przypadku
gdy w księdze rejestrowej jest więcej niż
jedna placówka, to certyfikat jest jeden,
a certyfikat należy przekazać wszystkim
placówkom. Certyfikat ten generujemy na
portalu: rpwdl.csioz.gov.pl (Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą).
UZYSKANIE DOSTĘPU DO P1
W całym procesie prowadzącym do wystawienia pierwszej e-recepty przez lekarza
etapem sprawiającym najwięcej trudności
jest zdecydowanie generowanie certyfikatu. Korzystając z filmów instruktażowych
przygotowanych przez CSIOZ (Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) oraz posiadając podstawową wiedzę
informatyczną, można zrobić to samemu.
Taką wiedzą informatyczną jest umiejętność zrobienia katalogu (folderu) o zadanej
nazwie na dysku C i skopiowanie do niego
dowolnego pliku. Jeśli nie jesteśmy biegli w obsłudze komputera i nie potrafimy
wykonać powyższej czynności, to warto
skorzystać z fachowej pomocy.
Jak już wspomniałem, CSIOZ przygotował świetne filmy instruktażowe na
portalu YouTube. Uruchamiamy przeglądarkę i YouTube, w wyszukiwarce wpisujemy frazę „CSIOZ”, następnie na pierwszej
pozycji pojawi się duże niebiesko-białe logo
z literami CSIOZ oraz nagłówek „Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia”. Klikamy w to logo, a następnie
przechodzimy do przycisku PLAYLISTY.
Pierwszą na liście playlistą jest „Składanie wniosku o dostęp do P1….”. Następnie
klikamy WYŚWIETL CAŁĄ PLAYLISTĘ
i otrzymujemy listę pięciu filmów instruktażowych: Rejestracja konta w RPWDL,
Logowanie do konta w RPWDL, Wyszukiwanie numeru księgi rejestrowej praktyki
zawodowej do konta RPWDL, Przypisanie
księgi rejestrowej praktyki zawodowej do
konta RPWDL, Składanie wniosku o dostęp podmiotu wykonującego działalność
leczniczą do P1.
Jeśli poprawnie przebrniemy przez generowanie certyfikatu, możemy „zabrać
się” za wystawienie pierwszej e-recepty.
Nie obejdzie się bez SYSTEMU GABINETOWEGO. Takie pojęcie znajdziemy
w poradnikach, filmach instruktażowych
i innych materiałach. Jednak czytelniejszym dla nas stwierdzeniem byłoby zapewne: aplikacja do obsługi gabinetu, program
do obsługi przychodni, oprogramowanie
do podmiotu leczniczego. Skoro e-recepta
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jest cyfrowa, elektroniczna i żyje w świecie serwerów i komputerów, to musimy ją
w taki sposób wystawić, czyli po prostu
w jakimś programie. Dla uściślenia – informatycy programem nazywają również
stronę internetową z różnymi funkcjami.
Wtedy nazywa się to aplikacją internetową
(webową). Program niekoniecznie musi być
„na pulpicie” i zainstalowany w komputerze. Można go uruchomić w przeglądarce
internetowej. Taką aplikacją jest system
gabinetowy udostępniony przez Ministerstwo Zdrowia: gabinet.gov.pl.
GABINET.GOV.PL
Jeszcze kilka miesięcy temu nie było
o tym mowy, ale Ministerstwo Zdrowia
udostępniło aplikację pozwalającą łatwo
i bezpłatnie przygotować się do wystawiania
e-recept. Zapewne pod presją środowiska,
ale to inny temat. Aplikacja cały czas jest
w trakcie pilotażu i ciągle się zmienia,
jest ascetyczna w funkcjach, ale wykonuje
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obecnie ważną funkcję – wystawia poprawnie e-receptę.
Praktyki zawodowe potrzebują jedynie
profilu zaufanego lekarza. Logujemy się
tym profilem i w zasadzie możemy wystawić e-receptę. Podmioty lecznicze muszą
przejść wyżej wymieniony proces wystawiania certyfikatu P1.
INNE SYSTEMY GABINETOWE
Na rynku funkcjonują setki programów – systemów gabinetowych. Niektóre
z nich są już gotowe i poprawnie działają
z e-receptą, przy innych producent deklaruje, że w krótkim czasie zaczną działać,
a inne nie przewidują w swoich przyszłych
funkcjonalnościach e-recepty. Jeśli nie
mamy programu, lub używamy takiego,
gdzie producent nie deklaruje funkcjonalności e-recepty, to wybór programu
przed nami. Powinniśmy szukać innego
programu lub rozważyć korzystanie z gabinet.gov.pl. W komunikacie MZ czytamy,

że trzydziestu producentów oprogramowania deklaruje gotowość funkcjonalności e-recepty, a piętnastu następnych
deklaruje, że będzie gotowych do końca
2019 roku (stan z 11.10.2019 r.). To czterdziestu pięciu producentów. Wielu z nich
ma w ofercie więcej niż jeden program,
a to daje kilkadziesiąt opcji do wyboru –
jest z czego wybierać. Pamiętajmy, żeby
dobierać program do specyfiki podmiotu
leczniczego. Inny program będzie odpowiedni dla lekarza dentysty (np. funkcja
diagramu stomatologicznego), a inny dla
fizjoterapeuty.
Do obligatoryjnej e-recepty pozostało
zaledwie kilka tygodni. Jeżeli nie poczyniliśmy jeszcze żadnych kroków, to warto
zacząć od próbnego zalogowania się do
gabinet.gov.pl i próbnego wystawienia
e-recepty. Wysoce prawdopodobne jest,
że pojawią się błędy, w szczególności w księgach rejestrowych. Dobrze byłoby przetestować wystawianie e-recept wcześniej niż
7 stycznia 2020 roku...
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PODMIOT LECZNICZY

PRAKTYKA ZAWODOWA

JEŻELI LEAKRZ
CHCE MIEĆ SYSTEM
GABINETOWY
I PEŁNY EDM

CERTYFIKAT P1

am

Pomoc techniczna CSIOZ dostępna
7 dni w tygodniu w godz. 6.00–21.00:
• tel.: 19 457;
• E-RECEPTA – e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl;
• E-SKIEROWANIA – e-mail: e-skierowanie@
csioz.gov.pl, www: http://p1pomoc.csioz.gov.pl/;
• IKP – odwiedź stronę pacjent.gov.pl (otworzy
się w nowej karcie) – dowiesz się między innymi, jak i gdzie zrealizujesz e-receptę;
• Skorzystaj z zakładki Pomoc dostępnej po
zalogowaniu do IKP — znajdziesz tam krótką
instrukcję użytkownika.

Zaczynam
wystawiać
e-recepty

ma
m

PODŁĄCZENIE DO P1
m
ma

POSIADAM
system gabinetowy
spełniający
wymogi e-recepty

ni
e

m

m

e
ni

am

CERTYFIKAT P1

SYSTEM GABINETOWY

POSIADAM
system gabinetowy
niespełniający
wymogów e-recepty

Obecny
producent
dostosuje
program

Po dostosowaniu
zaczynam
wystawiać
e-recepty

Producent
nie dostosuje
programu

Rozważam
zmianę
dostawcy

NIE POSIADAM
systemu
gabinetowego

Szukam producenta
oprogramowania
zapewniającego
e-recepty

Rozważam
korzystanie
z aplikacji
gabinet.gov.pl

Rozważam
korzystanie
z aplikacji
gabinet.gov.pl

PUNKTY POTWIERDZAJĄCE PROFILE ZAUFANIA
• Drugi Urząd Skarbowy w Szczecinie,
ul. Zygmunta Felczaka 19, Szczecin
• Pierwszy Urząd Skarbowy w Szczecinie,
ul. Michała Drzymały 5, Szczecin
• Trzeci Urząd Skarbowy w Szczecinie,
ul. Lucjana Rydla 65, Szczecin
• NFZ, Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki
w Szczecinie, ul. Arkońska 45, Szczecin
• Zachodniopomorski Urząd Skarbowy
w Szczecinie, ul. Żołnierska 45, Szczecin
• Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin

10

• ZUS Oddział w Szczecinie,
ul. Andre Citroena 2, Szczecin
• ZUS Oddział w Szczecinie,
ul. Matejki 22, Szczecin
• Urząd Skarbowy w Świnoujściu,
ul. Kazimierza Pułaskiego 7, Świnoujście
• ZUS Inspektorat w Świnoujściu,
ul. Piastowska 63, Świnoujście
• Urząd Skarbowy w Gryfinie,
ul. Szczecińska 24, Gryfino
• ZUS Inspektorat w Gryfinie,
ul. Łużycka 3, Gryfino
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• Urząd Skarbowy w Stargardzie,
ul. Towarowa 15, Stargard
• ZUS Inspektorat w Stargardzie,
ul. Składowa 2, Stargard
• Urząd Skarbowy w Pyrzycach,
ul. 1 Maja 16, Pyrzyce
• ZUS Inspektorat w Pyrzycach,
ul. Sportowa 1, Pyrzyce
• Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim,
pl. Elizy Orzeszkowej 3, Drawsko Pomorskie
• ZUS Inspektorat w Drawsku Pomorskim,
ul. Sikorskiego 30, Drawsko Pomorskie
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Tym ruchem zostanie wypełniony tylko obowiązek e-recepty na 1.01.2020 r.

nie

POSIADAM
PROFIL ZAUFANY

tak

ZAŁOŻENIE
PROFILU
ZAUFANEGO

potwierdzenie
profilu
zaufanego

gabinet.gov.pl

• Urząd Skarbowy w Choszcznie,
ul. 22 Lipca 16, Choszczno
• ZUS Inspektorat w Choszcznie,
ul. Jagiełły 28, Choszczno
• Urząd Skarbowy w Myśliborzu,
ul. Felczaka 18, Myślibórz
• ZUS Inspektorat w Myśliborzu,
ul. Felczaka 29, Myślibórz
• Urząd Skarbowy w Białogardzie,
ul. Mickiewicza 3, Białogard
• ZUS Inspektorat w Białogardzie,
ul. Wojska Polskiego 56, Białogard
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W celu podłączenia się podmiotu leczniczego do Systemu P1 należy
skorzystać z wniosku udostępnionego na stronie: https://rpwdl.csioz.gov.pl/
Złożenie wniosku jest możliwe po zalogowaniu się na posiadane konto
w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Film instruktażowy, który krok po kroku prowadzi przez złożenie wniosku
o dostęp do Systemu P1 w RPWDL: https://www.youtube.com/playlist?
list=PLzPRusQntEImGVr--SxCPg90OCA91HoCn
Na stronie CSIOZ E-ZDROWIE(P1)
e-recepta w sekcji
„Co powinieneś wiedzieć o e-recepcie” dostępna jest instrukcja.
https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/nasze_systemy/e-recepta/
proces_certyfikacji_podmiotu_p1_rozwiniete_5c12663ecbb40.pdf
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 systemie informacji w ochronie zdrowia).

1. Wejdź na stronę profilu zaufanego albo na stronę ePUAP.
2. Kliknij Zarejestruj się.
3. Wypełnij formularz.
4. Kliknij Zarejestruj się. W ten sposób złożysz wniosek o założenie
profilu zaufanego.
5. Sprawdź, czy dobrze pamiętasz podany identyfikator i hasło - zaloguj
się na stronie profilu zaufanego.
6. Idź do wybranego punktu potwierdzającego i potwierdź tam założenie
profilu zaufanego. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Jeżeli nie
zdążysz potwierdzić profilu zaufanego w ciągu 14 dni, zaloguj się na
stronie profilu zaufanego i ponownie złóż wniosek.

Właściciele praktyk lekarskich i pielęgniarskich nie muszą składać
wniosku o dostęp do aplikacji – możliwe jest automatyczne utworzenie
konta. W tym celu należy zalogować się przez Węzeł Krajowy.
Jeżeli w systemie P1 zostanie znaleziona praktyka lekarska lub
pielęgniarska prowadzona przez logującą się osobę
Po poprawnym założeniu konta można rozpocząć korzystanie z aplikacji.
Do swojego działania wymaga przeglądarki internetowej oraz połączenia
z Internetem. Z uwagi na szeroki wachlarz dostępnych przeglądarek
różnych dostawców, w połączeniu z różnymi wersjami systemów operacyjnych, na których mogą one działać, poniżej przedstawione są te,
których zgodność została potwierdzona w ramach wyczerpującej
procedury: Mozilla Firefox (wersja 24 lub wyższa), Google Chrome
(wersja 29 lub wyższa), Safari.
Aplikacja została także przygotowana do uruchomienia na urządzeniach
mobilnych przy użyciu przeglądarki internetowej, np. Chrome.
Podręcznik korzystania z aplikacji gabinet.gov.pl znajduje się pod
adresem https://gabinet.gov.pl/pdf/instrukcja

• Urząd Skarbowy w Gryficach,
ul. Niepodległości 54a, Gryfice
• ZUS Inspektorat w Gryficach,
ul. Dąbskiego 5, Gryfice
• ZUS Inspektorat w Łobzie,
ul. Siewna 5 A, Łobez
• Urząd Gminy w Rewalu,
ul. Mickiewicza 19, Rewal
• Urząd Skarbowy w Goleniowie,
Pl. Lotników 1, Goleniów
• Urząd Skarbowy w Kamieniu Pomorskim,
ul. Mieszka I 5b, Kamień Pomorski

• ZUS Biuro Terenowe w Międzyzdrojach,
ul. Lipowa 9, Międzyzdroje
• Gmina Stepnica,
ul. Tadeusza Kościuszki 4, Stepnica
• Starostwo Powiatowe w Świdwinie,
ul. Mieszka I 16, Świdwin
• Urząd Miejski w Mirosławcu,
ul. Wolności 37, Mirosławiec

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

Opracowanie OIL w Szczecinie
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WEŹ UDZIAŁ W ANKIECIE I ZAGŁOSUJ
Szczegóły: www.szczecin.pl/aktualności
lub bezpośrednio: https://ankiety.oil.szczecin.pl
Szanowni Państwo,
podczas obrad tegorocznego Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie podejmowany był temat
nadania imienia Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie. Zjazd podjął decyzję o zbadaniu opinii
naszego środowiska na ten temat.
Realizując to zobowiązanie przygotowana została ankieta, w której udział wziąć mogą wyłącznie
członkowie naszej Izby.

Głosować można do 29 lutego 2020 r.
Zachęcamy do oddania głosu!

Zwolnienie z obowiązku
zachowania tajemnicy lekarskiej
Katarzyna Bednarek
radca prawny
Tajemnica lekarska jest jednym z fundamentów, na których bazuje wykonywanie
zawodu lekarza i lekarza dentysty. Istnienie
obowiązku zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie uzyskanych w związku
z wykonywaniem zawodu, buduje niezbędne w procesie leczniczym zaufanie
między pacjentem a lekarzem/lekarzem
dentystą. W końcu pacjent przekazuje
lekarzowi/lekarzowi dentyście informacje dotyczące swojego życia prywatnego.
Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej ma zaś zagwarantować pacjentowi,
że owe informacje nie zostaną ujawnione
osobom trzecim. Tajemnica lekarska jest
więc ustanowiona w interesie pacjenta, nie
zaś w interesie osoby wykonującej zawód
lekarza/lekarza dentysty.
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W polskim ustawodawstwie regulacje dotyczące tajemnicy lekarskiej zawarto przede wszystkim w ustawie z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
537 z późn. zm.). Zgodnie z przepisem
art. 40 ust. 1 tej ustawy lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji
związanych z pacjentem, a uzyskanych
w związku z wykonywaniem zawodu. Stosownie zaś do art. 23 Kodeksu Etyki Lekarskiej lekarz ma obowiązek zachowania
tajemnicy lekarskiej. Tajemnicą są objęte
wiadomości o pacjencie i jego otoczeniu
uzyskane przez lekarza w związku z wykonywanymi czynnościami zawodowymi.
Śmierć chorego nie zwalnia od obowiązku
dochowania tajemnicy lekarskiej. Z przytoczonych przepisów prawa wynika zatem,
że zachowanie tajemnicy lekarskiej stanowi
obowiązek, a nie prawo osoby wykonującej
w w w.o i l.szcze c i n.p l

zawód lekarza czy lekarza dentysty. W zakresie zaś, w jakim przepisy regulują kwestie związane z obowiązkiem zachowania
tajemnicy przez lekarza, odnieść je należy
również i do lekarza dentysty. Powyższe
będzie miało zastosowanie również w dalszej części niniejszego artykułu.
Tajemnica lekarska nie ma charakteru
bezwzględnego. Doznaje ona stosownych
ograniczeń w przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Ograniczenia
te wynikają zasadniczo z art. 40 ust. 2
i 3 ww. ustawy. I tak też lekarz nie jest
zobowiązany do zachowania tajemnicy
lekarskiej, gdy:
1) tak stanowią przepisy zawarte w ustawie (art. 40 ust. 2 pkt 1);
2) badanie lekarskie zostało przeprowadzone na żądanie uprawnionych,
na podstawie odrębnych ustaw, organów i instytucji; wówczas lekarz jest

VOX MEDICI
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obowiązany poinformować o stanie
zdrowia pacjenta wyłącznie te organy
i instytucje (art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy);
3) zachowanie tajemnicy może stanowić
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób (art. 40
ust. 2 pkt 3 ustawy);
4) pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie
tajemnicy, po uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta
skutkach jej ujawnienia (art. 40 ust. 2
pkt 4 ustawy);
5) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu (art. 40 ust. 2 pkt 5
ustawy);
6) zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie
związanych z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych innemu lekarzowi lub
uprawnionym osobom uczestniczącym
w udzielaniu tych świadczeń (art. 40
ust. 2 pkt 6 ustawy).
Z zastrzeżeniem zaś opisanych
w pkt. 1–5 sytuacji, lekarz jest związany
tajemnicą również po śmierci pacjenta,
chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy
wyrazi osoba bliska w rozumieniu art. 3
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, a którą to osobą w myśl
ww. przepisu jest małżonek, krewny do
drugiego stopnia lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel
ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym
pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta (art. 40 ust. 3 ustawy). Trzeba w tym
miejscu zaznaczyć, że instytucji zwolnienia
lekarza z tajemnicy lekarskiej przez osobę
bliską po śmierci pacjenta nie stosuje się,
jeśli choćby jedna osoba zaliczana do kręgu
wspomnianych osób bliskich sprzeciwi się
ujawnieniu informacji objętych tajemnicą
lub jeśli sprzeciwił się temu pacjent za
życia (sprzeciw dołącza się do dokumentacji
medycznej pacjenta). W przypadku sporu
między osobami bliskimi w rozumieniu
ww. art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia, zgodę na ujawnienie tajemnicy wyraża
sąd w postępowaniu nieprocesowym, na
wniosek osoby bliskiej lub lekarza. Lekarz
może wystąpić z wnioskiem do sądu także
w przypadku uzasadnionych wątpliwości
czy osoba występująca o ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu
jest osobą bliską. Sąd, wyrażając zgodę na
ujawnienie tajemnicy może określić zakres
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jej ujawnienia. W przypadku gdy pacjent
za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej po jego śmierci na skutek
zwolnienia z niej lekarza przez osobę bliską, sąd w postępowaniu nieprocesowym
na wniosek osoby bliskiej w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, może
wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy
i określić zakres jej ujawnienia, jeżeli jest to
niezbędne: 1) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu
śmierci pacjenta; 2) dla ochrony życia lub
zdrowia osoby bliskiej.
Należy w tym miejscu zastrzec, że
w przypadkach opisanych w pkt. 1–6,
a więc w przypadku zaistnienia okoliczności zwalniających lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, ujawnienie
tej tajemnicy może nastąpić wyłącznie
w niezbędnym zakresie. Chodzi tu przy
tym o taki zakres informacji, który jest
niezbędny w celu realizacji wyjątkowych
okoliczności będących podstawą zwolnienia z obowiązku zachowania tajemnicy
lekarskiej w pierwszej kolejności. W przypadku zaś wyrażenia przez pacjenta lub
jego przedstawiciela ustawowego zgody na
ujawnienie przez lekarza tajemnicy lekarskiej (art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy), zakres
ujawnienia tajemnicy może określić sam
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy
(art. 40 ust. 2a ustawy). Z kolei w sytuacji, kiedy to osoba bliska wyraża zgodę
na ujawnienie tajemnicy, to ona może
określić zakres jej ujawnienia (art. 40
ust. 3 ustawy).
W odniesieniu do przypadków, gdy lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej na podstawie
obowiązujących ustaw (pkt 1), na szczególną uwagę zasługuje regulacja zawarta
w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1987 z późn. zm.),
odnosząca się do przebiegu postępowania
karnego, w myśl której Osoby obowiązane do zachowania tajemnicy notarialnej,
adwokackiej, radcy prawnego, doradcy
podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej
lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej, mogą być przesłuchiwane
co do faktów objętych tą tajemnicą tylko
wtedy, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie
może być ustalona na podstawie innego
dowodu. W postępowaniu przygotowawczym w przedmiocie przesłuchania lub
zezwolenia na przesłuchanie decyduje
sąd, na posiedzeniu bez udziału stron,

w terminie nie dłuższym niż 7 dni od
daty doręczenia wniosku prokuratora.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. Z powyższych regulacji wynika,
że decyzję o zwolnieniu lekarza (w celu
przesłuchania go w charakterze świadka
na okoliczności objęte tajemnicą lekarską)
z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w postępowaniu karnym, zarówno
w fazie postępowania przygotowawczego,
jak i postępowania sądowego, podejmuje
sąd, przy czym w postępowaniu przygotowawczym sąd czyni to na wniosek prokuratora. Lekarz może zatem zeznawać
w charakterze świadka w danej sprawie,
na okoliczności, które swoją materią obejmują okoliczności stanowiące tajemnicę
lekarską, w razie wydania przez sąd postanowienia w przedmiocie zezwolenia
na przesłuchanie go w tym charakterze
i na te okoliczności. Przesłuchanie takie
odbywa się wtedy na rozprawie z wyłączeniem jawności. Bez uzyskania natomiast takiego postanowienia lekarz nie ma
prawa dzielić się swoją wiedzą odnośnie
okoliczności objętych tajemnicą lekarską
z organami procesowymi. Do czasu zatem
uzyskania postanowienia sądu w przedmiocie zwolnienia lekarza z obowiązku
zachowania tajemnicy lekarskiej, winien
on odmówić składania zeznań co do faktów objętych tą tajemnicą. Po zwolnieniu
lekarza przez sąd jest on zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej,
lecz tylko w takim zakresie, w jakim jest
to niezbędne z punktu widzenia przedmiotu danej sprawy i zakresu przesłuchania (określonego w postanowieniu sądu).
Zwalnianie lekarzy przez sąd z obowiązku
zachowania tajemnicy lekarskiej winno
przy tym następować wyjątkowo, tj. tylko
wtedy gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie
może być ustalona na podstawie innego
dowodu. Każdorazowo zatem ocena tego,
czy zachodzą podstawy do zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy
lekarskiej, będzie należała do sądu.
W odniesieniu do przywołanego
wyżej przykładu przesłuchiwania lekarzy w postępowaniu karnym (zarówno na
etapie postępowania przygotowawczego,
jak i sądowego) istotną kwestią jest brak
obowiązku uzyskiwania postanowienia
sądu w przedmiocie zwolnienia lekarza
z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej w sytuacji, gdy takie zwolnienie obowiązuje lekarza na mocy innych
obowiązujących przepisów prawa. Taka
sytuacja będzie zachodziła w przypadku

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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zwolnienia lekarza z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej przez dysponenta informacji objętych tą tajemnicą
lekarską, a którym to dysponentem jest
sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, a po śmierci pacjenta – osoba bliska
w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jeśli
bowiem pacjent (jego przedstawiciel ustawowy lub – po śmierci pacjenta – osoba
bliska) zwolni lekarza z tajemnicy, zasadnym jest złożenie przez lekarza zeznań
w charakterze świadka bez konieczności
wcześniejszego uzyskania postanowienia
sądu w tym zakresie (oświadczenie dysponenta tajemnicy lekarskiej w przedmiocie
zwolnienia lekarza z obowiązku jej dochowania niejako zastępuje ewentualne postanowienie sądu w tym zakresie).
Zwolnienie lekarza z tajemnicy lekarskiej
następuje w takim przypadku na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy, zaś
po śmierci pacjenta na podstawie art. 40
ust. 3 ustawy. Lekarz zwolniony z tajemnicy lekarskiej przez uprawnionego z mocy
prawa dysponenta informacji objętych tą
tajemnicą przestaje być osobą obowiązaną do zachowania tajemnicy związanej
z wykonywaniem zawodu w rozumieniu
przytoczonego wyżej art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego. Istotnym
jest przy tym, że oświadczenie pacjenta,

jego przedstawiciela ustawowego, lub –
po śmierci pacjenta – jego osoby bliskiej,
w przedmiocie zwolnienia lekarza z tajemnicy lekarskiej, musi być oświadczeniem
złożonym w stanie świadomości i swobody.
Co prawda, przepisy prawa nie wymagają
zachowania przez ww. osoby szczególnej formy oświadczenia w przedmiocie
zwolnienia z obowiązku zachowania
tajemnicy lekarskiej, nie mniej jednak
w interesie lekarza jest, aby dysponować
owym oświadczeniem w formie pisemnej,
w którym w sposób wyraźny wskazana
zostanie osoba, co do której pacjent, jego
przedstawiciel ustawowy, zaś po śmierci
pacjenta – jego osoba bliska, wyraził zgodę
na ujawnienie dotyczących pacjenta danych (zwolnienia z tajemnicy lekarskiej
nie można dorozumiewać), jak również
okoliczności, na których ujawnienie wyrażana jest zgoda.
W końcu należy pamiętać, że ujawnienie przez lekarza danych objętych tajemnicą lekarską stanowi nie tylko przewinienie
zawodowe, będące podstawą wszczęcia postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza. Polski ustawodawca
obwarował również obowiązek jej dochowania stosowną sankcją karną. Naruszenie
tajemnicy lekarskiej kwalifikuje się bowiem
jako naruszenie tajemnicy służbowej, o której mowa w przepisie art. 266 § 1 Kodeksu karnego, w myśl którego kto, wbrew

przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie
zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje
informację, z którą zapoznał się w związku
z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą,
działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Nadto naruszenie
tajemnicy lekarskiej może rodzić odpowiedzialność cywilnoprawną lekarza z tytułu
naruszenia dóbr osobistych pacjenta lub
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
czynem niedozwolonym w sytuacji, gdy
na skutek ujawnienia tajemnicy pacjent
takową szkodę poniósł. Niewątpliwie więc
poruszanie się w tematyce tajemnicy lekarskiej wymaga znajomości przez lekarza
szerokiego zakresu regulacji prawnych,
odnoszących się nie tylko stricte do prawa
medycznego, ale także do przepisów bezpośrednio niedotyczących zasad wykonywania zawodu lekarza – jak np. przywołany
Kodeks postępowania karnego. Powyższe
nakazuje więc podchodzenie do tematu
tajemnicy lekarskiej z należytą powagą
i ostrożnością. Tym bardziej, że zakres
tajemnicy lekarskiej jest zależny od woli
ustawodawcy, zaś rozstrzygnięcie czy lekarz jest zwolniony z obowiązku jej zachowania w oparciu o jeden z przypadków
określonych w art. 40 ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty często nastręcza
trudności.

Mechanizm podzielonej płatności
i solidarna odpowiedzialność za VAT
Maciej Górski
Skarbnik ORL w Szczecinie
Od 1 listopada br. za towary i usługi „wrażliwe” nabywca jest zobowiązany zapłacić
przelewem z rachunku firmowego, z wykorzystaniem mechanizmu podzielo‑
nej płatności (MPP). Mechanizm ten
oznacza, że na osobne konta kontrahenta
przelewana jest kwota netto za zakupiony
towar oraz kwota podatku VAT. MPP dotyczy również przedsiębiorców zwolnionych
z podatku VAT, czyli praktyki lekarskie
oraz podmioty lecznicze. Obligatoryjnie
MPP należy stosować, jeżeli kwota transakcji dotycząca towarów wrażliwych wykazanej na fakturze przekroczy 15 000 zł
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brutto. Do towarów wrażliwych ustawodawca zaliczył między innymi: smartfony,
sprzęt komputerowy i aparaty fotograficzne.
Pełną listę takich towarów i usług prezentuje załącznik nr 15 do ustawy o VAT.
WAŻNE: Warunkiem dokonania
zapłaty za towary bądź usługi metodą
podzielonej płatności jest posiadanie
firmowego rachunku bankowego.
Dokonując płatności podzielonej z rachunku firmowego z internetowej strony
banku zaznaczamy jedynie w formularzu
przelewy, że wybieramy płatność podzieloną. Opcji takiej nie ma w rachunkach
bankowych prywatnych.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

Odpowiedzialność nabywcy
Obowiązkowy mechanizm podzielonej
płatności trzeba stosować, jeżeli zostaną
łącznie spełnione 2 warunki:
1) towar lub usługa została wymieniona
w załączniku nr 15 do ustawy o podatku
od towarów i usług,
2) wartość towarów i usług wykazanych
na fakturze jest równa lub przekracza
kwotę 15 000 zł brutto.
Przedsiębiorca, który otrzyma fakturę na
kwotę przekraczająca 15 000 zł, z wykorzystaniem MPP zapłaci tylko za towary
i usługi ujęte w załączniku nr 15. To na
kupującym spoczywa obowiązek wyodrębnienia towarów i usług wrażliwych. Jeżeli
za towary i usługi wrażliwe przedsiębiorca
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VAT
zapłaci na zwykły rachunek, narazi się
na sankcje karno-skarbowe. Zgodnie
z art. 108a ust. 7 ustawy o VAT:
„W przypadku stwierdzenia, że podatnik dokonał płatności z naruszeniem
ust. 1a, naczelnik urzędu skarbowego
lub naczelnik urzędu celno-skarbowego
ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30%
kwoty podatku przypadającej na nabyte
towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, wykazane na fakturze, której dotyczy płatność. W stosunku
do osób fizycznych, które za ten sam
czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo
skarbowe, dodatkowego zobowiązania
podatkowego nie ustala się”.

Ustawodawca przewiduje również
sankcje w podatkach PIT i CIT. Wejdą
one w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Dodatkowo przed dokonaniem płatności podzielonej powinniśmy sprawdzić, czy
rachunek bankowy sprzedawcy widnieje
w tzw. białej księdze podatników dostępnej
w internecie.
Solidarna odpowiedzialność
Aby uniknąć obowiązkowego MPP można
podzielić zakupy na mniejsze, tak aby żadna
z faktur nie przekraczała 15 000 zł brutto.
Jest to jednak ryzykowne rozwiązanie. Jeżeli organ skarbowy zarzuci Kupującemu
niezachowanie należytej staranności przy
transakcji, będzie on solidarnie z dostawcą odpowiadał za nieodprowadzony VAT.

Bezpieczeństwo transakcji
Zapłata za towar z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności pozwala
uznać, że przedsiębiorca dochował należytej staranności przy transakcji. Dodatkowo wykorzystanie MPP zwalnia
przedsiębiorcę z:
– odpowiedzialności solidarnej,
– ryzyka nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego.
Uwaga
Wcześniej wprowadzone regulacje mówią,
że aby zaliczyć do kosztów zakup towaru
czy usługi przekraczający wartość 15 000 zł
faktura musi zostać zapłacona za pomocą
przelewu bankowego (nie gotówką).

Sprawozdawczo-Budżetowy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
odbędzie się 28 marca 2020 r.
w Hotelu Silver w Szczecinie
wrzesień–grudzień 2019

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

Uroczyste wręczenie
Praw Wykonywania Zawodu
Dnia 23 września 2019 r. w auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
odbyła się uroczystość wręczenia Praw
Wykonywania Zawodu, zorganizowana
przez Okręgową Izbę Lekarską Szczecinie.
Nowoprzyjętym członkom OIL
w Szczecinie – absolwentom uczelni
medycznych, prezes – dr n. med. Magda
Wiśniewska oraz sekretarz – dr n. med.
Grzegorz Czajkowski wręczyli dokument
uprawniający do wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty.
Kierując słowa do młodych lekarzy
prezes Magda Wiśniewska podkreśliła,
że lekarz to nie tylko zawód, to powołanie
i misja oraz obowiązek niesienia pomocy
innym. A otrzymane prawo wykonywania
zawodu to dokument, który towarzyszyć
będzie do końca pełnienia służby ratowania
zdrowia i życia człowieka.
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Jak co roku, wydarzenie zgromadziło
wielu znamienitych gości z regionu. W uroczystości wzięli udział: Senator RP – prof.
dr hab. n. med. Tomasz Grodzki, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa – Teresa Kalina, rektor PUM w Szczecinie – prof.
dr hab. n. med. Bogusław Machaliński
oraz dziekan Wydziału Lekarskiego PUM
w Szczecinie – prof. dr hab. n. med. Leszek
Domański, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ – Dariusz Ruczyński oraz
dyrektorzy szpitali ze Szczecina i z regionu.
W przemówieniach gości nie zabrakło kierowanych do młodych lekarzy życzeń wielu
sukcesów zawodowych oraz wytrwałości
i satysfakcji w pełnieniu służby drugiemu
człowiekowi.
Odczytane również zostały listy od marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz prezesa

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

Naczelnej Rady Lekarskiej prof. dr. hab.
n. med. Andrzeja Matyi.
Kończąc oficjalną część uroczystości prezes Magda Wiśniewska zwróciła
uwagę na rolę izby lekarskiej w życiu
zawodowym każdego lekarza i lekarza
dentysty, której zadaniem jest wspieranie
w wykonywaniu zawodu i ustawicznym
dokształcaniu, integrowanie środowiska
oraz niesienie pomocy w trudnych chwilach. Przewodniczący Komisji Młodego
Lekarza, dr Michał Bulsa zachęcał do
angażowania się w działalność samorządową, zapraszając również do współpracy
z komisją.
Na zakończenie uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu kwartetu smyczkowego String Girls Band, który wykonał
znane utwory muzyki klasycznej, musicalowej i jazzowej.
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PWZ / NAGRODY SPECJALIZACYJNE

Nagrody za egzamin
specjalizacyjny
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
po raz drugi już w tym roku przyznała
nagrody za egzamin specjalizacyjny zdany
w 2018 roku z wynikiem bardzo dobrym,
po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego.
Tym razem wyróżnieni zostali:
– Katarzyna Hołubczak – w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii oraz

wrzesień–grudzień 2019

– Piotr Burszewski – w dziedzinie chirurgii plastycznej.
Wręczenie nagród pieniężnych w wys.
1000 zł i listów gratulacyjnych nastąpiło
na październikowym posiedzeniu Rady.
Wszystkim uhonorowanym składamy
serdeczne gratulacje, życząc dalszych sukcesów zawodowych i osobistych!

(red.)

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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CO SŁYCHAĆ U DENTYSTÓW?

Kolejne „Najnowsze trendy
w stomatologii” już za nami
Agnieszka Ruchała-Tyszler
Po raz 23. odbyła się w konferencja naukowo-szkoleniowa „Najnowsze trendy
w stomatologii” zorganizowaną przez Komisję Stomatologiczną ORL w Szczecinie. Spotkanie otworzył wiceprezes ORL
Łukasz Tyszler, który przywitał uczestników i zaproszonych gości: prodziekana
Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM –
prof. Mariusza Lipskiego, kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej
i Endodoncji – prof. Jadwigę Buczkowską-Radlińską, kierownik Zakładu Stomatologii Zintegrowanej – prof. Katarzynę
Grocholewicz, kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej PUM –
prof. Ewę Sobolewską oraz wykładowców:
prof. Katarzynę Emerich (Gdański UM),
prof. Halinę Pawlicką (UM w Łodzi),
dr n. med. Małgorzatę Tomasik (PUM)

oraz dr. Jacka Kozłowskiego (IPL Giżycko).
Tematy wykładów były bardzo interesujące,
czego dowodem jest wysoka frekwencja słuchaczy i kuluarowe rozmowy z wykładowcami do późnych godzin popołudniowych.
Ciekawym pomysłem okazał się quiz
wiedzy na temat preparatów profilaktycznych z wykorzystaniem nośników elektronicznych przeprowadzony przez firmę
Colgate. Lekarze mogli zaznajomić się
z ciekawymi ofertami ubezpieczeniowymi (PZU) możliwością zakupu/wynajmu
markowych samochodów (BMW), najnowszymi środkami dezynfekcyjnymi
(Schulke) i nowoczesnymi materiałami
stomatologicznymi (GC).
O nasze podniebienia zadbała ponownie załoga hotelu Silver. Dziękuję za pomoc
partnerom naszej konferencji, jak również
mgr Kamili Sidor i mgr Agacie Baranowskiej z biura OIL.

Jesienią odbyło się wiele szkoleń praktycznych. Zainteresowanie było ogromne.
Można było nauczyć się na preparatach
projektowania płatów i różnych technik
szycia stosowanych w chirurgii periodontologicznej. Wypróbować nowości
technologiczne w odbudowie iniekcyjnej
zębów, czy adhezyjnej odbudowie w odcinku bocznym. Uczestnicy bardzo wysoko
ocenili wartość merytoryczną, praktyczną
i organizacyjną.
Dziękuję wykładowcom dr hab.
Agnieszce Droździk, dr n. med. Katarzynie Betlei, lek. dent. Danielowi Nowakowskiemu i pani tech. dent. Justynie
Kaście, a za pomoc organizacyjną firmie
Prodenmed.
Zapraszam do korzystania z kolejnych naszych ofert szkoleniowych, w tym
flagowej konferencji „Najnowsze trendy
w stomatologii”.

Z okazji
nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą przez cały Nowy Rok
życzy
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
przewodnicząca
Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
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CO SŁYCHAĆ U DENTYSTÓW?

Prof. dr hab. n. med. Halina Pawlicka, prof. dr hab. n. med. Katarzyna Emerich, dr n. med. Małgorzata Tomasik, lek. dent. Jacek Kozłowski, uczestnicy konferencji

Warsztaty: Cięcia, projektowanie płatów i techniki szycia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej, Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich odbudowach kompozytowych, Powrót do natury – biomimetyka w odbudowie adhezyjnej odcinka bocznego. Techniki adhezyjne i strategie odbudowy

wrzesień–grudzień 2019
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KOMUNIKAT

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 6 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 tel. 91 487 49 36 wew. 106
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XXIV konferencja naukowo-szkoleniowa

Najnowsze Trendy
w Stomatologii
Hotel Aquarius
KOŁOBRZEG, 20-22 marca 2020
Szanowni Państwo,
jest nam niezmiernie miło po raz kolejny zaprosić Państwa na Ogólnopolskie XXIV Najnowsze Trendy w Stomatologii.
Tym razem będziemy gościć w hotelu Aquarius, w przepięknym mieście Kołobrzeg, którego klimat sprzyja nauce
i integracji. Będzie można także zapoznać się z wieloma nowinkami technologicznymi nie tylko z branży stomatologicznej. Jako organizatorzy zadbamy o atrakcyjność naszego wydarzenia. W imieniu Komisji Stomatologicznej ORL
w Szczecinie serdecznie zapraszamy.

Dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Przewodnicząca KS ORL w Szczecinie

Dr n. med. Łukasz Tyszler
Wiceprezes ORL w Szczecinie

WYKŁADY

WARSZTATY

WYSTAWCY

INTEGRACJA

PAKIETY KONFERENCYJNE OD 579 ZŁOTYCH
Uczestnicy konferencji otrzymają punkty edukacyjne

Zgłoś się na www.trendywstomatologii.pl

wrzesień–grudzień 2019
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CHÓR OIL REMEDIUM

Kolejny sukces chóru Remedium
Alicja Trelińska-Zalewska
Chór OIL Szczecin Remedium zakończył
sezon artystyczny 2018/2019 udziałem
w koncercie chórów lekarskich podczas
X Kongresu Polonii Medycznej połączonego z III Światowym Zjazdem Lekarzy
Polskich w Gdńsku. Po raz kolejny rozpoczął nowy sezon artystyczny „z przytupem”.
Otóż na XIII Międzynarodowym Konkursie Chóralnym, który odbył się w dniach
19–22.09.2019 r. w Rimini we Włoszech,
startując w kategorii pieśń sakralna, zdobył brązowy dyplom. W konkursie brało
udział, w 5 kategoriach, 16 zespołów:
z Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji, Łotwy,
Indonezji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Polski. Wiele z tych zespołów reprezentowało
bardzo wysoki poziom. Grand Prix zdobył
Akademicki Chór Uralskiego Uniwersytetu Federalnego z Jekaterynburga. Biorąc
pod uwagę, że ów chór ma próby 3 razy
w tygodniu, a nasz – 1 raz, to możemy być
dumni z naszego osiągnięcia. Sukces ten
osiągnęliśmy pod batutą Łukasza Popiałkiewicza, bowiem nasz dyrygent, profesor
Ryszard Handke, z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł z nami pojechać do
Włoch. Będąc w Rimini mieliśmy okazję
zwiedzić to istniejące od III wieku p.n.e.
miasto, w którym urodził się i został pochowany Federico Fellini, a do którego
często nawiązywał w swoich filmach (vide
Amarcord). Nasze chóralne morsy mogły
codziennie zażywać kąpieli w Adriatyku,
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ciesząc się, że temperatura wody w morzu
była zdecydowanie wyższa od temperatury
powietrza (niestety pogoda nas nie rozpieszczała). Mielimy też okazję zwiedzić,
założoną na szczycie Monte Titano, stolicę
San Marino – państwa stanowiącego enklawę na obszarze Włoch, a której centrum
historyczne zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dużo wrażeń
dostarczyła nam wycieczka do Bolonii –
miasta posiadającego najstarszy w Europie,
a założony w 1088 r. uniwersytet, miasta
pełnego średniowiecznych i renesansowych
budowli, miasta romańskich oraz gotyckich
wież mieszkalnych i arkad, w którym parasolka nie jest potrzebna. Większość domów
niezależnie od okresu, w którym została zbudowana posiada podcienia, dzięki
którym ani zbyt mocne słońce ani deszcz,
nie przeszkadzają piechurom. Czy wiecie

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

państwo, że miastem partnerskim Bolonii jest m.in. Poznań? Wisienką na torcie
była wycieczka do Rawenny, dzięki której
mieliśmy szansę obejrzeć 5 z 8 zabytków
wczesnego chrześcijaństwa i mozaikarstwa,
wpisanych na listę światowego dziedzictwa
UNESCO. Stare powiedzenie – tego się nie
da opowiedzieć, to trzeba zobaczyć – jakże
jest prawdziwe w tym przypadku. Żadna
fotografia, film, obraz, nie oddają piękna
i uroku mozaik z Rawenny! Jak można więc
wywnioskować, poza przyjemnością śpiewania, bycie chórzystą Remedium pozwala
na przeżywanie wielu wspaniałych doznań
artystycznych w doborowym towarzystwie.
Oczywiście nie spoczywamy na laurach.
Przed nami jeszcze w tym roku koncerty
muzyki sakralnej, no i cały sezon kolędowy.
A w przyszłym roku... może kolejny konkurs chóralny?
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KOŁO SENIORA

„Mistrz i uczeń” –
hity muzyki wokalnej… i nie tylko
Halina Teodorczyk
W listopadowy wieczór, 13 listopada br.,
licznie spotkaliśmy się w gronie seniorów
w Klubie Remedium. Chwilą ciszy pożegnaliśmy naszych kolegów, którzy w tym
roku odeszli na „wieczny dyżur”. Członek
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie –
mgr farm. Wojciech Chmielak, w ciekawy
i komunikatywny sposób przekazał nam
informacje o zmianach w przepisach i zasadach wystawiania e-recept. Jest to temat
trudny i kontrowersyjny, i dlatego nasza
Izba organizowała, i nadal będzie kontynuować szkolenia w tym zakresie. Po tej,
wymagającej dużej uwagi i koncentracji
części naszego spotkania powitaliśmy trzy
artystki śpiewające i grające. Pani profesor
Iwona Górewicz, wykładowczyni w Zespole Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie zaszczyciła nasz
wieczór programem artystycznym z cyklu
„Mistrz i uczeń”. Mistrzem w tym zespole
była pani profesor – sopran, zaś uczniem
wybitna Joanna Sinkiewicz – sopran, tegoroczna absolwentka tej szkoły muzycznej. Akompaniowała na fortepianie pani
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profesor Alina Grochowska, wieloletnia pedagog i pianistka w Operze Szczecińskiej.
W nawiązaniu do obchodzonej niedawno
101. rocznicy Niepodległości w programie
znalazły się pieśni Ignacego Jana Paderewskiego. Decyzją Ministra Kultury i Sztuki
2019 rok był poświęcony twórczości Stanisława Moniuszki. Z tego też względu duża
część występu pieśniarek poświęcona była
twórczości tego kompozytora. Filharmonia Szczecińska nosi imię Mieczysława
Karłowicza. I jego kompozycje zostały zaprezentowane w trakcie koncertu. Joanna
Sinkiewicz, niezwykle utalentowana pieśniarka, śpiewała w szczecińskim kwartecie wokalnym „Tulia”, który reprezentował
nasz kraj na międzynarodowym konkursie Eurowizji. Zaprezentowała w czasie
występu tzw. biały śpiew. Był to fragment
bardzo charakterystycznego brzmienia tego
zespołu. Piękna Joasia odśpiewała pieśni
miłosne kompozytorów włoskich, francuskich, rosyjskich i austriackich. Uroczy
wieczór zakończono podziękowaniami,
gratulacjami i poczęstunkiem.

Foto: Mirosława Fryś, Marcin Czapp
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KOŁO SENIORA
WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE
NASZE SPOTKANIA W KLUBIE REMEDIUM –
SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE W I KWARTALE 2020 ROKU:

8 STYCZNIA 2020 r. – godz. 16.00
GALA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA – koncert zespołu ARTES ENSAMBLE
w składzie: Małgorzata Janaszek – wiolonczela i prowadzenie koncertu, Andrzej Janaszek i zaproszeni goście
12 LUTEGO 2020 r. – godz. 16.00
wykład pt. „POLSKA MISJA MEDYCZNA W AFRYCE”
dr hab. n. med., prof. PUM Jerzy Sieńko
11 MARCA 2020 r. – godz. 16.00
wykład pt. „POWITANIE WIOSNY – pokaz florystyczny”
Millena Gogarowska, kwiaciarna „Kwiaty na Fali” – CH FALA w Szczecinie
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. 91 487 49 36 wew. 110

WAŻNE DLA SENIORÓW ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZAMY KOLEŻANKI I KOLEGÓW DO UDZIAŁU
W TURNUSACH LECZNICZO-REHABILITACYJNYCH W 2020 ROKU:

OŚRODEK LECZNICZO-REHABILITACYJNY „RELAKS” W MIĘDZYWODZIU
23–30.03.2020 r. w cenie 770 zł – możliwe dofinansowanie, liczba miejsc 20
20–27.09.2020 r. w cenie 840 zł – możliwe dofinansowanie, liczba miejsc 12
Zapisy i szczegóły wyjazdów u przewodniczącej Koła Seniora Haliny Teodorczyk, kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl.
lub na spotkaniach Koła Seniora oraz u Mirosławy Fryś, tel. 91 487 49 36 wew. 110, biuro OIL w Szczecinie

Zdrowych, pogodnych i pełnych radości świąt Bożego Narodzenia,
wspaniałych chwil spędzonych w gronie najbliższych
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym 2020 Roku
życzy Koło Seniora ORL w Szczecinie
Jest taki dzień w środku zimy
Pachnący barszczem, choinką
Wesołych świąt sobie życzymy
Karmiąc się szczęścia drobinką.
Nadzieja wchodzi w nasze progi
Miłość otwiera ramiona
Dzień wszystkim nam drogi
Radość smutek pokona.
Pierwsza gwiazdka zaświeci
Życzliwość z uśmiechem się splata
W świat kolęda poleci
Wiara do serca wkracza.
Przystańmy więc na chwilę
Nadzieja niech przetrwa rok cały
Uśmiech króluje codziennie,
A wiara niech kruszy skały!

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA

Szanowni Państwo,
Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie informuje, że Okręgowa Rada
Lekarska w Szczecinie w dniu 23.01.2019 r. podjęła uchwałę w sprawie udziału w szkoleniach
organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie.
W szkoleniach organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie mogą brać udział
członkowie OIL w Szczecinie, którzy na dzień wpisania na listę uczestników danego szkolenia nie zalegają z obowiązkiem opłacania składek członkowskich na rzecz OIL w Szczecinie
za okres dłuższy niż 3 miesiące. Nie dotyczy to tych członków OIL w Szczecinie, którzy
zostali zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich lub z którymi podpisano porozumienie w sprawie spłaty wierzytelności z tytułu składek członkowskich pod warunkiem
wywiązywania się z porozumienia zgodnie z jego treścią lub którym umorzono zaległe składki
członkowskie, jeżeli po ich umorzeniu spełniają warunki, o których mowa powyżej.
Postanowienie nie dotyczą organizowanych przez OIL w Szczecinie kursów specjalizacyjnych
wpisanych na listę szkoleń Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz ogólnopolskich konferencji.
dr n. med. Mariusz Pietrzak
Przewodniczący Komisji
ds. Kształcenia Podyplomowego
ORL w Szczecinie

Konferencje, kursy, szkolenia
organizowane przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego
ORL w Szczecinie
17–18.01.2020 r. – Zastosowanie ultrasonografii w blokadach regionalnych w obrębie
kończyny górnej i dolnej – cz. I
19.01.2020 r. – Zastosowanie ultrasonografii w blokadach przedziałowych w obrębie
klatki piersiowej i brzucha – cz. II
25.01.2020 r. – 3. Europejskie Dni Anestezjologii Regionalnej
Szczegółowe informacje oraz zapisy na www.oil.szczecin.pl
zakładka: Konferencje, kursy szkolenia.
wrzesień–grudzień 2019

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

25

KOŁO HISTORYCZNE

Koło Historyczne
Maciej Mrożewski
Szanowni Państwo, w pismach do Rady Lekarskiej i prezes ORL w Szczecinie na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 roku,
wśród zadań jakie stawiają sobie członkowie
Koła Historycznego między innymi wymieniłem – zwrócenie szczególnej uwagi
na postacie związane z medycyną z okazji
XXX-lecia reaktywowanych izb lekarskich
1

w Polsce, a potem 100-lecie ich powstania
w 2021 roku. Ośrodek Historyczny NRL,
Koła Historyczne czy Komisje Historyczne
przy izbach lekarskich (bo niektóre tak się
nazywają) to nie izby pamięci. „To jedno
z narzędzi promocji dokonań polskich medyków w tworzeniu zrębów nowoczesnego
państwa obywatelskiego. Chciałbym wyłowić w naszym środowisku pasjonatów
historii odrodzonych izb lekarskich, jak

również najstarszych żyjących świadków
tamtej „gorącej jesieni” 19891. Rozpoczynamy inicjatywę związaną z uczczeniem
ludzi tworzących nasz samorząd – samorząd
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Na początek kol. Grzegorz Wojciechowski wygłosi wykład pt. „Chirurg Stanisław
Grodzki – pierwszy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Odrodzonego Samorządu OIL w Szczecinie”.

M. Stankiewicz, „Nowe powołania”, wywiad red. L. Krysiak, Gazeta Lekarska 2/19

Amelia Korycka, Irmina Mrożewska, Józef Janowski, Barbara Hanak-Janowska,
Tomasz Grodzki, Roman Milkiewicz, Grzegorz Wojciechowski

Grzegorz Wojciechowski

Chirurg Stanisław Grodzki

pierwszy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Odrodzonego Samorządu OIL w Szczecinie
Grzegorz Wojciechowski
Doktor Stanisław Grodzki urodził się
3 listopada 1923 r. w Dusinie (obecnie
to dzielnica Gostynia). Gostyń położony
w Wielkopolsce był nie tylko jego miejscem urodzenia, ale i domem rodzinnym.
Jak wspominają synowie, często rodzina
doktora spędzała tam wakacje. Do dzisiaj w Gostyniu mieszka siostra doktora – Kazimiera. Dr Grodzki ukończył tam
szkołę średnią. W 1946 roku rozpoczął
studia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Poznaniu pod kierunkiem wybitnych profesorów. Rektorem był Tadeusz
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Kurkiewicz – histolog, dziekanem Karol
Jonscher – pediatra, wykładowcami m.in.:
Wiktor Dega – twórca polskiej szkoły ortopedii i rehabilitacji, Anatol Dowżenko –
neurolog, Tadeusz Zwoliński – ginekolog.
Kolegami ze studiów byli przyszli profesorowie Zakładu Patomorfologii PAM: Aleksandra Krygier-Stojałowska i Stanisław
Woyke. A także dr Leszek Frycz, długoletni
ordynator Oddziału Torakochirurgii szpitala w Zdunowie i nauczyciel prof. Tomasza
Grodzkiego. W tym samym roku studia
medyczne ukończył Zdzisław Kwaśniewski, ojciec późniejszego prezydenta RP. Po
uzyskaniu dyplomu dr Grodzki rozpoczął
w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Stoją: pierwszy z lewej J. Duszkiewicz, pierwszy z prawej Henryk Jeziorowski, siedzą: Stanisław Grodzki, Jan Studziński

pracę w Grodzisku Wlkp. Wkrótce został
powołany do służby wojskowej i skierowany
do pracy w Kamieniu Pomorskim. Następnie został przeniesiony do Szczecina
do 109. Wojskowego Szpitala Garnizonowego przy ulicy Piotra Skargi. Od roku
1974 zmieniono jego nazwę i funkcję na
„Rejonowy”. Szpital ten, który w stanie
nienaruszonym przetrwał wojnę, został
zbudowany w 1932 roku pod kierunkiem
i nadzorem prof. Siegfrieda Stephana
(prywatnie docent na uniwersytecie
w Greifswaldzie). Zaledwie tydzień po
objęciu władzy w mieście przez polską
administrację, 13 lipca 1945 r. wykonano
tam pierwszą operację. Na podstawie decyzji prezydenta miasta, inż. Piotra Zaremby,
14 sierpnia 1945 r. nastąpiło przekazanie szpitala władzom wojskowym. W ten
sposób 12. Chirurgiczny Polowy Szpital
Ruchomy, który szlak bojowy rozpoczął
w grudniu 1944 r. znalazł stałą siedzibę
i przyjął nazwę Szpitala Garnizonowego.
Doktor Grodzki 29 czerwca 1953 r. rozpoczął pracę na oddziale chirurgicznym.
W tym czasie ordynatorem był dr Bolesław
Kośmider, a od maja 1955 r. dr Szymon
Remigolski.

wrzesień–grudzień 2019

Na Oddziale Chirurgicznym 109. WSR
przeprowadzano leczenie operacyjne z pełnego zakresu chirurgii ogólnej, a do czasu
utworzenia Oddziału Ortopedii – również
chirurgii urazowo-ortopedycznej. Unikalne
doświadczenie w porównaniu do innych
oddziałów chirurgicznych zdobywano
w operowaniu ran postrzałowych.
Oddział chirurgii ogólnej 109. Szpitala
Wojskowego w Szczecinie zabezpieczał
nie tylko potrzeby wojska, ale pełnił również funkcje cywilne dla mieszkańców
miasta i całego regionu, z ostrymi dyżurami włącznie. Doktor Grodzki szybko zdobywał doświadczenie zawodowe lecząc
pacjentów w pełnym zakresie chirurgii.
W 1962 r. uzyskał specjalizację II st. z chirurgii ogólnej. Został zastępcą ordynatora, a 31 października 1967 r. mianowano
go ordynatorem. W okresie ordynatury
dr. Remigolskiego wykonano spektakularne
zabiegi na sercu: cztery komisurotomie
mitralne (po raz pierwszy w Szczecinie),
operację tętniaka serca oraz kilka operacji przemieszczenia tętnicy piersiowej
wewnętrznej w celu poprawy ukrwienia
mięśnia sercowego. Z inspiracji prof.
Rutkowskiego przeprowadzono zabiegi

odnerwienia zatoki szyjnej w astmie. Wprowadzono metodę cholangiomanometrii
śródoperacyjnej. W celu obrazowania układu wrotnego wykonano splenoportografię
oraz umbilikografię. We współpracy z pracownią radiologii wykonywano aortografie.
W okresie ordynatury dr. Grodzkiego rozpoczęto wykonywanie zabiegów związanych
z kalectwem dróg żółciowych. Z zakresu
chirurgii onkologicznej wykonywano operacje nowotworów żołądka, jelita grubego i sutka. Doktor Grodzki ze szczególną
umiejętnością i pasją przeprowadzał operacje kolorektalne. We współpracy z prof.
Wiechowskim rozpoczął zabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej. Współpracując
z Poradnią Endokrynologiczną, oddział
specjalizował się w operacjach tarczycy.
Prowadzono leczenie operacyjne zespołu
pozakrzepowego. Wprowadzono również
leczenie operacyjne z zakresu torakochirurgii. Były to operacje wykonywane z powodu odmy samoistnej oraz usztywnianie
szkieletu klatki piersiowej w przypadkach
pourazowego wyłamania żeber (metodą
Frycza). Spektakularnym dokonaniem były
operacje czterech pacjentów z ranami kłutymi serca – wszystkie z powodzeniem.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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W 1977 r. dr Grodzki obronił pracę doktorską „Uszkodzenia petardowe ręki w aspekcie sądowo-lekarskim”. W tym samym roku
awansował na stopień pułkownika. Oddział
Chirurgii szpitala wojskowego cieszył się
znakomitą opinią zarówno pacjentów, jak
i lekarzy naszego rejonu. Często pacjentami stawali się lekarze oraz ich rodziny.
Doktor Kazimierczak wspomina: „Chorzy
znajdujący się pod jego opieką, otoczeni
byli szczególną troską, a fachowe leczenie
połączone było zawsze z wielkim szacunkiem i współczuciem dla ich cierpienia.
Takiej samej empatii wymagał również
od całego, współpracującego z nim personelu”. Świadczy o tym zwyczaj codziennych wieczornych wizyt na oddziale, aby
doglądać chorych. Jego współpracownicy
określają Go jako wspaniałego szefa. Zachęcał swoich asystentów do podnoszenia
kwalifikacji i pracy naukowej. Pozwalał na
wprowadzanie przez nich nowych technik
chirurgicznych i zabiegów. Starał się aby
wszyscy operowali wszystko, aby na jego
oddziale nie dzielono chirurgii ogólnej na
małe specjalności. Sam był wszechstronnym chirurgiem.
Syn dr. Grodzkiego – Tomasz wspomina: 1984 roku miał 61 lat, stopień pułkownika i był gotów do dalszej pracy, ale
władze stanu wojennego niechętne Ojcu,
dlatego, że nigdy – mimo wielu namów –
nie zapisał się do PZPR (co w wojsku było
ewenementem), wykorzystały fakt, że doznał zawału serca i pod tym pretekstem
zwolniły go dość brutalnie ze służby wojskowej. Pewien wpływ na to miała moja
skromna działalność opozycyjna, gdyż
zarzucono mu złe wychowanie syna (złe,
tzn. nie w duchu socjalistycznym) i wprost
powiedziano, że cierpi za grzechy syna.
Nigdy komunistycznej władzy nie potrafiłem tego wybaczyć.
Po odejściu ze stanowiska, dr Grodzki
kontynuował pracę w spółdzielni lekarzy
„Medicus”. Dzięki przychylności dr. Kazimierczaka, swojego następcy, oraz komendanta szpitala – dr. Słomińskiego,
czasami operował również na oddziale,
któremu dawniej szefował. Po koniec lat
osiemdziesiątych dr Grodzki zaangażował
się w reaktywowanie samorządu lekarskiego. Na pierwszym zjeździe Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, który odbył się
8 listopada 1989 r., został Okręgowym
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej. W tym czasie w skład OIL w Szczecinie
wchodzili również lekarze z ówczesnego
województwa gorzowskiego i koszalińskiego. Delegatów było prawie pięciuset. Nie
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Dr Grodzki i dr Słomiński

zdawano sobie sprawy z roli, jaką będzie pełnił w reaktywowanym samorządzie rzecznik odpowiedzialności zawodowej. Dobrym
tego przykładem jest fakt, że na pierwszym
zjeździe nie wybrano jego zastępców. Zostało to zrobione dopiero po kilku miesiącach. Organizację pracy rzecznika i jego
biura trzeba było zaczynać od zera. Równie
ważne jak logistyka, był styl sprawowania
tak ważnego urzędu. Doktor Grodzki wywiązywał się z tego zadania z olbrzymim
taktem i wyczuciem. Miał duże zdolności
mediacyjne, dzięki czemu większość spraw
udawało mu się załatwić bez skierowania
na drogę sądową. Ciekawostką jest fakt, że
pierwsze biuro rzecznika mieściło się przez
kilka miesięcy w budynku Urzędu Wojewódzkiego. Kierownikiem biura rzecznika
została mgr Barbara Świątek, która wcześniej pełniła podobną rolę przy Rzeczniku
Dobra Służby Zdrowia w Komisji Kontroli
Zawodowej. Organ ten został zlikwidowany po powstaniu Izby Lekarskiej. Komisja
podlegała lekarzowi wojewódzkiemu, co
stanowiło zasadniczą różnicę w funkcjonowaniu obu rzeczników.
W pierwszej kadencji Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności zawodowej
wpłynęło do jego biura 145 spraw, z czego
załatwiono 141 (97,8%). Według specjalności medycznych spraw internistycznych było
27, chirurgicznych 16, ginekologiczno-położniczych 16, psychiatrycznych 13, stomatologicznych 23, innych 46. Zwraca uwagę
bardzo mały odsetek spraw, które nie zostały
rozpatrzone i zostały przekazane rzecznikowi następnej kadencji. 6 spraw przekazano
do Okręgowego Sądu Lekarskiego (4 sprawy
w w w.o i l.szcze c i n.p l

zakończyły się karą upomnienia, 1 – naganą
1 – umorzeniem). Dwie sprawy przekazano
do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 1 – do sądu powszechnego.
W drugiej kadencji OIL dr. Grodzkiemu
powierzono funkcję przewodniczącego
Sądu Lekarskiego. Tej kadencji nie dane
mu było dokończyć.
Doktor Grodzki zmarł nagle 4 marca
1995 roku. W lutym 1996 roku dr Małgorzata Gawrońska złożyła wniosek o nadanie doktorowi medycyny Stanisławowi
Grodzkiemu tytułu Honorowego Członka
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Pośmiertnie. Tytuł przyznano jednogłośnie.
Wychował dwóch synów. Obaj zostali
lekarzami. Starszy – Piotr jest ginekologiem,
od lat pełni kierownicze role w ochronie
zdrowia. Tomasz Grodzki został torakochirurgiem, od blisko 25 lat jest ordynatorem,
uzyskał tytuł profesora. Od czasów studenckich angażuje się w działalność społeczną
i polityczną. W pierwszej kadencji izby lekarskiej obaj bracia byli członkami Okręgowej Rady Lekarskiej. Tak więc trzech
członków jednej rodziny pełniło odpowiedzialne funkcje w samorządzie lekarskim.
W trzydziestoletniej historii odrodzonego samorządu lekarskiego bardzo
wielu kolegów wyróżniało się aktywnością
społeczną i zaangażowaniem w sprawy
środowiska. Warto przypominać sylwetki
i życiorysy tych ludzi, gdyż pamięć o ich
pracy i wkładzie w pomyślność naszego
czasu jest niebagatelna. Piękną kartę tej
historii zapisał chirurg, wychowawca, nauczyciel, wrażliwy i dobry człowiek – doktor nauk medycznych Stanisław Grodzki.
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FELIETON

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

ZUMBA FITNESS
ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ
W KAŻDY CZWARTEK O GODZ. 18.30
W SIEDZIBIE OIL W SZCZECINIE –
SALA RADY, NA PARTERZE
Zainteresowane osoby prosimy
o kontakt mailowy: ksidor@oil.szczecin.pl
lub telefoniczny: 91 487 49 36 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:

wrzesień–grudzień 2019

FitProfit: 125,00 zł

FitSport: 59,00 zł

cena karty nielimitowanej

cena karty na 8 wejść

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

Szczecińska edycja
„Europejskiego Tygodnia Urologii”
prof. dr hab. med. Marcin Słojewski
kierownik Katedry i Kliniki Urologii
i Onkologii Urologicznej
Samodzielnego Publicznego Szpitala
Publicznego Nr 2 PUM w Szczecinie
W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Urologii Klinika Urologii i Onkologii
Urologicznej PUM w Szczecinie tradycyjnie podjęła szereg nowych lub cyklicznych
inicjatyw mających na celu m.in. popularyzację zdrowego, aktywnego stylu życia
oraz pierwotnej profilaktyki chorób nowotworowych, którymi zajmuje się nasza
specjalność. Przy okazji prezentujemy
również potencjał szczecińskiej urologii
akademickiej w zakresie nowoczesnych
metod diagnostyki i leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem technik minimalnie
inwazyjnych oraz zwalczamy stereotypy
związane z chorobą nowotworową, które
niejednokrotnie opóźniają zgłaszanie objawów lekarzowi i zamykają wielu pacjentom
możliwości wczesnej i skutecznej terapii.
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Już po raz czwarty zorganizowaliśmy
sportowo-rekreacyjną imprezę publiczną,
która od ubiegłego roku w związku z pozyskaniem sponsora strategicznego nosi
nazwę „Sanprobi-Urorun”. 21 września br.,
w sobotnie słoneczne przedpołudnie atrakcyjny program wydarzenia zgromadził na
szczecińskich Jasnych Błoniach kilkuset
uczestników oraz tłumy kibiców i spacerowiczów. W tym roku pobiliśmy rekord
frekwencyjny przekraczając liczbę pięciuset
uczestników we wszystkich konkurencjach.
Były one dostosowane do możliwości fizycznych oraz stawianych sobie wyzwań.
W związku z tym, że trasa biegu nie zmienia się od początku naszej imprezy wielu
jej uczestników stawia sobie za punkt honoru pobicie ubiegłorocznych czasów, które
mierzone są profesjonalnie z dokładnością
do ułamków sekund. Szczególnie cieszyła
duża liczba dzieci startujących w różnych
kategoriach wiekowych i dystansach. Nawet
najmłodsi uczestnicy wykazali się olbrzymim hartem i duchem rywalizacji. Nagrodą
w w w.o i l.szcze c i n.p l

były piękne medale i koszulki, które jak
widzimy po szczecińskich trasach biegowych i siłowniach służą jeszcze długo po
samym wydarzeniu! Na starcie stanęli dorośli zawodnicy w kategorii nordic walking
(dystans 5 km, 110 uczestników, najlepszy
czas 35:34) oraz bieg na dystansach 5 km
(152 osób, najlepszy czas 19:34) i 10 km
(66 osób, najlepszy czas 43:05) po pięknych
trasach parku im. Jana Kasprowicza ze
startem i metą w reprezentacyjnym miejscu, u podnóża Pomnika Czynu Polaków.
Rożne kategorie (K/M, open/pracownik
służby zdrowia) pozwoliły na uhonorowanie pucharami i nagrodami nie tylko
wytrawnych sportowców, ale i amatorów,
stanowiąc dla nich zachętę do regularnego
uprawiania ruchu i udziału w takich imprezach. Jak i w ubiegłych latach zaproszenie
do udziału w specjalnie zorganizowanym
biegu przyjęli podopieczni Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, dzieci poruszające się
na wózkach inwalidzkich z powodu chorób i urazów rdzenia kręgowego. Wspierał
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ich wielki sportowiec, znany szczeciński
paraolimpijczyk Arkadiusz Skrzypiński,
ambasador firmy Sanprobi. Ich zmagania
z własnymi ograniczeniami i determinacja
w pokonywaniu trasy zostały nagrodzone
szczególnymi brawami i dopingiem. Imprezie towarzyszą m.in. szeroka oprawa
muzyczna z profesjonalną konferansjerką, rozgrzewka prowadzona przez trenerów, wystawy organizacji prozdrowotnych,
stoiska informacyjne m.in. policji, straży
pożarnej. W tym roku olbrzymią atrakcją
dla najmłodszych były również: plac zabaw,
dmuchane zabawki ruchowe oraz zajęcia
z tzw. animatorami (malowanie twarzy,
zabawy i gry z nagrodami, występy iluzjonistów, szczudlarzy itp.). Powodzeniem
cieszyła się również możliwość zwiedzenia
samochodu pożarniczego. Impreza została
objęta patronatem Prezesa PTU, Prezydenta Szczecina, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, JM Rektora
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie. Partnerem medialnym było
radio RMF FM. W trakcie imprezy promowaliśmy ideę wczesnych badań przesiewowych oraz zdrowego i aktywnego stylu życia
jako profilaktyki schorzeń urologicznych, ze
szczególnym podkreśleniem nowotworów.
Praktyczną kontynuacją przesłania promowania badań urologicznych był „Dzień
Badań Przesiewowych” organizowany od
kilku lat w naszej klinice. 24 września w godzinach popołudniowych lekarze kliniki
pracując do godzin wieczornych równolegle
w trzech gabinetach Poradni Przyklinicznej
przyjęli ponad 100 osób, wykonując u każdej
z nich badanie fizykalne i USG, w kilku
koniecznych przypadkach kierując na dalszą pogłębioną diagnostykę (tomografia,
biopsja stercza). Corocznie na badania tego
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typu zapraszamy jakąś szczególną grupę
zawodową, aby wzmocnić medialny przekaz
wydarzenia i aby zaszczepić w pewnych
środowiskach przekonanie o konieczności
regularnego badania. W tym roku na nasze
zaproszenie przybyła liczna grupa strażaków z Komendy Miejskiej w Szczecinie,
„z fasonem” zajeżdżając pod drzwi poradni
wozem pożarniczym. Inną liczną grupą
byli zawodnicy drużyny koszykarskiej PGE
Spójnia Stargard, którzy w podziękowaniu
za zaproszenie wręczyli zespołowi kliniki
koszulkę sportową z podpisami wszystkich graczy. Trzymany na zdjęciu baner,
w szczególny sposób apelujący do kibiców,
aby „byli mężczyznami” zawisł również na
trybunach w trakcie oficjalnego meczu
drużyny transmitowanego przez jedną ogólnopolskich sieci telewizyjnych. W ramach
„Europejskiego Tygodnia Urologii” inicjatywy podejmowali również lekarze kliniki
w innych miejscach swojej aktywności zawodowej. Na przykład koledzy R. Stamirowski i M. Kubis wykonali kilkadziesiąt
bezpłatnych badań ultrasonograficznych
dla mieszkańców Stargardu. Aktywność
społeczna i cele Polskiego Towarzystwa
Urologicznego przejawiające się w działalności kliniki szczecińskiej były również
tematem przewodnim wielu wywiadów
i wypowiedzi dla mediów zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Imprezy organizowane w Szczecinie i regionie w ramach
„Europejskiego Tygodnia Urologii” wpisały
się na trwałe w szczeciński kalendarz wydarzeń o charakterze popularyzatorsko-medycznym. Należy również podkreślić,
że cykliczny charakter i zasięg społeczny
biegu „Urorun” stanowi istotną wartość
pozamaterialną w kształtowaniu postaw
prozdrowotnych mieszkańców nie tylko
naszego regionu.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

31

KOŁO HISTORYCZNE

Koło Historyczne
Maciej Mrożewski
Szanowni Państwo, Pani Lucyna Krysiak w artykule „30 lat odrodzonych izb
lekarskich” Gazeta Lekarska nr 3/2019,
na str. 10 napisała: „Samorząd w nowej
formule wyrósł na fali solidarnościowej odnowy, ponieważ zanim doszło
do uchwalenia ustawy o izbach lekarskich, były już próby jego reaktywacji.
12 grudnia 1981 r. w Poznaniu, podczas
Ogólnopolskiej Konferencji Lekarzy zwołanej z inicjatywy Sekcji Służby Zdrowia
NSZZ „Solidarność”, podjęto uchwałę
o potrzebie reaktywowania samorządu
lekarskiego, ale następnego dnia ogłoszono stan wojenny…”. My posiadamy
dokumenty związane z działalnością
1
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w tym kierunku, ale o piętnaście miesięcy wcześniejsze.
12 września 1980 r. w Szczecinie
na terenie PSK 1 odbyło się posiedzenie
w sprawie postulatów służby zdrowia terenu województwa szczecińskiego. Członkami Zespołu Komisji Redakcyjnej byli:
– przewodnicząca – doc. dr med. Halina
Pilawska,
– członkowie – dr Michał Kurowski,
dr Wincenty Osiński, prof. Stanisław
Woyke, dr Ryszard Kurdzielewicz, pielęgniarka Zofia Wasilewska.
Szczecińskie środowisko lekarskie zgłosiło
propozycję reaktywowania izby lekarskiej,
który (samorząd – przyp. M. Mrożewski)
nie tylko broniłby interesów materialnych
lekarzy, ale przede wszystkim stałby na

straży etyki zawodowej pracowników medycznych1. Uznano więc pilną potrzebę
podniesienia społecznej rangi zawodów
medycznych: lekarza, pielęgniarki, sanitariuszki, itp. Prawa i obowiązki, odpowiedzialność i przywileje ma uregulować
ustawa o zawodach medycznych. Na podstawie tego samego aktu prawnego miano
powołać do życia izbę lekarską. Dla wielu
powodów w rocznicę XXX-lecia reaktywowania odrodzonego samorządu lekarskiego
mówienie, pisanie o tych, którzy wtedy to
urzeczywistniali jest naszym obowiązkiem.
Z prawdziwą przyjemnością poproszę dziś dr. M. Chruściela o wygłoszenia
wykładu pt. „Profesor Halina Pilawska –
Pierwsza Prezes Odrodzonego Samorządu
Lekarskiego”.

Protokół z posiedzenia 12 września 1980 r. w sprawie postulatów służby zdrowia terenu województwa szczecińskiego, Kurier Szczeciński
15 wrzesień 1980 r. i 27 październik 1980 r. „Nasze zdrowie zależy od ludzi”, red. Janusz Ławrynowicz

Michał Kurowski, Józef Janowski, Barbara Hanak-Janowska

Halina Ey-Chmielewska, Grzegorz Wojciechowski,Ireneusz Mazurski

Roman Milkiewicz,Wanda Andrzejewska,Mieczysław Chruściej,Irmina Mrożewska,
Maciej Mrożewski

Roman Milkiewicz, Wanda Andrzejewska, Mieczysław Chruściel, Irmina Mrożewska
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Profesor Halina Pilawska

pierwsza Prezes Odrodzonego Samorządu Lekarskiego
Mieczysław Chruściel
Zdarzają się ludzie zafascynowani własnym ego. Biegną przed siebie, zapominając o celu tej gonitwy. Przy każdej okazji
okazują łagodne oblicze, wygłaszając kwieciste bukiety nowomowy. Przypadkowe,
niezamierzone wtargnięcie w wir ważnych
wydarzeń okrzykują bohaterstwem i roszczą sobie pretensje do kombatanctwa, do
okazywania podziwu. Na szczęście jest
też wielu takich, dla których
lata uczciwej i nienagannej
pracy nie są niczym niezwykłym, zaś ich świadomy udział
w wielkich przemianach jest
naturalnym wynikiem wrażliwości na otaczający nas świat.
Mają oni odwagę powiedzieć
w twarz królowi, że jest nagi, po
czym najnormalniej w świecie
zajmują się swoją codzienną
pracą. Nie oglądają się przy
tym na splendor i apanaże.
Nadal cierpliwie podążają
swoją drogą. To właśnie im
najbardziej przystoi przywoływać słowa Moliera, że „w sukni
i w birecie nawet największe
bredzenie staje się uczonością”.
Niespieszni, odpowiedzialni, poważni… jakże dzisiaj
niemodni.
11 kwietnia 2017 r. profesor Halina Pilawska odeszła na
wieczny dyżur. Była dobrym
i życzliwym człowiekiem.
Niewiele jest osób tak kulturalnych, ciepłych i uczynnych,
jaką była. Cechowała Ją skromność, pracowitość, empatia i wrażliwość.
W najwyższym stopniu troszczyła się o solidarność środowiska, ale najwyżej ceniła
i propagowała etos pracy lekarza.
Urodziła się w 1924 r. w Kaliszu.
Wcześnie osierocona przez ojca, od 1939 r.
zamieszkała wraz z matką w Warszawie.
W czasie okupacji pobierała naukę na tajnych kompletach, gdzie w 1944 r. uzyskała
maturę. Pracowała od wczesnej młodości.
W ciężkim okresie, w okupowanej stolicy były to rozmaite zajęcia. Była gońcem
w biurze architektonicznym, recepcjonistką
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w szpitalu, ekspedientką w hurtowni papieru, asystentką w gabinecie dentystycznym.
Jako żołnierz AK walczyła w Powstaniu
Warszawskim. Ciężko ranna cudem została
wydobyta spod gruzów. Była operowana
w polowym szpitalu. Po upadku Powstania przebywała w obozie w Pruszkowie.
Po latach wspomnienia z czasów okupacji
zdeponowała w Muzeum Powstania Warszawskiego i opublikowała je w drugim
tomie Pamiętników Lekarzy.

W 1945 r. rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 1948 r. przeniosła się na IV rok studiów
do nowo otwartej Akademii Lekarskiej
w Szczecinie. W 1951 r. otrzymała dyplom
lekarza. Poślubiła kolegę, Zbigniewa Pilawskiego (późniejszego profesora medycyny).
Urodziła dwoje dzieci. W 1972 r. uzyskała
habilitację i została zatrudniona na stanowisku docenta. W 1983 r. otrzymała tytuł
profesora nadzwyczajnego, a w 1993 zwyczajnego. Halina Pilawska miała długie
i wspaniałe życie. Córka jest architektem,

syn Maciej – lekarz ortopeda mieszka i pracuje w Szwecji. Doczekała się wnuków
i prawnuczek. Pracowała od wczesnej młodości. Od czasów studenckich w uczelni,
a po dyplomie jako asystentka w Klinice Ginekologii i w Zakładzie Higieny. Potem była
lekarzem szkolnym, wykładowcą w szkole
pielęgniarek i położnych. Obroniła doktorat, uzyskała specjalizację z pediatrii
i z zakresu higieny. Powołano Ją na stanowisko kierownika Zakładu Propedeutyki Pediatrii. Jako naukowiec
uczestniczyła i przewodniczyła wielu ważnym komisjom,
radom i zespołom – głównie
w macierzystej PAM. Założyła Komisję Bioetyczną i była
pierwszą jej przewodniczącą.
Wypromowała wielu doktorantów, była opiekunką kilku
habilitacji oraz recenzentką
nominacji profesorskich. Od
początków działalności zawodowej była członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
Przez wiele lat przewodniczyła szczecińskiemu Oddziałowi
PTL i była członkiem Zarządu Głównego w Warszawie.
W tamtych czasach zorganizowała wielką ilość zebrań naukowych, imprez kulturalnych
i niezapomnianych Bali Lekarza. Pamiętam, z jaką tremą
uczestniczyłem w zebraniach
PTL, które Pani Profesor organizowała w amfiteatralnej sali
wykładowej szpitala przy Unii
Lubelskiej. Przynależność do
PTL była dla młodego lekarza
prawdziwym zaszczytem i przywilejem,
zwłaszcza że nie było innej tak wielkiej
organizacji środowiskowej, a towarzystwa specjalistyczne nie były tak liczne
jak dzisiaj.
Podpisanie porozumień sierpniowych
w Szczecinie w 1980 r. otworzyło drogę do
porządkowania postulatów dotyczących
organizacji ochrony zdrowia. Nakazem
chwili było szybkie stworzenie zespołu,
który zorganizuje dyskusje nad najistotniejszymi sprawami poczynając od płacowych, a kończąc na potrzebie zmian
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funkcjonowania systemu. W tym kluczowym momencie w wąskim gronie osób
ustalających strategię działania znalazła
się Pani prof. Halina Pilawska – opowiada doktor medycyny Michał Kurowski –
od 1997 r. Honorowy Członek Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie. Dzięki pełnemu determinacji i zaangażowania tej
grupy, przystąpiono do uporządkowania
postulatów, złożonych na ręce Komitetu
Strajkowego w Stoczni Szczecińskiej. Problemy poruszone w nich obejmowały tak
wiele zagadnień, iż wymagało to stworzenia

wielu zespołów, dzięki pracy których można
było przygotować się do spotkania z reprezentacją Ministerstwa Zdrowia. Spotkanie
szczecińskie zapoczątkowało ogólnopolską
debatę dotyczącą funkcjonowania służby
zdrowia, która przeniosła się do Gdańska,
gdzie tworzyły się struktury Solidarności.
Włączenie się do działania w tym najwcześniejszym okresie zrywu narodowego takich
osób jak Pani Profesor – kontynuuje doktor
Kurowski – przyciągnęło wiele znaczących
autorytetów, co w połączeniu z entuzjazmem szerokiego grona zaangażowanych

osób z całego środowiska medycznego
przełożyło się na bardzo konkretne efekty. Przygotowano propozycje najbardziej
palących zmian, które potem były dyskutowane i zakończone podpisaniem porozumień na szczeblu rządowym w Gdańsku.
Realizacja porozumień sierpniowych we
wszystkich dziedzinach zakończyła się
smutnym finałem, jakim był stan wojenny. Wcześniej jednak został zrealizowany
przez Rząd postulat płacowy, co było dużym
sukcesem Solidarności Służby Zdrowia.
Negocjacje dotyczące postulatów środowiska medycznego obejmowały nie tylko
placówki ściśle medyczne, ale wszystkie
służby współpracujące.
Z pierwszymi solidarnościowymi protestami związane są też pierwsze postulaty
reaktywowania samorządu lekarskiego,
mimo, że szczęśliwy finał miały mieć one
dopiero dziewięć lat później. Propozycje te
zostały zgłoszone przez doktora Kurowskiego, ówczesnego szefa Służby Zdrowia Solidarności ministrowi Marcinkiewiczowi,
który przybył wówczas na rozmowy jeszcze
przed strajkami gdańskimi 1, 2.
Lata transformacji ustrojowej to najbardziej aktywny okres działalności społecznej Pani Profesor Haliny Pilawskiej.
W szczególny sposób zasłużyła się sprawie reaktywacji samorządu lekarskiego
i powołania w Szczecinie Okręgowej Izby
Lekarskiej. Była jej pierwszym Prezesem –
Założycielką. Przez wiele lat zasiadała
w gronie kolegów prowadzących samorząd. Potrafiła uważnie słuchać innych
ale zawsze Jej głos był niezwykle ważny
w podejmowaniu istotnych decyzji. Cieszyła się szacunkiem i uznaniem. Jej
zdanie liczyło się w czasie zebrań i posiedzeń, czy to zjazdowych, czy towarzyskich. Przewodnicząc Komisji Socjalnej
w OIL roztoczyła opiekę nad seniorami,
zabiegając o zapomogi dla tych w złej sytuacji materialnej. Założyła i prowadziła
Koło Seniorów OIL, osobiście odwiedzała chorych i osamotnionych. Pracowała
społecznie w hospicjum, była przewodniczącą rady szkół promujących zdrowie
w Pomorskim Konsorcjum Zdrowia. Była
jedną z założycieli Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, którego była również opiekunką
i wykładowcą. Pełniła funkcję organizatorki i koordynatorki Szkoły Zdrowia
w Zamku Książąt Pomorskich. Dużo pisała. Była redaktor naczelną i autorką wielu

1 Protokół z posiedzenia w sprawie postulatów służby zdrowia województwa szczecińskiego 12 września 1980 roku, PSK 1, przewodnicząca Komisji Redakcyjnej doc. dr hab. n. med. Halina Pilawska, członkowie dr n. med. Michał Kurowski, prof. dr hab. n. med. Stanisław Woyke i inni
2 „Nasze zdrowie zależy od ludzi” Kurier Szczeciński, 15 września 1980 roku, red. Janusz Ławrynowicz
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artykułów w „Vox Medici” od początków
istnienia biuletynu. Jej artykuły pojawiały
się niemal w każdym numerze, do ostatnich lat życia. Relacjonowała spotkania
i wyjazdy z seniorami, olimpiady sportowe,
których była niestrudzoną organizatorką,
opisywała postępy szlachetnej idei budowy Domu Seniora Lekarza w Warszawie
i wiele innych, ważnych inicjatyw. Propagowała kulturę i wartości humanistyczne
w środowisku lekarskim.
Ze szczególnym sentymentem doktor
Michał Kurowski wspomina tamte czasy,
kiedy mimo represji liczyło się autentyczne zaangażowanie, wiara w słuszność
swoich przekonań, entuzjazm i bezinteresowność niesionego trudu. Ta
ofiarność była niezbędna podczas kilkudziesięciogodzinnych debat ze stroną
rządową, szczególnie podczas rozmów
w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku
w listopadzie 1981 roku, które odbywały
w kilku turach, a zakończyły się zerwaniem rozmów i strajkiem okupacyjnym.
Strajk ten przebiegał chwilami w dramatycznych warunkach: nie było łączności,
panowała atmosfera szantażu, niepokoju i strachu. Otuchy dodawała obecność
wielu zagranicznych ekip dziennikarskich
(m.in. z USA i Japonii), częstymi gośćmi
byli aktorzy, studenci, księża. Odprawiano
msze święte, odbywały się patriotyczne
występy. Częstymi gośćmi bywali Lech
Wałęsa i Bogdan Lis.
O dokonaniach ludzi, którzy działali
w tamtym okresie, uczestnicy mówią po
prostu: „Po to pracowaliśmy w organizacjach, aby mieć możliwość godnej pracy
zawodowej. Aby mieć możliwość rozmawiania o niej bezpośrednio z ministrami.
Wiele rzeczy, o których byliśmy absolutnie
przekonani zostało załatwione dla dobra
wspólnego. Wiele spraw, o które walczyliśmy nie zostały zrealizowane, ale i tak
to niewyobrażalny postęp w stosunku do
tego, co było. Zawsze istnieje obawa, że na
wpływowym stanowisku może znaleźć się
ktoś, kto zniszczy to wszystko, co z takim
trudem budowane było przez naszych poprzedników. Należy powściągliwie oceniać
ludzi i sytuacje. Nie można potępiać swojej
historii, ani dokonań tych, którzy pracowali w innych, trudniejszych warunkach.
Było to dla, pracujących w tamtych czasach zawsze największą troską. Mieliśmy
szczęście, że nasze działania okazały się
postępem w stosunku do przeszłości”.

wrzesień–grudzień 2019

Profesor Halina Pilawska została nagrodzona 26 różnymi medalami i odznaczeniami państwowymi, m.in.: Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim
Krzyżem Powstańczym, Medalem Komisji
Edukacji Narodowej, Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia. Została
nagrodzona Kryształowym sercem PCK
oraz Honorowym Członkostwem Polskiego
Towarzystwa Higienicznego. Za zasługi
dla lokalnego środowiska lekarskiego została Honorowym Członkiem Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie. Jej zaangażowanie w pracę zaowocowało najwyższymi odznaczeniami lekarskimi. Otrzymała
Odznakę „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Była Honorowym
Członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i Damą Medalu Gloria Medicinae.
W roku 2012 profesor Halina Pilawska
udekorowana została na Zamku Królewskim w Warszawie i Pierścieniem Medicus
Nobilis (Lekarz Szlachetny).
Pani Profesor Halina Pilawska zawsze
wykazywała najwyższą troskę o zawodową
solidarność i pielęgnowanie etosu pracy
lekarza. Taka postawa zawsze wzbudzała
nasz podziw i głęboki szacunek. Jej przykład i zaangażowanie miały wielki wpływ
na to, co działo się w środowisku szczecińskim. Jej niepodważalny autorytet i entuzjazm udzielały się wszystkim, z którymi
pracowała jako pierwsza Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. Moje wspomnienia

stanowią mały fragment jakże bogatego
obszaru działalności Pani Profesor Pilawskiej, z którą dane mi było spotkać się,
działać i czerpać z Jej życiowej mądrości.
Pozostaje wdzięczność, piękna pamięć i żal
rozstania.
Nie dziwi, że niezwyczajni ludzie
mają niezwyczajne życiorysy. Ale obok
tych wzniosłych i pięknych kart jest też
codzienne życie. Równie piękne i godne
naśladowania. Każdy ze swoimi marzeniami, ambicjami i dokonaniami. Każdy
wnosi coś własnego w ducha czasu i miejsca, w którym żyje i pracuje. Na miarę
swoich zdolności, talentów, wykształcenia,
wyobraźni. Na miarę swoich możliwości.
Jedni hałaśliwie, uwiedzeni poczuciem
sukcesu lub entuzjazmem młodości, inni
spokojnie, pogodnie i cicho… współtworzymy kolejne karty naszej historii.
W związku z licznymi zapytaniami i dyskusją Pan dr Michał Kurowski,
uczestnik tamtych zdarzeń, w wystąpieniu
podkreślił ich wagę dla przyszłych decyzji związanych z reaktywacją samorządu
lekarskiego. Stwierdził, że Pani Profesor
Halina Pilawska, jako osoba powszechnie szanowana za działalność okupacyjną
(powstańczą), lekarską i naukową, bardzo
ułatwiała prowadzenie rozmów i negocjacji
pełnych napięcia i stresu. Ważną rzeczą
według dr. Kurowskiego było uniemożliwienie podzielenia Solidarności na „grupy
branżowe”, których efekt działania byłby
słabszy.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Szable w dłoń! (a medal na szyję)

Jacek Bujko
W połowie września br. w saksońskim Bad
Elster odbyły się 23. Mistrzostwa Europy
Szermierki Zawodów Medycznych.
Ze szczecińskiej OIL wyruszyła silna
reprezentacja, która na co dzień trenuje w szczecińskim rekreacyjnym klubie
szermierki – dr n. med. Piotr Juszkiewicz
specjalista chirurgii dziecięcej, lek. Jacek
Bujko specjalista medycyny rodzinnej oraz
student I roku wydziału lekarskiego PUM –
Michał Jońca.
Na miejscu panowie stoczyli, jak sami
mówią, niełatwe pojedynki. Używali trzech
broni – szabli, floretu i szpady. I choć było
trudno – odnieśli potrójny sukces! Ze srebrnym medalem do domu wracał szablista
Michał Jońca. Piotr Juszkiewicz zdobył
srebro za szablę i brąz za floret. Natomiast
dwa złote medale ozdobiły tors doktora
Bujko – za szablę i floret.
Pasmo sukcesów szermierczych
dr. Juszkiewicza ciągnie się od 2015 r. –
co roku zdobywa on tytuł Mistrza Europy w szabli i co roku staje na podium
w szpadzie.
W planach – start w za rok i obrona tytułów przez całą reprezentację z Bad Elster.
A skoro już o sukcesach mowa, warto
nadmienić, iż dr Piotr Juszkiewicz niedawno reprezentował Polskę także na
European Masters Games 2019 w Turynie, gdzie zdobył brąz w szabli w swojej
kategorii wiekowej. Są to Igrzyska Europejskie dla kategorii weterańskich, więc
stawał w szranki z najlepszymi i najbardziej doświadczonymi szermierzami Europy! Nie lada sukcesem jest także srebro
w szabli kobiet zdobyte przez Paulinę
Bujko (kierowniczkę Przychodni Szczecińskiej), podopieczną dr. Jacka Bujko,
który pojechał do Turynu jako trener obojga zawodników.
Chcesz trenować pod okiem mistrzów
i spróbować swoich sił w walce szablą, szpadą lub floretem? Sprawdź: www.szermierkaszczecin.pl
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Dobre Towarzystwo
Mieczysław Chruściel
Polskie Towarzystwo Lekarskie powstało
w 1805 roku w Wilnie i jest najstarszym,
a także najliczniejszym zawodowym stowarzyszeniem środowiskowym w Polsce.
W czasie kadencji ZG PTL 2015–2019
liczyło ono ponad 6000 lekarzy różnych
dyscyplin medycznych, odbyło się 12 posiedzeń plenarnych. Jest to najliczniejsze
stowarzyszenie lekarzy i jedyne w kraju
towarzystwo medyczne, mające tak szeroki
charakter interdyscyplinarny. Dotyczy to
zwłaszcza miejscowości pozaakademickich,
gdzie oddział regionalny PTL jest jedynym
medycznym towarzystwem naukowym.
Spośród 45 oddziałów regionalnych ubyło
niestety w ostatnim okresie aż 13. Dzieje
się tak głównie w dużych ośrodkach akademickich, gdzie powstało wiele prężnie
działających towarzystw specjalistycznych.

Wybrano nowy skład Zarządu Głównego
oraz prezesa. Na drugą kadencję został
nim profesor Waldemar Kostewicz. Jedynym kontrkandydatem był prof. Jerzy
Woy-Wojciechowski – honorowy prezes
PTL. Zamieszczone obok olejne konte-

niezwykle ciekawy sposób opowiedziała
historię rozwoju epidemiologii od czasów
najdawniejszych, aż po współczesność.
Najmłodsza członkini naszego Oddziału – studentka piątego roku Wydziału Lekarskiego PUM – przygotowała wystąpienie
o sztukach plastycznych. Jagoda Cembik
jest równocześnie studentką pierwszego
roku Akademii Sztuki w Szczecinie. Tematem jej prezentacji był „Przykład inspiracji
medycyną w grafice artystycznej”. Jagoda
Cembik pokazała zebranym ostatnio wykonaną pracę, barwny linoryt przedstawiający
artystycznie przetworzony, anatomiczny
preparat głowy i szyi człowieka. Praca nowatorska, niesłychanie ekspresyjna i zadziwiająca precyzją wykonania.
W czasie spotkania mieliśmy okazję
wysłuchać kilku utworów fortepianowych
odegranych po mistrzowsku przez prof.
Artura Mierzeckiego, który niestrudzenie
ilustruje muzycznie nasze spotkania.

rekty obu panów prezesów miał zaszczyt
i przyjemność na ich prośbę wymalować
na płótnie piszący te słowa.
W naszym Oddziale Regionalnym
spotykamy się w miłym, acz nie najliczniejszym gronie. Ostatnio w piątkowy,
deszczowy wieczór 27 września w sali

Wiele sekcji Towarzystwa stało się zalążkami samodzielnych towarzystw naukowych.
Polskie Towarzystwo Lekarskie przez całe
dziesięciolecia kultywowało najpiękniejsze
tradycje Naukowych Towarzystw Lekarskich (Częstochowskie – założone w okresie
zaborów przez Władysława Biegańskiego),
Krakowskie, Lubelskie, Poznańskie, Warszawskie i inne. Towarzystwo Lekarskie
Warszawskie w przyszłym roku będzie
obchodzić jubileusz dwusetnej rocznicy
istnienia.
21 września 2019 roku w Warszawie
odbył się Krajowy Zjazd Delegatów PTL.

wrzesień–grudzień 2019

Klubu Remedium wysłuchaliśmy wykładu
dr n. med. Renaty Paligi pt. Ewolucja
myśli epidemiologicznej w medycynie.
Doktor Paliga we właściwy jedynie sobie,

Serdeczne gratulacje składamy panu
prof. Tomaszowi Grodzkiemu, który został
wybrany na stanowisko Marszałka Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy przekonani, że nasze środowisko będzie kontynuatorem szczytnych tradycji zawodu
i przyczyni się do zapisania wielu najpiękniejszych kart najnowszej historii Polski.
Z okazji nadchodzących świąt Bożego
Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego
Roku 2020 zarząd Regionalnego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego składa swoim członkom, sympatykom oraz
wszystkim koleżankom i kolegom lekarzom
najlepsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY ORL
Uchwały ORL w Szczecinie
z dnia 25.09.2019 r.
Uchwała Nr 53/2019/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. DENTAL ART
dr n. med. Barbara Stawska
ul. Śląska 9A-11, 70-432 Szczecin
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
2. Indywidualna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Elwira Bazaczek
ul. Wiklinowa 8, 72-003 Dobra
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
3. Zakład Opieki Zdrowotnej „TWÓJ
DENTYSTA” Beata Pękała
ul. Stargardzka 23, 74-200 Pyrzyce
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
4. Zakład Opieki Zdrowotnej Denticus 2
– siedziba – ul. Bolesława Śmiałego 28,
70-348 Szczecin
		 1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
– filia – ul. Bolesława Śmiałego 14D,
70-351 Szczecin
		 1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
– filia – ul. Wojska Polskiego 72,
70-481 Szczecin
		 1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
– filia – ul. Łukasińskiego 36G, 71-140
Szczecin
		 1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
– filia – ul. Starzyńskiego 2, 70-506
Szczecin
		 1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty
– filia – ul. Staromłyńska 21–26,
70-561 Szczecin
		 1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty

§2

Okręgowa Rada Lekarskiej w Szczecinie
akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą zmian na liście zoz uprawnionych do
prowadzenia staży podyplomowych lekarza
i lekarza dentysty, w zakresie:
1. Zwiększenia liczby miejsc stażowych w:
– Specjalistyczny Ortodontyczny NZOZ
EUREKA w Szczecinie
zwiększenie liczby miejsc stażowych dla
lekarzy dentystów z 1 na 2
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– DENTICOVER Jakub Wyczkowski
w Gryficach
zwiększenie liczby miejsc stażowych dla
lekarzy dentystów z 1 na 2
– NZOS ESDENT w Szczecinie
zwiększenie liczby miejsc stażowych dla
lekarzy dentystów z 1 na 2.
– Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie
zwiększenie liczby miejsc stażowych dla
lekarzy z 37 na 47.
– Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Zespolony w Szczecinie
Zwiększenie liczby miejsc stażowych dla
lekarzy z 31 na 40.
2. Zmiany adresu:
– NZOZ „Medicina” w Kamieniu
Pomorskim
zmiana lokalizacji siedziby w której prowadzone są staże cząstkowe z medycyny
rodzinnej:
z Kopernika 26 na Szpitalna 11.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 54/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 25 września
2019 r. dot.:
1. (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 55/2019/VIII
W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z OBOWIĄZKU OPŁACANIA
SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

§1
1. Zwalnia się tegorocznych absolwentów
uczelni medycznych, członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
którzy rozpoczną staż podyplomowy
1 października 2019 r., z obowiązku
opłacania składki członkowskiej z powodu nie uzyskiwania przychodu z tytułu wykonywania zawodu lekarza/lekarza
dentysty oraz innych źródeł przychodu
wymienionych w przepisach o podatku
dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury.
2. Zwolnienie następuje na okres od dnia
zarejestrowania w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie do dnia 30 września 2019 r.
3. W przypadku podjęcia zatrudnienia
przez lekarza/lekarza dentystę zwolnienie traci moc.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 17 lipca
2019 r.

Uchwała Nr 57/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 25 września 2019 r. dotyczącą:
1. przyznania świadczenia pieniężnego po
narodzinach/ adopcji dziecka w wysokości
1000,00 zł:
1) (…)
2. przyznania jednorazowego zasiłku pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
a) (…)
3. odmowy przyznania świadczenia pieniężnego po narodzinach dziecka:
a) (…)
4. odmowy przyznania losowej zapomogi
finansowej:
a) (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 58/2019/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 stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej:
a) Oddziału Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby,
b) Oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Oddziału Chirurgii
Naczyniowej
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 59/2019/VIII
W SPRAWIE WPROWADZENIA „ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE”

§1

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wprowadza „Zasady rachunkowości
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie”, szczegółowo określone w załącznikach nr 1–9 do niniejszej uchwały:
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg
rachunkowych (zał. nr 1),
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2. Metody wyceny aktywów i pasywów
(zał. nr 2),
3. Zasady naliczania i rozliczania składek członkowskich (zał. nr 3),
4. Zakładowy plan kont i wykaz ksiąg
pomocniczych (zał. nr 4),
5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (zał. nr 5),
6. Poprawianie błędów w księgach rachunkowych (zał. nr 6),
7. Obieg i kontrola dokumentów księgowych (zał. nr 7),
8. Gospodarka kasowa (zał. nr 8),
9. Opis systemu ochrony danych (ksiąg
rachunkowych, dowodów księgowych i innych dokumentów w przedmiotowym zakresie) (zał. nr 9).
2. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości, przyjmując zasady rachunkowości, Okręgowa Izba
Lekarska w Szczecinie stosuje krajowe
standardy rachunkowości wydane przez
Komitet Standardów Rachunkowości
(KSR). W przypadku braku odpowiedniego
standardu krajowego stosuje się Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2019 r.

Uchwała Nr 60/2019/VIII
W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD ZWROTU KOSZTÓW
DELEGACJI CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE W ZWIĄZKU Z ICH UDZIAŁEM W PRACACH ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH LUB REPREZENTUJĄCYM OKRĘGOWĄ IZBĘ LEKARSKĄ W SZCZECINIE

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje zasady zwrotu kosztów delegacji członkom Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie w związku z ich udziałem
w pracach organów samorządowych lub
reprezentującym Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie, szczegółowo określone
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Traci moc uchwała nr 18/2009/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia
18 lutego 2009 r. w sprawie określenia
zasad zwrotu kosztów delegacji lekarzom
w związku z ich udziałem w pracach
organów samorządowych i lekarzom reprezentującym Okręgową Izbę Lekarską,
zmieniona uchwałami nr 52/2009/V,
nr 66/2010/VI, nr 12/2014/VII oraz nr
43/2018/VIII.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 61/2019/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 6/2019/VIII W SPRAWIE
WYBORU SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI BIOETYCZNEJ

wrzesień–grudzień 2019

PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
NA OKRES VII KADENCJI 2019–2021

§1

W uchwale nr 6/2019/VIII w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Bioetycznej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie na okres VII kadencji 2019–2021
wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„Powołuje się Komisję Bioetyczną przy
Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie na okres VII kadencji 2019–2021
i ustala jej skład w liczbie 15 członków”.
2. w § 1 ust. 2 pkt) 12 otrzymuje nowe
brzmienie:
„12) Mgr farmacji Hanna Borowiak,”.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały nr
6/2019/VIII w sprawie wyboru składu
osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie na
okres VII kadencji 2019–2021 pozostają
bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, za wyjątkiem §1 ust. 1 który obowiązuje od 23 stycznia 2019 r.

Uchwała Nr 62/2019/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 20/2018/VIII W SPRAWIE
USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI STAŁYCH
I PROBLEMOWYCH OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA
OKRES VIII KADENCJI 2018–2022

W związku z odwołaniem ze składu Komisji Młodego Lekarza Okręgowej Rady
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie powołanej na okres VIII kadencji 2018–2022 Kingi Dmochowskiej-Lisak, Karoliny Dudki, Anity Liput-Sikory
oraz Renaty Majki w uchwale nr 20/2018/
VIII w sprawie ustalenia składu osobowego
komisji stałych i problemowych Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na okres VIII kadencji 2018–
2022 wprowadza się następujące zmiany:
§ 10 otrzymuje nowe brzmienie:
„§ 10.
Do składu Komisji Młodego Lekarza Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII
kadencji 2018–2022 powołuje się niżej
wymienione osoby:
1. Bulsa Michał – przewodniczący
2. Błudnicka Kamila
3. Bogacki Hubert
4. Gomółka Aleksandra
5. Jakubowski Paweł
6. Nieborak-Raczkowska Marta
7. Niedzielska Karolina
8. Opara-Bajerowicz Martyna
9. Późniak Piotr
10. Szulc Diana

11. Wiśniewska Hanna
12. Witkiewicz Karina
13. Witkiewicz Wojciech.”

§2
Pozostałe postanowienia uchwały nr
20/2018/VIII w sprawie ustalenia składu
osobowego komisji stałych i problemowych
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII
kadencji 2018–2022 pozostają bez zmian.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 63/2019/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 3/2019/VIII W SPRAWIE
PRZYZNANIA NAGRÓD ZA EGZAMIN SPECJALIZACYJNY
W 2018 ROKU

§1
1. w uchwale nr 3/2019/VIII w sprawie
przyznania nagród za egzamin specjalizacyjny w 2018 roku w § 1 kropkę
zastępuje się przecinkiem i dodaje następujące brzmienie:
„4) Katarzyna Hołubczak – w dziedzinie
anestezjologii i intensywnej terapii,
5) Piotr Burszewski – w dziedzinie chirurgii plastycznej.”.
2. Pozostałe postanowienia uchwały nr
3/2019/VIII w sprawie przyznania
nagród za egzamin specjalizacyjny
w 2018 roku pozostają bez zmian.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 64/2019/VIII
W SPRAWIE WSPARCIA FINANSOWEGO MISJI MEDYCZNEJ DO KENII

§1
Przyznać wsparcie finansowe w wysokości
1000,00 zł (jeden tysiąc zł) z przeznaczeniem na zakup środków medycznych dla
misji medycznej do Kenii w dniach 26.10. –
10.11.2019 r. członków Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie – lekarzy Kliniki
Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii,
Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SP SK nr 1 w Szczecinie.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY ORL
z dnia 23.10.2019 r.
Uchwała Nr 65/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 23 października
2019 r. dot.:
1. (…)

Uchwała Nr 66/2019/VIII
W SPRAWIE ZAWARCIA Z MINISTREM ZDROWIA
UMOWY NA PRZEKAZANIE W 2019 R. ŚRODKÓW
FINANSOWYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW CZYNNOŚCI
ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWACH; O IZBACH
LEKARSKICH ORAZ O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża zgodę na zawarcie z Ministrem
Zdrowia umowy na przekazanie w 2019 r.
środków finansowych na pokrycie kosztów
czynności administracyjnych związanych
z realizacją zadań, o których mowa w ustawach; o izbach lekarskich oraz o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w wersji zaproponowanej przez Ministra Zdrowia
pismem z dnia 10 września 2019 r., znak:
DSS.64520.26.2019.MG, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem, iż Minister Zdrowia poinformowany zostanie, że określona w umowie
kwota jest zbyt niska i nie pokrywa całości
rzeczywistych wydatków związanych z realizacją zadań powierzonych.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 68/2019/VIII
W SPRAWIE ZWOŁANIA OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1
1. Zwołuje się Sprawozdawczo-Budżetowy
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie, zwany
dalej „Zjazdem”.
2. Datę Zjazdu wyznacza się na dzień
28 marca 2020 r., na godz. 10.00.
3. Na miejsce obrad Zjazdu wyznacza się
Hotel Silver w Szczecinie, Rondo Hermana Hakena.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 69/2019/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 57/2018/VIII OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2018 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA „REGULAMINU
PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH CZŁONKOM OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE”

§1

W Uchwale Nr 57/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia
24 października 2018 r. w sprawie przyjęcia
„Regulaminu przyznawania świadczeń pieniężnych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie”, zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się następujące zmiany:
Dotychczasowy pkt 3 Rozdziału IV „Regulaminu przyznawania świadczeń pieniężnych członkom Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie”, stanowiącego załącznik
nr 1 do Uchwały, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Lekarzom na ich prośbę przysługuje
jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka w wysokości
1000 zł. Przysługuje ono tylko jednemu
z rodziców, jeżeli oboje są członkami OIL
w Szczecinie. Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego składa się wraz z aktem urodzenia dziecka albo dokumentem
potwierdzającym adopcję dziecka, w terminie maksymalnie 6 miesięcy od daty
urodzin lub adopcji.”

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Uchwała Nr 70/2019/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 12/2016/VII OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 17 LUTEGO
2016 R. W SPRAWIE ZASAD WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH W BUDŻECIE
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DLA
KOMISJI PROBLEMOWYCH I KÓŁ OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

W Uchwale Nr 12/2016/VII Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych przewidzianych
w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie dla komisji problemowych
i kół Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza
się następujące zmiany:
Dotychczasowy § 1 Uchwały otrzymuje
nowe, następujące brzmienie:
„§ 1
1. Wydatkowanie środków finansowych
przewidzianych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dla
poszczególnych komisji problemowych
lub kół Okręgowej Rady Lekarskiej
w w w.o i l.szcze c i n.p l

w Szczecinie z przeznaczeniem na
organizację szkoleń, wydarzeń sportowych, kulturalnych, integracyjnych
lub innych, w kwocie przewyższającej
15 000,00 zł brutto na jedno wydarzenie podlegające finansowaniu, wymaga
uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody
Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.
2. Wydatkowanie środków finansowych
przewidzianych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie dla
poszczególnych komisji problemowych
lub kół Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie z przeznaczeniem na
organizację szkoleń, wydarzeń sportowych, kulturalnych, integracyjnych
lub innych, w kwocie przewyższającej
30 000,00 zł brutto na jedno wydarzenie podlegające finansowaniu, wymaga
uzyskania uprzedniej zgody Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie wyrażonej w formie uchwały. W przypadkach,
o których mowa w zdaniu poprzednim,
ust. 1 nie stosuje się.
3. W celu realizacji obowiązku uzyskania zgody, o której mowa w ust. 1 i 2,
Przewodniczący komisji problemowej
lub koła Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie zobowiązany jest przedłożyć odpowiednio Prezesowi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie lub Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie preliminarz
wydatków związanych z konkretnym
wydarzeniem podlegającym finansowaniu, w terminie co najmniej dwóch
tygodni przed planowanym wydarzeniem, z jednoczesnym uwzględnieniem
harmonogramu posiedzeń Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie.”

§2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie
z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 71/2019/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA OFERTY UBEZPIECZENIOWEJ
INTER DLA STAŻYSTÓW CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

1. Przyjąć ofertę ubezpieczeniową INTER
dla lekarzy stażystów zarejestrowanych
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie przedstawioną przez TU INTER
Polska S.A. w piśmie z dnia 22 października 2019 r. z opcją finansowania
ubezpieczenia przez lekarzy stażystów.
2. Objąć ubezpieczeniem grupowym w ramach oferty o której mowa w ust. 1 wyłącznie stażystów, którzy wypełnią deklarację przystąpienia do programu
ubezpieczeniowego „Bezpieczny Start”
zawierającego Dobrowolne Ubezpieczenie OC wraz z Asystą Prawną oraz opłacą składkę ubezpieczeniową.

VOX MEDICI

UCHWAŁY ORL
§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

z dnia 20.11.2019 r.
Uchwała Nr 72/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej ORL w Szczecinie z dnia 20 listopada
2019 r. dot.:
a) (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 73/2019/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 20 listopada 2019 r. dotyczącą:
1. przyznania świadczenia pieniężnego po
narodzinach/adopcji dziecka w wysokości 1000,00 zł:
1) (…)
2. przyznania jednorazowego zasiłku pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1) (…)
3. przyznania jednorazowej losowej zapomogi finansowej:
1) (…)
4. Odmowa przyznania jednorazowej zapomogi finansowej:
1) (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 74/2019/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. Michała Bielewicza do składu komisji konkursowej na
stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruźlicy, Chorób Płuc i Alergologii
III w Zdunowie w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Szczecinie.

wrzesień–grudzień 2019

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 75/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WIELOSPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ W STARGARDZIE

§1

Wskazuje się dr n. med. Grzegorza Czajkowskiego do składu komisji konkursowych
na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej:
a) Oddziału Chorób Wewnętrznych,
b) Oddziału Otolaryngologicznego,
c) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 76/2019/VIII
W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM
W 2020 ROKU.

§1

Ustala się następujące terminy posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
oraz jej Prezydium w 2020 roku:
1) terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
22 stycznia, 26 lutego, 11 marca,
22 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca,
23 września, 21 października, 18 listopada, 16 grudnia.
Posiedzenia rozpoczynać się będą o godzinie 11.00;
2) terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
8 stycznia, 5 lutego, 25 marca, 8 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 15 lipca,
12 sierpnia, 9 września, 7 października,
4 listopada, 2 grudnia.
Posiedzenia rozpoczynać się będą o godzinie 13.00.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 77/2019/VIII
W SPRAWIE DOKONANIA PRZESUNIĘĆ WYDATKÓW
POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI POZYCJAMI BUDŻETU
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA
ROK 2019

§1

Dokonuje się następujących przesunięć
wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na rok 2019 w ramach

całkowitej wysokości wydatków określonych w budżecie, stanowiącym załącznik
nr 1 do uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie nr 9/2019/VIII-Z z dnia 6 kwietnia
2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
na 2019 rok:
1) W dziale: „KOSZTY RODZAJOWE”
w części: „POZOSTAŁE KOSZTY”
(pkt 8) w pozycji: „Koszty Komisji
problemowych” (ppkt 8.8) w rubryce: „Komisja ds. Kultury, Sportu
i Rekreacji” (8.8.5) kwotę: „280000”
zastępuje się kwotą: „279000”
2) W dziale: „KOSZTY RODZAJOWE”
w części: „POZOSTAŁE KOSZTY”
(pkt 8) w pozycji: „Koszty Komisji
problemowych” (ppkt 8.8) w rubryce: „Koło Historyczne” (8.8.9.) kwotę:
„1500” zastępuje się kwotą: „2500”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 78/2019/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH W BUDŻECIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża zgodę na wydatkowanie środków
finansowych w kwocie nieprzekraczającej 43 500,00 zł brutto, a przewidzianych
w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na rok 2019 dla Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie,
z przeznaczeniem na organizację „Mikołajek z OIL w Szczecinie” w dniu 15 grudnia
2019 r. w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 79/2019/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH W BUDŻECIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża zgodę na wydatkowanie środków
finansowych w kwocie nieprzekraczającej 31 598,34 zł brutto, a przewidzianych
w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na rok 2019 dla Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie, z przeznaczeniem na organizację Konferencji
naukowo-szkoleniowej Najnowsze Trendy
w Stomatologii w dniu 23 listopada 2019 r.
oraz spotkania eksperckiego w dniu 22 listopada 2019 r. w Szczecinie.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM ORL
§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 80/2019/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDATKOWANIE
ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ
LEKARSKĄ W SZCZECINIE

§1

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża zgodę na wydatkowanie środków finansowych przez Okręgową Izbę
Lekarską w Szczecinie w kwocie nieprzekraczającej 107 703,00 zł brutto,
z przeznaczeniem na organizację XXIV
Ogólnopolskiej Konferencji Najnowsze Trendy w Stomatologii w dniach
20–22.03.2020 r. w Kołobrzegu.
2. Wskazana w ust. 1 kwota zostanie pokryta ze środków finansowych przewidzianych w budżecie Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na rok
2020 dla Komisji Stomatologicznej ORL
w Szczecinie.

§2

z dnia 6.11.2019 r.

W SPRAWIE WPROWADZENIA „INSTRUKCJI POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZEJMOWANIA, PRZECHOWYWANIA I UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI
MEDYCZNEJ PO ZMARŁYCH LEKARZACH I LEKARZACH DENTYSTACH CZŁONKACH OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE WYKONUJĄCYCH ZAWÓD
W FORMIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ROZUMIENIU
ART. 5 USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 R. O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

Uchwała Nr 33/2019/VIII

§1
1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w zakresie przejmowania, przechowywania i udostępniania dokumentacji
medycznej po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach członkach Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wykonujących zawód w formie praktyki
zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej”.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

2. Instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 81/2019/VIII

§2

W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO KIEROWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NIL NA
DOSKONALENIE ZAWODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ
OIL W SZCZECINIE W 2020 ROKU

§1

1. Upoważnia się Przewodniczącą Komisji
Stomatologicznej ORL w Szczecinie –
dr n. med. Agnieszkę Ruchałę-Tyszler
do kierowania wniosków o przyznanie
dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej do
organizowanych w 2020 roku przez
Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie –
Komisję Stomatologiczną ORL w Szczecinie szkoleń, kursów i konferencji.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
ORL w Szczecinie – dr. n. med. Mariusza Pietrzaka do kierowania wniosków o przyznanie dotacji Naczelnej
Izby Lekarskiej do organizowanych
w 2020 roku przez Okręgową Izbę
Lekarską w Szczecinie – Komisję ds.
Kształcenia Podyplomowego szkoleń,
kursów i konferencji.
3. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Młodego Lekarza ORL w Szczecinie – lek. Michała Bulsę do kierowania
wniosków o przyznanie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej do organizowanych
w 2020 roku przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie – Komisję Młodego
Lekarza szkoleń, kursów i konferencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 82/2019/VIII

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwały Prezydium ORL
w Szczecinie
z dnia 9.10.2019 r.
Uchwała Nr 31/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO
SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

§1
Wskazuje się lek. Wiesława Kupińskiego
do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale
Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO NACZELNEJ
PIELĘGNIARKI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 1 PUM W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Sulikowskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 PUM w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2019/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO
SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH

§1

Wskazuje się lek. Ireneusza Mazurskiego
do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Gryficach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35/2019/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA OKRĘGOWEJ RADZIE
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE TERMINÓW POSIEDZEŃ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ
PREZYDIUM W 2020 ROKU

§1

Rekomendować Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie poniższe terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie oraz jej Prezydium w 2020 roku:
1) terminy posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
22 stycznia, 26 lutego, 11 marca,
22 kwietnia, 20 maja, 24 czerwca,
23 września, 21 października, 18 listopada, 16 grudnia;
2) terminy posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
8 stycznia, 5 lutego, 25 marca, 8 kwietnia, 6 maja, 3 czerwca, 15 lipca,
12 sierpnia, 9 września, 7 października,
4 listopada, 2 grudnia.

Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na http://www.oil.szczecin.pl/bip
w w w.o i l.szcze c i n.p l
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9 lipca 2019 r. odszedł od nas

Pan Profesor

Andrzej Sedlaczek
(1938–2019)
Profesor dr hab. n. med. Andrzej Sedlaczek był kierownikiem Kliniki Chorób Płuc i Gruźlicy,
a następnie Katedry Pneumonologii w latach 1985–2008. Urodził się w Poznaniu w 1938 r.
Ukończył Akademię Medyczną w Poznaniu w 1962 r. Zaczynał swoją karierę lekarską od chirurgii
ogólnej i chirurgii klatki piersiowej, przez większość czasu w szpitalu w Szczecinie Zdunowie.
Specjalizację w zakresie chirurgii uzyskał w 1967 r., chirurgii klatki piersiowej w 1973 r.
Stopień naukowy doktora otrzymał w 1975 r. na podstawie rozprawy „Wpływ zastosowania
mechanicznego szwu aparatem UKŁ60 do resekcji tkanki płucnej na częstość występowania
przetrwałych komór powietrznych i ich przebieg kliniczny, habilitował się w 1982 r. w oparciu
między innymi o pracę: „Ocena niektórych czynników powodujących powstawanie odmy
samoistnej oraz metod i wyników jej leczenia”. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1998 r.
Z uwagi na ograniczenia zdrowotne w 1985 r. zamienił torakochirurgię na pulmonologię,
zyskując w całej Polsce miano „najlepszego pulmonologa wśród torakochirurgów i najlepszego
torakochirurga wśród pulmonologów”. Nie trzeba dodawać, że w obu tych pokrewnych
specjalnościach wykazywał się ogromną wiedzą i profesjonalizmem.
Profesor Sedlaczek był wspaniałym szefem. To ogromne szczęście, że przyszło mi pracować
razem z nim. Dla mnie był jak członek rodziny, do którego zawsze mogłam zwrócić się o radę,
pomoc czy wsparcie. Jako przełożony był wymagający wobec nas i wobec siebie. Zawsze
sprawiedliwy. Do dziś pamiętam wizyty lekarskie z Panem Profesorem, który znał przebieg
choroby oraz obraz radiologiczny każdego pacjenta leżącego w Klinice oraz omawianie trudnych
przypadków klinicznych. Pan Profesor cieszył się, gdy my – najmłodsi asystenci mając odmienne
zdanie potrafiliśmy logicznie je uzasadnić. Był człowiekiem wiernym swoim przekonaniom, które
głośno wypowiadał, co nie zawsze zjednywało mu zwolenników.
Niekwestionowany autorytet w dziedzinie torakochirurgii i pulmonologii. Nauczyciel wielu
pokoleń lekarzy. Pan Profesor był opiekunem i recenzentem wielu prac doktorskich. Pierwszym
doktorantem Pana Profesora był prof. Tomasz Grodzki, który również habilitował się pod jego
kierunkiem.
Mąż Pani Ani i ojciec Pani Małgorzaty, o których zawsze opowiadał z miłością.
Pan Profesor został pochowany na cmentarzu w Wielgowie. Pożegnaliśmy wspaniałego człowieka.
Będzie nam Ciebie brakowało, Panie Profesorze…
Iwona Krawczyk-Sulisz

wrzesień–grudzień 2019

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Tym, którzy odeszli…

Wspomnienia seniorów psychiatrii szczecińskiej
Halina Jacewicz-Kramarz, dr n. med. specj. psychiatra
Ewa Kramarz, dr n. med. specj. psychiatra
W dniu 31.10.2019 r. w Klinice Psychiatrycznej PUM w Szczecinie
odbyło się spotkanie naukowo-szkoleniowe Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego – Oddziału Szczecińskiego. Jednym z punktów
spotkania były wspomnienia seniorów psychiatrii szczecińskiej
o Kolegach, których już z nami nie ma, bo odeszli „na wieczny
dyżur”. My, jako seniorzy – przybyliśmy. Niestety, do wspomnień
o naszych zmarłych Koleżankach i Kolegach nie doszło. Pewnie
dlatego, że młodzi miłośnicy psychiatrii po prostu nie pamiętają,
bo i pamiętać nie mogą, naszych nieżyjących Kolegów.
Pragniemy w kilku słowach wspomnieć tych, którzy od zarania tworzyli psychiatrię szczecińską, a których już nie ma.
Pierwszym kierownikiem Kliniki Psychiatrycznej był pan
doktor Franciszek Piątkowski. Bliżej nie znaliśmy pana doktora,
bo jeszcze wtedy nie myśleliśmy o medycynie. W każdym razie
krążące o nim legendy przedstawiają go jako mężczyznę eleganckiego, mającego świetny kontakt, zwłaszcza z pacjentkami, nieco
ekstrawaganckiego, mającego swoje koncepcje dotyczące psychiatrii.
Profesor Leonard Wdowiak, legenda psychiatrii szczecińskiej,
asystent profesora Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Profesor
Tadeusz Bilikiewicz, nestor psychiatrii polskiej, zaproponował
swojemu asystentowi objęcie kliniki psychiatrii młodej wówczas Akademii Medycznej w Szczecinie. Profesor przyjechał
na początku lat 60., na krótko zamieszkał na terenie Kliniki
Psychiatrycznej, z czasem dojechała do niego żona z dwoma
synami. Profesor był miłośnikiem psychiatrii, dobrał sobie zespół młodych ludzi, wykładał im podstawy tej nauki, często do
późnych godzin wieczornych. Przy ówczesnej mizerii finansowej nie był w stanie kliniki rozbudować, zrobił to jego następca. Profesor Leonard Wdowiak pasjonował się orzecznictwem
sądowo-psychiatrycznym i za jego czasów powstał w 1974 roku
oddział psychiatrii sądowej przy szpitalu w Areszcie Śledczym
w Szczecinie. Profesor bywał na Oddziale, konsultował trudne
przypadki orzecznicze, był niekwestionowanym autorytetem
w tej gałęzi psychiatrii. Na co dzień prowadził wspaniałe wykłady
z psychiatrii, na których zawsze był nadkomplet słuchających.
Mówił czarująco, przedstawiał nam psychiatrię tak, że chciało
się specjalizować w tej dziedzinie. Kochał chorych psychicznie.
Prywatnie był miłośnikiem dobrego jedzenia, pięknych kobiet
i elektrotechniki. Służbowo awansował na dziekana, prorektora, od 1974 roku był Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego. Profesor umarł za wcześnie, mając zaledwie
56 lat. Spoczywa w Alei Zasłużonych. Tego, że umarł za wcześnie
nie możemy Mu „darować” do dzisiaj. Przypuszczalnie nasze
losy naukowe wyglądałyby inaczej...
Pani doktor medycyny Maria Wanda Wdowiak, żona pana
profesora. Mówiliśmy o niej „pani A”. Zajmowała się psychiatrią
dziecięcą, „goniła” nas na spotkania z matkami w Lidze Kobiet,
pracowała w schronisku dla nieletnich w Krzekowie, była taką
szarą eminencją w Klinice. Prywatnie bardzo dbała o siebie,
była atrakcyjną blondynką, uwielbiała czekoladki i miała swoich
faworytów w Klinice.
W klinice psychiatrycznej PAM asystentami, potem adiunktami pana profesora L. Wdowiaka byli nieżyjąca już pani doktor
medycyny Maria Warnecka-Przybylska, pan doktor medycyny
Ryszard Rutkowski i pan doktor medycyny Andrzej Szakowski.
Pani doktor Maria Warnecka, popularna „Lila” przybyła
z Gorzowa Wielkopolskiego. Była to dama atrakcyjna, mądra,
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błyskotliwa. Uczyła nas psychiatrii, a także była dla nas dobrym
duchem i mentorem. Wspaniała lekarka, ukochana przez pacjentów, z czasem szefowa oddziału psychiatrii sądowej szpitala
Aresztu Śledczego w Szczecinie, matka ortopedy doktora Rafała
ze szpitala w Zdunowie. Pamiętamy, jak małego „Raffiego” zostawiała pod opieką swojej energicznej mamy, sama idąc na dyżur.
„Raffi” dorósł, skończył medycynę, został znakomitym ortopedą,
mężem i ojcem, a Lila bardzo cieszyła się wnukiem. Niestety
zawsze paliła. Cierpiała na POChP. Umarła w szpitalu swojego
syna. Zawsze marzyła o habilitacji i uważała, że ówczesne kierownictwo Kliniki nie pomagało jej w tym.
Pan doktor Ryszard Rutkowski, adiunkt w Klinice Psychiatrycznej PAM, był faworytem pana profesora L. Wdowiaka i pewnie
dlatego został ordynatorem nowopowstałego Oddziału Psychiatrii
Sądowej w 1973/1974. Był wysoki, przystojny, mówił pięknym
językiem, pięknie pisał opinie sądowo-psychiatryczne. Wszystkie się w nim durzyłyśmy, ale on był wierny swojej żonie Marii.
Chcąc rozwijać się dalej, przeniósł się do Warszawy. Niestety
dziedziczna choroba dawała o sobie znać, przestał pracować
i zmarł będąc pod opieką żony.
Doktor medycyny Andrzej Szakowski myślał o rodzinie, dzieciach, żonie, pacjentach, o opiniowanych przestępcach, natomiast o sobie myślał niewiele, dlatego kiedy nagle zachorował,
jego organizm był pozbawiony odporności. Długo walczył o swoje
życie. Już wydawało się, że „z tego wyjdzie”. Towarzyszyli mu
najbliżsi, koledzy, księża z parafii, w której działał i pacjenci.
Niestety, przegrał z chorobą. Pozostawił żonę Ewę, psychologa
z Kliniki Psychiatrycznej PAM i dorastające dzieci.
Pan doktor medycyny Janusz Wdowiak „Sunny Boy”, barwna
postać Kliniki Psychiatrycznej, syn pana profesora L. Wdowiaka. W czasie studiów niezwykle utalentowany, po studiach jako
asystent, potem adiunkt, prężny, aktywny. Pacjenci go uwielbiali,
w gabinecie potrafił z nimi siedzieć do drugiej w nocy, pięknie
wykładał w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, miał wielu przyjaciół wśród architektów, malarzy i poetów. Chwalił się, że w swojej
bibliotece ma przeszło 25 tysięcy woluminów. Często mówiono
o nim Człowiek Renesansu. Miał wielkie powodzenie u kobiet.
Ale nie lubił siebie i życia. Prowadził destruktywny tryb życia,
jakiekolwiek próby pomocy odrzucał, mówił, że nie chce żyć,
mimo że w stanie zagrożenia życia bardzo o to życie walczył.
Nie stronił od alkoholu, widząc w nim odskocznię od „upiornej
egzystencji”. Odszedł po udarze, mając raptem 53 lata. Spoczywa
na cmentarzu w Policach.
Pan profesor Jan Horodnicki, następca profesora L. Wdowiaka. Przybył z Wrocławia, podobno zaprotegowany przez żonę
pana profesora L. Wdowiaka. Szybko dobrał sobie kadrę dydaktyczną Kliniki. Rozbudował Klinikę o tak zwane Pawilony, co
w ówczesnych czasach było wyczynem nie lada. Mówiło się, że
Klinika Psychiatryczna jest nowa, co oczywiście nie ma porównania z aktualnie zbudowaną kliniką. Inne czasy, inni ludzie,
inny materiał i inne możliwości. Pan profesor Horodnicki nie
lubił orzecznictwa, mówił zresztą, że to nic trudnego, ale nie
przeszkadzał kolegom w pracy na oddziale. Często powoływał się
na wzór Steinhausa i uważał, że należy go stosować w pracach
naukowych. Marzył o tym, aby wyniki badań i objawy chorobowe
pacjenta były umieszczane w komputerze i komputer pomagałby
w diagnostyce. Za czasów rządów pana profesora powstało kilka
prac doktorskich, między innymi piszące te słowa. Po przejściu
na emeryturę sporadycznie odwiedzał Klinikę Psychiatryczną.
W mowie pożegnalnej nad Jego grobem pięknie wystąpiła pani
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doktor Anita, córka pana profesora. O drugiej córce, obecnej sędzi
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie mówił pieszczotliwie „Gabi”.
W okresie rządów pana profesora J.M. Horodnickiego w Klinice pracowała również pani doktor Bożena Figarska-Religa.
Pani doktor była osobą bardzo utalentowaną, nietuzinkową,
skupiającą na sobie uwagę szczególnie naszych Kolegów. Propagowała w leczeniu hipnozę, metodę Reiki, występowała w telewizji Polsat z redaktorem M. Szczygłem opowiadając o „życiu po
życiu”. Mimo to, była osobą niespokojną, o zmiennych nastrojach,
stale poszukującą swego miejsca „pod słońcem”. Odeszła nagle
w młodym wieku.
Pani doktor medycyny Maria Jędrzejczak, ulubiona asystentka
pana profesora L. Wdowiaka. Kobieta piękna, wyniosła, o szerokiej
wiedzy także pozamedycznej. Odeszła z Kliniki na emeryturę
w sposób dyskretny, po ustaniu związku małżeńskiego z doktorem medycyny Walerianem Jędrzejczakiem. Zmarła w wieku
podeszłym, w sierpniu tego roku.
We wrześniu br. odszedł jej były mąż Walerian Jędrzejczak,
wieloletni adiunkt Kliniki Psychiatrycznej PAM. Pan doktor
Walerian Jędrzejczak był prawą ręką pana profesora L. Wdowiaka. Za czasów profesora, namówiony przez niego doktor W.
Jędrzejczak stał się specjalistą także z seksuologii. Pracował
w klinice, przyjmował w gabinecie prywatnym, aktywnie uczestniczył w orzecznictwie będąc naczelnym seksuologiem Szczecina
i okolic. Po przejściu na emeryturę prowadził gabinet prywatny,
orzekał, pracował w W.O.M.P.ie i w Centrum Psychiatrycznym.
Pacjenci do dziś wspominają pana doktora i określają go jako
dobrego, ciepłego, wyrozumiałego. Prywatnie pan doktor był
dumny ze swojej drugiej żony Grażyny, ze swojego syna Tomasza
i swojej wnuczki. Od pewnego czasu mówił, że ma „lokatora”,
tak nazywał nowotwór prostaty. Wiosną tego roku przyznał,
że „lokator” przeniósł się do układu kostnego. Bolały go kości,
ale wszystko zrzucał na operację stawów biodrowych. Chodził
o kulach. Zmarł 9.9.2019, miał pogrzeb świecki bo całe życie
był wierny ideologii w której wyrósł. Aktywny w Towarzystwie
Psychiatrycznym, Przyjaźnie nastawiony do młodych adeptów
psychiatrii. Zmarł mając 86 lat.
Nie zapomniałyśmy o uroczej Agacie Lisieckiej. Pracowała
w Klinice Psychiatrycznej PAM, potem w poradni na ulicy Staromłyńskiej. Zawsze radosna, uśmiechnięta, jeżdżąca do swojej
ulubionej Francji. Tam też szukała ratunku w chorobie nowotworowej. Agata umarła za wcześnie, błysnęła jak meteor i zgasła.
Pan doktor Zbigniew Turek – legendarny „szef” ówczesnej
Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego. Elegancki,
wysoki, zawsze w śnieżnobiałym fartuchu i z fajką w zębach.
Konsultant wojewódzki, jako jedyny miał prawo wypisywać wówczas modny Nozinan, dzisiejszy Tizercin. Pan doktor Zbigniew
Turek pięknie, z troską zwracał się do swoich pacjentów i być
może jeszcze dzisiaj żyją miłośnicy pana doktora.
Prawą ręką i następcą pana doktora Zbigniewa Turka był pan
doktor Eugeniusz Dorsz, później z dodatkiem nazwiska Szteke.
Pan doktor był asystentem w zakładzie parazytologii i uczył nas
po prostu znajomości robaków. Był wysokim, wysportowanym
blondynem z okularami w modnych, złotych oprawkach. Mimo,
że uczył o robakach, robił to w sposób czarujący a potem równolegle zapałał miłością do psychiatrii. Orzecznictwa nie lubił
do tego stopnia, że akta sądowe trzymał za szafą przez kilka
lat. Pan doktor Eugeniusz Dorsz Szteke wykształcił cały szereg
psychiatrów, zasilających ówczesną WPZP a dzisiejszy Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Szczecinie Zdrojach. Pan doktor
jest współtwórcą filii SP ZOZ, jaką jest Centrum Psychiatryczne
w Szczecinie przy ulicy Żołnierskiej 55. Doglądał przekształcania się koszarów niemieckich a potem sowieckich w Centrum
Psychiatryczne. Bał się, że w Centrum nie będzie pacjentów,
że będzie „wiatr hulał po korytarzach”. Nie hula. Po otwarciu
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Centrum pan doktor bywał tam w każdą środę, miał swój gabinet,
kiwał się w swoim fotelu i jeśli nie przyjmował pacjentów to opowiadał o swoich wędrówkach po całej Europie, o przeczytanych
książkach i sportowych potyczkach. Grał w siatkówkę, jeździł na
rowerze, pływał. Wyglądał świetnie, w niczym nie przypominał
już wówczas chorego człowieka. Cieszył się, gdy na obozie wojskowym otrzymał stopień kapitana. On – w połowie z niemieckim
nazwiskiem. W czasie swoich wędrówek rowerowych dostrzegł
wielki kamień, który przywiózł i zażyczył sobie, aby stał na jego
grobie. Stoi. Pan doktor mimo wspaniałego wyglądu i pozornego
lekceważenia swojej choroby zmarł w październiku 2001 roku na
szpiczaka. Był nietuzinkową postacią w szczecińskiej psychiatrii.
W Centrum Psychiatrycznym umieściliśmy tablicę pamiątkową
poświęconą doktorowi.
Z sympatią wspominamy pracującego w WPZP dr Stanisława
Rzeczyckiego, który po kilku latach przeniósł się do Rzeszowa,
gdzie cieszył się opinią znakomitego psychiatry.
Z WPZP i SPZOZ Zdroje były również związane pani doktor Halina Mądrówna, szefowa poradni psychiatrycznej przy
dzisiejszej ulicy Starzyńskiego i pani mgr psychologii Jolanta
Carło. Jeżeli nikt pacjentowi nie był w stanie pomóc, to wówczas
„szło się do Mądrówny”. Pani doktor kochała pacjentów, była
ich taką siostrą matką. Miała bardzo bezpośredni sposób bycia.
Imponowała nam. Pani Jola Carło była psychologiem niezwykle
oddanym pacjentom, poza tym pisała piękne opinie sądowo –
psychologiczne i świetnie występowała przed sądem, co jest
dużą sztuką, której nie posiadła większość psychologów. Jola
Carło umarła młodo, na chorobę nowotworową, ale zajmowała
się pacjentami i orzecznictwem do końca.
Trudno nie wspomnieć o nieżyjącej asystentce pana doktora
Eugeniusza Dorsza Szteke – Helenie Grabskiej-Hempolińskiej.
Pozornie chłodna, niedostępna Helena miała idee fixe w postaci
prób leczenia choroby alkoholowej. Poza tym była precyzyjna,
dokładna, nie do pokonania w obliczeniach statystycznych i parametrach dotyczących funkcjonowania SPS ZOZu. W krótkim
czasie po doktor Helenie zmarł jej mąż, pan profesor Hempoliński.
Pani doktor Grażyna Balc-Teodorczyk. Mądra, inteligentna,
lubiąca pacjentów. Zmarła przedwcześnie.
Poradnię Psychiatryczną Szpitala MSW w Szczecinie przez
wiele lat prowadziła pani doktor Irena Byczkowska, osoba znacząca w środowisku psychiatrów szczecińskich.
Kończąc nasze wspomnienia, nie sposób nie wspomnieć
o Danusi Narkowicz-Dąbrowskiej ze Świnoujścia – Międzyzdrojów. Danusia przyjeżdżała na zebrania PTP zawsze elegancka,
szczególnie zadbana, z pięknym makijażem, w futrach, radosna, uśmiechnięta, nigdy nie przypominała kobiety pracującej.
Zmarła nagle, mając 70 lat.
Wreszcie nestorka psychiatrii szczecińskiej, pani doktor Łucja
Szetkiewicz, wieloletnia kierownik Poradni Zdrowia Psychicznego Portowego ZOZu. Pani doktor Ł. Szetkiewicz zmarła mając
90 lat. Piękny wiek!
A my jeszcze żyjemy i patrzymy z nostalgią na obecną, ekskluzywną Klinikę Psychiatryczną PUM, gdzie hospitalizacja
powinna być czystą przyjemnością. Patrzymy na młody personel
Kliniki, z którego kiedyś, mamy nadzieję, wyrosną pożyteczni
lekarze. I nie jesteśmy przeciwko młodym, chociaż medycyna
dzisiaj jest inna, nie zawsze idąca z pożytkiem dla pacjenta.
Patrzymy i stwierdzamy, że młodzi koledzy w dobie Internetu,
telefonów komórkowych i możliwości istnienia poradnictwa
prywatnego mają lepsze warunki niż mieliśmy my. Zresztą,
jest to dyskusyjne.
Nie zapominamy jednak o naszych zmarłych Kolegach, legendach szczecińskiej psychiatrii, ludziach oddanych pacjentom,
ludziach bez których ta klinika nie byłaby tym, czym jest. Młodzi
Koledzy powinni to wiedzieć.
w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Odeszli na wiec
Sławomir Archimowicz
Jerzy Błaszyk
Hanna Cegielska
Maria Danieyko-Osman
Irena Dorniak
Orest Filipowicz
Franciszek Fudala
Joanna Fudalej
Elżbieta Gałęska-Dybowska
Teresa Gołębiewska
Irena Gonerko
Bożena Grabska
Jerzy Gruszczyński
Zbigniew Gruszewicz
Lidia Grzegorzek
Anna Hyla
Jan Ilecki

Stanisława Jamiołkowska
Maria Jędrzejczak
Walerian Jędrzejczak
Alicja Kasperska
Józef Kocięcki
Mirosława Koralewska
Irena Korniak
Teresa Kossuth
Stanisław Kruczkowski
Elżbieta Kwiatkowska
Maria Lackorzyńska-Toczkowska
Maria Malinowska-Maciejewska
Jerzy Mrowiński

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie.
Nie da się więc człowieka zamknąć w granicach jego narodzin
i śmierci; jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość.
Antoni Kępiński
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czny dyżur
Kamilla Nagay
Urszula Nowotko
Stefania Olas-Pertkiewicz
Jan Owsikowski
Grzegorz Pałasz
Andrzej Paradowski
Elżbieta Remigolska
Wanda Remigolska
Grażyna Remlein-Mozolewska
Alina Rudniewska-Wnuczek
Halina Rusak-Rusiecka
Aleksandra Ryś
Andrzej Sedlaczek
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Kazimiera Smoczyńska-Zeńczak
Mieczysław Sulikowski
Ewa Surmacz
Wiesława Szajewska-Jarzynka
Łucja Szetkiewicz
Andrzej Szlarb
Feliks Szołomicki
Daniel Sztebner
Zdzisława Śmilgin
Józef Trocki
Maria Urbaniak
Henryk Wesołowski
Janina Wiącek-Polańska
Wilhelmina Winiarz
Zofia Zygmańska-Hajduk
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Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność
Emily Dickinson

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 31 października 2019 r.
odeszła od nas na Wieczny Dyżur

dr Janina Wiącek-Polańska
członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie V kadencji
Rodzinie oraz najbliższym wyrazy głębokiego współczucia składają
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Żegnając przyjaciela nie płacz,
ponieważ jego nieobecność ukaże Ci to,
co najbardziej w nim kochałeś.
K. Gibram

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy:

lek. Janinę Wiącek-Polańską
lek. dent. Wilhelminę Winiarz
lek. dent. Halinę Rusak-Rusiecką
lek. Jerzego Błaszyka
lek. Lecha Dradracha
lek. Henryka Józwę
prof. Jerzego Kulczyckiego
lek. Oresta Filipowicza

Żal, że się za mało kochało,
że się myślało o sobie,
że się już nie zdążyło,
że było za późno
…wszystko już potem za mało
choćby się łzy wypłakało
ks. Jan Twardowski

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o odejściu 31 października 2019 r.
naszej drogiej koleżanki, osoby pełnej radości
i optymizmu

lek. med. Janiny Wiącek-Polańskiej
… zawsze zostaniesz w naszych sercach
i wspomnieniach, Nina…

Koło Seniora ORL w Szczecinie

Wyrazy głębokiego współczucia i otuchy
Rodzinie Zmarłej i Przyjaciołom składa
zespół pracowników NZOZ HIPOKRATES

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość, to nieśmiertelność”
Emily Dickinson

Z ogromnym smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
naszej Koleżanki

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

Ojca

lek. Barbary Kuriańskiej

składają członkowie Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
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Bliskim składamy nasze najszczersze kondolencje.
Koleżanki i Koledzy z dawnej I Kliniki Pediatrii.
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Nikt nie jest samotną wyspą. Każdy z nas jest częścią kontynentu. Częścią oceanu.
Przeto nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon. On bije dla Ciebie.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

mec. Danuty Kordonowskiej-Głowy
wieloletniego członka Komisji Bioetycznej OIL w Szczecinie,
nieprzerwanie od III do VII kadencji,
od stycznia 2013 r. pełniącej funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Bioetycznej.
Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP,
Medalem XX- i XXX-lecia Samorządu Radców Prawnych.
Laureatka honorowego tytułu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”.
Członek Rady Radców Prawnych.
Od wielu lat działająca jako wolontariusz w Caritas, DPS, Domu Samotnej Matki
i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.
Nieustannie zaangażowana w niesienie pomocy potrzebującym.
Człowiek wielkiego serca, pełnego serdeczności, życzliwości i ciepła, osoba niezwykle skromna.

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia składają
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
oraz Przewodniczący, Członkowie i Sekretarz Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie

Jest taka chwila, kiedy nie czuje się już bólu.
Wrażliwość znika, a rozsądek tępieje,
aż zatraci się poczucie czasu i miejsca
Gabriel García Márque

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

Śp.
Mecenas
Danuty Kordonowskiej-Głowy
Przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia

Rodzinie i Najbliższym
Koło Seniora Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie

wrzesień–grudzień 2019

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

dr. Oresta Filipowicza
wieloletniego Ordynatora Oddziału
Położniczo-Ginekologicznego szpitala
w Stargardzie, wieloletniego Inspektora
ds. położnictwa i ginekologii powiatu
stargardzkiego

Rodzinie i Najbliższym
przekazujemy wyrazy głębokiego
współczucia
Cześć Jego pamięci
Współpracownicy
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Wspomnienie o doktorze Jerzym Błaszyku
W dniu 28 października 2019 roku odszedł od nas na wieczny dyżur wspaniały lekarz,
jeden z pionierów chirurgii dziecięcej na Pomorzu Zachodnim, który prawie całe swoje życie
zawodowe związał z oddziałem chirurgii dziecięcej w szpitalu przy ul. Św. Wojciecha 7
w Szczecinie.
Doktor Jerzy Błaszyk urodził się 28 lipca 1928 roku w Poznaniu jako najstarszy z trójki
rodzeństwa. Ojciec, z zawodu krawiec, prowadził własny warsztat, a matka zajmowała się
prowadzeniem domu i wychowywaniem synów. Okupację hitlerowską rodzina Błaszyków
przeżyła w Poznaniu. Matka, z biegłą znajomością języka niemieckiego, w pierwszym
okresie wojny pracowała jako tłumaczka w szpitalu, a później jako robotnica w fabryce masek
gazowych. Doktor Błaszyk po ukończenie 16. roku życia, aby uchronić się przed wywózką na
roboty przymusowe do Niemiec, zatrudnił się jako robotnik przemysłowy w fabryce granatów.
Okres ciężkiej, fizycznej pracy przetrwał dzięki wsparciu współpracowników, którzy pomagali
mu wykonywać zadania często ponad siły drobnej postury i wątłego młodzieńca.
Po wyzwoleniu, za namową krewnych, rodzina Błaszyków przeniosła się do Polic koło
Szczecina, gdzie ojciec pracował jako ekspedient w sklepie Spółdzielni Samopomocy
Chłopskiej. Jerzy uczęszczał do szkoły średniej, którą ukończył w 1948 roku uzyskując
świadectwo maturalne. W tym też roku rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Poznaniu,
które ukończył w 1954 roku uzyskując 3 stycznia 1955 roku dyplom lekarz medycyny. Nakazem
pracy został skierowany do Szczecina i zatrudniony od 1 marca 1955 roku w Przychodni
Dziecięcej przy ul. Św. Wojciecha 7, w której pracował przez osiem miesięcy. W sierpniu
tegoż roku zawarł związek małżeński z poznaną na studiach nauczycielką historii. Owocem
tego związku jest córka Aleksandra, nauczycielka muzyki w klasie fortepianu w Zespole
Państwowych Szkół Muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego w Szczecinie. Od 1 listopada
1955 roku został zatrudniony na Oddziale Chirurgii Dziecięcej Szpitala Dziecięcego przy
ul. Św. Wojciecha 7. Specjalizację drugiego stopnia z chirurgii dziecięcej uzyskał 26 marca
1962 roku. Od 1 grudnia 1968 roku do 31 stycznia 1977 roku był ordynatorem oddziału
chirurgii dziecięcej. W czasie tej ordynatury, decyzją ówczesnego konsultanta wojewódzkiego
chirurgii dziecięcej, prof. Edwarda Dreschera oddział przejął leczenie oparzeń dziecięcych
z terenu całego województwa, co stało się zalążkiem obecnego pododdziału Centrum
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Leczenia Oparzeń. W drugiej połowie lat siedemdziesiątych lekarze oddziału rotacyjnie
zapewniali obsadę lekarską na statku bazie Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich.
Na dwa takie rejsy zamustrował doktor Błaszyk w styczniu 1976 roku. Jak sam mówił praca
na statku nie sprawiała mu satysfakcji zawodowej, ale zarabiał w tym czasie pięciokrotność
pensji ordynatora. Drugi rejs przedłużył się o dwa miesiące i kosztował doktora Błaszyka
utratę stanowiska ordynatora, ale po powrocie z rejsu nadal pracował jako asystent
oddziału. Doktor Błaszyk był człowiekiem bardzo pracowitym, pogłębiającym swoją wiedzę
medyczną i doskonalącym swoje umiejętności. W kręgu jego szczególnych zainteresowań
było leczenie oparzeń, operacje rekonstrukcyjne spodziectwa i chirurgiczne leczenie innych
wad wrodzonych. W 1980 roku odbył trzymiesięczne indywidualne szkolenie w Klinice
Chirurgii Dziecięcej w Bremie w Republice Federalnej Niemiec. W październiku 1981 roku
był uczestnikiem kursu leczenia oparzeń w Oddziale Leczenia Oparzeń w Siemianowicach
Śląskich, a w listopadzie 1984 roku odbył szkolenie z zakresu operacji rekonstrukcyjnych
chirurgii ręki w Klinice Chirurgii Ręki Akademii Medycznej w Poznaniu. Zdobytą na tych
kursach wiedzę wdrażał w codziennej pracy i przekazywał współpracownikom aktywnie
uczestnicząc w szkoleniu młodych adeptów chirurgii. Po zmianie kierownictwa oddziału
w styczniu 1987 roku został zastępcą ordynatora i pełnił tą funkcję do sierpnia 1993 roku.
Przez wiele lat był też lekarzem orzecznikiem w Zakładzie Ubezpieczeń.
Oprócz pracy zawodowej doktor Błaszyk był aktywnym działaczem Stronnictwa
Demokratycznego i wiceprzewodniczącym Koła Pracowników Służby Zdrowia w Miejskim
Komitecie Stronnictwa. W latach 1973–1988 był kilkakrotnie radnym Miejskiej Rady
Narodowej, pełniąc funkcję Sekretarza Prezydium Komisji Zdrowia, Ochrony Środowiska
i Spraw Socjalnych.
Za swoją działalność zawodową i społeczną był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany:
w 1969 roku Odznaką Gryfa Pomorskiego, w 1977 – Złotym Krzyżem Zasługi, w 1984 –
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1985 – Medalem 40-lecia Polski Ludowej
i w 1989 – Dyplomem Zasłużony dla Szczecina.
W życiu prywatnym był miłośnikiem muzyki klasycznej i przez wiele lat stałym bywalcem,
wraz z żoną, na cotygodniowych koncertach w Filharmonii Szczecińskiej. Lubił też grywać
z wnukami w szachy.
Na zasłużoną emeryturę odszedł 31 grudnia 1998 roku, ale nie zaprzestał pracy zawodowej
i jeszcze przez 17 lat, z półtoraroczną przerwą, pracował jako chirurg w Wojewódzkim
Ośrodku Medycyny Pracy w Szczecinie i Stargardzie. Nie zerwał też kontaktów z oddziałem
i Polskim Towarzystwem Chirurgów Dziecięcych, aktywnie uczestniczył w zebraniach
naukowo-szkoleniowych i spotkaniach towarzyskich.
4 listopada 2019 roku na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie pożegnaliśmy naszego
nauczyciela i wychowawcę; człowieka skromnego, pracowitego, życzliwego, emanującego
spokojem.
Takim też pozostanie w naszej pamięci.
Stanisław Paradowski

wrzesień–grudzień 2019
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Ogłoszenia drobne
Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

Wielkość

Cała strona

• Przychodnia Portowa Sp. z o.o. zatrudni lekarza POZ, okulistę,
ginekologa, lekarza medycyny pracy, urologa, dermatologa. Kontakt: tel. 91 441 22 80 lub sekretariat@przychodniaportowa.pl
• Medis A. Rybkiewicz Przychodnia Medycyny Rodzinnej nr 3
w Stargardzie, ul. Kilińskiego poszukuje lekarza. Kontakt: tel. 505
464 945 lub e-mail: biuro@medisar.info

cennik ogłoszeń
Miejsce

• Specjalista ginekolog położnik kupi praktykę ginekologiczną
w Szczecinie do dalszego jej prowadzenia;. tel. 607 478 289,
e-mail: marek_kaczmarczyk@yahoo.com

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

Z uwagi na całkowite zakończenie działalności – emerytura,

SPRZEDAM

dobrze prosperującą praktykę lekarską w Kamieniu Pomorskim

2 powtórzenia

5%

3 powtórzenia

10%

na którą składają się:
1) lokal użytkowy o powierzchni 81 m2, na który składają się gabinet lekarski, poczekalnia, 2 pomieszczenia socjalne i 2 łazienki (lokal stworzony został w wyniku połączenia dwóch lokali użytkowych o pow. 47 m2 i 34 m2 lecz
istnieje możliwość innej adaptacji, z wydzieleniem np. pokoju mieszkalnego
lub mieszkania dla lekarza);
2) pełne wyposażenie gabinetu lekarskiego, w tym USG z dwiema głowicami;
3) grupa miejscowych pacjentek, które w związku z zakończeniem działalności będę pisemnie informowała o tym fakcie prosząc o odbiór historii choroby, a dodatkowo na prośbę osoby przejmującej praktykę mogę w uzgodnieniu z nią poinformować pacjentów o nowo powstałym gabinecie lekarskim.
Szczegółowych informacji udzielam telefonicznie (603 050 506)

4 powtórzenia

15%

lek. med. Elżbieta Brzoskenewicz

5 powtórzeń

20%

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

6 powtórzeń

22%

umowa na minimum 20 wydań

cena negocjowana

Nekrologi, wspomnienia o lekarzach

bezpłatnie

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

bezpłatnie
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

Dołączenie płyty CD do wydania

CEZARY MACKIEWICZ

tel. 604 473 483 info@radca-mackiewicz.pl
www.radca-mackiewicz.pl

Ogłoszenia drobne WEWNĄTRZ NUMERU

Ogłoszenia drobne do 20 słów bez ramki

RADCA PRAWNY

do uzgodnienia

Insert dołączany do wydania (wykonany we własnym zakresie
i dostarczony do miejsca kolportażu, min. 500 szt.)
C-6 1/4 kartki

0,60 zł

C-5 1/2 kartki

0,80 zł

C-4 cała kartka

1 zł

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

Obsługa prawna lekarzy i osób wykonujących inny zawód medyczny:
• doradztwo prawne i opiniowanie projektów kontraktów
• negocjacje w imieniu osoby wykonującej zawód medyczny
• obrona w sprawach przed Sądem Cywilnym w I i II instancji
• obrona w sprawach przed Sądem Lekarskim w I i II instancji
• reprezentacja przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

– wieloletnie doświadczenie zawodowe –
Praktyka dentystyczna do przejęcia – Niemcy – Schwedt/O
W związku z planowanym przejściem na emeryturę do przejęcia praktyka dentystyczna w Schwedt/Oder, 186 m2, 4 pomieszczenia zabiegowe,
pokój profilaktyczny, duża liczba pacjentów, wiele lat na rynku.
Wszystko przystosowane do pracy dla dwóch lekarzy stomatologów.
Do przejęcia od 01.2020 r. lub później, do uzgodnienia.
Szczegóły pod tel. 0049 3332 52 3878

Nowy lokal usługowy przy głównej ulicy Bezrzecza (Górna);
będzie dostępny od drugiej połowy 2020 r.
Lokal można dostosować do wymagań wynajmującego.
Idealny pod gabinety lekarskie. Doskonałe zaplecze miejsc parkingowych. Okolica prężnie rozwijająca się.
tel. 500 357 061

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

LEKARZY

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. Mieszka I 33, 71-011 Szczecin, tel. 91 888 42 10

DZIEŃ MÓZGU

Dzień Mózgu

„W stulecie psychiatrii polskiej”
18 kwietnia 2020 r., Aula Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71–79
Organizatorzy:
• Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego
• Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
• Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
• Polskie Towarzystwo Neurologiczne – Oddział w Szczecinie
• Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Oddział w Szczecinie
• Stowarzyszenie Cogito
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab n. med. Jerzy Samochowiec
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr hab n. med. Andrzej Potemkowski, prof. US
9.00–9.15 – Otwarcie konferencji i słowo rektorów
Wykłady inauguracyjne
Prowadzenie: prof. Jerzy Samochowiec i prof. Andrzej Potemkowski
9.15–9.45 – prof. Jan Miodek (Warszawa) – O terapeutycznej funkcji języka
9.45–10.10 – prof. Jerzy Samochowiec: W stulecie psychiatrii polskiej – wielkie postacie
Sesja pierwsza – Pogranicza psychiatrii....
Prowadzenie: prof. Beata Karakiewicz i prof. Urszula Chęcińska
10.05–10.30 – prof. Marek Jarema (Warszawa): Choroba czy zaburzenie psychiczne?
10.30–10.55 – prof. Mariola Bidzan (Gdańsk) – Neuropsychologia – psychologia – psychiatria – ważne związki
10.55–11.20 – prof. Janusz Heizman (Warszawa, Kraków) – Współczesne zagrożenia zdrowia psychicznego
11.20–11.35 – pytania do wykładowców
11.30–12.00 – przerwa kawowa
Sesja druga – Zdrowie mózgu – przyszłość
Prowadzenie: prof. Agnieszka Samochowiec i prof. Zdzisław Kroplewski
12.00–12.25 – prof. Ewa Stachowska – Mikrobiom a zdrowie mózgu
12.25–12.50 – prof. Andrzej Potemkowski – Jak się nie dać otępieniu?
12.50–13.15 – prof. Przemysław Nowacki – Neuropsychiatria – czy neurologia i psychiatria – jaka przyszłość?
13.15–13.40 – prof. Joanna Rymaszewska (Wrocław) – Przez czaszkę do psychiki...
13.40–13.55 – pytania do wykładowców
13.55–14.00 – podsumowanie i zamknięcie konferencji prof. J. Samochowiec i A. Potemkowski
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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

