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Witam na łamach kolejnego numeru naszego pisma. Za oknami
lato w pełni i aż chciałoby się zaplanować ciekawy wyjazd oraz
wypoczynek. Zwłaszcza, że ostatnie miesiące były dla wielu
z nas czasem wzmożonej pracy oraz radzeniem sobie z napięciem i stresem. Jedni bezpośrednio walczyli ze skutkami epidemii diagnozując i lecząc pacjentów zakażonych SARS-CoV-2,
a drudzy z dnia na dzień zostali zmuszeni do pozamykania
swoich praktyk lekarskich, które są ich jedynym źródłem dochodów, a dla pacjentów często były jedynym miejscem gdzie
można było udać się po poradę lekarską. Była również duża
część lekarzy, którzy w oczekiwaniu na to, co przyniesie rozwój pandemii, decyzją swoich pryncypałów ograniczyli pracę
i przeszli w tryb „standby” – naprzemiennie siedząc tydzień
w domu, a tydzień w pracy. Niezależnie jednak od tego kto
i jak odczuł zawodowo trudy epidemii, wszyscy zmagamy się
nadal z poczuciem niepewności. Czy w ogóle będziemy w stanie wrócić do stanu sprzed pandemii, czy uda się wynaleźć
skuteczną metodę leczenia COVID-19, czy będziemy mogli
ograniczyć bardzo groźne przecież powikłania po tym paskudnym wirusie? To z pewnością nie ułatwia spokojnego patrzenia w przyszłość, a tym bardziej snucia planów wakacyjnych.
Zachęcam jednak Państwa do lektury Vox Medici. Znajdziecie
w nim mnóstwo informacji i relacji z pierwszej linii frontu nierównej walki z nowym zagrożeniem. Całość tematu przybliża
również w swoim tekście Pani Prezes Magda Wiśniewska. Dla
tych, którzy niekoniecznie chcieliby sprawdzić się w tym boju,
a obawiają się przymusu pracy, który to w słabym stylu zaproponował wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł (tak, tak,
to ten sam człowiek, który nie tak dawno przez kilkanaście lat
sprawował najwyższe stanowiska w Naczelnej Izbie Lekarskiej)
polecam tekst Pani mecenas Katarzyny Bednarek.
Tak czy siak życie toczy się dalej. Póki co, nieco na odległość,
trochę zdalnie i dużo bardziej elektronicznie, ale pewnie z czasem okrzepniemy i nauczymy się żyć w nowej rzeczywistości.
Bo tego, że już nie będzie tak samo jestem pewien. Jestem
również ogromnie ciekaw Państwa opinii w tym temacie. Jak
powinien ewoluować system ochrony zdrowia, jego organizacja, tak abyśmy wyszli zwycięsko z tego starcia? Czekamy na
Wasze głosy w tej sprawie.
W aktualnym numerze nie zabraknie również kompletu
sprawozdań z działalności organów i komisji działających w naszej izbie lekarskiej. To bardzo ciekawa i pouczająca lektura,
do której zachęcam wszystkich.

Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler

Orzeczenie OSL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55

marzec–czerwiec 2020

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

3

BIURO
Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej
ul. M. Skłodowskiej‑Curie 11
71‑332 Szczecin
www.oil.szczecin.pl
biuro@oil.szczecin.pl
www.facebook.com/oilwszczecinie/

Centrala
91 487 49 36
91 487 48 98
91 487 37 24
DANE DO OPŁACENIA SKŁADEK
Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin
numery kont:

74 1050 1559 1000
0022 5989 4638
lub

56 1240 3813 1111
0000 4375 7699
w tytule prosimy podać
nr PWZ i dopisek
OBOWIĄZKOWE SKŁADKI
CZŁONKOWSKIE

GODZINY PRACY BIURA:

REJESTR INDYWIDUALNYCH
PRAKTYK LEKARSKICH

BIURO CZYNNE:

Sylwia Krzysztofik
centrala w. 112
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00
wtorek, środa: 7.30–15.30
piątek NIECZYNNE

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

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ,
KOMISJA BIOETYCZNA

mgr Agnieszka Niśkiewicz
centrala w. 102
SEKRETARIAT

mgr inż. Marta Mielcarek
centrala w. 106
fax 91 487 75 61
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY

(Prawa Wykonywania Zawodu)
mgr inż. Lidia Borkowska
centrala w. 104
mgr Krzysztof Halewski
centrala w. 124
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00
wtorek, środa: 7.30–15.30
piątek NIECZYNNE

mgr Agnieszka Falkowska
mgr Sylwia Zaczkiewicz
centrala w. 119
Przyjęcia interesantów: poniedziałek,
wtorek, środa, czwartek, piątek:
9.30–15.00
KSIĘGOWOŚĆ, KASA,
WINDYKACJA SKŁADEK

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

mgr Kamila Sidor
mgr Agata Baranowska
centrala w. 116
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

mgr Małgorzata Amanowicz
tel. 91 487 49 36 w. 107
mgr inż. Marta Mielcarek
tel. 91 487 49 36 w. 106
poniedziałek, czwartek: 10.30–16.00
wtorek, środa: 10.30–15.30
piątek NIECZYNNE

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

lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapewnia poprzez:

•porady prawne udzielane podczas
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;
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WYDAWCA

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

do sekretariatu OIL wyłącznie w formie elektronicznej.
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VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

Nowa rzeczywistość
Magda Wiśniewska
Czerwiec 2020 roku… Gdy pisałam
w lutym ostatni felieton do „Vox Medici”
nie spodziewałam się, co nas czeka. Nikt
się nie spodziewał.
4 marca br. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło w Polsce pierwszy przypadek
obecności wirusa SARS-CoV-2, 10 marca
podjęto decyzję o odwołaniu imprez masowych, a 12 marca Minister Zdrowia
wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego. 15 marca zamknięto granice
Polski. 16 marca zamknięto żłobki, przedszkola i szkoły. Od 20 marca obowiązuje
w Polsce stan epidemii. Do 24 czerwca
br. odnotowano 32 821 przypadków zakażenia, z czego 1396 osób zmarło; 18 134
osób wyzdrowiało; 92 992 osób jest objętych kwarantanną, a 16 574 nadzorem
epidemiologicznym.
Nikt z nas nie spodziewał się, że można
funkcjonować bez galerii handlowych, kin,
teatrów, siłowni i salonów fryzjerskich, że
można nie chodzić do sklepów, nie latać
samolotami, nie jeździć pociągami czy autobusami, że spacery czy bieganie mogą być
zakazane, że dzieci mogą przez wiele tygodni i miesięcy uczyć się zdalnie w domu, że
wiele prac można wykonywać zdalnie, że
można nie wychodzić z domu bez ważnej
przyczyny, że noszenie masek i rękawiczek stanie się wymogiem, nie modą czy
kaprysem. I że dystans społeczny stanie
się koniecznym faktem. Nasze społeczeństwo, zwłaszcza na początku epidemii,
zdało egzamin z odpowiedzialności zbiorowej. A na naszym medycznym poletku?
Praca w pełnym zabezpieczeniu w środki
ochrony osobistej, wszechobecny pomiar
temperatury i weryfikacja wywiadu epidemiologicznego, zmiana modelu wizyt
pacjentów w POZ i AOS z bezpośrednich na
głównie telekonsultacje, szczególne narażenie personelu medycznego na zarażenie
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SARS-Cov-2, niepokój o siebie i najbliższą
rodzinę. U naszych pacjentów zaś okazało się, że strach przed zarażeniem koronawirusem w placówce medycznej bywał
silniejszy niż realne zagrożenie zdrowia
wynikające z innych chorób ostrych i przewlekłych. Epidemia ciągle trwa. Choć patrząc dookoła na rzeczywistość, można
mieć uzasadnione obawy czy wszyscy zdają
sobie z tego sprawę. Poluzowanie wszelkich
obostrzeń niewątpliwie służy gospodarce,
ale czy jest rozsądne pod względem epidemiologicznym? Przekonamy się o tym
już niedługo. I w najbliższych tygodniach,
i po wakacjach, kiedy to spodziewana jest
druga fala zachorowań.
Przez cały ten czas działaliśmy bardzo aktywnie. Zarówno jako samorząd, jak
i jako lekarze na posterunku na pierwszej
linii frontu. W związku z obowiązującym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanem epidemii wywołanym wirusem
SARS-CoV-2 niemożliwie było przeprowadzenie w sposób tradycyjny corocznego
Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie.
W dniach 9–10 czerwca 2020 r. przeprowadzone zostało w trybie obiegowym
głosowanie nad uchwałami zjazdu, które
zostały podjęte w całości, zgodnie z rekomendacjami ORL w Szczecinie. Nadmienić należy, że 22 na 24 okręgowe izby
lekarskie w Polsce głosowanie w ramach
okręgowych zjazdów odbywały lub odbędą
właśnie w trybie obiegowym. Tryb ten został
jednoznacznie zarekomendowany przez
Naczelną Izbę Lekarską jako najwłaściwszy
w dobie epidemii koronawirusa. (o czym
w tym numerze).
Niestety, mimo iż w opinii społeczeństwa personel medyczny w czasie epidemii działał i działa bez zarzutu, rządzący
nie są dla nas tak łaskawi. W dniu 23

czerwca br. Prezydent RP podpisał tzw.
tarczę antykryzysową 4.0. Podpisana ustawa wśród wielu zmian i przepisów dotyczących epidemii nowelizuje również przepis
art. 37a Kodeksu Karnego (sic!), co jest
kolejną próbą zaostrzenia odpowiedzialności karnej obejmującą lekarzy i lekarzy
dentystów za tzw. błędy medyczne. Wejście
w życie nowelizacji tego przepisu, którego
celem jest zmiana zasad wymierzania
przez sądy kar za przestępstwa zagrożone
karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie obejmować także te
sprawy, w których lekarz niosący pomoc
medyczną w sposób nieumyślny popełnia
tzw. błąd lekarski. Ustawodawca – bez
żadnej publicznej dyskusji – jedną zmianą wpływa na drugą i zrównuje możliwą odpowiedzialność lekarza za ryzyko,
jakie wiąże się z wykonywaniem tego
zawodu, z pospolitymi przestępstwami.
A medycyna to praca często na granicy
ryzyka, zwłaszcza kiedy trzeba ratować
zdrowie i życie. Dzieje się tak szczególnie
w czasach epidemii, która ciągle trwa.
Proponowane przez rządzących regulacje
prawne mogą przyczynić się niewątpliwie
do bardziej asekuracyjnego podejścia lekarzy i lekarzy dentystów do wykonywania
zawodu, w tym do unikania przez nich
podejmowania działań w sytuacjach obarczonych większym ryzykiem powikłań.
Nie takich „podziękowań” oczekiwaliśmy.
To ja wolę już te przysłowiowe brawa…
Będziemy działać, by te przepisy jak najszybciej się zmieniły.
Przed nami wakacje. Zapewne całkiem
inne niż te dotychczas. Dziękując Wam,
Koleżanki i Koledzy, za dotychczasowe
zaangażowanie i fantastyczną postawę
w czasie epidemii, życzę Wam jednocześnie
dużo zdrowia i spokoju. Niech epidemia
już minie…
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PRAWO

Skierowanie do pracy
przy zwalczaniu epidemii
Katarzyna Bednarek – radca prawny
Prawo dysponowania kadrą
medyczną w okresie epidemii
Ogłoszenie w okresie od dnia 20 marca
2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
umożliwiło właściwym organom administracji rządowej, tj. wojewodom oraz
ministrowi do spraw zdrowia, dysponowanie kadrą medyczną w zakresie oddelegowywania jej do pracy przy zwalczaniu
epidemii.
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1239
z późn. zm.) pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne
oraz osoby, z którymi podpisano umowy
na wykonywanie świadczeń zdrowotnych,
mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy tej mogą być
skierowane także inne osoby, jeżeli ich
skierowanie jest uzasadnione aktualnymi
potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.
W odniesieniu do lekarzy i lekarzy
dentystów powyższe w praktyce oznaczać będzie, że lekarz/lekarz dentysta
może zostać zobowiązany do pracy przy
zwalczaniu epidemii niezależnie od formy
zatrudnienia. Dotyczyć to więc będzie
zarówno lekarzy pracujących w sektorze
publicznym w oparciu o umowy o pracę,
umowy cywilnoprawne (w tym w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej),
jak i tych, którzy pracują w sektorze prywatnym – również bez względu na formę
zatrudnienia, tudzież fakt prowadzenia
własnej działalności gospodarczej.
Wyłączenie możliwości
skierowań do pracy
Skierowaniu do pracy niosącej ryzyko
zakażenia przy zwalczaniu epidemii nie
podlegają:
1) osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź
ukończyły 60 lat;
2) kobiety w ciąży;
3) osoby samotnie wychowujące dziecko
w wieku do 18 lat;
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4) osoby wychowujące dziecko w wieku
do 14 lat;
5) osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego;
6) osoby, u których orzeczono częściową
lub całkowitą niezdolność do pracy;
7) inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
8) osoby, o których mowa w art. 2 ustawy
z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (np. Prezydent RP,
Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu,
minister itd.) oraz posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy czym, w przypadku gdy dziecko
w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez dwie osoby, którym przysługuje
władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana
wyłącznie jedna z nich.
WAŻNE: Możliwość kierowania kadry
medycznej do pracy przy zwalczaniu epidemii nie jest rozwiązaniem nowym, wprowadzonym w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2. Regulacje w powyższym zakresie obowiązują bowiem od samego początku obowiązywania aktualnej ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jak również przewidziane
były w poprzedzającej ją ustawie z dnia
6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych
i zakażeniach.
Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu
ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 wprowadzono jednak pewne
zmiany w zakresie katalogu przypadków
wyłączających możliwość przedmiotowych
skierowań do pracy, a które to zmiany obowiązują od dnia 1 kwietnia 2020 r. – np. dodano do ww. katalogu osoby wychowujące
dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego, umożliwiono kierowanie osób
wychowujących dzieci pomiędzy 14. a 18.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

rokiem życia, z tym zastrzeżeniem, że wyłącznie jedno z rodziców może podlegać
takiemu skierowaniu do pracy itd.
Tryb skierowania do pracy
Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji.
Decyzję o skierowaniu do pracy przy
zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada
miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje
właściwy wojewoda, a w razie skierowania
do pracy na obszarze innego województwa – minister właściwy do spraw zdrowia.
Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw
zdrowia. Jednak wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania
decyzji.
Decyzje te:
1) mogą być przekazywane w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie;
2) nie wymagają uzasadnienia;
3) przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie
po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek pracy
przez okres do 3 miesięcy w podmiocie
leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
Osobie skierowanej do pracy przy
zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu
bezpłatnego na czas określony w decyzji,
przy czym okres tego urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego
zależą uprawnienia pracownicze u tego
pracodawcy.
Natomiast w przypadku, gdy osoba taka
ma zawartą nie umowę o pracę, a umowę
cywilnoprawną z podmiotem leczniczym
i na jej podstawie świadczy usługi medyczne, wówczas ustawodawca nie daje wprost
odpowiedzi na pytanie co z jej ochroną
prawną. Biorąc jednak pod uwagę stan
wyższej konieczności, przyjąć należy niezawinioną niemożność świadczenia przez tę
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osobę na rzecz dotychczasowego zleceniodawcy, która nie może stać się przyczyną
rozwiązania umowy cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 475 § 1 Kodeksu cywilnego jeśli
świadczenie stało się niemożliwe skutkiem
okoliczności, za które dłużnik (osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii)
odpowiedzialności nie ponosi, zobowiązanie to wygasa. W konsekwencji należy
przyjąć, że na okres wskazany w decyzji
o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu
epidemii, umowa cywilnoprawna zawarta
przez osobę skierowaną do pracy ulega
czasowemu zawieszeniu, chyba że postanowienia zawartej umowy cywilnoprawnej
przewidują inne rozwiązanie tej sytuacji.
Podmiot leczniczy lub jednostka organizacyjna, która wskazana została w decyzji
jako miejsce oddelegowania, nawiązuje
z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy
na czas wykonywania określonej pracy, na
okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
Przez czas trwania obowiązku pracy
przy zwalczaniu epidemii z osobą skierowaną do tej pracy nie może być rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy, ani
nie może być dokonane wypowiedzenie
umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę bez
wypowiedzenia z winy pracownika, albo
w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. Przepisy art. 63–67 Kodeksu pracy
(dotyczące kwestii wygaśnięcia umowy
o pracę) stosuje się odpowiednio.
Wynagrodzenie
Osobie skierowanej do pracy w ww. trybie przysługuje w takim przypadku
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wynagrodzenie zasadnicze w wysokości
nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego
na danym stanowisku pracy w zakładzie
wskazanym w decyzji o skierowaniu do
pracy lub w innym podobnym zakładzie,
jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma
takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie
może być jednak niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy
zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu
poprzedzającym miesiąc, w którym wydana
została decyzja o skierowaniu jej do pracy
przy zwalczaniu epidemii. Ponadto osobie
takiej przysługuje w tym przypadku zwrot
kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, z tym zastrzeżeniem,
że zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania
lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania
pracy bezpłatnego zakwaterowania lub
wyżywienia.
WAŻNE: Pracownikom podmiotów
leczniczych oraz innym osobom podejmującym, na zasadach określonych powyżej,
działania w celu zapobiegania i zwalczania
chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

wojewodę lub ministra właściwego do
spraw zdrowia, podlega karze pieniężnej
w wysokości od 5000 zł do 30 000 zł.
W przypadku ponownego popełnienia tego samego czynu, wysokość kary
pieniężnej:
1) jest nie niższa od wysokości kary pieniężnej wymierzonej poprzednio za
takie naruszenie;
2) ustala się, dokonując powiększenia
o 25% wysokości kary pieniężnej ustalonej zgodnie z pkt 1.
Karę tą wymierza odpowiednio wojewoda
albo minister właściwy do spraw zdrowia.
Decyzja w sprawie kary pieniężnej
podlega natychmiastowemu wykonaniu
z dniem jej doręczenia, zaś egzekucja nałożonych kar pieniężnych następuje w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.
Jednocześnie ustawodawca nie uchylił
przepisu art. 53 ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi, zgodnie z którym kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy
zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii,
wydanej na podstawie art. 47 tej ustawy,
podlega karze grzywny.
W tym przypadku będzie to oznaczało
odpowiedzialność jak za wykroczenie, tzn.
na podstawie wniosku o ukaranie skierowanego do sądu powszechnego, zaś maksymalna wysokość grzywny wynosi 5000 zł.

Sankcje za niewykonanie decyzji
o skierowaniu do pracy przy zwal‑
czaniu epidemii
Osoba, która w stanie zagrożenia epidemicznego lub w stanie epidemii nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy
zwalczaniu epidemii, wydanych przez
w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Działalność i inicjatywy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie w czasie epidemii
Magda Wiśniewska
Prezes ORL w Szczecinie
Na początek małe kalendarium:
26 lutego br. Prezes NRL zaapelował do Premiera Mateusza
Morawieckiego o rozważenie rekomendacji, by:
– jak najszybciej został wprowadzony zakaz organizacji imprez
masowych,
– nastąpiło odwołanie zbliżających się imprez, a także
– zdecydowano o wstrzymaniu wydawania zezwoleń na tego
typu wydarzenia.
4 marca br. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło pierwszy
przypadek obecności wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Pacjent
„zero” z województwa lubuskiego trafił do szpitala w Zielonej Górze.
10 marca br. Premier Mateusz Morawiecki, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego Jarosław Gowin oraz Minister Edukacji Naukowej
Dariusz Piontkowski przedstawili najnowsze informacje dot.
koronawirusa w Polsce – podjęto decyzję o odwołaniu imprez
masowych.
W ślad za rekomendacjami Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewody Zachodniopomorskiego oraz
z uwagi na ryzyko epidemii COVID-19 zwróciłam się z prośbą
oraz zaleceniem do lekarzy i lekarzy dentystów naszej izby o odwołanie wszystkich planowanych zgromadzeń lekarzy i lekarzy
dentystów (konferencji, kursów, szkoleń itp.) oraz nieuczestniczenie w takich wydarzeniach.
W związku z powyższym odwołany został Okręgowy Zjazd
Lekarzy OIL w Szczecinie zaplanowany na dzień 28.03 br., posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, a także
wszystkie konferencje, szkolenia oraz wydarzenia kulturalno-sportowe i integracyjne organizowane przez Okręgową Izbę
Lekarską w Szczecinie.

NASZE INICJATYWY
POKOJE I MIESZKANIA DLA LEKARZY
27 marca br. skierowałam do właścicieli hoteli i pensjonatów apel
o udostępnienie miejsc dla lekarzy. Lekarze działający na pierwszej linii frontu walki z epidemią byli i są najbardziej narażeni
na jej skutki. Znakomita większość z nich mieszka w domach
z małymi dziećmi czy rodzicami w podeszłym wieku, niejednokrotnie obciążonymi różnymi schorzeniami. Stąd bardzo trudne decyzje, by na czas epidemii wyprowadzić się z domu i po
dyżurach nie wracać do rodzin. 30 marca br. Okręgowa Izba
Lekarska w Szczecinie wyszła z inicjatywą znalezienie mieszkań
dla lekarzy, którzy zmuszeni są na czas epidemii wyprowadzić
się z domu, by po dyżurach nie wracać do swoich rodzin. Do
OIL w Szczecinie wpłynęły łącznie 64 oferty udostępnienia
mieszkań/pokoi bezpłatnie lub odpłatnie przez osoby i podmioty
prywatne oraz instytucje publiczne w Szczecinie (Teatr Polski,
Akademia Morska, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Szczeciński). Dodatkowo 7 kwietnia br. Prezydent Miasta
Szczecin Piotr Krzystek odpowiedział na apel OIL w Szczecinie
„Mieszkanie dla lekarza”. Do dyspozycji personelu medycznego
działającego na pierwszej linii frontu walki z epidemią (lekarzy,
pielęgniarek i ratowników medycznych) przekazany został jeden
z czterogwiazdkowych szczecińskich hoteli – Hotel Dana. Każdy,
kto zgłosił się do Izby, uzyskał taką pomoc. Łącznie pomogliśmy
12 lekarzom – członkom naszej Izby.
WOLONTARIUSZE DO POMOCY LEKARZOM
W CZYNNOŚCIACH DNIA CODZIENNEGO
Widząc potrzebę wsparcia i pomocy w czynnościach dnia codziennego dla lekarzy niosących pomoc chorym w czasie epidemii COVID-19, skierowałam pismo do Rektorów Wyższych
Uczelni w Szczecinie z prośbą o rozpowszechnienie informacji
o poszukiwaniach wolontariuszy wśród studentów. W tej trudnej

12 marca br. Minister Zdrowia wprowadził w Polsce stan zagrożenia epidemicznego.
W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną oraz ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego, mając na celu podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem szerzeniu się COVID-19 podjęłam
decyzję o zamknięciu biura OIL w Szczecinie dla interesantów.
Od dnia 18.03 br. biuro OIL w Szczecinie działało wyłącznie
w systemie teleinformatycznym, również porady prawne udzielane były mailowo i telefonicznie od poniedziałku do piątku,
co nie oznacza, że w tym czasie nie pracowaliśmy. Ale już
działamy normalnie!
Poniżej chciałabym przedstawić pokrótce co w tym czasie
robił Samorząd.
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sytuacji pomoc w zrobieniu zakupów, opieka nad dziećmi i pomoc
w lekcjach czy opieka nad zwierzętami mogłaby być ogromnym
wsparciem. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 2 kwietnia br.
rozpoczęła poszukiwanie osób chętnych do pomocy lekarzom
walczącym na pierwszej linii frontu z epidemią COVID-19 albo
z innych przyczyn potrzebującym pomocy przy czynnościach
dnia codziennego. Do Izby zgłosiło się 79 wolontariuszy chcących
pomóc, za co serdecznie dziękujemy.
ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
W dniach 24 i 30 kwietnia br. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie otrzymała środki ochrony osobistej zakupione przez Fundację Lekarze Lekarzom przy NIL dzięki darowiźnie Kulczyk
Foundation. Przekazano je lekarzom – członkom OIL w Szczecinie aktywnie wykonującym swój zawód, którzy zgłosili zapotrzebowanie na te środki.
Łącznie Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie otrzymała:
– 34 000 maseczek chirurgicznych,
– 50 400 masek FFP N95,
– 3350 kombinezonów,
– 3200 gogli,
– 3400 przyłbic.

Środki przekazane były najpierw do szpitali szczecińskich:
SPSK nr 1 PUM w Szczecinie, SPSK nr 2 PUM w Szczecinie,
109. Szpitala Wojskowego, SPWSZ w Szczecinie, SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii
i Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Obecnie zakończyliśmy
dystrybucję pakietów indywidualnych, a wszystkie nieodebrane
i pozostałe środki przekazane zostały do szpitali. Podział i dystrybucja środków odbywały się dzięki zaangażowaniu i współpracy
pracowników OIL w Szczecinie, wolontariuszy, delegatów na
OZL OIL w Szczecinie z poszczególnych powiatów.
AKCJA PROTESTACYJNA
LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
Prezydium ORL w Szczecinie w dniu 30 kwietnia br. podjęło
Stanowisko nr 3/2020/VIII w przedmiocie projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. ustanowienia określonych ograniczeń,

Przez wiele dni pracownicy biura OIL w Szczecinie wraz z harcerzami z Okręgu Północno-Zachodniego ZHR Obwód Szczeciński ZHR oraz studentami z Międzynarodowego Stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMSA-Poland przygotowywali pakiety
środków ochrony osobistej.
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nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Zdaniem Prezydium proponowane w projekcie rozwiązania znacząco ograniczają wolność poruszania się po terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu,
o którym mowa w art. 52 ust. 1 Konstytucji RP, a która może
podlegać ograniczeniom określonym wyłącznie w ustawie. Prezydium ORL w Szczecinie zaapelowało o równe traktowanie
wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Niestety mimo
jednoznacznego głosu środowiska lekarskiego ww. rozporządzenie zostało wydane. Personel medyczny, w tym lekarze, w dalszym ciągu podlegają obowiązkowej kwarantannie. Wobec braku
oczekiwanej zmiany rozporządzenia 8 maja br. na przejściu
granicznym w Lubieszynie odbył się protest medyków, w którym
wzięliśmy udział. W dniu 16 maja br. na stronie RCL opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja
2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które nie
przewiduje już obowiązku poddania się kwarantannie
przez pracowników medycznych wracających do kraju.
Uwzględnione zostały uwagi wielokrotnie zgłaszane przez samorząd lekarski (w tym Prezydium ORL w Szczecinie) do poszczególnych projektów rozporządzeń Rady Ministrów.
MASECZKI WIELOKROTNEGO UŻYTKU DLA NA‑
SZYCH SENIORÓW – LEKARZY I LEKARZY DENTY‑
STÓW NIEAKTYWNYCH ZAWODOWO
13 maja br. wysłaliśmy prawie 2000 maseczek wielokrotnego
użytku do naszych Seniorów – lekarzy i lekarzy dentystów nieaktywnych zawodowo. Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie
Seniorów, Izba przesłała pakiet 3 maseczek ochronnych wielokrotnego użytku. Serdecznie dziękujemy za pomoc w szyciu
maseczek Pani Wiesławie Bukowskiej i grupie „Szczecinianki
szyją maseczki”.

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ
I ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE (14 maja br.)
Mając na uwadze trudności w zakupie środków ochrony osobistej
jakie dotknęły lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących głównie
prywatne gabinety OIL w Szczecinie wyszła z inicjatywą i skontaktowała się z firmami/hurtowniami w celu przygotowania cen
zbliżonych do cen oferowanych w szpitalach dla lekarzy i lekarzy
dentystów członków OIL w Szczecinie.
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BADANIE W KIERUNKU SARS-COV-2 –
PROPOZYCJA DLA CZŁONKÓW OIL W SZCZECINIE
Mając na uwadze duże zainteresowanie wykonaniem przesiewowego (profilaktycznego) badania w kierunku SARS-CoV-2
(COVID-19) przez lekarzy i lekarzy dentystów pracujących
prywatnie – poza lecznictwem zamkniętym, Okręgowa Izba
Lekarska w Szczecinie podjęła działania w celu umożliwienia
wykonania takich badań naszym członkom w niższej cenie.
Od 15 maja br. lekarze i lekarze dentyści chętni przeprowadzić powyższe badanie mogą zgłaszać się do OIL w Szczecinie wypełniając formularz. Badanie w kierunku SARS-CoV-2
(COVID-19) met. Real Time RT-PCR kosztuje 380 zł. Jest to
cena specjalna dla lekarzy i lekarzy dentystów – członków
OIL w Szczecinie. Badanie można wykonać w Diagnostyce
Sp. z o.o. – Punkt Pobrań w Szczecinie ul. 3 Maja 25–27 od
19 maja br.
POMOC PRAWNA
Bezpłatne porady prawnych udzielane były przez radców prawnych
naszej izby. Również Adwokaci z Okręgowej Izby Adwokackiej
ze Szczecina zgłosili się do nieodpłatnej pomocy prawnej dla
lekarzy w związku z obecną sytuacją epidemiczną.
POMOC PSYCHOLOGICZNA
Mając na uwadze obecną sytuację lekarzy i lekarzy dentystów,
dla których aktualne warunki pracy są źródłem olbrzymiego
stresu informowaliśmy o możliwości skorzystania z bezpłatnej
pomocy: psychologów, psychoterapeutów i psychiatrów
z Katedry i Kliniki Psychiatrii PUM w Szczecinie w postaci
telekonsultacji (Skype, Facetime, telefon, WhatsApp, w wyjątkowych przypadkach wizyty w poradni) oraz psychologicznej
w ramach bezpłatnego wsparcia psychologicznego on-line dla
pracowników służby zdrowia uruchomionego przez Polskie
Towarzystwo Psychologiczne O/Szczecin.

•

•

UCHWAŁY, STANOWISKA I APELE
PODJĘTE PRZEZ OKRĘGOWĄ RADĘ LEKARSKĄ
W SZCZECINIE I PREZYDIUM ORL W SZCZECINIE
• STANOWISKO Prezydium ORL w Szczecinie Nr 3/2020/
VIII ws. projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przygotowanego
w związku z planowanym wprowadzeniem kolejnego etapu
znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, a opublikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia w dniu
30 kwietnia 2020 r.
• STANOWISKO Nr 4/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie sytuacji związanej z koronawirusem SARS-CoV-2 i niedoborów środków ochrony osobistej
• APEL nr 1/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia 11 marca
2020 r. do Premiera RP, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego o spójność przekazów w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2.
• UCHWAŁA Nr 32/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie wsparcia dla środowiska lekarskiego w sytuacji wystąpienia epidemii COVID-19.
• APEL Nr 2/2020/VIII z dnia 27 marca 2020 r. do Naczelnej
Rady Lekarskiej o pilne podjęcie rozmów z władzami RP
w sprawie ustalenia cen urzędowych na środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcji dla personelu medycznego,
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•

•

•

jak również umożliwienie lekarzom i lekarzom dentystom
ich zakupu.
APEL nr 3/2020/VIII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia
27 marca 2020 r. do Premiera RP, Ministra Zdrowia oraz
Ministra Rozwoju w/s ustalenia cen urzędowych na środki
ochrony indywidualnej oraz w sprawie tarczy antykryzysowej.
APEL Nr 4/2020/VIII z dnia 27 marca 2020 r. do Narodowego
Funduszu Zdrowia o pilne podjęcie decyzji umożliwiających
wprowadzenie rotacyjności w funkcjonowaniu gabinetów
i poradni w ramach zawartych umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.
APEL Nr 5/2020/VIII z dnia 27 marca 2020 r. do Naczelnej
Rady Lekarskiej o pilne podjęcie działań mających na celu
ochronę lekarzy i lekarzy dentystów w związku z epidemią
COVID-19.
APEL Nr 6/2020/VIII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia
6 maja 2020 r. o wprowadzenie zmian do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie
stomatologiczne.
STANOWISKO Nr 4/2020/VIII Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wynagradzania lekarzy
i lekarzy dentystów w okresie podlegania obowiązkowej
kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
OFERTY UBEZPIECZEŃ
NA WYPADEK UTRATY DOCHODU I INNE

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, OIL w Szczecinie na stronie internetowej OIL w Szczecinie publikuje oferty
ubezpieczeń na wypadek utraty dochodu dla lekarzy i lekarzy
dentystów. Jest to szczególnie ważne w tak trudnym czasie,
w jakim znaleźli się lekarze i lekarze dentyści.
w w w.o i l.szcze c i n.p l
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Szpital jednoimienny.
Wyzwanie dla internisty
Mariusz Pietrzak
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Diabetologii z Pododdziałem Endokrynologii SP WSZ w Szczecinie
Kto nie interesuje się Chinami, jeszcze do
połowy stycznia nie wiedział nic o 11-milionowym mieście Wuhan, położonym
w prowincji Hubei. Za sprawą koronawirusa SARS-CoV-2 usłyszeliśmy o nim,
ale i o tragedii mieszkańców chorych na
COVID-19. Później nadeszły kolejne,
niepokojące informacje o zarażonych
wirusem we Włoszech, Hiszpanii i innych krajach na całym świecie. W Polsce
4 marca odnotowano pierwszy potwierdzony przypadek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, a 12 marca na terenie
Polski wprowadzono stan epidemiczny.
Jak wiele to zmieniło w naszym życiu?
W życiu każdego z nas.
Właśnie wtedy, decyzją administracyjną SP WSZ w Szczecinie stał się szpitalem
jednoimiennym. Wiele oddziałów musiało
się przeorganizować i zacząć działać w nowych miejscach, nowych realiach. Oddział
internistyczny stał się oddziałem leczącym
pacjentów z COVID-19. Wyzwanie dla nas
wszystkich. Dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunek, personelu pomocniczego. Każdy
z nas miał mniejsze lub większe wątpliwości, łzy w oczach, ale nikt nie powiedział „nie”, czy „proszę o przeniesienie na
inny oddział!”. Przygotowywaliśmy się do
przyjęcia zakażonego pacjenta kilka dni.
Stworzyliśmy śluzy – czystą i brudną. Przy-

swajaliśmy wiedzę dotyczącą koronawirusa
i procedury z tym związane. Oczywiście
tak jak wszędzie, początkowo brakowało
rękawiczek, fartuchów, gogli, środków do
dezynfekcji. Były, ale zbyt mało. Co ważne
i pocieszające to to, że każdego dnia tego
sprzętu było coraz więcej. To zasługa dyrekcji, ale i anonimowych darczyńców, którzy
pospieszyli z pomocą. Akcja spontaniczna,
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jakże pożyteczna. Z maseczkami, goglami, środkami czystości otrzymywaliśmy
również rysunki od dzieci z różnymi podpisami: „Koronawirus to świrus! – Dziękujemy za pomoc!”, „Dziękujemy wszystkim
lekarzom oraz pielęgniarkom za ciężką
pracę i walkę o zdrowie i życie ludzi!!! Dla
nas jesteście bohaterami, ponieważ narażacie swoje życie aby ratować innych!!!”,
„Dziękujemy za poświęcenie i odwagę”.

ciekawość. Jak minęła noc z pacjentami
z COVID-19? Ile razy trzeba było interweniować u „nowych” chorych. Ile razy trzeba
było ubierać kombinezon, fartuch barierowy. Ile „poszło” maseczek, rękawiczek.
Czy dyżurny lekarz, dyżurne pielęgniarki mają już jakieś nowe „doświadczenia”
w walce z wirusem na oddziale? Czy jest
coś, o czym powinniśmy już dzisiaj wiedzieć? Teorię odnośnie COVID-19 mamy
w jednym paluszku, ale praktyka jakże jest
inna. Omawiamy bardzo dokładnie każdego pacjenta. Przekazujemy sobie każdą
istotną informację np. o tym, że mamy
ograniczoną możliwość pracy w różnych
miejscach. Dotyczy to również pozostałego
personelu. Na koniec raportu dzielimy zadania na koleiny dzień. Pracujemy „dwójkami”. Tak jest bezpieczniej i wygodniej.
WIZYTY

Cały personel oddziału miał świadomość
powagi sytuacji. Wiedzieliśmy, że za chwilę
będziemy mieli kontakt z wirusem. Byliśmy
może w lepszej sytuacji, bo wiedzieliśmy
o tym i mając odpowiednie środki mogliśmy
się do tego przygotować. Oczywiście mieliśmy obok „zakaźników”, na których zawsze mogliśmy liczyć. Lekarze z oddziałów
zakaźnych, pomimo że jest ich niewielu,
wykonywali niesamowitą pracę. Ogromny
szacunek dla nich! Ogromny szacunek
dla prof. Parczewskiego, dr Niścigorskiej,
dr Marczewskiej.
Jednocześnie docierały do nas informacje o zakażonych pracownikach ochrony
zdrowia na świecie. Niektóre przerażające. Na oddziale pojawili się pacjenci
z COVID-19.

Najpierw śluza czysta. Tam się przebieramy. Zakładamy rękawiczki, ochraniacze
na buty, maseczki, fartuch barierowy bądź
kombinezon, przyłbicę. Nawzajem sprawdzamy czy procedury zostały zachowane,
czy jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni.
Za chwilę spotkanie z pacjentami, którzy
patrzą na nas z pewnym niepokojem, ale
i zainteresowaniem. Nie dziwię się. To
przecież wciąż ci sami pacjenci, których

RAPORT
Ile raportów porannych za nami. Ile rozmów o przyjętych, nowych pacjentach za
nami. Ale ten pierwszy raport trochę inny.
Wyczuwa się niepokój, jednocześnie dużą
w w w.o i l.szcze c i n.p l

leczyliśmy na co dzień, ale my jakże inaczej
ubrani. Trochę jak z „kosmosu”. Jednocześnie zadawane przez pacjentów pytania:
czy jestem tak bardzo niebezpieczny dla
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otoczenia, że tak się przede mną chronicie? Przecież jeszcze wczoraj byłem z rodziną. Co z nimi? Kiedy wymazy? Co ze
mną będzie?
Tyle pytań, jakże mniej odpowiedzi.
Nie znamy przecież zamierzeń Sanepidu.
Nasze badanie przedmiotowe bardzo powolne i staranne z pomiarem saturacji,
temperatury ciała, tętna, ciśnienia tętniczego. Te informacje zapisujemy na kartce,
którą później nakleimy w śluzie brudnej na
szybie, aby następnie wprowadzić te dane
do systemu. Sprawozdawczość rzecz święta.
Staramy się długo rozmawiać z każdym pacjentem przekazując wszelkie informacje.
Każda informacja jest ważna i oczekiwana, szczególnie ta związana bezpośrednio

marzec–czerwiec 2020

z wirusem, postępem i perspektywą
leczenia. Wciąż powracająca niepewność pacjenta o losy
rodziny. Ta refleksja
towarzyszy również
nam wszystkim,
którz y pracują
na rzecz pacjentów z COVID-19.
Przed wyjściem
z sali upewniamy
się u pielęgniarek, czy może jeszcze coś
trzeba z czynności pielęgniarskich wykonać. Musimy wszyscy pamiętać, żeby czas
spędzony na sali chorego był maksymalnie
wykorzystany.
Lekarz dyżurny musi sam odwiedzić
wszystkich pacjentów, dlatego też taka
wizyta trwa 2–3 godziny. Najgorzej jest
w dni świąteczne, ponieważ dyżurny jest
jeden, a ogólne wizyty co najmniej dwie.
Dwie czy trzy godziny spędzone w kombinezonie, maseczce, przyłbicy nie należą do
przyjemnych. Pot, przemęczenie i chyba
coraz mniejszy niepokój. Można się do tego
przyzwyczaić.
Pomimo wszystkich możliwych
środków, stosowania procedur kilka

pielęgniarek i lekarzy zaraziło się wirusem SARS-CoV-2. Część chorowała bezobjawowo, pozostając w swoich domach,
a część z powodu nasilonych objawów leczona była w szpitalu. Najmłodszy lekarz
przeszedł tę chorobę najciężej. To też kolejne doświadczenie dla nas wszystkich. Ale
najistotniejsze było to, że wszyscy chcieli
i wrócili do pracy na oddział, na którym
nadal leczymy pacjentów z COVID-19.
Pytań i wątpliwości pozostaje wiele. Są
to często pytania bez odpowiedzi. Jeszcze
przez wiele lat będziemy poznawać i obcować z wirusem SARS-CoV-2. Na pewno
zmodyfikowane będą standardy postępowania z chorymi zakaźnie, ale i nie tylko.
Na pewno zmieni się podejście decydentów
do „zakaźnictwa”, do specjalizacji z zakresu chorób zakaźnych, do finansowania
ochrony zdrowia. My też już nie będziemy
tacy sami. Na koniec refleksja, pytanie: czy
wszyscy lekarze, pielęgniarki, pracownicy
ochrony zdrowia zdaliśmy egzamin z „koronawirusa”? Odpowiem – większość TAK,
ale niestety nie wszyscy, a to najbardziej
bolało i boli.

Dziękuję wszystkim lekarzom,
pielęgniarkom, całemu personelowi
oddziału za to, że w tych trudnych
chwilach byliśmy i jesteśmy wciąż razem.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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OIT COVID-19 – pierwsze doświadczenia
dr n. med. Zenon Czajkowski
Kierujący Oddziałem Anestezjologii Intensywnej Terapii i Zatruć z Pododdziałem Anestezjologii
i Intensywnej Terapii dla Dzieci SP WSZ w Szczecinie, ul. Arkońska 4
Wraz z napływającymi informacjami ze
świata o epidemii COVID-19 nadszedł czas
wielkich przygotowań w SP WSZ w Szczecinie jako szpitala, w którym funkcjonują
oddziały zakaźne. Jasnym stało się, że ciężar leczenia chorych z epidemii spadnie
na nasz szpital, chorzy z najcięższym przebiegiem będą leczenia w naszym OIT. Zatrważające informacje o chorych
umierających z powodu braku respiratorów
stwarzały ponury obraz zadań mających
stanąć przed naszym OIT. Baliśmy się czy
zdołamy podołać tak wielkiej, wyliczanej
na podstawie danych z innych krajów, liczbie chorych wymagających respiratoroterapii. Administracyjnie wkrótce staliśmy
się jednym z 19 szpitali jednoimiennych
w Polsce, a nasz oddział stał się Oddziałem
Intensywnej Terapii wyznaczonym do leczenia chorych z COVID-19. W związku
z tą decyzją zmuszeni byliśmy do przekazania wszystkich dotychczas leczonych
chorych do innych OIT w całym województwie. Przyjęcie ciężko chorych z innego
OIT to zawsze skomplikowane zadanie.
Bardzo dziękuję wszystkim kolegom
anestezjologom za przychylność oraz udzielane nam wówczas wsparcie i dobre słowo.
Dziękuję lekarzom i ratownikom Pogotowia
Ratunkowego, którzy podołali z niekiedy
odległymi transportami naszych chorych
na oddechu zastępczym. Opracowałem
zasady postępowania z chorymi w SOR
w zależności od ich stanu wiremii. Na początku badania PCR COVID-19 trwały dość
długo. Na SOR zostały utworzone cztery
łóżka respiratorowe w dwóch oddzielnych
salach. Z naszego oddziału musieliśmy
stworzyć oddział w pełni przygotowany na
przyjmowanie chorych zakaźnych. Przygotowywaliśmy dodatkowe łóżka respiratorowe, np. w Sali Poznieczuleniowej na
Bloku Operacyjnym. Powstawały budowane
od nowa śluzy, zostaliśmy zabezpieczeni
w sprzęt do ochrony osobistej, którego nam
nigdy nie brakowało. Oddział został dodatkowo wyposażony w system telewizji
przemysłowej do obserwacji chorych.
Otrzymaliśmy system bezpośredniej łączności głosowej pomiędzy dyżurką a salą
chorych. Rozbudowaliśmy scentralizowany
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system monitorowania parametrów życiowych chorych. Otrzymaliśmy urządzenia
do zwalczania wirusów w powietrzu. Później nadchodził dodatkowy sprzęt do leczenia chorych. Dyrekcja szpitala włożyła
ogromny wysiłek stwarzając nam warunki
bezpiecznej pracy. Webinaria, konsultant
krajowy ds. anestezjologii i intensywnej
terapii, prezes PTA i IT, konsultanci ds.
chorób zakaźnych oprócz informacji ogólnych służyli bieżącą pomocą. Konsultujemy
w sytuacjach wątpliwych zasady postępowania z prof. M. Parczewskim. Do tej pory
chorzy z potwierdzaną w badaniach PCR
wiremią są jedynymi chorymi leczonymi
na naszym oddziale. Jeżeli chodzi o efekty
naszego leczenia, to śmiertelność w grupie
chorych z COVID-19 jest niższa niż ta
sprzed epidemii i wynosi 23%, przy
uwzględnieniu dodatniego wyniku wirusologicznego jako choroby wyjściowej.
W tym u dwóch zmarłych osób od początku
dominował obraz niewydolności wielonarządowej w przebiegu niewydolności wątroby. Jedna zmarła miała w wywiadzie
gruźlicę płuc i wykrytą podczas pobytu
w OIT aspergilozę płuc. Z kolei wyleczona
chora miała tocznia układowego, a kolejna – miała białaczkę. Jedną chorą (pierwszą
hospitalizowaną) uratowaliśmy podłączając
do ECMO. Stosowaliśmy w leczeniu również osocze ozdrowieńców. Przebieg choroby u wszystkich chorych był bardzo
ciężki, zmiany w płucach utrzymywały się
długotrwale, podobnie jak wiremia. Zwraca
w w w.o i l.szcze c i n.p l

uwagę znaczne osłabienie siły mięśniowej
i bardzo długo utrzymujące się zaburzenia
świadomości u ozdrowieńców. Jako nasz
mały sukces uznać należy skuteczny sposób
leczenia działań niepożądanych chlorochiny. Ogrom zadań spoczął na Oddziale
Chorób Zakaźnych, na SOR, później na
oddziałach internistyczno-specjalistycznych i następnie wszystkich innych oddziałach na ul. Arkońskiej i w Zdunowie.
Przeszliśmy i nadal przechodzimy olbrzymie wielokierunkowe zmiany organizacyjne dostosowujące nasz szpital do
różnych scenariuszy rozwoju epidemii.
Nasze laboratorium bardzo szybko zaczęło
oznaczać badania PCR i przeciwciała. Zakład Radiologii znakomicie wywiązywał
się z ogromu nowych zadań. Dla mnie
oczywistym jest, że ciężar medyczny epidemii COVID-19 leży na barkach lecznictwa szpitalnego. Należy podkreślić ogrom
pracy Sanepidu. Od lat dobrze współpracujemy z lekarzami chorób zakaźnych.
Jesteśmy pełni podziwu dla ich bardzo
ciężkiej i bardzo efektywnej pracy. Wspólnie oceniamy najciężej chorych przy kwalifikacji do intubacji. Chciałbym
podziękować wszystkim osobom wspierającym nasz oddział i szpital, a także instytucjom za ogrom pomocy z jaką się
spotkaliśmy. Pozyskaliśmy bardzo nam
potrzebny specjalistyczny sprzęt do leczenia najciężej chorych, środki ochrony osobistej, środki higieniczne oraz jedzenie.
Bardzo dziękujemy. Zdarzały się również
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sytuacje dla nas bardzo stresujące. Dotyczyły one braku chęci przyjmowania chorych po potwierdzeniu ujemnego wyniku
badania, były z tym niekiedy duże problemy. Źle odbieraliśmy plotki dotyczące rzekomej śmierci pacjentów leczonych na
naszym oddziale. Wiemy, że z COVID-19
przyjdzie nam – lekarzom i nam – społeczeństwu nadal żyć. Nie wiemy jak to będzie przebiegało. Wydaje się, że nasz
oddział nabył niezbędnych umiejętności
w leczeniu najciężej chorych. Bardzo dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom
i sanitariuszkom OIT Arkońska za działanie zgodne z naszym powołaniem. Przezwyciężaliśmy jako zespół ten etap
epidemii, wzajemnie się wspierając. To już
jest ogromne zwycięstwo naszego zespołu.
Uczyliśmy się, początkowo pod okiem „trenerów”, ubierania się i jeszcze ważniejszego – zdejmowania fartuchów, przyłbic,
rękawiczek, maseczek, czepków, obuwia.
Uczyliśmy się oceny zmian w płucach,
sposobu efektywnego w tak ciężkich patologiach płucnych ustawiania parametrów
respiratora. Uczyliśmy i nadal uczymy się
leczenia mającego mieć działanie przeciwwirusowe, leczenia lekami tzw. wspomagającymi. To leczenie stosujemy
w połączeniu z innymi lekami stosowanymi
w intensywnej terapii. Umiemy zachowywać się w sytuacjach tzw. aerosolowych,
takich jak intubacja, tracheostomia, punkcja opłucnej, wymiana rurek dotchawiczych, pobierania posiewów z dróg
oddechowych. Dziękujemy za pomoc przy
uruchomieniu ECMO kolegom z Kliniki
Kardiochirurgii i dr. S. Cyprysowi, który
był z nami przy podłączaniu oraz pożyczył
nam aparat z OIT „od siebie” ze Zdunowa.
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Teraz mamy już własny aparat ECMO.
Zdobyliśmy duże doświadczenie w leczeniu
chorych terapiami nerkozastępczymi, plazmaferezą czy dializą wątrobową. Leczymy
najciężej chorych z niewydolnością wątroby, w tym chorych zarówno przed, jak i po
przeszczepie wątroby. Stąd nasze doświadczenie z chorymi z zaburzeniami krzepnięcia. Chorzy ci mają założone cewniki
odpływu i napływu, krew krąży poza ustrojem. Zdobyliśmy kolejne doświadczenia
prowadząc chorą na ECMO przez kilkanaście dni. Była to jedna z pierwszych tego
typu terapii w Polsce u chorej z COVID-19.
Udany zabieg pozaustrojowej oksygenacji
krwi metodą żylno-żylną u chorej
z COVID-19 został w Polsce bardzo pozytywnie odebrany w środowisku lekarskim
zajmującym się terapią ECMO. Taka ocena
naszej pracy daje nam satysfakcję i siły do
dalszego działania. Zespołu OIT Arkońska
nie ominęła choroba. Czworo członków
naszego zespołu z klinicznymi cechami
infekcji COVID-19 zachorowało i było hospitalizowanych. W badaniu PCR wyniki
były zawsze ujemne. To nam pokazało, że
jesteśmy jedną wspólnotą i od każdego
z nas zależy los nas wszystkich. Nikt inny
nie zachorował. Nikt z nas nie przestał
pracować w sytuacji, gdy nadal leczymy
chorych, ani wtedy, gdy choroba zaczęła
dotyczyć części z nas. Przeciwciała, oprócz
czworo z nas, u pozostałych członków zespołu pozostały ujemne. Sytuacja w naszym zespole pokazuje, jak niewiele wiemy
o epidemii. Jesteśmy jednak przekonani
co do konieczności zachowywania bezpiecznych zachowań społecznych. Nie
ominęły nas infekcje skórne z powodu
stałego noszenia maseczek. Wydaje się, że
nasze doświadczenia w leczeniu najciężej
chorych będziemy mieli okazje jeszcze
niestety pogłębiać. Mamy sprawdzony

sposób zabezpieczania siebie i naszych
chorych przed infekcją. Z rozmów, które
zapamiętam to rozmowa na początku epidemii z prof. R. Bohatyrewiczem i prof.
M. Żukowskim na temat zasad postępowania w przypadku konieczności leczenia
chorego personelu medycznego oraz konieczności leczenia innych chorób zagrażających życiu w dobie epidemii. Mam
nadzieję, że niedługo nastąpi zmiana obowiązujących przepisów, która wraz z koniecznymi kolejnymi już zmianami
organizacyjnymi da możliwość leczenia
na naszym oddziale zarówno chorych na
COVID-19, jak i najciężej chorych w innych
przypadkach. Trzeba podkreślić fakt prowadzenia znieczuleń u chorych z COVID-19
wymagających zabiegów operacyjnych.
Niektóre operacje u chorych z grup ryzyka
miały charakter natychmiastowy i nie było
czasu na oczekiwanie na wynik badania
laboratoryjnego. Zdarzały się sytuacje obserwowania charakterystycznych zmian
w badaniu obrazowym płuc u chorych
przygotowywanych do operacji, przy braku
potwierdzenia laboratoryjnego koronawirusa. W wymienionych sytuacjach zachowywaliśmy reżim sanitarny, tak jak przy
procedurach aerozolowych. Tego typu sytuacje stały się już naszą codziennością.
W mojej opinii największym odniesionym
sukcesem, oprócz dużej skuteczności naszego leczenia, jest jeszcze większa integracja zespołu oraz zdobywanie przez
zespół kolejnych doświadczeń medycznych.
Cieszę się z tego, że mimo leczenia chorych
zakażonych, kolejni rezydenci chcą się
specjalizować w naszym OIT. Zbliżają się
wybory, wybierajmy noszenie maseczek,
dystansujmy się i często myjmy ręce po
to, abyśmy mogli leczyć chorych i po to,
abyśmy nie byli zagrożeniem dla naszych
bliskich.
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Epidemia COVID-19 okiem „zakaźnika”
SARS-CoV-2 jako nowy problem medyczny
Miłosz Parczewski
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych PUM
Naczelny Lekarz ds. COVID-19 SPWSZ
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych
Prezes Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
COVID-19 jest nową choroba zakaźną, wynikającą z przeskoku międzygatunkowego
(najprawdopodobniej z nietoperzy) koronawirusa SARS-CoV-2 używającego jako
receptora ACE-2 (powszedniego u ssaków).
Jest to trzecia po SARS i MERS epidemia
powiązana z tą rodziną wirusów. Ze względu na fakt, że jest to nowy czynnik infekcyjny, nieznany dotąd populacji ludzkiej, nie
mamy na niego odporności populacyjnej
(tzw. herd immunity), brak jest leczenia
przyczynowego i szczepionki. W trakcie
pandemii COVID-19 obserwujemy bezprecedensową eksplozję wysiłków prewencyjnych, badań naukowych, prac nad nowymi
strategiami leczenia i profilaktyki. Zmieniła się również gwałtownie pozycja chorób
zakaźnych – przez lata zaniedbywanych
i marginalizowanych, z nikłą liczba specjalistów oraz brakami infrastrukturalnymi.
Pracując w samym oku cyklonu staliśmy się
z dnia na dzień kluczowym i niezbędnym
elementem systemu. Właściwie świat „zakaźnictwa” możemy teraz podzielić na dwie
ery – przed pandemią COVID-19 i w trakcie
(bo przecież ona nie skończyła się i dużym
prawdopodobieństwem jeszcze długo nie
skończy, o czym poniżej).
Kiedy w lutym zostałem zaproszony na
posiedzenie OIL w Szczecinie opiniujące
rekomendację do stanowiska konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie Chorób
Zakaźnych, dyskusję zdominował temat
COVID-19. Grono osób uczestniczących
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w posiedzeniu było poruszone, niespokojne
i niepewne – co dobrze odzwierciedlało
również nastroje panujące wśród lekarzy
chorób zakaźnych. Już wtedy z niepokojem
obserwowaliśmy geometryczne przyrosty
nowych zakażeń w krajach sąsiednich,
rosnącą liczbę zgonów oraz doniesienia
o ograniczeniach w dostępie do opieki medycznej we Włoszech a potem w Hiszpanii. Od pierwszych dni epidemii w Polsce
wszystkim pracującym na liniach frontu towarzyszyła niepewność dotycząca
sprzętu (Czy wystarczy masek i innych
środków ochrony osobistej? Czy jesteśmy
zabezpieczeni w odpowiedną ilość izolatek
czy respiratorów?), diagnostyki (Co z dostępnością do diagnostyki molekularnej?
Dlaczego tak długo czekamy na wyniki?
Dlaczego dostęp do testowania jest ograniczony?) czy zwyczajnie obawa przez zakażeniem siebie i bliskich (Czy sprzęt, który
zakładam wystarczy? Jak się skutecznie
„ubrać” i „rozebrać” w kombinezony?). Podobne pytania i dyskusje wybuchały coraz
głośniej, szczególnie po wprowadzeniu
pierwszych ograniczeń i zasad testowania
oraz de facto sukcesywnemu przestawieniu
usług medycznych z normalnego funkcjonowania na tryb awaryjny. Uczciwie
napiszę, że w pierwszych dniach epidemii
telefon nie przestawał dzwonić, a napięcie było tak duże, że kontakty i porady
były ograniczone wyłącznie do najbardziej
priorytetowych.
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Praca oddziałów zakaźnych
w pierwszych tygodniach epidemii
w Polsce
Właściwie od końca stycznia 2020 r., odkąd
Minister Zdrowia i GIS zaczął wydawać
komunikaty zalecające zgłoszenie do Oddziału Zakaźnego wszystkim osobom z gorączką powyżej 38°C, kaszlem i dusznością,
które w ciągu 2 tygodni poprzedzających
wystąpienie objawów przebywały w Chinach (co potem rozszerzano sukcesywnie na kolejne kraje). Oddziały Zakaźne
przeżywały sukcesywnie zwiększające się
oblężenie. Już po kilku dniach podwoiliśmy
obsadę dyżurową, organizowane były punkty triage i oczekiwania na wynik badania
molekularnego w kierunku SARS-CoV-2
w namiotach przed budynkiem oddziału zakaźnego (tym z Państwa, którzy nie
mieli okazji nas odwiedzić przypomnę nieśmiało, że przed epidemią SARS-CoV-2
dysponowaliśmy małym, przedwojennym
budynkiem 34-łóżkowym z czterema dwuosobowymi salami z łazienką, z małym
punktem przyjęć – „Izbą Przyjęć SOR Zakaźny – IPZ” z dwoma pomieszczeniami do
badania pacjenta i niewielką poczekalnią).
Od pierwszych dni lutego na IPZ pracowaliśmy z szeroką grupą pacjentów w różnych stanach klinicznych – zaczynając od
tłumnie zgłaszających się, najczęściej bez
skierowań, osób z dyskretnymi objawami
infekcji górnych dróg oddechowych, a kończąc na ciężkich przypadkach zapaleń płuc
o różnorodnej etiologii, zatorowością płuc
czy zaostrzeniach choroby niedokrwiennej
serca. Od początku pandemii mam nieustające do tej pory wrażenie, że COVID-19
części osób wyłączył myślenie, możliwość
rozważenia diagnostyki różnicowej i wywiadu lekarskiego, przestawiając wszystkie
przyczyny wspomnianych powyżej objawów na związane z SARS-CoV-2. Pierwszy potwierdzony przypadek COVID-19
przyjęliśmy 27 lutego 2020 r. i od tego
czasu praktycznie hospitalizujemy tylko
bardzo graniczoną liczbę pacjentów z innymi chorobami zakaźnymi, np. z ciężkim
AIDS czy neuroinfekcjami. Od pierwszych
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dni cały personel medyczny ubierał się
w środki ochrony osobistej do kontaktu ze
wszystkimi pacjentami i nigdy nie zabrakło personelowi medycznemu Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Szpitala
Zespolonego (SPWSZ) sprzętu ochrony
osobistej. Dostawy były ciągłe, właściwie
„wydrapywane” przez administrację szpitala ze wszystkich możliwych źródeł, często
związane z nocnymi podróżami po sprzęt
w różne zakątki kraju.
Szpital jednoimienny
Od 15 marca br. SPWSZ został decyzją
wojewody Zachodniopomorskiego przekształcony w szpital jednoimienny, dedykowany leczeniu zakażeń COVID-19.
Od tego czasu dynamicznie następowały
w Szpitalu zmiany organizacyjne – IPZ
została zintegrowana ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Oddział Chorób
Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych został przeniesiony do budynku opróżnionego przez
oddział chirurgiczny gdzie ze względu na
wielkość sal i dostęp do infrastruktury
sanitarnej można było zapewnić pacjentom bezpieczeństwo epidemiologiczne.
W kolejnych tygodniach w oddziały zapewniające opiekę dla osób z zakażeniem
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i podejrzeniem SARS-CoV-2 przekształcono Oddział Intensywnej Terapii, Oddział
Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby, Oddział Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Pediatrii, Oddział
Chorób Wewnętrznych i Diabetologii oraz
Stację Dializ. Właściwie codziennie system opieki był zmieniany, optymalizowany, poprawiany i przekształcany; część
oddziałów była przenoszona do innych
budynków, część stawiana w stan podwyższonej gotowości, aby być przygotowanym na ewentualny gwałtowny wzrost
liczby nowych zakażeń w regionie. Częścią opieki nad osobami zakażonymi stało
się również izolatorium zorganizowane
w hotelu Arka/Mega w Kołobrzegu, które
było istotną częścią systemu opieki, prowadzonym przez zaangażowany personel
pielęgniarski i lekarski. W szpitalu, w specjalnie do tego celu stworzonym oddziale
interwencyjnym prowadzone było również interdyscyplinarne leczenie chorych
w trakcie kwarantanny lub z podejrzeniem/rozpoznaniem COVID-19, u których
konieczna była interwencja chirurgiczna,
ortopedyczna, leczenie zawału serca czy
udarów oraz inne pilne interwencje – zawsze przy zaangażowaniu dedykowanego
zespołu specjalistów z danej dziedziny.

Dynamika decyzyjna dotyczyła również kwarantanny personelu po kontakcie
z osobą z zakażeniem COVID-19 – kilkukrotnie byliśmy zmuszeni oddelegować do
kwarantanny tak wiele osób, że praca oddziałów była istotnie zaburzona i konieczne były gwałtowne przesunięcia kadrowe,
aby zapewnić opiekę chorym. W ostatnich
3 miesiącach hospitalizowaliśmy w sumie
ponad 400 osób z rozpoznaniem/podejrzeniem COVID-19, stosując zazwyczaj
z dobrym efektem klinicznym w ramach
dostępnych repozycjonowaniach terapii
chlorochinę, lopinawir wzmacniany rytonawirem, tocilizumab – dostęp do tych
preparatów był nieprzerwany, a zespół
pracujących lekarzy szybko nabrał doświadczenia w prowadzeniu tych niestandardowych terapii. Niezastąpiony zespół
anestezjologów u najciężej chorych pacjentów z niewydolnością oddechową prowadził wentylację mechaniczną, a w jednym
przypadku z powodzeniem terapię ECMO
(Extracorporeal Membrane Oxygenation –
pozaustrojowe wspomaganie oddychania).
Sukcesem opieki nad osobami z rozpoznaniem i podejrzeniem COVID-19 było i jest
zapewnienie pełnego dostępu do opieki
i jedna z najniższych w kraju śmiertelności
z powodu tego zakażenia. Porażką każdy
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pacjent którego nie udało się uratować, ale
także każde zakażenie, również personelu,
któremu nie udało się zapobiec.
Od 1 czerwca 2020 r. SPWSZ przestał funkcjonować w całości jako szpital
jednoimienny, co nie zmieniło istotnie
ograniczeń w działalności szpitala – nadal
do opieki nad osobami z rozpoznaniem
i podejrzeniem COVID-19 przeznaczone
są oddziały zakaźne szpitala, oddział chorób wewnętrznych, OIOM, SOR i stacja
dializ – z tego powodu przyjęcia osób bez
takiego podejrzenia jest wciąż ograniczone. W najbliższych tygodniach być może
uda się przywrócić szpital do szerszego
funkcjonowania, choć trzeba pamiętać, że
wciąż napływają nowi chorzy z rozpoznaniem infekcji, wymagający hospitalizacji
w warunkach izolacyjnych zapewniających
bezpieczeństwo epidemiologiczne. Nadal
faktem pozostaje często nieprzemyślane
kierowanie pacjentów z gorączką/dusznością/kaszlem jako podejrzenie SARS-CoV-2
z ignorowaniem danych z wywiadu, chorób
współistniejących tłumaczących przyczynę
pogorszenia stanu ogólnego czy na przykład
gorączki. Specjalistów w dziedzinie chorób
zakaźnych również nie przybyło i szybko
nie przybędzie; w oddziałach szpitalnych
zatrudnionych jest dokładnie 12 specjalistów chorób zakaźnych i tylko ciągłe wsparcie specjalistów innych dziedzin (głównie
chorób wewnętrznych, anestezjologii i medycyny ratunkowej) pozwoliło i pozwoli na
utrzymanie ciągłości opieki.
Wyzwania prawne
Kluczowym problemem, z którym borykamy się nieustannie są braki kadrowe, szczególnie w kontekście litery rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2000
roku „w sprawie standardów w zakresie
ograniczeń przy udzielaniu świadczeń
opieki zdrowotnej pacjentom innym niż
z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód
medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem
tym wirusem”, które de facto lekarzom
pracującym przy zakażeniach COVID-19
uniemożliwia pracę z innymi pacjentami. Najbardziej jaskrawym przykładem
rzeczywistych problemów jakie wprowadziło to rozporządzenie są trudności w zapewnieniu opieki nad innymi pacjentami
z chorobami zakaźnymi, w tym osobami
żyjącymi z HIV, ograniczenie w funkcjonowaniu poradni chorób zakaźnych,
hepatologicznej, nabytych niedoborów
immunologicznych, transplantologicznej
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a nawet poradni profilaktyki wścieklizny.
Palącym problemem staje się również zapewnienie opieki pielęgniarskiej pacjentom
z zakażeniem COVID-19 – kontekst zakazu
pracy istotnie uszczuplił i uszczupla zasoby
ludzkie, bo większość z nas nie chce ryzykować codziennie możliwością zakażenia
z dodatkowym „skutkiem” pod postacią
ograniczenia swobody wykonywania pracy.
Efektem rozporządzenia jest zatem swoiste
ukaranie grupy personelu medycznego
najbardziej zaangażowanej w zwalczanie
zakażeń SARS-CoV-2, a który ma największe doświadczenie również w bezpiecznym
stosowaniu środków ochrony osobistej.
Przyszłość z COVID-19
Faktem jest, że epidemia SARS-CoV-2 nie
dotknęła nas tak mocno, jak inne kraje
Europy; dynamika zakażeń była istotnie
mniejsza. Wynikać to może ze stosunkowo
wczesnego wprowadzenia dystansu społecznego, ale także z nie do końca zdefiniowanych czynników środowiskowych
czy populacyjnych. Możliwości jest kilka,
od spekulowanego wpływu szczepień BCG
(do tej pory nie potwierdzonego badaniami), poprzez możliwość transmisji mniej
zakaźnych szczepów wirusa, czy niezdefiniowaną, ale wcale do końca nie wykluczoną odpornością krzyżową wynikającą
z częstych zakażeń innymi koronawirusami. W chwili obecnej liczba zakażeń
przechodzi z epidemii (wzrastająca liczba
osób zakażonych w stosunku do zdrowiejących) w endemię (podobna liczba osób
zakażających się i zdrowiejących). Nadal
istotnym pozostaje fakt, że przy niewielkiej liczbie infekcji w skali kraju czas do
osiągnięcia odporności populacyjnej (dla
której zakłada się, że powyżej 70% populacji
powinno posiadać przeciwciała ochronne)
jest odległy. W przyszłości nadal będziemy obserwować ogniska transmisji w różnych populacjach, szczególnie takich, gdzie
w w w.o i l.szcze c i n.p l

dystans między osobami jest niewielki.
Perspektywy na szczepionkę? Raczej spekulacyjne niż rzeczywiste, bo przecież nie
umiemy odpowiedzieć nawet na podstawowe pytanie, jaka jest wartość ochronna
przeciwciał IgG i jak długo będą się one
utrzymywać. Perspektywa na leczenie?
Jedynym preparatem, który może mieć
bezpośrednie działanie przeciwwirusowe jest analog adenonzyny – remdesiwir,
który zaczyna być dostępny w Polsce, ale
jest podawany wyłącznie droga dożylną, co
ogranicza jego stosowanie we wstępnych,
skąpoobjawowych stadiach zakażenia. Perspektywa na jesień i odpowiedź na pytanie
„czy będzie druga fala”? Nie umiem wróżyć
z fusów, ale wiemy, że zakaźność wirusa
jest funkcją bliskości kontaktu (dlatego
maski ograniczają zakaźność), wilgotności
(wyższa wilgotność sprzyja utrzymywaniu
zakaźności wirionów) oraz temperatury
otoczenia (wyższe temperatury powodują
krótszy czas wirulencji cząstek wirusowych). Dodatkowo, z pewnością w miesiącach jesienno-zimowych będziemy mieli do
czynienia (jak co roku) z epidemią grypy,
która zróżnicować od SARS-CoV-2 będzie
można wyłącznie badaniem molekularnym. Więc zgodnie z powiedzeniem better
safe than sorry, czyli lepiej dmuchać na
zimne, należy być systemowo przygotowanym na zwiększenie liczby przypadków w kolejnych miesiącach, zważywszy,
że wiele zespołów, szczególnie oddziałów
zakaźnych, wewnętrznych czy intensywnej terapii nabyło doświadczenie w pracy
z COVID-19, umie pracować w sposób bezpieczny i z powodzeniem stosować dostępne terapie. Czy zakażenia SARS-CoV-2
wygasną, podobnie jak miało to miejsce
z SARS-CoV? Mało prawdopodobne, gdyż
wirus jest już obecny na wszystkich kontynentach i będzie czynnikiem zakaźnym
stale krążącym we wrażliwej populacji,
jaką wciąż jeszcze jesteśmy.
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CO SŁYCHAĆ U DENTYSTÓW?
Lekarzu dentysto,
umiesz liczyć – licz na siebie!
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
„Abyś żył w ciekawych czasach” – tak brzmi
stare chińskie powiedzenie i bynajmniej
nie jest życzeniem nadejścia czegoś dobrego, lecz ostrym przekleństwem, trwożnym
komentarzem do tego co się dzieje. Czy żyjemy w ciekawych czasach? Historia oceni,
ale na pewno mamy ciekawy okres, który
może będzie inspiracją do wielu badań
o ocenie zachowań behawioralnych w czasach pandemii.
Strach, kłopot z akceptacją zaistniałej
sytuacji, domowe zniewolenie, ograniczenie kontaktu z bliskimi, niepewność jutra
wyzwalały różne emocje. Od pozytywnych
do negatywnych.
Czas epidemii koronawirusa odsłonił
wiele ludzkich zachowań i twarzy. Wyłoniono bohaterów, których najpierw oklaskiwano, a następnie hejtowano. Pojawiła
się nowa definicja zawodów medycznych,
z której wykluczono lekarzy dentystów. Nie
boję się użyć tego mocnego słowa. Jest to
przerażające, w szczególności, że ten nihilizm stomatologiczny miał swe źródła
w Ministerstwie Zdrowia. Ale i nie tylko.
Skąd ta niewiedza i deprecjacja stomatologii? Myślę, że ma ona swe źródła już
na samym początku to znaczy w systemie
kształcenia, a później także i podczas wykonywania zawodu i wykluczeniu stomatologii z gmachów szpitalnych i państwowych
„przychodni wojewódzkich”.
Dlatego od samego początku epidemii apelowałam do władz samorządowych
o zwrócenie uwagi na sytuację lekarzy
dentystów.

powiększającej (lupy, mikroskopy) w silnym świetle zabiegowym. Pole operacyjne
ograniczone jest do jamy ustnej i okolic
przyległych. Nasza twarz znajduje się w odległości około 30 cm od twarzy pacjenta.
Otoczeni jesteśmy chmurą zakaźnego
sprayu.
Lekarz dentysta jako przedsiębiorca.
Jeśli chcesz pracować w tym zawodzie to
generalnie musisz zbudować sobie miejsce
pracy. Nie jest to tanie ani proste. Często porównywalne do kosztów i trudów
wybudowania domu w dobrej dzielnicy
Szczecina. Skąd wziąć fundusze? Najprościej z banku w formie kredytu czy
leasingu, lub od rodziny, jeśli ją na to
stać. Ale raty trzeba spłacać przez wiele
lat, trzeba też utrzymać gabinet zarówno
w części osobowej, jak i bezosobowej. A to
wszystko z pracy rąk jednego dentysty –
działa tak ponad 70% naszych koleżanek
i kolegów. Po paru latach pracy trzeba
zacząć wydawać spore środki na rehabilitację, potem na okulistę, alergologa
czy laryngologa.
A może warto zainwestować w specjalizację? Miejsc specjalizacyjnych jednak jak
na lekarstwo, a i sens tego przedsięwzięcia
wątpliwy. Nasuwa się pytanie: po co? Przecież w Polsce każdy lekarz dentysta może

„robić wszystko”. Ministerstwo Zdrowia
specjalistów nie ceni zbytnio. No to może
dla dobra pacjenta? No cóż, dentysta to
przecież ten od zębów i tyle!
Opieka dentystyczna w ramach NFZ.
Właściwie już nie istnieje. Aktualnie to
farsa. Brak nowoczesnych procedur oraz
brak właściwego finansowania od lat przyprawia o ból… zęba! Epidemia próchnicy
u dzieci to najlepsze podsumowanie prowadzonej polityki państwa.
No i pojawiła się pandemia...
Lekarze dentyści zostali pozbawieni możliwości wykonywania zawodu. Wykluczono nas z możliwości normalnego zakupu
środków ochrony osobistej i dezynfekcji,
wykluczono nas ze wszelkich ułatwień
i pomocy państwa w tym zakresie. Przestaliśmy być personelem medycznym. Na
to nie mogliśmy się jako Komisja Stomatologiczna ORL w Szczecinie zgodzić. Już
30 marca br. powstało Stanowisko Komisji
Stomatologicznej, gdzie sprecyzowaliśmy
najpilniejsze potrzeby, a mianowicie:
– Pomoc w zakupie lub chociaż wskazanie hurtowni czy magazynów, gdzie
są dostępne środki ochrony osobistej
i środki odkażające dla lekarzy dentystów, którzy nie zaprzestali wykonywania zawodu.

Wprowadzenia słów kilka
Dentysta jako lekarz. Aby zostać lekarzem dentystą należy ukończyć 5-letnie
studia medyczne, zdać LDEK, odbyć roczny
staż podyplomowy. Podczas studiów zdać
liczne egzaminy z przedmiotów ogólnolekarskich przedklinicznych oraz klinicznych
(interna, chirurgia, dermatologia, okulistyka, laryngologia, neurologia, anestezjologia,
mikrobiologia, psychiatria, genetyka itd.).
Praca lekarza dentysty. To działanie
zabiegowe w mikropolu, dlatego często pracujemy przy użyciu przyrządów i aparatury
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– Zapewnienie większego zabezpieczenia poprzez zakup polisy ubezpieczeniowej na wypadek zachorowania na
COVID-19.
– Zapewnienie ochrony prawnej dla lekarzy dentystów, którzy mają podpisane umowy z NFZ i ze względu na
nowe wymogi związane z udzielaniem
świadczeń w okresie epidemii oraz
braki w zaopatrzeniu w środki ochrony osobistej nie są w stanie realizować
tych umów.
– Pomoc w uzyskaniu nowych zasad finansowania gabinetów, które w ramach
umowy/współpracy z NFZ udzielają
świadczenia zdrowotne w czasie epidemii – wprowadzenie finansowania gotowości do pracy i wzrost finansowania
świadczeń ze względu na wyższe koszty
wykonania danej procedury.
– Udzielenie wsparcia finansowego lekarzom dentystom, których głównym
miejscem zarobkowania jest praktyka

zawodowa, a z powodu stanu epidemii
nie mają możliwości jej prowadzenia.
– Pomoc w uzyskaniu wsparcia finansowego państwa dla lekarzy dentystów,
np. w formie zwolnienia z opłacania
składek ZUS za okres braku możliwości
wykonywania pracy.
Kłopot w tym, że wymagało to zmian na
poziomie ogólnopolskim i zaangażowania
Naczelnej Izby Lekarskiej. Nasze prośby
skierowaliśmy do Komisji Stomatologicznej NRL, do Prezesa NRL i lokalnie do
Prezes ORL w Szczecinie. Co się udało?
Lokalnie dużo, globalnie... To możemy ocenić sami. Udało się wynegocjować ceny
w hurtowni medycznej, niższe ceny dla
lekarzy dentystów, którzy profilaktycznie
chcieliby wykonać test RT-PCR na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wnioskowaliśmy o uwzględnienie lekarzy dentystów
w podziale Środków Ochrony Osobistej
zakupionych przez NIL z funduszy Dominiki Kulczyk.

Problemem okazały się NFZ i Ministerstwo Zdrowia, które stwierdziły ustami
jednego z wiceministrów, że „stomatologia
nie jest priorytetem w czasach epidemii”,
a przecież już Szekspir pisał: „Jeszcze nie
było mędrca na tej ziemi, co by cierpliwie
ból zębów wytrzymał”. Co prawda NFZ podniósł wycenę świadczeń, ale tylko dla pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2
i dla tych przebywających na kwarantannie.
Wykluczył możliwość udzielenia pomocy
ogromnej większości społeczeństwa, w tym
dzieciom i osobom starszym. Po licznych
interwencjach powstało nowe zarządzenie prezesa NFZ (ważne od 1 lipca br.),
które jest rodzajem jałmużny dla lekarzy
dentystów pracujących w ramach NFZ.
Czy będzie to pierwszy krok do zagłady
stomatologii w ramach NFZ?
Na koniec maksyma-synteza Jeremiego
Przybory: ...wyjdziemy od dentysty skąpani
w szczęściu czystym, jedynym rzeczywistym: że nas nie boli ząb!

RADCA PRAWNY

CEZARY MACKIEWICZ

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

Ogłoszenia drobne

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

• Przyjmę do pracy w NZOZ w Policach lekarza dentystę.
Kontakt 603 702 581.
• Wynajmę gabinet lekarski na godziny/dni przy ul. Kostki
Napierskiego (os. Słoneczne) Szczecin. Telefon 605 437 973,
e-mail: danuta_jeziorna@o2.pl

– wieloletnie doświadczenie zawodowe –

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:
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FitProfit: 125,00 zł

FitSport: 59,00 zł

cena karty nielimitowanej

cena karty na 8 wejść
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Biuletyn
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

cennik ogłoszeń
Wielkość

Cała strona

Moduł
1/2 strony

Moduł
1/3 strony

Moduł
1/4 strony

IV
okładka

2000 zł

–

–

–

II i III
okładka

1600 zł

–

–

–

Strona
wewnętrzna

900 zł

500 zł

400 zł

300 zł

Miejsce

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

Ogłoszenia drobne WEWNĄTRZ NUMERU
Nekrologi, wspomnienia o lekarzach

bezpłatnie

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

bezpłatnie

Ogłoszenia drobne do 20 słów bez ramki

50 zł

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

100 zł

moduł 1/16 strony (kolor)

125 zł

moduł 1/8 strony (bez koloru)

170 zł

moduł 1/8 strony (kolor)

200 zł

2 powtórzenia

5%

3 powtórzenia

10%

4 powtórzenia

15%

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

5 powtórzeń

20%

C-6 1/4 kartki

0,60 zł

6 powtórzeń

22%

C-5 1/2 kartki

0,80 zł

umowa na minimum 20 wydań

cena negocjowana

C-4 cała kartka

1 zł

Dołączenie płyty CD do wydania

do uzgodnienia

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji – Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 w. 116
Ogłoszenia
e-mail:
marzec–czerwiec
2020 prosimy przesyłać na adres w
w w . ovoxmedici@oil.szczecin.pl
il.szczecin.pl
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SPRAWOZDANIE ORL
Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie w 2019 r.
dr n. med. Magda Wiśniewska – Prezes ORL w Szczecinie
dr n. med. Grzegorz Czajkowski – Sekretarz ORL w Szczecinie
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
pracowała w następującym składzie:
• Okręgowa Rada Lekarska
– Michał Bielewicz – z-ca sekretarza
– Michał Bulsa
– Aneta Cymbaluk-Płoska
– Sławomir Cyprys
– Grzegorz Czajkowski – sekretarz
– Zenon Czajkowski
– Karolina Dudka
– Wiesława Fabian
– Maciej Górski – skarbnik
– Adam Kozłowski
– Wiesław Kupiński – wiceprezes
– Magdalena Mączka
– Mariusz Pietrzak
– Karol Ptak
– Krzysztof Rękawek – wiceprezes
– Maciej Romanowski
– Agnieszka Ruchała-Tyszler
– Rafał Rzepka
– Franciszka Siadkowska
– Krzysztof Sommerfeld
– Tadeusz Sulikowski
– Iwona Szydłowska
– Małgorzata Szydłowska
– Monika Szymańska
– Jerzy Szymczak
– Łukasz Tyszler – wiceprezes
– Beata Urbańska
– Jerzy Wiatrow
– Mariusz Zarzycki
– Marleta Zienkiewicz
• Prezydium ORL
– Magda Wiśniewska – prezes
– Wiesław Kupiński – wiceprezes
– Krzysztof Rękawek – wiceprezes
– Łukasz Tyszler – wiceprezes
– Grzegorz Czajkowski – sekretarz
– Michał Bielewicz – z-ca sekretarza
– Maciej Górski – skarbnik
• Członkowie Prezydium:
– Aneta Cymbaluk-Płoska
– Sławomir Cyprys
– Mariusz Pietrzak
– Agnieszka Ruchała-Tyszler
– Tadeusz Sulikowski
– Mariusz Zarzycki
W 2019 r. odbyło się 11 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
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w tym 1 nadzwyczajne oraz 12 posiedzeń
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.
Średnia frekwencja wyniosła 74% na
posiedzeniach Rady i 73% na posiedzeniach Prezydium.
Podjętych zostało 750 uchwał, z czego:
• 466 uchwał dot. zmian w rejestrze
lekarzy (w tym: przyznanie stałego
prawa wykonywania zawodu – 194,
przyznanie prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – 185, przyjęcie z innych izb – 20,
przyjęcie lekarzy cudzoziemców lub
przedłużenie im prawa wykonywania zawodu – 28, wydanie duplikatu
prawa wykonywania zawodu lekarza –
5, wskazanie miejsc stażowych – 33,
odmowa przyjęcia w poczet członków
OIL w Szczecinie – 1,
• 135 uchwał w sprawie zmian w rejestrze praktyk lekarskich obejmujących:
167 wpisy dotyczące pierwszej rejestracji (22 uchwały zbiorcze), 380 zmian
dotychczasowych wpisów w rejestrze
(22 uchwały zbiorcze) oraz 91 wykreśleń praktyki z rejestru,
• 24 uchwały dot. podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów (19 uchwał dot.
zmian w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, 4 uchwały
w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia bez wpisu zmiany
do rejestru, 1 uchwały dotycząca wpisu
nowego podmiotu do rejestru wraz
z potwierdzeniem warunków formy
kształcenia i wpisu zmiany do rejestru),
• 125 uchwał dot. pozostałych spraw.
Wydano 3 opinie o kandydatach na stanowiska konsultantów wojewódzkich
w poszczególnych dziedzinach medycyny. Rekomendowano: 7 kandydatów na
konsultantów krajowych, 1 kandydata na
stanowisko lekarza sądowego.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie desygnowała 1 przedstawiciela do
rady społecznej podmiotu leczniczego
oraz 12 przedstawicieli do składów komisji
w w w.o i l.szcze c i n.p l

konkursowych na stanowiska: z-cy kierownika, pielęgniarki naczelnej, pielęgniarki
oddziałowej i położnej oddziałowej.
Rada delegowała również 4 swoich przedstawicieli do kontroli podmiotów wykonujących działalność
leczniczą przeprowadzanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie w okresie sprawozdawczym wystawiła na podstawie przepisów UE łącznie
103 zaświadczenia, z czego 47 zaświadczeń
potwierdzających formalne kwalifikacje
członków OIL w Szczecinie oraz 56 zaświadczeń dotyczących postawy etycznej.
Wydanych zostało 137 zarządzeń prezesa w sprawach skreślenia z listy członków
OIL w Szczecinie (55 z powodu przeniesienia do innej izby, 5 wskutek zrzeczenia się
prawa wykonywania zawodu, 77 z powodu
śmierci) oraz 14 związanych z zawieszeniem/ograniczeniem prawa wykonywania
zawodu i 1 zarządzenie będące wykonaniem orzeczenia sądowego nakładającego
na członka izby karę pieniężną.
W 2019 r. Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie i jej Prezydium wydały sześć
stanowisk. Odnosiły się one do bieżących
spraw związanych z ochroną zdrowia i wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, w tym:
• stanowisko w przedmiocie projektu
ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów, w którym
Rada wyraziła poparcie dla samej
idei uregulowania w jednym akcie
prawnym wszystkich kwestii związanych ze zgonami. Pozytywnie oceniła
wprowadzenie instytucji koronera, o co
zresztą samorząd lekarski wielokrotnie apelował. Pomimo prawidłowego
celu przyświecającemu proponowanym zmianom legislacyjnym, w opinii
Rady przedstawione w projekcie ww.
Ustawy rozwiązania nie do końca odpowiadały oczekiwaniom środowiska
budząc uzasadnione wątpliwości odnośnie zakresu ich stosowania. Wobec
powyższego zgłoszone zostały uwagi do
poszczególnych zapisów projektowanego aktu prawnego;
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• stanowisko popierające postulaty kampanii społecznej prowadzonej pod
hasłem: „Polska to chory kraj” i ogłoszonego narodowego kryzysu zdrowia.
Rada przyłączyła się do apelu ORL
w Warszawie o natychmiastowe działanie ponadpartyjne i ponadpolityczne
w prowadzeniu odpowiedzialnej polityki zdrowotnej państwa, skierowanego
do polityków oraz osób mających wpływ
na kluczowe decyzje;
• stanowisko w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski
i lekarsko-dentystyczny w roku akademickim 2019/2020. Rada pozytywnie
oceniła limit przyjęć na kierunek lekarski uznając, że będzie miał on korzystny wpływ na obecną sytuację i rozwój
regionalny. Wyższa liczba absolwentów
kierunku lekarskiego uzupełni niedobór kadry medycznej występujący przede wszystkim w dziedzinach lekarskich.
Podkreślono w nim, że zwiększenie
limitu przyjęć na kierunek lekarski
powinno wiązać się ze zwiększeniem
finansowania uczelni medycznych,
w przeciwnym razie istnieje realne
zagrożenie obniżenia standardów
i jakości dotychczasowego kształcenia. W kontekście jednak propozycji
Ministra Zdrowia dotyczącej ustalonego
limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, Okręgowa Rada Lekarska wyraziła negatywne stanowisko,
zwracając uwagę na fakt, iż zaproponowane limity przyjęć na ten kierunek
nie odzwierciedlają potrzeb systemu
ochrony zdrowia w zakresie udzielania
świadczeń stomatologicznych;
• stanowisko w sprawie udostępniania
dokumentacji medycznej pacjentom
lub ich przedstawicielom. Za krzywdzące i nieuzasadnione Rada uznała
przerzucenie na podmioty lecznicze
kosztów udostępniania po raz pierwszy
bezpłatnie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu dokumentacji medycznej, co stanowi kolejne
obciążenie finansowe dla podmiotów
świadczących usługi medyczne;
• stanowisko w sprawie poparcia projektu
reformy kształcenia podyplomowego,
która była skutkiem prac Zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia do
opracowania propozycji nowelizacji
ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, i która została przedstawiona w projekcie zmiany ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
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niektórych innych ustaw. Proponowana
reforma kształcenia podyplomowego
była zgodna z wyrażanymi od wielu lat
oczekiwaniami środowiska lekarskiego
i przewidywała zmianę programu stażu
podyplomowego, zmiany dotyczące naboru i odbywania specjalizacji, zwiększenie roli kierowników specjalizacji
oraz wprowadzenie dla nich wynagrodzenia. Rada wyraziła również gotowość do podjęcia prac w celu przejęcia
zadań w zakresie organizacji odbywania staży podyplomowych oraz całego
procesu szkolenia specjalizacyjnego
dotychczas realizowanych przez Marszałka Województwa oraz Wojewodę.
W 2019 r. Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie realizowała swoje zadania
statutowe przede wszystkim poprzez działalność szkoleniową, integrację środowiska
poprzez sport, kulturę i rekreację, wsparcie
socjalne pomoc prawną, działalność informacyjną, profilaktykę i promocje zdrowia.
W okresie sprawozdawczym zorganizowanych zostało szereg szkoleń specjalistycznych dedykowanych konkretnym
grupom lekarzy lub lekarzy dentystów,
m.in. kursów z: USG (z zastosowania obrazowania ultrasonograficznego w anestezjologii i intensywnej terapii oraz z diagnostyki
ultrasonograficznej układu oddechowego
dla praktyków), z pierwszej pomocy (natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia
życia, zaawansowane zabiegi resuscytacyjne oraz zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u dzieci), ze szczepień ochronnych,
z ochrony radiologicznej pacjenta, z zastosowania wzmocnień z włókien szklanych
w codziennej praktyce lekarza dentysty,
z techniki iniekcyjnej w bezpośrednich
i pośrednich uzupełnieniach kompozytowych, w zakresie cięć, projektowania
płatów i techniki szycia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej oraz dwie konferencje z cyklu
Najnowsze Trendy w Stomatologii. Wiele
szkoleń skierowanych było do wszystkich
członków naszej izby z uwagi na podejmowaną tematykę przydatną każdemu w pracy
zawodowej, tj. prawną, psychologiczną, czy
dot. pisania prac naukowych oraz robienia
doktoratu. Nie zabrakło również spotkań
i szkoleń dla młodych lekarzy i lekarzy
dentystów rozpoczynających staż podyplomowy. W siedzibie izby odbyły się także
dla stażystów kursy z prawa medycznego,
orzecznictwa lekarskiego oraz bioetyki.
Ponadto młodym lekarzom dedykowana
była konferencja naukowo-szkoleniowa pn.

„Wieczorynka” zorganizowana wspólnie
przez Komisję Kształcenia Podyplomowego i Komisję Młodego Lekarza, która
była jej pomysłodawcą. Kolejny rok udało
nam się także przeprowadzić w Szczecinie potrzebne wszystkim specjalizującym
się lekarzom i lekarzom dentystom kursy
specjalizacyjne. Zorganizowane zostały
we współpracy z SP Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Szczecinie 3 kursy z przetaczania krwi
i jej składników oraz we współpracy z SPSK
nr 1 PUM w Szczecinie przeprowadziliśmy 5 kursów z ratownictwa medycznego.
W związku z obowiązkiem wprowadzenia
od 8.01. br. e-recepty ORL w Szczecinie
we współpracy z Centrum Systemów
Informacyjnych Ochrony Zdrowia
przeprowadziła w II półroczu 2019 r. pięć
szkoleń dot. e-recept, e-skierowań oraz
internetowego konta pacjenta. Dwa z nich
dedykowane były lekarzom seniorom.
Łącznie w 2019 r. zorganizowanych
zostało przez ORL w Szczecinie 45 szkoleń (konferencji, kursów i warsztatów),
w których uczestniczyło 1537 osób. Wartym
podkreślenia jest fakt, że liczba osób biorących udział w szkoleniach z każdym rokiem
wzrasta. W sposób jednoznaczny również
ustalone zostały zasady uczestniczenia
w szkoleniach członków OIL w Szczecinie.
Zgodnie z przyjętą przez ORL w Szczecinie w styczniu 2019 r. uchwałą, w szkoleniach organizowanych przez Okręgową
Izbę Lekarską w Szczecinie (za wyjątkiem
kursów specjalizacyjnych wpisanych na
listę szkoleń CMKP oraz ogólnopolskich
konferencji) 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.
Jak co roku OIL w Szczecinie była
organizatorem imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym (XIII
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce
Plażowej, XIX Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Golfie, IX Turniej Tenisowy Lekarzy),
integracyjnych z okazji: Dnia Dziecka,
Pożegnania Lata oraz Mikołajek, a także
kulturalnych – IX Międzynarodowego Przeglądu Lekarzy Śpiewających „Musica mores
confirmat”. Wspieraliśmy również działalność Chóru Remedium, w którym śpiewają
lekarze i lekarze dentyści – członkowie
OIL w Szczecinie.
Dla Seniorów naszej izby organizowane były cyklicznie (średnio raz w miesiącu) w klubie Remedium spotkania Koła
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Seniora oraz wycieczka autokarowa do
Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Współfinansowaliśmy uczestnictwo
Seniorów w turnusach rehabilitacyjnych
w Międzywodziu i Niechorzu.
Pamiętaliśmy również o najstarszych
członkach naszej izby. Do tych, którzy
ukończyli 90 lat kierowaliśmy listy gratulacyjne i upominki pieniężne. Jubilaci,
których stan zdrowia na to pozwalał, zapraszani byli na spotkanie Koła Seniora,
podczas którego uroczyście obchodzony był
jubileusz 90. urodzin. W 2019 r. mieliśmy
13 Jubilatów.
Od 2019 r. rozpoczęło działalność
Koło Historyczne, zadaniem którego jest
gromadzenie i archiwizacja danych historycznych, propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej życia, a także osiągnięć
naukowych i medycznych polskich lekarzy oraz lekarzy dentystów – szczególnie
członków OIL w Szczecinie. Sympatycy
historii medycyny mieli możliwość spotkać
się w siedzibie izby i wysłuchać wykładów
nt. znanych postaci medycyny.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
w okresie sprawozdawczym udzielała pomocy socjalnej członkom OIL w Szczecinie.
Tym, którzy z różnych powodów znaleźli
się z bardzo trudnej sytuacji życiowej przyznawane były losowe zapomogi finansowe. Łącznie kwota zapomóg finansowych
w 2019 r. wyniosła 24 000 zł. Ponadto przyznane zostały zasiłki z tytułu urodzenia lub
adopcji dziecka w kwocie 40 500 zł oraz
zasiłki pogrzebowe dla rodzin po zmarłych członkach OIL w Szczecinie w kwocie 142 000 zł. Pomoc socjalna udzielona
została 170 osobom.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie realizowała ustawowy obowiązek
przejmowania, przechowywania i archiwizacji dokumentacji medycznej po zmarłych praktykujących lekarzach. W 2019 r.
przejęliśmy dokumentację medyczną po
jednym zmarłym lekarzu. Według stanu
na 31.12.2019 r. izba była w posiadaniu
dokumentacji medycznej po dwóch lekarzach. Aby bardziej sformalizować proces
związany z przejmowaniem i udostępnianiem dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach, ORL w Szczecinie uchwałą
nr 82/2019/VIII wprowadziła „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
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z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej”. Powyższe ma na celu ochronę informacji, w tym danych osobowych, przed
niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną
modyfikacją lub zniszczeniem, ustalenie
jednolitych zasad postępowania oraz minimalizowanie ryzyka naruszenia praw
i wolności pacjentów, której dokumentację
medyczną izba przejmuje.
Rok 2019 to także pomoc prawna dla
członków OIL w Szczecinie. Radcy prawni
służyli wiedzą i pomocą w czasie dyżurów
w siedzibie izby, które odbywały się 3 razy
w tygodniu. Ponadto udzielali porad mailowych i telefonicznych. Łącznie w okresie
sprawozdawczym udzielono 400 porad.
Dodatkowo w każdym wydaniu Vox Medici
publikowane były przygotowane przez kancelarię prawną izby artykuły dot. spraw
wykonywania zawodu lekarza.
ORL w Szczecinie w 2019 r. wydała
5 numerów biuletynu informacyjnego
Vox Medici. Dodatkowo prowadziliśmy
bieżącą politykę informacyjną za pośrednictwem strony internetowej OIL w Szczecinie, BIP oraz przesyłanego mailowo do
członków naszej izby newslettera. Komisja
Młodego Lekarza komunikowała się za pomocą profilu społecznościowego Facebook.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
kontynuowała rozpoczętą jeszcze w 2018 r.
akcję promującą szczepienia ochronne pod
hasłem ,,Kocham, więc szczepię”. W niedzielę 7.04.2019 r. w Szczecinie na Jasnych
Błoniach zorganizowaliśmy we współpracy
z Parlamentem Studentów PUM w Szczecinie „Dzień Zdrowia”. Mieszkańcy Szczecina mieli możliwość bezpłatnie wykonać
pomiar ciśnienia tętniczego, saturacji oraz
badanie poziomu glukozy we krwi. Można
było porozmawiać o szczepieniach ochronnych z lekarzami specjalistami w dziedzinie pediatrii, chorób zakaźnych oraz
pediatrii metabolicznej. Zbierane były
również podpisy pod projektem ustawy
przygotowanym w ramach obywatelskiej
inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy, bo
myślimy”. W ramach akcji zbierania podpisów pod ww. projektem ustawy rozpoczętej
przez ORL w Szczecinie jeszcze w 2018 r.
i kontynuowanej do kwietnia 2019 r. – dzięki zaangażowaniu członków izby – udało
się zebrać łącznie ponad 4200 podpisów!
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyłączyła się do kampanii informacyjnej
dot. Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych,
organizowanej przez Stowarzyszenie Ratownictwa Medycznego Pomorza Zachodniego, rolą której była poprawa sytuacji
na SOR oraz uświadomienie pacjentom
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możliwości korzystania z nocnej i świątecznej pomocy. Dzięki nam na pięciu nośnikach reklamowych zlokalizowanych na
przy głównych ulicach Szczecina eksponowane były plakaty informujące o pracy
na SOR.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przystąpiła także do kampanii społecznej „Wspólne Święta” zainicjowanej przez
Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie,
kampanii, która poruszała problem pozostawiania osób starszych w szpitalach na
okres świąteczny, co niestety jest bardzo
częstym zjawiskiem w naszej rzeczywistości. Wydrukowane zostały plakaty informacyjne, które następnie przekazane zostały
do wszystkich szpitali z terenu objętego
właściwością naszej izby.
ORL w Szczecinie była organizatorem
jubileuszu 50-lecia dyplomu członków OIL
w Szczecinie. Uhonorowanych statuetką
ESKULAPA zostało 54 członków naszej
izby, w tym 40 lekarzy i 14 lekarzy dentystów. Uroczystość odbyła się w siedzibie
izby 16.05.2019 r.
Dnia 23.09.2019 r. w auli Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
odbyło się uroczyste wręczenie Praw Wykonywania Zawodu nowoprzyjętym członkom
OIL w Szczecinie – absolwentom uczelni
medycznych. Wydarzenie to zgromadziło wielu znamienitych gości. Zaszczycili
nas obecnością: 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, 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 regionu.
W okresie sprawozdawczym ORL
w Szczecinie przyznała i wręczyła pięć
nagród specjalizacyjnych za egzamin
specjalizacyjny zdany w 2018 r. z wynikiem bardzo dobrym, po odbyciu szkolenia
specjalizacyjnego.
Tradycyjnie na grudniowym posiedzeniu Rada wyróżniła sześciu młodych
lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali najlepszy wynik na LEK i LDEK
w 2019 r. spośród zdających członków OIL
w Szczecinie.
Chcąc w sposób szczególny wyróżnić
i uhonorować lekarzy oraz lekarzy dentystów uznanych za najlepszych w przekazywaniu wiedzy i kwalifikacji zawodowych
początkującym adeptom sztuki lekarskiej
lub zasłużonym w organizacji szkolenia
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i kształcenia ustawicznego lekarzy oraz
lekarzy dentystów, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie Uchwałą Nr 32/2019/
VIII z dnia 24.04.2019 r. ustanowiła regulamin przyznawania tytułu „MENTORA”.
Tytuł ten przyznawany od 2020 r. ma na
celu podkreślenie ważnej roli, jaką pełnią
opiekunowie stażu, kierownicy specjalizacji oraz osoby aktywnie uczestniczące
w organizacji medycznego kształcenia
podyplomowego.
W roku sprawozdawczym kontynuowano także egzekucję zaległych składek na
rzecz izby. Wysłanych zostało do członków
naszej izby 858 upomnień dot. zaległości
w opłacaniu składek. Ogólnie w 2019 r.
ściągalność składek wyniosła 81%. Na
wniosek lekarzy podpisanych zostało 20 porozumień o rozłożeniu na raty zaległych
składek na łączną kwotę 34 513 zł. Rada
rozpatrywała też wnioski o umorzenie zaległych składek członkowskich. Wartość
umorzeń w 2019 r. wyniosła 27 120 zł.
Działania Rady to również prace związane z nową siedzibą OIL w Szczecinie.
W 2019 r. opracowana została kompletna dokumentacja projektowa niezbędna
do uzyskania pozwolenia na budowę oraz
przygotowane zostały przedmiary, projekty wykonawcze oraz kosztorysy inwestorskie – wszystkie z podziałem na 2 etapy
(I etap – przebudowa i modernizacja

budynku istniejącego wraz z montażem
windy; II etap – dobudowa sali konferencyjnej, wyburzenie garaży oraz zagospodarowanie terenu). Z kosztorysów
inwestorskich jednoznacznie wynika, że
całość inwestycji przekroczy pierwotnie
zakładane koszty. I choć prace architektoniczne związane przygotowaniem
projektu budowlanego związanego z inwestycją zakończone zostały w czerwcu
2019 r. i w tym czasie również został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na
budowę, rozpoczęcie prac budowlanych
niestety nie nastąpiło w 2019 r. W wyniku licznych uwag do projektu budowlanego zgłaszanych w toku prowadzonego
postępowania administracyjnego wielokrotnie przez Wspólnotę Mieszkaniową
nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 22a
w Szczecinie wydanie nieprawomocnej decyzji przez organ I instancji zezwalającej na
przebudowę nastąpiło dopiero w grudniu
2019 r. W ocenie Rady wszystkie wnioski Wspólnoty Mieszkaniowej kierowane
do organu rozpatrującego naszą sprawę
były bezzasadne i zmierzające jedynie do
przedłużenia postępowania. Wobec braku
ostatecznego pozwolenia na budowę, mimo
zgormadzonej już kompletnej dokumentacji
projektowej obejmującej projekty wykonawcze i przedmiary wszystkich branż oraz
kosztorysy inwestorskie niemożliwe było

w okresie sprawozdawczym podjęcie jakichkolwiek działań skutkujących ogłoszeniem
postępowania o udzielenie zamówienia na
wykonanie robót budowlanych (w ramach
etapu I) i wyborem firmy budowlanej. Powyższe okoliczności nie pozwoliły zrealizować przyjętego założenia dot. przeniesienia
siedziby OIL w Szczecinie jeszcze w 2019 r.
Rok 2019 to również zmiany organizacyjno-kadrowe w biurze Izby. Rada postanowiła zlecić obsługę księgową Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie podmiotowi
zewnętrznemu. W maju podpisana została
na czas określony z PROCURA Sp. z o.o.
z siedzibą w Sownie umowa w zakresie
kompleksowej obsługi księgowej izby.
Szczegółowy opis wszystkich działań
podejmowanych przez poszczególne Komisje problemowe i Koła Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie oraz Komisję
Bioetyczną są przedmiotem odrębnych
sprawozdań.
Składamy serdeczne podziękowania
wszystkim koleżankom i kolegom działającym na rzecz samorządu lekarskiego,
członkom poszczególnych komisji i kół za
inicjatywę, zaangażowanie i działania podejmowane na rzecz członków naszej izby.
Dziękujemy również pracownikom
biura za zaangażowanie i pomoc w wykonywaniu nałożonych na izbę lekarską
obowiązków.

Sprawozdanie finansowe
OIL w Szczecinie za rok 2019
dr n. med. Maciej Górski
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie (OIL) działa obecnie
w oparciu o ustawę z dnia 2.12.2009 roku o izbach lekarskich
(tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 168) oraz uchwałę Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24.02.2003 Nr 44-03-IV w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy. Okręgowa Izba Lekarska
nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i nie jest
płatnikiem podatku VAT.
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01. do
31.12.2019 roku. Zostało ono sporządzone na podstawie ksiąg
rachunkowych prowadzonych zgodnie z zasadami rachunkowości, dopuszczonych ustawą o rachunkowości (uchwała
Nr 59/2019/VIII „Zasady rachunkowości Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie”).
Działalność OIL w Szczecinie finansowa jest głównie ze
składek członkowskich. Od 1.01.2015 roku wysokość składki
członkowskiej wynosi 60 zł (uchwała 27/14/VII Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 5.09.2014 r.). Z obowiązku opłacania składek
zwolnieni są lekarze po ukończeniu 75. roku życia.

Dodatkowymi źródłami finansowania działalności są wpływy:
z opłat za szkolenia, zwrot kosztów zasądzonych z postępowań
przed OSL, opłat za opinie Komisji Bioetycznej oraz wpływy
z działalności gospodarczej.
Uchwałą nr 77/2019/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dokonano przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi
pozycjami budżetu. Koszty Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji zostały zmniejszone o 1000 zł na rzecz Koła Historycznego.
W 2019 roku odnotowano wyższe od założonych wpływy
z tytułu składek członkowskich. Analiza składek na poszczególnych kontach pozwala na bieżące monitorowanie składek,
a w przypadku braku wpłat, na wszczęcie procedury windykacyjnej. W pierwszej kolejności procedura przewiduje wysłanie
powiadomienia o zaległościach, dalszym krokiem jest wezwanie
do zapłaty oraz zaproszenie na rozmowę ze skarbnikiem. Jeżeli
działania nie przynoszą rezultatu, podejmowana jest decyzja
o windykacji roszczeń w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE
W 2019 roku, w stosunku do roku 2018, wpływy z tytułu składek wzrosły o 2,5%. W preliminarzu budżetowym na rok 2019
zakładano uzyskanie przychodów na poziomie 4 240 000 zł,
natomiast wydatki szacowano na kwotę 4 225 000 zł, w tym:
a) obowiązkowy odpis na NIL – 550 000 zł,
b) pozostałe koszty – 3 675 000 zł.
Zaplanowany wynik finansowy na 2019 rok stanowił dochód
w wysokości 15 000 zł.
W analizowanym okresie OIL zrealizowała plan przychodów
na poziomie 105% założeń rocznych, natomiast wydatki (bez
odpisu na NIL) ukształtowały się na poziomie 87,4% założeń
rocznych.
W 2019 roku przychody w OIL kształtowały się następująco:
a) działalność statutowa

Wykonane
Składki członkowskie
Rejestracja praktyk lekarskich
Wydanie opinii komisji bioetycznej
Rejestracja podmiotu szkoleniowego
Szkolenia
Opłaty za zaświadczenia UE
Wpisowe
Razem
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3 212 600,67

Oprócz zgromadzonych środków finansowych, OIL w Szczecinie
posiada majątek trwały, którego wartość nominalna brutto na
koniec 2019 roku wyniosła 2 768 485,86 zł.

Wykonane
24 031,80
1 302,70
22 476,67
47 811,17

Wykonane
208 983,30
111 930,00
320 913,30

h) pozostałe przychody

Zwrot kosztów sądowych – OSL
Zwrot kosztów – egzekucja komornicza
Dofinansowania NIL
Wypłata odszkodowania
Różnice zaokrągleń
Razem

Razem

Wykonane
72 826,61
28 108,06
15 048,24
889,00
116 871,91

f) refundacje i dopłaty

Ministerstwo Zdrowia
Urząd Marszałkowski
Razem

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Podatki i opłaty
Wynagrodzenia
Narzuty na wynagrodzenia
Pozostałe koszty

Wykonane
60 841,63
95 652,57
464 133,04
17 737,00
1 029 181,72
174 906,75
1 370 147,96

Na dzień 31.12.2019 roku w kasie i rachunkach bankowych IZBA
posiadała środki finansowe na łączną kwotę 3 126 719,07 zł.

d) odsetki

Lokaty bankowe
Pozostałe bankowe
Nieterminowe wpłaty składek
Razem

Uzyskane przychody w pierwszej kolejności są pomniejszane
o obowiązkowy odpis na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej. Odpis
ustalony w wysokości 15% naliczany jest od wpłaconej składki
członkowskiej. W 2019 roku odpis wyniósł 546 675,06 zł.
Koszty w sprawozdaniu finansowym wykazane zostały w układzie rodzajowym.

3 645 911,75
43 703,90
146 990,00
2 500,00
92 500,00
7 225,00
450,00
3 939 280,65

b) działalność gospodarcza

Dzierżawa pomieszczeń
Ogłoszenia
Prowizje od INTER POLSKA
Kserokopie dokumentów
Razem

Koszty działalności samorządu lekarskiego
w 2019 roku

Wykonane
9 739,27
60,06
13 583,00
2 703,49
0,59
26 086,41

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

Wartość brutto środków trwałych
Wartość umorzenia środków trwałych
Wartość netto
Grunty własne w cenie zakupu

42 614,52
1 004 569,71
20 807,40
58 495,39
2 000 000,00
232,05

2 768 485,86
1 327 386,12
1 441 099,74
186 440,20

Odpowiednie zarządzanie finansami umożliwiło OIL w Szczecinie
w 2018 roku w całości, z własnych środków sfinansować zakup
nieruchomości oraz pokryć pierwsze wydatki na dostosowanie
nieruchomości do potrzeb IZBY.
Nieruchomość – Wieniawskiego 23 – zestawienie wydatków
inwestycyjnych
Rok 2018
Rok 2019
Razem

6 142 944,95
47 262,00
6 190 206,95

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie wspólnie z innymi izbami lekarskimi miała współfinansować nowy rejestr lekarzy – na
poczet umowy licencyjnej i wdrożenie systemu informatycznego
poniósł wydatki w kwocie 23 362 zł.
Okręgowa Rada Lekarska wykonując swoją działalność
statutową zakończyła rok 2019 z dodatnim wynikiem
finansowym, w wysokości 691 687,71 zł.
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SPRAWOZDANIE OKR
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
za rok 2019
lek. Małgorzata Wiatrow
Okręgowa Komisja Rewizyjna VIII kadencji pracowała w składzie:
1. Małgorzata Wiatrow – przewodnicząca,
2. Katarzyna Blicharska-Czubara – zastępca,
3. Jan Markowicz – zastępca,
4. Ewa Kiedrowska – sekretarz,
5. Wiesław Sarapak.
W okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia OKR
w Szczecinie.
Komisja Rewizyjna oceniała wykonanie budżetu Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie (OIL) oraz gospodarowanie środkami finansowymi za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku.
Podstawowym źródłem finansowania działalności OIL są
składki członkowskie wpłacane przez zrzeszonych lekarzy i lekarzy dentystów, w wysokości określonej przez Naczelną Izbę
Lekarską (NIL). Na dzień 31.12.2019 roku przychód z tytułu
wpłat składek członkowskich wyniósł 3 645 911,75 zł, w tym:
a) 3 691 591,75 zł – wpłaty,
b) 45 680,00 zł – zwroty nadpłaconych składek.

Na dzień 31.12.2019 roku OIL dysponowała środkami finansowymi w kwocie 3 126 719,07 zł, w tym:
Kasa
Bank Pekao SA

42 614,52
1 004 569,71

ING Bank Śląski

20 807,40

PEKAO – dobry zysk (lokata)

58 495,39

Santander Bank (lokata)

2 000 000,00

ING Bank Śląski (lokata)

232,05

Na majątek OIL w Szczecinie składają się oprócz aktywów
obrotowych, aktywa trwałe nominalnie wyceniane na kwotę
7 817 746,89 zł, w tym:
Wartość brutto środków trwałych

2 768 485,86

Wartość umorzenia środków trwałych

1 327 386,12

Pozostałe przychody, w tym m.in.:
a) refundacja Ministerstwa Zdrowia,
b) refundacja kosztów organizacji stażu,
c) opinie Komisji Bioetycznej,
d) działalność gospodarcza
wyniosły 754 476,38 zł.

Wartość netto

1 441 099,74

Podstawowym obciążeniem finansowym OIL jest obowiązkowy odpis (15%) z tytułu składek członkowskich na rzecz NIL.
W 2019 roku wyniósł on 546 675,06 zł.
Po odliczeniu obowiązkowego odpisu na rzecz NIL, pozostałe
koszty wyniosły 3 212 601,50 zł, co stanowi 87,3% planowanych wydatków. Wydatki dokonywane były racjonalnie i celowo,
utrzymując dyscyplinę finansową. Tylko jedna pozycja wykazuje
przekroczenie w stosunku do preliminarza budżetowego.

Nieruchomość Wieniawskiego 23

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie działalność za rok
2019 zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w kwocie
691 687,71 zł.

Zgodnie z decyzją ORL w Szczecinie wyrażoną w uchwale
nr 77/2019/VIII dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy
poszczególnymi pozycjami budżetu. O kwotę 1000 zł zmniejszono budżet Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji na rzecz
Koła Historycznego. Ww. uchwała Rady podjęta została na
podstawie uchwały nr 15/2018/VIII-Z Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Okręgowej Izby lekarskiej w Szczecinie w sprawie
upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
dokonywania przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi
pozycjami budżetu.

Wnioski:
1. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje do Okręgowego
Zjazdu Lekarzy o przyjęcie uchwały o zatwierdzeniu wykonania budżetu za 2019 rok.
2. Okręgowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeznaczenie
wypracowanego zysku za 2019 rok na zwiększenie funduszu
statutowego OIL w Szczecinie.
3. Okręgowa Komisja Rewizyjna występuje do Okręgowego
Zjazdu Lekarzy z wnioskiem o udzielenie Okręgowej Radzie
Lekarskiej absolutorium za 2019 rok.
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Przychód jest wyższy od planowanego o 245 911,75 zł,
co stanowi 107,2% założonego planu.

Grunty własne w cenie zakupu

186 440,20

Majątek trwały i wartości niematerialne i prawne „w budowie”

Nowy system informatyczny

6 190 206,95
23 362,00
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Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za 2019 rok
lek. Wiesław Kupiński
Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie VIII kadencji działa
w następującym składzie:
– lek. Wiesław Kupiński – przewodniczący, członek Prezydium
OKW,
– dr n. med. Iwona Szydłowska – wiceprzewodnicząca, członek
Prezydium OKW,
– dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – sekretarz, członek
Prezydium OKW,
– lek. Agnieszka Żukiewicz – członek,
– lek. Sławomir Cyprys – członek.
Szczegółowy zakres działania okręgowej Komisji Wyborczej
określają:
– Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj. Dz.U.
z 2019 r. poz. 965)
– „Regulamin okręgowej komisji wyborczej” stanowiący załącznik do uchwały Krajowego Zjazdu Lekarzy nr 15 z dnia
29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu okręgowej komisji
wyborczej
– „Regulamin wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach

oraz wyborów komisji wyborczych”, stanowiący załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych
organach oraz wyborów komisji wyborczych.
W 2019 r. Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie odbyła jedno
posiedzenie, w czasie którego podjęta została jedna uchwała.
W okresie sprawozdawczym Komisja nie podejmowała żadnych
czynności bezpośrednio związanych z przeprowadzeniem wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach
czy z odwoływaniem członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach.
Wszystkie prace Okręgowej Komisji Wyborczej związane były
z bieżącą działalnością i ograniczały się do prowadzenia korespondencji w zakresie należącym do jej kompetencji. Okręgowa Komisja
Wyborcza w Szczecinie na wniosek Krajowej Komisji Wyborczej
NIL zgłosiła propozycje zmian do obowiązującego Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych.

Sprawozdanie z działalności
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej OIL w Szczecinie w 2019 r.
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
W okresie objętym sprawozdaniem, tj. od 1.01.2019 r. do
31.12.2019 r. do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej OIL w Szczecinie wpłynęło 148 skarg na lekarzy
i lekarzy dentystów zarówno od pokrzywdzonych pacjentów, ich
rodzin, jak i organów ścigania, Rzecznika Praw Pacjenta czy też
Narodowego Funduszu Zdrowia. Z poprzednich okresów sprawozdawczych pozostało niezakończonych 158 postępowań, czyli
łącznie w 2019 r. w toku było 306 spraw. Najwięcej złożonych
w 2019 r. skarg dotyczyło braku należytej staranności lekarza
w toku wykonywanych czynności medycznych (100 spraw). Na
nieetyczne zachowanie lekarza złożono 17 skarg. Prowadzone
były trzy postępowania dotyczące poświadczenia nieprawdy, pięć
postępowań w związku z przewinieniem związanym z nieprawidłowym prowadzeniem lub nieudostępnieniem dokumentacji
medycznej, dwa postępowania w sprawie konfliktu między lekarzami, trzy postępowania dotyczące naruszenia praw chorych
psychicznych (leczenie i orzekanie), jedno postępowanie w sprawie
udziału lekarzy w reklamie, jedno postępowanie co do błędów
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organizacyjnych (w tym przewinienie osób funkcyjnych) oraz
16 postępowań prowadzonych w innych sprawach.
Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających w 24 sprawach
odmówiono wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym na
pięć z tych postanowień zostało złożone zażalenie do Okręgowego
Sądu Lekarskiego w Szczecinie. Sąd w jednym przypadku uchylił
postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wydane prze
OROZ, natomiast w czterech pozostałych uznał, iż zażalone
postanowienia są zasadne i utrzymał je w mocy.
Dwanaście skarg, które wpłynęły do Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Szczecinie zostało przekazane do Rzeczników innych Izb Lekarskich zgodnie z §15 ust. 1
Regulaminu wewnętrznego urzędowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej (Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r.), gdyż dotyczyły
one skarg na lekarzy niebędących członkami Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie lub zgodnie z §15 ust. 2 ww. Regulaminu przekazane do Naczelnego Rzecznika, ponieważ dotyczyły
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lekarzy będących członkami organów OIL w Szczecinie. Natomiast 15 skarg złożonych przez osadzonych w Zakładach Karnych
zostało przekazanych do Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Szczecinie. Ponadto jedna ze skarg została przekazana
do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
W 76 sprawach zebrane w toku postępowania wyjaśniającego
dowody nie potwierdziły popełnienia przewinienia zawodowego
przez lekarza lub nie były wystarczające do sporządzenia wniosku
o ukaranie, dlatego też zakończyły się wydaniem postanowienia o umorzeniu postępowania. W tym dziewięć z nich zostało
zaskarżonych do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie,
gdzie tylko w dwóch sprawach Sąd wydał postanowienie o przekazaniu postępowania do dalszego prowadzenia przez OROZ.
Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie Rzecznik
skierował 10 wniosków o ukaranie lekarzy, w tym dwie sprawy
z zakresu stomatologii, po jednej z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej,

neurologii, pediatrii oraz trzy sprawy z zakresu innych (dot. konfliktu między lekarzami, naruszenia art. 57 KEL – stosowanie
biorezonansu oraz fałszowanie recept przez jednego z lekarzy).
Reasumując, należy podkreślić, że z 306 spraw będących
w toku w 2019 r. (w tym 148 nowych spraw) udało zakończyć się
wydaniem prawomocnych postanowień lub skierowaniem wniosków o ukaranie lekarzy i lekarzy dentystów – 135 postępowań.
Pragnę zapewnić, iż postępowania wyjaśniające przed OROZ
prowadzone są zgodnie z literą prawa, obiektywnie, bezstronnie
i z należytą wnikliwością. Wymaga to od Rzeczników zdyscyplinowania, pełnego zaangażowania w pracę społeczną, łączoną
z obowiązkami zawodowymi oraz ciągłego doskonalenia wiedzy z zakresu odpowiedzialności zawodowej, a także szeroko rozumianego prawa medycznego. W tym miejscu dziękuję
wszystkim zastępcom, którzy profesjonalnie i skrupulatnie
wypełniają nałożone na nich obowiązki wynikające z Ustawy
o izbach lekarskich.

Sprawozdanie roczne z działalności
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 2019 r.
dr n. med. Konrad Jarosz

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Okręgowy Sąd Lekarski rozpoznał:
• 25 wniosków o ukaranie (w tym również pozostałych do
rozpoznania z lat ubiegłych),

• 22 zażalenia na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu lub odmowie wszczęcia
postępowania wyjaśniającego,
• 5 wniosków o przesłuchanie świadka w ramach tzw. pomocy
prawnej,
• 5 wniosków o zwrot kosztów podróży dla świadka,
• 1 wniosek o tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania
zawodu.
Na dzień 31 grudnia 2019 r. w toku pozostawały 4 sprawy
wymagające wydania orzeczenia lub postanowienia.
W okresie sprawozdawczym Okręgowy Sąd Lekarski przeprowadził łącznie 44 rozprawy główne oraz 32 posiedzenia
(w tym posiedzenia niejawne), w ramach których wydano orzeczenia kończące postępowanie w sprawie, w tym:
• 25 orzeczeń wydanych na rozprawach głównych o ukaraniu
lub uniewinnieniu lekarza obwinionego, w tym:
– 6 orzeczeń uniewinniających lekarza obwinionego,
– 11 orzeczeń o ukaraniu lekarza obwinionego karą
upomnienia,
– 2 orzeczenia o ukaraniu lekarza obwinionego karą nagany,
– 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza obwinionego karą
pieniężną,
– 1 orzeczenie o ukaraniu lekarza obwinionego karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres 6 miesięcy.
• W 1 sprawie umorzono postępowanie na podstawie art. 17
par. 1 pkt 9 kpk (brak skargi uprawnionego oskarżyciela –
wycofanie skargi przez OROZ).
• W 1 sprawie umorzono postępowanie na podstawie art. 65
ust. 5 ustawy o izbach lekarskich (postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy co do tego
samego czynu lub tej samej osoby zostało prawomocnie
zakończone).
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Wypełniając obowiązek prawny określony w art. 30 ust. 2 pkt 3
Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, niniejszym
przedkładam roczne sprawozdanie z działalności Okręgowego
Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za
2019 r.
W kompetencji Okręgowego Sądu Lekarskiego leży rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy oraz rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów
delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protestów przeciwko
ważności głosowania wniosków o odwołanie. Z uwagi na fakt,
że okres sprawozdawczy nie był okresem wyborczym, Okręgowy
Sąd Lekarski zajmował się wyłącznie sprawami z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy.
W okresie sprawozdawczym do Okręgowego Sądu Lekarskiego
wpłynęło łącznie 41 spraw i wniosków. Struktura spraw, które
wpłynęły w 2019 r. przedstawia się następująco:
• 11 wniosków o ukaranie (w tym 9 nowych wniosków, oraz
2 postępowania, w których Naczelny Sąd Lekarski uchylił orzeczenie OSL i skierował sprawę do ponownego rozpoznania),
• 19 zażaleń na postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o umorzeniu lub o odmowie
wszczęcia postępowania wyjaśniającego,
• 5 wniosków o przesłuchanie świadka w ramach tzw. pomocy
prawnej,
• 5 wniosków o zwrot kosztów podróży dla świadka,
• 1 wniosek o tymczasowe zawieszenie prawa wykonywania
zawodu.
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• W 2 sprawach umorzono postępowanie na podstawie art. 82
ust 2 ustawy o izbach lekarskich (przewinienie mniejszej
wagi).
• 32 postanowienia wydane na posiedzeniach.
Cztery zażalenia na postanowienia OROZ zostały przekazane
przez OSL do Naczelnego Sądu Lekarskiego w celu wyznaczenia innego równorzędnego sądu właściwego do rozpoznania

sprawy – do wszystkich tych wniosków NSL przychylił się. Siedem
spraw pozostaje zawieszonych w oczekiwaniu na zakończenie
równolegle toczących się postępowań karnych.
Na koniec pragnę podziękować moim zastępcom: dr n. med.
Ewie Marzec-Lewenstein oraz lek. dent. Marii Domańskiej-Wiktor za wspomaganie mojej osoby w pełnieniu funkcji przewodniczącego, a także wszystkim Sędziom Okręgowego Sądu
Lekarskiego OIL w Szczecinie.

Sprawozdanie za rok 2019
Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Komisja Stomatologiczna działa w składzie:
• Przewodnicząca:
– dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
• Prezydium:
– dr n. med. Maciej Górski – wiceprzewodniczący
– lek. dent. Karolina Dudka – sekretarz
– lek. dent. Beata Urbańska – członek Prezydium
– lek. dent. Jerzy Szymczak – członek Prezydium
• Członkowie:
– Paweł Andersz
– Ewa Sobolewska
– Irena Bąkowska-Cieciórska
– Małgorzata Szydłowska
– Małgorzata Białek
– Halina Teodorczyk
– Maria Domańska-Wiktor
– Małgorzata Tomasik
– Katarzyna Grocholewicz
– Łukasz Tyszler
– Wojciech Kaczmarek
– Beata Urbańska
– Adam Kozłowski
– Dorota Wałęga-Bąk
– Agata Piasta
– Alina Załęska
– Maciej Piasta
– Aneta Zasieczna-Krzynówek
– Paweł Rawski
DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI:
I. Kształcenie podyplomowe:
– 21.10.2019 r. – spotkanie z lekarzami dentystami, stażystami,
przedstawicielem Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego Wydziału Zdrowia – Agnieszką Śliwińską, mec.
Patrycją Szalkiewicz oraz pracownikami biura OIL w Szczecinie: „Jak powinna wyglądać prawidłowa realizacja stażu
podyplomowego lekarza dentysty?”

II. Konferencje/szkolenia/warsztaty organizowane
przez Komisję:
– 29–31.03.2019 r. – Ogólnopolska Konferencja z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii, Kołobrzeg
– 30.03.2019 r. – Zastosowanie wzmocnień z włókien szklanych
w codziennej praktyce lekarza dentysty, gr. I 30.03.2019 r. –
Zastosowanie wzmocnień z włókien szklanych w codziennej
praktyce lekarza dentysty, gr. II
– 21.05.2019 r. – Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontakcie z pacjentem
– 28.05.2019 r. – Komunikacja werbalna i niewerbalna w kontakcie z pacjentem
– 26.09.2019 r. – Cięcia, projektowanie płatów i techniki szycia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii
śluzówkowo-dziąsłowej
– 4.10.2019 r. – Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich uzupełnieniach kompozytowych
– 5.10.2019 r. – Technika iniekcyjna w bezpośrednich i pośrednich uzupełnieniach kompozytowych
– 17.10.2019 r. – Cięcia, projektowanie płatów i techniki szycia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii
śluzówkowo-dziąsłowej
– 7.11.2019 r. – Cięcia, projektowanie płatów i techniki szycia w chirurgii periodontologicznej i chirurgii
śluzówkowo-dziąsłowej
– 8.11.2019 r. – „Powrót do natury” – biomimetyka w odbudowie
adhezyjnej odcinka bocznego. Techniki adhezyjne i strategie
odbudowy, gr. I 8.11.2019 r. – „Powrót do natury” – biomimetyka w odbudowie adhezyjnej odcinka bocznego. Techniki
adhezyjne i strategie odbudowy, gr. II
– 28.10.2019 r. – Ochrona Radiologiczna Pacjenta
– 23.11.2019 r. – Konferencja z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii, Szczecin
Łącznie przeszkolonych zostało 504 lekarzy dentystów
i 19 lekarzy.
III. Działalność na arenie ogólnopolskiej, współpraca
z Komisją Stomatologiczną NRL i okręgowymi izbami
lekarskimi w Polsce:
• Udział w posiedzeniach Komisji Stomatologicznej NRL
• Prace w zespołach roboczych Komisji Stomatologicznej NRL:
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– Zespół ds. kształcenia lekarzy dentystów (Zespół
ds. kształcenia),
– Zespół ds. oceny funkcjonowania systemu świadczeń stomatologicznych gwarantowanych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego oraz kontaktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia i Ministerstwem Zdrowia (Zespół
ds. NFZ),
– Zespół ds. kontaktów i oceny instytucji i organów posiadających uprawnienia kontroli praktyk zawodowych i podmiotów leczniczych (Zespół ds. wykonywania zawodu),
– Zespół ds. oceny regulacji prawnych w zawodach pomocniczych oraz kontaktów z przedstawicielami zawodów
pomocniczych (Zespół ds. zawodów pomocniczych),
– Zespół ds. współpracy z towarzystwami naukowymi i konsultantami krajowymi w celu ew. opracowania aktualizacji
standardów leczenia (Zespół ds. standardów).
IV. Współpraca Komisji wewnątrz struktur OIL oraz
z podmiotami zewnętrznymi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Komisją ds. Kształcenia Podyplomowego
Komisją ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
Klubem Młodego Lekarza
Biuletynem Vox Medici
Komisją Stomatologiczną NRL
Polskim Towarzystwem Stomatologicznym Oddział Szczecin
Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie
Uniwersytecką Kliniką Stomatologiczną PUM Sp. z o.o.
Wydziałem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego
– Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
– NFZ

IV. Stanowiska i apele Komisji:
– Stanowisko nr 1 Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie propozycji wprowadzenia modułowego trybu odbywania stażu podyplomowego
lekarza dentysty
– Stanowisko nr 2 Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie z dnia 8 maja 2019 r. dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie

standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania
zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki,
położonej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego
– Stanowisko nr 3 Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie uwag do projektu ustawy
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
niektórych innych ustaw
– Apel nr 1 Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie z dnia
19 czerwca 2019 r. do przewodniczącego Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu ochronę interesów środowiska lekarzy dentystów
w kontekście projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
– Stanowisko nr 4 Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie
z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie kwalifikacji i zasad wykonywania zawodu higienistki stomatologicznej
Inne:
– 5.04.2019 r. – audycja informacyjna w TVP 3 Szczecin z okazji
„Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej”
– 19.06.2019 r. – otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej dot. omówienia przebiegu kontraktowania świadczeń
stomatologicznych w ramach NFZ, udział wzięli zastępca
dyrektora ds. medycznych ZOW NFZ Tomasz Żukowski,
med. Katarzyna Bednarek oraz lekarze dentyści – członkowie OIL w Szczecinie
– 18.09.2019 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Stomatologicznej, w którym uczestniczyli zaproszeni politycy: Tomasz
Grodzki, Arkadiusz Marchewka, Norbert Obrycki, Cezary Pakulski, Dariusz Wieczorek oraz Arkadiusz Litwiński.
W trakcie posiedzenia poruszone zostały kwestie: opieki
stomatologicznej w szkole na kanwie projektowanej ustawy
o opiece szkolnej (lekarz dentysta w szkole), braku możliwości
zatrudniania w praktykach zawodowych, niewystarczającej
możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach
specjalizacji lekarsko-dentystycznych, organizacji opieki stomatologicznej w ramach środków publicznych
– 2019 r. – zbiórka publiczna na rzecz dzieci z domów dziecka objętych opieką OIL w Szczecinie w trakcie konferencji
naukowo-szkoleniowych organizowanych przez Komisję

… Człowieka cenimy za dobroć!
Phil Bosmans

Dziękuję wszystkim, którzy stoczyli ciężką, długą i heroiczną walkę o życie Mojego Męża Krzysztofa, za profesjonalną
opiekę i zrozumienie, za słowa otuchy, gesty wsparcia i trwanie z Nami do końca – zespołom lekarskim i pielęgniarskim,
opiekunkom i rehabilitantom, obsłudze:
• Oddziału Neurochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – w szczególności dr. Dariuszowi Jeżewskiemu i lek. Michałowi Laryszowi,
• Oddziału Klinicznego Radioterapii i Oddziału Onkologii Klinicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii –
w szczególności dr. Michałowi Falco i lek. Jowicie Karkut-Wielusińskiej,
• Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Szczecinie – w szczególności lek. Małgorzacie Niekrasz i lek. Robertowi Jałowińskiemu,
• Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Szpitala Rehabilitacyjnego Świętego Karola Boromeusza w Szczecinie
oraz Stowarzyszeniu Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie
z wyrazami szacunku i uznania – Lila Pławińska-Kopeć
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Nie tylko srebro i brąz,
ale też złoto dla chóru Remedium!
Alicja Trelińska-Zalewska
W dniu 29.02.2020 r. w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbył się wojewódzki przegląd chórów i zespołów kameralnych zrzeszonych
w Polskim Związku Chórów i Orkiestr. Startowało w nim wiele zespołów w siedmiu kategoriach:
chóry dziecięce do lat 16, chóry młodzieżowe do
lat 21, chóry: akademickie, mieszane, jednorodne
(żeńskie, męskie), kościelne, zespoły oraz chóry
kameralne. Nasz chór Remedium, działający pod
kierunkiem prof. Ryszarda Handke, zdobył złoty
dyplom (jeden z trzech przyznanych podczas tego
przeglądu) oraz jako jedyny uzyskał nominację do
udziału w koncercie galowym Talent Roku 2020,
który odbędzie się 19.06.2020 r. w Zamku Książąt
Pomorskich w Szczecinie. Będzie to finał przeglądu
amatorskiego ruchu artystycznego województwa
zachodniopomorskiego. Na 23.05.2020 r. w Bazylice
Archikatedralnej św. Jakuba planowany był uroczysty koncert z okazji jubileuszu 50-lecia Chóru
Pomorskiej Akademii Medycznej – obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. W programie
Missa di Gloria Giacomo Pucciniego i Cantique
de Jean Racine Gabriela Faure. COVID-19 jednak
poprzestawiał nasze plany. Koncert jubileuszowy
odbędzie się w dniu 3.10.2020 r.
Na koncert serdecznie zapraszamy, mając głęboką nadzieję, że niejaki COVID-19 nie zaburzy
naszych planów.
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przypominamy, iż w myśl art. 49 ust. 7 pkt. 1 członkowie izby lekarskiej są
zobowiązani do zawiadomienia, w terminie 30 dni, właściwej izby o:
– zmianie imienia lub nazwiska,
– uzyskaniu tytułu specjalisty, stopnia lub tytułu naukowego,
– zmianie miejsca pracy,
– zmianach w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej,
– zaprzestaniu lub podjęciu wykonywaniu zawodu,
– zmianie adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru
telefonu oraz adresu email.
Zmian należy dokonywać w Okręgowym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy
Dentystów OIL w Szczecinie (nr tel. 91 487 49 36 wew. 104 lub 124; pok. nr 4).

Jednocześnie informujemy o konieczności zgłaszania wszelkich zmian
związanych z prowadzoną działalnością leczniczą do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, elektronicznie pod adresem: https://rpwdl.
csioz.gov.pl, takich jak:
– nazwisko,
– adres korespondencyjny,
– miejsce(a) wykonywania świadczeń,
– okres zawieszenia działalności leczniczej, zakończenie działalności itp.,
w terminie 14 dni od momentu powstania tych zmian.
Wszelkie informacje uzyskają Państwo w Rejestrze Praktyk Prywatnych OIL
w Szczecinie (nr tel. 91 487 49 36 wew. 112; pok. nr 5).
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Szanowni Państwo,
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FELIETON

Walentynki przy Kominku PTL
Mieczysław Chruściel
„Co to są Walentynki?” – pada z ekranu
pytanie do przedszkolaków. „To jest coś
takiego, jakby ktoś zakochał się w kimś
z nagła, serce mu grzmotnęło, coś takiego,
jak mąż i żona jedzą przy świecach kolację, piją wino, podzielają się prezentami
i podtrzymują odkłócenia” – odpowiada
przedszkolak.

Tak rozpoczyna się walentynkowy wieczór w Remedium. Spotkanie inne niż
wszystkie, pół żartem, pół serio. Zaczynamy jednak poważnie, od złożenia gratulacji
doktorowi Mariuszowi Pietrzakowi z okazji
nadania mu tytułu Meritus Pro Medicis
w Warszawie, podczas uroczystości poświęconej rocznicy 30-lecia odrodzenia
samorządu lekarskiego. Jesteśmy dumni,
że w naszym Oddziale PTL zasiada kolega
uhonorowany tym najwyższym, samorządowym odznaczeniem.
Święty Walenty z Terni (175?–269)
z wykształcenia lekarz, z powołania duchowny żył w cesarstwie rzymskim za
panowania Klaudiusza II Gockiego. Błogosławiąc młodym, złamał on cesarski
zakaz wchodzenia w związki małżeńskie
młodym mężczyznom, gdyż w mniemaniu władcy najlepszymi żołnierzami są
legioniści nie mający rodzin. Został za to
wtrącony do więzienia, gdzie zakochał się
w niewidomej córce strażnika. Pod wpływem tej miłości dziewczyna odzyskała
wzrok. Cesarz dowiedziawszy się o tym,
kazał Walentego ściąć. Egzekucja odbyła się
14 lutego 269 roku. W tym dniu w kościele
katolickim obchodzone jest wspomnienie
liturgiczne św. Walentego. Wiadomości na
temat życia i działalności tego biskupa są
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niejednoznaczne i dość skąpe, za to przekazane zostały w czasie spotkania w sposób
nadzwyczaj atrakcyjny przez gwiazdora
wieczoru – profesora Jacka Rudnickiego.
Profesor Jacek Rudnicki jest erudytą
z estradowym doświadczeniem. Ma doskonały kontakt ze słuchaczami – tak pisałem
o nim niedawno na łamach Vox Medici
z okazji jego benefisu w Remedium. Tego
nauczyły go lata pracy lekarza, nauczyciela
akademickiego, wykładowcy
na kursach i zjazdach naukowych. Jako autor cyklicznych
imprez popularnonaukowych,
czy spotkań z publicznością,
w czasie niezliczonych imprez
kulturalnych posiadł niezwykłą
łatwość nawiązywania kontaktów. Wynika to z cech osobowości człowieka otwartego
i kochającego ludzi. Szerokie
horyzonty, wiedza, doświadczenie lekarskie i życiowe,
wpłynęły na holistyczny sposób
interpretacji świata. W indywidualny, właściwy tylko sobie
sposób pisze on swoje teksty o naszej egzystencji, o perspektywach ludzkości. Wykład profesora Rudnickiego zatytułowany
„Zespół złamanego serca” nie odnosił się
tym razem do kardiomiopatii stresowej,
spowodowanej przejściowym zaburzeniem
czynności skurczowej lewej komory serca,
przy braku istotnych zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Tym
razem rzecz dotyczyła wpływu miłości
na przebieg wielu wydarzeń historycznych, odkryć naukowych, życia i twórczości znakomitych artystów. Miłość bowiem
jest nie tylko natchnieniem poetów, kompozytorów i wykonawców, ale jest także
wiodącym i najważniejszym
tematem większości wspaniałych utworów literackich,
muzycznych i popularnych
piosenek.
W czasie technicznej
przerwy, która stała się nieodzowna w czasie tego spotkania odbyła się niecodzienna
atrakcja. Każdy z zaproszonych przyniósł ze sobą jakiś
drobiazg, niewielki upominek.
Zostały one rozlosowane i rozdane uczestnikom zebrania.
Pomysł i wykonanie – doktor
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Renata Paliga i jej studentki: Zuzanna Politowicz i Marta Cieślak.
Nieodzowną częścią każdej imprezy
z udziałem Jacka Rudnickiego jest piosenka. Jego poetyckie, poruszające teksty
są źródłem nostalgii i zadumy. Powstają
w skupieniu i refleksji nad światem, noszą
znamiona wpływu myśli filozoficznej naszej
epoki, czasem budzą niepokój i obawę o los
człowieka, o jego miejsce i rolę we wszechświecie. Tworzy się niepowtarzalny nastrój
i rozpoznawalny styl artystyczny. Nagle na
ekranie pojawiają się liczne reprodukcje
moich portretów i obrazów oraz specjalna piosenka. Jacek śpiewa „Maluj Mietek,
maluj”. Ale jakże trudno wymalować jego
kolejny portret. „Jak wymalować kolorowego ptaka, który sam jest tak barwny,
że swoimi piórami olśniewa i onieśmiela
każdego artystę? – tak w przywoływanym
już artykule opisywałem benefis Jacka –
Jego niespożyta energia ciągle fruwa wysoko ponad uniwersytecką przeciętnością.
Nieosiągalny dla zwyczajnych. Nieujarzmiony”. Niechaj ten swobodny, kolorowy
obraz stanowi wyraz mojej wdzięczności
za wieloletnią przyjaźń.
Dziękujemy Jackowi, uczestnikom
spotkania, zaproszonym gościom. Zapraszamy młodych lekarzy do członkostwa
w naszym Oddziale Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Jesteśmy organizacją
interdyscyplinarną, do której przynależność nie jest obligatoryjna, dzięki temu
zrzesza koleżanki i kolegów, którzy cenią
sobie kontakty z medycyną humanistyczną.
Poszerzanie intelektualnych horyzontów
oraz dbanie o rozwój zainteresowań i pasji
stawiamy na równi z doskonaleniem umiejętności zawodowych i wiedzy lekarskiej.
Zapraszamy.

VOX MEDICI
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Dziękujemy
Szanowny Pan dr hab. n. med.,
prof. PUM Jerzy Sieńko
Dziękujemy za życzliwość i wygłoszenie
w dniu 12 lutego 2020 r. na comiesięcznym spotkaniu Koła Seniora w Klubie
Remedium OIL w Szczecinie wykładu
wraz z pokazem fotografii z pobytu na
misji charytatywnej w Afryce, poświęconym lekarzom niosącym pomoc medyczną
w Afryce.
Wykład pod przewodnim tytułem „Polska misja medyczna w Afryce” przybliżył
oraz przypomniał koleżankom i kolegom
Seniorom, członkom tutejszej izby lekarskiej, że pomimo upływu lat, rozwoju cywilizacji i poziomu życia oraz zaangażowaniu
wielu osób „…AFRYKA WOŁA I PROSI
O POMOC…”

Członkowie i przewodnicząca
Koła Seniora ORL w Szczecinie
lek. dent. Halina Teodorczyk
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KOMISJA SOCJALNA

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 w biurze OIL pod nr tel. 91 487 49 36 wew. 106
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VOX MEDICI

FELIETON

Benefis Rektora,
czyli Primus Inter Pares

Mieczysław Chruściel
Znów sala im. Herberta w Książnicy
Pomorskiej zapełniła się tłumem gości.
W dniu 6 marca 2020 roku o godzinie 18.00
przybyli: rodzina, przyjaciele, znajomi
i współpracownicy profesora Przemysława Nowackiego. Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej Pomorze
Zachodnie wraz z Książnicą Pomorską
zorganizowali profesorowi benefis z okazji
siedemdziesiątych urodzin. W odświętnej
i podniosłej atmosferze popołudniowej gali
przybywali profesorowie, kierownicy klinik,
asystenci i studenci. Kwiaty, upominki,
piękne panie, wytworni panowie. Powitania, uśmiechy, komplementy. Oklaski.
Profesor Przemysław Janusz Nowacki, z pochodzenia Bydgoszczanin, urodzony w roku 1950, przybył do Szczecina
w roku 1968 na egzamin wstępny do Pomorskiej Akademii Medycznej. Pamiętam, jak w lipcu tamtego lata w gmachu
na Rybackiej, przebijając się przez ciżbę
kandydatów, z przejęciem wypatrywaliśmy naszych nazwisk na świeżo wywieszonej liście przyjętych na pierwszy rok
studiów. Któż mógł przypuszczać, że ten
szczupły chłopak z bujną, ciemną czupryną
po latach zostanie rektorem tej Uczelni?
Któż mógł przypuszczać, że ja, jego kolega
z roku, będę go potem malował w todze
i w birecie, z insygniami, aby sportretowany
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zajął poczesne miejsce w poczcie rektorskich konterfektów w Sali Posiedzeń Senatu Uczelni?
Przemek i jego żona Mariola ukończyli studia z najwyższym wyróżnieniem
w 1974 roku. Przemek został specjalistą
w zakresie neurologii i neuropatologii, Mariola wyspecjalizowała się w chorobach
wewnętrznych i diabetologii – jako pierwsza absolwentka z naszego roku obroniła
doktorat, zaś kilka lat później została doktorem habilitowanym. Przemysław, jako
młody nauczyciel akademicki, z pasją
oddawał się pracy dydaktycznej i naukowej. Obronił pracę doktorską, następnie
uzyskał habilitację. W roku 2000 został
kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii. Główne zainteresowania zawodowe
skupił wokół leczenia chorych dotkniętych udarem i badania czynników ryzyka chorób naczyniowych mózgu. Pracuje
nad problemami w zakresie neuropatologii
stwardnienia rozsianego oraz diagnostyki
neuropatologicznej guzów ośrodkowego
układu nerwowego. W latach 1990–1996
był dziekanem Wydziału Lekarskiego PAM,
w kadencji 2002–2005 prorektorem ds.
dydaktyki, a w latach 2005–2012 rektorem
Uczelni. Profesor Nowacki miał szczęście
być rektorem dwóch Uczelni, gdyż w 2010
Akademia została przekształcona w Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
Przez wszystkie lata naszej znajomości
podziwiam karierę i rozwój osobowości
mojego kolegi ze studenckich lat. Obserwowałem z oddali, jak dojrzewa jako lekarz,
wychowawca i nauczyciel, naukowiec i kierownik kliniki, wreszcie jako zwierzchnik
naszej Alma Mater. Jego mądrość, erudycja
i krasomówczy talent oraz głęboki humanizm uwiodły pacjentów, współpracowników i studentów. Dzięki wrodzonemu
poczuciu humoru, dystansu do samego
siebie i trafnego osądu otaczającego nas
świata stał się ozdobą każdego gremium.
Jego wykłady z błyskotliwymi, niebanalnymi spostrzeżeniami i dygresjami głęboko
zapadają w pamięci słuchaczy. Umiejętność
przekazywania skomplikowanych prawd
naukowych jasnym językiem, w przystępny sposób zjednuje mu sympatię i uznanie. Nade wszystko jednak ujmuje jego
pokora dla niezmierzonej wielkości nauki

i niezwykła wręcz skromność. Szacunek
do indywidualnej odmienności drugiego
człowieka, jego osobniczo i genetycznie
uwarunkowanej zdolności postrzegania,
kojarzenia i myślenia wynoszą go na piedestał humanizmu najwyższej próby. Od
najwcześniejszej młodości pielęgnuje wrodzoną wrażliwość na niezwykłość i piękno
przyrody, rozwijając pasję fotograficzną.
Niejednokrotnie podziwiamy te piękne
fotogramy, będące owocem bliższych wypraw i dalekich podróży. Kocha muzykę
klasyczną, którą łączy w swoich prezentacjach z fotografią, racząc nas spotka-

niami, które zapamiętujemy, jako rodzaj
artystycznej biesiady.
Profesor Przemysław Nowacki jest człowiekiem pogodnym, szczęśliwym i spełnionym. Ma uroczą i kochającą żonę Marię,
dwóch synów. Starszy – Szymon jest historykiem, młodszy Adam – chirurgiem.
Ma także czworo wnucząt: dwie wnuczki – Zuzię i Adę oraz dwóch wnuków – Piotrusia i Bartka. Choć oboje z żoną zawsze
byli prymusami, to jednak Przemysław
skromnie podkreśla, że sukces zawdzięcza
tym wszystkim, którzy są blisko niego. Bowiem wszyscy ludzie, którzy wzajemnie się
wspomagają i przyjaźnią są sobie równi. Ja
jednak uważam, że mimo wszystko wśród
równych zawsze jest ktoś najwybitniejszy.
Takim jest dla mnie profesor Przemysław
Nowacki – Primus Inter Pares.
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UCHWAŁY ORL
Uchwały, stanowiska i apele
ORL w Szczecinie
z dnia 26.02.2020 r.
Uchwała Nr 8/2020/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 26 lutego 2020 r.
dot.:
1. (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 9/2020/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 26 lutego 2020 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. (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 10/2020/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr. hab. n. med. Leszka Domańskiego na
stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie chorób wewnętrznych.

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
CHORÓB ZAKAŹNYCH

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr. hab. n. med. Miłosza Parczewskiego
na stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie chorób zakaźnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13/2020/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA ROK 2020

§1

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje projekt budżetu Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na rok
2020 i rekomenduje go do uchwalenia
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
2. Projekt budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej na rok 2020, o którym mowa
w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia
2020 r.

Uchwała Nr 14/2020/VIII
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ORGANIZACJĘ WYJAZDOWEGO SZKOLENIA

§1

Przeznaczyć kwotę do 40 000,00 zł. brutto (słownie: czterdzieści tysięcy zł) na pobyt i organizację wyjazdowego szkolenia
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępców Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
które odbędzie się w Hotelu Bel Mare
w Międzyzdrojach w dniach 6–8 marca
2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 11/2020/VIII

Uchwała Nr 15/2020/VIII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
MIKROBIOLOGII

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 80/2019/VIII OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA
20 LISTOPADA 2019 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY
NA WYDATKOWANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEZ
OKRĘGOWĄ IZBĘ LEKARSKĄ W SZCZECINIE

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę lek.
Agnieszki Żukowskiej na stanowisko
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
mikrobiologii.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uchwała Nr 12/2020/VIII

§1

W uchwale nr 80/2019/VIII Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody
na wydatkowanie środków finansowych
przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie wprowadza się następującą zmianę:
w w w.o i l.szcze c i n.p l

1. W § 1 ust.1 wyrażenie: „107 703,00 zł
brutto” zastępuje się zapisem:
„120 000,00 zł brutto”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 1 PUM W SZCZECINIE

§1

Do składów komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 PUM w Szczecinie wskazuje się:
1. prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Sulikowskiego do składu komisji konkursowych
na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej
w:
1) Klinice Chirurgii Dziecięcej, Onkologicznej, Urologii i Chirurgii Ręki,
2) Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej,
3) Centralnym Bloku Operacyjnym,
4) Klinice Hematologii z OTS,
2. dr. n. med. Grzegorza Czajkowskiego do
składu komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej w:
1) Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii
Ręki,
2) Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej,
3) Klinice Psychiatrii z Oddziałem
Dziennym Psychiatrycznym oraz
3. lek. Magdalenę Mączkę do składu komisji konkursowych na stanowiska
Pielęgniarki Oddziałowej w:
1) Klinice Pediatrii i Onkologii
Dziecięcej,
2) Klinice Ortopedii i Traumatologii
Dziecięcej,
3) Oddziale Klinicznym Intensywnej
Terapii Dzieci i Dorosłych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2020/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 21/2018/VIII W SPRAWIE WYBORU KOLEGIUM REDAKCYJNEGO BIULETYNU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
„VOX MEDICI” NA OKRES VIII KADENCJI 2018–2022

§1

W uchwale nr 21/2018/VIII Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia
23 maja 2018 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie „Vox Medici”
na okres VIII kadencji 2018–2022, wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 1 skreśla się pkt 5) w brzmieniu:
„5. Staniewski Dariusz”.
2. w § 1 zmienia się dotychczasową numerację punktów 6., 7., 8. na nową, tj.
odpowiednio pkt 5., 6., 7. .

VOX MEDICI

UCHWAŁY ORL
§2

Pozostałe postanowienia uchwały nr
21/2018/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie „Vox Medici” na okres VIII kadencji
2018–2022, pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 18/2020/VIII
W SPRAWIE PRZYZNANIA TYTUŁU MENTORA

§1

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

z dnia 11 marca 2020 r.
Uchwała Nr 22/2020/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI
FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§1

Przyjąć wniosek Kapituły tytułu Mentora
z dnia 20 lutego 2020 r. i przyznać tytuł
Mentora:
• lek. Joannie Łaseckiej-Zadrożnej oraz
• lek. Iwonie Witkiewicz.

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 11 marca 2020 r.
dot.:
1. (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Wręczenie statuetki Mentora, odznaki
oraz dyplomu okolicznościowego lekarzowi, o którym mowa w § 1, odbędzie
się podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w dniu 28 marca 2020 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2020/VIII
W SPRAWIE STATUETKI MENTORA

§1

Przyjmuje się wzór statuetki Mentora,
szczegółowo określony w załączniku nr 1
do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 20/2020/VIII
W SPRAWIE WYZNACZENIA WICEPREZESA ORL
W SZCZECINIE DO ZASTĘPOWANIA PREZESA ORL
W SZCZECINIE PODCZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

§1

Do zastępowania Prezesa ORL w Szczecinie dr n. med. Magdy Wiśniewskiej podczas
jej nieobecności w okresie od 2.03.2020 r.
do 9.03.2020 r. wyznacza się Wiceprezesa ORL w Szczecinie – lek. Wiesława
Kupińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 21/2020/VIII
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY DZIERŻAWY
POMIESZCZEŃ KLUBU REMEDIUM

§1

Przedłużyć do dnia 31 sierpnia 2021 r.
na dotychczasowych warunkach umowę
dzierżawy pomieszczeń Klubu Remedium
zawartą w dniu 31 marca 2014 r. z Panią
Dominiką Dulat prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą: „Hospes Dominika
Dulat” w Szczecinie.
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§2

Uchwała Nr 23/2020/VIII
W SPRAWIE ODWOŁANIA SPRAWOZDAWCZO-BUDŻETOWEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZWOŁANEGO
NA DZIEŃ 28 MARCA 2020 R.

§1

1. W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-CoV-2 Okręgowa
Rada Lekarska w Szczecinie odwołuje
Sprawozdawczo-Budżetowy Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zwołany na dzień
28 marca 2020 r.
2. Nowy termin zwołania w 2020 r. Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wyznaczony zostanie
w późniejszym czasie.

§2

Uchyla się uchwałę Nr 68/2019/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia
23 października 2019 r. w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby lekarskiej w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia

Uchwała Nr 25/2020/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr n.
med. Katarzyny Amernik na stanowisko
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
otolaryngologii dziecięcej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 26/2020/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr. hab. n. med. Andrzeja Bohatyrewicza
na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii
narządu ruchu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 27/2020/VIII
W SPRAWIE NADANIA TYTUŁU HONOROWEGO
CZŁONKA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE PROF. DR. HAB. N. MED. TOMASZOWI GRODZKIEMU

§1

Przyjąć wniosek Kapituły Honorowego Członka Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie i nadać Tytuł Honorowego Członka Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie prof. dr. hab. n. med. Tomaszowi Grodzkiemu.

§2

Wręczenie odznaki oraz dyplomu Honorowego Członka Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie lekarzowi, o którym mowa
w § 1, odbędzie się podczas najbliższego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 28/2020/VIII
W SPRAWIE WYKONANIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W 2019 ROKU

§1

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

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 29/2020/VIII
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
ZA 2019 ROK

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2019 r.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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§2

Sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Bilansu – suma aktywów i pasywów:
11.370.805,91 zł
2. Rachunku zysków i strat – zysk netto:
691.687,71 zł
3. Informacji dodatkowej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 30/2020/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2019 ROK

§1

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje sprawozdanie z działalności
za 2019 rok i rekomenduje je do zatwierdzenia najbliższemu Sprawozdawczo-Budżetowemu Okręgowemu Zjazdowi
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.
1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 31/2020/VIII
W SPRAWIE WYZNACZENIA PRZEDSTAWICIELI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO UDZIAŁU
W KONTROLACH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§1

Wyznacza się lek. Wiesława Sarapaka jako
przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie do udziału w kontroli w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 32/2020/VIII
W SPRAWIE WSPARCIA DLA ŚRODOWISKA LEKARSKIEGO W SYTUACJI WYSTĄPIENIA EPIDEMII COVID-19

§1

1. W sytuacji wystąpienia epidemii
COVID-19 wywołanej koronawirusem
SARS-CoV-2 Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie deklaruje członkom
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie udzielenie różnego rodzaju form
indywidualnego wsparcia socjalnego,
prawnego i psychologicznego.
2. W przypadku wystąpienia konieczności
udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1,
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie prosi zainteresowanych o zgłaszanie się do Okręgowej Izby lekarskiej
w Szczecinie.
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§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Apel Nr 1/2020/VIII
DO PREMIERA RP, MINISTRA ZDROWIA, GŁÓWNEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO O SPÓJNOŚĆ PRZEKAZÓW
W SPRAWIE KORONAWIRUSA SARS-COV-2
W związku z sygnałami napływającymi
od lekarzy z całego województwa zachodniopomorskiego dotyczącymi zasad postepowania związanych z koronawirusem
SARS-CoV-2, Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie apeluje o spójność komunikatów i instrukcji postępowania wydawanych przez Premiera RP, Ministra Zdrowia
i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie koronawirusa.
Brak jednoznaczności w przekazach powoduje dezinformację i zaniepokojenie nie
tylko wśród pacjentów, ale także wśród personelu medycznego.
Apelujemy również do organów władzy
państwowej o przejęcie odpowiedzialności za decyzje administracyjne dotyczące
funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Stanowisko Nr 3/2020/VIII
W SPRAWIE POPARCIA DZIAŁAŃ LEKARZY DENTYSTÓW
ZMIERZAJĄCYCH DO DOSTOSOWANIA WARUNKÓW
UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
DO AKTUALNYCH KOSZTÓW REALIZACJI TYCH UMÓW
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
w pełni popiera ogólnopolską akcję lekarzy
dentystów zainicjowaną przez Komisję Stomatologiczną Naczelnej Rady Lekarskiej
w uchwale Nr 1/2020 z dnia 31 stycznia
2020 r., której celem jest zmiana warunków finansowych umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie stomatologiczne zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, polegająca
na urealnieniu wysokości kontraktów do
aktualnych kosztów ich realizacji.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
deklaruje wsparcie wszystkim lekarzom
dentystom – członkom Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, którzy złożą do
właściwego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia wnioski o zmianę warunków
umowy w ww. zakresie.

Stanowisko Nr 4/2020/VIII
W SPRAWIE SYTUACJI ZWIĄZANEJ Z KORONAWIRUSEM SARS-COV-2 I NIEDOBORÓW ŚRODKÓW OCHRONY
OSOBISTEJ
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża ogromne zaniepokojenie sygnałami napływającymi od lekarzy z całego
województwa o brakach podstawowych
środków ochrony osobistej i dezynfekcyjnej we wszystkich jednostkach i sektorach
ochrony zdrowia, niezbędnych w aktualnej
sytuacji epidemiologicznej.
Jako lekarze chcemy nieść pomoc medyczną wszystkim chorym, ale przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa swojego i pacjentów.

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

z dnia 17 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr 33/2020/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
I JEJ PREZYDIUM W 2020 ROKU

§1

W § 1 uchwały Nr 76/2019/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia
20 listopada 2019 r. w sprawie terminów
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie i jej Prezydium w 2020 roku
(dalej jako „uchwała”) wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1 znosi się termin posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyznaczony na dzień 22 kwietnia
2020 r.,
2) w pkt 2 znosi się termin posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyznaczony na dzień
6 maja 2020 r.,
3) w pkt 2 skreśla się terminy posiedzeń
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyznaczone na dni
25 marca 2020 r. i 8 kwietnia 2020 r.

§2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2020/VIII
W SPRAWIE WYZNACZENIA OSÓB DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU Z ZAKRESU BIOETYKI I PRAWA
MEDYCZNEGO DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
STAŻYSTÓW W 2020 R.

§1

1. Do przeprowadzenia sprawdzianu z zakresu bioetyki dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów w 2020 r. wyznacza się
dr hab. n. med. Aleksandrę Kładną.
2. Do przeprowadzenia sprawdzianu z zakresu prawa medycznego dla lekarzy
i lekarzy dentystów stażystów w 2020 r.
wyznacza się prof. dr. hab. n. med. Mirosława Parafiniuka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 20 maja 2020 r.
Uchwała Nr 36/2020/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

VOX MEDICI
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lekarza dentysty o niżej wymieniony podmiot leczniczy:
1) Prywatna Przychodnia Dentystyczna
DUODENT II. Dorota Szcześniak,
ul. Reja 7a/1, 73-110 Stargard – 1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty.

§2

Okręgowa Rada Lekarskiej w Szczecinie
akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą
zmian na liście podmiotów uprawnionych
do prowadzenia staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty, w zakresie:
1) zwiększenie liczby miejsc stażowych
dla lekarzy dentystów z 1 na 2: „DENTAL STUDIO SZCZECIN” Małgorzata
Łuszczyńska w Szczecinie,
2) zmiany nazwy stażu cząstkowego z pediatrii na neonatologię SP Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie,
3) wykreślenia pediatrii oraz położnictwa
i ginekologii z listy staży cząstkowych
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią
SP ZOZ w Szczecinie
4) dodania nowego miejsca odbywania
stażu z medycyny rodzinnej – ul. Kopernika 18 w Szczecinie Wojewódzki
Ośrodek Medycyny Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie.

§3

Okręgowa Rada Lekarskiej w Szczecinie
akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą wykreślenia z listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty, w zakresie:
1) staże dla dentystów:
a) Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy – Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, ul. Bol.
Śmiałego 33, 70-347 Szczecin,
b) WI-STOM Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Stomatologii
Zachowawczej Periodontologii s.c.
ul. Gdyńska 9/8–9, 71-534 Szczecin,
c) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska ul. Kapitańska 8–8B,
72-600 Świnoujście,
d) Specjalistyczny Niepubliczny Zakład
Opieki Stomatologicznej ul. Chodkiewicza 7b/1, 70-344 Szczecin,
e) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DENTEX” s.c. ul. Asnyka 9E, 71-526 Szczecin,
f) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. stom. Anita Szyrocka ul. Małopolska 58/2A,
70-514 Szczecin,
g) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Jacek
Karpów ul. Owocowa 4B/1, 70-213
Szczecin,
h) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej STOMATOLOGICZNY s.c.
Alicja Wróblewska-Kołat, Dorota
Bińczak, Mirosława Kaiser-Franczuk, Marzena Elżbieta Rak, Maciej
Tadeusz Mróz ul. Szczecińska 21,
74-100 Gryfino,

marzec–czerwiec 2020

i) DERMADENT Sp. z o.o. Sp.k. ul. Kazimierza Królewicza 2L/1, 71-552
Szczecin,
j) Indywidualna Praktyka Lekarska
lek. dent. Barbara Mazur ul. Kościuszki 11, 74-300 Myślibórz,
2) staże cząstkowe dla lekarzy dentystów:
a) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna lek. dent. Barbara Wendrychowska-Szulc ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin,
3) staże cząstkowe dla lekarzy:
a) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MAJOWE ul. Zofii Nałkowskiej 14, 70-785 Szczecin.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 37/2020/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 19 maja 2020 r.
dot.:
1. (…)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 38/2020/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 19 maja 2020 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 losowej zapomogi finansowej:
1. (…) – w wysokości 5000,00 zł,
2. (…) – w wysokości 5000,00 zł,
3. (…) – w wysokości 4000,00 zł,
4. (…) – w wysokości 4000,00 zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 39/2020/VIII
W SPRAWIE ZARZĄDZENIA PODJĘCIA UCHWAŁ PRZEZ
OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W TRYBIE OBIEGOWYM

§1

Wobec ogłoszonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
wywołanego wirusem SARS-CoV-2 oraz
wynikających z tego faktu konsekwencji,
w tym m.in. w zakresie ograniczenia możliwości organizacji kongresów, konferencji

i spotkań, zarządza się podjęcie uchwał
przez Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniach
9–10 czerwca 2020 r. w trybie obiegowym.

§2

W § 1 Uchwały Nr 23/2020/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie odwołania
Sprawozdawczo-Budżetowego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie zwołanego na dzień 28 marca
2020 r. uchyla się pkt 2.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 40/2020/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTÓW UCHWAŁ I REKOMENDOWANIA ICH DO UCHWALENIA OKRĘGOWEMU
ZJAZDOWI LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§1

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
przyjmuje niżej wymienione projekty
uchwał i rekomenduje je do uchwalenia
Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie:
1) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za 2019 rok, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 1,
2) w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2019 rok, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 2,
3) w sprawie zatwierdzenia wykonania
budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2019 rok, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 3,
4) w sprawie przeznaczenia zysku za
2019 rok, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 4,
5) w sprawie udzielenia absolutorium
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok, w brzmieniu określonym w załączniku nr 5,
6) w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za 2019 rok, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 6,
7) w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2019 rok, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 7,
8) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za 2019 rok, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 8,
9) w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na
2020 rok, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 9,

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

41

UCHWAŁY ORL
10) w sprawie dopuszczalności deficytu budżetowego, w brzmieniu określonym
w załączniku nr 10,
11) zmieniającej uchwałę Nr 11/2019/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL
w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków na
pokrycie wydatków związanych z inwestycją obejmującą przebudowę i modernizację budynku położonego w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 23 oraz
roboty towarzyszące, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 11,
12) projekt uchwały zmieniającej uchwałę
Nr 12/2019/VIII-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie z dnia
6 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania
Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej,
Wiceprezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej, Sekretarzowi Okręgowej Rady
Lekarskiej i Skarbnikowi Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wynagrodzenia
za pełnienie funkcji w Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Szczecinie, w brzmieniu
określonym w załączniku nr 12,
13) w sprawie zmiany Statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
w brzmieniu określonym w załączniku
nr 13.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 41/2020/VIII
W SPRAWIE PRZYJĘCIA OFERTY NA MODYFIKACJĘ
PROGRAMU DO ANKIET

§1

Przyjąć ofertę z dnia 13.05.2020 r. Infoman s.c. w Szczecinie na modyfikację
programu do ankiet w zakresie:
– dodania modułu obsługi głosowań jawnych oraz
– rozbudowy modułu prezentacji ankiet
o sformatowane teksty dużej objętości.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 42/2020/VIII
W SPRAWIE WYZNACZENIA PRZEDSTAWICIELI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO UDZIAŁU
W KONTROLACH PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

§1

Wyznacza się lek. Karola Ptaka jako
przedstawiciela Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do udziału w kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Świnoujściu.

§2

Uchyla się uchwałę nr 31/2020/VIII z dnia
11 marca 2020 r. w sprawie wyznaczenia
przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do udziału w kontrolach podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.
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§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 46/2020/VIII

Uchwała Nr 43/2020/VIII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
W SZCZECINIE

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO ZASTĘPCY
DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
W SZCZECINIE

Wskazuje się lek. Krzysztofa Sommerfelda
do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału
Okulistycznego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA
w Szczecinie.

§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 21 maja 2020 r.

Wskazuje się prof. dr. hab. n. med. Tadeusza Sulikowskiego do składu komisji
konkursowej na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Szczecinie.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 44/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO
SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO
NACZELNEJ PIELĘGNIARKI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
W SZCZECINIE

§1
Wskazuje się prof. dr. hab. n. med. Tadeusza
Sulikowskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 45/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWIA
W SZCZECINIE

§1
Wskazuje się lek. Krzysztofa Sommerfelda
do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału
Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
MSWiA w Szczecinie.

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

§1

§2

Uchwała Nr 47/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się lek. Michała Bulsę do składu
komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii
Ogólnej i Transplantacyjnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2
PUM w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 48/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się lek. Michała Bulsę do składu
komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Chirurgii
Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym
Nr 2 PUM w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 49/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOX MEDICI

UCHWAŁY I APELE ORL I PREZYDIUM
Uchwała Nr 50/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się lek. Michała Bulsę do składu komisji konkursowej na stanowisko
Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Patologii Noworodka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM
w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 51/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się dr hab. n. med. Anetę Cymbaluk-Płoskę do składu komisji konkursowej
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

§2

§2

25 maja 2020 r.

na stanowisko pielęgniarki oddziałowej
w Oddziale Neurochirurgicznym w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Gryficach

Uchwała Nr 54/2020/VIII

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ
DO PRZEPROWADZENIA TAJNEGO GŁOSOWANIA NAD
UCHWAŁĄ W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY NA
ŚWIADCZENIE OBSŁUGI KSIĘGOWEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§1

1. Do przeprowadzenia tajnego głosowania
nad uchwałą w sprawie przedłużenia
umowy na świadczenie obsługi księgowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie powołuje się Komisję Skrutacyjną
w następującym składzie:
1) Wiesław Kupiński – Przewodniczący,
2) Maciej Górski,
3) Iwona Szydłowska.
2. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1,
przeprowadzone zostanie z trybie obiegowym, za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
3. Wyniki przeprowadzonego głosowania
po jego zakończeniu i zaakceptowaniu
przez Komisję Skrutacyjną przedstawi
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.

§2

z dnia 26 maja 2020 r.
Uchwała Nr 55/2020/VIII

Uchwała Nr 52/2020/VIII

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE
OBSŁUGI KSIĘGOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się dr hab. n. med. Anetę Cymbaluk-Płoskę do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Nefrologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych – Ośrodek Dializ
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 53/2020/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§1

Wskazuje się dr hab. n. med. Anetę Cymbaluk-Płoskę do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice Nefrologii, Transplantologii
Chorób Wewnętrznych w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2
PUM w Szczecinie.

marzec–czerwiec 2020

z dnia 27 marca 2020 r.
Uchwała Nr 17/2020/VIII
W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO
REPREZENTOWANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

§1

Upoważnia się dr. n. med. Łukasza Tyszlera – Wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do reprezentowania
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w rozmowach z Narodowym Funduszem
Zdrowia w sprawach dotyczących wykonywania w obecnym stanie epidemicznym
świadczeń opieki zdrowotnej przez lekarzy
dentystów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie posiadających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Apel Nr 2/2020/VIII

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 PUM W SZCZECINIE

§2

§1

Przedłużyć do dnia 31 maja 2022 r. na
dotychczasowych warunkach umowę
o świadczenie obsługi księgowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie zawartą w dniu 2 maja 2019 r. z PROCURA
Sp. z o.o. z siedzibą w Sownie.

§2

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

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały, apele i stanowiska
Prezydium ORL w Szczecinie
z dnia 25 marca 2020 r.
Uchwała Nr 16/2020/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. Krzysztofa Kozaka do
składu komisji konkursowej na stanowisko

DO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ O PILNE PODJĘCIE
ROZMÓW Z WŁADZAMI RP W SPRAWIE USTALENIA
CEN URZĘDOWYCH NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKI DEZYNFEKCJI DLA PERSONELU MEDYCZNEGO, JAK RÓWNIEŻ UMOŻLIWIENIE
LEKARZOM I LEKARZOM DENTYSTOM ICH ZAKUPU
Z uwagi na narastające zagrożenie epidemiologiczne związane z wystąpieniem
zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2
w Polsce, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie apeluje o podjęcie
natychmiastowych działań zmierzających
do ustalenia przez polskie władze stałych
cen urzędowych na środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcji. Apel
ten jest podyktowany coraz częstymi doniesieniami o horrendalnym wzroście cen
na te produkty oraz rozwiązywaniu umów
przez hurtownie z placówkami medycznymi i podpisywaniem nowych umów,
aby w efekcie uzyskać znacznie wyższe
ceny. W naszej opinii nadużywanie pozycji
dominującej, jak również zawieranie zmów
cenowych przez przedsiębiorców powinno
być ukrócone, a władze państwowe posiadają najlepsze i najwłaściwsze środki do
tego celu.
Apelujemy również o podjęcie natychmiastowych skutecznych działań umożliwiających zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekujących przez
lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących
praktyki zawodowe. Ich brak pozbawia
lekarzy możliwości leczenia pacjentów.
Lekarze i lekarze dentyści, w sytuacji braku odpowiednich i niezbędnych w czasie
epidemii COVID-19 środków ochrony indywidualnej, nie będą w stanie wykonywać swoich obowiązków w walce o zdrowie

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

43

UCHWAŁY, STANOWISKA I APELE PREZYDIUM
pacjentów, nie narażając jednocześnie siebie oraz innych.

Apel Nr 3/2020/VIII
DO PREMIERA RP, MINISTRA ZDROWIA ORAZ MINISTRA ROZWOJU W SPRAWIE USTALENIA CEN URZĘDOWYCH NA ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
ORAZ W SPRAWIE TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie apeluje o pilne podjęcie prac
zmierzających do ustalenia cen urzędowych na środki ochrony indywidualnej
oraz środki dezynfekcji dla personelu medycznego. Tylko takie działania władz państwowych zapewnią prawidłowość funkcjonowania placówek medycznych, zgodnie
ze standardami i zaleceniami zawartymi
w komunikatach Ministerstwa Zdrowia,
Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi stosowania środków ochrony osobistej
oraz środków dezynfekcji przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Ponadto Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie w obawie o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania
praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą najczęściej w formie jednoosobowej
lub kilkuosobowej apeluje o stworzenie
w pakiecie nazywanym „tarczą antykryzysową dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników” jasnych, sprawiedliwych i odbiurokratyzowanych kryteriów
udzielania pomocy finansowej. W opinii
Prezydium ORL w Szczecinie Państwo
Polskie powinno przejąć płacenie wynagrodzenia dla pracowników w tym całym
okresie epidemii bez jakichkolwiek wyłączeń. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie apeluje o jak najszybsze
uruchomienie skutecznej pomocy przedsiębiorcom, którymi są również rzesze lekarzy i lekarzy dentystów w całej Polsce.
Apelujemy o całkowite (bez wyjątków)
zwolnienie z obowiązku płacenia składek
do ZUS, US i innych danin publicznych za
cały okres przestoju, kiedy z powodu epidemii COVID-19 – lekarze i lekarze dentyści
nie mogą wykonywać swojej działalności,
przyjmować pacjentów i zarabiać.

Apel Nr 4/2020/VIII
DO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA O PILNE PODJĘCIE DECYZJI UMOŻLIWIAJĄCYCH WPROWADZENIE
ROTACYJNOŚCI W FUNKCJONOWANIU GABINETÓW
I PORADNI W RAMACH ZAWARTYCH UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Z uwagi na wzrost z każdym dniem zagrożenia epidemiologicznego związanego
z wystąpieniem zakażeń koronawirusem
SARS-Cov-2, Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie apeluje do Narodowego Funduszu Zdrowia o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do
wprowadzenia tam gdzie to możliwe rotacyjności w funkcjonowaniu gabinetów
i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych wykonujących świadczenia w ramach kontraktów
z NFZ. Apel ten podyktowany jest troską
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o bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak
i pracowników służby zdrowia. W opinii
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie zważywszy na stan epidemii
COVID-19 nie wszyscy świadczeniodawcy
muszą realizować świadczenia w pełnej
gotowości i obsadzie.
W obecnej sytuacji niezbędne jest ograniczenie liczby funkcjonujących gabinetów
i poradni oraz personelu medycznego w poradniach i oddziałach szpitalnych.
Wprowadzenie proponowanych rozwiązań
wpłynie na zmniejszenie jednoczasowego
zużycia jakże deficytowych obecnie środków ochrony indywidualnej. Ograniczenie
zaś liczby osób udzielających świadczeń
w tym samym miejscu i czasie pozwoli na ograniczenie ryzyka na zakażenie,
a w konsekwencji eliminacji z sytemu
ochrony zdrowia w przypadkach konieczności poddania personelu medycznego
przymusowej kwarantannie.
W opinii Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie konieczne jest również przyjęcie przez Narodowy Fundusz
Zdrowia nowych zasad finansowania dla
tych świadczeniodawców, którzy w ramach umowy z Funduszem zdecydują się
udzielać świadczeń zdrowotnych w czasie
epidemii. Niezbędnym jest wprowadzenie
finansowania ryczałtowego za gotowość do
pracy na poziomie odpowiadającym rzeczywistym kosztom realizacji świadczenia
w warunkach zagrożenia epidemiologicznego , ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek wyznaczonych w systemie
rotacyjnym.
Apelujemy również do władz Narodowego
Funduszu Zdrowia o pilne utworzenie jednoznacznego katalogu procedur i zabiegów
w poszczególnych rodzajach świadczeń,
które można uznać za planowe, a co za
tym idzie możliwe będą do wykonania po
ustaniu epidemii.
W tych trudnych dla nas wszystkich czasach, w obliczu sytuacji nadzwyczajnej
zwracamy się do Narodowego Funduszu
Zdrowia o odejście od formalizmu i podjęcie szybkich decyzji w powyższych sprawach dla dobra nas wszystkich.

Apel Nr 5/2020/VIII
DO NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ O PILNE PODJĘCIE
DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ LEKARZY
I LEKARZY DENTYSTÓW W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
COVID-19
Mając na uwadze obecny w Polsce stan
epidemii, a także gwałtowne zmiany jakie
aktualnie występują w gospodarce Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej
o zintensyfikowaną pomoc prawną, organizacyjną i finansową dla lekarzy i lekarzy
dentystów.
Niezbędne jest podjęcie przez Naczelną
Radę Lekarską rozmów z centralą Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pilnego
ustalenia przez NFZ nowych zasad finansowania dla tych świadczeniodawców, którzy w ramach umowy z Funduszem będą
udzielać świadczeń zdrowotnych w czasie
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epidemii. Koniecznym jest wprowadzenie
przez NFZ ryczałtu za gotowość do pracy,
którego wysokość odpowiadać będzie rzeczywistym kosztom realizacji świadczenia
w warunkach zagrożenia, które są zdecydowanie wyższe z uwagi na obowiązek zakupu środków ochrony osobistej dla całego
personelu medycznego.
Ponadto Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Szczecinie apeluje do Naczelnej
Rady Lekarskiej o:
• pomoc przy zakupie środków ochrony
indywidualnej oraz środków dezynfekcji
dla personelu medycznego,
• zakup dla lekarzy i lekarzy dentystów
ubezpieczenia od utraty dochodu, zapewniającego ochronę na wypadek
niezdolności do pracy wynikającej z zachorowania wywołanego zakażeniem
COVID-19,
• zapewnienie ochrony prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy mają
podpisane umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i ze względu na nowe
wymogi związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii
oraz braki w zaopatrzeniu w środki
ochrony osobistej nie są w stanie realizować tych umów oraz
• udzielenie wsparcia finansowego, szczególnie lekarzom dentystom, których
głównym miejscem zarobkowania jest
praktyka zawodowa, a z powodu stanu epidemii nie mają możliwości jej
prowadzenia.

z dnia 8 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr 18/2020/VIII
W SPRAWIE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (ZNAK POSTĘPOWANIA: OIL-SZ/S/
AN/214/2/2020)

§1

1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót
budowlanych wchodzących w zakres
zadania inwestycyjnego pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę konferencyjną, wyburzenie budynku garażowego, przebudowa
zagospodarowania i infrastruktury” –
ETAP 1, znak postępowania: OIL-Sz/S/
AN/214/2/2020, rozpisane na podstawie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 25.02.2020 r.
2. Niezwłocznie zwrócić oferentowi, który
wziął udział w postępowaniu, o którym
mowa w pkt 1, wniesione przez niego
wadium.
3. Ogłosić i przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego
pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa
budynku biurowego o salę konferencyjną, wyburzenie budynku garażowego,
przebudowa zagospodarowania i infrastruktury” – ETAP 1.
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§2

Wykonanie uchwały powierzyć Zespołowi
ds. przebudowy i modernizacji nieruchomości przy ul. Wieniawskiego 23 pod nową
siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej, powołanemu uchwałą nr 1/2019/VIII Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 9 stycznia 2019 r.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Uchwała Nr 19/2020/VIII
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA SFINANSOWANIE ZAKUPU WYKROJNIKA
DO FOLII DO PRZYŁBIC OCHRONNYCH

§1

Przeznaczyć kwotę 1000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc zł) dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
w Szczecinie na sfinansowanie zakupu
wykrojnika do folii przyłbic ochronnych
niezbędnych dla personelu medycznego
w czasie epidemii COVID-19.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

Uchwała Nr 20/2020/VIII
W SPRAWIE ODROCZENIA TERMINU PŁATNOŚCI
NALEŻNOŚCI ZA DZIERŻAWĘ POMIESZCZEŃ KLUBU
REMEDIUM

§1

Biorąc pod uwagę trudną sytuację dzierżawcy pomieszczeń Klubu Remedium
spowodowaną ograniczeniami wynikającymi z epidemii COVID-19, Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
postanawia odroczyć na okres 4 miesięcy
termin płatności wszystkich należności
z tytułu dzierżawy pomieszczeń Klubu
Remedium określonych umową dzierżawy
z dnia 31 marca 2014 r. zawartej z Panią
Dominiką Dulat prowadzącą działalność
gospodarczą pod firmą: „Hospes Dominika
Dulat” w Szczecinie, a należnych za miesiące kwiecień 2020 r., maj 2020 r i czerwiec 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej
podjęcia.

z dnia 30 kwietnia 2020 r.
STANOWISKO Nr 3/2020/VIII
W PRZEDMIOCIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA RADY
MINISTRÓW W SPRAWIE USTANOWIENIA OKREŚLONYCH OGRANICZEŃ, NAKAZÓW I ZAKAZÓW W ZWIĄZKU
Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw
wobec proponowanego zapisu § 3 ust. 5
projektu rozporządzenia Rady Ministrów
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku

marzec–czerwiec 2020

z wystąpieniem stanu epidemii, przygotowanego w związku z planowanym
wprowadzeniem kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19,
a opublikowanego na stronie internetowej
Ministerstwa Zdrowia w dniu 30 kwietnia
2020 r.
Proponowany w projekcie ww. rozporządzenia zapis § 3 ust. 5 wykluczający osoby wykonujące zawód medyczny w rozumieniu
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej oraz osoby
wykonujące czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu
art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej z grona zawodów
zwolnionych z odbycia kwarantanny jest
głęboko krzywdzący, szczególnie dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz dla pozostałego
personelu medycznego.
W opinii Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie brak takiego zwolnienia sparaliżuje codzienną pracę wielu lekarzy, przyczynić się może do utraty pracy,
a co za tym idzie również utraty źródła dochodu nie tylko lekarzy i lekarzy dentystów,
ale również ich rodzin. W konsekwencji
może prowadzić to do braków kadrowych
w przypadku lekarzy wykonujących zawód
zarówno w miejscowościach przygranicznych jak i na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej – lekarz poddany kwarantannie
nie będzie mógł wykonywać zawodu. Zapisem tym szczególnie dotknięci zostaną
członkowie izb, które to terenowo graniczą
z Państwami sąsiadującymi – wielu z nich
wykonuje zawód również w miejscowościach przygranicznych.
Zdaniem Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie proponowane
w projekcie rozwiązania ograniczają wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu, o której mowa
w art. 52 ust. 1 Konstytucji RP, a która
może podlegać ograniczeniom określonym
wyłącznie w ustawie.
W związku z powyższym apelujemy o równe traktowanie wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i uwzględnienie
niniejszego stanowiska poprzez wykreślenie § 3 ust. 5 w projekcie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii.

z dnia 6 maja 2020 r.
Apel Nr 6/2020/VIII
O WPROWADZENIE ZMIAN DO ZARZĄDZENIA PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z DNIA
7 CZERWCA 2018 R. W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW ZAWIERANIA I REALIZACJI UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie apeluje o pilną zmianę
Zarządzenia Nr 47/2018/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia

warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie stomatologiczne poprzez zwiększenie finansowania świadczeń
stomatologicznych w wyniku wprowadzenia współczynnika korygującego wycenę
udzielonych świadczeń minimum na poziomie 2,4.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie znana jest treść projektu
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego Zarządzenie
Nr 47/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 czerwca
2018 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie stomatologiczne, który opublikowany został na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 7 kwietnia 2020 r.
Pomimo jednak wskazania pilnego charakteru sprawy i podkreślenia konieczności
zwiększenia podczas epidemii COVID-19
dostępności do świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego udzielanych w ramach zawartych umów, do dnia dzisiejszego przedmiotowe zarządzenie zmieniające
nie zostało ostatecznie wprowadzone.
Niezależnie od treści ww. projektu zarządzenia zmieniającego Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraża
stanowisko, że zwiększenie finansowania
winno dotyczyć wszystkich świadczeń stomatologicznych realizowanych w ramach
umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, w tym także i tych umów
zawartych już przed dniem wejścia w życie zarządzenia zmieniającego. W tym też
celu, abstrahując od rozwiązań przyjętych
w przedmiotowym projekcie, należałoby
objąć współczynnikiem korygującym wycenę udzielonych świadczeń minimum na
poziomie 2,4 wszystkie zakresy świadczeń
stomatologicznych.
Nadto w ocenie Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie wprowadzone regulacje, mające na celu zwiększenie finansowania świadczeń stomatologicznych, winny obowiązywać nie tylko
w stanie epidemii, ale również i po odwołaniu tego stanu. Należy bowiem mieć na
uwadze, że nie wiadomo do kiedy owy stan
epidemii będzie trwał, jak również, jak po
jego odwołaniu będzie wyglądała sytuacja
epidemiologiczna w kraju. Niezależnie od
powyższego pamiętać należy, że zagrożenie zakażeniem nie zniknie, a w przypadku świadczeń stomatologicznych będzie
znacząco wyższe w porównaniu z innymi
rodzajami świadczeń zdrowotnych. Po
zniesieniu stanu epidemii reżim sanitarny
zapewne nie będzie aż tak znacząco obniżony w stosunku do obecnego ażeby możliwe było udzielanie świadczeń w ilości takiej, jak sprawozdawana na początku tego
roku, a więc jeszcze przed ogłoszeniem
stanu epidemii. Koszty działalności leczniczej będą więc analogiczne do kosztów
ponoszonych przez gabinety dentystyczne
w dniu dzisiejszym.
Powyższe rozwiązania są w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie niezbędne z punktu widzenia

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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konieczności zakupu i stosowania zaostrzonych rygorów sanitarnych dostosowanych do zaleceń inspekcji sanitarnej oraz
wytycznych Ministerstwa Zdrowia dotyczących sposobu udzielania świadczeń stomatologicznych w okresie stanu epidemii
ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z zakażeniami wirusem
SARS-CoV-2.
W związku z powyższym Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie apeluje o jak najszybszą nowelizację
Zarządzenia Nr 47/2018/DSOZ Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
7 czerwca 2018 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie wskazanym powyżej.

STANOWISKO Nr 4/2020/VIII
W SPRAWIE WYNAGRADZANIA LEKARZY I LEKARZY
DENTYSTÓW W OKRESIE PODLEGANIA OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNIE LUB IZOLACJI W WARUNKACH
DOMOWYCH
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw
wobec różnicowania w zależności od formy
zatrudnienia wysokości zasiłku chorobowego wypłacanego lekarzom i lekarzom
dentystom w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z podejrzeniem
wystąpienia COVID-19.
Wprowadzony w ustawie z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przepis
art. 4c przyznaje lekarzowi lub lekarzowi dentyście zatrudnionemu w podmiocie leczniczym, w okresie podlegania
obowiązkowej kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych, o których mowa
w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
wynikających z pozostawania w styczności
z osobami chorymi z powodu COVID-19
w związku z wykonywaniem obowiązków
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym oraz w czasie niezdolności
do pracy z powodu COVID-19 powstałej
w związku z wykonywaniem obowiązków
wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, zasiłek chorobowy, którego
miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy
wymiaru zasiłku obliczonej na podstawie
przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa.
W ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie powyższa regulacja
nie zabezpiecza dostatecznie interesów lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych
na umowach cywilnoprawnych (tzw. kontraktach). W sytuacjach określonych we
wskazanym wyżej przepisie prawa lekarze
i lekarze dentyście zatrudnieni na umowie o pracę mają zagwarantowaną wypłatę
zasiłku chorobowego w wysokości 100%
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wynagrodzenia, tymczasem w przypadku
lekarzy i lekarzy dentystów zatrudnionych
na umowach cywilnoprawnych kwarantanna lub izolacja skutkuje w praktyce
znacznym obniżeniem ich dochodów, jak
nie całkowitym ich pozbawieniem. Lekarze i lekarze dentyści zatrudnieni na kontraktach podlegają bowiem dobrowolnemu
ubezpieczeniu chorobowemu, w związku
z czym wielu z nich zasiłku chorobowego
może nie otrzymać w ogóle lub w wysokości
zdecydowanie niższej niż 100% ich dotychczasowego wynagrodzenia. W przypadku
tych lekarzy i lekarzy dentystów podstawę
wymiaru składek stanowi bowiem zdeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
miesięcznego, co w konsekwencji oznacza,
że 100% podstawy wymiaru składek, o której to kwocie mowa w art. 4c ww. ustawy,
jest kwotą zwykle mniejszą niż rzeczywisty
przychód z wykonywanych usług medycznych objętych kontraktem.
W opinii Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie każdy lekarz
i lekarz dentysta wykonując swój zawód
w czasie epidemii COVID-19 jest narażony na zwiększone ryzyko zakażenia, bez
względu na formę zatrudnienia oraz fakt
opłacania i wysokość opłacanych składek
na ubezpieczenie chorobowe, w związku
z czym każdy z nich powinien mieć zagwarantowane prawo do zasiłku chorobowego
w wysokości 100% swojego wynagrodzenia.
Nie ma żadnego uzasadnienia, aby w tej
konkretnej sytuacji różnicować lekarzy
i lekarzy dentystów ze względu na formę
ich zatrudnienia.
Nadto konieczne jest wprowadzenie na
podobnych zasadach odpowiedniego mechanizmu ochronnego dla lekarzy i lekarzy
dentystów prowadzących prywatne gabinety, którzy muszą wstrzymać przyjmowanie
pacjentów z uwagi na podleganie obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, w sytuacji kiedy wynika
to z pozostawania w styczności z osobami
chorymi z powodu COVID-19 przy wykonywaniu działalności leczniczej w ramach
takiej praktyki lekarskiej. W tej sytuacji zasadnym byłoby przyznanie takim lekarzom
i lekarzom dentystom zasiłku chorobowego
w wysokości odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu lekarza specjalisty
określonego w ustawie z dnia 8 czerwca
2017 r. o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1471 ze zm.).
W związku z powyższym w ocenie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie konieczna jest jak najszybsza nowelizacja przepisu art. 4c ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
gwarantująca wypłatę każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście (bez względu na
formę jego zatrudnienia czy formę wykonywania działalności leczniczej) w okresie
w w w.o i l.szcze c i n.p l

podlegania obowiązkowej kwarantannie
lub izolacji w warunkach domowych z powodu COVID-19 zasiłku chorobowego
w wysokości 100% wynagrodzenia lekarza
lub lekarza dentysty.

z dnia 12 maja 2020 r.
Uchwała Nr 21/2020/VIII
W SPRAWIE ZAKUPU MASZYNY DO SZYCIA I GENERATORA OZONU

§1

Zakupić maszynę do szycia (1 szt.) oraz generator ozonu (1 szt.) za łączną kwotę brutto nieprzekraczającą 2500,00 zł (słownie:
dwa tysiące pięćset zł) z przeznaczeniem
na szycie masek ochronnych wielorazowego użytku dla członków Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie.

§2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi
oraz Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 3 czerwca 2020 r.
Uchwała Nr 23/2020/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE
GASTROENTEROLOGII

§1

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje kandydaturę
prof. dr hab. n. med. Teresy Starzyńskiej na
stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie gastroenterologii.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Stanowisko Nr 5/2020/VIII
W PRZEDMIOCIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE
W SPRAWIE STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA
I LEKARZA DENTYSTY
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, po przeanalizowaniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia
zmieniającego rozporządzenie w sprawie
stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty (projekt z dnia 18 maja 2020 r.)
popiera inicjatywę podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla stażysty – lekarza
i lekarza dentysty. Nie do zaakceptowania
jest jednak proponowana stawka wynagrodzenia zasadniczego, które cały czas pozostaje na zbyt niskim poziomie, nie przystaje
do aktualnych warunków na rynku pracy,
szczególnie przy uwzględnieniu długotrwałego i trudnego procesu kształcenia.
W dalszym ciągu proponowane zmiany
odbiegają od oczekiwań środowiska lekarskiego, wielokrotnie wyrażanego w stanowiskach, w tym również stanowisku
Nr 2/2020/VIII ORL w Szczecinie z dnia
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22 stycznia 2020 r. Zgodnie bowiem z niezmiennym od wielu lat postulatem samorządu lekarskiego wynagrodzenie lekarza
i lekarza dentysty stażysty powinno być na
poziomie średniej krajowej.
Proponowana przez Ministra Zdrowia
w projekcie rozporządzenia zmieniającego
rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty stawka
wynagrodzenia znacząco odbiega od tego
postulatu.

Stanowisko Nr 6/2020/VIII
W PRZEDMIOCIE PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ZASADNICZEGO WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO LEKARZY
I LEKARZY DENTYSTÓW ODBYWAJĄCYCH SPECJALIZACJE W RAMACH REZYDENTURY

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie z zadowoleniem przyjmuje
propozycje podwyższenia wynagrodzenia
zasadniczego dla lekarzy i lekarzy dentysty
rezydentów oraz rozszerzenia listy priorytetowych dziedzin medycyny o nowe
specjalizacje, tj. chirurgię dziecięcą, choroby zakaźne oraz medycynę paliatywną
przedstawione w projekcie rozporządzenia
Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego
lekarzy i lekarzy dentystów odbywających
specjalizacje w ramach rezydentury (projekt z dnia 25 maja 2020 r.).
Niestety, w dalszym ciągu proponowane
w projekcie ww. rozporządzenia stawki
wynagrodzenia zasadniczego dalekie są
od oczekiwań środowiska lekarskiego
i niezmiennego od lat postulatu naszego
samorządu ustanowienia minimalnych
wynagrodzeń lekarzy i lekarzy dentystów
dla lekarza i lekarza dentysty bez specjalizacji oraz lekarza rezydenta na poziomie
dwukrotnej średniej krajowej, dla lekarza
i lekarza dentysty ze specjalizacją na poziomie trzykrotnej średniej krajowej, dla
lekarza i lekarza dentysty z pierwszym
stopniem specjalizacji na poziomie dwu
i pół krotności średniej krajowej oraz dla
lekarza i lekarza dentysty stażysty na poziomie średniej krajowej.
Dodatkowo w opinii Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie podwyższanie wynagrodzeń co do zasady obejmować
powinno jednoczasowo wszystkie grupy lekarzy i lekarzy dentystów, w tym również
lekarzy specjalistów, których minimalne
wynagrodzenie ustalane jest na podstawie
ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych w podmiotach leczniczych
(Dz.U. z 2020 r. poz. 830). W przeciwnym
razie sytuacja ta może powodować niepotrzebne podziały wśród lekarzy zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
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Uchwały
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie z dnia
10 czerwca 2020 r.
Uchwała nr 1/2020/VIII-Z w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowej Rady
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok

podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2020/VIII-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2019 ROK
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h
ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374
z późn. zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
do podpisania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2020/VIII-Z
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYKONANIA BUDŻETU
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
ZA 2019 ROK
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 pkt 1 i 4 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdzić wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za
2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2020/VIII-Z
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2019 ROK
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

Przeznaczyć zysk netto za 2019 rok w kwocie 691 687,71 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem zł siedemdziesiąt jeden grz)
na zwiększenie Funduszu Statutowego.

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY OZL
Uchwała nr 5/2020/VIII-Z

Uchwała nr 7/2020/VIII-Z

Uchwała nr 9/2020/VIII-Z

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM OKRĘGOWEJ RADZIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2019 ROK

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2019 ROK

W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA 2020 ROK

podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

Przyjąć budżet Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na 2020 rok, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6/2020/VIII-Z

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2020/VIII-Z

Uchwała nr 8/2020/VIII-Z

W SPRAWIE DOPUSZCZALNOŚCI DEFICYTU
BUDŻETOWEGO

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE ZA 2019 ROK
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.

§2

§3

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZA 2019 ROK
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2019 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§3

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

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

1. Przy realizacji wydatków budżetowych
w roku 2020 dopuszcza się deficyt budżetowy w wysokości do 10% przychodów netto, zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzje o uruchomieniu środków, o których mowa w ust. 1, podejmuje Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie na
wniosek jej Prezydium.

§2

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOX MEDICI

UCHWAŁY OZL
Wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za rok 2019
PRZYCHODY
1.1. Składki członkowskie
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich
1.3. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia
1.4. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
1.5. Odsetki
1.6. Wpływy z wynajmu pomieszczeń
1.7. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną
1.8. Inne przychody
Razem
Odpisy
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie
Przychód netto

Wykonanie za 2019 r.
3 645 912
43 704
208 983
111 930
47 811
72 827
146 990
172 806
4 450 963

Plan 2019
3 400 000
30 000
220 000
100 000
50 000
70 000
190 000
180 000
4 240 000

% wykonania
107,2
145,7
95,0
111,9
95,6
104,0
77,4
96,0
105,0

-546 675
3 904 288

-550 000
3 690 000

99,4
105,8

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

Wykonanie za 2019 r.
95 653
37 578
28 905
4 432
4 241
58 075
464 133
18 233
46 538
4 615
4 624
137 135
183 024
8 713
22 168
39 083
17 737
17 393
344
1 029 182
829 862
199 320
26 255
22 400
15 050
12 240
59 775
12 105
29 225
0
19 270
3 000
157 890
17 017
60 842
1 370 147
43 546
19 020
12 625
15 000
3 534
0
16 378
1 033 984
223 805
219 500
304 655
8 323
212 633
48 471
14 531
551
1 515
226 060
3 212 601
691 687

Plan 2019
111 000
46 000
35 000
5 000
6 000
65 000
528 500
20 000
65 000
5 000
5 000
160 000
200 000
11 000
22 500
40 000
18 500
17 500
1 000
1 125 000
850 000
275 000
40 000
25 000
25 000
15 000
60 000
25 000
40 000
3 000
22 000
20 000
165 000
20 000
65 000
1 642 000
60 000
32 000
20 000
15 000
5 000
0
25 000
1 255 000
200 000
300 000
380 000
12 000
279 000
65 000
15 000
1 500
2 500
230 000
3 675 000
15 000

% wykonania
86,2
81,7
82,6
88,6
70,7
89,3
87,8
91,2
71,6
92,3
92,5
85,7
91,5
79,2
98,5
97,7
95,9
99,4
34,4
91,5
97,6
72,5
65,6
89,6
60,2
81,6
99,6
48,4
73,1
0,0
87,6
15,0
95,7
85,1
93,6
83,4
72,6
59,4
63,1
100,0
70,7
0,0
65,5
82,4
111,9
73,2
80,2
69,4
76,2
74,6
96,9
36,7
60,6
98,3
87,4
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UCHWAŁY OZL
Uchwała nr 11/2020/VIII-Z
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 11/2019/VIII-Z OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 6 KWIETNIA 2019 R.
W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ŚRODKÓW NA POKRYCIE
WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z INWESTYCJĄ OBEJMUJĄCĄ PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BUDYNKU POŁOŻONEGO W SZCZECINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEGO 23
ORAZ ROBOTY TOWARZYSZĄCE
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 24 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

W uchwale Nr 11/2019/VIII-Z Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2019 r.
w sprawie przeznaczenia środków na pokrycie wydatków związanych z inwestycją
obejmującą przebudowę i modernizację
budynku położonego w Szczecinie przy ul.
Wieniawskiego 23 oraz roboty towarzyszące, zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się
następujące zmiany:
Dotychczasowy § 1 ust. 1 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Przeznacza się środki przechowywane na lokatach bankowych należących do
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
w wysokości do kwoty 2 500 000 zł, na
pokrycie wydatków związanych z inwestycją obejmującą przebudowę i modernizację
istniejącego budynku głównego położonego
w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 23
wraz z zamontowaniem windy zewnętrznej
z drogą ewakuacyjną, zagospodarowanie
terenu oraz budowę zewnętrznej sali konferencyjnej z zapleczem połączonej z budynkiem głównym i rozbiórkę istniejących
garaży (dalej jako: „Inwestycja”).”.

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§3

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Budżet Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na 2020 rok
PRZYCHODY
1. Przychody z działalności statutowej
1.1. Składki członkowskie
1.2. Opłaty z tytułu rejestru praktyk lekarskich
1.3. Wpływy z tytułu opłat za wydane zaświadczenia plus duplikat
1.4. Szkolenia
1.5. Wpływy z tytułu opłat za wydane opinie przez Komisję Bioetyczną
1.6. Pozostałe przychody działalności statutowej (akred. szkol, koszty OSL,
ORZOZ)
2. Refundacje i dofinansowania
2.1. Refundacja z Ministerstwa Zdrowia
2.2. Refundacja kosztów organizacji stażu podyplomowego lekarzy
i lekarzy dentystów
3. Przychody finansowe
3.1. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych
3.2. Odsetki od nieterminowych wpłat składek członkowskich
4. Przychody z działalności gospodarczej
4.1. Wpływy z wynajmu pomieszczeń
4.2. Ogłoszenia w VOX Medici
4.3. Prowizje od firm ubezpieczeniowych
4.4. Pozostałe przychody z działalności gospodarczej
(ksero akt sprawy, wpisowe)
5. Inne przychody operacyjne (zwrot k. egzek., odszkodowanie polisa itp.)
RAZEM
Obowiązkowe odpisy
Naczelna Izba Lekarska – składki członkowskie
Przychód netto

Plan na 2020 r.
3 936 000,00
3 600 000,00
30 000,00
8 000,00
120 000,00
128 000,00

KOSZTY
I. Koszty działalności Samorządu Lekarskiego
1. Koszty działalności statutowej
		 1.1. Okręgowy Sąd Lekarski
		 1.2. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
		 1.3. Komisja Rewizyjna
2. Koszty komisji problemowych i kół
		 2.1. Komisja Stomatologiczna
		 2.2. Komisja Socjalna
		 2.3 Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego
		 2.4 Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
		 2.5. Koło Seniora
		 2.6. Komisja Młodego Lekarza
		 2.7. Koło Historyczne
3. Inne koszty działalności samorządowej
		 3.1. Podróże służbowe związane z działalnością samorządową
		 3.2. Koszty posiedzeń
		 3.3. Koszty Komisji Wyborczej
		 3.4. Koszty Zjazdu
		 3.5. Ryczałty telefoniczne
		 3.6. Koszty okolicznościowe (w tym odznaki)
		 3.7. Komisja Bioetyczna
		 3.8. Vox Medici
		 3.9. Staże Podyplomowe
II. Pozostałe koszty w układzie rodzajowym
1. Zużycie materiałów i energii
		 1.1. Zużycie materiałów
			
1.1.1. Materiały biurowe
			
1.1.2. Prenumerata, wydawnictwa
			
1.1.3. Inne materiały
		 1.2. Zużycie energii i gazu
		 1.3. Wyposażenie
2. Usługi obce
		 2.1. Usługi telekomunikacyjne
		 2.2. Usługi bankowe i pocztowe
		 2.3. Usługi RODO/BHP
		 2.4. Usługi konserwacyjne
		 2.5. Druk i kolportaż biuletynu
		 2.6. Usługi prawne, doradcze
		 2.7. Usługi księgowe
		 2.8. Inne usługi ( w tym archiwizacja dokumentów)
		 2.9. Usługi informatyczne

Plan na 2020 r.
1 758 400,00
194 500,00
78 000,00
115 000,00
1 500,00
1 206 900,00
220 000,00
250 000,00
358 000,00
270 000,00
60 000,00
45 000,00
3 900,00
357 000,00
36 000,00
26 000,00
1 000,00
20 000,00
15 000,00
45 000,00
46 000,00
146 000,00
22 000,00
2 134 400,00
135 500,00
42 500,00
30 000,00
4 500,00
8 000,00
68 000,00
25 000,00
502 500,00
20 000,00
60 000,00
25 000,00
20 000,00

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

50 000,00
330 000,00
220 000,00
110 000,00
35 000,00
10 000,00
25 000,00
127 000,00
78 000,00
30 000,00
17 000,00
2 000,00
5 000,00
4 433 000,00
540 000,00
540 000,00
3 893 000,00

180 000,00
120 000,00
32 500,00
45 000,00

VOX MEDICI

UCHWAŁY OZL
KOSZTY
3. Podatki i opłaty
		 3.1. Podatek od nieruchomości
		 3.2. Inne opłaty
			
3.2.1. Usługi komunalne
			
3.2.1. Inne opłaty np. sądowe
4. WYNAGRODZENIA
		 4.1. Koszty wynagrodzeń pracowników etatowych
		 4.2. Koszty wynagrodzeń bezosobowych
			
4.2.1. Zlecenia stałe i inne
5. Narzuty na wynagrodzenia
6. Świadczenia na rzecz pracowników + szkolenia
7. Rezerwa na odprawy emerytalne
8. Amortyzacja
9. Pozostałe koszty
		 9.1. Ubezpieczenia majątkowe
		 9.2. Rezerwa budżetowa

Uchwała nr 12/2020/VIII-Z
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 12/2019/VIII-Z OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 6 KWIETNIA 2019 R.
W SPRAWIE PRZYZNANIA PREZESOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ, WICEPREZESOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ, SEKRETARZOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ I SKARBNIKOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE WYNAGRODZENIA ZA PEŁNIENIE FUNKCJI W OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 pkt 9 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U. z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

W uchwale Nr 12/2019/VIII-Z Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyznania Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej, Wiceprezesowi
Okręgowej Rady Lekarskiej, Sekretarzowi
Okręgowej Rady Lekarskiej i Skarbnikowi
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie wynagrodzenia za
pełnienie funkcji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, zwanej dalej „Uchwałą”,
wprowadza się następujące zmiany:
Dotychczasowy § 1 ust. 2 Uchwały otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.
1, przysługiwać będzie od dnia 1 stycznia
2022 r.” .

§2

Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają bez zmian.

§3

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza

marzec–czerwiec 2020

Ogółem koszty
Wynik

Plan na 2020 r.
35 000,00
21 000,00
14 000,00
12 000,00
2 000,00
895 000,00
800 000,00
95 000,00
95 000,00
163 400,00
26 000,00
30 000,00
70 000,00
277 000,00
7 000,00
270 000,00
3 892 800,00
200,00

Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
do podpisania niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2020/VIII-Z
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
podjęta w trybie obiegowym w ramach głosowania
przeprowadzonego w dniach 9–10 czerwca 2020 r.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (tj.
Dz. U z 2019 r., poz. 965) i art. 14h ust. 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn.
zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co
następuje:

§1

W „Statucie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie” stanowiącym załącznik
Nr 1 do uchwały Nr 6/2010/VI-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie z dnia 27 marca
2010 r. z późn. zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) §1 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„4. Herbem OIL w Szczecinie jest stylizowana głowa Gryfa Pomorskiego
w koronie, opleciona Wężem Eskulapa i nazwą „Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie”.”;
2) §1 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„6. OIL w Szczecinie ma prawo używania pieczęci urzędowej.”;
3) §3 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„2. Organizację i tryb działania Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie
określa każdorazowo regulamin przyjęty przez Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL
w Szczecinie.”;

4) w §3 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
„5. Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL
w Szczecinie jest ważnie zwołany, jeżeli
zachowany został 14-dniowy termin wysłania powiadomienia o jego terminie
i miejscu (zaproszenia) do wszystkich
delegatów. Dopuszcza się przesłanie
materiałów zjazdowych w wersji elektronicznej lub pobranie ich ze strony
internetowej OIL w Szczecinie, chyba
że delegat pisemnie wyrazi wolę otrzymania materiałów w wersji papierowej.
Delegaci mają zapewniony dostęp do
materiałów zjazdowych najpóźniej na
14 dni przed rozpoczęciem Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie,
z zastrzeżeniem sytuacji, gdy przedstawienie tych materiałów stało się możliwe dopiero w terminie późniejszym.
W przypadku woli otrzymania materiałów zjazdowych w wersji papierowej,
delegat zobowiązany jest pisemnie zakomunikować OIL w Szczecinie ten fakt
co najmniej na 21 dni przed terminem
obrad.”;
5) §4 pkt 3) otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych i kadencyjnych sprawozdań Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowej Komisji Wyborczej,”;
6) §5 pkt 13) otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„13) organizuje lub koordynuje szkolenia teoretyczne dla lekarzy stażystów,”;
7) §5 pkt 16) otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„16) prowadzi lub bierze udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego
lekarzy,”;
8) w §5 skreśla się dotychczasowy pkt 39),
zaś dotychczasowe pkt od 40) do 42)
otrzymują odpowiednio numerację od
39) do 41);
9) §6 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„4. Organizację i tryb działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie określa Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie w odrębnej uchwale.”;
10) §6 ust. 6 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„6. Wykaz i tryb powoływania komisji
określa uchwała Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.”;
11) §10 ust. 5 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„5. Organizację, zadania i tryb działania Kół Delegatów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie określa uchwała
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.”;
12) §18 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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UCHWAŁY OZL / WSPOMNIENIA
„Szczegółowy tryb postępowania
w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza w tym wykonywania zawodu przez lekarzy z UE
oraz lekarzy cudzoziemców nie będących obywatelami jednego z państw
członkowskich UE oraz prowadzenia
rejestru lekarzy reguluje uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej.”;
13) §19 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1. W przypadku braku odrębnych
przepisów prawa OIL w Szczecinie
obowiązana jest przy załatwianiu
indywidualnych spraw członka OIL
w Szczecinie działać bez zbędnej zwłoki, a w przypadku, gdy sprawa wymaga
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwić sprawę nie później
niż w ciągu miesiąca.”;
14) §22 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1. Od uchwały organu OIL w Szczecinie przysługuje zainteresowanemu
odwołanie w przypadkach gdy przepisy
prawa tak stanowią.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia
może zaskarżyć do Sądu Najwyższego

uchwałę organu izby lekarskiej pod
zarzutem niezgodności z prawem,
w terminie 6 miesięcy od dnia jej
otrzymania.”
15) §27 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące
brzmienie:
„1. OIL w Szczecinie otrzymuje z budżetu państwa środki finansowe na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań
określonych w odrębnych przepisach
prawa.”
16) skreśla się dotychczasowy §31;
17) dotychczasowy §32 otrzymuje nowe,
następujące brzmienie:
„W przypadku zmiany przepisów prawa, a w szczególności wymienionych
w §30, odpowiednie postanowienia
statutu ulegają zmianie.”;
18) w dotychczasowym §33 po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w następującym
brzmieniu:
„6. Zmiany w Statucie dokonano
Uchwałą Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Szczecinie nr 5/2014/VII-Z z dnia
5 kwietnia 2014 r.
7. Zmiany w Statucie dokonano
uchwałą Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Szczecinie nr 13/2020/VIII-Z z dnia
10 czerwca 2020 r.”’
19) dotychczasowe §32 i §33 otrzymują
odpowiednio numerację §31 i §32.

§2

Pozostałe postanowienia „Statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie” stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały
Nr 6/2010/VI-Z Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia 27 marca 2010 r. z późn. zm.
pozostają bez zmian.

§3

Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
podpisania niniejszej uchwały.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Helena Stolarska
1931–2020
W ciężkich czasach panującej epidemii, w kwietniu br., pożegnaliśmy moją Mamę, lek. med. Helenę Stolarską.
Nie było rodziny, przyjaciół, znajomych...
Urodziła się w 1931 r. w Czeladzi. Od najmłodszych lat marzyła o zawodzie lekarza. Po wojnie, jako nastolatka, w czasie epidemii duru brzusznego była wolontariuszką w szpitalu w rodzinnym mieście. Potem wracała tam
w każde wakacje. Po maturze usłyszała od ordynatora oddziału wewnętrznego: „kształć się i wróć”. Ale nie wróciła.
Zakochała się w Szczecinie, gdzie studiowała, i z nim związała całe swoje życie.
Po studiach w 1955 r. rozpoczęła specjalizację w Klinice Okulistyki. Jej nauczycielem i mentorem był profesor
Witold Starkiewicz, którego ciepło wspominała do późnej starości. Pracowała początkowo w poradni okulistycznej
Szpitala Dziecięcego przy ul. Wojciecha, a potem przez wiele lat w Przychodni Portowej. Pracowała ciężko, wychowując samotnie po śmierci męża, od 31. roku życia, dwie córki. Dojeżdżała w tzw. teren do poradni okulistycznych
w Świnoujściu, Barlinku i Chojnie. Jednak nie zerwała więzów z kliniką, przez lata pełniąc tam dyżury. Lubiła swoją
pracę, była dobrym nauczycielem i chętnie przekazywała swoją praktyczną wiedzę młodszym okulistom (również
piszącej te słowa). Zawsze uprzejma i miła dla pacjentów, cieszyła się ich dużym szacunkiem.
Lubiła morze, ale kochała góry i starała się zaszczepić tę miłość swojej rodzinie. Rok w rok wracała do swojego
pokoiku na Antałówce, skąd podziwiała całą panoramę Tatr i wyruszała na szlaki.
Była mądrą, uczciwą, zdecydowaną, a czasem bardzo stanowczą osobą. Skromną, ale zawsze elegancką. Drobną,
z dużym kokiem i zawsze na obcasach. Taka była. Teraz odeszła...
Zachowajmy ją w pamięci.
Ewa Anczykowska – córka
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VOX MEDICI

WSPOMNIENIA
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci
W. Szymborska

dr. n. med. Krzysztofowi Jachowi
wyrazy żalu i współczucia z powodu śmierci

Żony
prof. dr hab. n. med. Zdzisławy Kornacewicz-Jach
współtwórczyni nowoczesnej polskiej kardiologii,
wieloletniej kierownik Kliniki Kardiologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
składają
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie,
Kolegium Redakcyjne VOX MEDICI

Urodziła się 26 marca 1940 r. w Andrzejowicach. Młodzieńcze lata
związała z Nowogardem, do którego często wracała wspomnieniami. Ukończyła studia medyczne na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na
Wydziale Stomatologii. W roku 1974 uzyskała tytuł specjalisty ortodonty.
W swojej pracy zawodowej kierowała się zawsze dobrem pacjenta.
Nieustannie z troską, życzliwością i serdecznym uśmiechem wypełniała
powierzone Jej obowiązki. Była “spragniona” wiedzy. Nie bała się żadnych,
nowych wyzwań. Zadziwiała i zachwycała otwartością na świat i miłością
do ludzi, zwierząt i kwiatów.
Kochała podróże, kochała poznawać wszystko co nowe i tajemnicze.
Miała mnóstwo marzeń i planów, często zaskakujących i bardzo odważnych.
Niektórych z nich, jak np. wędrówek górskich i pożegnania z Tatrami, nie
udało Jej się zrealizować.

dr Zofia Szlarb
1940–2020

Niezwykle towarzyska, pełna humoru, ciepła i optymizmu. Zachwycała
tym wszystkich, z którymi spędzała czas. Energiczna, żywiołością i siłą
zawstydzała młodsze koleżanki. Potrafiła śmiać się i smucić z innymi, potrafiła pocieszyć i podnieść na duchu. Nigdy nie pozostawała obojętna na
czyjąś krzywdę czy najmniejszy problem. Była czuła, wrażliwa i troskliwa
do ostatniej chwili swego życia.
Odeszła od nas 7 maja 2020 r.
Koleżanki z Ortosu
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WSPOMNIENIA
Słońce zgasło, gdy dzień jeszcze trwał…

Panu doktorowi

Pawłowi Gonerce

Z głębokim żalem zawiadamiam,
że 28 marca 2020 roku
odszedł na wieczny dyżur

Zastępcy Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej

śp. Krzysztof Kopeć

z powodu śmierci

lekarz, ortopeda-traumatolog

SIOSTRY

Człowiek o Wielkim Sercu.
Requiescat in pace. Prosimy o modlitwę.
Pogrążona w smutku żona
Lila Pławińska-Kopeć

wyrazy głębokiego współczucia składa
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej wraz z zastępcami
i pracownikami Biura

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

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Żegnamy z żalem

Emily Dickinson

dr Wandę Watrak

Miro,

Koleżanki i pracownice
Poradni Endokrynologicznej SPWSZ

składamy Tobie wyrazy współczucia
i słowa otuchy w ciężkich chwilach
z powodu śmierci

Mamy

Pani dr hab. n. med.

Joannie Sołek-Pastuszce

Koleżanki i Koledzy
z Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MAMY
składa
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
wraz z zastępcami i pracownikami Biura

Sen wieczny przyszedł nagle,
nikogo o zgodę nie pytał…

Pani

Z głębokim smutkiem
i żalem żegnamy:

wieloletniej pracownicy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

dr Barbarę Letniowską (lek. dent.)

wyrazy współczucia z powodu śmierci

dr Zofię Szlarb (lek. dent.)

Mirosławie Fryś
MAMY

dr Annę Tylutki (lek.)

składają

Przewodniczący i członkowie
Komisji Bioetycznej przy OIL w Szczecinie
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ORZECZENIE OSL
OR ZECZENIE
w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie z dnia 20.05.2020 r., wydanego w związku z Orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego w Warszawie z dnia 13.02.2020 r. (sygn. akt NSL Rep. 226/OWU/19), utrzymującym w mocy orzeczenie Okręgowego Sądu
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie z dnia 28.08.2019 r. (sygn. akt OSL/Sz/0008/Wu/2018), zarządzające publikację sentencji ww. orzeczenia Sądu I instancji w Biuletynie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, publikuje się jak niżej:

sygn. akt: OSL/Sz/0008/Wu/2018
ORZECZENIE
z dnia 28 sierpnia 2019 roku w Szczecinie

OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE:
w składzie :
– dr n. med. Konrad Jarosz – przewodniczący,
– dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein,
– dr hab. n. med., prof. PUM Bartosz Kubisa.
Protokolant: Agnieszka Falkowska
przy udziale Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NIL w Warszawie, lek. Grzegorza Wrony
po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 lipca oraz 28 sierpnia 2019 roku sprawy:
lek. dent. Lecha Szadziuka obwinionego o to, że:
uchyla się od wykonania prawomocnego orzeczenia Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie z dnia 7 maja 2015 r.
utrzymanego w mocy orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego z dnia 18 września 2015 r. stanowiącego o wymierzeniu kary pieniężnej w wysokości 5000 zł na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo „Tęcza” z siedzibą w Szczecinie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, tj. 18 września 2015 r. do chwili
obecnej, czym naruszył art. 1 ust. 3 oraz art. 76 Kodeksu Etyki Lekarskiej w zb. z art. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich.
Czyn powyższy stanowi przewinienie zawodowe w rozumieniu art. 53 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 219 poz. 1708).
I. Uznaje obwinionego lekarza za winnego zarzucanego mu czynu i za to, na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 6 ustawy o izbach lekarskich, wymierza mu karę zawieszenia prawa wykonywania zawodu na okres roku.
II. Na postawie art. 84 ustawy o izbach lekarskich zarządza opublikowanie orzeczenia w biuletynie Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie.
III. Kosztami postępowania wyjaśniającego oraz sądowego na podstawie art. 627 k.p.k. w zw. z art. 112 ustawy o izbach
lekarskich, obciąża w całości obwinionego, lek. dent. Lecha Szadziuka.

Przewodniczący składu orzekającego
dr n. med. Konrad Jarosz (-)
dr n. med. Ewa Marzec-Lewenstein (-)
dr hab. n. med., prof. PUM Bartosz Kubisa (-)
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