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Trwając jeszcze w uściskach światowej pandemii SARS-CoV-2
oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu. Znajdziecie w nim jak zwykle garść ważnych informacji,
ciekawe felietony oraz opinie. Bardzo serdecznie dziękuję
w imieniu całej redakcji VOX MEDICI za przemiłe pozdrowienia od naszych seniorów wypoczywających w Międzywodziu.
Cieszy też fakt, że pomimo trwających obostrzeń udało się
bezpiecznie zorganizować tak przyjemny wyjazd. Serdeczne
gratulacje dla inicjatorów tego wydarzenia. Żywiąc nadzieję,
iż wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którym stan zdrowia na
to pozwala już się zaszczepili, oczekuję w najbliższym czasie
wielu aktywnych spotkań, nie tylko na niwie sportowej, w czym
członkowie naszej izby lekarskiej przodują, które będziemy
mogli dla Szanownych Państwa zrelacjonować okraszając ciekawe teksty równie interesującymi i barwnymi fotografiami.
Jako, że w numerze wiele na temat „przyziemnych”, aczkolwiek ważnych spraw codziennych, takich jak pieniądze dla
medyków, kasy fiskalne on-line, to ja pozwolę sobie zwrócić
Waszą uwagę na dwa artykuły. Są to opowieści o lekarzach
z przeszłości. Może niezbyt odległej, ale jednak jakże innej,
kiedy jak się wydaje nieco inne wartości były na pierwszej „linii
frontu” walki z chorobami równie, jak nie bardziej, groźnymi
niż COVID-19. Warto zaznajomić się z tymi sylwetkami może
już nieco zapomnianymi. Warto mieć autorytety, warto szanować. To niestety w obecnych czasach coraz rzadziej używane
słowo, także w naszym środowisku. Wszechogarniający nas
pęd za dobrami materialnymi skutkuje deptaniem podwalin
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty jakim jest
zdobywanie wiedzy w celu niesienia pomocy chorym i potrzebującym wsparcia ich najbliższym. Pozostawiam Państwa z tą
pełną emocji konstatacją.
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Jak zwykle życzę Państwu miłej lektury.
Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler
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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
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OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

Przewodniczący komisji i kół problemowych
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KOLPORTAŻ
6300 lekarzy i lekarzy dentystów

ZDJĘCIE NA OKŁADCE

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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Rozważania
późnowiosenne
Magda Wiśniewska
Zwykle zaczynałam swoje felietony od
uwag pogodowych i ogólnych, skupiając
się potem na „gorących” sprawach naszego
środowiska.
Teraz jednak… Strasznie trudno pisze
się takie słowa. Strasznie trudno uwierzyć,
że ikony i symbolu odrodzonego samorządu
lekarskiego na ziemi szczecińskiej już nie
ma… 9 maja 2021 roku odszedł na wieczny
dyżur Doktor Maksymilian Mikée, Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie II i III kadencji, Honorowy
Członek OIL w Szczecinie, odznaczony
wieloma medalami państwowymi i samorządowymi. Człowiek-dusza, znakomity
organizator, pasjonat chirurgii i samorządności, przyjaciel, kolega i mistrz kilku pokoleń. Człowiek, który wprowadzał mnie
w arkana pracy izbowej, który praktycznie
mnie nie znając – zaufał i dał szansę na
sprawdzenie się w pracy samorządowej.
Doktorze Maksymilianie, ciężko pogodzić
się z myślą, że Cię już nie ma. Ale z naszej
pamięci nie znikniesz.
----Tymczasem życie toczy się dalej. Nawet
w permanentnej rzeczywistości pandemicznej. Trzecia fala zachorowań kończy
się powoli (lub, używając neologizmów
z ostatnich miesięcy, wypłaszcza się).
Gospodarka ma się odmrażać, obostrzenia społeczne mają się luzować. Ochrona
zdrowia ma wracać też na tory normalności, nie tylko covidowej. Trudno sobie co
prawda to wyobrazić… Bo mimo iż wszyscy
próbowaliśmy zapewniać opiekę i nieść
pomoc nie tylko chorym z SARS-CoV-2, to
jednak mam duże obawy, że po COVID-19
czekają na nas zgliszcza lub prawie zgliszcza. Już od dawna widzimy, w jakim stanie trafiają do nas chorzy i jak bardzo
zaniedbane są poszczególne dziedziny
medycyny. Epidemia nie pomogła także
w zasobach kadrowych. Prosty przykład:
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w polskiej ochronie zdrowia pracuje 6%
obywateli, a w zachodnich krajach UE –
do 15%. Z okazji kończącej się trzeciej fali
rząd chce nam też zafundować rollercoaster płacowy. Chodzi o projekt nowelizacji
ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych
pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Proponowane
zmiany są efektem ustaleń poczynionych
w ramach prac Trójstronnego Zespołu ds.
Ochrony Zdrowia dotyczących wdrożenia
nowych rozwiązań odnoszących się do
sposobu ustalania najniższych wynagrodzeń zasadniczych w podmiotach leczniczych. Warto w tym miejscu zauważyć, że
przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów
w tym zespole nie było (byliśmy zaproszeni jako eksperci przez pracodawców).
Według MZ chodzi o „podwyższenie od
1 lipca 2021 roku współczynników pracy
dla wszystkich grup zawodowych wyszczególnionych w załączniku do ustawy z dnia
8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych
w podmiotach leczniczych”. Trójstronny
Zespół 17 marca br. poparł rozpoczęcie
prac nad propozycjami, które zakładały
m.in., że od 1 lipca tego roku lekarz albo
lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty
w określonej dziedzinie medycyny miałby najniższe wynagrodzenie ustalone na
poziomie 6769 zł (współczynnik 1,31).
Uśredniona wysokość łącznych wynagrodzeń (czyli zasadnicze plus dodatki i dyżury), to według szacunków MZ – minimum
ok. 13 tys. zł. Obecnie obowiązująca regulacja przewiduje dla tej grupy płacę
zasadniczą od 31 grudnia 2021 roku nie
niższą niż 6563 zł (wskaźnik 1,27). Z kolei
lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji
w w w.o i l.szcze c i n.p l

zarabiałby od lipca w podstawie wynagrodzenia nie mniej niż 6201 zł przy wskaźniku 1,20. W myśl obecnych regulacji jest
to wskaźnik 1,17 i kwota 6046 zł. Ministerstwo proponuje także, aby lekarz albo
lekarz dentysta bez specjalizacji otrzymał
od lipca tego roku minimalne wynagrodzenie na poziomie 5478 zł (wskaźnik
1,06) przy uśrednionej wysokości łącznych
wynagrodzeń 9200 zł. Obecnie przepisy stanowią, że od 31 grudnia miałby to
być wskaźnik 1,05 i kwota 5426 zł. Natomiast lekarz stażysta od połowy tego
roku otrzymałby 4186 zł zamiast 3772 zł
(wskaźnik podniesiony do 0,81 z 0,73).
Magia wskaźników… Warto w tym miejscu
przypomnieć jaka jest wysokość wynagrodzenia kadry lekarskiej w stosunku do
średniej krajowej. W 2017 roku stanowiło
ono 1,4 średniej krajowej, w 2018 roku po
protestach rezydentów zostało podniesione
przez Ministra Szumowskiego do poziomu
1,6 średniej krajowej, by obecnie stanowić 1,3 średniej krajowej. A ten projekt
ustawy zakłada wskaźnik 1,31. Nie, to nie
pomyłka. To oznacza, że lekarz specjalista dostanie podwyżkę w wysokości 19 zł.
W innych krajach UE w 2017 roku wynagrodzenie lekarza specjalisty w stosunku
do średniej krajowej wynosiło: Hiszpania
2,4, Włochy 2,5, Dania 2,6, Czechy 2,4,
Węgry 2,5, Niemcy 3,5–5,4 w zależności
od sektora, na Litwie 1,7, Łotwie 1,6 –
czyli jedynie w krajach nadbałtyckich były
niewiele wyższe niż w Polsce. Powodów
do radości więc nie mamy. Warto w tym
miejscu zastanowić się czy czas „po epidemii” nie jest dobry na to, by wreszcie
uregulować kwestie płac kadry medycznej,
niekoniecznie sposobem komunistycznej urawniłowki. I może czas na to, by
to wreszcie przedstawiciele lekarzy byli
pomysłodawcami takich akcji. A czas na
to będzie dobry: przed nami wybory do
izb dziewiątej już kadencji. Czas więc dać
się wybrać i wybierać.
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Kolejny Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL
w Szczecinie w czasach epidemii
dr n. med. Magda Wiśniewska, Prezes ORL w Szczecinie
Z uwagi na panującą epidemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i utrzymującą
się wysoką liczbą dobowych zachorowań
na COVID-19, w trosce o zdrowie i życie
naszych Delegatów tegoroczny Okręgowy
Zjazd Lekarzy OIL w Szczecinie kolejny
raz nie mógł odbyć się w sposób tradycyjny.
Głosowanie nad uchwałami zjazdowymi
w sprawach sprawozdawczo-budżetowych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania izby przeprowadzone zostało
analogicznie jak w ub. roku, tj. w trybie
obiegowym w dniach 30–31.03.2021 r.,
za pośrednictwem dedykowanego programu komputerowego „Systemu głosowań
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie”.
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie
w tym trybie podjął łącznie 11 uchwał, dot.:
1) przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie zwołanego
w celu podjęcia uchwał w trybie obiegowym w dniach od 30 marca 2021 r.
od godz. 8.00 do 31 marca 2021 r. do
godz. 23.59,

2) zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za
2020 rok,
3) zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za 2020 rok,
4) w sprawie zatwierdzenia wykonania
budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2020 rok,
5) przeznaczenia zysku za 2020 rok,
6) udzielenia absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej w Szczecinie za
2020 rok,
7) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok,
8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za
2020 rok,
9) zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok,
10) uchwalenia budżetu Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie na 2021 rok
i dopuszczalności deficytu budżetowego.
Ww. uchwały publikujemy w dalszej części niniejszego wydania „Vox Medici”,
a ich pełne treści wraz z załącznikami
dostępne są w BIP OIL w Szczecinie
https://www.oil.szczecin.pl/bip/30/ozl
Po raz kolejny nie zawiedli nasi Delegaci na OZL OIL w Szczecinie aktywnie uczestnicząc w głosowaniach nad
ww. uchwałami, za co bardzo dziękuję. Frekwencja była wysoka i wyniosła
ponad 78%!
Na zakończenie pozostaje mieć nadzieję, że epidemia się skończy i przyszłoroczny Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Szczecinie, który wybierze nowe władze
naszej Izby na okres IX kadencji, odbędzie się już w tradycyjnej – stacjonarnej
formie, czego Wam – Koleżanki i Koledzy
oraz sobie życzę!

Podziękowanie
Pani dr n. med. Magdzie Wiśniewskiej – prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie, lek. dent. Halinie Teodorczyk i wszystkim
pracownikom biura OIL w Szczecinie serdeczne podziękowania
za zaopiekowanie się lekarzami seniorami i pomoc w szczepieniach
przeciwko COVID-19.
Irena Kobuszewska-Zdanowicz
6
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Wybory IX kadencji
Rok 2021 to czas wyborów Delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy IX Kadencji na lata 2022–2026. Odbywają się one na
podstawie przepisów ustawy o izbach lekarskich i 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”,
stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz z uwzględnieniem
terminów zakreślonych Kalendarzem wyborczym przyjętym
przez Krajową Komisję Wyborczą uchwałą z dnia 26.09.2020 r.
Abyśmy jednak mogli wybrać swoich przedstawicieli w rejonach wyborczych poniżej przekazuję kilka ważnych informacji
nt. samego procesu wyborczego:
• Zgodnie z decyzją ORL w Szczecinie wyrażoną w uchwale z dnia 24 lutego 2021 r. rejon wyborczy liczy min. 40
i max. 750 lekarzy lub lekarzy dentystów członków OIL
w Szczecinie posiadających czynne prawo wyborcze, wg
stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
• Liczba członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na Zjazd IX kadencji wynosi 40.
• Decyzją Rady z dnia 28 kwietnia 2021 r. Okręgowa Izba
Lekarska w Szczecinie podzielona została na 54 rejony
wyborcze – 33 lekarskie i 21 dentystyczne, które obejmują
zakłady lecznicze (głownie szpitale), jednostki zasadniczego
podziału terytorialnego kraju (powiaty, miasta na prawach
powiatu) oraz grupy lekarzy (Seniorzy). Trzy rejony to tzw.
„wnioskowe” – utworzone na wniosek grupy lekarzy i lekarzy
dentystów. Uwzględniając Apel Okręgowego Zjazdu Lekarzy
OIL w Szczecinie z 2018 r. o utworzenie minimum czterech okręgów wyborczych lekarzy seniorów oraz minimum
dwóch okręgów wyborczych lekarzy dentystów seniorów ,
zwiększona została (w porównaniu z VIII kadencją) do 10
liczba rejonów dla Seniorów.
• 30 kwietnia 2021 r. opublikowane zostały w BIP OIL
w Szczecinie wstępne imienne listy członków rejonów
wyborczych. Dodatkowo do wszystkich wysłane zostały
pisemne powiadomienia o przypisaniu do rejonu.
Każdy z nas, kto chciał uczestniczyć w wyborach
w innym rejonie wyborczym aniżeli ten, do którego został

•
•

•
•

•
•
•
•

przypisany, mógł w terminie 30 dni od daty publikacji
imiennych list dostarczyć do OKW w Szczecinie prawidłowo wypełniony wniosek o zmianę rejonu. Stanowił on
podstawę do przepisania do wskazanego rejonu, z wyjątkiem sytuacji w której na skutek skreślenia lekarza/ lekarza
dentysty z listy rejonu wyborczego do którego był wpisany,
rejon ten nie spełniałby wymogu minimalnej liczby 40
członków. W takim przypadku Okręgowa Komisja Wyborcza odmawia umieszczenia wnioskodawcy na liście innego
rejonu wyborczego.
Ostateczne ustalenie imiennych list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy
IX kadencji nastąpi do dnia 30 czerwca 2021 r.
Kolejny etap, to zgłaszanie kandydatów na delegatów, co
poprzedzone zostanie stosownym komunikatem OKW
w Szczecinie, w którym wskazany zostanie termin i tryb
ich zgłaszania.
Co ważne, każdy członek danego rejonu wyborczego
będzie mógł zgłosić nie tylko swojego kandydata (kandydatów) na delegata ze swojego rejonu. Zgłosić będzie można
również własną kandydaturę.
Następnie, po ustaleniu list kandydatów w rejonach wyborczych (co nastąpi do dnia 30 sierpnia 2021 r.), możliwe
będzie przeprowadzenie głosowań.
Głosowania w rejonach zakończyć się muszą najpóźniej
do 30 listopada br.
Głosować będzie można (analogicznie jak w poprzednich wyborach) korespondencyjnie albo osobiście (do urny).
Każdy członek rejonu wyborczego otrzyma pisemne powiadomienie o terminie oddawania głosów korespondencyjnych oraz informację o miejscu i terminie głosowania
stacjonarnego.
Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi do 15 grudnia 2021 r.
Rozpatrywanie protestów wyborczych i kolejne tury wyborów (w razie potrzeby) – do 15 stycznia 2022 r.
Zwołanie sprawozdawczo – wyborczego Okręgowego Zjazdu
Lekarzy do 31 marca 2022 r.
Zwołanie Krajowego Zjazdu Lekarzy – do dnia 31 maja
2022 r.

Dokumenty dot. wyborów oraz komunikaty OKW w Szczecinie publikowane są na bieżąco w BIP OIL w Szczecinie
www.oil.szczecin.pl/bip (zakładka – aktualności – wybory – 9-ej kadencji)

Zachęcam wszystkich do aktywności!
Lek. Wiesław Kupiński
Przewodniczący OKW w Szczecinie
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Obowiązek wymiany kasy fiskalnej
na kasę rejestrującą online
Katarzyna Bednarek, radca prawny

W myśl zapisów ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.
Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.),
zwanej dalej ustawą o VAT, obowiązek
prowadzenia ewidencji sprzedaży przy
zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy
co do zasady wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Obowiązek ten ciąży również na lekarzach
i lekarzach dentystach, bez względu na
fakt i rodzaj posiadanej specjalizacji, ilość
udzielonych świadczeń zdrowotnych i wysokość uzyskanego obrotu.
Pewne zmiany w odniesieniu do kas
fiskalnych wprowadzone zostały przez ustawodawcę ustawą z dnia 15 marca 2019 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów
i usług oraz ustawy – Prawo o miarach
(Dz.U. z 2019 r., poz. 675), która weszła
w życie z dniem 1 maja 2019 r. Ustawa
ta wprowadziła bowiem dla podatników
możliwość – a w przypadku tych prowadzących działalność gospodarczą w określonych w ustawie branżach – obowiązek
stosowania nowego rodzaju kas fiskalnych
tj. kas rejestrujących online w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób
fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Kasy te mają zastąpić dotychczas stosowane urządzenia fiskalne. Wyposażone
one są w nowe rozwiązania, które mają
zapewnić przekazywanie w sposób ciągły,
zautomatyzowany i bezpośredni informacji
o wystawionych paragonach do systemu
teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas. Nowy typ kas wyposażony
ma być również w specjalny rodzaj pamięci, która zapewnić ma większą ochronę
informacji zapisywanych w pamięci kasy
fiskalnej. Ustawodawca określił dodatkowo
wymagania, które powinny spełniać nowe
kasy rejestrujące. Przede wszystkim muszą
one zapewniać prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne
przesyłanie danych z kasy rejestrującej na
zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiać połączenie i przesyłanie danych pomiędzy kasą rejestrującą a Centralnym
Repozytorium Kas. Pamięć fiskalna kasy
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rejestrującej musi posiadać numer unikatowy nadawany w drodze czynności
materialno-technicznych przez ministra
właściwego do spraw finansów publicznych.
Podatnicy, u których powstanie obowiązek
prowadzenia ewidencji przy pomocy kas
rejestrujących online, będą mieli prawo
do odliczenia od podatku należnego kwoty
wydanej na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Jednym
z warunków powstania prawa do ulgi na
zakup kasy jest jednak to, aby podatnik
rozpoczął prowadzenie ewidencji sprzedaży
przy zastosowaniu kasy rejestrującej online
w obowiązującym terminie określonym
przepisami prawa.
Wspomniany obowiązek stosowania
nowego rodzaju kas fiskalnych tj. kas online
został przez ustawodawcę rozłożony w czasie, w zależności od rodzaju prowadzonej
przez podatnika działalności gospodarczej.
Przedmiotowa nowelizacja ustawy o VAT
tyczy się również osób wykonujących zawód
lekarza i lekarza dentysty.
I tak też zgodnie z obecnie obowiązującym przepisem art. 145b ust. 1 pkt 3) lit. d)
ustawy o VAT, w odniesieniu do świadczenia
usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
z elektronicznym lub papierowym zapisem
kopii w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.
Termin ten, z uwagi na ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
stan epidemii, został jednak przedłużony
do dnia 30 czerwca 2021 r. na mocy § 1
ust. 1 pkt 2) lit. d) rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas
rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. z 2020 r., poz.
1059). A contrario wskazane wyżej regulacje
określają, od kiedy grupa lekarzy i lekarzy
dentystów ma obowiązek stosowania kas
fiskalnych online. I tak też obowiązek
prowadzenia ewidencji sprzedaży
za pomocą kas rejestrujących onli‑
ne w odniesieniu do usług w zakresie
opieki medycznej świadczonej przez
w w w.o i l.szcze c i n.p l

lekarzy i lekarzy dentystów istnieć
będzie od dnia 1 lipca 2021 r.
Choć komentowane regulacje w odniesieniu do grupy zawodowej lekarzy i lekarzy
dentystów nie zaczęły jeszcze obowiązywać,
już teraz są one przedmiotem pytań kierowanych przez podatników do Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej. Wątpliwości na dzień dzisiejszy budzi bowiem, czy
obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących online
dotyczyć będzie wyłącznie lekarzy i lekarzy
dentystów prowadzących prywatną praktykę lekarską, czy też podatników będących
podmiotami leczniczymi, posiadającymi
wpis do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą prowadzonego przez
wojewodę właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu
leczniczego, na rzecz których to podmiotów lekarze i lekarze dentyści udzielają
świadczeń zdrowotnych w oparciu o umowy
o pracę lub umowy cywilnoprawne (w tym
w oparciu o tzw. „kontrakty”).
Z wydanych jak dotąd przez Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji
podatkowych można wyczytać, że przepis
art. 145b ust. 1 pkt 3) lit. d) ustawy o VAT,
a co za tym idzie – obowiązek wymiany
dotychczasowych kas fiskalnych na kasy
fiskalne online, będzie miał zastosowanie
wyłącznie do świadczenia usług w zakresie
opieki medycznej świadczonej przez lekarzy
i lekarzy dentystów w ramach praktyk zawodowych w rozumieniu ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
a nie przez podmioty lecznicze. Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej cechą charakterystyczną wykonywania
zawodu w formie praktyki lekarskiej jest
udzielanie świadczeń zdrowotnych przez
lekarza/lekarza dentystę na własny rachunek i własną odpowiedzialność i właśnie ta
cecha odróżnia prowadzenie praktyki lekarskiej od podmiotu leczniczego, w którym
lekarze i lekarze dentyści wykonują zawód
na podstawie stosunku prawnego zawartego z podmiotem leczniczym, udzielając
świadczeń na rachunek i odpowiedzialność
(wobec osób trzecich) podmiotu leczniczego. Tymczasem w myśl art. 5 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej wykonywanie
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zawodu w ramach praktyki zawodowej nie
jest prowadzeniem podmiotu leczniczego
(vide: pismo z dnia 10 kwietnia 2020 r.
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0113-KDIPT1-3.4012.84.2020.2.ALN –
interpretacja indywidualna; pismo
z dnia 27 maja 2020 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 0114-KDIP1-3.4012.220.2020.1.JG – interpretacja
indywidualna; pismo z dnia 3 marca 2021 r.
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE – interpretacja indywidualna).
Z powyższego wynika zatem, iż w ocenie
Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej
świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarza lub lekarza dentystę
na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych w sytuacji, gdy świadczenia te wykonywane są przez podatnika lub
podmioty zatrudniające osoby posiadające
odpowiednie kwalifikacje (lekarze/lekarze
dentyści) nie jest objęte obowiązkiem ewidencjonowania usług w w/w zakresie przy
zastosowaniu kas rejestrujących on-line.
Zaznaczenia przy tym wymaga, że Dyrektor
Krajowej Informacji Skarbowej poczynił
przedmiotowy wniosek w odniesieniu do
usług w zakresie opieki medycznej wykonywanej przez lekarza lub lekarza dentystę
w ramach podmiotu leczniczego.
Analiza powyższego stanowiska powinna zatem teoretycznie stanowić podstawę
do przyjęcia, że żaden z podmiotów leczniczych – niezależnie od formy prawnej
w jakiej funkcjonuje – nie podlega obowiązkowi wymiany dotychczasowych kas
fiskalnych na kasy fiskalne online. Zdaniem autorki istnieje jednak niebezpieczeństwo, że przyjęcie takiego założenia może
się okazać wnioskiem zbyt daleko idącym.
Należy bowiem zwrócić uwagę, iż wydane
dotąd interpretacje podatkowe oparte były
(zresztą zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa) na konkretnych stanach faktycznych. W każdym z tych
przypadków, podmiotem leczniczym występującym o interpretację podatkową był
podmiot leczniczy funkcjonujący w formie
samodzielnego publicznego zakładu opieki
zdrowotnej tudzież spółki prawa handlowego
(spółki kapitałowej). Nie da się tymczasem
ukryć, iż w każdym z tych przypadków, podmiot leczniczy stanowił odrębny od lekarza
lub lekarza dentysty podmiot prawa. Żaden
z przedstawionych dotąd stanów faktycznych
nie dotyczył sytuacji, gdy podmiot leczniczy
prowadzony byłby w formie jednoosobowej
działalności gospodarczej lekarza lub lekarza dentysty, zarejestrowanej w Centralnej
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Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w ramach której to działalności
ten lekarz lub lekarza dentysta udziela na
rzecz swoich pacjentów świadczeń zdrowotnych. Ponadto, wbrew temu co wskazano
w przedstawionych wyżej interpretacjach
podatkowych, omawiany zapis ustawy o VAT
nie zawiera w swojej treści sformułowania,
iż w przypadku świadczenia usług opieki
medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
chodzi jedynie o wykonywanie tych świadczeń w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej. Zdaniem autorki w interpretacjach
tych pominięto bowiem sytuacje, w których
lekarz lub lekarz dentysta prowadzi podmiot leczniczy zarejestrowany w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez wojewodę, ale
jednocześnie jako jednoosobowa działalność
gospodarcza sam, działając jako ten podmiot, świadczy opiekę medyczną na rzecz
pacjentów. Ten konkretny stan faktyczny
nie doczekał się bowiem jeszcze interpretacji podatkowej, a biorąc pod uwagę, iż
różni się on znacznie od stanu faktycznego przedstawionego w omawianych wyżej
interpretacjach indywidualnych, autorka
zalecałaby podchodzić do tych interpretacji
z dużą dozą ostrożności. Warto bowiem pamiętać, iż interpretacja indywidualna wiąże
organy podatkowe jedynie w stosunku do
wnioskodawcy i jedynie w zakresie stanu
faktycznego przedstawionego we wniosku.
Stąd też celem uzyskania wiążącej odpowiedzi na pytanie, czy lekarz lub lekarz
dentysta prowadzący podmiot leczniczy
w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, posiadający wpis zarówno do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jak i do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
prowadzonego przez wojewodę, udzielający
również osobiście w tym podmiocie świadczeń zdrowotnych, powinien prowadzić od
dnia 1 lipca 2021 r. ewidencję sprzedaży
za pomocy kasy online, zdaniem autorki
wskazane byłoby zwrócenie się do Dyrektora
Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem
o wydanie w sprawie interpretacji indywidualnej. Tym bardziej, że nader ogólnikowe
w tym zakresie brzmienie przepisu art. 145b
ust. 1 pkt 3) lit. d) ustawy o VAT nie daje
odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości.
Warto również przypomnieć, iż brak
stosowania wymaganej kasy fiskalnej stanowi czyn zabroniony zagrożony karą grzywny
do 240 stawek dziennych (gdy brak kasy
zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo
skarbowe), a w przypadkach mniejszej wagi
sprawca podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe. W klasyfikacji danego
w w w.o i l.szcze c i n.p l

czynu pod uwagę będą brane takie okoliczności jak: stan faktyczny w danej sprawie, przyczyny braku kasy fiskalnej, a także
opłacenie podatku w terminie. Dodatkowo
niedopełnienie obowiązku instalacji kasy
fiskalnej uniemożliwia skorzystanie z ulgi
na zakup kasy, a w odniesieniu do określonej kategorii podatników może skutkować
nałożeniem dodatkowego zobowiązania
podatkowego przez organ podatkowy w wysokości, w trybie i na zasadach określonych
w art. 111 ust. 1 i 3 ustawy o VAT.
Co prawda Prezesi Naczelnej Rady
Lekarskiej, Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych
we wspólnym piśmie z dnia 1 kwietnia
2021 r. wnioskowali do Ministra Finansów
o przesunięcie o co najmniej 6 miesięcy
terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży przy użyciu nowych kas
fiskalnych, uzasadniając to okolicznościami związanymi ze stanem epidemii,
a w szczególności utrudnieniami, które
dotknęły m.in. osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług prawniczych i usług w zakresie opieki medycznej
świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, jednak wniosek ten nie spotkał się
z uznaniem Ministra Finansów. W swojej
odpowiedzi z dnia 23 kwietnia 2021 r. Ministerstwo Finansów poinformowało, że
podatnicy, u których powstanie obowiązek
prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy
w obowiązujących terminach rozpoczną
prowadzenie ewidencji sprzedaży przy
zastosowaniu kas rejestrujących online,
mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej
z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej
ceny zakupu (bez podatku), nie więcej
jednak niż 700 zł. Zwrot kwoty wydanej na
zakup kasy rejestrującej stanowi w ocenie
Ministerstwa Finansów znaczące wsparcie
dla podatników zobligowanych do jej zakupu. Dodatkowo organ podatkowy może,
na wniosek podatnika, odraczać terminy
przewidziane w przepisach podatkowych,
jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem
podatnika lub interesem publicznym, przy
czym decyzja urzędu skarbowego wydawana w tym zakresie będzie opierać się na
analizie indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Mając na uwadze w/w okoliczności
w ocenie Ministerstwa brak jest podstaw
do ponownego przesunięcia terminu wprowadzenia obowiązku ewidencji sprzedaży
przy użyciu nowych kas fiskalnych. Wydaje
się więc zatem, że nie pozostaje nic innego
jak zmierzyć się z wprowadzeniem nowej
technologii i wynikającymi z tego tytułu
kosztami.
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DZIEŃ MÓZGU

Dzień Mózgu w Szczecinie
prof. Andrzej Potemkowski
prof. Jerzy Samochowiec
IX Międzyuczelniana Konferencja Dzień
Mózgu odbyła się w Szczecinie 10 kwietnia br. Tym razem online, pod hasłem:
„Mózg – kontrowersje. W stulecie psy‑
chiatrii polskiej i w dobie Covidu”.
Przed konferencją zainteresowanie udziałem na różnych portalach – Facebooku,
stronie Instytutu Psychologii, stronie Dnia
Mózgu – potwierdziła rekordowa liczba 3300 słuchaczy, wśród nich, jak co roku,
wielu było lekarzy, lekarzy seniorów i studentów medycyny, psychologów i studentów
psychologii, studentów uniwersytetów III
wieku oraz zainteresowanych tematyką
mózgu. Organizatorów ucieszyła niezmiernie ta deklaracja, a także to, że otwarta dla
wszystkich konferencja stała się największym tego typu wydarzeniem w Szczecinie.
Tradycyjnie organizatorami byli: Katedra
i Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii US, Katedra
i Klinika Psychiatrii PUM, Okręgowa Izba
Lekarska w Szczecinie, Stowarzyszenie na
Rzecz Wspierania Wiedzy o Chorobach
Otępiennych „Cogito”, towarzystwa psychiatryczne i neurologiczne. Wykłady, głosy
rektorów obu Uczelni oraz zapowiedzi wykładów zostały zarejestrowane wcześniej
i niezwykle profesjonalnie przygotowane
do emisji przez asystenta Instytutu Psychologii, mgr. Wojciecha Rodzenia. Była
to niezwykle mozolna i odpowiedzialna
praca, której podołał jeden człowiek. Dzięki
jego pracy uniknęliśmy znacznych kosztów
związanych z obsługą konferencji przez
firmę webinarową.
Po powitaniu uczestników przez prof.
Andrzeja Potemkowskiego – przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego i prof.
Jerzego Samochowca – przewodniczącego Komitetu Naukowego, słowa wstępne
wygłosili rektorzy PUM, prof. Bogusław
Machaliński oraz US, prof. Waldemar
Tarczyński.
Wykładowców pierwszej sesji Zdrowie
psychiczne – doświadczenia pandemii
zapowiedzieli prof. Agnieszka Samochowiec i dyrektor Instytutu Psychologii prof.
Zdzisław Kroplewski. Wykład otwierający
konferencję pt. O terapeutycznej funkcji
języka w czasie pandemii wygłosił wszystkim bardzo dobrze znany, wybitny uczony, humanista, erudyta, językoznawca,
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popularyzator wiedzy o języku polskim
i ojczystej kulturze – prof. Jan Miodek.
Profesor zwrócił uwagę, że od kilkunastu
miesięcy zewsząd bombardują nas głosy
o pandemii i że tak się dzieje na całym
świecie. Profesor mówił o samym słowie
pandemia – „pan” – wszech, wszystko,
„epidemos” – przybysz. Z językoznawczego punktu widzenia stwierdził, że powstało
słownictwo pandemiczne ze słowami: lockdown, wyszczepić, kwarantanna, szpitale
jednoimienne, respiratory, maseczki, testy,
nadmiarowe śmierci, strefy żółte, czerwone… Przywołał postać Suzan Sontag, która
pisała o chorobie jako metaforze. „AIDS
i jego metafory”, że obecne metafory mają
swoisty militarny charakter, bo toczymy
walkę, prowadzimy krucjatę, ktoś wygrał
a ktoś przegrał walkę na froncie z wirusem.
W słownictwie tym jest „jedyna broń” –
szczepionka, wirus w odwrocie, maski,
obszary zachorowań, tarcze ochronne.
Odejście od swojskości do obcości zawiera się w nazwach: wirus chiński, brytyjski,
brazylijski. Profesor Jan Miodek stwierdził,
że patrzymy na liczbę zgonów jak na swoisty licznik śmierci: „Idzie w górę, idzie
w dół” – tak się kiedyś mówiło o ciśnieniu. Ciekawą obserwacją profesora jest
to, że pandemia jest rodzaju żeńskiego,
a wirus – męskiego. Rodzaju żeńskiego
są słowa „dobre, optymistyczne” – szczepionka, kwarantanna, maseczka. Słowa
żeńskie przynoszą pomoc, rozwiązanie i że
to kobiety uspokajają, przynoszą łagodzące
podejście, co mają potwierdzać postaci
kobiet premierów. Profesor poinformował
słuchaczy, że na posiedzeniu Rady Języka Polskiego ustalono, że językowe skutki
pandemii będą najważniejszym tematem
badawczym dla językoznawców. Poruszający i bardzo związany z etyką zawodu lekarza był fragment wykładu o komunikacji
lekarz-pacjent. Pacjent przychodzi bowiem
do lekarza ze swoją psychofizyczną biedą
a „Biedny to rzecz święta” – Profesor nawiązywał do starożytności i słów Seneki,
i stawiał pytanie: czy zapracowany, zmęczony lekarz zdaje sobie z tego sprawę?
Za przykład dał osobę prof. Krzysztofa
Simona, z prawie 45-letnią praktyką, dla
wielu autorytetu w dziedzinie pandemii,
odważnego w wyrażaniu poglądów, który
„choć wyczuwa zbliżającą się śmierć, jeszcze nigdy żadnego ze swoich pacjentów
nie pozbawił nadziei”. Słowa pocieszenia
w w w.o i l.szcze c i n.p l

są bowiem wielkim lekiem. Wziąć chorego za rękę, powiedzieć „pańska choroba jest nieuleczalna, ale przy obecnym
stanie medycyny przed panem szanse się
nie zamykają”. Tak omówił prof. Miodek
tzw. perswazyjną, terapeutyczną funkcję
mowy, która w jego ocenie jest najważniejsza i zwłaszcza w czasie pandemii powinna się spełniać. Uznał natomiast, że
takie słowa jak: lekarz, medycyna, chory,
nadzieja… „to są skrzydlate słowa” z tzw.
funkcją impresywną, bardzo ważne w relacjach lekarz-pacjent. Profesor Jan Miodek
w piśmie do organizatorów poinformował,
że zrezygnował z honorarium za 45-minutowy wykład i przeznaczył całą kwotę
na działalność statutową stowarzyszenia
„Cogito”. Pozwoli to na przygotowanie wielu
materiałów informacyjnych dla opiekunów
osób z chorobami otępiennymi.
Drugi wykład inauguracyjny wygłosił
prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki
Psychiatrii PUM prof. Jerzy Samochowiec.
Profesor z okazji stulecia psychiatrii polskiej mówił o jej wielkich postaciach i ich
doświadczeniach. Omówił tworzenie się
szpitalnictwa psychiatrycznego, losach PTP
i takich osobach jak profesorowie działający
przed II wojną swiatową: Henryk Halban,
Jan Plitz, Jan Mazurkiewicz, Rafał Radiwiłowicz i po wojnie: Antoni Kępiński,
Tadeusz i Adam Bilikiewiczowie, Stanisław
Pużyński, Stanisłw Dąbrowski, Andrzej
Piotrowski i Jerzy Vetulani. Profesor Samochowiec przywołał postaci szczecińskich
profesorów psychiatrii – Adama Szymusika,
Leonarda Wdowiaka i Jana Horodnickiego.
Kolejne dwa niezwykle interesujące wykłady poświęcone były psychiatrycznym i psychologicznym konsekwencjom pandemii.
Profesor Janusz Heitzman – kierownik
Kliniki Psychiatrii Sądowej w Warszawie
mówił o Zagrożeniach zdrowia psychicznego – doświadczenia roku 2020 i wskazał na
szczególne zaniedbania i niedoinwestowanie psychiatrii polskiej, zarówno dziecięcej,
jak i dorosłych. Natomiast prof. Mariola
Bidzan – dyrektor Instytutu Psychologii
w Gdańsku i dr Ilona Bidzan-Bluma omówiły temat Psychologiczne konsekwencje
izolacji i kwarantanny, ilustrując swój wykład licznymi przykładami, a nawet muzyką. Kolejnym w sesji był wykład prof.
Ewy Stachowskiej – Mikrobiom. COVID-19
a zdrowie mózgu, którego treści wskazały
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na powiązanie koronawirusa z przewodem
pokarmowym i jak infekcja zaburza mikrobiotę. SARS-CoV-2 wywołuje wiele objawów
gastrycznych, np. brak apetytu występuje
u nawet do 79% chorych i dlatego też szereg
ważnych informacji dotyczyło sposobów
żywienia chorych w infekcji. Tę sesję zakończył piękny, pełen humanistycznych
treści wykład przedstawiony przez psychologa dr Anną Sołtys, pt: Konfrontacja
z perspektywą śmierci.
Drugą sesję rozpoczął prof. Przemysław
Nowacki, który jako wykładowca brał udział
we wszystkich Dniach Mózgu – bo kto lepiej
w Szczecinie rozumie mózg, jak nie on....
Tym razem przedstawił wykład COVID-19
a mózg – obserwacje neurologa. Jak zwykle
z wielką swadą zostały słuchaczom przekazane neurologiczne komplikacje wirusa,
które obserwuje się u od 18 do 80% chorych
i są to objawy związane z zajęciem ośrodkowego układu nerwowego (25%), obwodowego (9%) i mięśni (8%). Profesor mówił
o szczególnie uciążliwych zaburzeniach
funkcji poznawczych – „mgle” covidowej,
przewlekłym zmęczeniu, zaburzeniach
pamięci i świadomości. Profesor Andrzej
Potemkowski w wykładzie: Jak się nie dać
otępieniu w czasie pandemii przedstawił
obserwacje naukowe z ostatnich dwóch lat
dotyczące profilaktyki otępień. Mechanizmy ochrony przed demencją to przede
wszystkim zwiększanie lub utrzymanie
rezerwy poznawczej. Wykazano, że przedstawiciele zawodów bardziej wymagających
poznawczo wykazują mniejsze pogarszanie
funkcji poznawczych przed przejściem na
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emeryturę, natomiast osoby przechodzące
na nią z powodu złego stanu zdrowia miały
gorsze wyniki w zakresie pamięci werbalnej i jej płynności. Obecnie osoby najstarsze w krajach rozwijających się stanowią
najszybciej rosnącą grupę i dlatego należy
skupić się na ich biologii oraz starać się zaspokajać ich potrzeby oraz promować dobre
samopoczucie. W wykładzie omówione zostały wytyczne dotyczące prewencji, opracowane przez specjalną komisję powołaną
przez czasopismo Lancet (2020) oraz WHO
(2019). Wskazano nowe czynniki ryzyka
otępienia i są to: niedosłuch, urazy głowy,
zanieczyszczenie powietrza oraz abstynencja w wieku późniejszym. Wielkie znaczenie ma aktywność ruchowa, która osłabia
związane z wiekiem zmiany biomarkerów
w przedklinicznej postaci choroby Alzheimera i zmniejsza szkodliwy wpływ wieku na
główne biomarkery patofizjologii tej choroby. Ryzyko zakażenia COVID-19 jest większe u pacjentów z otępieniem naczyniowym
i chorobą Alzheimera, a choroby współistniejące, np. układu krążenia, cukrzyca, otyłość czy nadciśnienie wiążą się z gorszymi
wynikami klinicznymi. Otępienie zaburza też zdolność do przestrzegania zasad
zapobiegawczych: dystansu społecznego,
noszenia masek i odkażania rąk. Okazało
się, że otępienie i choroba Alzheimera były
w USA najczęstszym schorzeniem w grupie
11 950 zgonów z powodu koronawirusa od
marca do maja 2020 roku – 25,6% i dlatego
w okresie pandemii pacjenci z otępieniem
powinni być pod szczególnym nadzorem,
ponieważ to oni najczęściej odchodzą.

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

Bardzo ciekawy wykład Zdrowie mózgu
a życie seksualne – doświadczenia pandemii
wygłosił kierownik Kliniki Psychiatrii CMKP
prof. Michał Lew-Starowicz. Profesor mówił
o ryzyku infekcji związanych z aktywnością
seksualną, o zmianach zachowań seksualnych, wpływie na nie depresji i leków, przytoczył ciekawe wyniki badań prof. Izdebskiego
„Seksualność Polek i Polaków w czasie covid”
z 2020 roku. Konferencję zakończył wykład
dr Emilii Rutkowskiej i dr Iwony Zawady, będący efektem naukowej współpracy pomiędzy
szczecińskimi uniwersytetami i poruszający
bardzo ważny temat: Lęk – COVID-19 a choroby współistniejące. Bardzo interesujące,
a poza tym ładnie graficznie opracowane
wystąpienie ożywiło zmęczonych słuchaniem tylu wykładów słuchaczy. W podsumowaniu profesorowie Jerzy Samochowiec
i Andrzej Potemkowski wyrazili nadzieję, że
w przyszłym roku konferencja powróci do
auli Uniwersytetu Szczecińskiego.
Dla organizatorów forma konferencji online była nowością. Mieliśmy obawy
o odzew ze strony słuchaczy i odbiór tak
zaprezentowanych wykładów. W dniu sporządzania tego sprawozdania (13 kwietnia)
dane mówią za siebie – wykładu prof. Miodka wysłuchały 1303 osoby, a pozostałych wykładów od 350 do 600 słuchaczy. Zaznaczyć
należy, że nadal można zapoznać się z treścią wykładów, wystarczy wpisać w wyszukiwarce: dzien-mozgu.usz.edu.pl lub facebook.
com/KonferencjaDzienMozguSzczecin.
Dziękując za pomoc Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Szczecinie życzymy wszystkim dużo zdrowia.
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Wielki sukces szczecińskiej torakochirurgii
Operacja resekcji zwężonego odcinka tchawicy
dr hab. n. med. Jarosław Pieróg FETCS
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej
i Transplantacji PUM
Specjalistyczny Wojewódzki Szpital
Zespolony w Szczecinie (lok. Zdunowo)
Będąc na szkoleniu w Klinice Chirurgii
Klatki Piersiowej w Wiedniu w 2016 roku
zapoznałem się z nową metodą leczenia
podgłośniowego zwężenia tchawicy. Profesor Walter Klepetko zaprezentował metodę
chirurgicznego leczenia jednoczesnego
zwężenia krtani i tchawicy za pomocą
resekcji bliznowatego zwężenia tchawicy
wraz z chrząstką pierścieniowatą krtani
z wszczepieniem uformowanej do kształtu
klina chrząstki żebrowej w chrząstkę tarczowatą, aby zapobiec nawrotowi zwężenia
w miejscu zespolenia tchawicy i chrząstki
tarczowatej. Od tamtego czasu przygotowywałem się teoretycznie i praktycznie
resekując wiele izolowanych pointubacyjnych lub potracheotomijnych zwężeń
tchawiczych wraz z łukiem chrząstki pierścieniowatej, przywracając pacjentom swobodny oddech bez konieczności wykonania
okaleczającej tracheotomii.

W połowie grudnia ubiegłego roku
34-letnia chora w stanie ciężkiej niewydolności oddechowej na tle pozapalnego
zwężenia tchawicy i krtani została przyjęta do Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej
i Transplantacji PUM mieszczącej się w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie lokalizacja Zdunowo. Pacjentka od 2015 roku
wielokrotnie była hospitalizowana z tego
powodu w wielu ośrodkach akademickich
i w naszej klinice, gdzie była poddawana
laserowym endoskopowym poszerzaniom
bliznowato zwężonego odcinka tchawicy
i krtani. Zwężenie nawracało, a okresy
miedzy hospitalizacjami były coraz krótsze.
Po przyjęciu do naszej kliniki w grudniu
ubiegłego roku chora od razu była poddana
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endoskopowemu
udrożnieniu krtani i tchawicy, ale
zaraz po zabiegu wystąpił duży
obrzęk śluzówki
krtani i tchawicy
dodatkowo nasilając duszność.
Zapadła decyzja o ratującej
życie tracheotomii. Po poinformowaniu chorej
o ryzyku okołooperacyjnym chirurgicznej resekcji zmian bliznowatych
tchawicy i krtani podjęto się nowatorskiej
operacji wszczepienia uformowanej w klin
fragmentu chrząstki żebrowej w chrząstkę
tarczowatą, aby zapobiec nawrotowi zwężenia. 21 grudnia zespół chirurgów: dr hab.
Jarosław Pieróg, prof. Tomasz Grodzki,
dr Małgorzata Wojtyś, dr Piotr Kasprzak,
anestezjolog dr Małgorzata Białożyńska
i instrumentariuszka piel. Brygida Górska
wykonał operację resekcji zwężonego odcinka tchawicy wraz ze zwężoną chrząstką pierścieniowatą z implantacją klinowo
uformowanej chrząstki z żebra VIII prawego w chrząstkę tarczowatą. Operacja
trwała trzy godziny i przebiegła planowo,
a zespolenie miedzy tchawicą a chrząstką

tarczowatą wygojono z pozostawieniem
rurki tracheotomijnej, którą usunięto po
10 dniach od operacji. Chora po operacji
od razu podjęła własny, spontaniczny oddech, a badania bronchoskopowe potwierdziły wygojenie się zespolenia tchawicy
z chrząstką tarczowatą – pasaż bronchofiberoskopem przez zespolenie był swobodny.
Do chwili obecnej chora czuje się dobrze,
co też odzwierciedliła w napisanym liście.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

Operacja, którą przeszłam w Zdunowie, dała mi szansę na swobodny oddech
na dłużej – w co przestałam już wierzyć
i co wydawało się niemożliwe w moim przypadku. Od wielu lat zmagam się z podgłośniowym zwężeniem krtani – tkanka
bliznowata zarasta moje drogi oddechowe, sprawiając, że się duszę. Jej usuwanie
(poszerzanie krtani) dawało u mnie tylko
chwilową poprawę, bo blizna błyskawicznie odrastała... i już po kilku tygodniach
potrzebowałam kolejnego zabiegu dla ratowania życia. Moje życie było podzielone
na ciągłe powroty do szpitala na kolejne
operacje – i bardzo krótkie okresy swobodnego oddychania, zakłócone świadomością,
że za chwilę się skończą... Nowa operacja,
którą mi zaproponowano, była dużym ryzykiem, ale i wielką nadzieją na powrót do
normalnego życia. Było ciężko, ale warto
było podjąć to ryzyko. Chyba nigdy od początku mojej choroby nie oddychało mi się
tak dobrze przez tak długi czas. Każdy
dzień życia i każdy oddech jest cudem i nie
umiem wyrazić mojej wdzięczności dla
operujących mnie lekarzy za ten dar, jak
i dla całego personelu szpitala w Zdunowie
za wspaniałą, pełną troski opiekę.
Z powodu dużej liczby chorych leczonych respiratorem na oddziałach
intensywnej terapii w wyniku niewydolności oddechowej w przebiegu infekcji
COVID-19 należy spodziewać się zwiększonej liczby chorych z pointubacyjnym lub
potracheotomijnym zwężeniem tchawicy.
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej PUM
jest przygotowana merytorycznie i praktycznie do kompleksowego leczenia chorych
ze zwężeniami tchawicy i krtani.
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Polska Platforma Medyczna

otwarty dostęp do publikacji z zakresu medycyny
Dagmara Budek, dyrektor Biblioteki Głównej PUM, koordynator projektu PPM

Polska Platforma Medyczna – portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym
(PPM) – prezentuje dorobek polskich na-

ukowców w zakresie medycyny, stomatologii, farmacji, nauk o zdrowiu, medycyny
pracy i ochrony zdrowia, ma charakter
otwarty i jest jedynym tego typu repozytorium dziedzinowym w Polsce. Powstała
w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
Poddziałanie 2.3.1. Cyfrowe udostępnianie
informacji sektora publicznego ze źródeł
administracyjnych i zasobów nauki. Projekt, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, realizuje siedem
bibliotek uczelni medycznych (Białystok,
Gdańsk, Katowice, Lublin, Szczecin, Warszawa, Wrocław) oraz Instytut Medycyny
Pracy w Łodzi.
Ogólnym celem projektu jest zwiększenie dostępności i stworzenie możliwości ponownego wykorzystania informacji
sektora publicznego poprzez m.in. zapewnienie otwartego dostępu do pełnych
tekstów publikacji, rozpraw doktorskich,
danych badawczych i innych dokumentów
zgromadzonych w repozytorium, a także
prezentacja potencjału badawczego oraz
osiągnięć naukowych uczelni i instytutów medycznych na wspólnej platformie,
jak również zapewnienie dostępu do bazy
ekspertów z różnych dziedzin medycyny.
Cele szczegółowe natomiast to: stworzenie instytucjonalnego repozytorium
publikacji i danych badawczych oraz uruchomienie platformy, na której prezentowane będą: profile pracowników uczelni
i instytutów medycznych, teksty publikacji, dane będące wynikiem prowadzonych
badań naukowych, informacje o posiadanej
aparaturze badawczej i laboratoriach, realizowane projekty naukowe oraz uzyskane
patenty. Dodatkowo znajdą się tam także
informacje o organizowanych konferencjach i wydawanych czasopismach.

maj 2021

Każdy z partnerów projektu uruchomił
swoją własną platformę PPM. Polska Platforma Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie działa pod
adresem ppm.pum.edu.pl. Prezentowane są
na niej sylwetki i osiągnięcia naukowców
związanych z PUM.
Wszystkie typy zasobów rejestrowanych
na PPM są ze sobą powiązane, co najlepiej
widać przeglądając profile naukowców.
Można tam znaleźć informacje o publikacjach danego naukowca, wypromowanych
doktoratach, realizowanych projektach
i wdrożonych patentach. Dodatkowo na
profilu znajdują się linki do serwisów Scopus i Web of Science, co pozwala na szybkie
uzyskanie informacji o cytowaniach i in-

się dołączenie do PPM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Platforma centralna PPM dostępna jest
pod adresem www.ppm.edu.pl. Znajduje
się na niej na licencjach CC blisko 20 tys.
otwartych publikacji, ponad 1500 doktoratów i prawie 400 obiektów danych
badawczych.
Polska Platforma Medyczna realizuje
ogólnopolską i światową strategię wprowadzania otwartego dostępu do publikacji
naukowych i surowych danych badawczych
będących efektem badań finansowanych ze
środków publicznych. Otwartego dostępu
do efektów badań wymaga zarówno Unia
Europejska, jak i agendy finansujące ba-

deksie Hirscha danego autora. Wszystkie
profile są również powiązane z serwisem
ORCID (Open Researcher and Contributor
ID), zawierającym unikatowe identyfikatory
autorów publikacji naukowych.
Jednym z największych osiągnięć projektu jest otwarty dostęp do tekstów publikacji, doktoratów i danych badawczych,
które udostępniane są na licencjach otwartych Creative Commons (CC). Zarówno
system, jak i zasoby zostały dostosowane
do standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), co umożliwia korzystanie z nich osobom niewidomym lub
niedowidzącym.
Efektem projektu jest również uruchomienie platformy centralnej PPM, na której
dostępne są zintegrowane dane ze wszystkich ośmiu lokalnych platform partnerów
projektu. W niedługim czasie przewiduje

dania, takie jak np. Narodowe Centrum
Nauki, będące członkiem powołanej europejskiej koalicji S (cOAllition S) – grupy
12 narodowych agencji finansujących badania naukowe, której celem jest jak najszybsze wprowadzenie otwartego dostępu
do publikacji naukowych w Europie. Swobodny dostęp do efektów badań zwiększa
korzyści płynące z inwestowania w te badania, co w dalszej kolejności ma wpływ na
rozwój gospodarczy. Projekt PPM w pełni
odpowiada na te oczekiwania, poczynając od opracowania wspólnej dla wszystkich partnerów Polityki Otwartości PPM,
a następnie udostępniając w modelu Open
Access, zgodnie z zapisami tej Polityki,
publikacje, doktoraty oraz dane badawcze
zdeponowane na PPM PUM.
Zapraszamy do korzystania z zasobów
platformy.

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

Pozdrowienia
z ośrodka RELAKS
w Międzywodziu

Pozdrowienia z ośrodka RELAKS w Międzywodziu dla Redakcji
i Czytelników Vox Medici. Cieszymy się, że po roku oczekiwań, pomimo obostrzeń,
nasz wyjazd wreszcie doszedł do skutku. Przyjechaliśmy 24 marca i zostaniemy do końca miesiąca. Reżim sanitarny (jak w wojsku – maski włóż i tylko w maskach po ośrodku, nie mówiąc o dystansie i dezynfekcji) przestrzegany jest przez kuracjuszy i personel. Wiosna jest zawsze piękna, lecz nie zawsze mamy możliwość obserwacji jej
w rytmie kołyszących się fal, z szumem morza w tle. Pogoda jak w marcu – słońce, chmury, trochę deszczu i znowu
słońce. Personel miły, jedzenie dobre (nie musimy się martwić co jutro na obiad, nie trzeba zmywać naczyń), nie
ma tłoku i hałasu, plaża cała dla nas – jednym słowem pełny RELAKS. Jeszcze raz pozdrawiamy ze słonecznego
dzisiaj Międzywodzia, a specjalne gorące (jak dzisiejsza pogoda) podziękowania dla Pani doktor Haliny Teodorczyk
za starania i wytrwałość by ten wyjazd doszedł do skutku.
Uczestnicy turnusu (seniorzy z OIL Szczecin)
PS. W załączeniu zdjęcie jak wyglądamy po zjedzeniu obiadu.

UCZESTNICTWO W KOLE SENIORA
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi warunków uczestnictwa lekarzy Seniorów – członków naszej
Izby w Kole Seniora – przypominamy, że aby zostać naszym członkiem i uczestniczyć w spotkaniach, wyjazdach oraz organizowanych przez nas imprezach wystarczy mieć skończone odpowiednio: kobiety 60, a mężczyźni 65 lat. Jeśli spełniacie Państwo ten warunek, serdecznie zapraszamy w nasze kręgi!
lek. dent. Halina Teodorczyk – przewodnicząca Koła Seniora ORL w Szczecinie
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VOX MEDICI

SPORT / OGŁOSZENIA
Karty sportowo‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie
Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskali możliwość
skorzystania z karnetów sportowo‑rekreacyjnych.
W ramach jednej karty będą Państwo mogli korzystać z wielu
dyscyplin, takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik,
sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki i innych…

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

Do wyboru dwie opcje:

FitProfit: 129,25 zł

FitSport: 61,01 zł

cena karty nielimitowanej

cena karty na 8 wejść

Ogłoszenia drobne
• Poszukujemy lekarza rodzinnego do pracy w przychodni POZ, przy ul. Szosa Polska,
Szczecin, tel. 728 945 044, mrkris246@
gmail.com

• Zatrudnię lekarza dentystę w gabinecie bez umowy z NFZ w Szczecinie,
tel. 608 662 814

• Zapraszamy lekarzy do pracy w POZ
w Choszcznie, bardzo atrakcyjne stawki.
Możliwość otwarcia specjalizacji z medycyny rodzinnej, tel. 601 078 924

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

–

–

–

Miejsce

Strona
wewnętrzna

900 zł

500 zł

400 zł

300 zł

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

Ogłoszenia drobne WEWNĄTRZ NUMERU
Nekrologi, wspomnienia o lekarzach

bezpłatnie

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

bezpłatnie

Ogłoszenia drobne do 20 słów bez ramki

50 zł

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

100 zł

moduł 1/16 strony (kolor)

125 zł

moduł 1/8 strony (bez koloru)

170 zł

moduł 1/8 strony (kolor)

200 zł

2 powtórzenia

5%

3 powtórzenia

10%

4 powtórzenia

15%

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

5 powtórzeń

20%

C-6 1/4 kartki

0,60 zł

6 powtórzeń

22%

C-5 1/2 kartki

0,80 zł

umowa na minimum 20 wydań

cena negocjowana

C-4 cała kartka

1 zł

Dołączenie płyty CD do wydania

do uzgodnienia

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji – Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 w. 116
Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: voxmedici@oil.szczecin.pl

maj 2021
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Praca
dla DENTYSTY
w Szczecinie
W Klinice Implantologii i Ortodoncji HAHS oferujemy

Oferujemy również:

specjalistyczne usługi stomatologiczne na najwyższym,

możliwość rozwoju w wielu dziedzinach stomatologii

europejskim poziomie. Leczymy pacjentów z Polski

własne laboratorium protetyczne

oraz całej Europy.

sprawdzony program płynnego wdrożenia

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

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

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

FELIETON

Prof. Rudolf Weigel –
niechciany noblista
dr n. med. Wojciech Żebrowski
Profesor Rudolf Stefan Weigel to wielki
biolog i wybitny uczony polski, twórca szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, uhonorowany tytułem: „Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata”.
Urodził się w 1883 roku na Morawach
w zamożnej austriacko-węgierskiej rodzinie. Polskość zawdzięcza ojcu, rodowitemu Polakowi, za którego wyszła matka
po śmierci swojego pierwszego męża.
Po maturze w Stryju studiował zoologię
na Uniwersytecie we Lwowie. Rozpoczął
też studia medyczne, ale ich nie ukończył.
W 1907 roku obronił doktorat, a w 1913 habilitację z anatomii porównawczej i histologii na wydziale weterynarii. Kiedy wybuchła
I wojna światowa, a wraz nią epidemia tyfusu plamistego, R. Weigel skoncentrował
się na opracowaniu szczepionki. Sprawa
była pilna, ponieważ znany od 1910 roku
zarazek tyfusu (Rickettsia provazekii) powodował bardzo wysoką, 60% śmiertelność,
jeszcze wyższą w przypadku starszych osób.
Podczas I wojny światowej zmarło z tego
powodu około trzy miliony ludzi. Pracując w Szpitalu Wojskowym w Przemyślu,
a od 1920 roku na Uniwersytecie Lwowskim, zaprojektował większość potrzebnych
przyrządów i opracował metodę karmienia wszy krwią uodpornionych na tyfus
„karmicieli”. Ponieważ taki status osoby
ratował wówczas życie, więc „karmicielami” byli m.in.: prof. Franciszek Nadachowski (AGH), prof. Jerzy Unolt (Akad.
Ekon. w Poznaniu), doc. dr Aleksander
Frąckiewicz (PWSM w Krakowie), prof.
Stefan Banach – wybitny matematyk, Zbigniew Herbert – poeta, Mirosław Żuławski
(ojciec reżysera Andrzeja), Stanisław
Skrowczwski – dyrygent, Stefania Skwarczyńska – szef Lwowskiego Okręgu AK,
Czesława Grabska – bratanica przedwojennego premiera, Andrzej Szczepkowski – aktor i wielu innych sławnych ludzi.
Insekty infekowano laboratoryjnie, uśmiercano i poddawano sekcji pod mikroskopem,
w celu wypreparowania jelit wraz z zarazkami. Po sporządzeniu zawiesiny odwirowywano i rozlewano płynną zawartość
do trzech pojemników o trzech różnych
stopniach stężenia oraz ampułkowano.
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Pełną odporność dawało przyjęcie trzech
dawek szczepionki o trzech różnych stężeniach. Po udanych testach na świnkach
morskich i sobie samym R. Weigel poinformował o sukcesie w 1930 roku Polską
Akademię Umiejętności. W tym samym
roku został zgłoszony do Nagrody Nobla.
Papież Pius XI mianował R. Weigla Komandorem Orderu Świętego Grzegorza
Wielkiego – najwyższym odznaczeniem
przyznawanym osobom świeckim. Do wybuchu II wojny światowej, z wyjątkiem roku
1935, Weigel był regularnie nominowany
do Nobla. Tymczasem szczepionka ratowała życie milionom chorych na świecie,
w Polsce szczepiono ludzi mimo zakazu
okupantów! Kiedy R. Weigel dowiedział się,
że w warszawskim getcie przebywa prof.
Ludwik Hirszfeld, natychmiast przemycił przez syna, jako kuriera, szczepionkę
dla profesora i tysiące dawek dla innych
osadzonych, które rozprowadził odpłatnie, wbrew intencjom Weigla, tamtejszy
Judenrat.
Wybuch II wojny światowej skomplikował pracę naukową ośrodka. Najpierw
sowieci poddali działalność Instytutu
nadzorowi NKWD, mianując dyrektorem
S.T. Tierechowa – „pastucha znad Donu”
oraz kierując całą produkcję szczepionki na potrzeby swojej armii. Do Lwowa
przyjechał Nikita Chruszczow i zaproponował R. Weiglowi członkostwo we Wszechzwiązkowej Akademii Nauk oraz intratną
pracę i kierownicze stanowisko w Moskwie,
ale propozycję R. Weigel odrzucił. Kiedy
„w rewanżu” generał Iwan Sierow chciał
przenieść Instytut Weigla w głąb Rosji,
uratował go N. Chruszczow lokując produkcję w budynku lwowskiego gimnazjum
żeńskiego.

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

Wkrótce po zajęciu Lwowa przez Niemców gen. SS Fritz Katzmann zaproponował
Weiglowi podpisanie Volklisty. Profesor
odpowiedział:
„Ojczyznę wybiera się tylko raz,
ja dokonałem wyboru w 1918 roku”
Podpisania Volklisty odmówił także
jego brat Fryderyk – sędzia i wybitny prawnik II RP. Niemcy wkrótce ponowili swoją
propozycję dodając gwarancję poparcia
kandydatury profesora do Nagrody Nobla.
Kiedy ponownie odmówił, zaczęli mu grozić, informując o rozstrzelaniu 23 profesorów lwowskich z 3/4 lipca 1940 roku.
I tym razem R. Weigel nie ugiął się.
Po wkroczeniu sowietów do Lwowa,
w lipcu 1944 roku ponownie odezwał się
N. Chruszczow proponując profesorowi
powołanie sieci instytutów przeciwtyfusowych na Ukrainie i funkcję dyrektora
z siedzibą w Kijowie. Profesor odmówił,
wybrał Kraków, chociaż do końca życia
nie potrafił odnaleźć się w socjalistycznej rzeczywistości. Produkcję szczepionki
władza ludowa powierzyła Państwowemu
Zakładowi Higieny, a z etykietek ampułek
usunięto nazwisko twórcy.
Wiosną 1946 roku prof. R. Weigel
wyjechał do Sztokholmu na rozmowy
z członkami Komitetu Noblowskiego, ale
polski komunistyczny rząd nie był zainteresowany ich pozytywnym wynikiem.
Pod koniec życia profesora młody, nasłany,
doktorant Zdzisław Przybyłkiewicz rozpętał nagonkę zarzucając Weiglowi, to co
de facto sam miał na sumieniu – kolaborację. Tego profesor nie przeżył, zmarł
po udarze mózgu 11 sierpnia 1957 roku
w wieku 74 lat, w Krościenku. Spoczywa
na Cmentarzu Rakowieckim w Krakowie.
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KOŁO HISTORYCZNE

Koło Historyczne
lek. Maciej Mrożewski
Pani dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska podjęła się opracowania
informacji o niezwykłej postaci, jaką
była prof. Irena Konopacka-Semadeni –
stomatolog, lekarz medycyny, żołnierz
Armii Krajowej „dr Konstancja”, opiekunka „Cichociemnych”, bohaterka powstania warszawskiego, współtwórczyni

tradycji polskiej stomatologii, założycielka
i kierownik Katedry Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM w Szczecinie. Czytając
o jej przeżyciach z powstania warszwskiego, szczególnie o dramacie rannych
będących pod jej opieką w szpitalu na
Powiślu Czerniakowskim, jestem przekonany, że odznaczała się niezwykłą siłą

woli i patriotyzmem. Z szacunkiem wypowiadała się o niej Elżbieta Zawacka „Zo”
(1909–2009), kurierka Komendy Głównej
AK, druga Polka w historii Wojska Polskiego awansowana do stopnia generała
brygady (odznaczona Orderem Orła Białego nadanym przez Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego).

Pani Irena Konopacka-Semadeni
„dr Konstancja” 1901–1984 r.
dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska
Jako lekarz dentysta chciałam przybliżyć
sylwetkę Pani Profesor, której niestety nie
było mi dane poznać osobiście. Rozpoczęłam studia, kiedy Pani Profesor przeszła na
emeryturę i wróciła do Warszawy. Szukając
materiałów, czytając informacje dostępne w internecie oraz innych materiałach
źródłowych, zdałam sobie sprawę jak nadzwyczajną osobowością była Pani Profesor.
Zastanawiałam się, jakie czynniki ukształtowały jej niezłomność, osobistą odwagę
i determinację w dążeniu do celu. Nikt
przecież nie rodzi się bohaterem. Czytając
życiorys Pani Profesor tylko takie słowa
cisną się na usta: kobieta niezłomna, bohaterka [1, 2, 3].
Pani Profesor urodziła się 5 maja
1901 roku we wsi Hołuzja koło miasta
Sarny. Jej rodzicami byli Konstancja
z Zaleskich i Wojciech Antoni Konopacki – polski inżynier, pracownik kolei.
Naukę rozpoczęła w moskiewskiej szkole
z internatem dla polskich dziewczynek.
W roku 1916 umarła jej matka, a w 1917
w Rosji wybuchła rewolucja październikowa. Razem z ojcem starała się o wyjazd do
Polski, ale zgodę otrzymała tylko Pani Profesor. W roku 1917, mając zaledwie 16 lat,
przyjechała do Polski, do Warszawy, gdzie
kontynuowała edukację w żeńskim gimnazjum Haliny Gepnerówny. Utrzymywała
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się udzielając korepetycji z matematyki.
W roku 1920 zdała maturę i wstąpiła na
Politechnikę Warszawską. Jednak trudna sytuacja finansowa spowodowała, że
zmieniła kierunek studiów. W roku 1925
ukończyła Państwowy Instytut
Dentystyczny [1, 2]. Z zawodem
lekarza, w tym również lekarza
dentysty, związała się na całe
życie. Przed wybuchem II wojny
światowej Pani Profesor zmieniła stan cywilny – w 1927 roku
zawarła związek małżeński
z Tadeuszem Semadenim, sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie – oraz urodziła dwóch
synów: Allana Andrzeja (Alika)
w 1928 roku i Zbigniewa w 1934
[1, 2]. Po wybuchu II wojny światowej, jak większość inteligencji w Polsce, dostała powołanie
do wojska (nie wiadomo czy brała udział
w kampanii wrześniowej). Pani Profesor
razem z mężem od początku wojny działała
w strukturach Podziemnej Polski Walczącej [4, 5, 6, 7].
Elżbieta Zawacka – „Cichociemna”,
emisariuszka Komendanta Głównego AK
Grota-Roweckiego, przepięknie napisała
o jednym z epizodów okresu II wojny światowej (a przecież było ich wiele). Po przedostaniu się z Londynu do Warszawy przez
kilka dni przebywała pod opieką „ciotki
w w w.o i l.szcze c i n.p l

Cichociemnych”, Ireny Semadeni, w jej
mieszkaniu w Warszawie przy ul. Noakowskiego 20 [8, 9]. Opisała to następująco
w swym liście pisanym w Toruniu 2 grudnia 1997 roku do Zbigniewa Semadenie-

go, syna Pani Profesor: Szanowny, Drogi
Panie. Dziękuję Panu za przysłanie cennej
relacji o służbie żołnierskiej Pana Matki […]
Przebywając u Was od l0 lub 11 września
1943 roku na ul. Noakowskiego, co wieczór z Ojcem i Bratem Pana przesuwaliśmy chorągiewki frontu wschodniego na
dużej mapie, wiszącej w wąskim, tak to
pamiętam, pokoju. Jakże miło i serdecznie
wspominam kilkudniowy pobyt u Was,
a zwłaszcza Pana Matkę tak życzliwie mną
się opiekującą [10].
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Również wspaniałym, ale i tragicznym
okresem jest czas powstania warszawskiego. Czytając wspomnienia z tamtego okresu
życia zawarte w dostępnych publikacjach,
w tym we własnych wspomnieniach Pani
Profesor, które zostały spisane i znajdują
się w Muzeum Powstania Warszawskiego
jak również w opracowaniu autorstwa syna,
Profesora Zbigniewa Semadeni „Powstańczy szpital „dr Konstancji” na Czerniakowie” przewija się nie tylko dramatyzm
i tragizm tamtych czasów.[5, 6] Heroizm
i determinacja Pani Profesor widoczna jest
nie tylko w ratowaniu rannych, ale również
współpracowniczek, kiedy sanitariuszkom
każe odejść z lżej rannymi, i zostaje sama
z młodszym synem. Tą niezłomność, odwagę i heroizm widzimy również wtedy, gdy
Niemcy 20 września1944 roku pacyfikują Czerniaków[7, 9, 11]. Kiedy na oczach
dr Konstancji, bo tak nazywano Panią Profesor dochodzi do niewyobrażalnego mordu
bezbronnych ciężko rannych powstańców.
Kiedy na rozkaz niemieckiego oficera strzelającego do rannych, dr Konstancja musi
potwierdzać zgony ponad 110 powstańców zamordowanych na jej oczach z zimną
krwią. Udaje się z tej masakry uratować
17-stu.[5, 6, 7, 9, 10, 11] A przecież sama
przeżywa własną tragedię – 19 września
1944 r. w walce na Politechnice Warszawskiej ginie mąż Tadeusz, a syn Alan Andrzej umiera tego samego dnia z powodu
odniesionych ran.[3, 4, 5, 6, 7, 9, 10]
Po zakończeniu wojny wyruszyła do
Gdańska, gdzie w latach 1945–1948 została kierownikiem kliniki stomatologicznej
Akademii Medycznej. Pani Profesor, która
przed wojną ukończyła Państwowy Instytut
Dentystyczny, w Gdańskiej Akademii Medycznej na wydziale lekarskim uzupełniła

studia dentystyczne i medyczne. W roku
1948 na wydziale lekarskim AM złożyła
egzaminy dyplomowe, a w roku 1950 obroniła pracę doktorską z dziedziny ginekologii [1, 2]. Następnym przystankiem stał
się Szczecin. Pani Profesor zorganizowała
oraz objęła kierownictwo Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Pomorskiej Akademii
Medycznej. Wraz z dr. Tadeuszem Karnibadem oraz dr. Aleksandrem Kulikowskim
stworzyli zręby oddziału dentystycznego Pomorskiej Akademii Medycznej, organizując,
oprócz Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Zakład Stomatologii Zachowawczej i Protetyki [1, 2, 3, 13]. W następnych
latach Pani Profesor skupiła się na pracy
naukowej. W roku 1955 została doktorem
habilitowanym, uzyskując tytuł docenta,
a w roku 1961 – profesorem nadzwyczajnym. Pracowała zawodowo i szkoliła przyszłe kadry nauczycieli akademickich PAM,
będąc promotorem doktoratów i opiekunem
przewodów habilitacyjnych. W roku 1963
została wydana przez PZWL „Traumatologia szczękowa” autorstwa Pani Profesor.
We wspomnieniach współpracowników
uważna była za bardzo wymagającego szefa
i również bardzo biegłego chirurga, dla
którego dobro pacjenta było dobrem nadrzędnym. Niestety, koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku to czas zmagania
się z chorobami, z których najtrudniejszym okazał się zanik nerwów w prawej
ręce, co uniemożliwiło Pani Profesor
pracę zawodową. W roku 1969 przeszła
na emeryturę. Funkcję kierownika Kliniki
Chirurgii Stomatologicznej PAM pełniła
do 30 września 1969 roku, a kierownika
katedry do 1 sierpnia 1970 roku. W roku
1970, prawie po 20 latach, pożegnała na
zawsze Szczecin i wróciła do Warszawy,

gdzie spędziła ostanie lata życia. Umarła
8 kwietnia 1984 roku. Została pochowana
na cmentarzu ewangelicko-reformowanym w Warszawie [1, 2, 3]. Szczecińskie
Stowarzyszenie Czas, Przestrzeń, Tożsamość od 2007 roku na Cmentarzu Centralnym sadzi Drzewka Pamięci (także
Dęby Pamięci), symbolicznie upamiętniając zmarłych, którzy swoje życie związali
ze Szczecinem, natomiast ich groby nie
znajdują się w szczecińskich nekropoliach.
W roku 2009 posadzono dąb – Drzewko
Pamięci poświęcone Pani Profesor Irenie
Konopackiej-Semadeni. W uroczystości
wziął udział syn Pani Profesor – prof. Zbigniew Semadeni [14].

„Nie umiera ten kto pozostaje w sercach i pamięci”
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Koło Historyczne
lek. Maciej Mrożewski
Od 2019 roku informujemy Państwa o dostępnych biografiach lekarzy z listy uczestników powstania warszawskiego, w okresie
powojennym przebywających na „naszym
terenie”, potwierdzonych przez Muzeum
Powstania Warszawskiego. Można przeżywać szczególne chwile i wzruszenia, jak ma
się do czynienia z dokumentami rodzinnymi tych bohaterów. Tak było np. w przypadku pamiątek po doktorze Zbigniewie

Dworaku ps. dr Maks – Vox Medici 1/2020,
czy onegdaj oglądając materiały rodzinne
Pani Doktor B. Dorożyńskiej-Zawiszy de
Sulima dotyczące Jej ojca Jana Dorożyńskiego ps. Adam, pieczołowicie przechowywane i będące szczególną pamiątką
tamtych dni.
Poprosiłem dr. G. Wojciechowskiego o opisanie biografii J. Dorożyńskiego, a Pani dr B. Dorożyńskiej-Zawisza

de Sulima składam gorące podziękowanie
za udostępnienie pamiątek i wyrażenie
zgody na ich publikację w Vox Medici.
W związku ze zbliżającą się możliwością przeniesienia Izby do nowej siedziby jesteśmy przekonani, że bohaterowie
tamtych dni znajdą godne upamiętnienie
na tablicy im poświęconej, która zostanie
zrealizowana przez naszą Izbę Lekarską
zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami.

Jan Dorożyński „Adam” (1899–1986).
Pracowity życiorys
Grzegorz Wojciechowski
Zdjęcie przestawia wymarsz oddziału powstańców warszawskich po kapitulacji powstania. Jest 5 października 1944 roku.
Żołnierze pod niemieckim dozorem idą
do niewoli. Zwraca uwagę wysoka postać
w białym płaszczu i z żołnierskim kocem
przewieszonym przez ramię. To Jan Dorożyński – „Adam”. Lekarz, szef służby medycznej VII Obwodu AK „Obroża”. Zdjęcie
zamieszczone zostało w miesięczniku „Signal”. Był to organ prasowy Wydziału Propagandy Oberkommando der Wehrmacht,
ukazujący się w latach 1940–1945. Drukowany był w kilkunastu wersjach językowych,
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w olbrzymim nakładzie sięgającym 2,4 mln
egzemplarzy. Wzorowany na amerykańskim „Life”, bogato ilustrowany, mimo
propagandowego charakteru był źródłem
informacji o działaniach wojennych dla
ludności okupowanej Europy. Wiadomość
o zamieszczonym zdjęciu dotarła do rodziny dr. Dorożyńskiego – matki i córki, które
w czasie powstania szczęśliwie przebywały
poza Warszawą. Dla rodziny była to pierwsza informacja, że przeżył on powstanie
i jego kapitulację [7, 8].
Jan Dorożyński urodził się 19 grudnia 1899 roku w miejscowości Sopów koło
Mielca. Syn Dionizego i Zuzanny, miał
dwóch braci i siostrę. Po uzyskaniu matury

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

w 1917 roku został wcielony do wojska austriackiego. Do października 1918 roku
służył w 35. Pułku Strzelców, jednocześnie
kończąc szkołę oficerów rezerwy. Po odzyskaniu niepodległości jako ochotnik
wstąpił do polskiego wojska i został żołnierzem 17. Pułku Piechoty w Rzeszowie.
Zdemobilizowany w 1921 roku rozpoczął
studia medyczne na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Dyplom lekarski uzyskał w 1928 roku. Pracę zawodową rozpoczął w szpitalu w Śniatyniu.
Po ukończeniu szkolenia w Państwowym
Instytucie Higieny w 1930 roku został zastępcą a następnie lekarzem powiatowym
powiatu warszawskiego. Tę funkcję pełnił
do września 1939 roku. W okresie 20-lecia
międzywojennego pozostawał żołnierzem
rezerwy. Odbył wiele ćwiczeń i szkoleń
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wojskowych, w 1925 roku uzyskał stopień
podporucznika [5, 7].
Po kampanii wrześniowej dr Dorożyński nadal pełni funkcję lekarza powiatowego. Jednocześnie, od 1940 roku, czynnie
włączył się w działalność konspiracyjną.
W 1940 roku, w trakcie organizacji Związku Walki Zbrojnej utworzono VII Obwód
obejmujący teren powiatu warszawskiego.
W skład tego powiatu wchodziły gminy
wokół Warszawy – stąd kryptonim VII Obwodu – „Obroża”. Szefem służby medycznej
został dr Dorożyński pseudonim Adam. Organizował szkolenia personelu sanitarnego, zaopatrzenie punktów opatrunkowych
Obwodu, pozyskiwał do współpracy lekarzy
i przygotowywał szpitale polowe. Stanowisko lekarza powiatowego było w tej konspiracyjnej działalności bardzo przydatne. Na
bazie oficjalnej administracji powstawała
sieć powiązań służących podziemnemu
państwu. Przykładowo – odbywały się oficjalne szkolenia sanitarne i obrony przeciwlotniczej, w których szkolącymi się byli
młodzi członkowie ZWZ a następnie AK [1].
Oddziały Obwodu „Obroża” przeprowadziły
około 300 akcji dywersyjnych polegających
na zdobywaniu broni, niszczeniu środków
łączności, wysadzania kolejowych transportów wojskowych [6]. Na czas powstania zadaniem „Obroży” było opanowanie

terenów podwarszawskich i zablokowania
dróg prowadzących do Warszawy. Miało
to stanowić osłonę walczących w Warszawie oddziałów. Niestety plan ten się nie
powiódł. Siły powstańcze były zbyt słabe.
Musiało dojść do przeformowania i dowództwo „Obroży” zostało podporządkowane
dowódcy III Rejonu I Obwodu Śródmieście
majorowi W. Brzezińskiemu „Ratuszowi”.
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Personel szpitala w Bomlitz. Pierwszy z lewej – dr Dorożyński, pierwszy z prawej – dr Kortas

Kompania osłonowa „Obroży” stworzyła
trzon nowego zgrupowania „Zaremba”
[2]. Szef służby medycznej przy sztabie
„Obroży” por. Jan Dorożyński „Adam”
już w pierwszym dniu powstania zorganizował wraz z ppor. lek. Edwardem Drescherem „Boguszem” szpital polowy na
terenie zgromadzenia sióstr franciszkanek
przy ul. Hożej 53. Po kilku dniach walk,
wskutek dużego napływu rannych, uru-

chomiono w domu przy ul. Poznańskiej 11
duży szpital polowy i przeniesiono do niego
szpital z Hożej. Lekarze korzystali z pracowni rentgenologicznej płk. prof. Witolda
Zawadowskiego, mieszczącej się w domu
przy ul. Poznańskiej 17. Zespół szpitalny na
ul. Poznańskiej, wyposażony w salę operacyjną, mógł pomieścić około 80 łóżek. Przez
cały czas powstania leczono w nim blisko
w w w.o i l.szcze c i n.p l

450 rannych [2, 3]. To o tym szpitalu pisała
dr Amelia Korycka w artykule o profesorze
Drescherze w nr 2/2021 „Vox Medici”. Doktor Dorożyński był komendantem zespołu
szpitalnego i jednocześnie pełnił funkcję
szefa służby medycznej zgrupowania „Zaremba”, a następnie batalionu „Piorun”.
Po upadku powstania warszawskiego dostał się do niewoli. Jako jeniec o numerze 102518 przebywał w stalagu Lamsdorf
(obecnie Łambinowice), a następnie w oflagu Sandbostel niedaleko Bremy. Obóz
został wyzwolony przez wojska brytyjskie
29 kwietnia 1945 roku. Po odzyskaniu wolności dr Dorożyński pracował w Polskim
Szpitalu Cywilnym w Fallingbostel. Szpital ten został przeniesiony do pobliskiego
Bomlitz, gdzie dr Dorożyński został ordynatorem oddziału dziecięcego. Personel
medyczny składał się głównie z jeńców
wyzwolonych obozów [4]. Komendantem
szpitala był Roman Rettinger, po powrocie
do kraju pierwszy dyrektor szpitala przy
ul. Unii Lubelskiej w Szczecinie. Doktor
Rettinger przeniósł do kraju cały zespół
szpitalny, dzięki któremu mógł powstać
Szpital PCK [9]. W Bomlitz pracował dr Jan
Kortas, chirurg – przyszły kierownik I Kliniki Chirurgii PSK 1. Znajomość z dr Dorożyńskim przekształciła się w przyjaźń.
Przetrwała ona następne kilkadziesiąt lat.
Profesor Kortas w pięknym przemówieniu
pożegnał swego przyjaciela na pogrzebie
w 1986 roku [8].
W sierpniu 1946 roku dr Dorożyński
wrócił do kraju. W drodze do Warszawy
zarejestrował się w punkcie repatriacyjnym w Szczecinie. We wrześniu pracował
w Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie
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na stanowisku inspektora lecznictwa. Po
miesiącu minister zdrowia mianował go
lekarzem wojewódzkim w Szczecinie. Po
zakończeniu pracy na tym stanowisku
kilka miesięcy pracował w Szpitalu Zakaźnym przy ul. Arkońskiej [5]. W czerwcu 1951 roku objął stanowisko dyrektora

Opaska powstańcza dr. Dorożyńskiego

PSK przy Unii Lubelskiej. Jednocześnie
został st. asystentem w I Klinice Pediatrii.
W 1953 roku uzyskał II stopień specjalizacji z pediatrii. Dyrektorem PSK 1 był
przez 16 lat, aż do emerytury, na którą
przeszedł w 1967 roku. Nadal był aktywny zawodowo. Przez 10 lat, do 1977 roku,
pracował w Specjalistycznym ZOZ przy
ulicy Janosika. Jako lekarz, na różnych
stanowiskach, przepracował 49 lat – 10 lat
w II Rzeczypospolitej, sześć lat w czasie
okupacji (w tym dwa miesiące w czasie
powstania), rok w Niemczech w brytyjskiej
strefie okupacyjnej i 31 lat po wojnie. Stąd
tytuł tego artykułu. Zmarł 5 lipca 1986 r.
Spoczął na Cmentarzu Centralnym.
Za działalność konspiracyjną w listopadzie 1943 roku odznaczony został Krzyżem
Zasługi z Mieczami. Za udział w powstaniu

warszawskim w październiku 1944 roku
przyznano mu Krzyż Walecznych. Oba
odznaczenia zostały potwierdzone przez
ministra obrony narodowej polskiego rządu
w Londynie [7]. Ordery te odebrał prof.
Drescher w czasie pobytu w Londynie na
zjeździe naukowym [8].
W latach 1979–1991 dyrektorem PSK 2
na Pomorzanach był Zygmunt Dorożyński.
To bratanek Jana. On również brał udział
w powstaniu warszawskim. Był dowódcą
drużyny w Grupie AK „Kampinos”. Uczestniczył w ataku na lotnisko bielańskie oraz
w bitwie pod Jaktorowem [1].

Grzegorz Wojciechowski
Członek Koła Historycznego ORL
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UCHWAŁY OZL
Uchwały Okręgowego Zjazdu Uchwała nr 4/2021/VIII-Z w sprawie zatwierdzenia wykonania buLekarzy OIL w Szczecinie
z dnia 31 marca 2021 r.
PODJĘTE W TRYBIE OBIEGOWYM W RAMACH GŁOSOWANIA PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 30–31
MARCA 2021 R.

dżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2020 rok
§ 1.

Zatwierdzić wykonanie budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za
2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała nr 1/2021/VIII-Z w spraUchwała
wchodzi
w
życie z dniem podjęcia.
wie przyjęcia Regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Uchwała nr 5/2021/VIII-Z w spraIzby Lekarskiej w Szczecinie zwowie przeznaczenia zysku za
łanego w celu podjęcia uchwał
2020 rok
§ 1.
w trybie obiegowym w dniach od
Przeznaczyć
zysk
netto
za 2020 rok w kwo30 marca 2021 r. od godz. 8.00 cie 1 504 381,76 zł. (słownie:
jeden milion
pięćset cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt
do 31 marca 2021 r. do godz.
jeden zł 76/100) na zwiększenie Funduszu
23.59
Statutowego.
§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2.

§ 1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2021/VIII-Z w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowej Rady
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok
§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, stanowiące
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2021/VIII-Z w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok
§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

Przyjmuje się Regulamin Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie zwołanego w celu podjęcia
uchwał w trybie obiegowym w dniach od
30 marca 2021 r. od godz. 8.00 do 31 marca 2021 r. do godz. 23.59, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6/2021/VIII-Z w sprawie udzielenia absolutorium
Okręgowej Radzie Lekarskiej
w Szczecinie za 2020 rok
Udzielić absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021/VIII-Z w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie za 2020 rok
§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, stanowiące załącznik do
niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2021/VIII-Z w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowego Sądu
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok
§ 1.

Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok,
w w w.o i l.szcze c i n.p l

stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2021/VIII-Z w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania Okręgowej Komisji
Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok
§ 1.
Zatwierdzić roczne sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie za 2020 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2021/VIII-Z w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na 2021 rok

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 965 z późn. zm.) oraz
art. 14hb 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1842 z późn. zm.), Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjąć budżet Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na 2021 rok, który stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Uchwała nr 11/2021/VIII-Z w sprawie dopuszczalności
deficytu budżetowego
§ 1.
1. Przy realizacji wydatków budżetowych
w roku 2021 dopuszcza się deficyt budżetowy w wysokości do 10% przychodów netto, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Decyzje o uruchomieniu środków, o których mowa w ust. 1, podejmuje Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie na
wniosek jej Prezydium.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOX MEDICI

UCHWAŁY ORL
Uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 26.03.2021 r.
Uchwała Nr 37/2021/VIII
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
ZA 2020 ROK

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie zatwierdza sprawozdanie finansowe
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
za 2020 rok.

§ 2.
Sprawozdanie finansowe składa się z:
1. Bilansu – suma aktywów i pasywów:
12.483.907 zł 95/100 gr,
2. Rachunku zysków i strat – zysk netto:
1.504.381 zł 76/100 gr,
3. Informacji dodatkowej.

§ 3.
Upoważnia się Prezesa Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magdę Wiśniewską oraz Skarbnika Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie do złożenia
właściwym organom sprawozdania finansowego w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 4.

Uchwała Nr 39/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej ORL w Szczecinie z dnia 26 kwietnia
2021 r. dot. zwolnienia/umorzenia składek
członkowskich:
1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 40/2021/VIII
W SPRAWIE ZMIAN WPROWADZONYCH DO LISTY
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA STAŻY PODYPLOMOWYCH LEKARZY I LEKARZY
DENTYSTÓW

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą rozszerzenia listy podmiotów uprawnionych
do prowadzenia stażu podyplomowego oraz
staży cząstkowych lekarza i lekarza dentysty o nw. podmioty lecznicze:
1. LIGHTHOUSE DENTAL & BEAUTY
dr n. med. Dominika Polakul. Arkońska
51/5, 71-455 Szczecin
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty,
2. SONOMED StomatologiaIndywidualna Praktyka Stomatologiczna Małgorzata Wiechowska, ul. Pocztowa 28,
70-361 Szczecin
1 miejsce stażowe dla lekarza dentysty.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z 28.04.2021 r.
Uchwała Nr 38/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 26 kwietnia 2021 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 zapomogi finansowej:
1. (…) – zapomoga finansowa (losowa) –
10 000,00 zł
4. Odmowa przyznania zapomogi finansowej ze względów formalnych – nie uzupełniono braków wniosku w terminie
1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

maj 2021

§ 2.
Okręgowa Rada Lekarskiej w Szczecinie
akceptuje propozycję Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącą zmian na liście zoz uprawnionych do
prowadzenia staży podyplomowych lekarza
i lekarza dentysty, w zakresie:
1. zmiany adresu:
Indywidualna Praktyka Lekarska Lek.
dent. Ewa Birbach
z: ul. Stargardzka 26c, 72-100 Goleniów
na: ul. Polna 1b, 70-896 Załom.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 41/2021/VIII
W SPRAWIE WYZNACZENIA OSÓB DO PRZEPROWADZENIA SPRAWDZIANU Z ZAKRESU BIOETYKI I PRAWA
MEDYCZNEGO DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
STAŻYSTÓW W 2021 R.

§ 1.

1. Do przeprowadzenia sprawdzianu z za2.

kresu bioetyki dla lekarzy i lekarzy dentystów stażystów w 2021 r. wyznacza się
dr hab. n. med. Aleksandrę Kładną.
Do przeprowadzenia sprawdzianu z zakresu prawa medycznego dla lekarzy
i lekarzy dentystów stażystów w 2021 r.
wyznacza się prof. dr hab. n. med. Mirosława Parafiniuka.
w w w.o i l.szcze c i n.p l

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 42/2021/VIII
W SPRAWIE USTALENIA PODZIAŁU OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA REJONY WYBORCZE
NA OKRES IX KADENCJI 2022–2026

§ 1.
1. Ustala się podział Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na rejony wyborcze na okres IX kadencji 2022–2026.
2. Wykaz rejonów wyborczych, o których
mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały
Nr 42/2021/VIII ORL w Szczecinie
z dnia 28.04.2021 r.

Rejony wyborcze na okres IX kadencji
2022–2026
LEKARZE:
K9L01 – LEKARZE SENIORZY 1
K9L02 – LEKARZE SENIORZY 2
K9L03 – LEKARZE SENIORZY 3
K9L04 – LEKARZE SENIORZY 4
K9L05 – LEKARZE SENIORZY 5
K9L06 – LEKARZE SENIORZY 6
K9L07 – LEKARZE SENIORZY 7
K9L08 – SPWSZ – ARKOŃSKA
K9L09 – SPWSZ – ZDUNOWO
K9L10 – SPSZOZ ZDROJE
K9L11 – SPSK NR 1
K9L12 – SPSK NR 1 – POLICE
K9L13 – SPSK NR 2
K9L14 – SPZOZ MSWiA, 109 SZPITAL
WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ
K9L15 – ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII
K9L16 – POWIAT CHOSZCZEŃSKI
K9L17 – POWIAT GOLENIOWSKI,
ŁOBESKI
K9L18 – POWIAT GRYFICKI
K9L19 – POWIAT GRYFIŃSKI
K9L20 – POWIAT KAMIEŃSKI
K9L21 – POWIAT MYŚLIBORSKI,
PYRZYCKI
K9L22 – POWIAT STARGARDZKI
K9L23 – POWIAT M. ŚWINOUJŚCIE
K9L24 – LEKARZE 1
K9L25 – LEKARZE 2
K9L26 – LEKARZE 3
K9L27 – LEKARZE 4
K9L28 – LEKARZE 5
K9L29 – LEKARZE 6
K9L30– LEKARZE 7
K9L31 – LEKARZE 8
K9L32 – LEKARZE 9
K9L33 – SZCZECIN I OKOLICE 21
LEKARZE DENTYŚCI:
K9D01 – LEKARZE DENTYŚCI SENIORZY 1
K9D02 – LEKARZE DENTYŚCI SENIORZY 2
K9D03 – LEKARZE DENTYŚCI SENIORZY 3
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM
K9D04 – POWIAT CHOSZCZEŃSKI,
GRYFIŃSKI
K9D05 – POWI AT GRYFICK I,
GOLENIOWSKI
K9D06 – POWIAT M. ŚWINOUJŚCIE,
KAMIEŃSKI
K9D07 – POWIAT MYŚLIBORSKI, PYRZYCKI, ŁOBESKI
K9D08 – POWIAT STARGARDZKI
K9D09 – UNIWERSYTECKA KLINIKA
STOMATOLOGICZNA
K9D10 – LEKARZE DENTYŚCI 1
K9D11 – LEKARZE DENTYŚCI 2
K9D12 – LEKARZE DENTYŚCI 3
K9D13 – LEKARZE DENTYŚCI 4
K9D14 – LEKARZE DENTYŚCI 5
K9D15 – LEKARZE DENTYŚCI 6
K9D16 – LEKARZE DENTYŚCI 7
K9D17 – LEKARZE DENTYŚCI 8
K9D18 – LEKARZE DENTYŚCI 9
K9D19 – LEKARZE DENTYŚCI 10
K9D20 – SZCZECIN I OKOLICE 19
K9D21 – SZCZECIN I OKOLICE 20

Uchwała Nr 43/2021/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 6/2019/VIII W SPRAWIE
WYBORU SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI BIOETYCZNEJ
PRZY OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
NA OKRES VII KADENCJI 2019–2021

§ 1.
W uchwale nr 6/2019/VIII w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Bioetycznej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie na okres VII kadencji 2019–2021,
zmienionej uchwałą nr 61/2019/VIII oraz
nr 4/2020/VIII wprowadza się następujące
zmiany: W § 1 ust. 2 pkt 7 wprowadza się
następujące zmiany: w miejsce „Dr hab. n.
med. Karolina Kędzierska-Kapuza” wpisuje się „Dr hab. n. med. Ewa Kwiatkowska”.

§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały nr
6/2019/VIII w sprawie wyboru składu
osobowego Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie na
okres VII kadencji 2019–2021, zmienionej uchwałą nr 61/2019/VIII i uchwałą nr
4/2020/VIII pozostają bez zmian.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 44/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYDATKOWANIE
ŚRODKÓW FINANSOWYCH PRZEWIDZIANYCH W BUDŻECIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża zgodę na wydatkowanie środków
finansowych w kwocie nieprzekraczającej 40 000,00 zł brutto, a przewidzianych
w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na rok 2021 dla Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie, z przeznaczeniem na organizację
XXXI Letnich Mistrzostw Polski Lekarzy
w Tenisie Ziemnym Lexus Cup Szczecin
03–06.06.2021 r.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 45/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAKUP REGAŁÓW PRZESUWNYCH DO ARCHIWUM OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE W NOWEJ SIEDZIBIE

§ 1.

1. Zakupić regały przesuwne do archiwum
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w nowej siedzibie.
2. Dostawę i montaż regałów przesuwanych, o których mowa w ust. 1, zlecić Firmie Produkcyjno-Handlowej
PROGMET Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą 43-190 Mikołów ul. Gliwicka 218,
przyjmując ofertę z dnia 13 kwietnia
2021 r. opiewającą na kwotę 48 046,26
zł brutto.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z 07.05.2021 r.
Uchwała Nr 46/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZMIANĘ UMOWY
NA ROBOTY BUDOWLANE ZAWARTEJ Z WOJCIECHEM
GRYCZKĄ PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA
„GEKO” WOJCIECH GRYCZKA

§ 1.
Wyraża się zgodę na zmianę umowy na
roboty budowlane zawartej w dniu 22 lipca
2020 r. z Wojciechem Gryczką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą
Firma Handlowo – Usługowa „GEKO”
Wojciech Gryczka, w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania umowy
z 10 maja 2021 r. na 31 maja 2021 r.

§ 2.
Upoważnić Prezesa i Skarbnika Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie do podpisania w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie aneksu do umowy na roboty
budowlane zawartej w dniu 22 lipca 2020 r.
z Wojciechem Gryczką prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka, w zakresie określonym w § 1 powyżej.

z epidemii COVID-19, w tym w szczególności ograniczeniem działalności ze
względu na tzw. „lock down” w branży gastronomicznej w miesiącach: styczeń, luty,
marzec, kwiecień, maj 2021 r., Okręgowa
Rada Lekarska w Szczecinie postanawia,
co następuję:
1) Wysokość miesięcznego czynszu
w 2021 roku za dzierżawę pomieszczeń Klubu Remedium z tytułu umowy dzierżawy z dnia 31 marca 2014 r.
zawartej z Panią Dominiką Dulat
prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą: „Hospes Dominika Dulat”
w Szczecinie ustalić w kwocie:
1) 3.500,00 zł za miesiące: czerwiec,
lipiec, sierpień 2021 r.
2) 1.050,00 zł za miesiące: styczeń, luty,
marzec, kwiecień, maj 2021 r.
2) Zwolnić dzierżawcę pomieszczeń Klubu
Remedium z opłat za niżej wymienione media należne za miesiące: styczeń,
luty, marzec, kwiecień, maj 2021 r.:
1) energie elektryczną,
2) ogrzewanie pomieszczeń,
3) zużycie wody.
3) Zawrzeć z dzierżawcą pomieszczeń Klubu Remedium tj. z Panią Dominiką Dulat prowadzącą działalność gospodarczą
pod firmą: „Hospes Dominika Dulat”
w Szczecinie, stosowne porozumienie
uwzględniające postanowienia zawarte
w pkt 1) i 2) powyżej.

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie
z dnia 24.03.2021 r.
Uchwała Nr 09/2021/VIII

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
KARDIOCHIRURGII

Uchwała Nr 47/2021/VIII

§ 1.

§ 3.

W SPRAWIE WYSOKOŚCI CZYNSZU ZA DZIERŻAWĘ
POMIESZCZEŃ KLUBU REMEDIUM ORAZ OPŁAT ZA
MEDIA W 2021 ROKU

§ 1.
Biorąc pod uwagę trudną sytuację dzierżawcy pomieszczeń Klubu Remedium spowodowaną ograniczeniami wynikającymi
w w w.o i l.szcze c i n.p l

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandydaturę dr n. med. Krzysztofa Filipiaka na
stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie kardiochirurgii.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

VOX MEDICI

UCHWAŁY PREZYDIUM
Uchwała Nr 10/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
GINEKOLOGII ONKOLOGICZNEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandydaturę dr hab. n. med. Anity Chudeckiej-Głaz
na stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 11/2021/VIII
W SPRAWIE PODPISANIA UMOWY O ZARZĄDZANIE
PRACOWNICZYM PLANEM KAPITAŁOWYM

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża zgodę na zawarcie
z PPK inPZU SPECJALISTYCZNYM
FUNDUSZEM INWESTYCYJNYM OTWARTYM zarządzanym i reprezentowanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółkę Akcyjną z siedzibą
w Warszawie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym dla osób
zatrudnionych w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, bez finansowania wpłat
dodatkowych.

§ 2.
Upoważnia się Prezesa i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym,
o której mowa w § 1.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 14.04.2021 r.
Uchwała Nr 13/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
CHORÓB PŁUC

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandydaturę lek. Iwony Witkiewicz na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób płuc.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 14/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie opiniuje pozytywnie
kandydaturę dr n. med. Roberta Kowalczyka na stanowisko konsultanta

maj 2021

wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii
szczękowo-twarzowej.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 15/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU ZESPOLONYM
W SZCZECINIE

§ 1.

4) Bloku Operacyjnego
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 17/2021/VIII
W SPRAWIE ZAKUPU NOWEGO SPRZĘTU BIUROWEGO

§ 1.

Do składów komisji konkursowych na
stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie
wskazuje się:
1. lek. Sławomira Cyprysa do składu komisji konkursowych na stanowiska
Pielęgniarki Oddziałowej:
1) Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc
(Zdunowo),
2) Punktu Przyjęć Planow ych
(Zdunowo),
2. dr n. med. Zenona Czajkowskiego do
składu komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej:
1) Oddziału Otolaryngologii dla Dorosłych i Dzieci (Arkońska),
2) Oddziału Chorób Zakaźnych, Hepatologii i Transplantacji Wątroby
(Arkońska),
3) Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego,
Chorób Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Immunologicznych w bud. G
(Arkońska),
4) Oddziału Neurochirurgii i Neurotraumatologii (Arkońska) oraz
3. dr n. med. Mariusza Pietrzaka do składu
komisji konkursowych na stanowiska
Pielęgniarki Oddziałowej:
1) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w bud. M (Arkońska),
2) Oddziału Nefrologii i Transplantacji
Nerek (Arkońska),
3) Stacji Dializ (Arkońska).

Zakupić z przeznaczeniem do biura Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie 1 komputer
przenośny w kwocie nieprzekraczającej
4000,00 zł. brutto

§ 2.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 16/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO
SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM
PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Grzegorza
Czajkowskiego do składów komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarek
Oddziałowych:
1) Oddziału Chirurgii,
2) Oddziału Chorób Wewnętrznych,
3) Oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii,
w w w.o i l.szcze c i n.p l

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

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 12.05.2021 r.
Uchwała Nr 18/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
PSYCHIATRII DZIECIĘCEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandydaturę lek. Małgorzaty Wyrębskiej-Rozpary
na stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie psychiatrii dziecięcej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 19/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
PSYCHIATRII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandydaturę dr hab. n. med. Prof. PUM Jolanty Kucharskiej-Mazur na stanowisko
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie
psychiatrii.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Władysław Pieleszek
(1926–2020)

Władysław Pieleszek urodził się 26 maja 1926 r. w Niechanowie pod Gnieznem. Okupację niemiecką spędził
w Czerniejewie, gdzie od 13 roku życia do końca wojny
pracował przymusowo jako pomocnik ogrodnika.
Po wojnie, w trybie przyspieszonym ukończył gimnazjum
i liceum im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie. Po zdaniu
matury i szkoleniu wojskowym w Kompanii Akademickiej,
w 1949 r. przyjechał do Szczecina. Tu do 1952 r. pracował
w administracji Zarządu Portu.
W 1952 r. rozpoczął studia na Pomorskiej Akademii Medycznej. Przez okres studiów był starostą roku. Po odbyciu
stażu podyplomowego pediatrycznego, w 1958 r. rozpoczął
pracę w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie
w Klinice Chorób Zakaźnych. W 1969 r. zdobył II stopień
specjalizacji. Równocześnie pracował jako lekarz zakładowy
w Szczecińskim Przemyśle Drzewnym oraz w przychodniach rejonowych lecznictwa otwartego, w których przyjmował pacjentów i pełnił funkcje kierownicze.
W 1967 r. został zastępcą Antoniego Korniaka, dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Jako wicedyrektor
ds. lecznictwa przykładał wielką wagę do leczenia chorób
zakaźnych, w szczególności gruźlicy oraz chorób dziecięcych – błonicy, odry, płonicy i choroby Heingo-Medina.

Przyczynił się do rozwoju nowoczesnych pracowni
diagnostycznych, w tym jednego z pierwszych w kraju
Centrum Diagnostycznego. To dzięki jego interwencji
w Ministerstwie Finansów szpital otrzymał pieniądze na
zakup pierwszego w Polsce tomografu komputerowego. Jako
członek Fundacji Szpitala skutecznie zabiegał w przedsiębiorstwach o darowizny na rzecz placówki. Dzięki dodatkowym środkom Wojewódzki Szpital Zespolony mógł
zakupić najnowocześniejszy sprzęt do diagnostyki i sterylizacji narzędzi.
Jeszcze przed reformą systemu opieki zdrowotnej brał
udział w opracowaniu trzyletniego programu kształcenia
lekarzy rodzinnych.
Był niezwykle życzliwy wobec pacjentów i współpracowników. Dobre kontakty z różnymi instytucjami pozwoliły
mu zapewnić pracownikom szpitala, a w szczególności
pielęgniarkom i sanitariuszkom dodatkową osłonę socjalną –
miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach, a niektórym
również mieszkania.
W maju 1997 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 12 grudnia 2020 r. W ostatnich chwilach życia był leczony w szpitalu, w którym przepracował prawie 40 lat.
Zawód lekarza kontynuują syn Andrzej i wnuk Łukasz.

Żegnamy naszego Przyjaciela, dobrego i mądrego Człowieka,
Honorowego Członka OIL w Szczecinie

dr. Maksymiliana Mikée
Cześć Jego Pamięci
Nieutuleni w żalu Honorowi Członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
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Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. Maksymiliana Mikée
Przewodniczącego ORL w Szczecinie II i III kadencji,
Honorowego Członka OIL w Szczecinie,
Odznaczonego przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi,
Odznaczonego „Meritus pro Medicis” przez NIL,
Wyróżnionego „Złotą Odznaką OIL w Szczecinie”
i Odznaczeniem Zasłużony Pracownik Służby Zdrowia

Wyrazy współczucia
dla żony – dr n. med. Sabiny Mikée,
rodziny i przyjaciół Pana Doktora Maksymiliana
składają
w imieniu środowiska lekarskiego zrzeszonego
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie
Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
oraz pracownicy Biura OIL w Szczecinie

Wyrazy żalu i współczucia

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

dr n.med. Beacie Rucińskiej-Grygiel

ks. J. Twardowski

z powodu śmierci Taty

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy:

dr. n.med. Wiesławę Bogdanowicz
dr. n.med. Witolda Jelonka
dr. n.med. Zdzisława Czajkowskiego
lek. dent. Józefa Korwela
lek. Ryszarda Huczyńskiego
lek. dent. Zenona Łazęckiego
Koło Seniora ORL w Szczecinie

maj 2021

składają Kierownik i Pracownicy
Zakładu i Poradni Ortodoncji PUM

Z głębokim żalem żegnamy

dr. n.med.
Zdzisława Czajkowskiego
położnika-ginekologa, pioniera ultrasonografii

Rodzina i przyjaciele

w w w.o i l.szcze c i n.p l
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dr n. med. Wanda Chilman
(1923–2020)
Wanda Chilman z domu Bortkiewicz lekarz pediatra urodziła się 27.11.1923 r. w Ilji.
Pochodziła z rodziny biednej, ale z ambicjami. Z domu
wyniosła lewicujące poglądy oraz obojętność religijną.
W wieku 3 lat rodzice przenieśli się do Wilna i tam spędziła swoje dzieciństwo i młodość. Była na tyle zdolną, że
przyjęto ją do renomowanego gimnazjum im Elizy Orzeszkowej w Wilnie po zdaniu konkursowego egzaminu. Lata
wojny przeżyła w Wilnie, ukończyła szkołę średnią, zdała
maturę i rozpoczęła studia medyczne na Uniwersytecie
Wileńskim zaliczając 5 semestrów. W 1946 r. została repatriowania wraz z całą rodziną do Polski do Szczecina.
Kontynuowała studia medyczne, początkowo na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego później
na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po ukończeniu
studiów w latach 1948–1950 pracowała w Klinice Radiologii i na oddziale wewnętrznym w szpitalu Bonifratrów
we Wrocławiu. W ramach przydziału pracy została skierowana do sanatorium p-gruźliczego w Kamiennej Górze
gdzie pracowała w latach 1950–1952.
W 1950 roku wyszła za mąż za Antoniego Chilman
również lekarza, a w 1952 przeniosła się do Szczecina
i urodziła córkę. W latach 1953–1973 pracowała II Klinice
Pediatrycznej PAM w Szczecinie, a lata 1952–1962 kiedy
kierownikiem był wspaniały człowiek – pediatra, muzykolog,
filozof, historyk medycyny, nieżyjący już prof. Bolesław Górnicki – to był szczęśliwy, choć pracowity okres w jej życiu.
W czasie pracy w II Klinice Pediatrycznej PAM uzyskała
tytuł doktora medycyny. Na przełomie 1960–1961 odbyła
6 miesięczny staż w Leningradzie, przez kilka lat pełniła
funkcję sekretarza Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, była konsultantem wojewódzkim
szpitala w Gryficach i Stargardzie Szczecińskim. Została
odznaczona Gryfem Pomorskim.

Była współautorem pracy nad zastosowaniem krwi
łożyskowej w leczeniu niemowląt. Zawarte w tej pracy
doświadczenie można by traktować jako prekursor zastosowania komórek macierzystych. Doktorat to kolejna praca
doświadczalna poświęcona przemianie węglowodanowej
dzieci chorych na nerczycę leczonych hormonami kory
nadnerczy. Była współautorką podręcznika „Farmakoterapia wieku dziecięcego”.
W życiorysie jej znajdziemy afrykańską przygodę – 5 lat
pracy w Tunezji, do której wyjechała z ramienia Polservice
dla poprawienia statusu materialnego, a także dla zaspokojenia swojej pasji poznawania nowych lądów. Okres ten
wspominała zawsze z dużą sympatią.
W latach 1973–1978 pracowała jako lekarz pediatra
w L’hopital Regional w Bizercie oraz w przychodni pediatrycznej w Ras Jebel. Zetknęła się z inna kulturą, innymi
rozwiązaniami organizacyjnymi, a także brakiem kuchni
mlecznej, gdyż wszystkie mieszanki mleczne oraz marchwianka były robione na oddziale po wsypaniu odpowiedniego proszku do butelki i zmieszaniu z wodą. Leki
dla osób posiadających kartę „ubóstwa” były wydawane za
darmo na ściśle określony czas leczenia. Pacjenci zwracali
się do Niej „tubiba”.
Po powrocie do Polski w 1979 r. pracowała do emerytury w przychodni pediatrycznej we Wrocławiu. Niestety
pogarszające się zdrowie coraz bardziej ograniczało aktywność fizyczną, ale cieszyła się tym co przynosiło jej życie.
Cieszyła się z wyjścia córki za mąż, narodzin wnuczek,
potem prawnuka i dwóch prawnuczek. Odchodziła z tego
świata zadowolona, że wiele z jej marzeń, jak podróże, ciekawa praca zawodowa, udana rodzina, zostało spełnionych.
Zmarła w Szczecinie 20.11.2020 r. na Covid w wieku
97 lat.

Hanna Chilman-Olszanowska (córka)

Zawiadamiamy, że odszedł nasz długoletni pracownik – lekarz, specjalista medycyny pracy

Zbigniew Bracik
Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
Składamy wyrazy współczucia Rodzinie
ZARZĄD I PRACOWNICY PRZYCHODNI PORTOWEJ SP. Z O.O. W SZCZECINIE
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Szanow ni Państ wo!
Informujemy o uruchomieniu

INDYWIDUALNYCH KONT BANKOWYCH

do wpłat składek, przypisanych każdemu lekarzowi/lekarzowi dentyście wg nr PWZ
Generator numerów kont znajduje się na stronie internetowej OIL
w zakładce SKŁADKI/KONTA INDYWIDUALNE
Numer rachunku zostanie wyliczony po wprowadzeniu siedmiu cyfr numeru prawa wykonywania zawodu.
Osoby zobowiązane do uiszczania składek proszone są o dokonywanie wpłat
na indywidualne konta bankowe.Zachęcamy do korzystania z formy stałego zlecenia.
Docelowo planowane jest wygaszenie ogólnego rachunku bankowego OIL,
na który dotychczas wpłacaliście Państwo składki.
Saldo składek członkowskich i numer indywidualnego rachunku można ustalić
wysyłając zapytanie na adres e-mail biuro@oil.szczecin.pl

MIESIĘCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA WYNOSI:
60 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY,
10 zł DLA LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY STAŻYSTY
Od 1 stycznia 2015 r. każdy pracujący lekarz i lekarz dentysta,
w tym również emeryt i rencista opłaca miesięczną składkę w wysokości 60 zł.
Nie dotyczy to emerytów i rencistów, którym przed 1 stycznia 2015 r.
składka została obniżona do 10 zł/mies.

Zwolnienie z obowiązku opłacania składki następuje, jeśli nastąpiła jedna z trzech sytuacji:
• ukończenie przez lekarza 75 lat,
• skreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarskiej,
• złożenie oświadczenia o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł
przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych (z wyłączeniem
renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych).
Pełna treść uchwały nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej wraz z załącznikami jest opublikowana
na stronie OIL w zakładce SKŁADKI
Dr n. med. Maciej Górski
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
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