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NA DOBRY POCZĄTEK

Spis treści

Szanowni Państwo!

W Waszych rękach kolejne wydanie naszego izbowego biulety-
nu. Sytuacja epidemiczna zdaje się nie zmieniać od dwóch lat, 
a brak zdecydowanych działań rządu powoduje, że w naszym 
kraju ubywa obywateli na skalę niespotykaną od czasów II wojny 
światowej. Na niewiele więc trudy naszych koleżanek i kolegów 
walczących „na pierwszej linii frontu” z SARS-CoV-2, jeżeli  
w dowództwie w realne zagrożenie dla życia i zdrowia rodaków 
nikt nie wierzy. Jest nawet gorzej. Okazuje się, że przeciwnicy 
jedynej skutecznej na ten moment metody ochrony przed tym 
śmiertelnym wirusem, czyli szczepienia, mają zaskakujący 
posłuch wśród elity rządzących w Polsce polityków. Dramat. 
Dlatego tym bardziej i ze zwiększoną siłą wzywam Państwa 
do szczepienia siebie, najbliższych, a także do propagowania 
tej formy walki z pandemią w swoim otoczeniu. Ten apel jest 
tym bardziej uzasadniony, że już od 1 marca obowiązek szcze-
pień będzie dotyczył wszystkich pracowników medycznych  
w Polsce. Kto nie jest zaszczepiony, ten będzie miał problem  
z legalną pracą w swoim zawodzie. Pisze o tym w swoim arty-
kule Pani mecenas Katarzyna Bednarek. Zachęcam Państwa 
do zapoznania się z nim. Smaczku całej tej sytuacji dodaje 
fakt, że wśród antyszczepionkowców lub jak chcą bardziej 
złośliwi: foliarzy, znajdują się również, o zgrozo, wykształceni 
medycy: lekarze i lekarze dentyści. Porzucili wiedzę i naukowe 
dowody na rzecz fanaberii, spiskowych teorii i niechlujnego 
czytania tekstów pseudonaukowców z wirtualnego świata. 
To właśnie takie „autorytety” pozwalają bezkarnie działać 
antyszczepionkowemu lobby, które zarabia krocie na sianiu 
zamętu i dezinformacji. Mam jedynie nadzieję, że na końcu 
przyjdzie jednak opamiętanie i powrót na właściwą stronę 
mocy. Życzę Państwu na te zimowe miesiące dużo zdrowia  
i samych pogodnych dni.
Jak zwykle życzę Państwu przyjemnej lektury.

Redaktor naczelny VOX MEDICI
dr n. med. Łukasz Tyszler
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BIURO

Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej

ul. Wieniawskiego 23
71  ‑130 Szczecin

www.oil.szczecin.pl
biuro@oil.szczecin.pl

www.facebook.com/oilwszczecinie/

Centrala
91 487 49 36
91 487 48 98
91 487 37 24
ING Bank Śląski, nr konta:  

74 1050 1559 1000 0022 5989 4638

DANE DO OPŁACENIA SKŁADEK
Okręgowa Izba Lekarska 

w Szczecinie 
ul. Wieniawskiego 23 

71‑130 Szczecin
WPŁAT SKŁADEK NALEŻY 

DOKONYWAĆ NA INDYWIDUALNE 
KONTA BANKOWE PRZYPISANE 

KAŻDEMU LEKARZOWI/LEKARZOWI 
DENTYŚCIE WG NR PWZ

GENERATOR NUMERÓW KONT 
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE 

INTERNETOWEJ OIL  
WWW.OIL.SZCZECIN.PL  

W ZAKŁADCE  
SKŁADKI/KONTA INDYWIDUALNE

GODZINY PRACY BIURA:
BIURO
poniedziałek: 8.00–16.00 
wtorek: 7.30–15.30 
środa: 7.30–15.30 
czwartek: 8.00–16.00 
piątek: 7.30–15.30
DYREKTOR
mgr Anna Kołek
ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Kamila Sidor
SEKRETARIAT
mgr inż. Marta Mielcarek 
centrala, w. 1 
fax 91 487 75 61 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY
(Prawa Wykonywania Zawodu) 
mgr inż. Lidia Borkowska 
centrala, w. 3 
mgr Krzysztof Halewski 
centrala, w. 4 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa: 7.30–15.30 
piątek: NIECZYNNE

REJESTR INDYWIDUALNYCH  
PRAKTYK LEKARSKICH
Sylwia Krzysztofik 
centrala, w. 2 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa: 7.30–15.30 
piątek: NIECZYNNE

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA 
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ, 
KOMISJA BIOETYCZNA
mgr Paulina Hajdukiewicz 
mgr Szymon Paciorek 
centrala, w. 6 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

„VOX MEDICI”, 
KONFERENCJE/SZKOLENIA,  
IMPREZY KULTURALNO‑SPORTOWE
mgr Agata Baranowska 
centrala, w. 5 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH 
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE,  
KOŁO SENIORA 
KOMISJA STOMATOLOGICZNA
Joanna Szawarejko
centrala, w. 0 
poniedziałek, czwartek: 8.00–16.00 
wtorek, środa, piątek: 7.30–15.30

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
mgr Agnieszka Falkowska 
centrala, w. 9 
Przyjęcia interesantów: poniedziałek, 
wtorek, środa, czwartek, piątek: 
9.30–15.00

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,  
WINDYKACJA SKŁADEK
mgr Małgorzata Amanowicz
centrala, w. 8
mgr inż. Marta Mielcarek
centrala, w. 1
poniedziałek, czwartek: 10.30–16.00
wtorek, środa: 10.30–15.30
piątek: NIECZYNNE

Porady prawne w zakresie spraw indywidualnych związanych nie tylko z wykonywaniem zawodu 
lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym, 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapewnia poprzez:

• porady prawne udzielane podczas 
dyżuru radcy prawnego w siedzibie 
OIL w Szczecinie trzy razy w tygodniu 
(po wcześniejszym umówieniu), tj.:
– wtorek: 11.00–16.00;
– środa: 10.00–15.00;
– czwartek: 11.00–16.00.

• informacje i porady prawne udzielane 
za pomocą poczty elektronicznej
porady.oil@biuroradcow.pl w terminie  
24 h od złożonego zapytania w sprawach 
niewymagających zapoznania się z doku-
mentami, a w sprawach skomplikowanych 
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

• telefoniczne porady prawne 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 8.00–16.00 

pod numerem 91 484 68 00  
w sprawach niewymagających 
zapoznania się z dokumentami.

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW 
I WYSYŁKI NAJBLIŻSZEGO WYDANIA VOX MEDICI

VOX luty–maj (2022–02/254) 
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 14.04.2022 r. 

wysyłka do odbiorców – 4.05.2022 r.

VOX czerwiec–lipiec (2022–03/255) 
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 14.06.2022 r. 

wysyłka do odbiorców – 4.07.2022 r.

KOLEGIUM REDAKCYJNE  
Łukasz Tyszler – redaktor naczelny 

Magda Wiśniewska 
Iwona Szydłowska 
Halina Teodorczyk  
Adam Kozłowski 
Mariusz Pietrzak 

Karol Ptak

SEKRETARZ REDAKCJI
Agata Baranowska, tel. 91 487 49 36, w. 5

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE
Przewodniczący komisji i kół problemowych  

ORL w Szczecinie

KOLPORTAŻ
6400 lekarzy i lekarzy dentystów

ZDJĘCIE NA OKŁADCE
leonid_tit – depositphotos.com

OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I DRUK
ZAPOL Sobczyk Spółka komandytowa

al. Piastów 42, 71-062 Szczecin
tel. +48 91 435 19 00

e-mail: biuro@zapol.com.pl
www.zapol.com.pl

UWAGA!
Reklamy przyjmujemy wyłącznie w formatach TIFF lub PDF, 
kolorystyka CMYK, minimalna rozdzielczość zdjęć 300 dpi, 
czcionki zamienione na krzywe, spad po 3 mm z każdej 
strony (nie dotyczy ogłoszeń ramkowych), wielkość zgodna 
z zamówionym modułem. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. 
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji nadesłanych 
tekstów. Nie gwarantujemy publikacji materiałów, które 
nie  zostały zamówione. Przedruk  ar tykułów oraz 
wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji.
Redakcja musi być powiadomiona o nadesłaniu materiałów 
zamieszczonych w innych publikacjach.

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

WYDAWCA
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 
ul. Wieniawskiego 23, 71-130 Szczecin

Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na  adres 

voxmedici@oil.szczecin.pl lub dostarczać 

do sekretariatu OIL wyłącznie w formie elektronicznej.
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PIÓREM PANI PREZES

Dokładnie rok temu również zasia-
dałam do pisania felietonu do „Vox 
Medici”. Z ciekawości przeczytałam 
zeszłoroczny tekst. I z dużym smut-
kiem musze przyznać, że w kontek-
ście epidemiologicznym wystarczyłoby 
tylko zaktualizować datę oraz numer 
fali COVID-19 i praktycznie mogłabym 
skopiować cały tekst. Nie świadczy to 
dobrze o naszej, jako kraju, skutecz-
ności w walce z epidemią…  

Wchodzimy z pełnym rozpędem 
w piątą falę epidemii. Wchodzimy  
w nią praktycznie od razu z ciągle trwa-
jącej fali czwartej. Wchodzimy w nią 
mimo posiadania od roku największe-
go dobrodziejstwa w pandemii – czyli 
szczepionek. Teraz chyba trochę z roz-
rzewnieniem wspominamy „awanturę 
celebrycką” o szczepienia. Takiego en-
tuzjazmu w naszej populacji brakuje już 
od dawna, niestety. Od dawna wiemy 
również, że od poziomu wyszczepial-
ności populacji zależy przebieg epi-
demii w danym kraju. Średni poziom 
wyszczepienia populacji ogólnej w UE 
to 74%. W populacjach z poziomem 
zaszczepienia >70% zakażenia oczy-
wiście są, w fali omikronowej nawet 
wiele, ale wskaźniki hospitalizacji  
i przede wszystkim odsetek zgonów jest 
znamiennie niższy. A w Polsce? Nasza 
populacja zaszczepiona jest w ok. 55%, 
a podtrzymującą trzecią dawkę, tzw. 
booster, przyjęło niecałe 40%. Ciągle 
jako społeczeństwo nie chcemy uczyć 
się na cudzych błędach, ciągle uczy-
my się tylko na swoich zaniedbaniach. 
Od prawie dwóch lat obserwujemy 
rozwój pandemii COVID-19. Widzi-
my, jak radzą sobie z nią inne kraje. 
Widać wyraźnie że tam, gdzie pro-
muje się intensywnie program szcze-
pień, gdzie testy robi się praktycznie 
w wielu miejscach i w setkach tysię-
cy codziennie, gdzie przestrzega się 
zasad dystansu społeczengo i noszenia 
masek, gdzie wprowadzono mniejsze 
lub większe obostrzenia i restrykcje 
dla osób niezaszczepionych, gdzie 

paszport covidowy w każdym miejscu 
publicznym jest normą, tam wskaźnik 
zgonów, hospitalizacji i cięższego prze-
biegu infekcji COVID-19 jest znacznie 
niższy niż w naszym kraju. My niestety 
przodujemy w liczbie zgonów i liczbie 
zajętych łóżek szpitalnych, rządzący 
obawiają się wprowadzenia paszpor-
tów covidowych i niewielkich choćby 
restrykcji dla osób niezaszczepionych, 
dopuszczają coraz bardziej do głosu 
środowiska antyszczepionkowe i alter-
natywne, czasami idąc w nimi ramię 
w ramię. Mówiąc brutalnie – w Polsce 
epidemią zarządzają słupki poparcia 
politycznego, a nie wiedza i profesjo-
nalizm. W takich warunkach pracuje 
się fatalnie. Zwłaszcza że, w tym gronie 
nie muszę przypominać, nasz kraj nie 
ma rezerw profesjonalistów medycz-
nych gotowych do skierowania do pracy  
z pacjentami COVID-19, do leczenia  
w tych placówkach przekierowywani są 
lekarze i pielęgniarki z innych oddzia-
łów. Podobnie z łóżkami szpitalnymi: 
tylko przy tworzeniu Szpitali Tymcza-
sowych powstają one de novo, w każdej 
innej sytuacji całe oddziały szpitalne 
zamieniane są w oddziały covidowe. 
Trudno mówić więc o równym dostępie 
do usług medycznych dla wszystkich. 
Najczęściej ci, którzy spełnili swój oby-
watelski obowiązek i są zaszczepieni 
muszą ustępować miejsca w kolejce 
do leczenia osobom niezaszczepionym, 
chorującym na COVID-19. I jak tu nie 
mówić o byciu, jako kraj, zakładnikiem 
antyszczepionkowców? 

Ale nie samym covidem człowiek 
żyje. Cały czas mierzymy się z po-
mysłami rządzących na zwiększenie 
liczby lekarzy w naszym kraju. Bo od 
lat pozostajemy pod względem liczby 
wykwalifikowanej kadry medycznej  
w szarym ogonie Europy. O ustawie 
dopuszczającej przyznanie warun-
kowego prawa wykonywania zawodu  
w Polsce dla lekarzy spoza UE pisałam 
już kilkukrotnie. Pod przykrywką ko-
nieczności zapewnienia kadry lekarskiej  

w okresie pandemii COVID-19 Mi-
nisterstwo Zdrowia bez nostryfikacji 
dyplomu i weryfikacji umiejętności 
językowych wydaje decyzje o wyra-
żeniu zgody na wykonywanie zawodu 
przez lekarza, który skończył studia 
medyczne i uzyskał dyplom lekarza 
poza UE, najczęściej w krajach Europy 
Wschodniej. Do rozpoczęcia procedury 
wystarcza oświadczenie wskazujące 
podmiot leczniczy przeznaczony do 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
pacjentom chorym na COVID-19,  
w którym lekarz ten zamierza wyko-
nywać zawód (czyli promesa zatrud-
nienia).Dyrektorzy szpitali, zwłaszcza 
tych mniejszych, borykających się stale 
z problemem kadry medycznej, chętnie 
z tej ścieżki korzystają, ryzykując nawet 
narażanie swoich pacjentów na opiekę 
lekarza, który nie potrafi mówić komu-
nikatywnie po polsku. Naczelna Rada 
Lekarska w uchwale będącej instrukcją 
postępowania z takimi lekarzami dała 
OIL furtkę do weryfikacji ujemności 
językowych każdego takiego kandydata. 
Niestety MZ zaskarżyło te zapisy do 
Sądu Najwyższego, który w grudniu 
ubiegłego roku zakwestionował uchwałę 
Naczelnej Rady Lekarskiej, określają-
cej sposób weryfikowania znajomości 
języka polskiego osób ubiegających się  
o przyznanie prawa wykonywania 
zawodu lekarza lub lekarza dentysty  
w Polsce. Czyli nie możemy jako OIL 
weryfikować, czy lekarz, który ma 
warunkowo pracować na naszym te-
renie, włada językiem polskim. Cóż,  
w dziwnych czasach żyjemy. Dziwnych 
i trochę strasznych. 

A co słychać na naszym szczeciń-
skim podwórku? Powoli przygotowu-
jemy się do zmiany warty, czyli nowej 
kadencji samorządu. Nadchodzi więc 
czas podsumowań ostatnich prawie 
ośmiu lat. Nie ukrywam, że najbar-
dziej zależy mi na Waszej, Koleżanki 
i Koledzy, opinii. Czekam na Wasze 
podsumowania i wnioski. 

DYWAGACJE  
ZIMOWE
Magda Wiśniewska
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JUBILACI
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WYBORY

Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L01 LEKARZE 
SENIORZY 1

Kołban Maciej

Niedźwiedź Zygmunt

Pieleszek Andrzej

K9L02 LEKARZE 
SENIORZY 2

Kubicki Marek

Siadkowska Franciszka

K9L03 LEKARZE 
SENIORZY 3

Chruściel Mieczysław

Dziewanowski Krzysztof

Kuźnicka-Hałaburda Lucyna

K9L04 LEKARZE 
SENIORZY 4 Jach Krzysztof

K9L05 LEKARZE 
SENIORZY 5

Janowski Józef

Mrożewska Irmina

Romanowski Jerzy

Rutkowska-Szostek Regina

Smulski Henryk

K9L06 LEKARZE 
SENIORZY 6

Kościołek-Olof Ewa

Milkiewicz Roman

Mrożewski Maciej

K9L07 LEKARZE 
SENIORZY 7 Korycka Amelia

K9L08 SPWSZ – 
ARKOŃSKA

Baraniak Artur

Bobrek-Lesiakowska 
Katarzyna

Bursa Jarosław

Czajkowski Zenon

Gryczman Marta

Pietrzak Mariusz

Zeair Samir

Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L09 SPWSZ-
ZDUNOWO

Maciąg Bogumił

Witkiewicz Karina

Wudarska Beata

K9L10 SPZOZ ZDROJE

Gębala Aneta

Gonerko Paweł

Halec Wojciech

Mokosa Marek

Ratajczak Sławomir

K9L11 SPSK NR 1

Czajkowski Grzegorz

Jarosz Konrad

Kabacińska Anna

Kowalczyk Robert

Pakulski Cezary

Rękawek Krzysztof

Rybkiewicz Marek

Stańczyk Dorota

Sulikowski Tadeusz

Wasilewicz Michał

K9L12 SPSK NR 1 
POLICE

Mączka Magdalena

Zagrodnik Edyta

Wyniki wyborów delegatów 
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji

LEKARZE:



8 w w w.o i l . s z c ze c i n . p l VOX MEDICI

WYBORY
Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L13 SPSK NR 2

Bajerowicz Bartosz

Cymbaluk-Płoska Aneta

Pawlik Jakub

Różański Jacek

Sieńko Jerzy

Wiśniewska Magda

Witkiewicz Wojciech

Zarzycki Mariusz

Zienkiewicz Marek

K9L14

SPZOZ MSWiA, 
109 SZPITAL 
WOJSKOWY 
Z PRZYCHODNIĄ

Burszewski Piotr

Lewandowska Ewa

Wiechowska-Kozłowska 
Anna

K9L15

ZACHODNIO-
POMORSKIE 
CENTRUM 
ONKOLOGII

Damljanović-Wacławik 
Iwona

Karpińska Agnieszka

K9L16 POWIAT 
CHOSZCZEŃSKI Wiatrow Jerzy

K9L18 POWIAT 
GRYFICKI

Gziut Hubert

Kaczyńska Kaja

Szyntor Mateusz

K9L19 POWIAT 
GRYFIŃSKI

Lenarczyk-Tuzinkiewicz 
Julitta

Warda Adam

K9L20 POWIAT 
KAMIEŃSKI Ptak Karol

K9L21
POWIAT 
MYŚLIBORSKI, 
PYRZYCKI

Kawecka Małgorzata

Kiełpiński Zbyszko

Żukiewicz Agnieszka

K9L22 POWIAT 
STARGARDZKI

Bajerowicz Piotr

Kalinowska-Pyrgiel Beata

Pacewicz Andrzej

Ratajczak Agnieszka

K9L23 POWIAT  
M. ŚWINOUJŚCIE

Sarapak Wiesław

Szczucki Krzysztof

Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L24 LEKARZE 1

Bulsa Michał

Walczyk-Siedzielnik Roma

Bulsa Karolina

Markiewicz Marzena

Walczyk Maria

Surma Michał

K9L25 LEKARZE 2

Motyl Krzysztof

Bogacki Hubert

Danes-Bogacka Urszula

Żyłka Natalia

Chrzanowski Michał

K9L26 LEKARZE 3

Bujko Jacek

Salabura Agata

Gruber Ewa

Szymański Sławomir

Sobkiewicz Julia

K9L27 LEKARZE 4

Machałowski Tomasz

Kowalczyk Małgorzata

Niedzielska Karolina

Chaszczowska Anna

K9L28 LEKARZE 5

Mierzejewski Karol

Malczyk Kinga

Treliński Adam

Krysztopik Rafał

Matysiak Aleksander

K9L29 LEKARZE 6

Jarosz Michał

Jankowska-Szabłowska 
Sylwia

Kościuszkiewicz Jakub

Kuckiel-Żuk Katarzyna



Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L30 LEKARZE 7

Andrusewicz Wojciech

Moskwa-Ziętek Anna

Siekiera Michał

Ziętek Roger

K9L31 LEKARZE 8

Żukowska Paulina

Grudzińska Ewa

Piotuch Bernard

Jeziorowski Filip

K9L32 LEKARZE 9
Jeżewski Mateusz

Kostrzewska Katarzyna

K9L33 SZCZECIN 
I OKOLICE 21

Bulsa Marek

Czaja-Bulsa Grażyna

Puchalska-Niedbał Lidia

LEKARZE DENTYŚCI:
Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9D01
LEKARZE 
DENTYŚCI 
SENIORZY 1

Ey-Chmielewska Halina

Pomianowska Antonina

Smok Jolanta

K9D02
LEKARZE 
DENTYŚCI 
SENIORZY 2

Ciszewska Jadwiga

Frączak Bogumiła

Giza Sławomir

Szumigalska-Kozak Jolanta

Teodorczyk Halina

Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9D03
LEKARZE 
DENTYŚCI 
SENIORZY 3

Spychalska Maria

K9D04
POWIAT  
CHOSZCZEŃSKI,  
GRYFIŃSKI

Lassocińska Krystyna

K9D07 POWIAT 
MYŚLIBORSKI Litwin Piotr

K9D09

UNIWERSYTE-
CKA KLINIKA  
STOMATOLO-
GICZNA

Barczak Katarzyna

Górski Maciej

Manowiec Joanna

K9D11 LEKARZE 
DENTYŚCI 2

Andersz Paweł

Domańska-Wiktor Maria

K9D13 LEKARZE 
DENTYŚCI 4

Kozłowski Adam

Szymczak Jerzy

K9D14 LEKARZE 
DENTYŚCI 5

Markowicz Jan

Rawski Paweł

K9D15 LEKARZE 
DENTYŚCI 6

Borowiec-Rybkiewicz 
Agnieszka

Szewczyk Magdalena

K9D17 LEKARZE 
DENTYŚCI 8

Urbańska Beata

Załęska Alina

K9D18 LEKARZE 
DENTYŚCI 9

Kaczmarek Wojciech

Szyszka-Sommerfeld Liliana

K9D19 LEKARZE 
DENTYŚCI 10

Ruchała-Tyszler Agnieszka

Szydłowska Małgorzata

Tyszler Łukasz

K9D20 SZCZECIN 
I OKOLICE 19 Trybek Grzegorz

K9D21 SZCZECIN 
I OKOLICE 20 Kozłowski Paweł

Sprawozdawczo-Wyborczy i Budżetowy Okręgowy Zjazd Lekarzy
 Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

odbędzie się 26 marca 2022 r. w Hotelu Silver w Szczecinie

WYBORY



10 w w w.o i l . s z c ze c i n . p l VOX MEDICI

PRAWO

Katarzyna Bednarek, radca prawny

23 grudnia 2021 r. weszła w życie zmiana 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 491 
z późn. zm.). Nowelizacja wprowadziła 
obowiązek szczepień ochronnych prze-
ciwko COVID-19 dla określonych w roz-
porządzeniu grup zawodowych z branży 
medycznej. Przedmiotowe rozporządzenie 
stanowi wykonanie upoważnienia ustawo-
wego zawartego w art. 46 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaź-
nych u ludzi (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069 
z późn. zm.), na mocy którego minister 
właściwy do spraw zdrowia lub wojewoda, 
ogłaszając stan epidemii, mogą nałożyć 
obowiązek przeprowadzenia szczepień 
ochronnych przeciw innym zakażeniom 
i chorobom zakaźnym aniżeli tym ujętym 
w wykazie stanowiącym załącznik do ww. 
ustawy, określając przy tym grupy osób 
podlegające tym szczepieniom i rodzaj 
przeprowadzanych szczepień ochronnych. 
Decyzje w powyższym zakresie podejmo-
wane mają być przy uwzględnieniu drogi 
szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych 
oraz sytuacji epidemicznej na obszarze, na 
którym ogłoszono stan epidemii. 

Zgodnie z nowelizacją, obowiązkowi 
szczepień przeciwko COVID-19 podlegają:
1) osoby wykonujące zawód medyczny 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno-
ści leczniczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 711, 
1773 i 2120) w podmiotach wykonujących 
działalność leczniczą oraz osoby wyko-
nujące czynności zawodowe w tych pod-
miotach, inne niż wykonywanie zawodu 
medycznego – chodzi tu zatem zarówno 
o osoby uprawnione na podstawie odręb-
nych przepisów do udzielania świadczeń 
zdrowotnych i osoby legitymujące się na-
byciem fachowych kwalifikacji do udziela-
nia świadczeń zdrowotnych w określonym 
zakresie lub w określonej dziedzinie me-
dycyny (np. lekarze, pielęgniarki, położne, 
ratownicy medyczni), jak i pozostałe osoby, 
które nie są personelem medycznym, ale 
które wykonują w wymienionych podmio-
tach czynności zawodowe (np. pracownicy 
techniczni czy administracyjni); 

2) osoby zatrudnione oraz osoby reali-
zujące usługi farmaceutyczne, zadania 
zawodowe lub czynności fachowe w aptece 
ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
3) studenci kształcący się na kierunkach 
przygotowujących do wykonywania zawo-
du medycznego, o którym mowa w art. 
68 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 20 lipca 
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz.U. z 2021 r., poz. 478, 619, 
1630, 2141 i 2232).

W myśl uzasadnienia projektu rozpo-
rządzenia nowelizującego, wprowadzona 
zmiana podyktowana była koniecznością 
podjęcia jak najszerszych i najskuteczniej-
szych działań związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, w tym w szczególności koniecz-
nością wdrożenia działań profilaktycz-
nych w odniesieniu do grupy osób, które 
mają bezpośredni kontakt z pacjentami 
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
Wyjaśniono, że przy wyborze grup osób 
objętych obowiązkiem szczepienia prze-
ciwko COVID-19 kierowano się potrzebą 
zabezpieczenia grup zawodowych stra-
tegicznych z punktu widzenia działania 
państwa w czasie pandemii, odpowiadają-
cych za funkcjonowanie systemu ochrony 
zdrowia oraz studentów kształcących się 
na kierunkach przygotowujących do wy-
konywania zawodu medycznego, którzy 
również mogą uczestniczyć zarówno przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych, jak 
również przy obsłudze pacjenta. 

Wymienione wyżej osoby są obowiąza-
ne, nie później niż do 1 marca 2022 r., 
poddać się szczepieniu ochronnemu, któ-
rego efektem będzie otrzymanie unijnego 
cyfrowego zaświadczenia w rozumieniu art. 
2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2021/953 z dnia 14 
czerwca 2021 r. w sprawie ram wydawania, 
weryfikowania i uznawania interoperacyj-
nych zaświadczeń o szczepieniu, o wyniku 
testu i o powrocie do zdrowia w związku 
z COVID-19 (unijne cyfrowe zaświadczenie 
COVID) w celu ułatwienia swobodnego 
przemieszczania się w czasie pandemii 
COVID-19 (Dz.Urz. UE L 211 z 15 czerwca 
2021 r., str. 1). Oznacza to, że wykonanie 
omawianego obowiązku wiązać się będzie 
z koniecznością zaszczepienia przeciwko 

COVID-19 przed upływem ww. terminu 
schematem podstawowym, tj. dwoma daw-
kami lub jedną dawką, zależnie od cha-
rakterystyki produktu leczniczego danej 
szczepionki, w celu otrzymania unijnego 
cyfrowego zaświadczenia COVID-19. 

W myśl rozporządzenia nowelizujące-
go wprowadzony obowiązek szczepień ma 
zastosowanie także do osób, u których do 
1 marca 2022 r. upłynie więcej niż sześć 
miesięcy od uzyskania pozytywnego wy-
niku testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2. Natomiast z powyższego obo-
wiązku zwolnione są osoby, które mają 
przeciwwskazania do szczepienia w za-
kresie stanu ich zdrowia. 

Wprowadzenie omawianej regulacji 
poparły zresztą wcześniej samorządy za-
wodów medycznych, tj. Naczelna Rada 
Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek 
i Położnych, Krajowa Rada Fizjoterapeu-
tów, Krajowa Rada Diagnostów Labora-
toryjnych i Naczelna Rada Aptekarska. 
W ich wspólnym stanowisku z 20 grudnia 
2021 r. w sprawie propozycji wprowadze-
nia obowiązkowych szczepień ochronnych 
przeciwko COVID-19 dla pracowników 
wykonujących zawody medyczne, szcze-
pienie ochronne przeciwko COVID-19 
zarekomendowane zostało jako podstawa 
profilaktyki związanej ze zwalczaniem 
pandemii COVID-19. W związku z tym, 
przedstawiciele ww. samorządów zawodów 
medycznych stanęli na stanowisku, że nie 
widzą przeciwwskazań do wprowadzenia 
przez Rząd RP obowiązkowych szczepień 
ochronnych przeciwko COVID-19 wobec 
osób wykonujących zawody medyczne. 

W kontekście omawianej regulacji na-
leży zwrócić jednak uwagę na brak ujęcia 
we wprowadzonych przepisach regulacji 
odnoszących się do kwestii weryfikacji pod-
dania się osoby zobowiązanej obowiązkowi 
szczepienia przeciwko COVID-19, w tym 
kwestii związanej z przetwarzaniem przez 
pracodawcę informacji w zakresie wyko-
nania tego obowiązku, jak również na brak 
określenia w rozporządzeniu sankcji za 
niewypełnienie obowiązku szczepienia. 
Powyższe z pewnością rodzić będzie wiele 
wątpliwości na tle stosowania wprowadzo-
nych regulacji. 

Obowiązkowe szczepienia 
personelu medycznego
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APEL RZECZNIKA

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – prof. dr hab. n. med. Jacek Różański 

Rzecznik – zmiana warty
Nieubłaganie zbli-
żamy się do końca 
obecnej kadencji 
funkcjonowania 

organów Okręgowej Izby Lekarskiej – ka-
dencyjność ta obejmuje również Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej (OROZ) oraz jego zastępców. 
Na zakończenie tego niezwykle trudnego 
i wymagającego 4-letniego okresu chciał-
bym przybliżyć wszystkim czytelnikom tryb 
funkcjonowania OROZ jako organu, a za-
razem zwrócić się do kolegów i koleżanek 
ze swego rodzaju prośbą czy wręcz apelem. 

Głównym zadaniem OROZ jest pro-
wadzenie postępowań mających na celu 
ustalenie, czy doszło do popełnienia prze-
winienia zawodowego. Okręgowy Rzecz-
nik Odpowiedzialności Zawodowej działa 
poprzez swoich zastępców, którzy zbierają 
materiał dowodowy (np. dokumentację me-
dyczną pacjenta), przesłuchują świadków 
oraz strony postępowania, a następnie ana-
lizują całość zebranego materiału i wspól-
nie z OROZ podejmują decyzję o dalszych 
krokach, a w przypadku zdecydowania się 
na zawnioskowanie do Okręgowego Sądu 
Lekarskiego o ukaranie lekarza pełnią rolę 
oskarżyciela przed Sądem. 

Podkreślić trzeba, że rolą rzecznika jest 
kompleksowe wyjaśnienie sprawy i jest on 
również uprawniony do odmowy wszczęcia 
postępowania, bądź umorzenia toczącego 
się postępowania jeśli uzna, iż nie doszło 
do błędów w leczeniu, czy też złamania 
zasad etyki lekarskiej i innych przepisów. 

Rzecznik podejmuje działania w mo-
mencie powzięcia informacji o możliwo-
ści popełnienia delikatu dyscyplinarnego, 
a zatem zarówno „z urzędu”, np. w wyniku 
zapoznania się z doniesieniami medialny-
mi, jak i ze skargi osób pokrzywdzonych 
bądź ich bliskich. Należy podkreślić, że to 
właśnie ta druga kategoria spraw (sprawy 
ze skargi) ma największy udział w liczbie 
prowadzonych postępowań. Świadomość 
prawna pacjentów z każdym rokiem jest 
większa i coraz chętniej korzystają oni 
z przysługującej im możliwości złożenia 
skargi na działania lekarza bądź lekarza 
dentysty. 

W sprawnym działaniu rzecznik oraz 
jego zastępcy wspierani są przez mece-
nasów działających w kancelarii repre-
zentującej Okręgową Izbę Lekarską oraz 
przez prawników zatrudnionych w biurze 

okręgowego rzecznika. Ponadto, działają-
cy rzecznicy uczestniczą w szkoleniach 
m.in. z zakresu przepisów prawa, technik 
przesłuchań czy też symulacjach rozpraw 
sądowych. W podejmowaniu decyzji rzecz-
nicy niezwykle często korzystają również 
z opinii biegłych oraz z doświadczenia dzia-
łających od wielu lat zastępców.

Należy uznać, że powierzona przez 
ustawodawcę możliwość dokonywania 
oceny dyscyplinarnej wewnątrz samorzą-
du stanowi niezwykły przywilej dla naszej 
lekarskiej społeczności. Pozwala ona wpły-
wać na to, jak postrzegany jest nasz zawód, 
daje niezwykłą (w porównaniu do innych 
zawodów) możliwość samooczyszczenia. 
Niestety wraz ze świadomością prawną 
obywateli nie rośnie zainteresowanie peł-
nieniem funkcji w organach dyscyplinar-
nych samorządu. 

Koniec obecnej kadencji oznacza 
również koniec mojej działalności w roli 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej, ustawa bowiem przewiduje 
możliwość (podobnie jak w przypadku 
funkcji Prezesa Okręgowej Rady Lekar-
skiej przy OIL czy też Przewodniczącego 
Okręgowego Sądu Lekarskiego) wybo-
ru kandydata na funkcję OROZ jedynie 
na dwie następujące po sobie kadencje. 
Jednym z uprawnień (czy też wręcz obo-
wiązków) odchodzącego rzecznika jest 
możliwość przedstawienia kandydatów 
do objęcia funkcji zastępcy Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej w zbliżającej się kadencji. Wskazań 
takich OROZ może dokonać nie tylko 
spośród delegatów, ale również z grona 
WSZYSTKICH lekarzy będących człon-
kami Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie, obie te grupy (zarówno delegaci, 
jak i członkowie OIL) spełniać muszą 
warunek wykonywania zawodu lekarza 
bądź lekarza dentysty przez co najmniej 
10 lat, ponadto bierne prawo wyborcze 
nie przysługuje lekarzom: 

1) którym uchwałą okręgowej rady le-
karskiej zawieszono prawo wykonywania 
zawodu,

2) wobec których sąd wydał prawomoc-
ne orzeczenie o zastosowaniu środka kar-
nego określonego w art. 39 pkt 1–2a ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, 
albo postanowienie o zastosowaniu środka 
zapobiegawczego zawieszenia w wykony-
waniu zawodu,

3) skazanym prawomocnym wyrokiem 
sądu za umyślne przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe,

4) ukaranym jedną z kar przez Okrę-
gowy Sąd Lekarski,

do czasu upływu terminów zawiesze-
nia prawa wykonywania zawodu, o któ-
rym mowa w  pkt 1, zatarcia kary lub 
terminu, na który został orzeczony środek 
zapobiegawczy.

Jest to uprawnienie niezwykle ważne 
i doniosłe z perspektywy sprawnego funk-
cjonowania organu. Należy pamiętać, że 
o ile osoby zainteresowane piastowaniem 
funkcji OROZ bądź jego zastępcy, będą-
ce jednocześnie delegatami na Okręgo-
wy Zjazd Lekarski, mogą zostać zgłoszone 
przez każdego uczestnika Zjazdu Wybor-
czego, to kandydatów niebędących dele-
gatami zgłosić może jedynie Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 
kończący kadencję. 

Tu zwracam się do wszystkich Państwa 
ze wspomnianym we wstępie apelem – nie 
bójcie się działać w strukturach Okręgo-
wej Izby Lekarskiej! Zachęcam do zgła-
szania swoich kandydatur do pełnienia 
funkcji zastępcy Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej wszyst-
kich spełniających opisane wyżej kryte-
ria – zarówno za moim pośrednictwem, 
jak i przez Państwa kolegów i koleżanki, 
którzy będą uczestniczyć w Zjeździe Wy-
borczym. Gdy piszę te słowa, na stronach 
OIL opublikowano obwieszczenie o wy-
nikach wyborów delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie IX kadencji – dokonano wy-
boru 148 delegatów, stanowi to niemal 90% 
ogólnej liczby mandatów do obsadzenia – to 
właśnie spośród Państwa wyłoniona zo-
stanie większość zastępców Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i to do Państwa przede wszystkim kieruję 
te słowa. Praca w organie dyscyplinarnym 
to nie tylko możliwość wpływu na poprawę 
jakości całego zawodu, ale również spo-
sobność do poszerzenia własnej wiedzy 
z zakresu wielu specjalności pozwala na 
analizę błędów innych i uczy, jak uniknąć 
ich samemu w przyszłości. 

 Bez naszego zaangażowania dojdzie do 
powolnego, acz nieuniknionego rozpadu 
struktur Okręgowych Izb Lekarskich, a co 
za tym idzie do zatracenia samorządności 
zawodów lekarza i lekarza dentysty.  
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wielkiego serca i ogromnej 
wrażliwości. Nie do przece-
nienia są zasługi Pani Profe-
sor dla pacjentów, samorządu 
lekarskiego i dla mieszkańców 
Szczecina”. 

Do symbolicznego odsło-
nięcia pomnika zaprosiłem 
profesora Jerzego Woy-Woj-
ciechowskiego, wybitnego le-
karza, działacza społecznego, 
pianistę i kompozytora, wie-
loletniego prezesa Polskiego 
Towarzystwa Lekarskiego. 
Dostojny gość przyjechał 
z Warszawy specjalnie na tę 
ceremonię. W czasie uroczystości odsło-
nięcia popiersia przemawiali zaproszeni 
goście, a dziedziniec szpitala na Pomo-
rzanach wypełnił się dźwiękami gitary 
i śpiewu profesora Jacka Rudnickiego. 

Halina Pilawska urodziła się w 1924 r. 
Okupację hitlerowską spędziła w Warsza-
wie. Tutaj rozpoczęła pracę zarobkową 
w różnych instytucjach. Przez cały czas 
jednocześnie kontynuowała naukę na 
tajnych kompletach, uzyskując maturę 
w czerwcu 1944 r. W sierpniu tego roku 
trafiła do powstańczych szeregów Armii 
Krajowej. W Powstaniu Warszawskim była 
łączniczką. Podczas jednej z akcji została 
ciężko ranna w wyniku wybuchu zdalnie 
sterowanej bomby. Wydobyta spod gruzów 
przeszła trepanację czaszki w szpitalu po-
wstańczym. Cudownie ocalona i za spra-
wą Czerwonego Krzyża odnaleziona przez 

matkę, szczęśliwie doczekała końca wojny. 
Wspomnienia z lat okupacyjnych zosta-
ły opublikowane przez profesor Pilawską 
w drugim tomie Pamiętników Lekarzy 

FELIETON

Mieczysław Chruściel

Na dziedzińcu szpitala PSK 2 na Pomo-
rzanach dokonano uroczystego odsłonięcia 
spiżowego popiersia profesor Haliny Pilaw-
skiej. Skromny pomnik Wielkiej Postaci. 
Jako autor rzeźby, pomysłodawca i jedno-
cześnie prowadzący uroczystość, miałem 
honor na wstępie złożyć podziękowania 
przybyłym gościom, współpracownikom 
i przyjaciołom Pani profesor Pilawskiej 
oraz rodzinie, która pomnik ufundowała.

Doktor Halina Teodorczyk odczytała 
list profesora Tomasza Grodzkiego, Mar-
szałka Senatu RP: „Ogromnie żałuję, że 
nie mogę uczestniczyć w uroczystości, upa-
miętniającej tak wspaniałą osobę, wzoru 
lekarza i naukowca. Była Człowiekiem 

Popiersie profesor Haliny Pilawskiej
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i skatalogowane w materiałach Muzeum 
Powstania Warszawskiego. 

Po pierwszych trzech latach studiów 
na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 
1948 przyjechała do Szczecina. W 1952 r. 
ukończyła Pomorską Akademię Medyczną. 
Uzyskała specjalizacje z pediatrii i higieny 
ogólnej w 1955 r., stopień naukowy dok-
tora otrzymała w 1961 r, habilitowała się 
w 1972 r. Tytuł naukowy profesora zwyczaj-
nego odebrała w Belwederze w 1993 r. Była 
kierownikiem Zakładu Propedeutyki Pe-
diatrii, Zakładu Higieny, Katedry Medycy-
ny Społecznej oraz Zakładu Epidemiologii. 

Pani Profesor Halina Pilawska – wiel-
ka patriotka w szczególny sposób zasłużyła 
się sprawie reaktywacji samorządu lekar-
skiego. Należała do ścisłego grona lekarzy 
zabiegających w tutejszym środowisku 
o powołanie w Szczecinie Okręgowej Izby 
Lekarskiej. Była jej pierwszym Prezesem- 
Założycielem. Od 1993 r. przewodniczyła 
komisji socjalnej w OIL wykazując nie-
zwykłą troskę o sprawy bytowe samotnych 
lub starszych i chorych kolegów. Nie spo-
sób wymienić wszystkich, spośród jakże 
licznych, form aktywności intelektualnej 
i organizacyjnej Pani Profesor, którymi 
obdarzyła naszą społeczność w tamtym 
czasie. Pani profesor Halina Pilawska 
była Honorowym Członkiem Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie i Damą Me-
dalu Gloria Medicinae. W roku 2012 na 
Uroczystej Gali Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego w Sali Wielkiej Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie profesor Halina 
Pilawska została uhonorowana przez pro-
fesora Jerzego Woy-Wojciechowskiego, 
kanclerza Kapituły Medalu, najwyższym 
przyznawanym przez Polskie Towarzystwo 
Lekarskie, tytułem MEDICUS NOBILIS 
(Lekarz Szlachetny). 

Dzień 27 października 2021 r. zapi-
sze się na kartach pamięci szczecinian. 
Uroczystość odbyła się w roku jubileuszu 
setnej rocznicy powstania izb lekarskich 
w Polsce. Dobrze się stało, że ucieleśnia 
ona upamiętnianie autorytetów lekarskich 

naszego środowiska. Należy mieć nadzieję, 
że podobne inicjatywy będą kontynuowane 
w przyszłości.

Fotografie: Maciej Mrożewski,  
Piotr Karwan
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Grzegorz 
Wojciechowski

Do napisania tego artykułu zainspirowała 
mnie rozmowa z kolegą – ordynatorem 
interny. Opowiedziałem mu o curiosum – 
11-stronicowej karcie wypisowej ze szpitala. 
Kolega przebił mnie 10-krotnie. Widział 
kartę (raczej książkę) ponad 100-stronni-
cową. Ten rodzaj dokumentacji medycznej 
nadal nosi nazwę „karta informacyjna”. 
Taki tytuł i plik kartek to oksymoron. 
Karta informacyjna nie jest dokumentem 
(w ścisłym tego słowa znaczeniu). Nie jest 
wyciągiem z historii choroby. Ma służyć 
informacji. Informacja jest przeznaczona 
dla pacjenta (zalecenia wypisowe) oraz dla 
innych lekarzy. Powinna być syntetyczna, 
ponieważ lekarz w poradni czy na izbie 
przyjęć nie może poświęcać zbyt wiele 
czasu na jej przeglądanie. Nawet jeżeli 
jest w tym wyjątkowo biegły, to istnieje 
bardzo duże prawdopodobieństwo, że prze-
oczy ważną informacje wśród kontrolnych 
wyników badania moczu.

Przez dużą część mojego życia zawodo-
wego pracowałem w warunkach, w których 
brakowało wszystkiego. Również papie-
ru. Ale jestem przekonany, że zdrowego 
rozsądku było więcej. Poniżej wzór karty 
informacyjnej, który obowiązywał przez 
długie lata. 

Karta miała wymiar mniejszy niż A5 
(czyli połowy obecnej kartki z drukarki). Na 
drugiej stronie były informacje o zastoso-
wanym leczeniu oraz zalecenia lekarskie. 
Na marginesie, drobnym drukiem widniała 

adnotacja: Karta informacyjna jest włas-
nością chorego i nie wolne jej zabierać. 
Starannie przechowywać i okazywać przy 
najbliższej wizycie lekarza. Karta nie może 
służyć jako świadectwo lekarskie.

Dlaczego uważam, że ta stara karta 
była lepsza? Bo wypełniał ją, a nie „ge-
nerował”, lekarz, który myślał. Ponieważ 
miał mało miejsca (i czasu), wpisywał 
najbardziej istotne informacje. Karty były 
więc syntetyczne, co powodowało, że je-
żeli nawet pacjent do poradni przynosił 
ich cały plik, wybranie tej istotnej i szyb-
kie zapoznanie się z pozostałymi nie było 
żadnym problemem. Oczywiście czasy 
się zmieniły, wyników jest dużo więcej, 
opisy badań dodatkowych są coraz dłuż-
sze. Niektóre współczesne opisy tomografii 
komputerowej przekraczają powierzchnię 
takiej kartki. Ale czy usprawiedliwia to 
kilkunastostronicowe „wypisy”? Jestem 
przekonany, że w większości przypadków 
informacje, których szukamy na wielostro-
nicowym wydruku nadal zmieściłyby się 
na tej archaicznej karcie. 

Ci, którzy nie chcą „generować” tylko 
informować, mogą ręcznie modyfikować 
kartę i wyrzucać niepotrzebne elementy. 
Niewielu jednak jest takich sprawiedliwych. 
Można to zrozumieć – naciśnięcie klawisza 
„enter” jest dużo prostsze i szybsze. Będę 
złośliwy – nie wymaga również myślenia. 
Dochodzi także następny czynnik. Od 
niedawna w systemie AMMS, w którym 
pracuję, wydruk karty następuje w for-
macie PDF i na tym etapie modyfikacje 
są niemożliwe. 

Można postawić tezę: cóż szkodzi za-
mieścić więcej informacji, nawet jeżeli 
okażą się one nieprzydatne? Tutaj wykracz-
my poza praktyczną medycynę. Już w la-
tach 70. ubiegłego wieku, kiedy komputery 
funkcjonowały tylko w specjalistycznych 
ośrodkach, pojawił się w psychologii i socjo-
logii termin „nadmiar informacji”. Według 
neurofizjologów dokładniejsze określenie 
to „poznawcze przeciążenie”. Gdy jesteśmy 
pod złym wpływem nadmiaru informacji, 
widać to po naszym zachowaniu. Charak-
teryzuje się ono brakiem zdecydowania 
i podejmowaniem niekorzystnych wybo-
rów. Ten problem będzie się nasilał, bo 
zasoby informacyjne rosną w tempie geo-
metrycznym, a „możliwości obliczeniowe” 

ludzkiego mózgu pozostają niezmienione 
od tysięcy lat. Ilustracją tego stwierdzenia 
niech będzie to zdjęcie:

W  tym teoretyzowaniu nie spo-
sób przytoczyć prawa Sturgeona, które 
w bardzo poprawnej wersji brzmi „90% 
wszystkich informacji jest nic nie warta”. 
Wypowiedziane spontanicznie zdanie 
przez pisarz s-f (zmarł w  roku 1985, 
a więc na początku powszechnej infor-
matyzacji) zrobiło oszałamiającą karierę, 
bo jest celne i dotyczy wszystkich dziedzin 
wiedzy. Nierozwiązywalnym problemem 
jest: jak oddzielić te 10% informacji, które 
mają wartość, a następnie wybrać z nich 
te istotne? Pewnie przydałby się jakiś pro-
gram komputerowy. A może wystarczy 
tylko zdrowy rozsądek?

John Steinbeck, klasyk amerykańskiej 
literatury, laureat Nobla pisał o prostych 
ludziach i ich życiu. Miał wśród nich wielu 
przyjaciół. Jeden z nich zwrócił się do Ste-
inbecka, aby jako literat ubarwił napis na 
szyldzie sklepu z rybami. „Co chciałbyś, aby 
znalazło się na szyldzie?” – zapytał Stein-
beck. „Tutaj codziennie sprzedajemy świeże 
ryby”. „Dobrze. Powiedz mi, czy gdzieś obok 
znajduje się inny sklep?” – „Nie ten jest 
jedyny” – „Skreśl „Tutaj”. Czy w jakiś dzień 
masz zamknięte?” – „Nie, sprzedaję nawet 
w niedzielę” – „Skreśl codziennie. Czy ty 
również kupujesz ryby?” – „Oczywiście, że 
nie” – „Skreśl sprzedajemy. Czy u ciebie 
w sklepie są nieświeże ryby?” – „Oczywi-
ście, że nie, dostaję je bezpośrednio od 
rybaków” – „Skreśl świeże” – „Ależ John, 
z całego napisu zostały tylko „RYBY” – „No 
właśnie” – podsumował autor „Na wschód 
od Edenu” i „Grona gniewu”.

Nasza medycyna czeka na swojego 
Steinbecka!

Karta dezinformacyjna



15w w w.o i l . s z c ze c i n . p lgrudzień 2021 –styczeń 2022

SPORT

Cezary Sierant

W dniach 19–20 listopada w Wieluniu odbyły 
się 20. Mistrzostwa Polski lekarzy w siatków-
ce halowej i 3. Mistrzostwa Polski Oldboyów 
w siatkówce halowej. 

Lekarze OIL Szczecin jechali do Wielu-
nia z myślą o obronie dwóch złotych medali 
zdobytych w Warszawie w 2019 r. (w 2020 r. 
mistrzostwa się nie odbyły ze względu na 
pandemię).

Plan został wysłany w 100%. Wszystkie 
mecze wygrane. Młodsi lekarze stracili jed-
nego seta, starsi dwa. 

W kategorii open OIL Szczecin reprezen-
towali: Adam Kurpik, Siergiej Gierżot, Maciej 
Lewandowski, Sebastian Sokołowski, Seba-
stian Radziak, Dariusz Iwaniak, Artur Ko-
sarzycki, Adam Mrożek, Łukasz Przybylski, 
Rafał Karski, Marcin Droździel, Wiesław Łach, 
Witold Pędich, Tomasz Wawrzak (nieobecny 
na zdjęciu), Radosław Janek i Cezary Sierant. 

W kategorii Oldboy OIL Szczecin repre-
zentowali: Maciej Lewandowski, Sebastian 
Sokołowski, Adam Mrożek, Łukasz Przybyl-
ski, Rafał Karski, Marcin Droździel, Wie-
sław Łach, Tomasz Wawrzak (nieobecny na 
zdjęciu), Radosław Janek i Cezary Sierant.

Mistrzostwa Polski  
lekarzy w siatkówce
Szczecińscy lekarze z dwoma złotymi medalami

Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji ds. Kultury, Sportu 
i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie uzyskali możliwość skorzystania z programu sportowo-rekreacyjnego 
MULTISPORT.

Szczegółowe informacje dotyczące przystąpienia do programu wraz z for-
mularzem zgłoszeniowym znajdą Państwo na naszej stronie www.oil.szczecin.pl 
w zakładce „Sport, kultura i rekreacja”.

Do wyboru trzy główne opcje:

MultiSport Plus
dostęp do ponad 4300 obiektów  

sportowych w całej Polsce 
kilkukrotnie w ciągu dnia

MultiSport Classic
dostęp do ponad 2500 obiektów  

sportowych w całej Polsce 
każdego dnia

MultiSport Light
dostęp do ponad 2400 obiektów  

sportowych w całej Polsce 
osiem razy w ciągu miesiąca

MultiSport 
Student

MultiSport  
Dziecko

MultiSport 
Senior

MultiSport 
Dziecko – basen

oraz karty dla osób towarzyszących:

Karty sportowo  ‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie
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KOŁO HISTORYCZNE

Koło Historyczne
lek. Maciej Mrożewski

dr hab. n. med., prof. PUM Olimpia Sipak

Andrzej Cretti urodził się 26.06.1923 r. 
w Warszawie. Ojciec był nauczycielem. Był 
najmłodszym dzieckiem z trojga rodzeń-
stwa (brat – Stanisław i siostra – Zofia). 

Zofia Cretti w czasie II wojny światowej 
walczyła również w Powstaniu Warszaw-
skim jako sanitariuszka, pod pseudonimem 
Maria Studzińska w batalionie Kiliński – 3. 
kompanii – a od 25.08.44 w 9. Batalion ten 
walczył w powstaniu warszawskim w re-
jonie Śródmieścia i częściowo na Woli. 

Oddziały batalionu uczestniczyły w zdoby-
ciu ważnych strategicznie miejsc dla War-
szawy wieżowca Prudentialu i opanowania 
placu Napoleona, gmachu Poczty Głównej, 
zdobycia gmachu PAST-y – ośmiopiętrowe-
go gmachu Dyrekcji Telefonów oraz „Cafe 
Clubu”, biorąc do niewoli jeńców oraz zdo-
bywając broń i amunicję.

Świadectwo dojrzałości Profesor 
otrzymał na tajnych kompletach Liceum 
o profilu humanistycznym w Milanówku 
w 1942 roku. W tym samym roku rozpo-
czął studia lekarskie w Szkole Profesora 

Zaorskiego w Warszawie, pracując jedno-
cześnie zarobkowo w Aninie jako ortop-
tysta, a potem w Ministerstwie Zdrowia 
w Centralnym Zespole do Walki z Epide-
miami [1]. Na Uniwersytecie Zaorskiego 
zdarzały się częste kontrole Gestapo, gdzie 
niewłaściwe podręczniki były chowane, 
a dozwolone wyciągane.

W latach 1942–1944, pod pseudonimem 
Górski walczył jako żołnierz 10. pułku pie-
choty AK Milanówek, podokręg Zachodni 

Szanowni Państwo. Publikujemy w „Vox 
Medici” biografię uczestników PW 44, 
wspaniałych naszych profesorów i kolegów 
lekarzy. „Sylwetkę” Pana prof. dr n. med. 
Andrzeja Crettiego przedstawiła 5 listopada 
2021 r. na zebraniu Koła Historycznego 
pani prof. dr hab. n. med. Olimpia Sipak. 
Spotkanie poświęcone pamięci profesora 
Crettiego odbyło się z dość licznym udzia-
łem zaproszonych współpracowników Pana 

Profesora, kolegów, uczniów, byłych i ak-
tualnych kierowników katedr w PAM, 
a teraz PUM. W czasie zebrania zapre-
zentowany został po raz pierwszy portret 
profesora A. Crettiego, namalowany przez 
dr. n. med. M. Chruściela i przygotowa-
ny do Galerii Portretów Honoris Causa 
w gmachu rektoratu PUM. Pan profesor 
A. Cretti był związany z reaktywowanym 
samorządem lekarskim przez uczestnictwo 

w historycznym, pierwszym posiedzeniu 
NRL 18 grudnia 1989 r., gdzie został wy-
brany na członka Prezydium.

Andrzej Cretti, ps. Górski 
(1923–2017)
Żołnierz AK, student medycyny, powstaniec 
warszawski „44’’, prof. dr hab. n. med., dr h.c. 
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Warszawa, Ośrodek „Mielizna” oraz brał 
udział w Powstaniu Warszawskim [1]. Ze-
brania żołnierzy AK Obwodu „Mielizna” 
odbywały się w Milanówku przy ulicy Piasta 3 
w willi „Henrysia”, gdzie przygotowywano 
plan działań przeciwko okupantowi, a także 
chłopców z Szarych Szeregów. Natomiast 
kwatera żołnierzy AK z tego oddziału, wy-
ruszających na akcje, gdzie organizowano 
komplety tajnego nauczania oraz wykłady 
Uniwersytetu Ziem Zachodnich, mieściła 
się przy ulicy Krasińskiego 4.

Żołnierze AK z Ośrodka „Mielizna” 
brali udział w produkcji środków bojowych, 
np. granatów, butelek z benzyną, które 
przekazywali Powstańcom, magazynowali 
broń oraz amunicję dla Powstańców. Brali 
oni udział w odbiorze zrzutów powietrz-
nych, w zabezpieczaniu lądowisk i miejsc 
zrzutów [2]. 

Działalność wydziału PP (przerzuty 
powietrzne) była ściśle zakonspirowana. 
Wykonanie zrzutu zależne było od wielu 
czynników i nie można było przewidzieć, 
czy przylot samolotu dojdzie do skutku, 
czy nawigator naprowadzi samolot i czy 
nastąpi zrzut. 

Miejscem zrzutu najczęściej była 
polana w kompleksie leśnym lub łąka. 
Bez drzew, pni i dużych kamieni. Za-
daniem żołnierzy AK Milanówek 
Ośrodek „Mielizna” było wyłożenie świet-
lnego sygnału w kształcie strzały, ozna-
czającej kierunek wiatru, a po zrzucie  
odebranie skoczków – cichociemnych i od-
szukanie zasobników, paczek, transport ich 
i schowanie w bezpieczne miejsce. 

Loty do Polski z Anglii odbywały się 
początkowo od 1941 r. podczas nocy księ-
życowych, a po 1944 r. także w noce bez-
księżycowe. O tym kiedy nastąpi zrzut 
Komenda Główna AK dowiadywała się 

z radia BBC. Odebranie uzgodnionej melo-
dii na zakończenie audycji Polskiego Radia 
ze specjalnymi słowami spikera stanowiło 
ostateczne potwierdzenie, że tego samego 
dnia ok. północy przylecą samoloty.

Samoloty czasami zrzucały cicho-
ciemnych na kwatery niemieckie, często 
lądowali na drzewach, wpadali do jezior 
czy na dachy chałup. Podobnie zasobniki 
i paczki. Spadochrony cichociemnych nie 

zawsze się otwierały, czasami linka sa-
molotowa przytrzymująca spadochron nie 
urywała się, wtedy samolot ciągnął zrzutka 
ze spadochronem z ogromną szybkością. 
Jeśli załoga nie zdołała jej odciąć musiał 
zginąć [2].

Żołnierze AK Milanówek Ośrodka 
„Mielizna” zajmowali się dywersją i sabo-
tażem: kolejowym, drogowym oraz teleko-
munikacyjnym. Walczyli oni w starciach 
z żandarmerią niemiecką. Po Powstaniu 
Warszawskim organizowali pomoc dla 
uchodźców ze stolicy [8].

Profesor Cretti chciał być lekarzem, 
pomagać ludziom, dlatego po wyzwole-
niu kontynuował studia od lutego 1945 r. 
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu 
Warszawskiego. Absolutorium uzyskał 
w 1947 r., a dyplom lekarza w 1949 r.

W tym samym roku podjął pracę w Kli-
nice Położnictwa i Chorób Kobiecych Aka-
demii Medycznej (AM) w Gdańsku pod 
kierunkiem profesora Henryka Gromadz-
kiego. Następnie pracował w szpitalu re-
jonowym w Nowym Dworze Gdańskim 
i Szpitalu Miejskim w Gdańsku, jednocześ-
nie lecząc w poradniach ginekologicznych.

W 1954 r. rozpoczął pracę w Klinice 
Położnictwa i Chorób Kobiecych AM w Bia-
łymstoku pod kierownictwem Profesora 
Stefana Soszki, a od 1963 r. – jego kie-
rownikiem był Profesor Józef Musiatowicz. 
Przez 22 lata pracował kolejno na stanowi-
skach starszego asystenta, adiunkta i do-
centa. W latach 1971–1976 pełnił funkcję 
kierownika Kliniki Ginekologii i Położni-
ctwa Septycznego Instytutu Położnictwa 
i Ginekologii w Białymstoku. 

Stopień naukowy dr. n. med. uzyskał 
w 1960 roku, stopień dr hab. w 1966 r., 
stanowisko naukowe docenta w 1970 r., 

tytuł profesora nadzwyczajnego w 1982 r., 
a profesora zwyczajnego 1990 r. W 1993 r. 
przeszedł na emeryturę. Władał biegle 
czterema językami obcymi: niemieckim, 
angielskim, rosyjskim i włoskim [1].

W roku 1976 objął stanowisko w Klinice 
Patologii Ciąży i Porodu Instytutu Położni-
ctwa i Ginekologii PAM w Szczecinie. Miał 
nadzieję, że bliskie sąsiedztwo Szczecina 
z wodami śródlądowymi i morzem pozwoli 
na rozwinięcie jego zainteresowań żeglar-
stwem. Brał on czynny udział w żeglar-
skich rejsach pełnomorskich po Morzu 

Od lewej profesorowie i doktorzy nauk medycznych: Anita Chudecka-Głaz, Piotr Uzar, Andrzej Uzar, Janusz 
Menkiszak, Andrzej Torbé, Kazimierz Różewicki

Od lewej profesorowie i doktorzy nauk medycznych: Stanisław Różewicki, Elżbieta Szwengier, 
Andrzej Pieleszek, Elżbieta Ronin-Walknowska, Joanna Nieznanowska
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Śródziemnym i  jeziorach mazurskich. 
Czynnie uprawiał turystykę rowerową.

Był autorem i współautorem 134 prac 
naukowych opublikowanych w czasopis-
mach krajowych i wysokiej rangi czasopis-
mach zagranicznych. Był także autorem 
trzech monografii. Profesor często zachęcał 
młodych lekarzy do badań naukowych, 
pisania doktoratów oraz publikacji. Był 
promotorem 15 rozpraw doktorskich, z któ-
rych 14 to prace asystentów naszego Uni-
wersytetu. Był także opiekunem w dwóch 
przewodach habilitacyjnych. 

Pierwszym tematem, jakim zajmował 
się Profesor, były badania nad macicą 
i zmianami zapalnymi warstwy mięśnio-
wej, które mogą być przyczyną jej pęknięcia 
podczas porodu. Badania te zakończono 
rozprawą doktorską pt. „Obraz morfologicz-
ny ściany macicy w zakażeniu wewnątrz-
macicznym podczas porodu”. 

Od 1963 r. prowadził naukową pracow-
nię doświadczalną. Badania eksperymen-
talne na zwierzętach stały się kontynuacją 
podobnej problematyki i podstawą pomyśl-
nego zakończenia w 1966 r. przewodu 
habilitacyjnego pt. Wpływ estradiolu i pro-
gesteronu na gojenie się ran. Doskonały 
warsztat prac eksperymentalnych na zwie-
rzętach kontynuował w kolejnych latach 

pracy i pozwoliło mu to na 
przeprowadzenie wielu 
przewodów doktorskich. 
Tematyka ich dotyczyła 
farmakologicznej stymula-
cji dojrzewania płuc płodu 
i zapobiegania zespołowi 
zaburzeń oddechowych 
u noworodka, związanych 
z zastosowaniem ambrokso-
lu, betametazonu, amino-
filiny, karnityny tyroksyny 
oraz surfaktantu [4, 5].

Zajmując się terapią 
porodu przedwczesnego 
u ciężarnych kobiet, zgłosił 
wniosek do Warszawskich 
Zakładów Farmaceutycz-
nych POLFA o rozpoczęcie 
produkcji leku pod nazwą 
Salbupart, ktory był potem 
powszechnie stosowany.

Największą pasją na-
ukową profesora Crettiego 
stanowiły zagadnienia do-
tyczące gestozy. W latach 
60. Profesor opracował 
własny podział i  klasyfi-
kację gestozy oraz wpro-
wadził własny schemat 

postępowania terapeutycznego, określo-
ny jako leczenie sterowane i skojarzone. 
Uzyskane wyniki opubli-
kował w American Journal 
of Obstetrics and Gyneco-
logy [1] i w Zentralblatt für 
Gynakologie [2]. W 1968 r. 
został powołany na członka 
międzynarodowego komi-
tetu do badań nad gesto-
zą (Organizacji Gestozy). 
W roku 1975 wybrano go 
na sekretarza tej organi-
zacji dla regionu Europy 
Wschodniej. W roku 1976  
został członkiem Komite-
tu Wykonawczego, a w 1982  
przewodniczącym Ko-
misji Terapii Organizacji 
Gestozy. W 1973 r. został 
przewodniczącym sekcji 
Gestozy Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego, któ-
rym był aż do przejścia na 
emeryturę. Jako przewod-
niczący tej sekcji zorgani-
zował liczne ogólnopolskie 
i międzynarodowe sympo-
zja [6]. 

Obok działalności klinicznej należy 
podkreślić wybitne zasługi dydaktyczne, 
szczególnie w zakresie gestozy, organizo-
wanie ogólnopolskich kursów, prowadzenie 
wykładów i seminariów dla studentów na-
szej Uczelni oraz studentów w Greiswal-
dzie, Lubece i  Magdeburgu. Profesor 
Cretti podczas swojego szczecińskiego 
okresu nawiązał współpracę z Instytutem 
Ultrasonografii w Zagrzebiu, Uniwersy-
teckimi Klinikami Położniczo-Ginekolo-
gicznymi w Hale, Rostoku, Magdeburgu, 
Greifswaldzie i Lubece. 

Był honorowym członkiem Polskie-
go Towarzystwa Ginekologicznego, Wło-
skiego Towarzystwa Ginekologicznego 
i Położniczego oraz Jugosłowiańskiego 
Towarzystwa Ultrasonografii w Medy-
cynie i Biologii.

Profesor Cretti był naukowcem cenio-
nym w Polsce, o czym świadczy powołanie 
go na członka Komitetu Rozwoju PAN 
i pełnienie w latach 1981–1996 funkcji 
wiceprzewodniczącego tego komitetu. 
Był także członkiem Komisji Wad Roz-
wojowych, Komisji Patofizjologii Płodu 
i Rozrodu oraz Komitetu Patofizjologii 
Klinicznej. Profesor, kiedy odszedł na 
emeryturę, został członkiem zarządu 
Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, 

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Różewicki

Lek. Maciej Mrożewski, dr hab. n. med., prof. PUM Olimpia Sipak
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a od 1997 r. pełnił funkcję Przewodni-
czącego Wydziału Nauk Medycznych tego 
towarzystwa [6]. 

W trakcie uroczystej inauguracji roku 
akademickiego PAM 2003/2004 w dniu 
3 października w podniosłej ceremonii 
nadany został tytuł i wręczony dyplom 
doktora honoris causa PAM prof. dr. hab. 
n. med. Andrzejowi Crettiemu, długo-
letniemu wybitnemu uczonemu PAM. 
Władze uczelni uhonorowały osiągnięcia 
prof. A. Crettiego dla polskiej i światowej 
nauki na polu medycyny, które przyczyni-
ły się także do rozsławienia PAM w kraju 
i za granicą. Z wnioskiem o nadanie ty-
tułu wystąpiła do Dziekana Wydziału 
Lekarskiego ówczesny Kierownik Kliniki 
Patologii Ciąży i Porodu, Pani Profesor  

dr hab. n. med. Elżbieta Ronin-Walknow-
ska [7]. 

Za swoją działalność został uhonoro-
wany odznaczeniami: Krzyżem Kawaler-
skim Odrodzenia Polski, złotym Krzyżem 
Zasługi oraz Medalem Zwycięstwa i Wol-
ności 1945 r.

Pokolenie Profesora Crettiego, które 
przeżyło wojnę i lata ustroju siłą narzu-
conego Polsce nie zwykło zwierzać się, 
utrzymując w tajemnicy swoją przeszłość. 
Czasem jedno przypadkowo wypowie-
dziane słowo mogło mieć poważne na-
stępstwa, między innymi zniszczenie 
kariery zawodowej. Dlatego też często lu-
dzie nie znali nawet najbliższych przyja-
ciół. Paraliżował ich lęk o siebie i rodzinę. 
Profesor Cretti nierzadko odbierany był 

jako osoba małomówna i unikająca kon-
taktów z osobami sobie bliżej nieznanymi.

„Pan Profesor Cretti był człowiekiem 
moralnym, koleżeńskim, posiadającym 
dużą zdolność przekazywania wiedzy 
młodszym kolegom” – tak opisywał Pro-
fesora we wspomnieniach Pan prof. Józef 
Musiatowicz. 

W toku pracy klinicznej był dociekliwy 
zarówno w postępowaniu diagnostycznym, 
jak i terapeutycznym. Profesor Cretti był 
lekarzem oddanym swoim pacjentkom. 
Cierpliwy w wyjaśnianiu najtrudniejszych 
sytuacji klinicznych i życiowych. Po prostu 
był dobrym człowiekiem.

Lata, o moje straszne lata, 
nauczyłyście wy nas wierzyć, 
i to był kostur nam na drogę, 
i z nim się resztę burz przemierzy. 
Których nam nikt nie wynagrodzi 
i których nic nam nie zastąpi, 
lata – ojczyzno złej młodości, 
trudnej starości dniu narodzin. 
Bogu podamy w końcu dłonie 
spalone skrzydłem antychrysta, 
i on zrozumie, że ta młodość 
w tej grozie jedna była czysta. 

– K.K. Baczyński 1944 r. –

Piśmiennictwo:

1. Akta personalne PUM w Szczecinie.
2. Dzikiewicz L.: Walka podziemna Brwinów-

-Podkowa Leśna – Nadarzyn 1939–1945.
3. Biblografia dorobku naukowego PUM 

w Szczecinie.
4. Bibliografia publikacji pracowników Uni-

wersytetu Medycznego w Białymstoku.
5. Cretti A.: Combined treatment of eclampsia 

with hypotensive drugs, magnesium sulfate 
and saluretics. Am J Obstet Gynecol. 1964 
Dec 15;90:1319–23.

6. Cretti A.: Wie kann den Schwierigkeiten 
in der antihypertensiven Behandlung von 
Spätgestosen vorgebeugt werden? Zentral-
blatt fur Gynakologie. 1966: 88, s. 770–777.

7. Becela L.: Kto jest kim w polskiej medycynie. 
Wydawnictwo Interpress Warszawa, 1987, 
109–110.

8.    Biuletyn Informacyjny. Pismo PAM w Szcze-
cinie, nr 3(41), październik 2003, 3–11.

 

Foto: dr n. med. Mieczysław Chruściel

Malował: Mieczysław Chruściel – olej, płótno 135x100 cm
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Ireneusz Mazurski 

W dniu 10 listopada 2021 r. w nastroju 
refleksyjnym jaki, tradycyjnie towarzyszy 
wieczorom listopadowym, spotkaliśmy się 
w Sali kominkowej „starej” siedziby przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie aby pochylić się 
nieco nad nieuchronnością przemijania 
i sensem życia. Na początku na ekranie 
ukazała się długa lista Kolegów Lekarzy, 
którzy odeszli na wieczny dyżur w 2021 r., 
a jeszcze dobitniej odczuliśmy ich brak, gdy 
zostali głośno odczytani przez Kol. Halinę 
Teodorczyk i Halinę Ey-Chmielewską przy 
cichym akompaniamencie fortepianowym 
stosownej pieśni żałobnej „Już opuściłeś 
tę łez dolinę”.

Jednak listopad to nie tylko miesiąc 
dedykowany zmarłym. Wspomnienie 
Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół 
obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej 
dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym 
lub inaczej „zaduszkami”.

Chrześcijanie rozpoczynają listopad 
Wspomnieniem Wszystkich Świętych. Do-
tyczy to przede wszystkim tych szczegól-
nych, wniesionych przez Kościół na ołtarze, 
a pośród nich wyróżniają się przedstawicie-
le naszych profesji (lekarze, pielęgniarki, 
położne). W drugiej części naszego spot-
kania spróbowałem rozwinąć ten temat 
poprzez prezentację kilku z Nich.

1. Święty Łukasz Ewangelista – towa-
rzysz podróży św. Pawła Apostoła, autor 
Dziejów Apostolskich (opisujący działal-
ność pierwszych chrześcijan i i początki 
Kościoła) oraz jednej z czterech Ewange-
lii, w której zawarł opis życia Chrystusa, 

którego osobiście nie poznał i  opierał 
się na relacjach wielu świadków, w tym 
Maryi i mieszkańców Palestyny. Wielu 
współczesnych egzegetów podkreśla naj-
bardziej szczegółową dokładność, piękno 
opisu (zwłaszcza pierwowzoru – w języku 
greckim) oraz najwięcej słów terminologii 
medycznej, gdyż był lekarzem z Antiochii 
nad Orontesem (dzisiejsza Turcja). Opisał 
szczegółowo wiele cudownych uzdrowień 
dokonanych przez Jezusa, potrafił też kry-
tycznie ocenić dokonania współczesnych 
Mu kolegów (jak np. wobec kobiety cier-
piącej na krwotok: „od 12 lat cierpiała na 
upływ krwi i całe mienie wydała na leka-
rzy, z których żaden nie mógł jej uleczyć”. 
W tradycji – pozostał patronem lekarzy 
a jego relikwie można zobaczyć w bazylice 
św. Justyny w Padwie (miałem osobiście 
przywilej nawiedzenia tego miejsca). 

2. Św. Józef Moscati (1880–1927), ab-
solwent Uniwersytetu w Neapolu, włoski 
naukowiec – fizjolog, znakomity dydak-
tyk i przede wszystkim uwielbiany przez 
pacjentów lekarz-praktyk, z oddaniem 
spieszący na pomoc ofiarom erupcji We-
zuwiusza i epidemii cholery, sposobem 
życia podobny do bohatera powieści Stefana 
Żeromskiego – Doktora Judyma a przy tym 
bardzo pobożny i doceniany przez innych 
jako „lekarz, który miał czas dla chorych”, 
potrafiący przyjmować pacjentów bezpłat-
nie, a co niektórych nawet wspierać mate-
rialnie. Kanonizowany przez Jana Pawła II 
w roku 1987.

3. Św. Joanna Beretta Molla (1922–
1962), absolwentka Uniwersytetu w Medio-
lanie, włoska lekarz pediatra, oddana pracy 

zawodowej, wierna powinnością dobrego 
lekarza, które zawarła w słowach:

1. Naszym obowiązkiem jest czynić do-
brze, kontrolować swoją wiedzę lekarską, 
nie gonić za pieniądzem. 

2. Zachować szlachetność i uczciwość 
płynącą z wiary. 

3. Rozumiejąc pacjentów jako naszych 
współbraci, zachować wobec nich wielką 
delikatność i zaangażowanie. 

Kochająca żona i matka, uwielbiająca 
podróże i wycieczki narciarskie, koncerty 
muzyczne i eleganckie ubiory. Gdy czwarta 
ciąża zagrożona została współistnieniem 
guza macicy – zdecydowała się, aby urato-
wano przede wszystkim jej dziecko – ka-
tegorycznie sprzeciwiła się aborcji. Dzisiaj 
Jej uratowana córeczka, 59 letnia Gian-
na Emanuela, również lekarz, propaguje 
kulturę świętości życia. Relikwie Joanny 
Beretty (kanonizowanej przez Jana Pawła 
II w 2004 r. znajdują się również w Szcze-
cinie, w  kościele św. Jana Chrzciciela  
(ul. Bogurodzicy) – tamże proboszcz parafii 
ks. dr Aleksander Ziejewski miał zaszczyt 
rozmawiać z córką Świętej (patrz foto).

Spotkanie Koła Seniorów

Koło Seniora składa serdeczne podziękowania Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie za sfinansowanie 
oraz przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie dla naszych Seniorów. 

Dzięki współpracy z Przychodnią Medycyny Rodzinnej przy ul. Chopina 22 w Szczecinie udało się zor-
ganizować 20 listopada 2021 r. szczepienie. Z naszej akcji skorzystali Seniorzy, którzy zgłosili izbie lekarskiej 
chęć zaszczepienia się. 

Szczególne podziękowania za sprawne przeprowadzenie akcji składam dr n. med. Wiesławie Fabian oraz 
całemu personelowi medycznemu biorącemu udział w zaszczepieniu naszych Seniorów. Biorąc pod uwagę fakt, 
iż Lekarze Seniorzy pozostają w grupie wysokiego ryzyka, a służba zdrowia i osoby starsze w jak największym 
stopniu narażone są na ryzyko zachorowania, tym bardziej jesteśmy wdzięczni, że dzięki inicjatywie naszej 
Izby udało się załatwić szczepionki dla Seniorów z naszego miasta i okolic.

Lek. dent. Halina Teodorczyk

Szczepienia przeciwko grypie dla naszych Seniorów
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4. Doktor Wanda Błeńska (1911–2014), 

kandydatka na ołtarze, absolwentka Uni-
wersytetu w Poznaniu, gdzie aktywnie 
działała w Akademickim Kole Misyjnym, 
przed wojną pracowała w szpitalach w To-
runiu i Gdyni, w czasie wojny zaangażo-
wana w AK (pseudonim „Szarotka”), na 
emigracji w Hamburgu i Liverpoolu dosko-
naliła się w dziedzinie medycyny tropikal-
nej aby od 1950 r. zamieszkać w Ugandzie 
i leczyć trędowatych.

 5. Błogosławiona Hanna Chrzanow-
ska (1902–1973), zwana „Siostrą naszego 
Boga”, pielęgniarka, córka wybitnego profe-
sora UJ w Krakowie – historyka literatury 

polskiej, absolwentka przedwojennej War-
szawskiej Szkoły Pielęgniarstwa, po licz-
nych stażach we Francji, Belgii i USA, 
nauczycielka młodego pokolenia pielęg-
niarek, a po zakończeniu „kariery zawo-
dowej” od 1957 r. wielka propagatorka 
pielęgniarstwa domowego i parafialnego, 
współpracująca na tym polu z ks. Karolem 
Wojtyłą (wraz z klerykami i studentami in-
nych uczelni krakowskich – systematyczne 
wizyty u podopiecznych w domach, wspól-
ne czynności pielęgnacyjne i opiekuńcze, 
a ponadto dbałość o wszechstronny rozwój 
intelektualny i kulturalny, czytanie i oma-
wianie dzieł literackich, koncerty i wyjazdy 
rekolekcyjne).

6. Stanisława Leszczyńska (1896–
1974), kandydatka na ołtarze, „położna 

z Auschwitz”, urodzona w Łodzi, lata szkol-
ne spędziła częściowo na emigracji w Rio 
de Janerio, absolwentka słynnej przed-
wojennej warszawskiej szkoły położnych 
przy szpitalu na ul. Karowej (placówkę tę 
dość szczegółowo opisałem w „Vox Medici 
5/2021” przy wspomnieniu działalności 
konspiracyjnej w Powstaniu Warszawskim 
prof. Tadeusz Marcinkowskiego). 

W latach 1943–1945 więźniarka obozu 
koncentracyjnego Auschitz-Birkenau 
(nr obozowy – 41 335), gdzie pracując pod 
nadzorem „dr.” Mengele, odebrała około 
3000 porodów bez powikłań. Zdecydowana 
obrończyni życia ludzkiego, bezwzględnie 
potępiająca aborcję.

W nadchodzącym Nowym Roku  
życzymy spełnienia marzeń, 

życzliwości oraz zdrowia.

Niech Nowy Rok  
upłynie bez trosk i zmartwień  
oraz będzie czasem sukcesów  

i realizacji wszystkich planów, 
a w Państwa domach gości  

optymizm i wzajemna troska.

Szczęścia oraz wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku życzy Koło Seniora.

W nadchodzącym Nowym Roku  
życzymy spełnienia marzeń, 

życzliwości oraz zdrowia.

Niech Nowy Rok  
upłynie bez trosk i zmartwień  
oraz będzie czasem sukcesów  

i realizacji wszystkich planów, 
a w Państwa domach gości  

optymizm i wzajemna troska.

Szczęścia oraz wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku życzy Koło Seniora.
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Tradycyjnie, chociaż niestety po przerwie 
w 2020 r. spowodowanej zaostrzeniami 
pandemicznymi, lekarze Seniorzy regionu 
gryfickiego spotkali się w nastroju wigi-
lijnym i przedświątecznym w miejscowej 
restauracji „Motel 32”. Jak zwykle roz-
poczęliśmy prezentacją wspomnieniową 
z fotografiami Kolegów zmarłych w ostat-
nich latach. Niektórzy dołączyli do ofiar 
pandemii, wielu z Nich uczestniczyło 
w poprzednich spotkaniach, dlatego też 
zatytułowałem ją „Kogo zabraknie przy 
naszych wigilijnych stołach?”. Tym razem 
zaszczycił obecnością ks. prałat dr Andrzej 
Steckiewicz, który po odczytaniu fragmen-
tu Ewangelii św. Łukasza (patrona lekarzy) 
o Narodzeniu Chrystusa, przybliżył zna-
czenie i tradycję tego religijnego święta, 
złożył wzruszające życzenia, pobłogosławił 
opłatki, którymi podzieliliśmy się. Tego-
rocznym „Gościem Specjalnym” była prof. 
Halina Ey-Chmielewska (początki karie-
ry stomatologicznej zdobywała właśnie 
w Gryficach i Niechorzu). Obdarowała 

nas niezwykle interesującym wykładem 
„Tradycje, zwyczaje i obchody Świąt Bożego 
Narodzenia w różnych krajach”. Przedsta-
wiła ciekawe przezrocza i omówiła formy 
religijności we Włoszech, Francji, Anglii, 
Szwecji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, 
Rosji, Argentynie, USA, a nawet w dalekiej 
Australii. Dyskusja rozwinęła się podczas 
spożywania Wieczerzy Wigilijnej, wielu 
Kolegów posiadało własne doświadczenia 
w tym zakresie. Wspomniany ks. prałat 
Andrzej przez wiele lat mieszkał i ewan-
gelizował w Rosji (Sankt-Petersburg, Mos-
kwa) i na Białorusi (Mińsk), dlatego też 

przybliżył nam tradycje wigilijne w wymie-
nionych krajach, zwłaszcza wśród tamtej-
szej Polonii. Interesowało nas także życie 
i problemy lekarzy naszych wschodnich 
sąsiadów, ich pozycja społeczna, warunki 
pracy i szacunek wśród pacjentów. Dalsze 
rozmowy obejmowały wspomnienia Kole-
gów dotyczące jeszcze czasów studenckich 
i młodości (jedna z Koleżanek przyniosła 
nawet tablo absolutoryjne). Mam nadzieję 
na spotkania w następnych latach, oby nas 
tylko przybywało, a nie ubywało.

Ireneusz Mazurski

Grudzień to czas Świąt Bożego Naro-
dzenia. Jak co roku odbyło się spotkanie 
wigilijne Koła Seniora Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie, w starej siedzibie 
przy ul. Skłodowskiej-Curie. Frekwencja 
dopisała, a przy życzeniach i dzieleniu się 
opłatkiem pamiętaliśmy o zachowaniu re-
żimu sanitarnego. Spotkanie jak zawsze 
uświetnił koncertem kolęd Chór Reme-
dium pod batutą Prof. Ryszarda Handke. 
Oczywiście tradycyjnie na zakończenie 

koncertu wszyscy odśpiewaliśmy razem 
z Chórem na bis kolędę. Raczyliśmy się 
smakołykami przygotowanymi przez Panią 
Dominikę. Wszystkim uczestnikom spotka-
nia czas upłynął bardzo szybko na rozmo-
wach i wspomnieniach. Część koleżanek 
i kolegów stwierdziła, że żal było wychodzić. 
Do zobaczenia w nowym roku 2022.

Halina Teodorczyk 
Halina Ey-Chmielewska 

Koło Seniora – Wigilia Seniorów w Gryficach

Spotkanie wigilijne i koncert kolędowy 
Chóru OIL Remedium w Szczecinie 
8 grudnia – wigilia u Seniorów i pożegnanie 2021 roku
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Spotkania Koła Seniora 
w Szczecinie w 2022 r.

Zgodnie z opracowanym planem pracy na najbliższe miesiące 2022 r. spotkania integracyjne Koła 
Seniora odbywać się będą: wiosna–lato godz. 17.00, jesień–zima godz. 16.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich byłych i chętnych Lekarzy Seniorów w nasze kręgi! 
Miejsca wystarczy dla wszystkich. Będzie nam niezmiernie miło powitać nowych członków!

9 LUTEGO 2022 r., godz. 16.00
„WSPOMNIENIA CZAR W REMEDIUM – PREZENTACJA FOTOGRAFII Z KILKULETNICH SPOT-
KAŃ W KOLE SENIORA” LEK. DENT. HALINA TEODORCZYK – Klub Remedium przy ul. Marii 
Skłodowskiej-Curie 11
Organizator: Koło Seniora

9 MARCA 2022 r., godz. 16.00
POWITANIE WIOSNY 2022 POKAZ FLORYSTYCZNY. MILENA GOGAROWSKA WRAZ Z ZESPO-
ŁEM KWIACIARNI W SZCZECINIE 
Organizator: Koło Seniora

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i miejsca z przyczyn od nich niezależnych. 

KONTAKT:
– przewodnicząca Koła Seniora ORL w Szczecinie: lek. dent. Halina Teodorczyk, tel. 517 905 224,
– pracownik zajmujący się sprawami Koła – Joanna Szawarejko, tel. 91 48 64 772.

Zapraszamy na wczasy rehabilitacyjno-lecznicze
w Ośrodku Rehabilitacyjnym „Relax” przy ul. Plażowej 1 w Międzywodziu

Turnusy:

1) 24–31.03.2022 r. (700 zł wpłata uczestnika + 217 zł dofinansowanie z OIL dla członków Koła Seniora)
 Termin zgłoszenia na turnus do 1 marca 2022 r.

2) 8–15.04.2022 r. (800 zł wpłata uczestnika + 222 zł dofinansowanie z OIL dla członków Koła Seniora)
 Termin zgłoszenie na turnus do 15 marca 2022 r.

3) 28.09.–5.10.2022 r. (800 zł wpłata uczestnika + 222 zł dofinansowanie z OIL dla członków Koła Seniora)
 Termin zgłoszenia na turnus do 1 września 2022 r.

Zgłoszenia imienne na turnusy przyjmują:
– przewodnicząca Koła Seniora ORL w Szczecinie, lek. dent. Halina Teodorczyk, tel. 517 905 224,
– pracownik zajmujący się sprawami Koła – Joanna Szawarejko, tel. 91 48 64 772.
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Renata Paliga

Polskie Towarzystwo Lekarskie nie zaprzestało działalności mimo 
panujących warunków pandemicznych. Członkowie i sympatycy 
Oddziału Szczecińskiego Towarzystwa spotykają się w mniejszym 
lub większym gronie w Klubie Remedium, aby wymienić wiedzę 
lekarską, doświadczenia płynące z aktualnych okoliczności życia, 
celebrować jubileusze i święta lub spotkać się w życzliwym gronie. 

Do ważnego spotkania doszło 29 października 2021 r., kiedy 
w Klubie Remedium gościliśmy dr. Antoniego Sydora, prezesa 
Oddziału Tarnowskiego PTL, który pełni tę zaszczytną funk-
cję od trzydziestu lat. Mimo licznych obowiązków zawodowych 
i kierowania prężnie działającym Oddziałem Tarnowskim PTL 
dr Antoni Sydor jest również wiceprezesem Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od 2015 r. 

Podczas wizyty w Klubie Remedium w Szczecinie dr Antoni 
Sydor opowiedział o historii i współczesnej działalności Towa-
rzystwa Tarnowskiego PTL, który obchodzi 150-lecie istnienia. 
Działalność wspomnianej organizacji zapoczątkowało powołanie 

przez doktora Józefa Cyryla Starkla Kółka Lekarskiego w 1870 r. 
Z tego zalążka, które liczyło niewielu lekarzy, powstał Oddział 
PTL liczący obecnie ponad ośmiuset kolegów. Lekarze tarnowscy 
są dumni z tego, że są spadkobiercami i kontynuatorami wspa-
niałej historii Towarzystwa, a w ciągu minionego trzydziestolecia 
mogą pochwalić się wieloma osiągnięciami. 

W skład Oddziału Tarnowskiego PTL wchodzi obecnie pięć 
kół terenowych. Polskie Towarzystwo Lekarskie w tym regionie 
odgrywa znaczącą rolę w zakresie kształcenia podyplomowego. 
Organizuje sympozja i konferencje naukowo-szkoleniowe. Wśród 
wykładowców jest wielu znakomitych specjalistów z kraju i za-
granicy. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Towarzy-
stwa, tematyka zebrań podporządkowana jest ogółowi i stanowi 
integracyjne spoiwo środowiska lekarskiego. Doktor Antoni Sydor 
wraz z członkami PTL działa prężnie w społeczności lokalnej, 
promując Ziemię Tarnowską, podejmując działania dla jej roz-
woju. Dla upamiętnienia działalności Towarzystwa powstała 
publikacja dotycząca historii Polskiego Towarzystwa Lekarskie-
go w Tarnowie (1870–2020), będąca zapisem najważniejszych 
faktów oraz przypomnieniem postaci lekarzy tworzących szeregi 
szacownej organizacji. 

Za wybitne zasługi przyznawane jest najwyższe odznaczenie 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego – Medal Gloria Medicinae. 

Spotkanie mimo pandemii
członków i sympatyków szczecińskiego  
Oddziału PTL
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PTL
Kawalerami tego medalu w tarnowskim Oddziale są czterej le-
karze, wśród nich dr n. med. Antoni Sydor. Wyrazem uznania 
dla działalności w skali ogólnopolskiej jest liczny udział człon-
ków Oddziału Tarnowskiego we władzach centralnych. Spora 
grupa przedstawicieli tarnowskich lekarzy zasiada w Zarządzie 
Głównym PTL. 

Działalność Oddziału Tarnowskiego PTL jest znacząca w kraju 
i widoczna na tle często zamierającej działalności lokalnych 
oddziałów Towarzystw Lekarskich. Jest godna przypomnie-
nia i propagowania. Tym bardziej cieszy nas docenienie przez 
członków Zarządu PTL działalności naszego kolegi, przyjaciela – 
doktora Mieczysława Chruściela, którego zapał i praca na rzecz 
społeczności lekarskiej została nagrodzona poza środowiskiem 
Szczecina. 

Spotkanie z prezesem tarnowskiego koła PTL zakończyło 
się podniosłym i miłym akcentem, którym było uhonorowanie 
prezesa naszego Oddziału PTL, doktora Mieczysława Chruściela 
dyplomem i medalem im. Józefa Cyryla Starkla, który był wybit-
nym lekarzem-społecznikiem związanym z Ziemią Tarnowską 
w XIX wieku. 

Piękny medal przyznawany wybitnym jednostkom i dy-
plom jego nadania wręczył Prezes Oddziału Tarnowskiego PTL  
dr Antoni Sydor, w dowód uznania wkładu dr Mieczysława Chruś-
ciela w propagowanie wartości humanistycznych w medycynie, 
zaangażowania w działalność społeczną na rzecz środowiska 
lekarskiego w ramach kultywowania działalności Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego w Szczecinie. 

Gość spotkania – Antoni Sydor to lekarz-społecznik, ale jak 
często bywa z nietuzinkowymi osobistościami – również artysta 
i wirtuoz. Mieliśmy okazję poznać jego muzyczny talent pod-
czas mini-recitalu fortepianowego, którym nasz gość zakończył 
spotkanie. 

To był piękny wieczór. Pełen muzyki, wspomnień i treści 
podnoszących morale lekarzy w trudnych czasach trwającej 
pandemii. 
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Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. 
powołano w roku 1951 z inicjatywy Rady 
Naukowej przy Ministerstwie Zdrowia 
i  Opieki Społecznej, po likwidacji sa-
morządu lekarskiego, w tym agend Izb 
lekarsko-dentystycznych.

 W 1953 r. podczas pierwszego Zjazdu 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego 
wybrany został Zarząd Główny oraz uchwa-
lono statut towarzystwa. Prezesem został 
prof. Aleksander Ujejski na czteroletnią 
kadencję od 1953 do 1956 roku. Kolej-
nym Prezesem Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego byli: prof. Tadeusz 
Karnibad (1956–1958). W zjeździe uczest-
niczyli pracownicy Zakładu Stomatolo-
gii zachowawczej i Protetyki Pomorskiej 
Akademii Medycznej w Szczecnie w tym  
dr. n. med. Maria Spychalska. Z inicjatywy 
prof. Tadeusza Karnibada powstał szcze-
ciński oddział PTS, członkami założycie-
lami byli: prof. Aleksander Kulikowski oraz 
dr hab. n. med. Maria Myślińska. 

 Pierwszym prezesem oddziału zo-
stał prof. Tadeusz Karnibad ówczesny 
kierownik Zakładu Stomatologii Zacho-
wawczej Pomorskiej Akademii Medycznej 

w Szczecinie. Od roku 1954 wydawano 
legitymacje członkowskie. 

 Kolejno oddziałem kierowali: od roku 
1956: dr hab. Maria Myślińska, od 1962 do 
1972: prof. dr hab. Zbigniew Jańczuk, prof. 
dr hab. n. med. A. Kulikowski, następnie 

przez dwie kadencje: prof. dr hab. n. med. 
Jerzy Malinowski, w latach 1993–2001 prof. 
dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, 
następnie przez dwie kadencje: dr hab. 
Danuta Wójtowicz i dr hab. n. med. Halina 
Ey-Chmielewska. Obecnie, od roku 2019, 
prezesem oddziału jest dr hab. n. med. 
Joanna Janiszewska-Olszowska. 

 Stałym celem Oddziału była i  jest 
integracja środowiska lekarzy dentystów. 
Popularyzacja i szerzenie zdobyczy nauk 
medycznych wśród ogółu lekarzy denty-
stów. Rozwijanie wiedzy w zakresie nauk 
stomatologicznych i inicjowanie dyskusji 
nt. nowych trendów w stomatologii, rów-
nież o charakterze interdyscyplinarnym. 
Podnoszenie poziomu zawodowego lekarzy 
dentystów poprzez współdziałanie w do-
kształcaniu i doskonaleniu w zakresie sto-
matologii. Kształcenie postaw społecznych 
i dbanie o etykę zawodową środowiska 

stomatologicznego. Popularyzacja wie-
dzy medycznej ze szczególnym uwzględ-
nieniem zagadnień stomatologicznych. 
Współdziałanie z innymi organizacjami 
w sprawach zawodowych lekarzy dentystów. 

Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego włączyli się w latach 
1989–1991 w działania na rzecz odro-
dzenia samorządu lekarskiego. W trak-
cie pierwszego zjazdu w Bielsku-Białej 
delegaci lekarze dentyści członkowie PTS 
uczestniczyli czynnie w obradach. Prezes 
Polskiego Towarzystwa Stomatologiczne-
go prof. dr hab. n. med. W. Józefowicz  
i prof. dr hab. n. med. Z. Jańczuk byli człon-
kami komitetu założycielskiego odrodzo-
nego samorządu lekarskiego. 

Również w Szczecinie lekarze denty-
ści, członkowie PTS czynnie włączyli się 
w działania na rzecz odrodzonego samo-
rządu lekarskiego. Warto wymienić współ-
twórców tej działalności zaangażowanych 
czynnie w organizację PTS oraz OIL. Są to: 
dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska, 
dr n. med. Zbigniew Hamerlak, lek. dent. 
Małgorzata Bendig-Wielowieyska, lek. dent. 
Krystyna Jania., lek dent. Adam Skowron. 
Wsparcie naukowe stanowiły: prof. dr hab. 
n. med. Irena Karłowska, dr hab. n. med. 
Danuta Wójtowicz, prof. dr hab. Krystyna 
Lisiecka-Opalko. W trakcie kadencji prof. 
dr hab. Krystyny Lisieckiej-Opalko Oddział 
otrzymał od Prezesa ORL dr. Maksymilia-
na Mikèe zgodę na zorganizowanie lokum 
dla PTS o/ Szczecin w gmachu OIL przy 
Skłodowskiej-Curie. Był to czas obfitujący 
w wydarzenia zorganizowane dzięki zaan-
gażowaniu lekarzy dentystów, bez wsparcia 
firm komercyjnych.

W 1994 r. PTS o/Szczecin zorganizo-
wał ogólnopolskie spotkanie naukowe, na 
którym podziękowano prof. Zbigniewowi 
Jańczukowi za jego wieloletnią opiekę nad 
Towarzystwem. 

W  latach 1994–1997 w Szczecinie 
wspólnie z Okręgową Izbą Lekarską, zorga-
nizowano cztery ogólnopolskie konferencje 
naukowo-szkoleniowe. W 1995 i 1996 PTS 
o/Szczecin był organizatorem naukowym 
konferencji naukowych odbywających się 
w trakcie II i III Ogólnopolskich Targów 
Stomatologicznych, organizowanych przy 
współpracy z Dental Service. Zaproszono 
firmy oraz gości z kraju i zagranicy. Targi 
odbywały się w prestiżowym hotelu Radis-
son. Szczecin stał się ośrodkiem spotkań 
i wymiany doświadczeń; lekarze i naukow-
cy nie zawiedli. 

W 1996 PTS o/Szczecin zorganizował 
Sympozjum Naukowe z okazji 45-lecia PTS 

70-lecie 
Polskiego Towarzystwa 
Stomatologicznego
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w Szczecinie. Przyznano wówczas nagrody 
i odznaczenia wielu działaczom zasłużo-
nym dla środowiska stomatologicznego 
oraz profesorom zaangażowanym w prze-
kazywanie tematyki naukowej na comie-
sięcznych spotkaniach. 

W latach 1998–2001 organizowano 
i współorganizowano z Komisją ds. Lekarzy 
Dentystów ORL w Szczecinie coroczne 
sesje wyjazdowe naukowo-szkoleniowe 
PTS w Międzyzdrojach. W 2000 r. PTS 
o/Szczecinie, wspólnie z OIL, był organi-
zatorem kolejnej Ogólnopolskiej Sesji Wy-
jazdowej naukowo-organizacyjnej PTS-OIL 
Szczecin z komisją stomatologiczną NRL 
w Świnoujściu. Na spotkanie to zaproszono 
przedstawicieli komisji stomatologicznych 
poszczególnych okręgowych izb lekarskich. 
Dyskutowano nad istotnymi dla lekarzy 
dentystów problemami. Spotkanie to zapo-
czątkowało kolejne spotkania organizowane 
przez komisje stomatologiczne Okręgowych 
Rad Lekarskich w Polsce. 

Jako oddział PTS byliśmy prekursorem 
szkolenia ustawicznego lekarzy dentystów 
w Polsce, powołując w 2000 r. z inicjatywy 
prof. dr hab. n. med. Krystyny Lisieckiej-
-Opalko przy OIL w Szczecinie w klubie 
Remedium Dyskusyjne Forum Stomatolo-
giczne. Metodyka szkoleń zaproponowana 
prof. dr hab. n. med. Krystynę Lisiecką-
-Opalko była kanwą dla opracowania zasad 
pierwszego systemu szkolenia ustawicz-
nego dla lekarzy dentystów. Szkolenia 
zmienione i dostosowane do aktualnych 
realiów późniejszym okresie kontynuo-
wane były przez Komisję Stomatologiczną 
ORL w Szczecnie. PTS jako moderator 

brał udział w audycjach radiowych w ra-
mach promocji zdrowia jamy ustnej w la-
tach 1997–1998. Były także wystąpienia 
w lokalnej TV w ramach promocji zdrowia 
jamy ustnej. Natomiast od 1995 cyklicznie 
do 1998 r., w lokalnym dwumiesięczniku 
OIL „Vox Medici” ukazywały się informacje 
z działalności PTS.

W roku 2005 PTS o/Szczecin pod 
kierownictwem, dr hab. n. med. Danuty 
Wójtowicz objął patronatem naukowym 
Międzynarodowe Targi Stomatologiczne 
Dentexpo, które odbyły się także w roku 
2006 (w dniach 8–9 grudnia). Natomiast 
w roku 2006 (w marcu, maju, kwietniu 
i  październiku). Dzięki staraniom dr 
hab. n. med. Danuty Wójtowiczówczes-
nej Prezes oddziału, sesje naukowo-
-szkoleniowe PTS odbyły się w Hotelu 
Radisson w Szczecinie z udziałem wielu 
wybitnych wykładowców z całej Polski. 
W roku 2007 Szczeciński Oddział PTS 
współorganizował I Sympozjum Fizyko-
diagnostyki i Fizykoterapii Stomatolo-
gicznej w Międzyzdrojach.

 Obecnie PTS o/Szczecin organizuje 
lokalne konferencje naukowo-szkoleniowe 
nie tylko dla lekarzy dentystów, ale rów-
nież uczestniczą w nich higienistki sto-
matologiczne i studenci – przyszli lekarze 
dentyści. W ostatnich latach tematami 
wykładów były między innymi: profilaktyka 
stomatologiczna, stany nagłe w gabinecie 
stomatologicznym, RODO w gabinecie sto-
matologicznym, komunikacja interper-
sonalna, estetyczne wydłużanie koron 
klinicznych, zastosowanie druku 3D w sto-
matologii, zapalenie zatok szczękowych 

w praktyce stomatologicznej, wyznaczanie 
płaszczyzny okluzji, E-recepta, E-skierowa-
nie, E-zwolnienie, pierwsza wizyta dziecka 
w gabinecie stomatologicznym, sedacja 
podtlenkiem azotu u dzieci, nowe materiały 
w protetyce stomatologicznej, projektowa-
nie protez szkieletowych z BioHpp, achala-
zja jako problem w stomatologii, czy nowe 
regulacje prawne w zakresie dokumentacji 
medycznej w stomatologii.

Zorganizowano także warsztaty prak-
tyczne doginania łuków ortodontycznych, 
warsztaty doginania pętli ortodontycznych 
oraz warsztaty dla lekarzy dentystów z psy-
chologiem dziecięcym – Dorotą Zawadzką 
pt. „Mały pacjent”. Wszystkie wymienione 
wydarzenia ogłaszano na stronie interneto-
wej PTS i profilu PTS o/Szczecin w portalu 
społecznościowym Facebook.

W latach 2019–2021 PTS o/Szczecin 
gościł kilkudziesięciu wykładowców, za-
równo „na żywo” w salach klubu Reme-
dium OIL w Szczecinie oraz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, jak i online na platformie 
Zoom. Wykłady i warsztaty prowadzili nie 
tylko wykładowcy akademiccy, praktycy 
lekarze dentyści, ale również ratownicy 
medyczni, lekarz psychiatra, psycholog 
oraz przedstawiciele kancelarii prawnych 
i firm informatycznych zajmujących się 
dokumentacją medyczną.

Opracowanie: 
dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska,  

dr hab. n. med. Joanna Janiszewska-Olszowska 
przy współpracy  

prof. dr hab. Krystyny Lisieckiej-Opalko,  
dr n. med. Marii Spychalskiej  

i lek. dent. Małgorzaty Bendig-Wielowieyskiej
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Uchwała Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie
z 06.10.2021 r.

Uchwała Nr 32/2021/VIII
W SPRAWIE WSPARCIA PROTESTU LEKARZY I LEKA-
RZY DENTYSTÓW ORGANIZOWANEGO W SZCZECINIE 

W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2021 R.

§ 1.
1. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w  Szczecinie postanawia wesprzeć 
finansowo protest lekarzy i  lekarzy 
dentystów organizowany przez Mło-
dzi Solidarnie z Protestem Medyków 
(Szczecin), który odbędzie się w dniu 
9 października 2021 r. w Szczecinie.

2. W ramach wsparcia, o którym mowa 
w ust. 1, Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w  Szczecinie deklaruje 
przekazać na rzecz Młodzi Solidarnie 
z Protestem Medyków (Szczecin) kwotę 
2.000 zł. 

3. Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 
1 i 2, nastąpi z budżetu Komisji Młodego 
Lekarza ORL w Szczecinie. 

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie

z 20.10.2021 r.
Uchwała Nr 83/2021/VIII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 
z dnia 20 października 2021 r. dotyczącą:
1. przyznania świadczenia pieniężnego po 

narodzinach/adopcji dziecka w wysoko-
ści 1000,00 zł:

 1. (…)
2. przyznania jednorazowego zasiłku po-

grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
 1. (…)
3. przyznanie zapomogi finansowej losowej:
 1. (…)
4. odmowa przyznania zasiłku pogrzebo-

wego:
 1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 84/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się propozycję Komisji Socjalnej 
z dnia 20 października 2021 r. dotyczącą 
przyznania losowej zapomogi finansowej:
1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 85/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSO-
WEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej 
ORL w Szczecinie z dnia 20 września 2021 
r. dot.:
1. zwolnienia/umorzenia składek człon-

kowskich:
 1. (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 87/2021/VIII
W  SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO 
SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO 
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU GRUŹLICY 
I CHORÓB PŁUC W ZDUNOWIE SPWSZ W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się lek. Sławomira Cyprysa do 
składu komisji konkursowej na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gruź-
licy i Chorób płuc w Zdunowie SPWSZ 
w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 88/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘ-
GNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU PUNKTU PRZYJĘĆ 
PLANOWYCH W ZDUNOWIE SPWSZ W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się lek. Sławomira Cyprysa do 
składu komisji konkursowej na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Punktu 
Przyjęć Planowych w Zdunowie SPWSZ 
w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 89/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘ-
GNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLO-
GII I INTENSYWNEJ TERAPII W ZDUNOWIE SPWSZ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się lek. Michała Bielewicza do 
składu komisji konkursowej na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii w Zdunowie 
SPWSZ w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 90/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘ-
GNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU SZPITALNEGO 
ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZDUNOWIE SPWSZ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się lek. Michała Bielewicza do 
składu komisji konkursowej na stanowisko 
Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Szpi-
talnego Oddziału Ratunkowego w Zduno-
wie SPWSZ w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 91/2021/VIII
W  SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO 
SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO 
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BLOKU OPERACYJNEGO 
KLINIKI GINEKOLOGII OPERACYJNEJ I ONKOLOGII GENO-
LOGICZNEJ DOROSŁYCH I DZIEWCZĄT SPSK NR 2 PUM 

W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Mariusza Zarzy-
ckiego do składu komisji konkursowej na 
stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku 
Operacyjnego Kliniki Ginekologii Opera-
cyjnej i Onkologii Genologicznej Dorosłych 
i Dziewcząt SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 92/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘ-
GNIARKI ODDZIAŁOWEJ KLINIKI ANESTEZJOLOGII, 
INTENSYWNEJ TERAPII I OSTRYCH ZATRUĆ SPSK NR 

2 PUM W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się dr hab. n. med. Anetę Cymba-
luk-Płoskę do składu komisji konkursowej 
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
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Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Te-
rapii i Ostrych Zatruć SPSK Nr 2 PUM 
w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 93/2021/VIII
W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘ-
GOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU 
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO NACZELNEJ 

PIELĘGNIARKI W SPZZOZ W GRYFICACH

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Ireneusz Mazurski 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Naczelnej Pielęgniarki w SPZZOZ 
w Gryficach.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 94/2021/VIII
W SPRAWIE ZWOŁANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBOR-
CZEGO I BUDŻETOWEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKA-
RZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Zwołuje się Sprawozdawczo-Wyborczy 

i Budżetowy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie, zwany dalej „Zjazdem”.

2. Datę Zjazdu wyznacza się na dzień 26 
marca 2022 r., na godz. 10.00.

3. Na miejsce obrad Zjazdu wyznacza się 
Hotel Silver w Szczecinie, Rondo Her-
mana Hakena.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 95/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE 
UŻYCZENIE POMIESZCZENIA W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1. 
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 

wyraża zgodę na nieodpłatne użyczenie 
Stowarzyszeniu Epidemiologii Szpital-
nej, do celów prowadzenia działalno-
ści statutowej stowarzyszenia, jednego 
z pomieszczeń siedziby Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie mieszczącej się 
przy ul. Henryka Wieniawskiego 23 
w Szczecinie.

2. Zakres i szczegółowe warunki użycze-
nia pomieszczenia, o  którym mowa 
w ust. 1, określi umowa nieodpłatnego 
użyczenia zawarta pomiędzy Okręgową 
Izbą Lekarską w Szczecinie, a Stowa-
rzyszeniem Epidemiologii Szpitalnej.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 96/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE 
UŻYCZENIE POMIESZCZENIA W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1. 
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 

wyraża zgodę na nieodpłatne użyczanie 
Polskiemu Towarzystwu Lekarskiemu 
Regionalnemu Oddziałowi w Szczeci-
nie, w celu prowadzenia działalności 
statutowej stowarzyszenia, jednego 
z pomieszczeń siedziby Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie, mieszczącej 
się przy ul. Henryka Wieniawskiego 23 
w Szczecinie.

2. Zakres i szczegółowe warunki użycze-
nia pomieszczenia, o  którym mowa 
w ust. 1, określi umowa nieodpłatnego 
użyczenia zawarta pomiędzy Okręgową 
Izbą Lekarską w Szczecinie, a Polskim 
Towarzystwem Lekarskim Regional-
nym Oddziałem w Szczecinie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 97/2021/VIII
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAWARCIE Z INTER 
ASSISTANCE SP. Z O.O. UMOWY DZIERŻAWY POMIESZ-
CZENIA W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE 

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 

wyraża zgodę na dzierżawę INTER Assi-
stance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
przy Al. Jerozolimskich 142B, jednego 
pomieszczenia w siedzibie Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie, mieszczą-
cej się przy ul. Henryka Wieniawskiego 
23 w Szczecinie, na czas oznaczony tj. 
3 lat, licząc od dnia zawarcia umowy 
dzierżawy.

2. Zakres i szczegółowe warunki dzier-
żawy pomieszczenia, o którym mowa 
w ust. 1, określi umowa dzierżawy za-
warta pomiędzy Okręgową Izbą Lekar-
ską w Szczecinie, a INTER Assistance 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z dnia 20 października 
2021 r.

Uchwała Nr 98/2021/VIII
W SPRAWIE UDZIELENIA WSPARCIA DZIAŁALNOŚCI 

BIAŁEGO MIASTECZKA 2.0

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 

postanawia wesprzeć działalność Białe-
go Miasteczka 2.0 pod warunkiem, że 
akcja protestacyjna będzie działała w tej 
formie, na dzień przekazania środków.

2. W ramach wsparcia, o którym mowa 
w  ust. 1, Okręgowa Rada Lekarska 
w Szczecinie deklaruje zapewnić pomoc 
finansową polegającą na przekazaniu na 
konto Naczelnej Izby Lekarskiej o nume-
rze 47 1240 1109 1111 0000 0516 2660 
środków pieniężnych w kwocie 1 zł od 
członka Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie (z dopiskiem „Konwent”).

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 99/2021/VIII
W SPRAWIE ZAKUPU NOWEGO SPRZĘTU BIURO-
WEGO DO BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE

§ 1.
Zakupić z przeznaczeniem do biura Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 1 kom-
puter przenośny za kwotę nieprzekracza-
jącą 4000,00 zł brutto.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie, którzy działać będą we 
współpracy z Dyrektorem Biura Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 100/2021/VIII
W SPRAWIE SZCZEPIEŃ PRZECIW GRYPIE DLA LEKA-
RZY I LEKARZY DENTYSTÓW SENIORÓW - CZŁONKÓW 

OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Sfinansować szczepienia przeciwko gry-
pie dla lekarzy i lekarzy dentystów senio-
rów – członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie w NZOZ Przychodnia Medy-
cyny Rodzinnej W. Fabian Spółka Jawna 
z siedzibą w Szczecinie w łącznej kwocie 
nie przekraczającej 30.000 zł brutto (słow-
nie: trzydzieści tysięcy złotych).
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§ 2.
Sfinansowanie szczepień, o których mowa 
w § 1, nastąpi z rezerwy budżetowej okre-
ślonej w budżecie Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie na 2021 rok. 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Szczecinie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie

z 01.12.2021 r.
Uchwała Nr 33/2021/VIII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STA-
NOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIE-

DZINIE GERIATRII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kan-
dydaturę lek. med. Urszuli Majewskiej do 
objęcia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie geriatrii. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 34/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

NEFROLOGII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kan-
dydaturę prof. dr hab. n. med. Kazimie-
rza Ciechanowskiego do objęcia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 
nefrologii. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 35/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

CHORÓB PŁUC DZIECI

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandy-
daturę dr n. med. Pawła Gonerko do ob-
jęcia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie chorób płuc dzieci. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 36/2021/VIII
W SPRAWIE REKOMENDOWANIA CZŁONKA OKRĘGO-
WEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA STANOWISKO 

BIEGŁEGO SĄDOWEGO

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie rekomenduje dr n. med. El-
żbietę Sowińską - Przepiera na stanowisko 
biegłego sądowego z zakresu ginekologii 
i położnictwa na kolejną kadencję.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 37/2021/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZI-
NIE STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ I ENDODONCJI

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandy-
daturę dr n. med. Macieja Górskiego do 
objęcia funkcji konsultanta wojewódzkiego 
w dziedzinie stomatologii zachowawczej 
i endodoncji. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.

Uchwała Nr 38/2021/VIII
W  SPRAWIE REKOMENDOWANIA KANDYDATA 
NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO  

W DZIEDZINIE INTENSYWNEJ TERAPII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie rekomenduje kandydaturę 
prof. dr hab. n. med. Macieja Żukowskie-
go na stanowisko konsultanta krajowego 
w dziedzinie intensywnej terapii. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 39/2021/VIII
W SPRAWIE NAGRÓD ROCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW 
BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Przyznać pracownikom Biura Okręgo-

wej Izby Lekarskiej w Szczecinie na-
grody roczne za zaangażowanie i wkład 
pracy, w łącznej kwocie nieprzekracza-
jącej 47 000,00 zł.

2. Ustalenie wysokości nagród, o których 
mowa w  ust. 1, dla poszczególnych 
pracowników powierza się Prezesowi, 
Wiceprezesom, Sekretarzowi i Skarb-
nikowi ORL w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie

z 05.01.2022 r.

Uchwała Nr 1/2022/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

OKULISTYKI

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie opiniuje pozytywnie kan-

dydaturę prof. dr hab. n. med. Anny Ma-

chalińskiej do objęcia funkcji konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie okulistyki. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.

Uchwała Nr 2/2022/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandy-

daturę dr hab. n. med. Katarzyny Spor-

niak - Tutak do objęcia funkcji konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii sto-

matologicznej. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2022/VIII
W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATA NA STANO-
WISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE 

REUMATOLOGII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandy-

daturę dr n. med. Lidii Ostanek do objęcia 

funkcji konsultanta wojewódzkiego w dzie-

dzinie reumatologii. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-

jęcia.
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Uchwała Nr 4/2022/VIII
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 27/2021/VIII PREZY-
DIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE 
Z DNIA 20 LIPCA 2021 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA 
ZGODY NA ZAWARCIE Z „KONSART” SPÓŁKĄ Z O.O. 
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE PRZY AL. WOJSKA POL-
SKIEGO 162/1 UMOWY NA ROBOTY ZWIĄZANE Z USU-
NIĘCIEM PRZYCZYN PRZECIEKU WODY GRUNTOWEJ 
DO BUDYNKU PRZY UL. WIENIAWSKIEGO 23 ORAZ NA 
WYKONANIE TRAWNIKA NA PLACU POMIĘDZY PRO-
JEKTOWANYM CHODNIKIEM A ISTNIEJĄCYM PLACEM

§ 1.
W Uchwale Nr 27/2021/VIII Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wyra-
żenia zgody na zawarcie z „KONSART” 
Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 
al. Wojska Polskiego 162/1 umowy na robo-
ty związane z usunięciem przyczyn prze-
cieku wody gruntowej do budynku przy 
ul. Wieniawskiego 23 oraz na wykonanie 
trawnika na placu pomiędzy projektowa-
nym chodnikiem a istniejącym placem, 
zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się 
następujące zmiany:
§ 1. Uchwały otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„Wyrazić zgodę na zawarcie z „KONSART” 
Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy 
al. Wojska Polskiego 162/1, 71-335 Szcze-
cin, umowy na roboty związane z usunię-
ciem przyczyn przecieku wody gruntowej 
w budynku położonym w Szczecinie przy 
ul. Henryka Wieniawskiego 23 tj. w no-
wej siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w  Szczecinie, zgodnie z  kosztorysem 
budowlanym z dnia 29 grudnia 2021 r., 
opiewającym na łączną kwotę 56.758,03 
zł netto.”.

§ 2.
Pozostałe postanowienia Uchwały pozo-
stają bez zmian.

§ 3.
Upoważnić Prezesa i Skarbnika Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Szczecinie do zawar-
cia w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie aneksu do umowy z „KON-
SART” Spółką z o.o. z siedzibą w Szczeci-
nie na wykonanie robót wskazanych w § 1 
oraz w ofercie w/w firmy z dnia 29 grudnia 
2021 r.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie

z 17.11.2021 r.

Uchwała Nr 101/2021/VIII
W SPRAWIE DOKONANIA PRZESUNIĘĆ WYDATKÓW 
POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI POZYCJAMI BUDŻETU 
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W  SZCZECINIE 

NA ROK 2021

§ 1.
Dokonuje się następujących przesunięć 

wydatków pomiędzy poszczególnymi pozy-

cjami budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej 

w Szczecinie na rok 2021 w ramach cał-

kowitej wysokości wydatków określonych 

w budżecie, stanowiącym załącznik nr 1 

do Uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 

nr 10/2021/VIII-Z z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Szczecinie na 2021 rok:

1) W dziale: „Koszty działalności Samo-

rządu Lekarskiego” (dział I) w części: 

„Koszty komisji problemowych i kół” 

(pkt 1.2) w pozycji: „Komisja Stomato-

logiczna” (1.2.1) kwotę: „240 000,00” 

zastępuje się kwotą: „140 000,00”

2) W dziale: „Koszty działalności Samo-

rządu Lekarskiego” (dział I) w części: 

„Koszty komisji problemowych i kół” 

(pkt 1.2) w pozycji: „Komisja ds. Kształ-

cenia Podyplomowego” (1.2.3) kwotę: 

„400 000,00” zastępuje się kwotą: 

„150 000,00”

3) W dziale: „Koszty działalności Samo-

rządu Lekarskiego” (dział I) w części: 

„Koszty komisji problemowych i kół” 

(pkt 1.2) w pozycji: „Komisja ds. Kul-

tury, Sportu i Rekreacji” (1.2.4) kwo-

tę: „295 000,00” zastępuje się kwotą: 

„195 000,00”

4) W dziale: „Pozostałe koszty w układzie 

rodzajowym” (dział II) w części: „Pozo-

stałe koszty” (pkt 9) w pozycji: „Rezerwa 

budżetowa” (9.2) kwotę: „45 000,00” 

zastępuje się kwotą: „495 000,00”

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 102/2021/VIII
W SPRAWIE ZAWARCIA Z MINISTREM ZDROWIA 
UMOWY NA PRZEKAZANIE W 2021 R. ŚRODKÓW 
FINANSOWYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW CZYNNOŚCI 
ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ 
ZADAŃ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWACH: O IZBACH 
LEKARSKICH ORAZ O PRAWACH PACJENTA I RZECZ-

NIKU PRAW PACJENTA

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyraża zgodę na zawarcie z Ministrem 
Zdrowia umowy na przekazanie w 2021 
r. środków finansowych na pokrycie kosz-
tów czynności administracyjnych związa-
nych z realizacją zadań, o których mowa 
w ustawach: o izbach lekarskich oraz o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, 
w wersji zaproponowanej przez Ministra 
Zdrowia pismem z dnia 8 listopada 2021 r., 
znak: DSW.6850.26.2021.MG, stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z za-
strzeżeniem, iż Minister Zdrowia poinfor-
mowany zostanie, że określona w umowie 
kwota jest zbyt niska i nie pokrywa całości 
rzeczywistych wydatków związanych z re-
alizacją zadań powierzonych.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Preze-
sowi oraz Skarbnikowi Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 103/2021/VIII
ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 92/2021/VIII OKRĘGO-
WEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 20 
PAŹDZIERNIKA 2021 R. W SPRAWIE WSKAZANIA 
PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
W SZCZECINIE DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ 
NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ KLINIKI 
ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII I OSTRYCH 

ZATRUĆ SPSK NR 2 PUM W SZCZECINIE

§ 1.
W  uchwale nr 92/2021/VIII Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w  Szczeci-
nie z  dnia 20 października 2021 r. 
 w  sprawie wskazania przedstawiciela 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Pielęgniarki Oddziałowej Kliniki An-
estezjologii, Intensywnej Terapii i Ostrych 
Zatruć SPSK Nr 2 PUM w Szczecinie, 
zwanej dalej „Uchwałą”, wprowadza się 
następuje zmiany: 
§ 1. Uchwały otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„Wskazuje się dr n. med. Mariusza Za-
rzyckiego do składu komisji konkursowej 
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Te-
rapii i Ostrych Zatruć SPSK Nr 2 PUM 
w Szczecinie.”.
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§ 2.

Pozostałe postanowienia Uchwały pozo-
stają bez zmian. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 104/2021/VIII
W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ 
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM 

W ROKU 2022

§ 1.
Ustala się następujące terminy posiedzeń 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
oraz jej Prezydium w 2022 r.:
1) terminy posiedzeń Okręgowej Rady Le-

karskiej w Szczecinie:
19 styczeń, 16 luty, 2 marzec, 6 kwie-
cień, 25 maj, 22 czerwiec, 21 wrzesień, 
19 październik, 23 listopad, 21 grudzień
Posiedzenia odbywać się będą o godzi-
nie 11.00

2) terminy posiedzeń Prezydium Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie:
5 styczeń, 2 luty, 16 marzec, 20 kwie-
cień, 11 maj, 8 czerwiec, 13 lipiec, 
17 sierpień, 7 wrzesień, 5 październik, 
9 listopad, 7 grudzień
Posiedzenia odbywać się będą o godzi-
nie 13.00

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 105/2021/VIII
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY DZIERŻAWY 

POMIESZCZEŃ KLUBU REMEDIUM

§ 1.
Przedłużyć do dnia 30 czerwca 2022 r., 
umowę dzierżawy pomieszczeń Klubu Re-
medium zawartą w dniu 31 marca 2014 
r. z Panią Dominiką Dulat prowadzącą 
działalność gospodarczą pod firmą „Ho-
spes Dominika Dulat” w Szczecinie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezeso-
wi i Skarbnikowi ORL w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 106/2021/VIII
W  SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI 
SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ  

W SZCZECINIE

§ 1.
1. Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 

z dnia 17 listopada 2021 r. dotyczącą:
a) przyznania świadczenia pieniężne-

go po narodzinach/adopcji dziecka 
w wysokości 1000,00 zł:
− (…)

b) przyznania jednorazowego zasiłku 
pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
− (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 107/2021/VIII
W  SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI 
FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ  

W SZCZECINIE

§ 1.
1. Akceptuje się decyzję Komisji Finanso-

wej ORL w Szczecinie z dnia 17 listopa-
da 2021 r. dot.: zwolnienia/umorzenia 
składek członkowskich:
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwały Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie

z 15.12.2021 r.
Uchwała Nr 108/2021/VIII

W  SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W  SZCZECINIE  
DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANO-
WISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. LECZNICTWA  
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM 

SZPITALU ZESPOLONYM W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Łukasza Tyszlera 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa 
w Samodzielnym Publicznym Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie. 

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 109/2020/VIII
W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO KIERO-
WANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NIL NA 
DOSKONALENIE ZAWODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ 

OIL W SZCZECINIE W 2022 ROKU

§ 1.
1. Upoważnia się Przewodniczącą Komisji 

Stomatologicznej ORL w Szczecinie - 
dr n. med. Agnieszkę Ruchałę-Tyszler 
do kierowania wniosków o przyznanie 
dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej do 
organizowanych w  2022 roku przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie - 
Komisję Stomatologiczną ORL w Szcze-
cinie szkoleń, kursów i konferencji.

2. Upoważnia się Przewodniczącego Ko-
misji ds. Kształcenia Podyplomowego 
ORL w Szczecinie - dr n. med. Mariu-
sza Pietrzaka do kierowania wniosków 
o  przyznanie dotacji Naczelnej Izby 

Lekarskiej do organizowanych w 2022 
roku przez Okręgową Izbę Lekarską 
w Szczecinie - Komisję ds. Kształcenia 
Podyplomowego szkoleń, kursów i kon-
ferencji.

3. Upoważnia się Przewodniczącego Ko-
misji Młodego Lekarza ORL w Szczeci-
nie - lek. Michała Bulsę do kierowania 
wniosków o przyznanie dotacji Naczel-
nej Izby Lekarskiej do organizowanych 
w 2022 roku przez Okręgową Izbę Le-
karską w Szczecinie - Komisję Młodego 
Lekarza szkoleń, kursów i konferencji.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 110/2021/VIII
W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE 
USŁUG INFORMATYCZNYCH NA RZECZ OKRĘGOWEJ 

IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Przedłużyć do dnia 28 lutego 2022 r. 
umowę na świadczenie usług informatycz-
nych na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie zawartą w dniu 1 marca 2019 
r. z INFOMAN s.c. Przemysław Czuba, Sła-
womir Czuba z siedzibą w Szczecinie.

§ 2.
Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie i Skarbnika Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do 
ustalenia warunków umowy, o której mowa 
w § 1, w okresie jej przedłużenia. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 111/2021/VIII
W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. WYBRANIA 
OFERTY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI 
INFORMATYCZNEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ 

W SZCZECINIE

§ 1.
1. Powołuje się Zespół ds. wybrania oferty 

na świadczenie kompleksowej obsługi 
informatycznej Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie w składzie:
1) dr n. med. Magda Wiśniewska – Pre-

zes ORL w Szczecinie,
2) lek. Wiesław Kupiński – Wiceprezes 

ORL w Szczecinie,
3) dr n. med. Łukasz Tyszler – Wice-

prezes ORL w Szczecinie,
4) dr n. med. Grzegorz Czajkowski – 

Sekretarz ORL w Szczecinie,
5) dr n. med. Maciej Górski – Skarbnik 

ORL w Szczecinie.
2. Do zadań Zespołu, o  którym mowa 

w ust. 1, należy:
1) przegląd i analiza ofert na świad-

czenie usług informatycznych, które 
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wpłynęły do Okręgowej Izby Lekar-

skiej w Szczecinie,

2) bieżące informowanie Okręgowej 

Rady Lekarskiej w Szczecinie o pod-

jętych działaniach,

3) prowadzenie negocjacji w przedmio-

cie warunków umowy na świadcze-

nie kompleksowej obsługi informa-

tycznej,

4) wnioskowanie do Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Szczecinie o zatwier-

dzenie wyboru oferty dokonanego 

przez Zespół.

§ 2.
Decyzja Zespołu, o którym mowa w § 1, 

o wyborze oferty na świadczenie komplek-

sowej obsługi informatycznej Okręgowej 

Izby Lekarskiej w Szczecinie wymaga dla 

swej ważności zatwierdzenia przez Okrę-

gową Radę Lekarską w Szczecinie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 112/2021/VIII
W SPRAWIE NAGRÓD ROCZNYCH DLA PRACOWNIKÓW 
BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Przyznać pracownikom Biura Okrę-

gowej Izby Lekarskiej w  Szczecinie 
dodatkowe nagrody roczne za zaanga-
żowanie w realizację zadań związanych 
z przenoszeniem dokumentacji do no-
wej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, w łącznej kwocie nieprze-
kraczającej 7.300 zł (siedem tysięcy 
trzysta złotych).

2. Ustalenie wysokości nagród, o których 
mowa w  ust. 1, dla poszczególnych 
pracowników powierza się Prezesowi, 
Wiceprezesom, Sekretarzowi i Skarb-
nikowi ORL w Szczecinie.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 113/2021/VIII
W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJAL-
NEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej 

z dnia 15 grudnia 2021 r. dotyczącą:

a) przyznania świadczenia pieniężne-
go po narodzinach/ adopcji dziecka 
w wysokości 1000,00 zł:
(…)

b) przyznania jednorazowego za-
siłku pogrzebowego w  wysokości 
1500,00 zł:

(…)
c) odmowa przyznania zasiłku pogrze-

bowego
(…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 114/2021/VIII
W  SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI 
FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ  

W SZCZECINIE

§ 1.
1. Akceptuje się decyzję Komisji Fi-

nansowej ORL w  Szczecinie z  dnia 
15 grudnia 2021 r. dotyczącą  
zwolnienia/ umorzenia składek człon-
kowskich:
1) (…)

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

z dnia 03 stycznia 2022 r.
Obwieszczenie  

Nr 1/2022/VIII-OKW Ok
O WYNIKACH WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGO-

WEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE IX KADENCJI
Na podstawie § 45 ust. 1 „Regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania człon-
ków 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. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, 
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa 
NRL z dnia 14 lipca 2016 r.), oraz uchwały nr 1/2022/VIII-OKW 
z dnia 03 stycznia 2022 r. Okręgowej Komisji Wyborczej Okrę-
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia wy-
ników głosowania i wyborów na delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji, 
obwieszczam, co następuje:

§ 1.
Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie IX kadencji przeprowadziła Okręgowa 

Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie powo-
łana na zgromadzeniu wyborczym Okręgowego Sprawozdawczo-
-Wyborczego Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie w dniu 24 marca 
2018 r.

§ 2.
Wybory przeprowadzono w  okresie od 27  października do 
21 grudnia 2021 r. w 52 rejonach wyborczych (na 54 rejony po-
wołane uchwałą nr 42/2021/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej  
w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia po-
działu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na rejony wyborcze 
na okres IX kadencji 2022–2026).
W 5 rejonach głosowanie i wybór uznać należało za nieważne 
z uwagi na brak wymaganego kworum.
W 2 rejonach wybory nie odbyły się z uwagi na brak zgłoszonych 
kandydatów na delegatów.

§ 3.
Na podstawie protokołów zebrań rejonów wyborczych oraz pro-
tokołów kontroli dokumentacji wyborów w rejonach wyborczych, 
Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 
3 stycznia 2022 r. potwierdziła wyniki głosowania i wyborów 
148 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie IX kadencji.
Liczba wybranych delegatów w I turze wyborów stanowi 89,7% 
ogólnej liczby mandatów do obsadzenia.

§ 4.
W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatami na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie IX kaden-
cji zostali wybrani:
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LEKARZE:

Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L01 LEKARZE 
SENIORZY 1

Kołban Maciej
Niedźwiedź Zygmunt

Pieleszek Andrzej

K9L02 LEKARZE 
SENIORZY 2

Kubicki Marek

Siadkowska Franciszka

K9L03 LEKARZE 
SENIORZY 3

Chruściel Mieczysław
Dziewanowski Krzysztof

Kuźnicka-Hałaburda Lucyna

K9L04 LEKARZE 
SENIORZY 4 Jach Krzysztof

K9L05 LEKARZE 
SENIORZY 5

Janowski Józef
Mrożewska Irmina
Romanowski Jerzy
Rutkowska-Szostek Regina

Smulski Henryk

K9L06 LEKARZE 
SENIORZY 6

Kościołek-Olof Ewa
Milkiewicz Roman

Mrożewski Maciej

K9L07 LEKARZE 
SENIORZY 7 Korycka Amelia

K9L08 SPWSZ – 
ARKOŃSKA

Baraniak Artur
Bobrek-Lesiakowska 
Katarzyna
Bursa Jarosław
Czajkowski Zenon
Gryczman Marta
Pietrzak Mariusz

Zeair Samir

K9L09 SPWSZ-
ZDUNOWO

Maciąg Bogumił
Witkiewicz Karina

Wudarska Beata

K9L10 SPZOZ ZDROJE

Gębala Aneta
Gonerko Paweł
Halec Wojciech
Mokosa Marek

Ratajczak Sławomir

K9L11 SPSK NR 1

Czajkowski Grzegorz
Jarosz Konrad
Kabacińska Anna
Kowalczyk Robert
Pakulski Cezary
Rękawek Krzysztof
Rybkiewicz Marek
Stańczyk Dorota
Sulikowski Tadeusz

Wasilewicz Michał

Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L12 SPSK NR 1 
POLICE

Mączka Magdalena
Zagrodnik Edyta

K9L13 SPSK NR 2

Bajerowicz Bartosz
Cymbaluk-Płoska Aneta
Pawlik Jakub
Różański Jacek
Sieńko Jerzy
Wiśniewska Magda
Witkiewicz Wojciech
Zarzycki Mariusz
Zienkiewicz Marek

K9L14

SPZOZ MSWiA, 
109 SZPITAL 
WOJSKOWY 
Z PRZYCHODNIĄ

Burszewski Piotr
Lewandowska Ewa

Wiechowska-Kozłowska Anna

K9L15

ZACHODNIO-
POMORSKIE 
CENTRUM 
ONKOLOGII

Damljanović-Wacławik Iwona

Karpińska Agnieszka

K9L16 POWIAT CHO-
SZCZEŃSKI Wiatrow Jerzy

K9L18 POWIAT 
GRYFICKI

Gziut Hubert
Kaczyńska Kaja
Szyntor Mateusz

K9L19 POWIAT 
GRYFIŃSKI

Lenarczyk-Tuzinkiewicz Julitta
Warda Adam

K9L20 POWIAT 
KAMIEŃSKI Ptak Karol

K9L21
POWIAT 
MYŚLIBORSKI, 
PYRZYCKI

Kawecka Małgorzata
Kiełpiński Zbyszko
Żukiewicz Agnieszka

K9L22 POWIAT 
STARGARDZKI

Bajerowicz Piotr
Kalinowska-Pyrgiel Beata
Pacewicz Andrzej
Ratajczak Agnieszka

K9L23 POWIAT M. 
ŚWINOUJŚCIE

Sarapak Wiesław
Szczucki Krzysztof

K9L24 LEKARZE 1

Bulsa Michał
Walczyk-Siedzielnik Roma
Bulsa Karolina
Markiewicz Marzena
Walczyk Maria
Surma Michał

K9L25 LEKARZE 2

Motyl Krzysztof
Bogacki Hubert
Danes-Bogacka Urszula
Żyłka Natalia
Chrzanowski Michał
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Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9L26 LEKARZE 3

Bujko Jacek
Salabura Agata
Gruber Ewa
Szymański Sławomir
Sobkiewicz Julia

K9L27 LEKARZE 4

Machałowski Tomasz
Kowalczyk Małgorzata
Niedzielska Karolina
Chaszczowska Anna

K9L28 LEKARZE 5

Mierzejewski Karol
Malczyk Kinga
Treliński Adam
Krysztopik Rafał
Matysiak Aleksander

K9L29 LEKARZE 6

Jarosz Michał
Jankowska-Szabłowska Sylwia
Kościuszkiewicz Jakub
Kuckiel-Żuk Katarzyna

K9L30 LEKARZE 7

Andrusewicz Wojciech
Moskwa-Ziętek Anna
Siekiera Michał
Ziętek Roger

K9L31 LEKARZE 8

Żukowska Paulina
Grudzińska Ewa
Piotuch Bernard
Jeziorowski Filip

K9L32 LEKARZE 9
Jeżewski Mateusz
Kostrzewska Katarzyna

K9L33 SZCZECIN 
I OKOLICE 21

Bulsa Marek
Czaja-Bulsa Grażyna
Puchalska-Niedbał Lidia

LEKARZE DENTYŚCI:
Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9D01
LEKARZE 
DENTYŚCI 
SENIORZY 1

Ey-Chmielewska Halina

Pomianowska Antonina

Smok Jolanta

K9D02
LEKARZE 
DENTYŚCI 
SENIORZY 2

Ciszewska Jadwiga

Frączak Bogumiła

Giza Sławomir

Szumigalska-Kozak Jolanta

Teodorczyk Halina

K9D03
LEKARZE 
DENTYŚCI 
SENIORZY 3

Spychalska Maria

Ozn. rejonu  
wyborczego

Nazwa rejonu  
wyborczego

Nazwisko i imię  
delegata

K9D04
POWIAT CHO-
SZCZEŃSKI, 
GRYFIŃSKI

Lassocińska Krystyna

K9D07 POWIAT 
MYŚLIBORSKI Litwin Piotr

K9D09

UNIWERSYTE-
CKA KLINIKA  
STOMATOLO-
GICZNA

Barczak Katarzyna
Górski Maciej

Manowiec Joanna

K9D11 LEKARZE 
DENTYŚCI 2

Andersz Paweł
Domańska-Wiktor Maria

K9D13 LEKARZE 
DENTYŚCI 4

Kozłowski Adam
Szymczak Jerzy

K9D14 LEKARZE 
DENTYŚCI 5

Markowicz Jan
Rawski Paweł

K9D15 LEKARZE 
DENTYŚCI 6

Borowiec-Rybkiewicz 
Agnieszka
Szewczyk Magdalena

K9D17 LEKARZE 
DENTYŚCI 8

Urbańska Beata
Załęska Alina

K9D18 LEKARZE 
DENTYŚCI 9

Kaczmarek Wojciech
Szyszka-Sommerfeld Liliana

K9D19 LEKARZE 
DENTYŚCI 10

Ruchała-Tyszler Agnieszka
Szydłowska Małgorzata
Tyszler Łukasz

K9D20 SZCZECIN 
I OKOLICE 19 Trybek Grzegorz

K9D21 SZCZECIN 
I OKOLICE 20 Kozłowski Paweł

§ 5.
Zgodnie z § 31 „Regulaminu wyborów do organów izb lekar-
skich, 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. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, 
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa 
NRL z dnia 14 lipca 2016 r.) członek zgromadzenia wyborczego, 
które dokonało wyboru lub przewodniczący właściwej komisji 
wyborczej może wnieść protest przeciwko ważności wyborów 
z zarzutem naruszenia przepisów ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 
o izbach lekarskich (tj. Dz. U z 2021 r., poz 1342) i uchwały Nr 
12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. okre-
ślonej powyżej lub niewłaściwego ustalenia wyników wyborów. 
Protest wnosi się na piśmie do Okręgowego Sądu Lekarskiego 
w Szczecinie za pośrednictwem Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Szczecinie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wy-
borów, tj. do dnia 10 stycznia 2021 r. Wnoszący protest powinien 
sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, 
na których opiera swoje zarzuty.

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie

lek. Wiesław Kupiński
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dr Adrian Baranowski
(1950–2021)

Pochodził z Dolnego Śląska (urodzony w Oleśni-
cy – dawnym grodzie książęcym i kasztelańskim). 
Tamże ukończył szkołę podstawową i liceum 
ogólnokształcące. Po uzyskaniu świadectwa 
dojrzałości był słuchaczem Państwowej Szkoły 
Medycznej Techników Analityki we Wrocławiu. 
Przez rok pracował na etacie sanitariusza w Po-
gotowiu Ratunkowym w Oleśnicy.

Studiował w Akademii Medycznej we Wroc-
ławiu, gdzie uzyskał w 1977 r. dyplom lekarza. 
Stażował w ZOZ Wrocław-Fabryczna, a po roku 
rozpoczął pracę jako asystent oddziału wewnętrz-
nego Górniczo-Hutniczego Specjalistycznego 
ZOZ w Lubiniu, gdzie spędził 10 lat. Równo-
cześnie od 1980 r. przyjmował pacjentów ambu-
latoryjnie w ramach Spółdzielni Pracy Lekarzy 
Specjalistów w Legnicy.

W latach 1987–1990 pełnił funkcję kierow-
nika Wiejskiego Ośrodka Zdrowia na terenie 
ZOZ Białogard.

Z Ziemią Gryficką był związany przez 30 lat, 
początkowo w ramach SP ZZOZ (jako asystent 
Przychodni Rejonowej pełnił również dyżury 

na oddziale wewnętrznym), a od roku 1999, 
gdy wdrażono „słynną” reformę służby zdrowia, 
w ramach praktyk grupowych lekarzy rodzinnych 
przy ul. Dworcowej. Słynął z wielkiej pracowi-
tości, ze „starej dobrej szkoły” przejął bardzo 
dokładne i szczegółowe zbieranie wywiadu od 
chorych. Oprócz rutynowego postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego uzyskał wiele 
dodatkowych uprawnień (badania kierowców, 
wydawanie zezwoleń na posiadanie broni, ba-
dania profilaktyczne). Zwłaszcza nauczyciele 
wspominali, że badania przydatności do ich 
zawodu przeprowadzał bardzo skrupulatnie.

Z moich osobistych wspomnień – dr Adrian 
posiadał bardzo bogaty księgozbiór, poza litera-
turą fachową interesował się historią i filozofią, 
lubił dyskutować na różne tematy, ciekawiła Go 
zwłaszcza religia Wschodu.

Pracował zawodowo nawet po przejściu na 
emeryturę, ciężka choroba przerwała dalsze 
plany i marzenia. Szkoda – dobrze byłoby jeszcze 
niejeden raz podyskutować.

Ireneusz Mazurski

Sen wieczny przyszedł nagle,
Nikogo o zgodę nie pytał 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. lek. Teresy Pająk, śp. lek. Lidii Żuk oraz śp. lek. Zofii Wielebińskiej
Przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia Rodzinom i Najbliższym.

Koło Seniora Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
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Prof. zw. dr hab. n. med.

Bogumile Annie Frączak
wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża

składają lekarze dentyści, pielęgniarki i technicy dentystyczni 
Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej 

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecnie

21 listopada 2021 r. zmarł w wieku 84 lat

Śp. dr Leon Wiesław Lorenc
Żegnaj Przyjacielu 

Pracownicy Przychodni Lekarzy Rodzinnych 
w Dębnie

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani doktor Małgorzacie 
Kapuścińskiej-Kniaź

z powodu śmierci Brata

składają Zarząd oraz pracownicy  
Przychodni Portowej Spieszmy się kochać ludzi, 

tak szybko odchodzą

Z żalem zawiadamiamy,  
że 1 grudnia 2021 r. 

odeszła od nas

Maria Biegun
lekarz stomatolog

Pogrążona w żałobie rodzina

Z głębokim smutkiem informujemy,  
że 29 października 2021 r.  

odeszła od nas najukochańsza  
żona, mama i babcia

lekarz stomatolog

Lidia Maria Żuk  
(z d. Sybidło)

Rodzina

Szanownej Pani 

dr Małgorzacie Kowalczyk-Kram 

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Mamy 

składa zespół laboratorium medycznego 
Diagnostyka S.A.
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OGŁOSZENIA

Ogłoszenia drobne
• SUPRADENT Matuszewscy w Jeleniej Górze zatrudni leka-
rza stomatologa, chcącego rozwijać się w MIKROSKOPOWEJ 
stomatologii zachowawczej lub NOWOCZESNEJ ENDODONCJI. 
Kontakt tel. 667 751 989.

• Poszukujemy stomatologa do współpracy w  prywatnym 
gabinecie w  Szczecinku. Zapewniamy zaplecze materiałowe 
i pomoc asysty, elastyczny grafik. Kontakt tel. 603 792 212.

• Poszukujemy lekarza medycyny rodzinnej, również w trakcie 
specjalizacji, do pracy w POZ przy ul. Szosa Polska w Szczeci-
nie, tel. 728 945 044, mrkris246@gmail.com.

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji –  
Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36, w. 5

Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: voxmedici@oil.szczecin.pl

Wielkość

Miejsce
Cała strona Moduł

1/2 strony
Moduł

1/3 strony
Moduł

1/4 strony

IV
okładka 2000 zł – – –

II i III 
okładka 1600 zł – – –

Strona
wewnętrzna 900 zł 500 zł 400 zł 300 zł

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

2 powtórzenia 5%
3 powtórzenia 10%
4 powtórzenia 15%
5 powtórzeń 20%
6 powtórzeń 22%

umowa na minimum 20 wydań cena negocjowana

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
Dołączenie płyty CD do wydania do uzgodnienia
Insert dołączany do wydania (wykonany we własnym zakresie 
i dostarczony do miejsca kolportażu, min. 500 szt.)
C‑6 1/4 kartki 0,60 zł
C‑5 1/2 kartki 0,80 zł
C‑4 cała kartka 1 zł

Biuletyn
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

cennik ogłoszeń

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

– konsultanta, na podstawie umowy o dzieło obejmu-
jącej wykonywanie specjalistycznych opinii na terenie 
działania szczecińskiego Oddziału ZUS (województwo 
zachodniopomorskie);

– lekarza orzecznika lub lekarza członka komisji lekarskiej, 
na podstawie umowy o pracę, której zakres obejmowałby 
wydawanie orzeczeń będących podstawą do wydania de-
cyzji w sprawach świadczeń z ubezpieczenia społecznego, 
kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy, dla celów pozaubezpieczeniowych oraz opinii 
lekarskich. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę może 
odbywać się w pełnym wymiarze czasu pracy lub innym 
dogodnym wymiarze godzin. Zapewniamy stabilność 
pracy, dysponujemy pakietem świadczeń socjalnych.

Osoby zainteresowane ofertą proszę o  kontakt pod  
numerem telefonu: 91 81 01 510 lub 502 008 003.



ZAWIADOMIENIE 
O LIKWIDACJI RACHUNKU BANKOWEGO

Szanowni Państ wo! 

Przypominam, że w celu usprawnienia ewidencjonowania składek Okręgowa Izba Lekarska 
w Szczecinie z końcem 2020 r. wprowadziła konta bankowe do wpłat składek, przypisane każdemu 
lekarzowi/lekarzowi dentyście wg nr PWZ. Komunikaty w tej sprawie były wcześniej publikowane 
na stronie internetowej OIL, w biuletynie Vox Medici nr 3/245, 4/246, 1/247 i  3/249 oraz przesyłane 
za pośrednictwem newslettera.
Czas przewidziany na przejście na opisaną wyżej formę przekazywania składek dobiega końca.

Z dniem 30 czerwca 2022 r. rachunek bankowy OIL  
w banku PEKAO SA: 56 1240 3813 1111 0000 4375 7699

zostanie zlikwidowany,  
a wpłaty dokonywane po tym czasie będą zwracane.

 
Wobec powyższego informuję o konieczności zmiany rachunku bankowego,  

na który przekazywane są składki członkowskie na OIL.

Osoby zobowiązane do uiszczania składek proszone są o dokonywanie wpłat na indywidualne konta 
bankowe. Zachęcamy do korzystania z formy stałego zlecenia.
Osoby, które składkę na OIL dotychczas przekazywały za pośrednictwem zakładu pracy proszone 
są o zmianę formy rozliczeń i przejście na wpłaty na indywidualne rachunki.
 
Na stronie internetowej OIL w zakładce SKŁADKI/KONTA INDYWIDUALNE znajduje się gene-
rator numerów kont, za pomocą którego można samodzielnie ustalić numer swojego konta wpisując  
siedem cyfr numeru prawa wykonywania zawodu. 
W razie potrzeby bieżące saldo składek członkowskich oraz numer indywidualnego rachunku można 
zweryfikować wysyłając zapytanie na adres e-mail: biuro@oil.szczecin.pl. 

Dziękuję za terminowe opłacanie składek członkowskich

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



 NAJLEPIEJ ZDANY LEK I LDEK W 2020 R.

Program Międzyuczelnianej Konferencji X Dzień Mózgu w Szczecinie

„10 wykładów na X Dzień Mózgu”
9 kwietnia 2022 r., Aula Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71-79

Organizatorzy:
Katedra Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Szczecińskiego

Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Neurologiczne – Oddział w Szczecinie
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne – Oddział w Szczecinie

Stowarzyszenie Cogito

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab n. med. Jerzy Samochowiec
Członkowie: prof. Zdzisław Kroplewski, prof. Agnieszka Samochowiec, prof. US Andrzej Potemkowski,  
dr Magdalena Chęć
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. US. dr hab n. med. Andrzej Potemkowski
Członkowie: prof. Agnieszka Samochowiec, dr Magdalena Chęć, mgr Adriana Bober, mgr Małgorzata Ligocka, 
mgr Sylwia Michałowska, mgr Anna Sołtys, mgr Renata Polikowska, mgr Krystian Konieczny

9.00–9.05  Otwarcie konferencji – prof. J. Samochowiec i prof. A. Potemkowski
9.05–9.15 Słowo Rektorów i Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej

Wykłady inauguracyjne
9.15–9.45 prof. Ewa Stachowska – Mózg a dieta
9.45–10.15 prof. Piotr Tryjanowski (Poznań): Biofilny mózg – terapeutyczna rola podglądania ptaków 

Sesja pierwsza – prowadzący: prof. A. Samochowiec i prof. Z. Kroplewski
10.15–10.35 prof. P. Nowacki – Mózg – zanim pojawi się na świecie
10.35–10.55 prof. A. Potemkowski – Mózg a optymizm i szczęście w medycynie
10.55–11.25 prof. J. Samochowiec – Mózg i płeć
11.25–11.45 prof. Michał Rusinek (Kraków) – Depresja i mania w języku
11.45–12.00 Pytania do wykładowców
12.00–12.30 przerwa

Sesja druga – prowadzący: prof. J. Samochowiec i prof. A. Potemkowski
12.30–12.50 prof. Janusz Heitzman (Warszawa) – Mózg na wokandzie
12.50–12.10 dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka – Osobowość władzy
13.10–13.30 prof. Tomasz Sobów (Łódź) – Psychiatria i starość – co jest ważne?
13.30–13.50 prof. Marek Brzosko – Mózg oczyma reumatologa
13.50–14.05 Pytania do wykładowców
14.05–14.15 Podsumowanie i zamkniecie konferencji – prof. A. Potemkowski i J. Samochowiec

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja – www.dzien-mozgu.usz.edu.pl


