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Szanowni Państwo!
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i mamy. Nowy Rok. Nowego Ministra Zdrowia. Za chwilę
też Okręgowy Zjazd Lekarski i wybory do organów izbo‑
wych. Czas nowych wyzwań i realizacji noworocznych po‑
stanowień. W czasie wolnych, świątecznych dni miałem
więcej okazji do nadrobienia lektury. W jednej z nich natknąłem się na
filozoficzne pytania: skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy? To zainspirowało
mnie do zadania ich również sobie, jak i Państwu. Jaka była, jest, a jaka
będzie rzeczywistość, która nas otacza? Zarówno ta osobista, zawodowa,
ale również i samorządowa. Z jednej strony bowiem cieszy to, że coraz
więcej lekarzy i lekarzy dentystów czuje się z naszą izbą lekarską związa‑
nych i identyfikują się z nią. Chętnie biorą udział w dziesiątkach szkoleń,
kursów oraz konferencji, które organizujemy dla naszych członków. Ko‑
rzystają z możliwości integracji podczas cyklicznych już imprez zarówno
dla lekarskich dzieci, jak i ich rodziców. Nie byłoby to możliwe, gdyby
nie ciężka, pełna poświęceń i społeczna praca tych przecież w sumie
nielicznych wybranych przez Państwa koleżanek i kolegów działających
w strukturach naszego samorządu zawodowego. Z drugiej jednak strony
kiedy obserwuję otaczającą nas rzeczywistość (także tę polityczną), rodzą
się we mnie wątpliwości i obawy o nadchodzącą przyszłość. Coraz częściej
zadajemy sobie właśnie takie pytania: jak było do tej pory, a jak będzie ju‑
tro? Zastanawiałem się nad odpowiedziami na te pytania i przypomniałem
sobie znane powiedzenie George’a Santayany: „Kto nie pamięta historii,
ten skazany jest na jej ponowne przeżycie”. To znakomita sentencja, która
pozwala wskazać kierunek działania i motywację do niego. Dlatego sugeruję
sięgnięcie do historii – tej dalszej, jak i tej całkiem niedawnej. Zarówno
w sprawach osobistych, zawodowych, politycznych, ale przede wszystkim
samorządowych, i przypomnienie sobie, jak to kiedyś było. Wtedy łatwiej
podejmować decyzje i wybory. Dokonywać ocen tego, jak i co wybrać w taki
sposób, aby te najgorsze rzeczy z przeszłości już się nigdy nie powtórzyły.
A że demony nie śpią, widzimy na każdym kroku. Wystarczy włączyć radio
bądź telewizję, przeczytać gazety, aby przekonać się, że już jutro czarne
może być białe, a białe czarne i specjalnie nikogo to nawet pewnie nie
zdziwi. Także na łamach naszego biuletynu informujemy o takich sytu‑
acjach. Pamiętajmy o historii. Z tą myślą pozostawiam Państwa w zadumie,
zachęcając równocześnie do lektury naszego pisma.
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BIURO
Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej
ul. M. Skłodowskiej‑Curie 11

71‑332 Szczecin
www.oil.szczecin.pl
biuro@oil.szczecin.pl

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

56 1240 3813 1111
0000 4375 7699
z dopiskiem OBOWIĄZKOWE
SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Godziny pracy:
BIURO OIL

poniedziałek: 7:30 – 15:30
środa, piątek: 7:30 – 15:00
wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00
BIURO OKRĘGOWEGO
SĄDU LEKARSKIEGO

poniedziałek: 9:00 – 15:30
wtorek: 9:00 – 16:00
czwartek: 9:00 – 16:00
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY,
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH

poniedziałek: 7:30 – 15:30
środa: 7:30 – 15:00
wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00
W piątki rejestry nie przyjmują
interesantów.
DYREKTOR BIURA OIL

mgr Agnieszka Niśkiewicz
cent. wew. 102
SEKRETARIAT

mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 106, fax 91 487 75 61

OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY

Prawa Wykonywania Zawodu i Staże Podyplomowe

mgr inż. Lidia Borkowska
cent. wew. 104

Prawa Wykonywania Zawodu,
Punkty Edukacyjne oraz Staże Podyplomowe

mgr Krzysztof Halewski
cent. wew. 124

mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 106
wtorek – piątek: 8:00 – 13:00
VOX MEDICI, SPRAWY LEKARZY
DENTYSTÓW, KONFERENCJE/SZKOLENIA,
IMPREZY KULTURALNO-SPORTOWE

mgr Kamila Sidor, cent. wew. 116

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
ZAŚWIADCZENIA DO UE

Sylwia Chudoba, cent. wew. 112
KSIĘGOWOŚĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Iwińska
cent. wew. 111

KOMISJA BIOETYCZNA, REJESTR
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

mgr Mirosława Fryś, cent. wew. 110,
fax 91 486 26 31
BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

mgr Konrad Nowicki
mgr Paulina Hajdukiewicz,
cent. wew. 103, 117

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,
WINDYKACJA SKŁADEK

mgr Małgorzata Amanowicz
cent. wew. 107
W piątki księgowość
nieczynna.

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

mgr Karolina Winter-Zielińska
mgr Sylwia Zaczkiewicz
cent. wew. 119

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

lekarza i lekarza dentysty, ale również z wykonywaniem działalności gospodarczej i życiem prywatnym
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zapewnia poprzez:
•	porady prawne udzielane podczas
dyżuru radcy prawnego w siedzibie
OIL w Szczecinie trzy razy w tygodniu
(po wcześniejszym umówieniu), tj.:
wtorek od 11.00 do 16.00
środa od 10.00 do 15.00
czwartek od 11.00 do 16.00

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

DRUK ZAPOL Sobczyk s.j.
KOLPORTAŻ 6030 lekarzy i lekarzy dentystów
DO KOLEGIUM REDAKCYJNEGO BIULETYNU „VOX MEDICI” NA OKRES
VII KADENCJI 2013–2017 POWOŁUJE SIĘ NIŻEJ WYMIENIONE

WYDAWCA

Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na adres:

voxmedici@oil.szczecin.pl lub dostarczać
do sekretariatu OIL, wyłącznie w formie elektronicznej.

Reklamy wyłącznie w formatach TIFF lub PDF,
CMYK, 300 dpi, spad po 3 mm, wielkością i forma‑
tem zgodne z zamówionym modułem. Czcionki za‑
mienione na krzywe. Format netto: 205 x 287 mm.

OKŁADKA foto z albumu rodzinnego dr F. Fudali

Redakcja musi być powiadomiona o nadesłaniu materiałów
zamieszczonych w innych publikacjach.

Iwona, Wiśniewska Magda

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
71‑332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej‑Curie 11

UWAGA!

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD ZAPOL Sobczyk s.j.

Mieczysław, Lipski Mariusz, Ptak Karol, Szydłowska

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

•	telefoniczne porady prawne od
poniedziałku do piątku w godzinach od
800 do 1600 pod numerem 91 48 46 800
w sprawach niewymagających
zapoznania się z dokumentami.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. Re‑
dakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji
nadesłanych tekstów. Nie gwarantujemy publikacji mate‑
riałów, które nie zostały zamówione. Przedrukartykułów
oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji.

OSOBY: Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny, Chruściel

4

WINDYKACJA SKŁADEK

SEKRETARZ VOX MEDICI Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36

wew. 116
OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Halina Teodorczyk, Mariusz

Pietrzak, Krzysztof Jach, Grzegorz Czajkowski,
Wiesław Kupiński

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW
I WYSYŁKI NAJBLIŻSZEGO WYDANIA VOX MEDICI
VOX marzec-kwiecień (02/233) l ostateczny termin
nadsyłania materiałów – 7.03.2018 r. l wysyłka do
odbiorców – 26.03.2018 r.
VOX maj-czerwiec (03/234) l ostateczny termin nadsyłania
materiałów – 4.04.2018 r. l wysyłka do odbiorców –
23.04.2018 r.

VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

I

ROZWAŻANIA
ZIMOWE

mamy już nowy, 2018 rok. I oczywiście
dużo się dzieje. Powoli chyba zaczy‑
namy przywykać do tego, że styczeń
w ochronie zdrowia jest gorącym mie‑
siącem. I dokładnie tak samo jest w tym
roku. Po pierwsze, kontynuacja protestu
rezydentów, a właściwie protestu wszystkich
lekarzy. W ostatnim felietonie pisałam o ak‑
cji „jeden lekarz – jeden etat” i zapowiedzi
masowego wypowiadania klauzul opt‑out.
Pomimo zaklęć Ministerstwa Zdrowia, że
protest ten ma lokalny charakter i niewielki
zasięg, rzeczywistość okazała się bardziej
brutalna. Klauzule wypowiedziało już po‑
nad 4 tysiące lekarzy w całej Polsce. Co
i rusz słyszymy o tym, że kolejne oddzia‑
ły szpitalne są zamykane lub mają coraz
większy problem z obsadą grafików dyżu‑
rowych. A w miarę upływu czasu problem
pojawić się może w kolejnych jednostkach.
Czyli myślenie magiczne o tym, że proble‑
mu nie ma, okazało się krótkowzroczne.
Ciągle natomiast fascynuje mnie fakt, że
pomimo zgłaszanych od wielu lat narasta‑
jących problemów z malejącą liczbą lekarzy
w Polsce rządzący pozostawali na to głusi
(wychodząc pewnie z założenia, że protesty
lekarskie nigdy nie były groźne, a poza tym
zawsze można szantażować potencjalnych
protestujących Kodeksem Etyki Lekarskiej).
Jeszcze bardziej kuriozalne jest, że od listo‑
pada wszem i wobec ogłaszana była akcja
wypowiadania klauzul opt‑out, a mimo
to nikt z rządzących na to nie reagował.
O przepraszam, reagował: pan minister
Radziwiłł twierdził, że dążenie do poprawy
jakości pracy lekarzy pod postacią pracy
w wymiarze maksymalnie 48 h tygodnio‑
wo jest rażącym łamaniem zasad Kodeksu
Etyki Lekarskiej i jest niegodne prawdziwego
lekarza. I że tak właściwie to wypowiadanie
klauzul jest problemem dyrektorów szpitali,
którzy powinni rozwiązywać go we własnym
zakresie. Klasyczna hipokryzja oraz próba
zrzucenia z siebie odpowiedzialności i szu‑
kania winnych gdzie indziej. Najbardziej
boli to, że minister Radziwiłł jest lekarzem,
wieloletnim prominentnym działaczem sa‑
morządu lekarskiego, który nie dalej niż 10
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lat temu stał dokładnie po drugiej stronie
barykady, czyli był z lekarzami i sam popierał
protesty. Swoimi działaniami dowiódł, że
punkt widzenia można zmienić jak za do‑
tknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy w grę
wchodzi polityka i ochrona własnego stołka.
Dowiodło tego ostatnie spotkanie pana mi‑
nistra z rezydentami, na którym próbował
on usankcjonować kolejki pacjentów spe‑
cjalna ustawą i ani o milimetr nie ustąpił
ze swojego dotychczasowego stanowiska
dotyczącego wzrostu nakładów na ochronę
zdrowia. Oliwy do ognia dolał nowy szef ga‑
binetu premiera, pan minister Suski, który
zwiększenie procentu PKB przeznaczonego
na zdrowie w szybszym tempie niż do 2025
roku określił cudem.
Historia zatoczyła niestety koło, bo po‑
stulaty protestujących medyków sprzed 10
lat były prawie dokładnie takie same, jak są
dzisiaj. To tylko może nas utwierdzić w prze‑
konaniu, że system ochrony zdrowia i jego
istota, czyli kadry medyczne, nigdy nie były
i nie są priorytetami dla rządzących, bez
względu na kolor flag partyjnych. Wszyscy
zawsze wychodzili z założenia, że „jakoś
to będzie”, że ciągle i wciąż lekarze będą
pracować na kilku etatach, żeby przykryć
dziury kadrowe i zabezpieczyć pacjentów.
I tak do tej pory było. Budujący jest fakt, że
rezydenci, którzy zainicjowali protest, nie
dali się złamać ani zastraszyć, i że do pro‑
testu dołączyli również specjaliści. Cieszy
to, że wreszcie jakość udzielanych przez
lekarzy świadczeń i dobro pacjenta zaczy‑
nają wygrywać z koniecznością i przymusem
pracy w biegu oraz ponad siły. Może wresz‑

cie lekarze jako środowisko, i to olbrzymie
środowisko (przypominam że w sumie jest
nas w Polsce prawie 170 tys.), pokażą jed‑
ność. A jedność ta bardzo się przyda.
Wracając do pana ministra Radziwiłła,
pomimo Jego intensywnych wysiłków stracił
on stanowisko w rządzie. Nowego ministra,
kardiologa, pana profesora Łukasza Szu‑
mowskiego, nie czeka łatwy start. Problemy
służby zdrowia nie czekają zwyczajowych
100 dni, aż nowy minister na dobre zagrzeje
miejsce na stanowisku. Dla przykładu dzień
po tym, jak objął urząd, w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu
klauzule opt‑out wypowiedziało 350 lekarzy,
czyli 100% kadry. Pozostaje nam mieć na‑
dzieję, że poradzi sobie z kryzysem w ochro‑
nie zdrowia dla dobra nas wszystkich. Po‑
żyjemy, zobaczymy…
I jak zwykle na koniec kilka słów o na‑
szym szczecińskim podwórku. Niedawno
organizowaliśmy Mikołajki, czyli cykliczną
imprezę integracyjną naszego środowiska.
I znowu nie zawiedliście, Koleżanki i Koledzy,
bo brało w niej udział prawie 500 osób! Jak
widać, tego typu akcje są potrzebne, o czym
zresztą informujecie nas na bieżąco w ma‑
ilach i telefonach. Od nowego roku ruszamy
z kolejnymi kursami prawnymi, psycholo‑
gicznymi i USG. Wychodząc naprzeciw Wa‑
szym prośbom od 1.03.2018 r. uruchamia‑
my program kart sportowo‑rekreacyjnych.
Czekamy również na Wasze propozycje do‑
tyczące kursów, szkoleń czy imprez, które
chętnie dla Was zorganizujemy.
Magda Wiśniewska

Sprawozdawczo‑Wyborczy 
i Budżetowy Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
odbędzie się w dniu 24 marca 2018 r.
w Hotelu Silver w Szczecinie
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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LEK/LDEK

Wyróżnieni za najlepiej zdany Lekarski
Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny
Egzamin Końcowy w 2017 r.

Na

posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie 20 grudnia 2017 r. wyróżnieni zostali lekarze
i lekarze dentyści, którzy spośród zdających człon‑
ków OIL w Szczecinie uzyskali najlepszy wynik
na Lekarskim Egzaminie Końcowym i Lekarsko‑Dentystycznym
Egzaminie Końcowym w 2017 roku
Lekarski Egzamin Końcowy:
–– lek. Bartosz Woźniak – 176 pkt
–– lek. Magdalena Landowska – 169 pkt
–– lek. Katarzyna Kozłowska‑Petriczko – 167 pkt
–– lek. Marta Pyrkos – 167 pkt
Lekarsko‑Dentystyczny Egzamin Końcowy:
–– lek. dent. Kamila Wysocka – 167 pkt
–– lek. dent. Magdalena Sędłak – 163 pkt
–– lek. dent. Żaneta Jania – 159 pkt
Wyróżnionym zostały wręczone przez dr n. med. Magdę Wi‑
śniewską – Prezes ORL w Szczecinie – starodruki z przysięgą
Hipokratesa.
Gratulujemy naszym Koleżankom i Kolegom tak wspaniale
zdanego egzaminu zawodowego!
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KOŁO MŁODEGO LEKARZA

Opt‑out w Szczecinie
lek. Michał Bulsa
– Wiceprzewodniczący Koła Młodego
Lekarza ORL w Szczecinie

K

ońcówka poprzedniego i początek
nowego roku należy do lekarzy re‑
zydentów. To wszystko za sprawą
protestu głodowego zorganizowane‑
go przez Porozumienie Rezydentów Ogól‑
nopolskiego Związku Zawodowego Leka‑
rzy (PR OZZL), który zakończył się po 28
dniach, w dniu 30 października. W Szcze‑
cinie protest trwał 10 dni, protestowało 20
lekarzy, 3 terapeutów zajęciowych oraz po
jednym ratowniku i diagnoście laboratoryj‑
nym. Akcja protestacyjna w Szczecinie nie
udałaby się, gdyby nie wsparcie Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie z prezes dr
Magdą Wiśniewską na czele. Dziękujemy
wszystkim osobom wspierającym protestu‑
jących w trakcie głodówki.
Protestujący domagali się wzrostu na‑
kładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB
w trzy lata, skrócenia kolejek, ograniczenia
biurokracji, rozwiązania problemu niedobo‑
ru kadr medycznych oraz poprawy warun‑
ków pracy i wynagrodzenia pracowników
medycznych. Niestety strona rządząca
jedyne co uczyniła, to powołanie zespołu
do spraw systemowych rozwiązań finanso‑
wych w ochronie zdrowia, przyszłości kadr
medycznych i sposobu ich wynagradza‑
nia. Niestety zespół nie otrzymał żadnych
narzędzi wpływu na politykę zdrowotną.
Jego zadaniem było tylko stworzenie re‑
komendacji. Problem ochrony zdrowia
wymagałyby pracy pod przewodnictwem
Premiera RP, aby zmiany miałyby szanse
realizacji. Niestety tak się nie stało, zespo‑
łowi przewodniczyła wiceminister zdrowia.
Prace zakończono 15 grudnia. Podobnie
jak poprzednie zespoły powoływane przez
Ministra Zdrowia tak i ten, pomimo pracy,
wypracował dokument, który utajniono. Za‑
skakujący jest fakt utajnienia dokumentu,
który ma stanowić rekomendacje do wy‑
dania środków na ochronę zdrowia. Po co
zatem zachęcać do dialogu, jeśli tworzy się
jego wydmuszkę? Po co razem pracować
jeśli wyniki prac są niepublikowane i nie
można porównać zmian wprowadzanych
przez Ministerstwo Zdrowia a zmian re‑
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komendowanych przez specjalne zespoły.
Potwierdza to obawy protestujących lekarzy
rezydentów, który nie przystąpili do prac
ministerialnego zespołu.
Wobec bierności Ministra Zdrowia i rzą‑
du PR OZZL postanowiło zmienić formę
protestu. Postanowiono postawić w polskiej
medycynie na jakość. Jakość opieki nad
pacjentem, a nie ilość przerobionych pro‑
cedur i punktów. Jakość opieki medycznej
jest zależna od wypoczęcia personelu me‑
dycznego. Z tego powodu ważna jest praca
zgodnie z wymogami kodeksu pracy. PR
OZZL namawia zatem do wypowiadania
tzw. klauzul opt‑out. Klauzula opt‑out po‑
zwala na przekroczenie 48 godzin pracy
w tygodniu. Nie oznacza to, że lekarz może
pracować non stop. Maksymalny wymiar
godzin pracy w tygodniu z podpisaną klau‑
zulą opt‑out wynosi 72 godziny. Niestety
nie jest rzadkością świadczenie pracy przez
lekarzy po 100 godzin w tygodniu. Wypo‑
wiadanie przez lekarzy klauzul opt‑out
jednoznacznie ukazało niewyobrażalne
niedobory kadry medycznej, które istnie‑
ją w naszym kraju. Sytuacja w Polsce jest
niestety tragiczna. Pomimo wzrostu naboru
na studia lekarskie w roku 2035 dojdzie do
spadku liczby lekarzy aż o 9%! Za zaistnia‑
ły stan odpowiedzialne są wszystkie ekipy
rządzące Polską od 1989 roku! Nikt nie
potraktował tego problemu jako poważny,
co spowodowało obecny stan rzeczy.
W swoim exposé premier Morawiecki
podkreślał, że ochrona zdrowia jest prio‑
rytetem rządu. Czy tak będzie, czas oka‑
że. Premier Szydło także deklarowała, że
służba zdrowia jest ważna dla rządzących.
Trudno uznać niestety odłożenie faktu
wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do
roku 2025. Warto podkreślić, że najwięk‑
szy wzrost finansowania nastąpi pod koniec
przyszłej kadencji sejmu.
Niestety w Szczecinie większość lekarzy
rezydentów jest pozbawiona prawa do de‑
cydowania o swoim czasie pracy. Jesteśmy
jednym z regionów, gdzie plaga odrębnych
umów cywilnoprawnych na dyżury medycz‑
ne istnieje. Pomimo niekorzystnych dla
szpitali wyroków sądowych podpisują one
tego typu umowy z lekarzami rezydentami.
Warto odnotować, że wspomniane działanie

dyrektorów naraża ich na pozwy sądowe ze
strony nie tylko pracowników, ale także Za‑
kładu Ubezpieczeń Społecznych. Wynika to
z różnicy wysokości składki odprowadzanej.
Wiadomo, że na odrębnej umowie zlece‑
nia jest ona niższa niż w ramach umowy
o pracę. Dyrektorzy z innych rejonów Polski
rozliczają dyżury z istniejącego stosunku
pracy nie narażając placówek medycznych
na pozwy sądowe. Biorąc to wszystko pod
uwagę, przystąpienie do akcji PR OZZL
przez lekarzy rezydentów ze Szczecina
wymagało jeszcze jednego ważnego kroku.
Musieli oni rozwiązać problem odrębnych
umów cywilnoprawnych na pełnienie dy‑
żurów medycznych.
W najbliższym czasie należy spodzie‑
wać się zorganizowanych akcji lekarzy re‑
zydentów z poszczególnych szpitali. Trzeba
mieć nadzieję, że zarówno dyrektorzy, jak
i lekarze w atmosferze wzajemnego zro‑
zumienia rozwiążą ten wątpliwy prawnie
problem. Tak jak stało się to w Samodziel‑
nym Publicznym Klinicznym Szpitalu nr
2 w Szczecinie. Ku zaskoczeniu wszyst‑
kich lekarzy rezydentów dyrekcja zdecy‑
dowała się postawić na jakość leczenia,
wypoczęcie personelu medycznego, a nie
tylko ilość wypracowanych godzin. W do‑
brej, konstruktywnej atmosferze udało się
podpisać porozumienie pomiędzy dyrekcją
a przedstawicielami rezydentów. Znaczą‑
cy wkład we wspomniane przedsięwzięcie
miała Prezes ORL w Szczecinie, dr Magda
Wiśniewska. Swój skromny udział w pro‑
jekcie wspomnianego porozumienia miał
także piszący te słowa. Jest to duży sukces,
który był jednym z priorytetów Koła Mło‑
dego Lekarza ORL w Szczecinie obecnej
kadencji. Będziemy teraz intensyfikować
swoje działania, aby problem odrębnych
umów cywilnoprawnych na pełnienie dyżu‑
rów medycznych przestał być „wizytówką”
Szczecina.
Lekarze nie są odpowiedzialni za aktual‑
ną sytuację kadrową. Śmierć z przepracowa‑
nia nie jest wpisana w etos zawodu lekarza.
Niedobór lekarzy w Polsce jest znany od
wielu lat. Naczelna Rada Lekarska, słowami
ówczesnego Prezesa, niedawno zdymisjono‑
wanego Ministra Zdrowia dra Konstantego
Radziwiłła, wielokrotnie podkreślała koniecz‑

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

7
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ność wzrostu liczby lekarzy w Polsce. Pod‑
kreślano, że można to osiągnąć wyłącznie
poprzez wzrost finansowania ochrony zdro‑
wia, co przełoży się na liczbę lekarzy oraz
ich warunki pracy i wynagrodzenia. Polep‑
szenie warunków pracy i płacy zahamuje
emigrację zarobkową lekarzy oraz zachęci
do powrotu tych, którzy obecnie praktyku‑
ją poza granicami Polski. Dojdzie także do
szybszej informatyzacji ochrony zdrowia,
co zredukuje biurokrację. Po realizacji po‑
wyższych postulatów dojdzie do skrócenia
kolejek. Wzrost nakładów przełoży się także
na możliwość skorzystania z nowych metod
leczenia pacjentów. W tym kontekście ide‑
alnie uwidoczniono, że nie da się polepszyć
bytu pacjentów bez skokowego nagłego wzro‑
stu nakładów na ochronę zdrowia.
Przykro patrzeć na kolejne rozmowy
pomiędzy przedstawicielami PR OZZL
a Ministrem Zdrowia. Wydaje się, że każda
strona rządowa jedno mówi na spotkaniach
z protestującymi, a później zaprzecza rze‑
czywistości na konferencjach prasowych.
Pomimo wysunięcia kompromisowej propo‑

zycji dla strony rządowej – 6% PKB w roku
2023 – strona rządowa nie potrafiła się
do niej odnieść. Nie była przygotowana.
W wyniku manipulacji doszło także do
przekonywania społeczeństwa, że lekarze
rezydenci protestują o własne pensje…
Jest to oczywista nieprawda, ze stenogra‑
mów jednoznacznie wynika, że rozmowy
są prowadzone tylko i wyłącznie na temat
wysokości nakładów na ochronę zdrowia.
Bez nich nie uda się osiągnąć pozostałych
postulatów protestujących.
Czy nowy Minister Zdrowia coś zmieni?
Czy okaże się „dobrą zmianą”? Wskazana
jest duża powściągliwość. Gdy dwa lata
temu powoływano dra Konstantego Radzi‑
wiłła na urząd Ministra Zdrowia, wszyscy
wierzyli, że nie ma bardziej odpowiedniej
osoby na to stanowisko. Co się dalej wy‑
darzyło, zadziwiło chyba każdego lekarza
w Polsce. Ewolucja poglądów, często o 180
stopni, była zaskoczeniem dla wszystkich
obserwatorów systemu ochrony zdrowia
w Polsce. Czy teraz będzie lepiej? Chcemy
wierzyć w zmianę podejścia Ministerstwa

Zdrowia do strony społecznej, ale czas
pokaże, jak potoczy się historia. Życzymy
powodzenia nowemu ministrowi, Panu
Profesorowi Łukaszowi Szumowskiemu.
Należy pamiętać, że według Kodeksu
Etyki Lekarskiej lekarz musi zabiegać o jak
najlepsze warunki wykonywania swojego
zawodu, aby zapewnić odpowiednią opiekę
swoim pacjentom. To właśnie chcą osiągnąć
lekarze rezydenci! Chcą w końcu leczyć
swoich pacjentów, a nie łatać dziury syste‑
mu! Czekamy na decyzje nowego Ministra
Zdrowia w sprawie akcji lekarzy rezyden‑
tów. Nawołujemy do prawdziwego dialogu
z poszanowaniem obydwu stron. Nawołu‑
jemy do zmian w celu polepszenia opieki
nad pacjentami. Aby to osiągnąć, trzeba
polepszyć warunki pracy, jakość kształcenia
i warunki wynagradzania personelu me‑
dycznego. Mamy nadzieję, że nowy Minister
weźmie pod uwagę uwagi Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie i zakończy pro‑
blem odrębnych umów cywilnoprawnych
na pełnienie dyżurów medycznych. Niech
ta patologia wreszcie się skończy.

Prof. Łukasz Szumowski
– nowy Minister Zdrowia

W

dniu 9.01.2018 r. Profesor Łu‑
kasz Szumowski został nowym
Ministrem Zdrowia w rządzie
Mateusza Morawieckiego.
Zastąpi na tym stanowisku Konstantego
Radziwiłła.
Łukasz Szumowski urodził się 3 czerw‑
ca 1972 roku w Warszawie. Jest kardiolo‑
giem i profesorem nauk medycznych. Od
2011 r. kierował zespołem specjalistycz‑
nym nauk o życiu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Jest autorem lub
współautorem ponad 150 prac o zasięgu
krajowym i międzynarodowym.
Studia medyczne na Uniwersytecie Me‑
dycznym ukończył w 1997 roku. W 1998 r.
rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii
w Warszawie‑Aninie. W 2002 r. uzyskał sto‑
pień doktora nauk medycznych, a w 2010 –
doktora habilitowanego nauk medycznych.
Tytuł profesora otrzymał z rąk prezydenta
Andrzeja Dudy w 2016 roku.
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Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Ser‑
ca w Instytucie Kardiologii w Warszawie,
gdzie przez wiele lat był członkiem rady
naukowej. Pełnił liczne funkcje w euro‑
pejskich i polskich towarzystwach nauko‑
wych. Był członkiem m.in. European Heart
Rhythm Association Training Fellowships
Committee, Innovation Committee, a tak‑
że zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego. Należy do
Europejskiego i Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego.
Współpracował z fundacją Kresy w Po‑
trzebie – Polacy Polakom, zajmującą się
pomocą obywatelom polskim pozostawio‑
nym poza wschodnimi granicami, w szcze‑
gólności dzieciom z Grodna i Wołkowyska.
Współpracował również z fundacją Serce
dla Arytmii promującą wiedzę dla pacjen‑
tów i lekarzy w zakresie profilaktyki, dia‑
gnostyki i leczenia arytmii oraz ze Stowa‑
rzyszeniem Pacjentów Serce dla Arytmii.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Wraz z żoną i czwórką dzieci mieszka
w Warszawie. Amatorsko zajmuje się że‑
glarstwem oraz narciarstwem. W wolnym
czasie gra na pianinie i gitarze.
Informacja pochodzi w całości ze strony
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższe‑
go http://www.nauka.gov.pl/profile‑osob/
prof‑lukasz‑szumowski.html
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Zmiany w postępowaniu
z odpadami medycznymi

L

Maria Rachwał-Frankowska
– radca prawny

ekarze prowadzący swoje gabinety
muszą dostosować się do zmian
w zakresie gromadzenia oraz wstęp‑
nego magazynowania odpadów me‑
dycznych.
W dniu 24 listopada 2017 r. we‑
szło w życie rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 5 października 2017 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postę‑
powania z odpadami medycznymi (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1975). Zastąpiło ono
uchylone z dniem 24 stycznia 2016 r.
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami me‑
dycznymi.
Nowe przepisy na pierwszy rzut oka
przypominają te obowiązujące do stycz‑
nia 2016 r., jednakże w rzeczywistości
na wytwórców odpadów nałożone zostały
nowe obowiązki, które mogą wiązać się
z koniecznością poniesienia dodatkowych
kosztów.
W nowych przepisach doprecyzowa‑
no, kiedy wytwórca powinien rozpocząć
segregację odpadów medycznych. I tak
zgodnie z § 2 ust. 1 nowego rozporzą‑
dzenia, odpady medyczne gromadzi się
w pojemnikach lub workach w miejscu ich
powstawania oraz wstępnie magazynuje,
uwzględniając ich właściwości, sposób ich
unieszkodliwiania lub odzysku. Segre‑
gacja ma więc następować zarówno
w miejscach powstawania, jak i ma‑
gazynowania odpadów.
W rozporządzeniu obowiązującym
od 24 listopada 2017 r. zachowano za‑
pisy odnoszące się do kolorów i właści‑
wości worków i pojemników służących
gromadzeniu odpadów, zrezygnowano
jednakże z wymogu nieprzezroczy‑
stości worków.
Ponadto nowe regulacje zakładają po‑
dział odpadów zakaźnych na dwie grupy:
„zakaźnych odpadów medycznych” oraz
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„wysoce zakaźnych odpadów medycz‑
nych”. Te drugie to odpady medyczne,
w których zidentyfikowano lub co do któ‑
rych istnieje uzasadnione podejrzenie, że
zawierają biologiczne czynniki chorobo‑
twórcze, które podlegają zakwalifikowaniu
do kategorii A zgodnie z pkt 2.2.62.1.4.1
załącznika A do Umowy europejskiej doty‑
czącej międzynarodowego przewozu dro‑
gowego towarów niebezpiecznych (ADR),
sporządzonej w Genewie dnia 30 września
1957 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1119).
Chodzi tu przykładowo o różnego rodzaju
wirusy, np. WZW B, wysoce patogenny
wirus ptasiej grypy, wirus kleszczowego za‑
palenia mózgu, poliowirusy etc. Odpady
zakwalifikowane do grupy wysoce za‑
kaźnych będą gromadzone w dwóch
opakowaniach, wewnętrznym oraz
zewnętrznym. Nowe przepisy regu‑
lują również sposób oznakowania po‑
jemników stanowiących zewnętrzne
opakowania wysoce zakaźnych odpa‑
dów medycznych.
Jednocześnie zmianie uległy rów‑
nież zasady oznakowania worków
i pojemników do odpadów medycz‑
nych. Dotychczas każdy worek i pojemnik
musiał być oznakowany poprzez podanie
następujących informacji: kodu odpadów
w nim przechowywanego; adresu zamiesz‑
kania lub siedziby wytwórcy odpadu oraz
daty zamknięcia. Z kolei od 24 listopada
2017 r. pojemnik lub worek z odpadami
medycznymi w miejscu ich powstawania
posiadać ma widoczne oznakowanie iden‑
tyfikujące, które zawierać będzie:
1. kod odpadów medycznych w nim
przechowywanych;
2. nazwę wytwórcy odpadów medycz‑
nych;
3. numer REGON wytwórcy odpadów
medycznych;
4. numer księgi rejestrowej wytwórcy
odpadów medycznych w rejestrze
podmiotów wykonujących działal‑
ność leczniczą, o którym mowa
w ustawie z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1638, 1948
i 2260), wraz z podaniem organu
rejestrowego;
5. datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia
użytkowania);
6. datę i godzinę zamknięcia.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 5 października 2017 r. utrzymu‑
je obowiązek magazynowania odpadów
medycznych w określonych tempera‑
turach. Nowością jest natomiast
wprowadzenie wymogu wyposaże‑
nia pomieszczenia i przenośnego
urządzenia chłodniczego do maga‑
zynowania odpadów medycznych
w termometr do pomiaru tempera‑
tury wewnątrz. Powyższe rozwiązanie
wydaje się jednak logicznie skorelowane
z obowiązkiem magazynowania odpadów
w określonych temperaturach. Dotychczas
wymóg ten dotyczył jedynie stacjonarnego
urządzenia chłodniczego. W § 7 ust. 2
pkt 9 ww. rozporządzenia przewidziano
ponadto konieczność zagwarantowania
w pomieszczeniu do wstępnego magazyno‑
wania odpadów medycznych zabezpieczeń
technicznych przed rozprzestrzenianiem
się magazynowanych odpadów medycz‑
nych, obejmujących również gromadzenie
ewentualnych odcieków z tych odpadów.
Novum jest ponadto wprowadzenie
obowiązku zapewnienia przy pomiesz‑
czeniu służącym do wstępnego magazy‑
nowania odpadów oraz przy stacjonarnym
urządzeniu chłodniczym dostępu do wody
bieżącej ciepłej i zimnej do celów porząd‑
kowych oraz do wydzielonych miejsc od‑
powiednio do przechowywania czystych
oraz zbierania brudnych środków ochrony
indywidualnej dla osób przebywających
w miejscach przeznaczonych do wstępne‑
go magazynowania odpadów medycznych.
Ponadto doprecyzowano, iż umywalnia
z bieżącą zimną i ciepłą wodą, wyposażona
w dozowniki z mydłem i środkiem do de‑
zynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego
użytku, ma być zainstalowana w sposób
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umożliwiający co najmniej umycie rąk
bezpośrednio po wyjściu z pomieszczenia
lub urządzenia.
Jednocześnie wprowadzono obowią‑
zek zapewnienia dozownika ze środkiem
do dezynfekcji rąk, podajnika na czyste
rękawiczki jednorazowe oraz pojemni‑
ka na zużyte rękawiczki jednorazowe
w sąsiedztwie przenośnego urządzenia
chłodniczego.
Wśród dodatkowych wymogów znaj‑
duje się również konieczność wentylacji
pomieszczeń przeznaczonych do dezyn‑

fekcji, mycia i przechowywania środków
transportu wewnętrznego odpadów me‑
dycznych i pojemników wielokrotnego
użycia, służących do transportu we‑
wnętrznego odpadów medycznych.
Wytwórcy odpadów medycznych od
dnia wejścia w życie nowych przepisów
mają 18 miesięcy na dostosowanie po‑
mieszczeń do wstępnego magazynowania
odpadów medycznych oraz pomieszczeń
i miejsc do dezynfekcji, mycia i przecho‑
wywania środków transportu wewnętrz‑
nego odpadów medycznych i pojemni‑

ków wielokrotnego użycia, służących do
transportu wewnętrznego odpadów me‑
dycznych, do wymagań wynikających
z nowego rozporządzenia. Termin
ten upłynie w dniu 24 maja 2019 r.
Artykuł bazuje na artykule autorki pt.
„Nowe zasady postępowania z odpadami
medycznymi”, zamieszczonym na www.
lexmedici.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
i
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zapraszają

na szkolenie poświęcone tematyce wystawiania zaświadczeń
lekarskich w aspekcie elektronizacji zwolnień e‑ZLA
Szkolenie odbędzie się

30.01.2018 r. w godz. 14.30-16.00
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
Udział w szkoleniu bezpłatny, bez konieczności dokonania wcześniejszego zgłoszenia.

Zapraszamy!

Pragniemy złożyć szczególne podziękowania dla:
prof. dr hab. n. med. Tadeusza Sulikowskiego
Pielęgniarki Oddziałowej Marzeny Kabat
z Kliniki Ogólnej i Gastroenterologicznej

prof. dr hab. n. med. Romualda Bohatyrewicza
dr n. med. Ewy Marzec
mgr Haliny Łaniewskiej‑Leleń
z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

oraz całego personelu medycznego
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego w Szczecinie
za fenomenalny prezent, jaki otrzymaliśmy na te święta, jakim jest przywrócenie do życia naszej Mamy Aliny Kamińskiej,
za zaangażowanie i niesamowity profesjonalizm, za empatię i życzliwość, za dziesiątki odpowiedzi na zadawane przez nas
pytania, za ciepłe słowa, uśmiech oraz codzienny trud pielęgnacji, podejmowany z wielką starannością i życzliwością 😊

Dziękujemy bardzo

Dzieci, Mąż i najbliższa rodzina Aliny Kamińskiej
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Od 1 lipca 2018 roku będziesz wystawiać zwolnienia lekar‑
skie tylko w formie elektronicznej.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e‑ZLA) możesz wystawiać na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) albo
w aplikacji, której używasz w swoim gabinecie – jeśli ma ona taką funkcję.
E‑ZLA to wiele korzyści i ułatwień.

KORZYŚCI
•

JEST WYGODNIE I SZYBKO

Wystawienie e‑ZLA trwa krócej niż wypisanie papierowego zwolnienia. W systemie masz dostęp do danych swojego pa‑
cjenta, jego pracodawców (płatników składek) oraz członków rodziny.
Wystarczy, że wpiszesz numer PESEL pacjenta, a pozostałe dane identyfikacyjne zapiszą się w e‑ZLA automatycznie. Adres
pacjenta wybierzesz z listy. Możesz go także wpisać ręcznie, jeżeli na liście nie ma adresu, pod którym pacjent będzie
przebywał w czasie zwolnienia. Możesz wystawiać e‑ZLA również na tablecie lub smartfonie, np. podczas wizyty domowej.

•

E‑ZLA NATYCHMIAST TRAFIA DO ZUS

E‑ZLA, które wystawiasz, automatycznie trafia do systemu ZUS i jest w nim zapisane. Nie musisz więc jak dotychczas do‑
starczać papierowych zwolnień do ZUS oraz przechowywać ich drugiej kopii. Nie musisz też pobierać w naszych placów‑
kach bloczków formularzy ZUS ZLA.

styczeń-luty 2018
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ZUS

UŁATWIENIA
•

MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ WCZEŚNIEJSZE ZWOLNIENIA

Dzięki e‑ZLA możesz w systemie przeglądać wcześniejsze zwolnienia Twoich pacjentów. Możesz sprawdzić, kto je wysta‑
wiał, na jaki okres i z powodu jakich schorzeń. Masz również dostęp do zwolnień wydanych w wyniku kontroli lekarza
orzecznika ZUS.

•

BĘDZIESZ MIEĆ MNIEJ PRACY

Większość danych potrzebnych do wypełnienia e‑ZLA jest automatycznie pobierana z systemu albo wybierana z listy. Poza
tym system weryfikuje datę początku okresu niezdolności do pracy z zasadami wystawiania zwolnień określonymi w prze‑
pisach i z ostatnim zwolnieniem pacjenta. System podpowiada również kod literowy A i D oraz numer statystyczny choro‑
by, np. po wpisaniu fragmentu jej nazwy.

KIEDY DRUKOWAĆ E‑ZLA DLA PACJENTA
Czasami po wystawieniu e‑ZLA będziesz musiał wydrukować to zwolnienie. Jest to konieczne, gdy pracodawca Twojego
pacjenta nie ma profilu na PUE ZUS. Podpowie Ci to system – wyświetli komunikat. Również pacjent będzie wiedział, że
musi otrzymać od Ciebie wydruk e‑ZLA. Pracodawcy są bowiem zobowiązani do poinformowania swoich pracowników,
czy mają profil na PUE ZUS.
PAMIĘTAJ! Na życzenie pacjenta zawsze musisz wydrukować e‑ZLA, nawet jeżeli jego pracodawca ma profil na PUE.

CO ZROBIĆ, ABY WYSTAWIAĆ E‑ZLA NA PUE ZUS
•

KROK 1 – załóż profil na PUE ZUS

Możesz wybrać jeden z czterech sposobów rejestracji i potwierdzenia profilu:
1. Zarejestruj profil na stronie www.zus.pl – wypełnij formularz elektroniczny: podaj imię i nazwisko, PESEL, adres
e‑mailowy i numer telefonu kontaktowego. Musisz też ustalić hasło. Potwierdź swoją tożsamość w ciągu 7 dni
od rejestracji w dowolnej placówce ZUS. Zabierz ze sobą dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport.
2. Z arejestruj i potwierdź swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administra‑
cji Publicznej (ePUAP) – wypełnij formularz elektroniczny: część danych uzupełnia się automatycznie. Musisz też
ustalić hasło. Profil ePUAP jest bezpłatny. W kroku drugim wyjaśniamy, jak go uzyskać.
3. Z arejestruj i potwierdź swoją tożsamość za pomocą podpisu elektronicznego (podpis kwalifikowany, który ma
certyfikat) – wypełnij formularz elektroniczny: część danych uzupełnia się automatycznie. Musisz też ustalić ha‑
sło.
4. Z arejestruj i potwierdź swoją tożsamość za pomocą bankowości elektronicznej w banku, który świadczy taką
usługę wspólnie z ZUS – wypełnij formularz elektroniczny: część danych uzupełnia się automatycznie. Musisz też
ustalić hasło.

•

KROK 2 – uzyskaj podpis elektroniczny

Musisz podpisywać e‑ZLA elektronicznie. Możesz to zrobić na trzy sposoby:
1. z a pomocą bezpłatnego profilu zaufanego ePUAP. Aby go uzyskać, złóż wniosek o profil na www.pz.gov.pl. Na‑
stępnie potwierdź swoją tożsamość w placówce ZUS, w urzędzie miasta lub gminy albo za pośrednictwem ban‑
kowości elektronicznej;
2. z a pomocą podpisu kwalifikowanego. Taki podpis wydają centra certyfikacji. Jest to usługa płatna. Jej koszt zależy
m.in. od okresu ważności, na jaki zostaje wydany certyfikat;
3. z a pomocą bezpłatnego certyfikatu ZUS – od grudnia 2017 roku możesz złożyć wniosek o taki certyfikat. Możesz
go następnie pobrać z PUE ZUS i zainstalować na urządzeniach, na których wystawiasz e‑ZLA.
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MOŻESZ OD RAZU WYSTAWIĆ WNIOSEK O REHABILITACJĘ
Dla osób, które są zagrożone utratą zdolności do pracy, ale mają szanse na poprawę zdrowia i powrót do pracy, prowadzi‑
my bezpłatną rehabilitację leczniczą: chorób narządu ruchu, chorób układu krążenia, chorób psychosomatycznych, chorób
układu oddechowego, chorób narządu głosu, po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego.
Jeśli Twój pacjent wymaga takiej rehabilitacji, możesz go na nią skierować zaraz po wystawieniu e‑ZLA. System podpowie
Ci, że jest taka możliwość, jeśli numer statystyczny choroby, który wpiszesz do e‑ZLA, będzie oznaczał jedno z tych scho‑
rzeń, które obejmuje nasza rehabilitacja.
Gdy zaakceptujesz podpowiedź, system otworzy formularz wniosku o rehabilitację leczniczą ZUS PR‑4 i automatycznie
wprowadzi dane pacjenta z e‑ZLA. Od razu wystawisz ten wniosek, a następnie prześlesz go w formie elektronicznej do
nas. Podpisz go tak samo jak e‑ZLA.

GDY NIE MASZ INTERNETU
Może się zdarzyć, że nie będziesz mógł wystawić e‑ZLA, np. gdy nie masz internetu podczas wizyty domowej. W takiej
sytuacji musisz przekazać pacjentowi zwolnienie na formularzu wydrukowanym z systemu opatrzone Twoim podpisem
i pieczątką. Później musisz wprowadzić takie zwolnienie do PUE ZUS lub do aplikacji gabinetowej. Masz na to trzy dni.
PAMIĘTAJ! Zawsze warto mieć przy sobie formularze wydrukowane z systemu.
MASZ PYTANIA? Przy zakładaniu profilu na PUE ZUS oraz w razie pytań, które dotyczą e‑ZLA, możesz skorzystać z naszej
pomocy:
• w Centrum Obsługi Telefonicznej (konsultanci są dostępni w dni robocze, pon.‑pt., w godz. 7.00‑18.00):
– pod numerem telefonu 22 56016 00 (koszt połączenia według Twojej umowy z operatorem telekomunikacyj‑
nym),
– e‑mailem pod adresem cot@zus.pl,
– przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel,
– przez czat na stronie www.zus.pl,
• w każdej naszej placówce (ich wykaz znajdziesz na www.zus.pl).
Niezbędne informacje znajdziesz też na www.zus.pl.
Na www.youtube.com, na kanale Elektroniczny ZUS, możesz również obejrzeć sześć krótkich filmów instruktażowych.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach z wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich
e‑ZLA organizowanych przez ZUS Oddział w Szczecinie.
W celu ustalenia terminu i godziny szkolenia prosimy o kontakt:
Tel. 91/81‑01‑512, kom. 797‑317‑950, e‑mail: malgorzata.wolniewicz@zus.pl
Tel. 91/459‑69‑38, kom. 502‑008‑020, e‑mail: anna.owczarska@zus.pl

styczeń-luty 2018
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Jubileusz Setnej Rocznicy Urodzin
Doktora Franciszka Fudali
dr n. med. Mieczysław Chruściel

W

czwartkowe popołudnie 7 grud‑
nia 2017 roku, w Klubie Reme‑
dium, przy dużych, okrągłych
i suto zastawionych stołach za‑
siedli zaproszeni goście. Gromkimi brawami
powitali Czcigodnego Jubilata. Uroczystość
otworzyła pani Prezes ORL, dr med. Mag‑
da Wiśniewska. Powitała przybyłych: panią
Beatę Bugajską, reprezentującą Prezydenta
Miasta, dyrektor Dorotę Janicką – zastępcę
Głównego Dyrektora ZUS ds. Emerytalno
‑Rentowych, pana Karola Lipińskiego
– Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
i jego zastępczynię, panią Elizę Maszało.
Następnie pani Prezes przywitała przyby‑
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łych na uroczystość Honorowych Człon‑
ków OIL, rodzinę i najbliższych Doktora
Franciszka Fudali, Członków Prezydium
ORL i przedstawicieli Koła Seniora. Lau‑
dację wygłosił piszący te słowa. Nastąpiło
odczytanie listów od Rektora PUM i pro‑
fesor Krystyny Lisieckiej‑Opalko. Dalej
Prezes ORL doktor Magda Wiśniewska
odczytała list gratulacyjny OIL oraz prze‑
kazała upominek pieniężny i kwiaty. Na‑
stępnie przekazała Medal 70‑lecia szpitala
SPSK Nr 1 przyznany przez jego Dyrektora
za pionierską i długoletnią pracę. Doktor
Marek Niedbał podziękował Jubilatowi za
pracę w Szczecińskim Oddziale Rotary
Club. Przy akompaniamencie zespołu od‑
śpiewano „Dwieście Lat”. Na zakończenie
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oficjalnej części spotkania wystąpił duet
smyczkowy. Słowa uznania należą się Pani
Dyrektor Agnieszce Niśkiewicz. Nad cało‑
ścią czuwała niestrudzona organizatorka
doktor Halinka Teodorczyk.
***
Franciszek Fudala urodził się 5 grud‑
nia 1917 roku w Machowie (powiat Tar‑
nobrzeg), w zaborze austriackim. Rodzice
Doktora, Maria i Jan, zajmowali się rolnic‑
twem. Ojciec należał do Polskiego Towarzy‑
stwa Gimnastycznego „Sokół”. Franciszek
wychowywał się w politycznym i społecz‑

VOX MEDICI

100 LAT DR F. FUDALI

nym tyglu wczesnego okresu międzywojnia.
Po odzyskaniu niepodległości szczególnie
żywe i aktualne były postawy patriotyczne
wśród młodego pokolenia. Młody Franci‑
szek był dobrym uczniem, wcale nie plano‑
wał studiować medycyny. Chciał studiować
nauki ogólne, aby móc później uczyć w gim‑
nazjum języka polskiego, łaciny lub greki.
Zgodnie jednak z wolą rodziny Franciszek
udał się do Lwowa, gdzie rozpoczął studia
medyczne.
We wrześniu 1939 roku bolszewicy
wkroczyli do Lwowa. Franciszek wrócił do
domu rodzinnego. Dwa lata później ożenił
się. Podjął pracę u ojca żony w Pocztowej
Kasie Oszczędnościowej w Machowie.
Młody Franciszek jako student medycyny
brał czynny udział w udzielaniu pomocy
rannym. Tuż przed wojną odbył taki kurs
na granicy z Prusami Wschodnimi, w oko‑
licach Mławy. Jako nie w pełni jeszcze wy‑
kształcony lekarz uczył młodszych od siebie
studentów podstawowych zasad ratowania
życia. Kiedy nadeszła okupacja, był już na
tyle przygotowany, że mógł udzielać pomo‑
cy. Nie liczyła się dla Niego wtedy narodo‑
wość. Najważniejsze było życie człowieka,
życie, które można było uratować. Jako wy‑
szkolony student Franciszek Fudala niósł
pomoc wszystkim potrzebującym. Pamięta
wiele sytuacji z frontu, kiedy należało rato‑
wać życie zarówno Polakom, jak Rosjanom
i Niemcom. Tragedia wojny dosięgła tak‑
że bezpośrednio rodzinę Franciszka. Jego
młodszy brat został uwięziony i skazany na
śmierć wraz z innymi w odwecie za za‑
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strzelenie przez komunistów niemieckiego
pracownika. Brat zginął w czasie ucieczki.
Po zakończeniu wojny rodzina Fran‑
ciszka w wyniku zasiedlania Ziem Odzy‑
skanych udała się do Szczecina, a On sam
pojechał do Lublina w celu ukończenia stu‑
diów. Przez dwa lata przebywał w Lublinie,
w chwilach wolnych od nauki przyjeżdżał
do rodziny. W grudniu 1946 roku Franci‑
szek Fudala zdał ostatni egzamin na Wy‑
dziale Lekarskim Uniwersytetu im. Marii
Skłodowskiej‑Curie i został lekarzem. 70
lat temu, w roku 1947, rozpoczął roczną
praktykę w szpitalu przy ul. Unii Lubelskiej
w Szczecinie. W następnym roku utwo‑
rzono tutaj klinikę pediatryczną w nowo

powstałej Akademii Lekarskiej. Od razu po
zakończeniu praktyki doktor Fudala został
jej adiunktem. W roku 1953 uzyskał spe‑
cjalizację II stopnia z pediatrii, a w 1959
specjalizację II stopnia z ftyzjatrii dziecię‑
cej. W roku 1962 obronił pracę doktorską.
Był to trudny okres w historii Polski. Doktor
Franciszek Fudala był daleki od konformi‑
zmu, lecz mimo to nie był szykanowany
czy prześladowany. Leczył dzieci i choć
otwarcie nie przeciwstawiał się władzy, to
jak wielu Polaków nie zgadzał się z obcą
ideologią, nie zgadzał się na kompromis.
Doktor Franciszek Fudala niósł pomoc
chorym dzieciom z całego województwa na
Oddziale Gruźlicy szczecińskiego szpitala
przy ul. Unii Lubelskiej przez prawie 25
lat. W 1972 roku został przeniesiony do
Wojewódzkiej Przychodni Przeciwgruźli‑
czej w Szczecinie. W latach pięćdziesią‑
tych lekarze zbierali pokłosie niedawno
zakończonej wojny: niedożywienie, cho‑
roby płuc, gruźlica. Operowali straszliwe
skutki choroby Heinego‑Medina. Brakowało
lekarzy w przychodniach, a istniało wielkie
zapotrzebowanie na leczenie ambulatoryj‑
ne. W Klinice rozpoczynali pracę studenci
doktora Fudali. Sam został szefem Oddziału
Szpitalnego Wojewódzkiej Przychodni Prze‑
ciwgruźliczej. Jego praca w znakomitym
stopniu przyczyniła się do likwidacji gruźli‑
cy, szczególnie gruźlicy u dzieci. Gdyby nie
wojna, inaczej mogłyby się potoczyć losy
doktora Franciszka Fudali. Mówi o sobie,
że z pewnością podążałby drogą nauki, zdo‑
bywałby kolejne stopnie i tytuły naukowe.
Ponieważ w latach wczesnopowojennych
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nie należał do żadnej lewicowej partii, nie
mógł liczyć na awans. Jednakże wcale nie
przeszkadzało to w praktycznym rozwoju
kariery medycznej. Zdobył ogromny auto‑
rytet w środowisku. Nie raz zdarzało się, że
znani i często bardziej utytułowani lekarze
zwracali się do Niego z prośbą o konsulta‑
cje, doceniając wieloletnie doświadczenie,
wiedzę i zaangażowanie. Ta długoletnia
praktyka owocowała szczególnie na polu
diagnostyki rentgenowskiej.
Dzisiaj obchodzimy Jego Setną Rocz‑
nicę Urodzin. Setna Rocznica Urodzin
Doktora Franciszka Fudali zbiega się
z rozpoczęciem obchodów Setnej Rocz‑
nicy Niepodległości Polski. Doktor Fran‑
ciszek Fudala obecnie prowadzi spokojne
życie. Znają Go prawie wszyscy powojen‑
ni szczecinianie. Byliśmy Jego pacjenta‑
mi jako dzieci i młodzież, niektórzy z nas
mieli szczęście być jego studentami lub
współpracownikami i mogli podziwiać Go
jako mentora i mistrza. Od tamtych wcze‑
snopowojennych lat w medycynie zmieniło
się prawie wszystko. Coś jednak pozostaje
niezmiennie. To odpowiedzialność, poczu‑
cie obowiązku, empatyczny stosunek do
chorego. To wreszcie stosunek do samego
siebie, własnej tożsamości i historii. Do
niedawna jeszcze pisywał artykuły języko‑
znawcze. Jest znawcą staropolszczyzny. Do
końca opiekował się żoną Felicją, która po
długotrwałej chorobie odeszła w 2009 roku.
Doktor Fudala jest fanem sportu. Jego cór‑
ka Ilona, najmłodsza z trojga rodzeństwa,
była przed laty mistrzynią Polski w tenisie.
Starsi synowie, Konrad i Ryszard, są elek‑
tronikami. Doczekał się czworga wnucząt
i trojga prawnucząt. Podkreśla, że bardzo
chce, aby polska młodzież była aktywna
fizycznie, gdyż ruch to podstawa zdrowia
i sposób na doskonałą formę w każdym wie‑
ku. Doktor Franciszek Fudala pragnie, aby
młodzi ludzie w Polsce byli wychowywani
w duchu polskości, patriotyzmu i demo‑
kracji. W taki sposób starał się wychować
swoje dzieci.
Podczas wyborów do Sejmu i Senatu
w 1993 roku Redaktor Naczelna dr Sabina
Mikee we wrześniowym numerze (7/36)
Biuletynu OIL zadała pytanie kandydatowi
Doktorowi Franciszkowi Fudali: Jakie zmia‑
ny Pana zdaniem muszą nastąpić w działal‑
ności ochrony zdrowia? 76‑letni wówczas
Doktor Fudala odpowiedział: Lekarze do
lecznictwa, administracja w ręce ekonomi‑
stów i menadżerów. Gospodarność warun‑
kiem skuteczności lecznictwa, uposażenia
oraz wyposażenia służby zdrowia. Potrzebna
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jest stabilna polityka rządu, i wymiana ekipy
rządzącej. Nie mogą być uzdrawiaczami ci,
co ją popsuli. Potrzebna jest zdrowa relacja
izb lekarskich z ministerstwem zdrowia.
Dr med. Franciszek Fudala, lekarz
specjalista pediatra i ftyzjatra. Członek
Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego,
Ftyzjopneumonologicznego, Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego. Poza pra‑
cą w Pomorskiej Akademii Medycznej
i Oddziałem Szpitalnym Wojewódzkiej
Przychodni Przeciwgruźliczej pracował
w Pogotowiu Ratunkowym, w Spółdziel‑
ni Lekarzy Specjalistów „Medicus” oraz
w przychodniach powiatowych w Kamie‑
niu Pomorskim, Świnoujściu, Nowogar‑
dzie i Gryficach. Był również lekarzem
zakładowym, lekarzem żłobka i lekarzem
szkolnym. Zawsze wykazywał niezwykłe za‑
interesowania humanistyczne, zwłaszcza
historią polityczną XIX i XX wieku. Pisał
artykuły językoznawcze i poprawiał błędy
językowe. Był zaangażowany w działalność
dobroczynną. Wiosną 1989 roku zasiadł
w gronie członków założycieli Rotary Club
Szczecin. Spośród odznaczeń szczególnie
sobie ceni Złotą Odznakę Honorową Za‑
rządu Głównego Społecznego Komitetu
Walki z Gruźlicą i Chorobami Płuc, Od‑
znakę Wzorowy Pracownik Służby Zdrowia,
Srebrną Odznakę Gryfa Pomorskiego oraz
Oficerski Krzyż Polonia Restituta, nadany
11 listopada 1989 roku przez Prezydenta
Rzeczypospolitej na Uchodźstwie w Lon‑
dynie. Jest członkiem Klubu Seniora przy
Okręgowej Izbie Lekarskiej.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

W dniu 18 listopada 1993 roku, w trak‑
cie obrad VI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Ziemi Szczecińskiej, odbyła się po raz
pierwszy w historii naszej Izby uroczy‑
stość nadania tytułu Honorowego Członka
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Odznakę numer jeden wręczyła Dokto‑
rowi pani profesor Wanda Andrzejewska.
Doktor medycyny Franciszek Fudala został
zgłoszony przez środowisko lekarskie i uho‑
norowany tym tytułem w uznaniu wielolet‑
niej, ponadprzeciętnej i nienagannej pracy
zawodowej, wyróżniającej aktywności spo‑
łecznej na rzecz regionu i Izby Lekarskiej.
Jest pionierem Szczecina. Był aktywnym
członkiem Izby Lekarskiej w pierwszych la‑
tach powojennych, a następnie po restytucji
samorządu brał czynny udział w pracach
związanych z reaktywowaniem izb lekar‑
skich w Polsce.
***
Nasz Czcigodny Jubilat, Pan Doktor
Franciszek Fudala, zawsze wykazywał
najwyższą troskę o zawodową solidarność
i pielęgnowanie etosu pracy lekarza. Taka
postawa wzbudza nasz podziw i głęboki sza‑
cunek. Jesteśmy Panu Doktorowi wdzięczni
za to, że przykład Jego życia i pracy jest
wzorem dla kilku pokoleń lekarzy. Czcimy
dzisiaj Jubileusz Stulecia Urodzin wspa‑
niałego człowieka i wielkiego humanisty,
którego postawa życiowa i zawodowa stoi
na straży najwyższych wartości etycznych.
Plurimos annos, Panie Doktorze! Plurimos
annos!
Foto M. Chruściel
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Uroczyste otwarcie
Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego dla dzieci
w SPS ZOZ „Zdroje”

D

Magdalena Knop

nia 20 grudnia 2017 roku w szpita‑
lu „ZDROJE” w Szczecinie odbyło
się uroczyste otwarcie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego dla Dzieci
wraz z wyniesionym na dach lądowiskiem
dla śmigłowców sanitarnych będącego ele‑
mentem Zachodniopomorskiego Centrum
Opieki nad Kobietą i Dzieckiem.
Szpitalny Oddział Ratunkowy powstał
w nowo wybudowanym pawilonie nr 20
w SPS ZOZ „Zdroje” wraz z wyniesionym
na dach lądowiskiem dla helikopterów.
Inwestycja jako element budowy Zachod‑
niopomorskiego Centrum Opieki nad Ko‑
bietą i Dzieckiem została sfinansowana
w ramach projektu pn. „Rozbudowa i do‑
posażenie SPS ZOZ «Zdroje» w Szczecinie
celem utworzenia szpitalnego oddziału ra‑
tunkowego dla dzieci wraz z budową wynie‑

sionego na dach lądowiska dla śmigłowców
sanitarnych”, finansowanego z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
na lata 2014‑2020. SOR jest jedną z funk‑
cjonalnych części nowego pawilonu.
Wmurowanie kamienia węgielnego
pod budowę nowego pawilonu odbyło się
we wrześniu 2014 roku. Inwestycja pro‑
wadzona była przez trzy kolejne lata. Już
w najbliższych tygodniach do nowego pa‑
wilonu przeniesiona zostanie działalność
oddziałów szpitalnych, w tym także funkcjo‑
nujących dotychczas w szpitalu przy ul. św.
Wojciecha – Oddziału Chirurgii Dziecięcej
i Urologii oraz Oddziału Intensywnej Te‑
rapii i Anestezjologii dla Dzieci.
Nowy budynek powstał w samym
centrum kompleksu szpitalnego przy ul.
Mącznej 4, doprowadzając do funkcjonal‑
nego połączenia poszczególnych obiektów
placówki w Zdrojach. Wszystkie pawilony

pediatryczne zostały połączone komuni‑
kacyjnie i funkcjonalnie poprzez łączniki
pozwalające na wewnętrzny – bez koniecz‑
ności wychodzenia na zewnątrz – transport
pacjentów pomiędzy budynkami, a także
przewóz leków i zaopatrzenia oddziałów
szpitalnych.
Nowo wybudowany pawilon nr 20 skła‑
da się z 6 kondygnacji o łącznej powierzchni
użytkowej liczącej ponad 8 tys. m2. W pawi‑
lonie do użytku oddane zostaną: pediatrycz‑
na izba przyjęć, szpitalny oddział ratunko‑
wy dla dzieci (14 łóżek), blok operacyjny
z 4 salami oraz salą wybudzeń (12 łóżek),
oddział chirurgii dziecięcej i urologii (28
łóżek) z pododdziałem ortopedii dziecięcej
(12 łóżek), oddział neurochirurgii dziecię‑
cej (12 łóżek), pediatryczny.
W trosce o najwyższe dobro pacjentów
szczególny nacisk projektowy położono na
poprawę warunków pobytu dzieci i mło‑
dzieży. Zdecydowana większość sal chorych
jest dwuosobowa i wyposażona w łazienki.
Zapewnia to małym pacjentom, jak i ich
rodzicom i opiekunom, komfortowe wa‑
runki przebywania z dziećmi podczas trud‑
nych, często stresujących chwil związanych
z chorobą i samą hospitalizacją.

Zachodniopomorskie
Centrum Opieki nad Kobietą
i Dzieckiem w „Zdrojach”
Budowa nowego pawilonu ze Szpi‑
talnym Oddziałem Ratunkowym i lądo‑
wiskiem jest elementem wieloletniego
i wielozakresowego projektu utworzenia
Zachodniopomorskiego Centrum Opie‑
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SPS ZOZ „ZDROJE”
ki nad Kobietą i Dzieckiem. Koncepcja
budowy pierwszego, autentycznego wie‑
lospecjalistycznego Szpitala Dziecięcego
w województwie, powstała już w roku 2009,
w konsekwencji połączenia Szpitala w Zdro‑
jach ze Szpitalem przy ul. Wojciecha. Two‑
rzone Centrum ma na celu zagwarantowa‑
nie najmłodszym mieszkańcom naszego
regionu dostępu do pełnej, kompleksowej
opieki zdrowotnej w jednym miejscu. Ta
wieloetapowa inwestycja, możliwa była do
realizacji dzięki połączeniu ze sobą wielu
źródeł finansowania, w ramach różnych
przedsięwzięć inwestycyjnych:
Zachodniopomorskie Centrum Opieki
nad Kobietą i Dzieckiem będzie największą
inwestycją z zakresu ochrony zdrowia reali‑
zowaną w województwie zachodniopomor‑
skim. Jej wartość to ponad 181,5 mln zł.
Dzięki połączeniu powyższych inwe‑
stycji, składających się na utworzenie
Zachodniopomorskiego Centrum Opieki
nad Kobietą i Dzieckiem, uda się zagwa‑
rantować dzieciom w wieku od 0 do 18 lat
wielospecjalistyczny proces leczenia w jed‑
nym miejscu, w sposób kompleksowy, tj. od
diagnozy do skutecznego leczenia, z możli‑
wością realizacji wysokospecjalistycznych
procedur medycznych z udziałem wielu
wybitnych profesjonalistów i ekspertów
w zakresie lecznictwa pediatrycznego.
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MIKOŁAJKI Z OIL

Mikołajki z OIL w Szczecinie

W

dr n. med. Grzegorz Czajkowski

minionym roku my, członkowie Komi‑
sji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji, wraz
z pracownikami Biura OIL w Szczecinie
zorganizowaliśmy Mikołajki w sali ban‑
kietowej Vulcan Center. Niewiele jest już obiektów,
które ze względu na coraz większe zainteresowanie
są w stanie pomieścić nasze rodziny na branżowych
eventach (Dzień Dziecka, Pożegnanie Lata). Vulcan
Center, niedługo Vulcan Training Center, to nowy kom‑
pleks szkoleniowo‑hotelowy, z rozległym parkingiem,
wybudowany na terenie działającego od 1851 roku
przedsiębiorstwa stoczniowo‑maszynowego. Cztery
z wybudowanych na Vulcanie statków pasażerskich
dwunastokrotnie zdobyły Błękitną Wstęgę Atlantyku.
Dziesiątego grudnia 2017 roku przywitaliśmy
łącznie prawie 500 uczestników mikołajkowej zaba‑
wy. Dzięki animatorom dzieci bawiły się doskonale,
pokonując kolejne challenge. Były również jajka nie‑
spodzianki i obowiązkowe zdjęcie ze Świętym Mikoła‑
jem. W ogłoszonym na najlepsze przebranie konkursie
wyróżniliśmy trzy rodziny, przebrane w całości rodzi‑
ny: piratów, kung fu pand oraz choinek. Dziękujemy
wszystkim przybyłym Medykom oraz ich dzieciom za
fantastyczne przebrania i zabawę (rodziców/opieku‑
nów proszę o przekazanie podziękowań Waszym po‑
ciechom). Fotoreportaż z imprezy dostępny jest pod
adresem http://galeria.oil.szczecin.pl/

Piraci - rodzina Maczan

Kung Fu Panda
- rodzina Muklewiczów

Choinki - rodzina Majewskich
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SPSK NR 1

70 lat
SPSK nr 1

S

dr n. med Mieczysław Chruściel

amodzielny Publiczny Szpital im. prof. Tadeusza Soko‑
łowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy
ul. Unii Lubelskiej w dniu 7 grudnia 2017 roku obchodził
Jubileusz Siedemdziesięciolecia. Uroczystą Galę otworzył
dyrektor Szpitala dr n. med. Konrad Jarosz. Jubileusz został objęty
honorowym patronatem Ministra Zdrowia Konstantego Radzi‑
wiłła. Uroczystość zaszczycili i patronowali jej przedstawiciele
władz miasta i województwa, rektor oraz byli rektorzy PAM i PUM.

Zaproszono także byłych dyrektorów Szpitala: dr Marię Ilnicką
‑Mądry, dr. Stanisława Tęgiego, mgr. Pawła Zienkiewicza. Przybyli
również: dyrektor NFZ, dyrektor Zachodniopomorskiego Oddzia‑
łu PCK, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, prezes Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych, dyrektorzy placówek medycznych,
współpracujących ze Szpitalem. W ławach Auli Szpitala zasiedli
również inni zaproszeni goście oraz zasłużeni pracownicy i przyja‑
ciele Szpitala. Szczególnym gościem była pani Barbara Kośmicka,
która w 1946 roku urodziła się, jako pierwsze dziecko, w Szpita‑
lu przy ul. Unii Lubelskiej. Po wystąpieniach gości honorowych
przedstawiono multimedialną prezentację pt. „Historia, tradycja,
współczesność”. Chór Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
odśpiewał „Gaude Mater Polonia”, po czym odznaczono Złotymi
Odznakami Gryfa Zachodniopomorskiego prof. Elżbietę Gawrych
i pana dr. Sebastiana Woźniaka oraz Srebrną Odznaką Gryfa
Zachodniopomorskiego panią dr Ewę Marzec‑Lewenstein. Zasłu‑
żonym siedemdziesięciu pracownikom dyrektor szpitala wręczył
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pamiątkowe medale „Za Zasługi dla Szpitala”, autorstwa piszącego
te słowa. Jeden z nich przekazano Przewodniczącej Samorządu
Lekarskiego dr Magdzie Wiśniewskiej dla Jubilata‑Stulatka dr.
n. med. Franciszka Fudali, który przepracował w Szpitalu 25 lat
od początku jego istnienia (przekazanie medalu zostało dokona‑
ne godzinę później w czasie jubileuszowej uroczystości w Klubie
„Remedium”). W części artystycznej wystąpił Chór Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego pod dyrekcją prof. Ryszarda Handke.
SPSK nr 1 PUM to największa jednostka leczniczo‑dydaktyczna
w naszym regionie. Na początku swojej działalności w roku 1947
było tu zaledwie 9 oddziałów. W następnym roku funkcjonowały
one już, jako kliniki i zakłady nowo otwartej Akademii Lekarskiej.
Od samego więc powojennego początku swego istnienia Szpital
ten jest podstawową bazą dydaktyczną w dyscyplinach klinicznych.
Pomorska Akademia Medyczna i obecnie Uniwersytet wychowały
tutaj pokolenia lekarzy specjalistów i naukowców. Szpital może
się poszczycić świetną opinią wśród mieszkańców nie tylko na‑
szego miasta i okolic, ale również w odległych miejscach kraju.
Jest on jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych
wielospecjalistycznych szpitali w Polsce. Może się poszczycić cer‑
tyfikatem ISO 9001:2008. SPSK nr 1 posiada 30 oddziałów i 41
poradni specjalistycznych. Ponad 50 tysięcy pacjentów leczono
w ubiegłym roku na 820 łóżkach szpitalnych. Przeprowadzono
ponad 16 tysięcy zabiegów operacyjnych i udzielono ponad 155
tysięcy porad ambulatoryjnych. Szpital zatrudnia 2054 osoby.
Ciągła rozbudowa bazy łóżkowej i aparaturowej oraz powiększa‑
nie liczebności zespołów lekarsko‑pielęgniarskich daje stałą per‑

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

VOX MEDICI

SPSK NR 1

spektywę rozwoju placówki. Zespół autorów pod redakcją dr n.
med. Joanny Woźnickiej przygotował obszerną i bardzo starannie
wydaną monografię, w której szeroko opisano nie tylko przed‑
i powojenną historię szpitala, ale także zmiany organizacyjne
i ważniejsze dawne i współczesne wydarzenia. Przedstawiono
w książce kadrę zarządzającą i kierowniczą, dyrektorów, radę
społeczną oraz perspektywy rozwoju placówki. Obecną działalność
klinik i zakładów SPSK nr 1 PUM przedstawili w wydawnictwie
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kierownicy poszczególnych zespołów, bogato ilustrując swoje mate‑
riały. Książka liczy ponad 200 stron i jest cennym źródłem wiedzy
o powstaniu, aktualnej działalności i perspektywach rozwojowych
tej zasłużonej placówki służby zdrowia. Życzymy Samodzielnemu
Publicznemu Szpitalowi Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
wielu lat dalszego pomyślnego działania dla dobra mieszkańców,
studentów i kształcących się w nim lekarzy.
Foto M. Chruściel
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SPORT, KULTURA I REKREACJA
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZA NA:
VIII edycję Międzynarodowego Konkursu Lekarzy Śpiewających
„Musica mores confirmat” – 8-20.05.2018 r. – Szczecin
XVIII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
Modry Las Golf Club (01.06.2018 r.)
Binowo Park Golf Club (02.06.2018 r.)
XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej w Niechorzu, 15-17.06.2018 r.
XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie klasa Omega o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
15-17.06.2018 r., jezioro Miedwie, Morzyczyn
Szczegółowe informacje: www.oil.szczecin.pl, zakładka: Sport, kultura, rekreacja
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

Zajęcia odbywają się w każdy czwartek o godz. 18.30
w siedzibie OIL w Szczecinie - sala rady, parter.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy:
ksidor@oil.szczecin.pl lub telefoniczny: 91 48 74 936 wew. 116
www.oil.szczecin.pl zakładka: Sport, kultura i rekreacja
ZAPRASZAMY!

Karty sportowo‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie
Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji ds. Kul‑
tury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskali możliwość skorzystania z kar‑
netów sportowo‑rekreacyjnych.
W ramach jednej karty będziecie Państwo mogli korzystać
z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik,
sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne…
Do wyboru dwie opcje:
FitProfit: 125,00 zł cena karty nielimitowanej
FitSport: 59,00 zł cena karty na 8 wejść
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Członkowie zgłaszają się do programu poprzez wypełnienie
formularza zamieszczonego na stronie www.oil.szczecin.pl
w zakładce ‘Sport, kultura i rekreacja’.
Zapisy na stronie internetowej przyjmowane są do końca dnia
8.02.2018r.
Zgłoszeni Członkowie otrzymają e‑mail z linkiem do rejestracji
i płatności, której trzeba dokonać do dnia 14.02.2018r.
Start programu: 1 marca 2018r.
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Wigilia Seniorów

W

prof. Wanda Andrzejewska

dniu 13 grudnia, jak co roku,
zebraliśmy się w Remedium,
by wspólnie podzielić się opłat‑
kiem i złożyć sobie życzenia
z okazji Bożego Narodzenia.
Na wstępie wszystkim zebranym złożyli
życzenia: pani prezes dr med. Magda Wi‑
śniewska, pani dyrektor OIL mgr Agniesz‑
ka Niśkiewicz oraz redaktor naczelny „Vox
Medici” dr med. Łukasz Tyszler. Na końcu
zaś życzyła zebranym samych miłych, ra‑
dosnych chwil w Święta i na Nowy Rok
nasza szefowa dr Halinka Teodorczyk. Jej
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też pogratulowaliśmy
otrzymania nagrody
imienia doktora Janu‑
sza Fortuny „Za zasługi
dla polskiej stomatolo‑
gii”. Na pewno sobie na
nią zasłużyła.
Za chwilę pod pięk‑
nie ustrojoną choinką
stanęli
członkowie
naszego chóru „Re‑
medium”, którzy pod
batutą prof. Handke zaśpiewali nam kil‑
kanaście pięknych polskich, bardzo dobrze
lub mniej znanych kolęd i pastorałek. Na
koniec cała sala
dołączyła do chóru
i gromkimi głosami
śpiewali wszyscy
obecni.
Pan
prof.
Handke składając
obecnym życzenia,
wspomniał, że to
już 18. raz chór
uświetnia naszą
wigilię. Wszyscy
członkowie chóru
obdarowani zostali
kwiatami. Drobne

upominki wręczyła również dr Teodorczyk
osobom, które w minionym roku pomagały
jej w organizowaniu spotkań seniorskich.
Po zakończeniu części oficjalnej przy‑
stąpiono do samej wieczerzy wigilijnej. Na
pięknie udekorowanych stołach z płonący‑
mi świeczkami pojawiły się kolejno typo‑
we wigilijne smakołyki, których było wiele
i bardzo smacznych A wszyscy uczestnicy
składali sobie indywidualne życzenia.
Po zakończonym posiłku jeszcze ostat‑
nia część spotkania – odbieranie paczek
świątecznych przez wolontariuszy, którzy
podjęli się dostarczenia ich tym z naszych
seniorów, których stan zdrowia nie pozwolił
na wzięcie udziału we wspólnej wigilii.
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Wigilia Lekarzy Seniorów w Gryficach 2017
dr n. med. Ireneusz Mazurski

Po

raz kolejny spotkaliśmy
się wraz z grupą około 20
Lekarzy‑Seniorów regionu
gryfickiego na Wieczerzy
Wigilijnej w przyjaznym otoczeniu lokalu
„Restauracji 32 Motel PKS”. Tradycyjnie
spotkanie rozpoczęliśmy przy dźwiękach
„Kolędy dla Nieobecnych” wspomnienio‑
wą prezentacją multimedialną o Zmarłych
Lekarzach, którzy pracowali pośród nas,
a niektórzy uczestniczyli nawet w poprzed‑
nich wigilijnych spotkaniach.
Po odczytaniu przez kapelana nasze‑
go szpitala Ks. Marka Mnicha fragmentu
Ewangelii św. Łukasza, krótkiej modlitwie
i błogosławieństwie podzieliliśmy się białym
opłatkiem – ja zaś w imieniu organizatorów
życzyłem przede wszystkim ducha pokoju
w naszych rodzinach i środowiskach pra‑
cy, nadal dobrej kondycji (prawie wszyscy
Lekarze‑Seniorzy są nadal bardzo aktywni
zawodowo i potrzebni w gryfickich placów‑
kach ochrony zdrowia) i zdrowia, gdyby zaś
miały się pojawić niedomagania i problemy
w tym zakresie – życzyłem, aby spotkać na
swoich drogach młodszych Kolegów‑Lekarzy,
którzy chociaż byliby wierni Art. 52 Kodeksu

Etyki Lekarskiej („lekarze powinni wzglę‑
dem siebie okazywać szacunek, szczególne
zaś względy i szacunek wobec lekarzy se‑
niorów, a zwłaszcza dawnych nauczycieli”).
Kontynuując Wieczerzę Wigilijną
w przyjaznej atmosferze, której towarzyszyły
miłe wspomnienia i dysputy na przeróżne
tematy, w przerwach wysłuchaliśmy i obej‑
rzeliśmy dwie prezentacje – dr n. med.
Jerzy Gruszczyński przedstawił „To i owo
na temat urlopów”, dzieląc się wrażeniami
z bogatych i bardzo interesujących podróży

po wyszukanych i niezbyt jeszcze znanych
zakątkach Europy, ja zaś przypomniałem
początki organizacji służby zdrowia na Zie‑
mi Gryfickiej w latach 1945‑1950, zwłasz‑
cza walkę z epidemiami chorób zakaźnych,
którą z ogromnym poświęceniem, ale i z en‑
tuzjazmem (a przede wszystkim skutecz‑
nie!) podjęli Koledzy‑Lekarze w trudnych
latach powojennych. Mamy nadzieję docze‑
kać kolejnych takich spotkań, które stały
się już tradycją i oby były „kultywowane”
przez następne pokolenia.

Świnoujście

J

lek. med. Elżbieta Pietrzyk

ak co roku zorganizowaliśmy spotka‑
nie wigilijne lekarzy i lekarzy denty‑
stów. Frekwencja dopisała, w miłej
koleżeńskiej atmosferze po opłatku
przy tradycyjnym stole długo kolędowali‑
śmy. Następnie dla uwiecznienia, na Placu
Wolności, w pięknej iluminacji o tematyce
morskiej i niebotycznej choince, w ramce,
wykonaliśmy pamiątkowe grupowe zdję‑
cie. Wesołych Świąt. Szczęśliwego Nowego
Roku.
Foto Lech Zużałek
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KOŁO SENIORA

Wigilijny wieczór
w Kamieniu Pomorskim

W

lek. Karol Ptak
środę wieczorem 20 grud‑
nia 2017 roku, podobnie
jak w ubiegłym roku, o godz.
17.00, w restauracji „Hotelu

pod Muzami” w Kamieniu Pomorskim,
odbyła się wigilijna kolacja tutejszych
lekarzy seniorów. Świąteczna i miła
atmosfera podczas wieczerzy, w której
wzięło udział już nie kilkunastu, ale kil‑
kudziesięciu lekarzy, potwierdza potrzebę

organizowania takich spotkań dla organi‑
zatora – Koła Seniora ORL w Szczecinie
– i budzi nadzieję uczestników na kolejne
spotkanie za rok.

***
Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji wigilijnych spotkań lekarzy seniorów, członków naszej
izby lekarskiej, wszystkim zaangażowanym osobom, a szczególnie:
Wandzie Andrzejewskiej
Halinie Ey‑Chmielewskiej
Elżbiecie Pietrzyk
Marii Wasilewskiej‑Zużałek
Ireneuszowi Mazurskiemu
Karolowi Ptakowi
Leonowi Makowskiemu
w imieniu Koła Seniora ORL w Szczecinie składa Halina Teodorczyk.

WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE

NASZE SPOTKANIA
w KLUBIE REMEDIUM – SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE
W I KWARTALE 2018 ROKU:
14 LUTEGO 2018 – godz. 16.00 – wykład i film pt. „PRZYRODA PARKU NARODOWEGO UJŚCIA WAR‑
TY” – mgr Maria Wdowiak.
14 MARCA 2018 – godz. 16.00 – wykład pt. „WPŁYW MUZYKI NA ZDROWIE CZŁOWIEKA” – dr n. med.
Ireneusz Mazurski.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.
Koło Seniora
Halina Teodorczyk, kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl
Biuro OIL, Mirosława Fryś, 91 48 74 936 wew. 110

styczeń-luty 2018
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OGŁOSZENIA
PRACA
Poszukujemy lekarzy dentystów do pracy w Centrum
Stomatologicznym w Szczecinie. Oczekujemy mini‑
mum dwuletniego doświadczenia zawodowego. Zain‑
teresowanych prosimy o kontakt info@jadczyk.pl lub
914558555. Dr n. med. Bartosz Jadczyk
•••
Praca dla lekarza rodzinnego lub pediatry. Przychodnia
Agmed szuka lekarza do pracy w poradni POZ. Kontakt
793 955 735 lub kierownik@agmed.eu

LOKALE
Sprzedam lub wynajmę gabinet stomatologiczny o po‑
wierzchni 57m2 w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej. Kon‑
takt: 0048 607673356 lub e‑mail: terglzi@gmail.com.

Do wynajęcia gabinet
w przychodni prywatnej w centrum Szczecina (obok urzędu
miejskiego). Idealnie nadający się zarówno dla lekarza rodzinnego,
jak i przyjmującego na godziny. Gabinety posiadają wspólną recepcję,
poczekalnię oraz zaplecze sanitarne i socjalne. Lokal po kapitalnym
remoncie zgłoszony jako NZOZ.
Wiadomość: 606 234 000

Gabinet do wynajęcia

Wynajmę wolne pomieszczenie w gabinecie
dentystycznym na Podzamczu (lokal na parterze).

Tel. 607 28 28 12

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji

Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 w. 116.

styczeń-luty 2018
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM
UCHWAŁY ORL
W SZCZECINIE
z dnia 20.12.2017 r.
Uchwała Nr 67/2017/VII

W SPRAWIE REKOMENDOWANIA CZŁONKA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA STANOWISKO BIEGŁEGO SĄDOWEGO

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci‑
nie rekomenduje prof. dr hab. n. med.
Tomasza Grodzkiego na stanowisko
biegłego sądowego z zakresu chirurgii
klatki piersiowej na kolejną kadencję.

Uchwała Nr 68/2017/VII

W SPRAWIE REKOMENDOWANIA CZŁONKA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA STANOWISKO BIEGŁEGO SĄDOWEGO

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci‑
nie rekomenduje dr n. med. Wiesławę
Wojciechowską na stanowisko biegłe‑
go sądowego z zakresu pulmonologii
i alergologii na kolejną kadencję.

Uchwała Nr 69/2017/VII

W SPRAWIE REKOMENDOWANIA CZŁONKA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA STANOWISKO BIEGŁEGO SĄDOWEGO

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
rekomenduje lek. Elżbietę Przybylską
‑Małoszuk na stanowisko biegłego są‑
dowego z zakresu psychiatrii na kolej‑
ną kadencję.

Uchwała Nr 70/2017/VII

W SPRAWIE REKOMENDOWANIA CZŁONKA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA STANOWISKO BIEGŁEGO SĄDOWEGO

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
rekomenduje dr n. med. Katarzynę Bo‑
rysewicz na stanowisko biegłego sądo‑
wego z zakresu psychiatrii na kolejną
kadencję.

Uchwała Nr 71/2017/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF.
DR HAB. N. MED. JACKA RÓŻAŃSKIEGO NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr hab. n. med. Jacka Różańskiego na
stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie chorób wewnętrznych.
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Uchwała Nr 72/2017/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Finanso‑
wej ORL w Szczecinie z dnia 20 grud‑
nia 2017 r. dot.:
1. (…)

Uchwała Nr 74/2017/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 22 listopada 2017 r. dotyczącą:
a) przyznania świadczenia pieniężnego
po narodzinach/adopcji dziecka w wy‑
sokości 1000,00 zł:
1) (…)
b) przyznania jednorazowego zasiłku
pogrzebowego w wysokości 1500,00
zł:
1) (…)
c) przyznania losowej jednorazowej zapo‑
mogi finansowej w wysokości 6000,00
zł:
1) (…)
d) przyznania jednorazowej zapomogi
finansowej w wysokości 6000,00 zł:
1) (…)

§ 2.

W związku z koniecznością wypłaty
przyznanych świadczeń socjalnych,
o których mowa w § 1, Okręgowa Rada
Lekarska w Szczecinie wyraża zgodę
na przekroczenie w kwocie 41500,00 zł
budżetu Komisji Socjalnej na 2017 rok.

§ 3.

Traci moc uchwała nr 63/2017/VII z 22
listopada 2017 r. w sprawie akceptacji
decyzji Komisji Socjalnej Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 75/2017/VII

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA REPREZENTACJĘ CZŁONKA OIL W SZCZECINIE PRZEZ RADCĘ
PRAWNEGO KANCELARII LUBINIECKI SOŁTYSZEWSKI KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH SP. P. PRZED
ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI W POSTĘPOWANIACH
W PRZEDMIOCIE WYMIERZENIA ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ ZA NIETERMINOWE ZŁOŻENIE
SPRAWOZDANIA O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW

§ 1.

Wyrazić zgodę każdemu członkowi
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci‑
nie, który wystąpi z wnioskiem o repre‑
zentację przez radcę prawnego kance‑
larii Lubiniecki Sołtyszewski Kance‑
laria Radców Prawnych Sp. p. przed
organami administracji publicznej
oraz sądami administracyjnymi w tym
Naczelnym Sądem Administracyjnym
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

w postępowaniach w przedmiocie wy‑
mierzenia członkom OIL w Szczecinie
administracyjnej kary pieniężnej za
niezłożenie Marszałkowi Wojewódz‑
twa Zachodniopomorskiego w ustawo‑
wym terminie zbiorczego zestawienia
danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służą‑
cych do odzysku i unieszkodliwiania
tych odpadów za lata 2012‑2014.

§ 2.

Wyrazić zgodę na pokrycie przez Okrę‑
gową Izbę Lekarską w Szczecinie kosz‑
tów zastępstwa procesowego, o którym
mowa w § 1. Wysokość przedmioto‑
wych kosztów ustalona zostanie mię‑
dzy Kancelarią a reprezentującymi
Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie
Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie oraz Skarbnikiem Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w umowie o pokryciu kosztów zastęp‑
stwa procesowego.

§ 3.

Z każdym członkiem Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, o którym
mowa w § 1 i 2, podpisać porozumienie
w przedmiocie pokrycia kosztów repre‑
zentacji członka OIL w Szczecinie oraz
w przedmiocie zwrotu zasądzonych na
jego rzecz kosztów zastępstwa proceso‑
wego.

UCHWAŁY, APELE
I STANOWISKA
PREZYDIUM ORL
W SZCZECINIE
z dnia 6.12.2017 r.
Uchwała Nr 33/2017/VII

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

§ 1.

Wskazuje się dr n. med. Grzegorza
Czajkowskiego do składu komisji kon‑
kursowej na stanowisko Zastępcy
Kierownika ds. Medycznych w Samo‑
dzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej w Lipianach.

Uchwała Nr 34/2017/VII

W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA UMOWY O ŚWIADCZENIE
OBSŁUGI PRAWNEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE

VOX MEDICI

APELE, STANOWISKA ORL, KOMUNIKAT OKW
§ 1.

Przedłużyć do 30 czerwca 2018 r.
umowę o świadczenie obsługi praw‑
nej zawartą z Lubiniecki Sołtyszewski
Kancelarią Radców Prawnych Spółką
partnerską w Szczecinie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Pre‑
zesowi i Skarbnikowi ORL w Szczeci‑
nie.

APEL Nr 3/2017/VII

DO DYREKTORÓW SZPITALI W SPRAWIE WYPOWIADANIA PRZEZ LEKARZY KLAUZULI OPT‑OUT

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie apeluje do Dyrektorów
Szpitali o uszanowanie decyzji lekarzy
o wypowiadaniu klauzuli opt‑out.
Prezydium Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie podkreśla, że podpi‑
sywanie klauzuli opt‑out jest dobrowol‑
ne. Niedopuszczalne jest wywieranie
jakiegokolwiek nacisku w tym zakresie
na lekarzy jak również podejmowanie
działań dyskryminujących wobec tych,
którzy nie wyrazili zgody na pracę
w wymiarze przekraczającym 48 go‑
dzin tygodniowo.

I choć wypowiadanie klauzuli opt
‑ out może spowodować trudności
w obsadzaniu dyżurów, Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie apeluje do Dyrektorów Szpitali
o wyrozumiałość wobec lekarzy uczest‑
niczących w tej formie protestu. Pro‑
testujący lekarze działają w interesie
nas wszystkich, a przede wszystkim
w interesie pacjentów. Głoszone przez
nich postulaty mają poparcie samorzą‑
du lekarskiego.

STANOWISKO Nr 8/2017/VII

W SPRAWIE PROGRAMU ROZWOJOWEGO UCZELNI
W RAMACH PROJEKTU „CENTRUM INNOWACYJNEJ
EDUKACJI MEDYCZNEJ POMORSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W SZCZECINIE”

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie pozytywnie ocenia prze‑
kazany do zaopiniowania przez Pomor‑
ski Uniwersytet Medyczny w Szczeci‑
nie pismem z dnia 20 listopada 2017 r.
Program Rozwojowy Uczelni w ramach
projektu „Centrum Innowacyjnej Edu‑
kacji Medycznej Pomorskiego Uniwer‑
sytetu Medycznego w Szczecinie”.
Mankamentem, na który od lat
zwracają uwagę młodzi lekarze, jest

niezadowalający poziom praktyczne‑
go kształcenia w uczelniach medycz‑
nych. Przedstawiony Program Rozwoju
Uczelni w ocenie Prezydium Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
studentów i młodych lekarzy. Propono‑
wany plan rozwoju zarówno w aspek‑
cie infrastruktury (budowa Centrum
Innowacyjnej Edukacji Medycznej
PUM), jak i przygotowania kadry do
wprowadzenia nowoczesnych metod
nauczania budzi duże nadzieje na po‑
wodzenie przedsięwzięcia. Jego wpro‑
wadzenie zapewne przyczyni się do
lepszego przygotowania absolwentów
uczelni do wykonywania zawodu leka‑
rza czy lekarza dentysty.
Mimo ogólnej pozytywnej oceny ww.
programu Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie popiera uwa‑
gi dotyczące profilaktyki i diagnostyki
zakażeń, zgłoszone do ww. programu
Rozwojowego Uczelni przez dr n. med.
Marletę Zienkiewicz – Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie mikro‑
biologii lekarskiej, które szczegółowo
przedstawione zostały w załączniku do
niniejszego stanowiska.

Komunikat Przewodniczącego Okręgowej
Komisji Wyborczej w Szczecinie
Okręgowa Komisja Wyborcza w Szcze‑
cinie informuje, że przesunięcie termi‑
nu publikacji ostatecznego obwieszcze‑
nia o wynikach wyborów delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Szczeci‑
nie nastąpiło z przyczyn niezależnych od
Komisji. Powyższe miało związek z prote‑
stami wyborczymi złożonymi od wyników
wyborów oraz z działaniami podejmowa‑
nymi w związku z tymi wyborami przez
Okręgowy Sąd Lekarski w Szczecinie.
W związku z opublikowanymi przez
OKW w Szczecinie wynikami wyborów zo‑
stało złożonych 5 protestów wyborczych:
• dwa protesty p‑ko ważności wybo‑
rów w rejonie wyborczym K8L39
i K8D08 z zarzutem naruszenia par.
10 Regulaminu wyborów polegające‑
go na skróceniu terminu zgłaszania
kandydatów z 15.05.2017 r. – wska‑
zanego przez KKW w kalendarzu
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wyborczym na dzień 05.05.2017 r. –
ustalony przez OKW w Szczecinie,
• jeden protest p‑ko ważności wybo‑
rów w rejonie wyborczym K8L08
z zarzutem nieotrzymania karty
do głosowania i nieprzekazania
przez OKW informacji o terminie
i miejscu przeprowadzenia wyborów
w ww. rejonie w sposób jawny i ogól‑
nodostępny,
• jeden protest p‑ko ważności wybo‑
rów w rejonie wyborczym K8L29
z zarzutem nieprzekazania przez
OKW informacji o terminie i miej‑
scu przeprowadzania wyborów
w ww. rejonie w sposób jawny
i ogólnodostępny oraz wyznacze‑
nia terminu głosowania w środku
sezonu urlopowego, co było w oce‑
nie osoby składającej protest wysoce
krzywdzące,
• jeden protest p‑ko ważności wybo‑
rów w rejonie wyborczym K8D11

z zarzutem nieudostępnienia przez
OKW w sposób jawny, otwarty
i ogólnodostępny oraz odpowiednio
wcześniej informacji o terminach
wyborów w poszczególnych rejo‑
nach. Zdaniem osoby wnoszącej
protest wysyłanie listami poleco‑
nymi tych informacji ok. 10.08,
czyli w okresie urlopowym, oraz
wyznaczenie terminu głosowania na
30.08. było wysoce krzywdzące, gdyż
poprzednio nie przeprowadzano
wyborów w okresie wakacyjnym.
OKW w Szczecinie przekazując zło‑
żone protesty do rozpatrzenia Okręgowe‑
mu Sądowi Lekarskiemu w Szczecinie,
przekazała swoje stanowisko w zakresie
każdego z nich, wnosząc do OSL o od‑
dalenie czterech protestów z uwagi na
fakt, iż nie doszło do naruszenia żadnych
przepisów ustawy o izbach lekarskich ani
Regulaminu wyborów, a co za tym idzie
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KOMUNIKAT OKW
z uwagi na brak podstaw do stwierdze‑
nia nieważności wyborów. Odnosząc się
do jednego z protestów OKW, wnosiła
o pozostawienie go bez dalszego biegu
(rozpoznania) z przyczyn formalnych, tj.
z uwagi na fakt, iż został wniesiony przez
osobę do tego nieuprawnioną.
Przesłane wraz z protestami opinie
OKW w Szczecinie poparte były prze‑
pisami Regulaminu wyborów i ustawy
o izbach lekarskich oraz dowodami od‑
pierającymi zarzuty wnoszących protesty.
Po otrzymaniu wniesionych protestów
wraz z opiniami OKW w Szczecinie i do‑
kumentacją wyborów w rejonach, któ‑
rych dotyczyły protesty, Okręgowy Sąd
Lekarski w Szczecinie wydał postanowie‑
nia stwierdzające nieważność wyborów
w tych rejonach, nie odnosząc się w ogóle
do treści opinii OKW i przedstawionych
przez nią dowodów odpierających zarzuty
protestujących.
W związku z wydaniem przez OSL
w Szczecinie postanowień z rażącym
naruszeniem przepisów wyborczych,
Okręgowa Komisja Wyborcza, wstrzy‑
mując z przyczyn od siebie niezależ‑
nych publikację ostatecznych wyników
wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd
Lekarzy OIL w Szczecinie VIII kadencji,
skierowała do Krajowej Komisji Wyborczej
w Warszawie, która sprawuje nadzór nad
wyborami, prośbę o pomoc i interwencję
w sprawie działań OSL OIL w Szczeci‑
nie. Zdaniem OKW w Szczecinie, OSL
w Szczecinie rażąco złamał ustanowione
przez samorząd lekarski prawo, a także
dopuszcza się działań wykraczających
poza swoje uprawnienia i podejmuje
decyzje, które są bezprawne.
Krajowa Komisja Wyborcza w Warsza‑
wie wydała w dniu 15.12.2017 r. opinię nr
2/2017 w sprawie protestów wyborczych
przeprowadzonych w OIL w Szczecinie
oraz działań podejmowanych w związku
z tymi wyborami przez OSL OIL w Szcze‑
cinie, w której jednoznacznie stwierdziła,
że (cyt.):
„(…)
1. wyznaczenie przez OKW końcowego
terminu na przeniesienie do innego
rejonu wyborczego na dzień 27
marca 2017 r. nie stanowiło naru‑
szenia uchwały Krajowej Komisji
Wyborczej w sprawie ustalenia
kalendarza wyborczego albowiem
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ostateczny termin na dokonanie tej
czynności wyznaczony przez Kra‑
jową Komisję Wyborczą nie został
przekroczony;
2. wyznaczenie przez OKW końcowego
terminu na zgłaszanie kandydatów
w wyborach w rejonach wyborczego
na dzień 5 maja 2017 r. nie stano‑
wiło naruszenia uchwały Krajo‑
wej Komisji Wyborczej w sprawie
ustalenia kalendarza wyborczego
albowiem ostateczny termin na do‑
konanie tej czynności wyznaczony
przez Krajową Komisję Wyborczą
nie został przekroczony;
3. postanowienia Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Szczecinie w przed‑
miocie wniesionych protestów
wydane zostały z rażącym narusze‑
niem prawa polegającym na:
a) błędnych ustaleniach faktycz‑
nych poprzez uznanie, że OKW
nie informowała członków
rejonów wyborczych w sposób
i w terminach przewidzianych
prawem o terminie głosowania
w rejonach wyborczych;
b) naruszeniu przepisów procedu‑
ralnych – § 31 ust. 10 i 11 Re‑
gulaminu poprzez brak ustaleń
co do zasadności zarzutu oraz
brak oceny czy stwierdzone na‑
ruszenie miało wpływ na wynik
wyborów;
c) naruszeniu przepisów prawa
materialnego – § 1, § 2 oraz §
3 ust. 1 Regulaminu przepro‑
wadzania wyborów w rejonie
wyborczym, w tym w trybie gło‑
sowania w drodze koresponden‑
cyjnej poprzez uznanie, że OKW
nie jest uprawniona do określa‑
nia terminu zgłaszania kandy‑
datów oraz terminu głosowania;
przepisów § 8, § 10 oraz § 13
ust. 10 Regulaminu poprzez
uznanie, że w rozpoznawanych
sprawach doszło do naruszenia
przepisu § 10 Regulaminu oraz
że może to stanowić podstawę
do stwierdzenia nieważności
wyborów oraz poprzez uzna‑
nie, że wykonanie przez OKW
obowiązku informacyjnego
w sposób przewidziany w treści
§ 13 ust. 10 Regulaminu może
skutkować uznaniem, że OKW
nie udostępniła w sposób jawny,
otwarty i ogólnodostępny oraz
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

odpowiednio wcześniej infor‑
macji o terminach wyborów
w poszczególnych rejonach;
4. postanowienie Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Szczecinie, w przed‑
miocie unieważnienia wyborów
z urzędu, podjęte zostało z rażącym
naruszeniem przepisów procedu‑
ralnych – art. 17 ust. 2 i 3, art. 30
ust. 2 pkt 2 uoil oraz § 31 ust. 4
Regulaminu oraz bez jakiejkolwiek
podstawy materialnoprawnej.
Reasumując liczba i waga wad praw‑
nych jakimi dotknięte są postanowienia
Okręgowego Sądu Lekarskiego skłania do
uznania, że Okręgowa Komisja Wyborcza
nie może wykonać tak wadliwych i stoją‑
cych w oczywistej sprzeczności z prawem
rozstrzygnięć. Wady te dotyczą nie tylko
uchybień proceduralnych, ale również
materialnoprawnych tzn. podważają
słuszność rozstrzygnięć tego sądu.
Powyższe prowadzi do wniosku, że
postanowienia Okręgowego Sądu Lekar‑
skiego w Szczecinie nie mogą być uznane
za postanowienia wydane w trybie art.
17 ustawy o izbach lekarskich oraz §
31 Regulaminu wyborów, ponieważ nie
zawierają elementów rozstrzygnięcia
wymaganych przez te przepisy (są tzw.
orzeczeniami prawnie nieistniejącymi).
Powyższe prowadzić musi do konkluzji,
że złożone protesty wyborcze nie zostały
do chwili obecnej rozpoznane w sposób
zgodny z prawem. Przepisy uoil i Re‑
gulaminu nie przewidują możliwości
wniesienia środka odwoławczego od po‑
stanowień sądów lekarskich wydanych
po rozpoznaniu protestu wyborczego, nie
oznacza to jednak, że prawnie skuteczny
w tym zakresie może być każdy akt sądu
lekarskiego, podjęty w dowolny sposób
z naruszeniem przepisów postępowania
oraz bez odniesienia się do przepisów,
na podstawie których powinno zapaść
postanowienie w trybie wyborczym.”
Pełna treść opinii nr 2/2017 Krajowej
Komisji Wyborczej dostępna w BIP OIL
w Szczecinie: http://www.oil.szczecin.pl/
bip/175/dokumenty
Tomasz Jarowicz
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie
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DZIEŃ MÓZGU

Program Międzyuczelnianej Konferencji – VI Dzień Mózgu
„Mózg pod presją współczesności – technologie – pomoc czy zagrożenie”
7 kwietnia 2018 r., Aula Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71‑79
Organizatorzy:
• Zakład Psychologii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
• Katedra i Klinika Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
• Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
• Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział w Szczecinie
• Polskie Towarzystwo Psychiatryczne Oddział w Szczecinie
• Stowarzyszenie Cogito
Przewodniczący Komitetu Naukowego: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. US dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
9.00 – 9.15

– Otwarcie Konferencji i Słowo Rektorów US i PUM

Sesja I – Nowe technologie – wielkie nadzieje
Prowadzący: Prof. Beata Karakiewicz, Prof. Urszula Chęcińska
9.15 – 9.45
– Prof. Jerzy Bralczyk (Warszawa ) – Technologia, innowacja, nowoczesność w języku polskim
9.45 – 10.30
– Prof. Włodzimierz Duch (Toruń ) – Czy technologie mogą pomóc mózgowi?
10.30 – 10.50
– Prof. J. Samochowiec – Technologie XXI wieku a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicznych
10.50 – 11.10
– Prof. A. Potemkowski – Innowacyjne metody leczenia w chorobie Alzheimera
11.10 – 11.40
– Przerwa
Sesja II – Nowe technologie w leczeniu
Prowadzący: Prof. Agnieszka Samochowiec, Prof. Zdzisław Kroplewski
11.40 – 12.00
– Prof. L. Sagan – Chirurgia umysłu – naukowa fantazja czy rzeczywistość?
12.00 – 12.20
– Prof. J. Lubiński – Geny a mózg – co wnosi współczesność?
12.20 – 12.40
– Prof. P. Nowacki: Guzy mózgu – poznanie ich biologii drogą do nowych terapii
12.40 – 13.00
– Przerwa
Sesja III – Niebezpieczeństwa nowych technologii
Prowadzący: Prof. Jerzy Samochowiec, Prof. Andrzej Potemkowski
13.00 – 13.20
– Prof. B. Karakiewicz – Zdrowie psychiczne Polaków – aktualne zagrożenia i prognozy
13.20 – 13.40
–D
 r B. Habrat (Warszawa) – Problemowe korzystanie z nowych technologii: nałóg czy tylko strach
ma wielkie oczy?
13.40 – 14.00
– Dr hab. Justyna Pełka-Wysiecka – Nowe technologie to nowy styl życia... a co na to psyche?
14.00 – 14.15
– Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Prof. A. Potemkowski, Prof. J. Samochowiec
Zapisy poprzez stronę internetową Dnia Mózgu ruszają 1 stycznia 2018 r.
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