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Szanowni Państwo!

M

ożna by pewnie przy okazji grudniowych rozważań pochylić się po raz
kolejny nad rozwiązaniami proponowanymi przez Ministra Zdrowia dr.
Konstantego Radziwiłła, ale nadchodzący wielkimi krokami świąteczny
czas każe nam zdobyć się na przebaczenie, wyrozumiałość i zrozumienie
tego, co na co dzień niewytłumaczalne. Pewnej analizy sytuacji dokonuje Pani
Prezes dr Magda Wiśniewska i do jej artykułu Państwa odsyłam. Wszystkich
stomatologów (i nie tylko) zachęcam do lektury tekstu autorstwa Wiceprezes dr
Agnieszki Ruchały-Tyszler, która opisuje szczegółowo aktualne tematy, którymi
zajmuje się Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
No i oczywiście HIT numeru. Sprawa najważniejsza. Duma nas rozpiera, że
możemy donieść Państwu o sukcesie naszej koleżanki. W listopadzie podczas
konferencji organizowanej jak co roku w Rytrze kapituła odznaczenia przyznała
nagrodę imienia dr. Fortuny „Za zasługi dla polskiej stomatologii” dr Halinie
Teodorczyk! Informacje z tego wydarzenia oraz wywiad z Panią Doktor w środku
tego numeru.
Zakończyły się wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie.
Wyniki znajdziecie Państwo w części, w której publikujemy uchwały. Wybranym
gratulujemy! Tym, którym się nie udało, ale bardzo chcieliby działać na rzecz
koleżanek i kolegów, gwarantuję, że każda para rąk do pracy przyda się na pewno.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzę Państwu spełnienia marzeń oraz wielu radosnych chwil w gronie najbliższych.

Wspomnienia�������������������������������������������������� 30

Życzę miłej lektury
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Redaktor naczelny
Łukasz Tyszler

Wspaniałych i pełnych radości
świąt Bożego Narodzenia,
a w Nowym Roku pasma sukcesu
i spełnienia wszystkich marzeń i planów
życzy Kolegium Redakcyjne VOX MEDICI
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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 kasa nie przyjmuje
interesantów.

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

mgr Karolina Winter
mgr Sylwia Zaczkiewicz-Hawryluk
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: depositephotos.com

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
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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
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HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW
I WYSYŁKI NAJBLIŻSZEGO WYDANIA VOX MEDICI
VOX styczeń-luty (01/232) l ostateczny termin nadsyłania
materiałów – 4.01.2018 r. l wysyłka do odbiorców –
22.01.2018 r.
VOX marzec-kwiecień (02/233) l ostateczny termin
nadsyłania materiałów – 7.03.2018 r. l wysyłka do
odbiorców – 26.03.2018 r.

VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

PRZEMYŚLENIA
PÓŹNOJESIENNE

M

ój ostatni felieton poświęcony był w całości protestowi
zawodów medycznych (choć
bardziej adekwatnym określeniem byłby protest rezydentów). Co
wydarzyło się przez minione 2 miesiące? Zakończył się protest głodowy,
ale o końcu akcji protestacyjnej jako
całości nie ma mowy. Cisza medialna
na ten temat to tylko cisza przed burzą.
W tej chwili toczy się ogólnopolska akcja
„jeden lekarz – jeden etat”. Zarówno
lekarze rezydenci, jak i specjaliści (co
cieszy szczególnie) do końca listopada
mają wypowiadać klauzule opt‑out i od
1 stycznia deklarują pracę zgodną czasowo z Kodeksem Pracy, czyli 48 h tygodniowo. Skąd taki pomysł? Przez wiele
lat tajemnicą poliszynela było, iż wszyscy lekarze, zarówno ci specjalizujący
się, jak i specjaliści, pracują ponad siły,
często na 2 – 3 etatach. I nie robią tego
z zachłanności czy chęci zarobku, tylko
po prostu z braku rąk do pracy. Pracą jednego lekarza w kilku miejscach,
czasami po kilkaset godzin w miesiącu,
od lat łata się braki kadrowe. Ciągle
zapominamy o tym, że w Polsce mamy
najmniejszą liczbę lekarzy przypadającą
na 1000 mieszkańców – 2,2. Plasuje nas
to na ostatnim miejscu w Unii Europejskiej. Co to oznacza? Polscy lekarze
pracują ponad siły, a polscy pacjenci
mają do czynienia z przemęczonym
medykiem. Rozpoczęty jesienią protest
miał przede wszystkim na celu zwrócenie uwagi rządzących i społeczeństwa
na permanentne niedofinansowanie
naszego systemu ochrony zdrowia oraz
jego braki kadrowe. Główne postulaty
nie uległy zmianie: wzrost nakładów na
ochronę zdrowia do 6,8% PKB w ciągu 3 lat, rozwiązanie problemu braku
personelu medycznego i likwidacja
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biurokracji w ochronie zdrowia. Ktoś
mógłby zapytać, w jaki sposób te postulaty miałyby być zrealizowane poprzez
wypowiadanie klauzul opt‑out i pracę
48 h tygodniowo? Przy pracy na jeden
etat bardzo szybko okaże się, jak bardzo
brakuje w Polsce lekarzy. Dopiero brak
obsady dyżurowej w szpitalach, brak lekarzy w POZ, NPL czy przychodniach,
czy wydłużenie już i tak długich kolejek
do zabiegów czy procedur, może zwrócić uwagę społeczeństwa na problem
krytycznego niedoboru kadry lekarskiej.
Protest głodowy, pomimo sporego zainteresowania medialnego (niestety nie
zawsze pozytywnego), nie przyniósł
żadnych efektów. Zapowiadanie przez
Ministra Zdrowia wzrostu nakładów na
ochronę zdrowia do 6% PKB w ciągu
8 lat nie było żadnym osiągnięciem.
W kontekście niedoboru kadry medycznej ministerstwo nie proponowało żadnych konkretnych rozwiązań. Ach, przepraszam, proponowało… Wprowadzenie
systemu konieczności odpracowania
studiów medycznych (pewnie miało
być to lekiem na emigrację lekarzy)
lub medialne wystąpienia zarzucające łamanie przepisów Kodeksu Etyki
Lekarskiej lekarzom, którzy chcieliby
pracować zgodnie z prawem, czyli 48
h/tydz. Czyli praca po 100 i więcej godzin w tygodniu z idącym za tym chronicznym przemęczeniem i ryzykiem
popełnienia błędu jest etyczna? Ciekawa interpretacja… Albo nawoływanie
przez Marszałka Senatu (też lekarza)
do pracy dla jakiejś idei, bo pieniądze
nie są najważniejsze. Medicus medici
lupus est…

rycznego, pierwszego od lat spotkania
organizacji lekarskich: Prezydium NRL,
Prezesów OIL, OZZL i Porozumienia
Rezydentów. Wszystkie organizacje jednogłośnie poparły protest lekarzy i jego
postulaty. Zarówno NRL, jak i prezesi
OIL wyrazili jednogłośne wsparcie dla
działań rezydentów pod każdym względem. A NRL zwróciła się do wszystkich
lekarzy z apelem o ograniczenie w najbliższym czasie gotowości do świadczenia pracy i wykonywania świadczeń
zdrowotnych, również w ramach umów
cywilnoprawnych, do maksymalnie 48
godzin w tygodniu. I w pełni poparła
wypowiadanie klauzul opt‑out przez
wszystkich lekarzy. Skąd termin na ich
wypowiadanie do 30 listopada? Po to,
by od 1 stycznia móc pracować zgodnie z prawem pod względem czasu. Nie
znamy jeszcze skali wypowiadań klauzul
w naszym mieście i województwie, ale
sądząc z doniesień z kraju, w styczniu pomimo zimy może być gorąco. Są
miejsca, gdzie prawie 90% rezydentów
i połowa specjalistów zdecydowała się na
ten krok. Grudzień pokaże, jak jesteśmy
solidarni…

A skoro grudzień, to czas pomyśleć
również o nadchodzących mikołajkach
(również tych naszych, samorządowych)
i świętach Bożego Narodzenia. Z okazji
zbliżających się magicznych świąt Bożego
Narodzenia życzę Wam, Koleżanki i Koledzy, spełnienia najskrytszych marzeń, nawet tych wydawałoby się nieosiągalnych,
radosnych rodzinnych spotkań w gronie
najbliższych oraz niezapomnianych chwil
w nadchodzącym Nowym Roku 2018.
Wesołych Świąt i Do Siego Roku! I niech
Ale protest pokazał też, że jako śro- ten 2018 będzie lepszy…
dowisko potrafimy się jednoczyć. 10
listopada w Gnieźnie doszło do histoMagda Wiśniewska
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PRAWO

„Klinika” w nazwie firmy?
Katarzyna Bednarek – radca prawny

Na

rynku usług medycznych
funkcjonuje obecnie wiele
podmiotów, które w swojej
nazwie zawierają określenie „klinika” albo „kliniczny”. Dobór takich
słów nie jest w tym wypadku przypadkowy.
Ich użycie z pewnością dodaje prestiżu placówkom funkcjonującym pod taką nazwą,
prowadząc do postrzegania ich w kategoriach podmiotów udzielających świadczeń
zdrowotnych na wyższym poziomie, w porównaniu do innych placówek medycznych.
Warto pamiętać jednak, że ustawodawca
zawęził krąg uprawnionych do posługiwania się w nazwie firmy ww. określeniami,
wskazując, iż przedmiotowych określeń
mogą używać jedynie podmioty związane
z realizowaniem przez uczelnie medyczne
zadań naukowych i dydaktycznych w dziedzinie nauk medycznych.
Zgodnie bowiem z przepisem art. 89
ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) ozna
czenia „klinika” albo „kliniczny” oraz „uni
wersytecki” mogą używać wyłącznie udo
stępniający oraz jednostki organizacyjne
udostępnione w trybie ust. 2 i 3. Z powyższego przepisu prawa, przy uwzględnieniu
treści art. 89 ust. 1 i 2 ustawy, wynika, iż
oznaczenia „klinika” lub „kliniczny” mogą
używać wyłącznie:
1. podmioty lecznicze utworzone lub
prowadzone przez uczelnię medyczną, wykonujące działalność
leczniczą polegającą nie tylko na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych,
ale i na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym
wdrażaniem nowych technologii
medycznych oraz metod leczenia, zobowiązane jednocześnie do realizacji
zadań polegających na kształceniu
przed‑ i podyplomowym w zawodach
medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, a które to podmioty
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udostępniają uczelni medycznej (na
podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy uczelnią medyczną
a konkretnym podmiotem wykonującym działalność leczniczą) jednostki
organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed‑ i podyplomowego w zawodach medycznych,
2. podmioty wykonujące działalność
leczniczą inne niż określone w pkt
1, które udostępniają (na podstawie
umowy cywilnoprawnej zawartej
pomiędzy uczelnią medyczną a konkretnym podmiotem wykonującym
działalność leczniczą) jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia
działalności, o której mowa w pkt 1,
3. jednostki organizacyjne udostępnione (na podstawie umowy zawartej
pomiędzy podmiotem wykonującym
działalność leczniczą a uczelnią
medyczną) uczelni medycznej przez
podmioty wykonujące działalność
leczniczą, o których mowa w pkt 1 i 2
powyżej, a niezbędne do prowadzenia
działalności obejmującej działalność
leczniczą oraz kształcenie przed‑ i podyplomowe w zawodach medycznych,
w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia
(są to jednostki organizacyjne podmiotów leczniczych utworzonych lub prowadzonych przez uczelnię medyczną,
które udostępnione są obligatoryjnie
przez podmiot leczniczy uczelni
medycznej, jak również jednostki
organizacyjne pozostałych podmiotów
wykonujących działalność leczniczą
udostępnione na podstawie umowy
zawartej z uczelnią medyczną).
Podsumowując powyższe, jeżeli podmiot leczniczy utworzony lub prowadzony
przez uczelnię medyczną (ewentualnie inny
podmiot wykonujący działalność leczniczą)
podpisał umowę cywilnoprawną z uczelnią medyczną o udostępnieniu jednostki
(jednostek) organizacyjnej niezbędnej do
prowadzenia kształcenia przed‑ i podyplomowego w zawodach medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, to podmiot ten
może posługiwać się do oznaczenia swojej
nazwy zwrotem „klinika”, „kliniczny” oraz
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

„uniwersytecki”. Prościej mówiąc, oznaczenie „klinika” jest zastrzeżone np. dla
szpitali i oddziałów szpitalnych należących
do uniwersytetów medycznych, które poza
leczeniem zajmują się również kształceniem kadry medycznej (np. przyszłych
lekarzy czy pielęgniarek), jak również dla
innych podmiotów leczniczych, nienależących wprawdzie do uczelni medycznych,
ale zajmujących się kształceniem kadry
medycznej i mających zawartą stosowną
w tym względzie umowę z uczelnią medyczną. Niemożliwym natomiast, z punktu widzenia wskazanych wyżej regulacji
prawnych, jest posługiwanie się w nazwie
praktyki lekarskiej oznaczeniem „klinika”
przez lekarza, który co prawda uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, jednak nie ma zawartej z uczelnią medyczną
umowy cywilnoprawnej na udostępnienie
jej jednostek organizacyjnych w celu i na
zasadach wskazanych w przepisie art. 89
ustawy o działalności leczniczej.
W odniesieniu do omawianego wyżej
zagadnienia należy wskazać również, że
mając na względzie literalne brzmienie
przepisu art. 89 ustawy o działalności leczniczej, nasuwa się wniosek, iż ustawodawca – w zakresie udostępnienia jednostek
organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed‑ i podyplomowego w zawodach medycznych – dopuścił
możliwość współpracy w tym przedmiocie
pomiędzy uczelnią medyczną a dowolnym
podmiotem wykonującym działalność
leczniczą. Sugerowałoby to, że stosowne
umowy cywilnoprawne w tym względzie
może zawrzeć z uczelnią medyczną zarówno podmiot leczniczy, jak i praktyka
lekarska. O ile w przypadku podmiotów
leczniczych taka możliwość nie budzi
zastrzeżeń, o tyle w przypadku praktyk
lekarskich nawiązanie takiej współpracy
budzi wątpliwości przedstawicieli doktryny
prawniczej, z uwagi na brak wyodrębnienia
jednostek organizacyjnych w praktykach
zawodowych, które mogłyby zostać udostępnione uczelni medycznej na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
Zastrzeżenie przez ustawodawcę
w ustawie o działalności leczniczej oznaczenia „klinika” wyłącznie do wskazanych tam
podmiotów w sposób istotny ograniczyło

VOX MEDICI

PRAWO/E-ZLA

Nie dla każdego
możliwość posługiwania się w nazwie placówki medycznej tym oznaczeniem. Warto
przy tym pamiętać, że niezastosowanie się
do omawianych przepisów może rodzić stosowne konsekwencje prawne. A mianowicie
posłużenie się oznaczeniem „klinika” lub
„kliniczny” w nazwie prowadzonej działalności gospodarczej pomimo niespełniania
przez dany podmiot wymogów stawianych
przez ustawodawcę w tym zakresie, może
zostać uznane za wprowadzające pacjenta
w błąd co do zakresu i rodzaju udzielanych
świadczeń zdrowotnych (informacja niezgodna ze stanem faktycznym stanowi przejaw niedopuszczalnej reklamy), tudzież za
niedozwoloną reklamę świadczonych usług
medycznych w rozumieniu art. 65 Kodeksu

Etyki Lekarskiej. To ostatnie może rodzić
tymczasem konsekwencje w postaci wszczęcia przeciwko lekarzowi prowadzącemu
taki podmiot postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej. Dodatkowo
przyjmuje się, że stosowanie tego oznaczenia w sposób sprzeczny z przepisami ustawy
w określonych sytuacjach może być również
postrzegane w kategoriach czynu wypełniającego znamiona nieuczciwej praktyki
rynkowej, jako że wprowadzające w błąd
oznaczenie nazwy prowadzonej działalności może istotnie wpływać na zachowanie
rynkowe pacjenta jako konsumenta.
Z uwagi na ograniczenia wprowadzone przez ustawodawcę w zakresie dopuszczalności posługiwania się określe-

niami „kliniczny” lub „klinika” w nazwie
prowadzonej działalności gospodarczej,
modne stało się ostatnio używanie, niejako zamiennie, synonimów lub tłumaczeń
powyższych określeń, np. zapożyczonego
z języka angielskiego określenia „clinic”.
Z ustawy o działalności leczniczej nie wynika co prawda zakaz stosowania różnego
rodzaju terminów bliskoznacznych, czy tłumaczeń słowa „klinika”, co przemawiałoby
za uznaniem dopuszczalności stosowania
tego rodzaju oznaczeń. Niemniej jednak
czas pokaże, czy tego rodzaju praktyki nie
będą ocenianie negatywnie z punktu widzenia omówionych wyżej regulacji prawnych,
jako próba obejścia obowiązujących w tym
zakresie przepisów prawa.

Elektroniczne zwolnienia e-ZLA
Szanowni Państwo, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
21.04.2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
od 1 lipca 2018 r. lekarze i lekarze dentyści upoważnieni do
wystawiania zwolnień lekarskich będą zobowiązani do wystawiania
zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej (e-ZLA).
W związku z powyższym zapraszamy do udziału w szkoleniu
zorganizowanym przez Oddział ZUS w Szczecinie we współpracy

z Okręgową Izbą Lekarską w Szczecinie. Szkolenie poświęcone
jest tematyce wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich
e-ZLA. Na szkoleniu dowiedzą się Państwo, co należy zrobić, aby
móc wystawiać e-ZLA, krok po kroku pokazane zostanie elektroniczne wystawienie ZUS ZLA, przypomniane zostaną również
obowiązujące zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
i
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zapraszają

na szkolenie poświęcone tematyce wystawiania zaświadczeń
lekarskich w aspekcie elektronizacji zwolnień e‑ZLA
Szkolenia odbywać się będą w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie, ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 11
w następujących terminach:
9.01.2018 r. w godz. 14.30-16.00
30.01.2018 r. w godz. 14.30-16.00
Udział w szkoleniu bezpłatny, bez konieczności dokonania wcześniejszego zgłoszenia.
Zapraszamy!

listopad-grudzień 2017
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Dr Halina Teodorczyk wyróżniona Nagrodą
imienia dr. Andrzeja Janusza Fortuny
„Za zasługi dla polskiej stomatologii”

W

dr n. med. Łukasz Tyszler

raz z jesienią nadszedł czas
szkoleń, konferencji, targów. Taki to już okres. Jak
co roku odbyła się również
Konferencja Naukowo‑Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów w Rytrze. W dniach
27‑29 października br. dentyści, głównie
z Małopolski, spotkali się, aby wymienić
doświadczenia i dowiedzieć się, co nowego
w naszej branży. Był to również wyjątkowy
moment dla naszej koleżanki dr Haliny
Teodorczyk. To właśnie dlatego redakcja
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„Vox Medici” była obecna na tej wspaniałej
imprezie.
Niniejszym chcemy wszystkim Wam donieść, że dr Halina Teodorczyk została wyróżniona Nagrodą imienia dr. Andrzeja Janusza
Fortuny „Za zasługi dla polskiej stomatologii”.
To ogromne wyróżnienie wręczane osobom
wybitnie zaangażowanym w działalność na
rzecz lekarzy dentystów. Co warte podkreślenia, dr Halina Teodorczyk jest pierwszą
kobietą wśród 10‑osobowego grona laureatów
tej nagrody przyznawanej od 2008 roku.
Gratulacje laureatce składał Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

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

prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja, Wiceprezes ORL w Krakowie dr Robert Stępień, członkowie rodziny ś.p. dr. Andrzeja
Fortuny – również lekarze stomatolodzy,
a także obecna na uroczystości Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
dr Agnieszka Ruchała‑Tyszler, która podkreśliła ogromne zaangażowanie dr Haliny
Teodorczyk w pracę Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie oraz działalność Koła
Seniora naszej szczecińskiej izby lekarskiej.
Serdecznie GRATULUJEMY.
Obok zamieszczamy wywiad z laureatką
oraz zdjęcia z uroczystości.
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Miałam być
chłopakiem…

N

Rozmawiał: Stefan Ciepły

ie napiszę: drzemie w niej, bo raczej
wrze, niezwykła siła witalna. I wysoce ponadprzeciętna emanacja
życzliwości wobec ludzi, połączona
z ciekawością świata.
Halinkę Teodorczyk, stomatolożkę ze
Szczecina, znają we wszystkich izbach
lekarskich w kraju, choć nigdy żadnych
szczególnych funkcji w samorządzie nie
sprawowała. Niemniej Jej wizerunek zdobi „galerię gwiazd”, czyli jedną ze ścian
Sali Prezydialnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, gdzie wiszą portrety
jej honorowych członków. A zaszczyt to
niemały, bo na przestrzeni przeszło 20 lat
przyznano taki tytuł zaledwie 18 osobom.
Zaś lek. dent. Halina Teodorczyk, przewodnicząca Koła Seniorów lekarzy całej
Izby (od dwóch kadencji), znalazła się tu
zasłużenie, jest bowiem postacią wyjątkową,
o czym za chwilę.
A docierała i dociera wszędzie w kraju,
gdzie dzieje się coś fascynującego, nie tylko jako członkini Komisji Stomatologicznej
ORL czy NRL, ale także jako redaktorka
czy fotoreporterka „Vox Medici” (organu
szczecińskiej Izby Lekarskiej). Mało tego,
trafiła też do wszystkich portów europejskich, w różnych zakątkach Bałtyku i Morza
Śródziemnego, bo mamy jednocześnie do
czynienia z jachtowym sternikiem morskim, który to tytuł niełatwo zdobyć.
***
– Zacznijmy od korzeni. Czy jest Pani
szczecinianką? Skąd pochodzi Pani
rodzina?
– Urodziłam się w Zamościu, na przeciwległym krańcu Polski, gdzie osiedli moi
pradziadkowie (Margerita i Franciszek Hilcher), sprowadzeni w 1875 roku przez dwór
Zamoyskich jako osadnicy, prawdopodobnie
z Lotaryngii. Franciszek osiągnął znaczną
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pozycję w mieście, był Mistrzem Cechu
Krawieckiego, wychował cały poczet czeladników. Jego pogrzeb zgromadził pono tłumy.
Natomiast rodzice pochodzili już z Zamościa, mój ojciec był kolejarzem, i to
wysokiej klasy, bo zajmował stanowisko
Naczelnika Parowozowni. I w tej funkcji
został przeniesiony po wojnie najpierw do
Godkowa, gdzie była ogromna zdewastowana parowozownia, a potem na takie samo
stanowisko do Nowogardu. Ot, przywracał
Polsce do życia zrujnowane wojną zakłady.
W 1961 roku został przeniesiony do Szczecina i ja do dzisiaj mieszkam w przyznanym
wtedy rodzicom mieszkaniu w centrum
miasta. Ale zdążyłam się jeszcze urodzić
w 1945 roku w Zamościu. Natomiast maturę zdałam w liceum w Nowogardzie, dojeżdżając do szkoły w ostatnim roku nauki.
Wybór mojego zawodu nie był łatwy.
Miałam być „chłopakiem”! Całe zresztą
życie marzyłam o służbie na morzu. Roz-

czytywałam się w literaturze morskiej,
prenumerowałam takie pismo „Poznaj
Świat”, którego uskładałam kilkanaście
roczników. Problem był jeden, do Szkoły
Morskiej nie przyjmowali wtedy dziewczyn.
Ojciec wybrał się nawet ze mną do rektora
Szkoły Morskiej, ale nic nie wskórał. Jedyną
reprezentantką płci żeńskiej w marynarce
była kpt. Danuta Walas‑Kobylińska, zresztą
przez kilka lat niedopuszczana do funkcji
dowódczych.
Jedyną szansą pływania dla kobiety było
ukończenie medycyny i zaokrętowanie się
w funkcji lekarza. Byłam zdeterminowana.
Zdałam egzamin wstępny na medycynę,
zostałam przyjęta, ale interesowało mnie to
umiarkowanie. Po III roku przeniosłam się
na stomatologię, w rok później na farmację
w Poznaniu, po roku znów wróciłam na
stomatologię i wyszłam za mąż, za kolegę
z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W 1971 roku uzyskałam dyplom
ukończenia studiów stomatologicznych
i urodziła nam się córka Monika.
Wspomnę, że podczas studiów trwało
moje zafascynowanie morzem, a ponieważ
nie mogłam się dostać do Szkoły Morskiej, związałam się z Pałacem Młodzieży
w Szczecinie, gdzie uzyskałam pierwsze
szlify żeglarskie. Kiedy jedne drzwi się
przed tobą zamykają, trzeba znaleźć drugie. Pogłębiłam te umiejętności w Trzebieży,
gdzie znajdował się Port Jachtowy i Ośrodek
Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego,
na bardzo wysokim poziomie. Trudno się
było tam dostać, ale za to wszystkie stopnie
edukacji żeglarskiej, od majtka po sternika, odbyłam na celującym poziomie. Moją
drugą pasją była siatkówka, brałam udział
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w mistrzostwach Polski, byłam wiceprzewodniczącą uczelnianego AZS.
– A droga kariery zawodowej jak się
Pani ułożyła?
– Nie ma w niej nic nadzwyczajnego,
nie poszłam ścieżką rozwoju naukowego,
choć na studiach kierowałam Kołem Naukowym, pod opieką profesora Zbigniewa
Jańczuka. Pierwszą pracę zawodową podjęłam w powstałych w końcu lat 60. Zakładach Chemicznych Grupy Azoty w Policach. To był ogromny kombinat chemiczny,
zatrudniający ponad 10 tys. pracowników.
Pracowałam tam przez 4 lata w Poradni
Zakładowej zatrudniającej 4 stomatologów.
Płaca była niezła, zrobiłam w tym czasie
także specjalizację I stopnia ze stomatologii
dziecięcej. W 1978 roku przeniosłam się do
Szczecina, do Przychodni Rejonowej nr 1,
gdzie przepracowałam blisko dwadzieścia
lat. To była placówka specyficzna, bowiem
przez ok. 15 lat dla całej aglomeracji szczecińskiej pełniliśmy dyżury nocne na zasadzie Pogotowia, a ponadto na podstawie
umowy z Akademią Medyczną kształcili się
tam studenci, głównie w zakresie ekstrakcji.
Jak pan pamięta, w 1997 roku powstały
Kasy Chorych, poprzedziła to masowa likwidacja przychodni rejonowych, rozwiązywano wojewódzkie przychodnie – Kraków,
notabene, był nam wzorem, bo tam WPS
kierowana przez doktora Zbigniewa Żaka
trwała i przetrwała. W każdym razie u nas
sprzęt wyprzedawano, lokale uwłaszczano. Odeszłam wcześniej z Przychodni nr
1 do Przychodni nr 12, którą kierowałam,
a która wchodziła w skład jednej z czte-
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rech ważniejszych przychodni ogólnych,
i w ramach tego procesu, w 1998 roku, założyłam z przyjaciółką ginekolożką gabinet
WIELMED, który do dzisiaj prowadzimy.
– A kiedy zainteresowała się Pani sa‑
morządem?
– Właściwie w drugiej kadencji, bo
w pierwszej na uczestnictwo kierowników
patrzono niezbyt chętnie. Wciągnął mnie
doktor Zbigniew Hamerlak, poniekąd mój
uczeń z Pogotowia, przez dwie kadencje
przewodniczący Komisji Stomatologicznej
ORL w Szczecinie, dziś podobnie jak ja
członek honorowy Izby.
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Wystartowałam w II kadencji, jako
wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji
Rewizyjnej i sekretarz Komisji Stomatologicznej. Od tej chwili byłam delegatką
na wszystkie Okręgowe Zjazdy Lekarskie
i na Zjazdy Krajowe. Od 1997 roku byłam
członkinią Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji ORL i NRL. Organizowałam Mistrzostwa Izb Lekarskich w żeglarstwie oraz
wyjazdy do Opery w Berlinie, poczynając
od rezerwacji miejsc i kupowania biletów.
Działałam przez dwie kadencje w Komisji
Organizacyjnej NRL, m.in. we współpracy z dr Ł. Nekandą‑Trepką, a ostatnio od
dwóch kadencji związana jestem z Komisją
Emerytów i Rencistów NRL. Jednocześnie
pełnię rolę w VII kadencji wiceprzewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej (jako
jedyny stomatolog).
Natomiast w ORL działałam przede
wszystkim w Komisji Stomatologicznej,
gdzie byłam na przemian wiceprzewodniczącą lub sekretarzem. Nadto pracowałam
w Komisji Praktyk, Komisji Organizacyjnej,
organizowałam benefisy, zjazdy okręgowe,
zjazdy koleżeńskie, wystawy fotograficzne,
uroczystości uczczenia doktoratów honoris
causa, jubileusze 50‑lecia pracy zawodowej
koleżanek i kolegów. Od dwóch kadencji
jestem przewodniczącą Koła Seniorów całej Izby, wprowadziłam m.in. obyczaj wizyt
u 90‑latków, z kwiatami, dyplomem i wsparciem finansowym. W minionym roku złożyłam 12 takich wizyt. Organizuję też rok
w rok olimpiady sportowe dla seniorów.
Osobne wspomnienie należy się mojej
aktywności na łamach „Vox Medici”, która
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trwa od lat, a przysłużyła się mojej obecności na wielu ogólnopolskich imprezach,
w izbach lekarskich, na konferencjach
i sympozjach. Nie było chętnych, więc wyjeżdżałam, fotografowałam, pisałam relacje,
wciąż należę do kolegium redakcyjnego.
Szczególnie ważne były, moim zdaniem,
wyjazdy integracyjne, które podupadły
ostatnio, wyparła je polityka. Trzyma się
Rytro, w którym byłam chyba na wszystkich
konferencjach.
Szczególną rolę w integracji środowiska
przypisać muszę Andrzejowi Fortunie. To
on już na progu Kas Chorych próbował
bilansować nakłady na stomatologię, gromadził nas w Warszawie, ściągał Wojtka Grabe,
Ryśka Łopucha, Kazia Bryndala, Roberta
Stępnia, dyskutowaliśmy godzinami. Miał
stały kontakt z ministerstwem zdrowia,
co nie znaczy, że go kochano. W każdym
razie sporządzał raporty, analizy, zawsze
perfekcyjnie przygotowany, koncyliacyjnie
usposobiony, z poczuciem humoru. A my
przyjeżdżaliśmy, bo chcieliśmy, znajdowaliśmy w tym sens. Dodam, że ze Szczecinem
łączyły go szczególne związki, przyjeżdżał
często do Profesora Jańczuka, nie jestem
pewna, ale chyba robił u niego doktorat,
a na pewno go konsultował. Myślę, że ta
nagroda Jego imienia, którą mi Państwo
przyznaliście, to jakby przyjacielski uścisk
dłoni, świadectwo mojej wierności Jego
marzeniom.
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– Pozostańmy chwilę przy Pani osobi‑
stych marzeniach. Dokąd odbyła Pani
swoje rejsy pełnomorskie? I na jakich
jednostkach, bo to, o ile wiem, ma
znaczenie w żeglarstwie?
– Moim największym przeżyciem był
udział w transatlantyckich Grande Regata w 1992 roku, zorganizowanych z okazji
500‑lecia odkrycia Ameryki przez Kolumba.
Rejs z Kadyksu, przez Maderę, Portoryko,
Nowy Jork, Boston, Liverpool trwał 45 dni,
płynęłam na pierwszym wybudowanym
w polskich stoczniach żaglowcu „Pogoria”
i byłam nawet przez chwilę pierwszym oficerem. Zajęliśmy 7 miejsce. Płynęłam także
największym polskim żaglowcem „Dar Młodzieży” z Gdyni do Antwerpii. Głównie jednak uczestniczyłam w rejsach po Bałtyku,
Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym,
gdzie dotarłam do wszystkich chyba portów,
na Bermudach, w Genui, na Korsyce. Wie
pan, liczy się też „ilość osób na burcie”.
Mniejsze żaglowce, pływające po Bałtyku,
najczęściej mają ich od 10 do 15. Większe,
jak „Zawisza Czarny” czy „Pogoria”, ok. 50
osób. A „Dar Młodzieży” liczy nawet 200
osób „na burcie”.
– W tym roku też się Pani gdzieś wy‑
biera?
– Przede wszystkim w dniach 5‑8
sierpnia odbędzie się w Szczecinie, pod
patronatem Prezydenta RP, wielka gala największych żaglowców świata rywalizujących

w regatach po Bałtyku. Spodziewamy się
ok. 3 tys. żeglarzy, nawet 150 żaglowców.
Wały Chrobrego wypełnią się żeglarską bracią, wystąpi m.in. Andrea Bocelli, słynny
niewidomy włoski tenor. Nie mogłabym tego
opuścić. Mam poza tym zaproszenie na rejs
po Morzu Śródziemnym, na Korsykę, ale
zbiega się to terminem z Rytrem i muszę
zrezygnować.
– Nie powiem, że się cieszę, ale w ja‑
kimś sensie czujemy się zaszczyceni.
Powie Pani jeszcze parę zdań o sobie
prywatnie… Pani credo?
– W tym roku mija nam 52 lata małżeństwa ze Sławkiem, radcą prawnym
m.in. NFZ w Szczecinie. Córka Monika
pracuje w ubezpieczeniach, a nasz wnuk
Rafał obdarzył nas właśnie prawnukiem,
który będzie nosił imię Chrystian. Mamy
też za sobą kilkuletni epizod wychowania 2
adoptowanych dzieci, siostry mojego męża.
Ja sobie myślę, że przede wszystkim ważna
jest normalność. Czasy się zmieniają, ale
tak w naszym zawodzie, jak w życiu publicznym, nie może dominować komercja.
I co jeszcze mogę panu dodać. Kolekcjonuję filiżanki i łyżeczki. Proszę spojrzeć
na zawartość tej serwantki. Ani jedna filiżanka nie jest taka sama…

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

Wywiad ukazał się
w Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej
nr 2a/159 kwiecień/sierpień.
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Co słychać u dentystów?
NFZ kontra „ósemki”

dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler

Sposób na 500+?

8 listopada Prezydium ORL w Szczecinie skierowało apel do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska (ZWIOŚ) o odstąpienie od wymierzania kar pieniężnych za nieterminowe
złożenie zestawień o opadach medycznych
za lata 2012‑2014. Wysokość kary nomem
omen to 500 zł. W apelu Prezydium podkreśla, że opóźnienia te były w ogromnej
większości przypadków zaledwie kilkudniowe, a sam fakt złożenia ww. zestawień
w późniejszej dacie oznacza, iż osoby je
składające zaprzestały naruszania prawa.
Dodatkowo nie można zapominać o ogromie obowiązków zarówno medycznych, jak
i administracyjnych ciążących na lekarzach
i lekarzach dentystach prowadzących praktyki zawodowe. Poza tym na wiele podmiotów leczniczych kara ta została nałożona
po 1 czerwca 2017 r., a więc już po wejściu
w życie nowelizacji Kodeksu postępowania
administracyjnego, wprowadzającej m.in.
regulacje dotyczące administracyjnych kar
pieniężnych. Zgodnie z art. 189f § 1 pkt
1 k.p.a. organ administracji publicznej,
w drodze decyzji, odstępuje od nałożenia
administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia
prawa jest znikoma, a strona zaprzestała
jego naruszania.
Warto zaznaczyć, że ZWIOŚ może
odstąpić od nałożenia kary na pisemny
wniosek lekarza (właściciela pomiotu, na
który nałożono karę). Wzór takiego pisma
jest dostępny na stronie internetowej naszej
OIL. Jeśli będzie on rozpatrzony odmownie,
wtedy należy złożyć odwołanie od decyzji
ZWIOŚ do Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska (wzór również jest dostępny
na stronie OIL).
Jeśli to nie pomoże, pozostaje droga
sądowa. Kancelaria prawna OIL w Szczecinie zadeklarowała pomoc w tym zakresie.
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Do OIL w Szczecinie zgłosili się lekarze dentyści, którym ZOW NFZ w Szczecinie zakwestionował wykonane w latach
wcześniejszych protezy zębowe, domagając
się zwrotu różnicy cen między wykonaną
protezą częściową większą a mniejszą
i kwestionowaniem zaliczania braków
zębów ósmych do braków zębowych. Dla
przypomnienia… Zgodnie z komunikatem
NFZ z dnia 11.03.2014 r., „jeżeli płyta protezy ruchomej obejmuje guz szczęki lub
dochodzi do trójkąta zatrzonowcowego, to
odtwarza w tym miejscu brak trzeciego zęba
trzonowego, pomimo iż fizycznie nie osadza
się w protezie akrylowej zęba ósmego”.
Z kolei z komunikatu z dnia 3.03.2017 r.
wynika, iż „uzupełnienie braków zębowych
przy pomocy protezy akrylowej w zakresie
5‑8 zębów oraz w zakresie powyżej 8 brakujących zębów powinno być interpretowane
w odniesieniu do szczęki przeciwstawnej.
[…] Zatem jeśli w łuku przeciwstawnym
znajdują się trzecie trzonowce, to proteza
wykonana w danym łuku musi podpierać
te zęby, czyli w takich warunkach należy
wykonać w protezie trzecie zęby trzonowe,
tak aby zapewnić im odpowiednią funkcję”.
Podczas dyskusji na posiedzeniu Komisji Stomatologicznej naszej ORL w opinii
jej członków drugi z komunikatów powinien być traktowany jako wskazówka do
tego, w jakich sytuacjach w protezie należy
osadzać zęby ósme, a nie jako wskazówka
do ustalania, kiedy braki zębów ósmych
można zaliczyć do tych podlegających uzupełnieniu na podstawie koszyka świadczeń
gwarantowanych. W żadnym jednak razie
komunikatu z dnia 3.03.2017 r. nie można
traktować jako podstawy do odmowy zaliczenia faktycznego braku zęba ósmego do
braków zębowych. Za absurd interpretacyjny należy przedstawić sytuację, w której
pacjentowi posiadającemu górne zęby ósme
została wykonana dolna proteza częściowa większa (uzupełniająca 9 zębów), przy
której wykonaniu do uzupełnianych braków zaliczono braki dwóch dolnych zębów
ósmych. W przypadku konieczności wykonania kolejnej protezy częściowej dolnej po
upływie 5 lat oraz utraty przez pacjenta
górnych zębów ósmych pacjent ten, zgodnie
z przedstawioną w ostatnim z komunikatów
interpretacją, powinien zostać zakwalifiw w w. o i l . s z c z e c i n . p l

kowany do wykonania protezy częściowej
mniejszej w zakresie 5‑8 zębów, braków
bowiem teoretycznie będzie już tylko 7,
pomimo że wcześniej było ich 9. Należy
zwrócić uwagę, że w systemie rozliczeń
z NFZ będzie już widniało świadczenie
polegające na wykonaniu protezy częściowej większej, więc pacjentowi nie będzie
przysługiwało świadczenie polegające na
uzupełnieniu braków zębowych przy pomocy protezy częściowej mniejszej. A NFZ jako
płatnik zacznie kwestionować poprzednie
świadczenie (protezę częściową większą),
nakazując dokonanie zwrotu różnicy ceny
między tymi świadczeniami.
Zdaniem Komisji za niedopuszczalną praktykę stosowaną przez ZOW NFZ
należy uznać kwestionowanie świadczeń
wykonanych i rozliczonych przed tą datą.
Tego rodzaju działania powodują, iż lekarze
dentyści pozostają w niepewności prawej
i ekonomicznej co do rozliczonych już poprawnie świadczeń.
W związku z zaistniałą sytuacją zostało wystosowane pismo do Centrali NFZ
o określenie wiążącej interpretacji, a także do przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL o podjęcie na szczeblu
centralnym i ministerialnym skutecznych
działań w celu jednoznacznego wyjaśnienia
powyższej kwestii.

NIE – dla kształcenia lekarzy
dentystów w szkołach
niepublicznych
W październiku do OIL w Szczecinie
wpłynął wniosek Dziekana PUM prof. dr.
hab. n. med. Katarzyny Grocholewicz
o pomoc w przeciwdziałaniu możliwości
kształcenia lekarzy dentystów w szkołach
niepublicznych. Zdaniem pani Profesor istnieje obawa o jakość kształcenia przyszłych
lekarzy dentystów.
Zdaniem samorządu przyczyni się to do
wzrostu liczby lekarzy dentystów w Polsce
i może skutkować pogorszeniem warunków
pracy. Według danych Eurostat liczba lekarzy dentystów w Polsce w stosunku do liczby
ludności jest znacznie większa niż w innych
krajach Europy. Samorząd lekarski wielokrotnie w swoich stanowiskach odnosił się
negatywnie do zwiększania limitów przy-
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jęć na kierunku lekarsko‑dentystycznym,
wskazując w uzasadnieniu m.in. na brak
właściwie prowadzonej polityki kadrowej
dotyczącej tego zawodu oraz rosnącą liczbę
absolwentów stomatologii przewyższającą
zapotrzebowanie na lekarzy dentystów.
Wart podkreślenia jest fakt, że od wielu lat nie rozwiązano również problemu
kształcenia specjalizacyjnego. Brak możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych powoduje, że maleje liczba lekarzy
dentystów specjalistów w porównaniu do
ogólnej liczby lekarzy dentystów w Polsce.
Jest to jeden z przykładów chaosu związanego z funkcjonowaniem w Polsce zawodu
lekarza dentysty. Gwarantem właściwego
nauczania w opinii prof. Grocholewicz byłby
obligatoryjny wymóg kształcenia przyszłych
lekarzy dentystów na studiach o profilu
ogólnoakademickim, tak jak ma to miejsce w stosunku do studiów na wydziale
lekarskim.
Powód: otwieranie prywatnych uczelni
o profilu ogólnoakademickim jest znacznie trudniejsze ze względu na wyższe
wymagania kadrowe, jak i bazę naukowo
‑dydaktyczną.
ORL w Szczecinie skierowała w tej
sprawie Apel do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o podjęcie działań zmierzających do określenia profilu kształcenia

W imieniu
Komisji Stomatologicznej
serdecznie gratuluję
naszej koleżance Halinie Teodorczyk
odznaczenia im. Janusza Fortuny,
przyznawanego przez
Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie
za szczególne zasługi
dla środowiska lekarzy dentystów.

na kierunku lekarsko‑dentystycznym jako
ogólnoakademickiego
Z postulatem podjęcia działań zmierzających do jednoznacznego określenia
profilu kształcenia na kierunku lekarsko
‑dentystycznym jako ogólnoakademickiego
występowali już uczestnicy XIX Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów–Warszawa,
która odbyła się w dniach 24‑25 kwietnia
2017 r. – dziekani wydziałów lekarsko
‑dentystycznych, kierownicy klinik, katedr
i zakładów uniwersytetów medycznych
z całej Polski, konsultanci krajowi oraz
przedstawiciele NRL.

Na zakończenie słów kilka…

Zapraszam na XX jubileuszową konferencję z cyklu Najnowsze Trendy w Stomatologii, która będzie wydarzeniem nie
tylko naukowym, ale i podsumowującym
VII kadencję działalności Komisji Stomatologicznej ORL w Szczecinie. Wspaniałe
wykłady, bogata oprawa, cudowne miejsce
to atuty naszych Trendów. Tym razem Kołobrzeg, hotel Diune, 23‑25 lutego 2018 r.
Szczegóły na www.trendy2018.pl

Na nadchodzący świąteczny czas… życzę
Wiary, która sprawia, że to, co niemożliwe, staje się możliwe,
Nadziei, która dodaje nam sił
i Miłości, która nadaje życiu sens.

listopad-grudzień 2017
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Oświata – Medycyna bliżej dziecka

D

mgr Małgorzata Łabuń

nia 22 listopada 2017 roku już po
raz dziewiąty w Szkole Podstawowej nr 74 im. S. Grońskiego
w Szczecinie odbyła się konferencja „Oświata – Medycyna Bliżej Dziecka”
im. Marioli Budziach. Organizatorami konferencji były: Szkoła Podstawowa nr 74
oraz SPSZOZ „Zdroje”. Tegorocznej edycji
przyświecało hasło: „W trosce o zdrowie
psychiczne. Wyzwania XXI wieku”. Konferencja została podzielona na dwa moduły:
medyczny i pedagogiczny. W module medycznym poruszone zostały zagadnienia
związane z depresją wieku młodzieńczego oraz zaburzenia psychoemocjonalne
w chorobach endokrynologicznych u dzieci. Motywem przewodnim modułu pedagogicznego był wpływ mediów na kształtowanie osobowości młodego człowieka.

listopad-grudzień 2017

Takie spotkanie to cenne źródło wymiany
informacji oraz doświadczeń pracowników
oświaty i pracowników służby zdrowia.
Stwarza ono również niepowtarzalną okazję do zatrzymania się i pochylenia nad
problemami młodego człowieka.
Program konferencji:
• Moduł medyczny
1. „Zaburzenia psycho
‑emocjonalne w chorobach
endokrynologicznych u dzieci”,
dr hab. n. med. Elżbieta Sowińska
‑Przepiera – specjalista ginekolog
‑położnik, ginekolog dziecięcy,
endokrynolog, Klinika Endokrynologii, Chorób Metabolicznych i Chorób
Wewnętrznych PUM w Szczecinie,
Poradnia Ginekologii Dziecięcej

i Dziewczęcej SPSK nr 1 PUM
w Szczecinie
2. „Depresja wieku młodzieńcze‑
go”, Dąbrówka Spertusiak‑Rogoza
– specjalista psychiatra, kierownik
Poradni Zdrowia Psychicznego
SPSZOZ „Zdroje”
• Moduł pedagogiczny
1. „Gdy emocje kaleczą”, Katarzyna
Zborowska – psycholog w Poradni
Psychologiczno‑Pedagogicznej Nr 2
w Szczecinie
2. „Wpływ mediów na identyfi‑
kację z płcią”, Beata Dobińska,
psycholog w Szkole Podstawowej nr
74 im. S. Grońskiego w Szczecinie,
Joanna Czarnecka, pedagog w Szkole Podstawowej nr 74 im. S. Grońskiego w Szczecinie

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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CHÓR OIL REMEDIUM
Studentów Medycyny Warszawskiego
Uniwersytetu oraz Orkiestry Lekarzy
„Operacja Muzyka” z Poznania spędziło intensywnie czas nie tylko na koncertach, ale też wspólnych próbach,
warsztatach szkoleniowych i spotkaniach
integracyjnych. Koncerty odbywały się
codziennie i każdy zespół miał okazję
zaprezentować swoje umiejętności. Chór
Zachodniopomorskiej Izby Lekarskiej
„Remedium” pod batutą prof. Ryszarda Handke wystąpił w koncercie inauguracyjnym, który odbył się w Katedrze
Gnieźnieńskiej. Miło mi donieść, że nasz
repertuar i jego wykonanie bardzo się
podobały słuchaczom, wśród których
znajdowali się reprezentanci Naczelnej
Izby Lekarskiej z jej prezesem Maciejem
Hamankiewiczem na czele. Nawiasem
mówiąc, jednym z głównych konferansjerów wszystkich koncertów festiwalu

Omne trinum perfectum,
czyli III Festiwal Chórów Lekarskich

To

Alicja Trelińska‑Zalewska

już po raz trzeci koledzy z Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej podjęli
się organizacji festiwalu chórów lekarskich w Polsce. Przedsięwzięcia gigantycznego, bo zespołów
tych od drugiego festiwalu, który odbył
się w 2014 roku, przybyło i jest już ich
10! Polska wyrasta w Europie na potęgę
chóralistyki lekarskiej! W dniach od 9
do 11.11.2017 r. na terenach kolebki
państwowości polskiej, tj. w Gnieźnie
i leżącym w jego pobliżu Trzemesznie,
spotkały się chóry lekarzy z Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska (najmłodszy, bo
założony w 2016 r.), Katowic, Lublina,
Opola, Olsztyna (najstarszy, bo 27‑letni),
Poznania, Szczecina i Warszawy, aby
znów wspólnie koncertować i nie tylko!
Założeniem festiwalu jest bowiem nie
tylko promocja sztuki chóralnej, integracja środowiska lekarskiego, wymiana
doświadczeń i nawiązanie współpracy
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między zespołami, ale też propagowanie najlepszych wzorców amatorskiego
śpiewu zespołowego i doskonalenie poziomu artystycznego polskich chórów
lekarskich. W ciągu trzech dni ponad
250 chórzystów i członków Orkiestry

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

był, obok dr Aleksandry Bakun, prezeski
chóru z Olsztyna, przewodniczący Komisji ds. kultury NIL Jarosław Wanecki.
W dniu 10.11.2017 r. mieliśmy okazję
zwiedzić Katedrę Gnieźnieńską. Ze
względu na prowadzony w jej wnętrzu re-
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mont nie mogliśmy zapoznać się z całym
jej bogactwem, ale dokładnie mogliśmy
obejrzeć słynne Drzwi Gnieźnieńskie,
jeden z najcenniejszych zabytków sztuki romańskiej w Europie. Odlane z brązu, ilustrują żywot świętego Wojciecha,
a stanowiły dar Mieszka III dla katedry.
Widzieliśmy też dzieło Wita Stwosza –
wyrzeźbioną w czerwonym marmurze

listopad-grudzień 2017

płytę nagrobną Zbigniewa Oleśnickiego.
Mieliśmy też okazję zwiedzić Muzeum
Archidiecezjalne, posiadające bogatą
kolekcję sztuki sakralnej, pochodzącej
głównie z terenów Wielkopolski. W tym
też dniu odbył się koncert w teatrze im.
Aleksandra Fredry w Gnieźnie, w którym
oprócz polskich zespołów wystąpił gość
festiwalu – chór z Bułgarii „Rodina”.

Świetny zespół, działający od ponad 60
lat pod auspicjami bułgarskiego Ministerstwa Zdrowia, ale na razie jedyny
„medyczny” chór w tym kraju. Koncert
finałowy festiwalu obył się w bazylice Najświętszej Marii Panny i świętego Wojciecha w Trzemesznie w dniu
Święta Niepodległości. Wystąpiły w nim
wszystkie zespoły, a licznie zgromadzona publiczność nagradzała je gorącymi
oklaskami. Wstyd mi się przyznać, ale
nie wiedziałam, że Trzemeszno to jedna
z najstarszych miejscowości w Wielkopolsce, w której został założony pierwszy
w Polsce klasztor (prawdopodobnie benedyktynów). To tu spoczywało ciało św.
Wojciecha po sprowadzeniu z Prus, do
czasu jego kanonizacji w 999 r. i przeniesienia do Gniezna. Częstym gościem
Trzemeszna bywał Władysław Jagiełło,
który według tradycji, po zwycięstwie pod
Grunwaldem, odbył pieszą pielgrzymkę
z Trzemeszna do grobu św. Wojciecha
w Gnieźnie. To tu urodził się Jan Kiliński, dzielny szewc z Warszawy, bohater
insurekcji kościuszkowskiej. Stąd też
pochodzi dr Justyna Chełmińska, internistka i dyrygentka chóru Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej, a zarazem dyrektorka III
Festiwalu Chórów Lekarskich. Tej drobnej, uroczej blondynce, pomysłodawczyni
festiwalu, jej ciężkiej pracy i konsekwencji w realizowaniu postawionych sobie
zadań, uczestnicy festiwalu zawdzięczali
trzy dni pełne wrażeń i miłych doznań.
Nie mogę też ponownie nie pogratulować
kolegom z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej za perfekcyjną organizację imprezy,
w której było wiele i dla ducha, i dla ciała
(pyszna gęsina na św. Marcina, rogaliki
świętomarcińskie – wspaniała tradycja
wielkopolska, pieczołowicie kultywowana
przez mieszkańców tego regionu, bardzo
przypadła nam do gustu). Mam nadzieję, że nie tylko omne trinum perfectum
i koledzy z Wielkopolski za parę lat ponownie zorganizują nam takie spotkanie
śpiewających zespołowo lekarzy. My ze
swojej strony możemy tylko zachęcić
naszych kolegów ze Szczecina, którzy
mają słuch i głos, aby przyłączyli się
do nas i mogli w przyszłości również
uczestniczyć w tak miłych imprezach.
Próby mamy raz w tygodniu, we wtorki
o godzinie 20.00 w budynku Rektoratu PUM przy ul. Rybackiej. Serdecznie
zapraszamy!

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

Spotkanie z kabaretem
„Dwudziestolatek”
Halina Teodorczyk, Mirosława Fryś

Z

okazji tegorocznego Dnia Seniora opiekun Koła Seniora
ORL w Szczecinie Pani dr Halina Teodorczyk zaprosiła lekarzy seniorów naszej izby na spotkanie
z kabaretem. Dnia 8 listopada 2017
roku w sali klubu REMEDIUM odbył
się wspaniały występ kabaretu „Dwudziestolatek” pod kierownictwem maestro Rajmunda Brążkiewicza. W skład
kabaretu wchodzą w większości panie
– 8 i 3 panów, są to członkowie Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego
Wieku” w Szczecinie. Pełna sala klubu
REMEDIUM wysłuchała w wykonaniu
zespołu znanych z dawnych lat piosenek
i anegdot. Piękne i różnorodne stroje,
dopasowane do poszczególnych piosenek i opowieści, świetna gra aktorska
wykonawców były wspaniałą oprawą występu. Brawom i bisom nie było końca.
Foto: Mirosława Fryś, Marcin
Czapp
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VOX MEDICI

KOŁO SENIORA
WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE

NASZE SPOTKANIA
w KLUBIE REMEDIUM – SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE
W I KWARTALE 2018 ROKU:
10 STYCZNIA 2018 – godz. 16.00 – „BIESZCZADZKIE WSPOMNIENIA” – wykład i pokaz zdjęć, dr n. med.
Roman Milkiewicz.
14 LUTEGO 2018 – godz. 16.00 – wykład pt. „PRZYRODA PARKU NARODOWEGO UJŚCIA WARTY” –
wykład i film, mgr Maria Wdowiak.
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

Szczęście nadaje sens życiu, to magia w twym sercu zaklęta,
nie pozwól mu zostać w ukryciu, podaruj je bliskim na Święta…
Zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w 2018 roku
życzy
Koło Seniora

listopad-grudzień 2017
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VOX MEDICI

OGŁOSZENIA
PRACA
SPSZOZ „ZDROJE” poszukuje lekarzy zainteresowa‑
nych pracą w oddziale chorób wewnętrznych oraz
lekarzy okulistów i psychiatrów. Aplikacje prosimy
przesyłać na adres: a.marszalek@zoz-zdroje.pl Kon‑
takt: 918806287.
•••
SPSZOZ „ZDROJE” poszukuje pielęgniarek i położnych.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod nr tel.
918806223 lub przesyłanie swoich aplikacji na adres
e‑mail: j.slezak@zoz‑zdroje.pl

LOKALE
Sprzedam gabinet stomatologiczny o powierzchni 57m2
w Szczecinie przy ul. Jagiellońskiej. Kontakt: 0048
607673356 lub e-mail: terglzi@gmail.com

Od lipca 2018 NZOZ Rodzina Koszalin zatrudni

LEKARZA PEDIATRĘ

do pracy w zespole Poradni Dziecięcej
• zarobki ordynatorskie,
• 36-godzinny tydzień pracy,
• 24 dni płatnego urlopu
Kontakt Adam Zając 604218122

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji

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

listopad-grudzień 2017
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UCHWAŁY, APELE, STANOWISKA ORL
UCHWAŁY, STANOWISKA
I APELE ORL
W SZCZECINIE
z 18.10.2017 r.
Uchwała Nr 51/2017/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 10 października
2017 r. dot.: (…)

Uchwała Nr 53/2017/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY LEK.
EWY KŁOSIŃSKIEJ NA STANOWISKO KONSULTANTA
WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE TRANSFUZJOLOGII
KLINICZNEJ

Uchwała Nr 56/2017/VII

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

§ 1.

Do składów komisji konkursowych na
stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych
w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
„ZDROJE” w Szczecinie:
a) w Oddziale Klinicznym Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej i Leczenia Ostrych
Zatruć wskazuje się lek. Monikę Szymańską oraz
b) w Szpitalnym Dziecięcym Oddziale
Ratunkowym wskazuje się dr n. med.
Mariusza Zarzyckiego.

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę lek.
Ewy Kłosińskiej na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie transfuzjologii klinicznej.

Uchwała Nr 54/2017/VII

W SPRAWIE ZAWARCIA Z MINISTREM ZDROWIA UMOWY
NA PRZEKAZANIE W 2017 R. ŚRODKÓW FINANSOWYCH
NA POKRYCIE KOSZTÓW CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ, O KTÓRYCH
MOWA W USTAWIE O IZBACH LEKARSKICH

§ 1.

Podpisać umowę na przekazanie w 2017 r.
środków finansowych na pokrycie kosztów czynności administracyjnych związanych z realizacją zadań, o których mowa
w ustawie o izbach lekarskich w wersji
zaproponowanej przez Ministra Zdrowia
pismem znak: DSZ.64520.28.2017.MG,
stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

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

Uchwała Nr 55/2017/VII

W SPRAWIE PODPISANIA UMOWY NA ŚWIADCZENIE
USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ DANYCH
OSOBOWYCH ORAZ PEŁNIENIE FUNKCJI ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

§ 1.

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie wyraża zgodę na podpisanie z Panią
Beatą Remecką umowy na świadczenie
usług doradczych związanych z ochroną
danych osobowych oraz pełnienie funkcji
Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie.
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Uchwała Nr 57/2017/VII

W SPRAWIE UCZCZENIA 100‑LECIA URODZIN CZŁONKA
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie postanawia wyasygnować kwotę
3000,00 zł dla dr n. med. Franciszka
Fudali z okazji Jego 100. urodzin.
2. Upominek pieniężny, o którym mowa
w ust. 1, przekazany zostanie dr n. med.
Franciszkowi Fudali podczas uroczystości zorganizowanej przez Okręgową Izbę
Lekarską w Szczecinie na cześć Jubilata.

Uchwała Nr 58/2017/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 18 października 2017 r. dotyczącą
przyznania losowej zapomogi finansowej
(….).

z 22.11.2017 r.
Uchwała Nr 59/2017/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 22 listopada
2017 r. dot.:
(…)

Uchwała Nr 60/2017/VII

W SPRAWIE WINDYKACJI ZALEGŁYCH SKŁADEK CZŁONKOWSKICH

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

§ 1.

1. Podjąć działania windykacyjne zaległych
składek członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, tj. skierować z kancelarii prawnej ostateczne wezwanie do
zapłaty zaległych składek członkowskich,
a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu do zapłaty, wystąpić
na drogę postępowania egzekucyjnego
w administracji lub na drogę postępowania przed sądem powszechnym.
2. Wykaz lekarzy i lekarzy dentystów –
członków Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, względem, których podjęte
zostaną działania, o których mowa w ust.
1, określa załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

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

Uchwała Nr 63/2017/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 wysokości 1000,00 zł:
1. (…)
b) przyznania jednorazowego zasiłku pogrzebowego w wysokości 1500,00 zł:
1. (…)
c) przyznania losowej jednorazowej zapomogi finansowej w wysokości 6000,00
zł:
1. (…)

Uchwała Nr 64/2017/VII

W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM W I KWARTALE 2018 ROKU

§ 1.

1. Ustala się następujące terminy posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w I kwartale 2018 roku: 10 styczeń, 21
luty, 21 marzec. Posiedzenia rozpoczynać się będą o godzinie 11.00.
2. Ustala się następujące terminy posiedzeń
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie w I kwartale 2018 roku:
24 styczeń, 7 luty, 7 marzec. Posiedzenia
rozpoczynać się będą o godzinie 13.00.

Uchwała Nr 65/2017/VII

W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA DO KIEROWANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NIL NA
DOSKONALENIE ZAWODOWE ORGANIZOWANE PRZEZ
OIL W SZCZECINIE W 2018 ROKU

VOX MEDICI

UCHWAŁY, APELE, STANOWISKA ORL
§ 1.

1. Upoważnia się Przewodniczącą Komisji
Stomatologicznej ORL w Szczecinie – dr
n. med. Agnieszkę Ruchała‑Tyszler do
kierowania wniosków o przyznanie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej do organizowanych w 2018 roku przez Okręgową
Izbę Lekarską w Szczecinie – Komisję
Stomatologiczną ORL w Szczecinie
szkoleń, kursów i konferencji.
2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL
w Szczecinie – dr n. med. Mariusza Pietrzaka do kierowania wniosków o przyznanie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej
do organizowanych w 2018 roku przez
Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie –
Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego
szkoleń, kursów i konferencji.

Uchwała Nr 66/2017/VII

ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR 51/2009/V W SPRAWIE
BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W OKRĘGOWEJ
IZBIE LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

W uchwale Nr 51/2009/V w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w Okręgowej
Izbie Lekarskiej w Szczecinie wprowadza
się następujące zmiany:
1. Dotychczasowy załącznik nr 5 „Wykaz
prac wzbronionych kobietom” otrzymuje
nowe brzmienie określone w załączniku
nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotychczasowy załącznik nr 9 „Pierwsza
pomoc w nagłych stanach zagrożenia
życia” otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej
uchwały.

APEL Nr 4/2017/VII

DO MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
O PODJĘCIE DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO OKREŚLENIA PROFILU KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU LEKARSKO
‑DENTYSTYCZNYM JAKO OGÓLNOAKADEMICKIEGO

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
apeluje do Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego o podjęcie działań zmierzających do zmiany rozporządzenia z dnia
9 maja 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko‑dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.
poz. 631 ze zm.) poprzez jednoznaczne
określenie profilu kształcenia na kierunku lekarsko‑dentystycznym jako profilu
ogólnoakademickiego.
Choć Minister Zdrowia obniżył limity przyjęć kandydatów na studia na kierunku lekarsko‑dentystycznym, to nadal
podejmowane są próby tworzenia prywatnych/niepublicznych szkół,w których
prowadzone może być kształcenie na kierunku lekarsko‑dentystycznym.

listopad-grudzień 2017

Samorząd
lekarski
wielokrotnie
w swoich stanowiskach wskazywał na
brak właściwie prowadzonej polityki kadrowej dotyczącej lekarzy dentystów oraz
rosnącą liczbę absolwentów stomatologii
przewyższającą zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, co znacznie utrudnia
im wykonywanie zawodu. Wg danych
Eurostat liczba lekarzy dentystów w Polsce w odniesieniu do liczby ludności jest
znacznie większa niż w innych krajach
Europy. Wartym podkreślenia jest fakt,
że od wielu lat nie rozwiązano również
problemu kształcenia specjalizacyjnego.
Brak możliwości podnoszenia kwalifikacji
zawodowych powoduje, że maleje liczba
lekarzy dentystów specjalistów w porównaniu do ogólnej liczby lekarzy dentystów w Polsce. Jest to jeden z przykładów
chaosu związanego z funkcjonowaniem
w Polsce zawodu lekarza dentysty.
W opinii Okręgowej Rady Le‑
karskiej w Szczecinie tworzenie
niepublicznych/prywatnych
szkół
należy ocenić negatywnie nie tylko
w zakresie wzrostu liczby lekarzy dentystów, ale przede wszystkim w obawie
o jakość kształcenia, które naszym zdaniem powinno odbywać się na uczelniach medycznych. A gwarantem tego
powinien być właśnie profil ogólnoakademicki studiów na kierunku lekarsko
‑dentystycznym. I choć studia na kierunku lekarskim od roku akademickiego
2017/2018 mają już określony profil ogólnoakademicki, niestety nadal nie został
uregulowany profil studiów na kierunku
lekarsko‑dentystycznym.
Wprowadzenie również tego profilu
na kierunku lekarsko‑dentystycznym
wpłynie korzystnie na kształcenie, które w jeszcze większym stopniu skupiać
się będzie na zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy. W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
nadanie studiom na kierunku lekarsko
‑dentystycznym profilu ogólnoakademickiego uniemożliwiłoby także powstawanie niepublicznych/prywatnych
szkół. Niewątpliwie argumenty, którymi
uzasadniano decyzję o zmianie profilu
studiów na kierunku lekarskim z profilu
praktycznego na profil ogólnoakademicki, można z powodzeniem odnieść także
do kształcenia na kierunku lekarsko
‑dentystycznym. I choć kształcenie na
kierunku lekarsko‑dentystycznym zawiera w sobie elementy charakterystyczne
dla profilu praktycznego, to przewaga
zajęć służących nabywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz prowadzenia
badań naukowych determinują konieczność dokonania zmiany profilu tych studiów na profil ogólnoakademicki.

Z postulatem podjęcia działań zmierzających do jednoznacznego określenia
profilu kształcenia na kierunku lekarsko
‑dentystycznym jako ogólnoakademicki
występowali już uczestnicy XIX Konferencji Okrągłego Stołu Nałęczów–Warszawa, jaka odbyła się w dniach 24‑25
kwietnia 2017 r. – dziekani wydziałów
lekarsko‑dentystycznych, kierownicy klinik, katedr i zakładów uniwersytetów
medycznych z całej Polski, konsultanci
krajowi oraz przedstawiciele NRL.
Dodatkowo wartym podkreślenia jest
również fakt, że większość obowiązujących regulacji prawnych jest tożsama dla
zawodów lekarza i lekarza dentysty
W związku z powyższym w opinii
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie zmiana w przedmiotowym zakresie
wydaje się konieczna. Dlatego apelujemy
do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o nowelizację rozporządzenia z dnia
9 maja 2012 r. w sprawie standardów
kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko‑dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa (Dz.U.
poz. 631 ze zm.) poprzez jednoznaczne
określenie w nim profilu kształcenia na
kierunku lekarsko‑dentystycznym jako
profilu ogólnoakademickiego.

STANOWISKO NR 9/2017/VII

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY
O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY ORAZ
USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW
PACJENTA

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
ocenia pozytywnie przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy o zmianie
ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, w szczególności kwestię dokonanej nowelizacji pojęcia
osoby bliskiej przyjętego na gruncie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Projektowana nowelizacja ww.
definicji spełnia postulaty środowiska lekarskiego, odnoszące się do konieczności
włączenia do kręgu osób bliskich również
rodzeństwa pacjenta.
W opinii Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie zasadne wydaje się również wprowadzenie zapisów dotyczących
wyrażania przez sąd powszechny w postępowaniu nieprocesowym zgody na
ujawnienie informacji objętych tajemnicą
lekarską na wniosek osoby bliskiej.
Jednakże w ocenie Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie dokonując tego
rodzaju nowelizacji, należałoby się również zastanowić nad możliwością wyrażania zgody przez sąd na ujawnienie ww.
informacji w trakcie spraw toczących
się w postępowaniu procesowym, np.
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UCHWAŁY, APELE, STANOWISKA ORL
w sprawach o błąd w sztuce etc. Do tej
pory pozostaje to bowiem nieuregulowane, a w sprawach tego rodzaju nie zawsze
można liczyć na to, iż osoba bliska złoży
stosowny wniosek do sądu.

W naszej opinii tylko zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia
do poziomu 6,8% PKB w ciągu najbliższych trzech lat znacząco wpłynie na poprawę opieki zdrowotnej w Polsce.

STANOWISKO NR 10/2017/VII

Uchwały i apel Prezydium
ORL w Szczecinie
z 08.11.2017 r.

W SPRAWIE PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY
O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
wyraża poparcie dla inicjatywy zwiększenia środków finansowych na ochronę zdrowia w Polsce. Choć jest to krok
w dobrym kierunku, to jednak przedstawiona w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
propozycja zwiększania w latach 2018
‑2024 o niecałe 0,20% rocznie produktu
krajowego brutto na opiekę zdrowotną aż
do osiągnięcia w 2025 roku 6% PKB jest
nie do zaakceptowania. Zakładany w ww.
projekcie ustawy 8‑letni okres dochodzenia do ww. wartości jest zdecydowanie za
długi i tylko pozornie wpłynie na poprawę
sytuacji w ochronie zdrowia. Samorząd
lekarski wielokrotnie zwracał uwagę na
potrzebę szybkiego podwyższenia nakładów na ochronę zdrowia w Polsce, co
realnie wpłynie wzrost dostępności do
leczenia i diagnozowania pacjentów oraz
poprawę warunków pracy dla pracowników ochrony zdrowia.
Zdecydowane zwiększenie publicznych nakładów na zdrowie jest niezbędne
już teraz, a nie w perspektywie 8‑letniej.
W związku z powyższym zdaniem
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
art. 131c ust. 1. projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych powinien otrzymać brzmienie
analogiczne do propozycji zawartej w obywatelskim projekcie ustawy Porozumienia
Zawodów Medycznych o wzrost nakładów
na ochronę zdrowia, a mianowicie:
„Art. 131c. 1. Na finansowanie ochro
ny zdrowia przeznacza się corocznie
środki finansowe w wysokości nie
niższej niż 6,8% Produktu Krajowego
Brutto z roku poprzedniego, z zastrze
żeniem, że wysokość środków finanso
wych przeznaczonych na finansowa
nie ochrony zdrowia w latach 2018
‑2020 nie może być niższa niż:
1) 5,2% Produktu Krajowego Brutto
z roku poprzedniego w 2018 r.;
2) 5,7% Produktu Krajowego Brutto
z roku poprzedniego w 2019 r.;
3) 6,2% Produktu Krajowego Brutto
z roku poprzedniego w 2020 r.”
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Uchwała Nr 29/2017/VII

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

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje dr n. med. Jerzego Sawińskiego na stanowisko biegłego sądowego z zakresu chorób wewnętrznych na kolejną kadencję.

Uchwała 30/2017/VII

W SPRAWIE ROZLICZENIA DOTACJI NACZELNEJ RADY
LEKARSKIEJ NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE LEKARZY
I LEKARZY DENTYSTÓW PRZYZNANYCH UCHWAŁĄ NR
174/17/P‑VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Z 11 SIERPNIA 2017 R. W SPRAWIE PRZYZNANIA DOTACJI NA ORGANIZACJĘ DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

§ 1.

Upoważnia się Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
ORL w Szczecinie – dr n. med. Mariusza
Pietrzaka do złożenia rozliczenia dotacji
Naczelnej Izby Lekarskiej do szkoleń organizowanych przez Komisję ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie,
przyznanych uchwałą nr 174/17/P‑VII
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia
zawodowego.

Apel Nr 2/2017/VII

DO ZACHODNIOPOMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PRZEDMIOCIE
ODSTĄPIENIA OD WYMIERZANIA LEKARZOM I LEKARZOM
DENTYSTOM ADMINISTRACYJNYCH KAR PIENIĘŻNYCH
ZA NIETERMINOWE ZŁOŻENIE ZBIORCZYCH ZESTAWIEŃ
DANYCH O RODZAJACH I ILOŚCI ODPADÓW, O SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI ORAZ O INSTALACJACH
I URZĄDZENIACH SŁUŻĄCYCH DO ODZYSKU I UNIESZKODLIWIANIA TYCH ODPADÓW ZA LATA 2012‑2014

W związku ze zgłaszanym przez członków
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
zaniepokojeniem związanym z prowadzeniem przez Zachodniopomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowań administracyjnych,
kończących się wymierzeniem stronom
tych postępowań administracyjnych kar
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

pieniężnych w wysokości 500 zł za nieterminowe złożenie zbiorczych zestawień
danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz
o instalacjach i urządzeniach służących
do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za lata 2012‑2014, Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
apeluje do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o zastosowanie w tych postępowaniach art. 189f § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego i odstąpienie
od wymierzania ww. kar pieniężnych
w przypadkach, o których mowa w tym
przepisie.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie podkreśla, iż opóźnienia
członków OIL w Szczecinie w składaniu
stosownych zestawień za lata 2012‑2014
były w ogromnej większości przypadków
zaledwie kilkudniowe, a sam fakt złożenia
ww. zestawień w późniejszej dacie oznacza, iż osoby je składające zaprzestały
naruszania prawa. Dodatkowo nie można
zapominać o ogromie obowiązków zarówno medycznych, jak i administracyjnych
ciążących na lekarzach i lekarzach dentystach prowadzących praktyki zawodowe. Bardzo często osoby te z uwagi na
konieczność uwzględniania w pierwszej
kolejności dobra i interesów swoich pacjentów, nie były w stanie terminowo
zrealizować ciążącego na nich obowiązku wynikającego z art. 237 ustawy o odpadach. Obowiązek ten nie był jednakże
przez członków OIL w Szczecinie zlekceważony, o czym świadczy fakt ostatecznego złożenia stosownych zestawień.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie przypomina w tym miejscu,
iż postępowania administracyjne w sprawach wymierzania administracyjnych kar
pieniężnych za nieterminowe złożenie
ww. zestawień zbiorczych wszczęte zostały po dniu 1 czerwca 2017 r., a więc
już po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego,
wprowadzającej m.in. regulacje dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.
Zgodnie z art. 189a k.p.a., przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego
dotyczące administracyjnych kar pieniężnych stosuje się w zakresie nieuregulowanym w przepisach szczególnych.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach nie zawiera przepisów odnoszących
się do odstępowania od wymierzenia tych
kar, a co za tym idzie zastosowanie znajdzie tu art. 189f k.p.a. regulujący zasady
odstępowania od ich wymierzania.
Zgodnie z art. 189f § 1 pkt 1 k.p.a.,
organ administracji publicznej w drodze
decyzji odstępuje od nałożenia administracyjnej kary pieniężnej i poprzestaje
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na pouczeniu, jeżeli waga naruszenia
prawa jest znikoma, a strona zaprzestała
naruszania prawa. Należy podkreślić, iż
po spełnieniu ww. przesłanek odstąpienie
od wymierzenia kary jest obligatoryjne.
Mając powyższe na uwadze, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie apeluje do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o dokonywanie każdorazowej wnikliwej analizy okoliczności
sprawy oraz o wydawanie decyzji odstępujących od wymierzania administracyjnych kar pieniężnych w sytuacjach opóźnień w złożeniu stosownych zestawień
zbiorczych.

OBWIESZCZENIA
OKRĘGOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ

§ 2.

Wybory przeprowadzono w okresie od
12 czerwca do 30 października 2017 r.
w 51 rejonach wyborczych (na 68 rejonów powołanych uchwałą nr 11/2017/VII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie podziału
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
na rejony wyborcze na okres VIII kadencji).
W 9 rejonach głosowanie i wybór
uznać należało za nieważne z uwagi na
brak wymaganego kworum.
W 17 rejonach wybory nie odbyły się
z uwagi na brak zgłoszonych kandydatów
na delegatów.

§ 3.

Na podstawie protokołów zebrań rejonów wyborczych oraz protokołów kontroli dokumentacji wyborów w rejonach
wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Szczecinie na posiedzeniu w dniu
13 listopada 2017 r. potwierdziła wyniki
głosowania i wyborów 110 delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie VIII kadencji.
Liczba wybranych delegatów w I turze
wyborów stanowi 68,32% ogólnej liczby
mandatów do obsadzenia.

LEKARZE:

K8L01

SZCZECIN I OKOLICE – SENIORZY

K8L02

SZCZECIN – SPWSZ

K8L03

SZCZECIN – SPS ZOZ ZDROJE

K8L04

SZCZECIN – SZPITAL ZDUNOWO

K8L05

SZCZECIN – SPSK NR 1

OBWIESZCZENIE
Nr 5/2017/VII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 13 LISTOPADA
2017 R. O WYNIKACH WYBORÓW DELEGATÓW NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE VIII KADENCJI

Na podstawie § 45 ust. 1 Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na
stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia
2010 r. 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 16/2017/VII
‑OKW z dnia 13 listopada 2017 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
w sprawie potwierdzenia wyników głosowania i wyborów delegatów na Okręgowy
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie VIII kadencji, obwieszczam,
co następuje:

§ 1.

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd
Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie VIII kadencji przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie powołana na zgromadzeniu wyborczym Okręgowego
Sprawozdawczo‑Wyborczego
Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie w dniu
23 listopada 2013 r.

listopad-grudzień 2017

§ 4.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
delegatami na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
VIII kadencji zostali wybrani:

Kurowski Michał
Mrożewski Maciej
Baraniak Artur
Bursa Jarosław
Cyprys Sławomir
Czajkowski Grzegorz
Czajkowski Zenon
Pieńkowska‑Machoy Elżbieta
Pietrzak Mariusz
Zeair Samir
Bilar Marek
Gonerko Paweł
Halec Wojciech
Mokosa Marek
Szymańska Monika
Zarzycki Mariusz
Bielewicz Michał
Kowalewski Bartosz
Kubisa Bartosz
Smolińska Kinga
Brodowska Agnieszka
Biczysko‑Mokosa Agnieszka
Ilnicka‑Mądry Maria
Jarosz Konrad
Kowalczyk Robert
Ławniczak Małgorzata
Mączka Magdalena
Prowans Piotr
Rajewska‑Majchrzak Justyna
Rękawek Krzysztof
Rybkiewicz Marek
Sulikowski Tadeusz
Szydłowska Iwona
Woźniak Sebastian

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

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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OBWIESZCZENIA OKW
Chudecka‑Głaz Anita
Cymbaluk‑Płoska Aneta
Domański Leszek
Kordaczuk Michał
Lisak Marcin
K8L06

SZCZECIN – SPSK NR 2

Romanowski Maciej
Różański Jacek
Rzepka Rafał
Sieńko Jerzy
Słojewski Marcin
Wiśniewska Magda
Blicharska‑Czubara Katarzyna

K8L07

SZCZECIN – 109 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNIĄ

K8L09

SZCZECIN – WOMP‑ZCLiP

K8L10

SZCZECIN – SP ZOZ SZKÓŁ WYŻSZYCH, RCKiK, ZUS, NFZ, Cymbaluk Alicja
WSSE, PSSE
Siadkowska Franciszka

K8L11

SZCZECIN – ZCO, HOSPICJUM

K8L13

POWIAT MYŚLIBORSKI, PYRZYCKI

Sommerfeld Krzysztof
Kiedrowska Ewa
Kuźnicka‑Hałaburda Lucyna

Talerczyk Małgorzata
Zienkiewicz Marleta
Marczewski Jędrzej
Żukiewicz Agnieszka
Czyżyk Przemysław

K8L14

POWIAT GOLENIOWSKI, ŁOBESKI

Klonek Jakub
Kuczak‑Wójtowicz Marta
Kozak Krzysztof

K8L15

POWIAT GRYFICKI

Mazurski Ireneusz
Szyntor Mateusz
Wiatrow Jerzy

K8L17

POWIAT CHOSZCZEŃSKI

K8L18

POWIAT STARGARDZKI

K8L19

POWIAT KAMIEŃSKI

Ptak Karol

K8L20

REGION ŚWINOUJŚCIE

Sarapak Wiesław

K8L21

LEKARZE RODZINNI

Wiatrow Małgorzata
Bobrek‑Lesiakowska Katarzyna
Bukiel Krzysztof

Fabian Wiesława
Osiecka Regina
Bogacki Hubert

K8L22

MŁODZI LEKARZE

Bulsa Michał
Opara Martyna
Witkiewicz Wojciech
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K8L24

SZCZECIN I OKOLICE 2

Chruściel Mieczysław

K8L31

SZCZECIN I OKOLICE 9

Kompf Bogusław

K8L42

SZCZECIN I OKOLICE 20

Kupiński Wiesław
Wąchalska Elżbieta

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

§ 5.

Zgodnie z § 31 Regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego
załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.
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 2016 r., poz. 522 z późn.
zm.) i uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. określonej 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 wyborów, tj. do dnia 20 listopada
2017 r. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić
lub wskazać dowody, na których opiera
swoje zarzuty.

OBWIESZCZENIE
Nr 6/2017/VII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 13 LISTOPADA
2017 R. O WYGAŚNIĘCIU MANDATU ZASTĘPCY OKRĘ-

GOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA
OKRES VII KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz U. 2009 Nr 219 poz. 1708
ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na
stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 r. 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.), w wykonaniu uchwały
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LEKARZE DENTYŚCI:

K8D01
K8D02

K8D03
K8D04
K8D05
K8D06
K8D08
K8D09
K8D10
K8D12
K8D15
K8D16
K8D18
K8D20
K8D21
K8D22
K8D23
K8D24
K8D25
K8D26

SZCZECIN I OKOLICE – SENIORZY

Teodorczyk Halina
Górski Maciej
Grocholewicz Katarzyna
SZCZECIN – UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA
Sobolewska Ewa
Tomasik Małgorzata
Adamiak‑Gawlik Wioletta
POWIAT CHOSZCZEŃSKI, PYRZYCKI, GRYFIŃSKI
Lassocińska Krystyna
POWIAT GRYFICKI, KAMIEŃSKI
Bąkowska‑Cieciórska Irena
POWIAT GOLENIOWSKI
Wałęga‑Bąk Dorota
Małecka Iwona
POWIAT STARGARDZKI
Zasieczna‑Krzynowek Aneta
Piasta Maciej
REJON ŚWINOUJŚCIE
Trusewicz Matylda
SZCZECIN I OKOLICE 1
Andersz Paweł
Białek Małgorzata
SZCZECIN I OKOLICE 2
Szumigalska‑Kozak Jolanta
SZCZECIN I OKOLICE 4
Domańska‑Wiktor Maria
SZCZECIN I OKOLICE 7
Kozłowski Adam
Dudka Karolina
SZCZECIN I OKOLICE 8
Ruchała‑Tyszler Agnieszka
Szydłowska Małgorzata
SZCZECIN I OKOLICE 10
Markowicz Jan
Kaczmarek Wojciech
Szyszka‑Sommerfeld Liliana
SZCZECIN I OKOLICE 12
Tyszler Łukasz
SZCZECIN I OKOLICE 13
Piasta Agata
SZCZECIN I OKOLICE 14
Rawski Paweł
SZCZECIN I OKOLICE 15
Szymczak Jerzy
Borowiec‑Rybkiewicz Agnieszka
SZCZECIN I OKOLICE 16
Szpindor Ewa
Tomaszewska Ewa
SZCZECIN I OKOLICE 17
Urbańska Beata
SZCZECIN I OKOLICE 18
Załęska Alina

nr 17/2017/VII‑OKW z dnia 13 listopada 2017 r. Okręgowej Komisji Wyborczej
w Szczecinie w sprawie potwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, obwieszcza się, co następuje:
W związku ze zrzeczeniem się przez
lek. Małgorzatę Talerczyk mandatu Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie obwieszcza się
wygaśnięcie lek. Małgorzacie Talerczyk
mandatu Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na
okres VII kadencji.

OBWIESZCZENIE
Nr 7/2017/VII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 13 LISTOPADA

listopad-grudzień 2017

2017 R. O WYGAŚNIĘCIU MANDATU DELEGATA NA OKRĘ-

GOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE NA OKRES VII KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708
ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na
stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 r. 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.), w wykonaniu uchwały
nr 18/2017/VII‑OKW z dnia 13 listopa-

da 2017 r. Okręgowej Komisji Wyborczej
w Szczecinie w sprawie potwierdzenia
wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, obwieszcza się, co
następuje:
W związku ze zrzeczeniem się przez
lek. Alicję Cymbaluk mandatu delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie obwieszcza
się wygaśnięcie lek. Alicji Cymbaluk mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres VII kadencji.

OBWIESZCZENIE
Nr 8/2017/VII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE Z DNIA 13 LISTOPADA 2017 R. O WYGAŚNIĘCIU MANDATU CZŁONKA

OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I STANOWISKA WICEPRZEWODNICZĄCEJ OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ NA
OKRES VII KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 Nr 219 poz. 1708
ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na
stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 r. 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.), w wykonaniu
uchwały nr 19/2017/VII‑OKW z dnia 13
listopada 2017 r. Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia mandatu członka
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie i stanowiska Wiceprzewodniczącej Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, obwieszcza się, co
następuje:
W związku ze zrzeczeniem się przez
lek. Alicję Cymbaluk mandatu członka
Okręgowej Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie i stanowiska Wiceprzewodniczącej Okręgowej
Komisji Rewizyjnej, obwieszcza się wygaśnięcie lek. Alicji Cymbaluk mandatu
członka Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
oraz stanowiska Wiceprzewodniczącej
Okręgowej Komisji Rewizyjnej na okres
VII kadencji.

 Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na http://www.oil.szczecin.pl/bip
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GWARA LEKARSKA

Wielki Słownik Gwary Lekarskiej

W

szyscy wiemy, że prawie każda
grupa zawodowa ma swój slang,
specyficzny język skrótów. Lekarz nie zrozumie marynarza,
a marynarz lekarza. Poniżej zamieszczamy
zebrane przykłady gwary lekarskiej, głównie
zabiegowej.
• Cytrynka – hemofiltracja cytrynianowa.
• Odpędzacz strachu – benzodiazepiny.
• Cud natury – obustronna leworęczność.
• Nowi niewolnicy – stażyści i rezydenci.
• Intensywna Terapia – w każdą dziurkę
jedną rurkę.
• Zeszkieletować pacjenta (napisać szkielet historii choroby).
• Wetknąć rurę – zaintubować pacjenta;
szarpnąć rurę – rozintubować.
• Zarurować chorego – zaintubować
chorego.
• Granat (czopek); odbezpieczony granat
(czopek wyjęty z opakowania).
• Siurosemid (furosemid).
• Dupamina (dopamina).
• Ledwonor – levonor.
• Mleko – porpofol.
• Budziki – leki odwracające działanie
środków zwiotczających i narkotyków.
• Jajo – żywienie z jednego worka.
• Badawki – stetoskop lub krew do
badania.
• Białe płyny lub woda – krystaloidy.
• Mąka – HAES.
• Żelatyna – Gelafundin.
• Klakson – Clexane.
• Miotełki – wymiatacze wolnych rodników.
• Rzadka sól – 0,45% NaCl
• Gęsta sól – (7,6 – 10% NaCl)
• Mąka na gęstej soli (roztwór
HAES/7,6% NaCl)
• Zwioty – leki zwiotczające mięśnie.
• Woda z tlenem – woda utleniona.
• Białe mycie – spirytus.
• Żółte mycie – roztwór Povidyny.
• Gumelajda, glajda, smarowitko, glut –
lignokaina w żelu.
• Poglutować – nasmarować koniec rurki
intubacyjnej.
• Żaba – pojemnik z preparatem krwi.
• Robaki – bakterie.
• Otrzepać się z bakterii – zrobić przerwę
między zabiegami.
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• Ciśnienie na podłodze – niskie ciśnienie tętnicze.
• Ciśnienie pod sufitem – wysokie ciśnienie tętnicze.
• Zbierać ciśnienie z podłogi – rozpocząć
wlew katecholamin.
• Rzeźbiarze – chirurdzy.
• Zespół drewnianej ręki – mało sprawny
chirurg.
• Zaklinacze, śpiwory – anestezjolodzy.
• Narkotyzer, zanieczulacz – anestezjolog.
• Szczękownik – chirurg szczękowo
‑twarzowy.
• Zerżnięty chory – chory po operacji.
• Gęgający chory – chory dużo mówiący.
• Ciągnąć rurę lub ciągnąć tchawicą –
duży głód tlenowy z kompletną niewydolnością oddechową.
• Kłócić się z respiratorem.

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

• Chory głosujący – splątany, pobudzony
chory.
• Wachlować klatą – przyspieszony
oddech.
• Zabawki – zestaw do reanimacji.
• Deptać chorego – reanimacja.
• Gimnastyka – reanimacja.
• Chory pogimnastyczny – chory zreanimowany.
• Czajnik z wodą – obrzęk mózgu.
• Chory zdziabągowany – chory pokłuty.
• Marmelada, kaszana – uraz wielonarządowy.
• Operacja metodą Lumumby – operacja
kaszany, tzw. granat w brzuch.
• Leci kabarecik – operacja trwa.
• Dawać leki wiadrami – dawać leki
w dużych dawkach.
• Dmuchawka – respirator.
Źródło: www.polanest.webd.pl

VOX MEDICI

KOMISJA SOCJALNA
Komisja Socjalna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
przypomina
o świadczeniach pieniężnych przysługujących członkom
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
•

Jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 1500 zł,
(po zmarłym lekarzu – członku OIL w Szczecinie) przyznawany rodzinie lekarza
Wniosek o wypłatę zasiłku składa się wraz z aktem zgonu lekarza
przed upływem 3 miesięcy od daty zgonu

•

Jednorazowe świadczenie pieniężne po narodzinach lub adopcji dziecka
w wysokości 1000 zł, przyznawane lekarzowi
(przysługuje jednemu z rodziców w sytuacji gdy oboje są członkami OIL)
Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego składa się wraz z aktem urodzenia dziecka albo
dokumentem potwierdzającym adopcję dziecka
oraz oświadczeniem podatkowym
przed upływem 3 miesięcy od daty urodzin lub adopcji

•

Świadczenie pieniężne (w wysokości ustalanej odrębnie dla każdego wniosku)
może przysługiwać:

»» lekarzowi, lekarzowi dentyście będącemu członkiem OIL w Szczecinie przez okres
co najmniej 18 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku
»» osobie samotnej, której dochód miesięczny nie przekracza 2000 zł netto
»» rodzinie, gdy na jednego członka rodziny przypada nie więcej niż 1000 zł netto miesięcznie
• Zapomoga losowa
przyznawana lekarzom i członkom ich najbliższej rodziny z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby lekarza, klęski żywiołowej lub ekologicznej
Przewodniczący Komisji Socjalnej
Dr n. med. Łukasz Tyszler
Pełna treść Regulaminu Przyznawania Świadczeń Pieniężnych
oraz druki do pobrania znajdują się na stronie
www.oil.szczecin.pl
w zakładce Władze i struktura Izby/Komisje Problemowe i Koła/Komisja Socjalna
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VOX MEDICI

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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