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NA DOBRY POCZĄTEK

Spis treści

Szanowni Państwo!

Z ogromną przyjemnością witamy Państwa na 
naszych łamach tuż po wakacjach. Z tym większą 
radością, że mamy do przekazania wiele ważnych 
i interesujących wiadomości, których nie znajdziecie 
Państwo nigdzie indziej. Ale po kolei. Ósmego sierpnia 
tego roku miało miejsce spektakularne z perspektywy 
działania naszej izby lekarskiej wydarzenie. Nabyliśmy 
budynek przy ul. Wieniawskiego w Szczecinie w pre-
stiżowej dzielnicy POGODNO, który już w niedalekiej 
przyszłości będzie nową siedzibą Okręgowej Izby Le-
karskiej w Szczecinie. Więcej informacji znajdziecie 
Państwo w artykule Pani Prezes dr Magdy Wiśniew-
skiej. Wiele lat trwały przygotowania do tego przedsię-
wzięcia, no i w końcu Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd 
Lekarzy podjął wiążącą decyzję w tej sprawie.

Nie zabraknie oczywiście relacji z bardzo wielu 
imprez sportowych, które jak co roku organizowane 
są przez działaczy izby lekarskiej i które gromadzą 
rzesze uczestników i sympatyków ruchu i aktywności 
fizycznej. Jeszcze więcej radości było podczas kultowej 
już imprezy „Pożegnanie lata z OIL”. Tym razem tłumy 
dzieciaków i ich opiekunów nawiedziły Smętowice. 
Piękna pogoda sprzyjała świętowaniu. Tych wszyst-
kich, którzy tam byli, a może przede wszystkim tych, 
których tym razem zabrakło, odsyłam do artykułu 
dr. Grzegorza Czajkowskiego.

Tradycją staje się również uroczyste wręczenie 
Prawa Wykonywania Zawodu. Drugi raz spotkaliśmy 
się wszyscy w auli Rektoratu PUM. Wielu znakomi-
tych gości i licznie zgromadzeni młodzi lekarze dodali 
szyku całemu wydarzeniu. Widać, że to znakomity 
pomysł i mamy nadzieję, że będzie kultywowany w ko-
lejnych latach.

Warto pochylić się również nad artykułem Pani 
mecenas Marii Rachwał-Frankowskiej, który to do-
starczy wielu cennych informacji na temat niby pro-
zaicznej, ale jakże ważnej pieczątki lekarskiej.

Te i wiele innych ciekawych felietonów zawartych 
w numerze Vox Medici, który trzymają Państwo w rę-
kach, pozwala mi ze szczerym przekonaniem, iż nie 
zmarnują Państwo czasu, życzyć miłej lektury.

Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler
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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

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie

WYDAWCA 
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,  

71  ‑332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej  ‑Curie 11

Materiały i listy do redakcji prosimy przysyłać na  adres:
voxmedici@oil.szczecin.pl lub dostarczać 
do sekretariatu OIL, wyłącznie w formie elektronicznej.

DRUK ZAPOL Sobczyk s.j.

KOLPORTAż 6030 lekarzy i lekarzy dentystów

DO KOLEGIUm REDAKCYJNEGO BIULETYNU „VOx mEDICI” NA OKRES 

VIII KADENCJI 2018–2022 POWOłUJE SIĘ NIżEJ WYmIENIONE 

OSOBY: Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny,  

Magda Wiśniewska, Iwona Szydłowska,  

Halina Teodorczyk, Adam Kozłowski, Mariusz Pietrzak, 

Karol Ptak, Dariusz Staniewski

OPRACOWANIE GRAfICZNE I SKłAD ZAPOL Sobczyk s.j.

OKłADKA OIL w Szczecinie

SEKRETARZ VOx mEDICI Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 

wew. 116

OSOBY WSPółPRACUJĄCE Przewodniczący Komisji i Kół 

problemowych ORL w Szczecinie

UWAGA!
Reklamy przyjmujemy wyłącznie w formatach TIff lub 
PDf, kolorystyka CMYK, minimalna rozdzielczość zdjęć 
300 dpi, czcionki zamienione na krzywe, spad po 3 mm 
z każdej strony (nie dotyczy ogłoszeń ramkowych), wiel-
kość zgodna z zamówionym modułem.  
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. Przedruk  artykułów 
oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji. 

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

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, czwartek: 7.30–16.00 
środa, piątek: 7.30–15.00

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

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH 
ZAŚWIADCZENIA DO UE
Sylwia Chudoba, cent. wew. 112

KSIĘGOWOŚĆ 
GłóWNY KSIĘGOWY
mgr maria Iwińska
cent. wew. 111

KSIĘGOWOŚĆ, KASA, 
WINDYKACJA SKłADEK
mgr małgorzata Amanowicz 
mgr Dorota Sarecka 
cent. wew. 107 
W piątki księgowość 
nieczynna.

WINDYKACJA SKłADEK
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

KOmISJA BIOETYCZNA, REJESTR
PODmIOTóW PROWADZĄCYCH
KSZTAłCENIE PODYPLOmOWE
mgr mirosława fryś, cent. wew. 110, 
fax 91 486 26 31

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Paulina Hajdukiewicz 
mgr Szymon Paciorek 
cent. wew. 103, 117

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
mgr Agnieszka falkowska
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 udziela-
ne za pomocą poczty elektronicznej 
porady.oil@biuroradcow.pl w terminie 
24h od złożonego zapytania w sprawach 
niewymagających zapoznania się z doku-
mentami, a w sprawach skomplikowanych 
w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze.

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

pod numerem 91 48 46 800 
w sprawach niewymagających 
zapoznania się z dokumentami.

Harmonogram przyjmowania materiałów 
i wysyłki najbliższego wydania VoX mediCi

VoX październik–listopad (2018-06/237) 
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 28.11.2018 r. 

wysyłka do odbiorców – 17.12.2018 r.

VoX grudzień–styczeń (2019-01/238) 
ostateczny termin nadsyłania materiałów – 7.02.2019 r. 

wysyłka do odbiorców – 25.02.2019 r.
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PIóREm PANI PREZES

Magda Wiśniewska

Jak te wakacje szybko mijają… Jesz-
cze tak niedawno życzyłam Wam, 
Koleżanki i Koledzy, owocnych let-
nich urlopów, a tu za oknami mamy 

już wrzesień. Jednak te wakacje nie były 
absolutnie sezonem ogórkowym, zarówno 
na arenie ogólnopolskiej, jak i na naszym 
szczecińskim podwórku. Ale po kolei…

Najważniejsza kwestia to wejście 
w życie ustawy z 05.07.2018 r. o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych 
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa 
kluczowa, nazywana Ustawą 6%, bę-
dąca pierwszym podsumowaniem oraz 
efektem protestów w ochronie zdrowia 
i negocjacji Porozumienia Rezydentów 
z Ministerstwem Zdrowia. Czego w naj-
większym skrócie dotyczy ta nowelizacja? 
Oprócz zdefiniowania tempa zwiększa-
nia nakładów na ochronę zdrowia do 6% 
PKB w 2024 r. (co jest kluczowe), zawie-
ra również przepisy dotyczące podwyżek 
wynagrodzenia lekarzom specjalistom 
oraz lekarzom rezydentom. Żeby polep-
szyć warunki pracy lekarzy specjalistów 
w publicznym systemie ochrony zdrowia, 
ustawa zwiększa ich wynagrodzenie za-
sadnicze do 6750 zł brutto miesięcznie. 
Podwyżki otrzymają specjaliści zatrudnie-
ni na podstawie umowy o pracę, którzy 
zobowiążą się do nieudzielania tożsamych 
świadczeń u innego świadczeniodawcy 
realizującego umowę z NFZ i złożą odpo-
wiednią deklarację (tzw „lojalkę”). Środki 
na podwyżki dla specjalistów będą przeka-
zywać podmiotom leczniczym dyrektorzy 
wojewódzkich oddziałów NFZ w ramach 
zwiększenia (przynajmniej teoretycznie) 
puli ryczałtu. Natomiast by zachęcić le-
karzy w trakcie specjalizacji do pracy 

w publicznej ochronie zdrowia po uzy-
skaniu specjalizacji, ustawa określa, że re-
zydenci, którzy zobowiążą się do pracy 
w publicznych podmiotach ochrony zdro-
wia w Polsce w okresie dwóch z pięciu 
kolejnych lat po zakończeniu specjalizacji, 
będą otrzymywali wyższe wynagrodzenie 
podczas szkolenia (o 700 zł w przypad-
ku rezydentury w priorytetowych dziedzi-
nach medycyny i o 600 zł – w przypadku 
szkolenia specjalizacyjnego w pozostałych 
dziedzinach). Młodsi Koleżanki i Koledzy 
już nazwali tę możliwość „bonem patrio-
tycznym”. Ustawa zmienia także zasady 
finansowania dyżurów medycznych peł-
nionych podczas szkolenia specjaliza-
cyjnego. Lekarzom rezydentom będzie 
przysługiwało wynagrodzenie za pełnie-
nie dyżuru na podstawie umowy o pracę 
zawartej z podmiotem prowadzącym 
szkolenie specjalizacyjne, a nie (tak jak 
jest teraz w większości polskich szpitali) 
na podstawie dodatkowej umowy, najczęś-
ciej zlecenia. Środki na podwyżki w ra-
mach „bonu patriotycznego” i płatności 
za dyżury w ilości obowiązkowej w danych 
specjalizacjach pochodzić mają z Mini-
sterstwa Zdrowia. Dodatkowy ważny zapis 
tej ustawy: lekarze i lekarze dentyści, któ-
rzy pracują w publicznej ochronie zdro-
wia, zostaną objęci (wreszcie) ochroną 
prawną należną funkcjonariuszowi pub-
licznemu. Oczywiście zapisy ustawy z racji 
swojej niejasności budzą mnóstwo wątpli-
wości, zwłaszcza w kontekście podwyżek 
dla specjalistów do sławetnej już kwoty 
6750 zł. Co się na przykład dzieje, jeśli 
lekarz posiada dwie lub więcej specjaliza-
cji, pracuje w jednym szpitalu, pełni tam 
dyżury, pracuje w warunkach całodzien-
nych i całodobowych, ale chciałby udzielać 
świadczeń na tych samych warunkach 
w innym szpitalu w ramach drugiej lub 

trzeciej posiadanej specjalizacji? Albo 
w innej jednostce udzielać tylko konsul-
tacji? Okazuje się, że nie może. Takich 
wątpliwości jest sporo. Ale widać już wy-
raźnie, że nam, lekarzom, ta możliwość 
się spodobała. Nie mamy jeszcze dokład-
nych danych liczbowych, ilu specjalistów 
w Polsce podpisało do 7 września „lojal-
ki”, ale sądząc z nieoficjalnych przekazów, 
liczba jest zacna. Ale może zapisy tej usta-
wy są wreszcie wstępem do normalizacji 
warunków pracy i płacy lekarzy w Polsce? 
Czas pokaże. Czas pokaże również, czy 
Ministerstwu Zdrowia wystarczy środków 
finansowych na pokrycie zobowiązań wy-
nikających z zapisów tej ustawy. Ale to nie 
nasz problem.

Wracając zaś na nasze, szczecińskie 
podwórko… Najważniejszym osiągnięciem 
okresu wakacyjnego jest kupno nowej sie-
dziby naszego samorządu! Przymierzali-
śmy się do tej inwestycji od lat, ponieważ 
nasza obecna lokalizacja, choć prestiżowa 
i sentymentalna, przestaje niestety wystar-
czać na nasze potrzeby. Nasze, czyli nas 
wszystkich, lekarzy i lekarzy dentystów. 
W dniu 13.06.2018 Nadzwyczajny Okręgo-
wy Zjazd Lekarzy podjął decyzję o zakupie 
na nową siedzibę OIL w Szczecinie nie-
ruchomości przy ulicy Wieniawskiego 23. 
Ósmego sierpnia podpisaliśmy akt nota-
rialny i zaczynamy myśleć o przenosinach. 
Po odświeżeniu budynku i dostosowaniu 
go do naszych samorządowych potrzeb 
(głównie szkoleniowo-spotkaniowych) 
będę mogła zaprosić Was, Koleżanki 
i Koledzy, w nasze nowe progi. Oczywi-
ście w okresie letnim odbyły się również 
nasze dwie imprezy integracyjne. Sądząc 
z frekwencji, ta formuła podoba się Wam 
coraz bardziej. I to nas cieszy. O wszyst-
kich tych wydarzeniach możecie przeczy-
tać w tym numerze.

Jeszcze letnie 
reminiscencje
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UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA PWZ

dr n. med. Krzysztof Rękawek

Mimo iż dla wielu „trzynastka” jest 
pechowa, tegoroczni absolwenci 
medycyny raczej by się z tym nie 
zgodzili. Właśnie 13.09.2018 r. 

odbyło się uroczyste wręczenie im Prawa 
Wykonywania Zawodu zorganizowane 
przez Okręgową Izbę Lekarską w Szcze-
cinie. Ceremonia w auli Rektoratu Pomor-
skiego Uniwersytetu Medycznego stanowiła 
zwieńczenie wielu lat nauki młodych leka-
rzy i lekarzy dentystów. Jednak tego dnia 
w auli nikt nie myślał o tych trudnych chwi-
lach podczas studiów, a jedynie o kolejnych 
wyzwaniach, które czekają na młodych 
adeptów medycyny po otrzymaniu Prawa 
Wykonywania Zawodu.

Wśród gości, którzy przybyli na uroczy-
stość, byli m.in.: Senator RP prof. Tomasz 
Grodzki, Prezydent Miasta Szczecin Piotr 
Krzystek. Władze PUM reprezentowali: 
Prorektor PUM prof. Piotr Gutowski oraz 
Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatolo-
gicznego PUM prof. Katarzyna Grocho-
lewicz. Nie zabrakło również dyrektorów 

szczecińskich szpitali oraz władz samo-
rządu lekarskiego.

Dokumenty Prawa Wykonywania Za-
wodu wręczali: Prezes ORL w Szczecinie 
dr Magda Wiśniewska oraz Wiceprezes 
dr Krzysztof Rękawek i Skarbnik dr Ma-
ciej Górski.

W przemówieniach gości były gratu-
lacje, ale także ostatnie wskazówki i rady. 
Wszystko po to, żeby ułatwić absolwentom 
zmianę statusu ze studenta na lekarza. 
Podkreślali, iż po wielu latach ciężkiej 
pracy, wielu nieprzespanych nocach, 
podczas których często pojawiały się 
chwile zwątpienia i obawy, rozpoczyna 
nowy etap w życiu każdego lekarza oraz 
lekarza dentysty. Przypominano m.in., 
że lekarz to nie tylko tytuł czy zawód. 
To też pasja, poświęcenie i powołanie. 
To nie tylko splendor, ale przede wszyst-
kim pomoc niesiona drugiej osobie. Pani 
Prezes Magda Wiśniewska zwróciła uwagę 
na rolę samorządu lekarskiego i zapew-
niła, że służy on pomocą i wsparciem 
w trudnych chwilach. Wiceprzewodniczą-
ca Komisji Młodego Lekarza Okręgowej 

Rady Lekarskiej w Szczecinie dr Karolina 
Niedzielska zachęcała do angażowania 
się w działalność Komisji. Natomiast dy-
rektorzy szpitali przekonywali młodych 
do pozostania w Szczecinie. Odczytano 
również listy od nieobecnych gości Pre-
zesa Naczelnej Rady Lekarskiej prof. An-
drzeja Matyi, Senator RP Anny Sztark 
oraz Wojewody Zachodniopomorskiego 
Tomasza Hinca.

Na koniec uroczystości kwartet smycz-
kowy swoją muzyką przeniósł wszystkich 
gości w świat „Piratów z Karaibów” oraz 
superbohaterów z filmu „Avengers”. I może 
tego właśnie należy życzyć młodym leka-
rzom i lekarzom dentystom – żeby na dro-
dze swojej kariery zawodowej wykazali się 
taką samą walecznością i odwagą jak bo-
haterowie tych filmów.

Ceremonia wręczenia Praw Wykony-
wania Zawodu w tak uroczystej formule 
odbyła się po raz drugi i tym samym zo-
stała wpisana w kalendarz stałych wyda-
rzeń organizowanych przez Okręgową Izbę 
Lekarską w Szczecinie. Tak więc za rok 
spotkamy się po raz trzeci.

Uroczystość wręczenia 
Praw Wykonywania Zawodu
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dr n. med. Maciej Górski

Dnia 27 czerwca 2018 r. odbył się 
Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Le-
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie. Nadzwyczajny zjazd 

jest zwoływany w celu pilnego zajęcia sta-
nowiska w istotnej, niecierpiącej zwłoki 
kwestii.

Tym razem taką pilną kwestią było 
przeanalizowanie i podjęcie decyzji o za-
kupie nowej siedziby OIL w Szczecinie 
oraz omówienie przyszłości obecnej sie-
dziby przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 11.

Zjazd odbywał się w sali konferencyjnej 
w budynku Netto Areny w Szczecinie i roz-
począł się o godzinie 14.00. Po powitaniu 
delegatów przez Prezes ORL w Szczecinie 
dr n. med. Magdę Wiśniewską wybrane 
zostało prezydium Zjazdu w składzie: lek. 
Wiesław Kupiński – przewodniczący zjaz-
du; lek. Monika Szymańska i dr n. med. 
Łukasz Tyszler – wiceprzewodniczący 
zjazdu oraz dr n. med. Wiesława Fabian 
i lek. dent. Beata Urbańska – sekretarze 
zjazdu. Prowadzenie zjazdu przejął prze-
wodniczący lek. Wiesław Kupiński. Jed-
nogłośnie przyjęty został regulamin obrad 

NOZL w Szczecinie oraz porządek obrad 
zaproponowany przez ORL w Szczecinie. 
Następnie Zjazd wybrał przewidziane re-
gulaminem komisje. Do komisji mandato-
wej wybrani zostali dr n. med. Agnieszka 
Ruchała-Tyszler, dr n. med. Maciej Górski 
oraz prof. dr hab. n. med. Tadeusz Suli-
kowski, po ukonstytuowaniu się stwierdziła 
słowami dr n. med. Agnieszki Ruchały-
-Tyszler prawomocność Nadzwyczajnego 
Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczeci-
nie w dniu 27 czerwca 2018 r. Następ-
nie wybrana zostały komisja skrutacyjna 
w składzie: dr n. med. Adam Kozłowski, 
lek. Krzysztof Sommerfeld, lek. dent. Jerzy 
Szymczak oraz komisja uchwał i wniosków, 
w skład której weszli: dr n. med. Agniesz-
ka Ruchała-Tyszler, dr n. med. Katarzyna 
Bobrek-Lesiakowska, dr n. med. Jerzy Wia-
trow, dr n. med. Grzegorz Czajkowski i dr 
n. med. Zenon Czajkowski.

Zjazd rozpoczął procedowanie nad za-
sadniczym tematem jego zwołania. Prezes 
ORL Magda Wiśniewska zaprezentowała 
delegatom ofertę zakupu budynku przy ul. 
Wieniawskiego 23 w Szczecinie za kwotę 
6 mln PLN z przeznaczeniem na nową 
siedzibę Izby, opisując szczegółowo budy-
nek, lokalizację i możliwości przeniesie-
nia do niego siedziby OIL w Szczecinie. 
Skarbnik ORL Maciej Górski szczegó-
łowo przedstawił stan finansów OIL 
w Szczecinie i możliwość sfinansowania 
planowanej inwestycji. Przedstawił plano-
wane koszty utrzymania nowej lokalizacji 
oraz obecne koszty eksploatacji siedziby 
dotychczasowej.

Dyskusję nad przedstawioną propo-
zycją rozpoczął lek. Maciej Mrożewski 
w imieniu lekarzy seniorów. Zwrócił uwagę 
na dużą odległość od komunikacji miejskiej 
„nowej siedziby” oraz przekazał informacje 
na temat ewentualnych problemów praw-
nych związanych z położeniem budynku na 
granicy działki. Wątpliwości natury praw-
nej zostały rozwiane przez Prezes Magdę 
Wiśniewską i mec. Andrzeja Lubinieckie-
go, który dokładnie sprawdził stan prawny 
przedmiotowej nieruchomości i będzie go 
monitorował do momentu ewentualnej fi-
nalizacji transakcji. Konkludując swoje wy-
stąpienie lek. Maciej Mrożewski w imieniu 
grupy lekarzy – seniorów przekazał swoje 
poparcie i akceptację zakupu nowej siedzi-
by. Głos w dyskusji zabrał również dr hab. 
n. med. Maciej Romanowski, który wyraził 

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy
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swoje poparcie dla zakupu nowej siedziby 
OIL w Szczecinie, ale również wypowie-
dział się w kwestii „starej siedziby” prosząc 
o jej niesprzedawanie i potraktowanie jako 
lokatę kapitału w związku z prestiżową 
lokalizacją. Lek. Lucyna Kuźnicka-Ha-
łaburda przypomniała wszystkim, iż już 
kilka lat temu członkowie OIL zastana-
wiali się nad zakupem nieruchomości przy 
ul. Wieniawskiego i chciałaby wiedzieć, 
dlaczego z tego zakupu zrezygnowano. Po-
nadto Pani doktor zwróciła uwagę, że nowy 
budynek jest trzykondygnacyjny, i dlatego 
też chciała się dowiedzieć, na jakim etapie 
są plany budowy windy, o której wspomina-
ła dr Wiśniewska. Pani Prezes wyjaśniła, iż 
dwa lata temu cena tego budynku była wyż-
sza i dlatego szukano jeszcze innych ofert 
na rynku nieruchomości. Obecnie oferta 
zakupu budynku przy ul. Wieniawskiego 
pojawiła się ponownie na rynku i to w niż-
szej cenie, dlatego do niej wrócono. Jeżeli 
chodzi o windę, to Pani Prezes poinformo-
wała, że obecny właściciel posiada pro-
jekt stworzenia windy wewnętrznej, która 
skomunikowałaby wszystkie kondygnacje. 
Lek. Lucyna Kuźnicka-Hałaburda zapytała 
jeszcze, czy obniżenie ceny przez właści-
ciela nie powinno wzbudzać wątpliwości 
i czy nie sugeruje to istnienia jakichś wad 
ukrytych budynku. Głos w tej sprawie za-
brał dr hab. n. med. Maciej Romanowski, 
stwierdzając, że właściciel nieruchomości 
po prostu nie mógł dwa lata temu znaleźć 
nabywcy na, mimo wszystko duży budynek 
jedynie z powierzchniami biurowymi, który 
może być za mały dla urzędów, a dla prywat-
nych przedsiębiorców za duży. Głos zabrała 
również dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry, 

która przedstawiła rys historyczny dotyczący 
poprzednich siedzib, w których mieściła się 
OIL w Szczecinie. Poprosiła także o wni-
kliwe sprawdzenie stanu prawnego przed-
miotowej nieruchomości. Ponadto złożyła 
wniosek o wpisanie do uchwały o zakupie 
nieruchomości kwoty 6.000.000 PLN. Roz-
poczęła się dyskusja zakończona przegłoso-
waniem formalnego wniosku prof. dr hab. n. 
med. Jacka Różańskiego o jej zamknięcie. 
Przewodniczący Zjazdu poddał pod głoso-
wanie wniosek o wpisanie kwoty 6 mln PLN 
do uchwały o zakupie nieruchomości. Zjazd 
wniosek odrzucił.

W wyniku głosowania (72 głosy za, 
0 głosów przeciw i 1 głos wstrzymu-
jący się) podjęto uchwałę Nr 1/2018/
VIII-Z Nadzwyczajnego Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie zakupu nieruchomości przy ul. 
Wieniawskiego 23 z przeznaczeniem na 
nową siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie.

W dalszej części obrad Skarbnik ORL 
odczytał projekt uchwały dotyczący wyraże-
nia zgody na przekroczenie przez Okręgo-
wą Radę Lekarską w Szczecinie niektórych 
kosztów w budżecie OIL w Szczecinie na 
rok 2018 w zakresie związanym z nabyciem 
i adaptacją zakupionej nieruchomości oraz 
wydatków związanych z jej modernizacją 
i ulepszeniem, w tym m.in. z kosztem pro-
jektu i montażu windy, przebudową lub 
budową sali konferencyjnej. W dyskusji 
dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry zapytała 
o wysokość planowanego przekroczenia 
kosztów budżetowych oraz wskazała na 
konieczność zapisania konkretnej kwoty 

w podejmowanej uchwale. Po wyjaśnie-
niach dr. n. med. Macieja Górskiego oraz 
Przewodniczącego Zjazdu, iż kwota ta na 
dzień dzisiejszy jest trudna do skonkrety-
zowania, trudno też jest na dzień dzisiejszy 
określić, w jaki sposób będą księgowane 
koszty związane z nową nieruchomością, 
Pani dr n. med. Maria Ilnicka-Mądry wyco-
fała swój wniosek dotyczący zmiany treści 
podejmowanej uchwały. Po przeprowadzo-
nym głosowaniu Zjazd jednomyślnie przy-
jął uchwałę Nr 2/2018/VIII-Z, wyrażając 
zgodę na przekroczenie kosztów określo-
nych w budżecie Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie.

Ostatnim punktem dyskusji podczas 
Zjazdu były losy obecnej siedziby OIL 
w Szczecinie. Dr n. med. Maciej Górski 
odczytał projekt uchwały dotyczącej wy-
rażenia zgody na sprzedaż dotychczaso-
wej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie, czyli nieruchomości przy 
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11 w Szcze-
cinie. Przewodniczący Zjazdu rozpoczął 
dyskusję. Głos zabrał prof. dr hab. n. med. 
Jacek Różański, który powiedział, iż nie 
widzi potrzeby tak szybkiego podejmowania 
decyzji o pozbyciu się aktualnej siedziby, 
stwierdził, że należałoby ochłonąć, gdyż 
pośpiech w tej kwestii nie jest wskazany 
oraz zawnioskował o wycofanie powyższej 
uchwały. Do słów Pana profesora przychy-
lił się lek. Maciej Mrożewski, proponując 
przełożenie tej dyskusji na najbliższy zjazd 
za osiem miesięcy, a powyższe głosowanie 
odłożyć jak najbardziej w czasie. Wskazał 
również, iż zgodnie z przedstawionymi in-
formacjami finanse Izby są wystarczające 
na zakup nowej siedziby i nie ma naglącej 
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potrzeby sprzedaży budynku obecnej sie-
dziby. Pani Prezes podkreśliła, że nie ma 
potrzeby pośpiechu przy sprzedaży, że 
musi się znaleźć godna osoba, ponieważ 
wszyscy darzymy ten budynek sentymen-
tem. Dr hab. n. med. Maciej Romanowski 
powtórzył swoją wcześniejszą wypowiedź 
o niesprzedawaniu „starej siedziby” i po-
traktowaniu jej jako lokata kapitału, gdyż 
stanowi ona prestiżowe miejsce, może być 
wynajmowana. Pan prof. Jacek Różański 
wycofał swój wcześniejszy wniosek, doda-
jąc, że jest jak najbardziej za sprzedażą 
dotychczasowej siedziby OIL w Szczecinie, 

która jego zdaniem jest w fatalnym stanie 
technicznym i nie jest najlepiej położo-
na, blisko linii tramwajowej. Lek. Kinga 
Smolińska stwierdziła, iż należy poczekać 
ze sprzedażą dotychczasowej siedziby do 
momentu sprawdzenia, czy nowo nabyty 
obiekt spełnia oczekiwania członków Izby. 
Przewodniczący Zjazdu wyjaśnił, iż podej-
mowana dzisiaj uchwała nie oznacza, że 
siedziba przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 
zostanie sprzedana na dniach. Po przegło-
sowaniu wniosku o zamknięcie dyskusji 
przystąpiono do głosowania nad dyskuto-
waną uchwałą.

W wyniku głosowania (48 głosów za, 
12 głosów przeciw i 9 głosów wstrzymu-
jących się) podjęto uchwałę Nr 3/2018/
VIII-Z Nadzwyczajnego Okręgowego Zjaz-
du Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie z dnia 27 czerwca 2018 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 
dotychczasowej siedziby Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie.

Przewodniczący Zjazdu – lek. Wiesław 
Kupiński zakończył obrady Nadzwyczajne-
go Okręgowego Zjazdu Lekarzy, serdecz-
nie dziękując delegatom za uczestnictwo 
w spotkaniu.
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dr n. med. Grzegorz Czajkowski

Temperatura 16°C (odczuwalna 20°C), 
słonecznie, wiatr NNW 7 km/h w pory-
wach do 11 km/h, zachmurzenie 1%, wil-
gotność 66%. Tak przywitała nas o godz. 
11:00 pogoda na corocznym pożegnaniu 
lata z OIL w Szczecinie w Gospodarstwie 
Agroturystycznym w Smętowicach. Przy-
było Nas ponad 600 osób (w 2016 r. – 393, 

w 2017 r. – 464), co dodatkowo podniosło 
temperaturę otoczenia.

Więcej zwierząt, więcej placów zabaw, 
więcej stołów z ławkami i animatorów, 
więcej Nas. Spotkania w tak licznym 
gronie po pracy, bez wydawałoby się co-
dziennych obciążeń mają swoją niezaprze-
czalną wartość. No i można było zrobić 
sobie profesjonalny makijaż, chociaż tylko 
dzieci skorzystały.

W tym roku również byliście hojni, 
uzbieraliśmy 3.135 zł. Jak do tej pory jest 
to najwyższa suma uzyskana w trakcie po-
żegnania lata. W imieniu wychowanków 
Domów Dziecka, dziękuję. 

Do zobaczenia na Mikołajkach i w przy-
szłym roku w plenerze.

Wszystkie zdjęcia dostępne są pod adresem 
http://galeria.oil.szczecin.pl/

Pożegnanie lata z OIL w Szczecinie
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PRAWO

Maria Rachwał‑frankowska  
– radca prawny

Wśród zadawanych przez Państwa 
pytań pojawiła się ostatnio kwe-
stia treści pieczątki lekarskiej, 
a konkretnie tego, czy piecząt-

ka ta powinna zawierać wskazanie tytułu 
zawodowego, tj. zwrot „lekarz” lub „lekarz 
dentysta”. Warto więc w ramach niniej-
szego artykułu przypomnieć regulacje od-
noszące się do omawianego zagadnienia.

Kwestia treści pieczątki lekarza lub 
lekarza dentysty nie została uregulowa-
na w ustawie o izbach lekarskich, ani też 
w ustawie o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty. Niemniej omawiając poruszo-
ny problem należy powołać się na dwa 
akty prawne. Jednym z nich jest uchwała 
nr 110/05/IV Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dnia 16 września 2005 r. w sprawie tre-
ści pieczątki lekarskiej, drugim ustawa 
z dnia 6 września 2001 r. Prawo farma-
ceutyczne, regulująca m.in. obowiązkową 
treść recepty.

Odwołując się w pierwszej kolejności 
do ustawy Prawo farmaceutyczne, podkre-
ślenia wymaga, iż zgodnie z jej art. 96a 
ust. 1 pkt 3, recepta musi zawierać m.in. 
następujące dane dotyczące osoby wysta-
wiającej receptę lub odpis recepty: 
a) imię lub imiona i nazwisko osoby wy-

stawiającej receptę,

CO POWINNA ZAWIERAĆ  
TREŚĆ PIECZĄTKI LEKARSKIEJ

b) kwalifikacje zawodowe osoby wysta-
wiającej receptę, w tym posiadany 
tytuł zawodowy,

c) identyfikator pracownika, o którym 
mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 
28 kwietnia 2011 r. o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia,

d) numer telefonu do bezpośredniego 
kontaktu z osobą wystawiającą receptę,

e) podpis.
W tym miejscu warto przypomnieć, 

iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 
lutego 2017 r. w sprawie tytułów zawodo-
wych nadawanych absolwentom studiów, 
warunków wydawania oraz niezbędnych 
elementów dyplomów ukończenia studiów 
i świadectw ukończenia studiów podyplo-
mowych oraz wzoru suplementu do dyplo-
mu, tytułami zawodowymi są m.in. tytuł 
„lekarza” oraz tytuł „lekarza dentysty”

Mając na uwadze, iż dane osoby wysta-
wiającej receptę są najczęściej umieszcza-
ne w formie pieczątki, to w tym kontekście 
przepis ten pośrednio wskazuje, iż w treści 
pieczątki powinno widnieć sformułowanie 
„lekarz” lub „lekarz dentysta”, jako wska-
zanie posiadanego tytułu zawodowego. 
Niemniej powyższe dane mogą być za-
mieszczane na recepcie również w innej 
formie, np. poprzez ich wydruk lub ich 
odręczne dopisanie. Stąd też treści oma-
wianego przepisu nie można utożsamiać 

z obligatoryjnością umieszczenia ww. treści 
w pieczątce lekarskiej.

Nieco inaczej kwestia ta kształtuje się 
na gruncie przywołanej uchwały Naczelnej 
Rady Lekarskiej. Jak wynika z §1 ust. 1 
ww. uchwały, pieczątka lekarska zawiera 
następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2)  tytuł zawodowy, tj. „lekarz” 

(„lek.”) albo „lekarz dentysta” 
(„lek. dent.”),

3)  numer prawa wykonywania zawodu,
4) posiadane specjalizacje, zgodnie 

z brzmieniem określonym w dyplomie 
lub zaświadczeniu, potwierdzającym 
ich uzyskanie
Sposób, w jaki został sformułowany ww. 

przepis, nie budzi wątpliwości, iż treści 
opisane w pkt. 1–4 powyżej stanowią 
obligatoryjne elementy treści pie‑
czątki lekarskiej. Wynika to z użycia 
w omawianym zapisie słowa „zawiera”, 
które w przeciwieństwie do sformułowa-
nia „może zawierać” wskazuje na brak do-
wolności w doborze wymienionych w nim 
elementów.

Dodatkowo omawiana uchwała w §1 
ust. 2 zawiera również katalog fakultatyw-
nych danych, które mogą znaleźć się na 
pieczątce lekarskiej. Są to: 
1) tytuł i stopień naukowy,
2) umiejętności z zakresu węższych dzie-

dzin medycyny lub udzielania określo-
nych świadczeń zdrowotnych,

3) numer umowy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia upoważniającej lekarza 
do wystawiania recept,

4) numer telefonu,
5) adres.

Reasumując więc, podkreślić należy, iż 
wskazanie tytułu zawodowego lekarza lub 
lekarza dentysty jest obligatoryjnym elemen-
tem pieczątki lekarskiej. Zaznaczyć trzeba 
bowiem, że zgodnie z art. 8 pkt 3 ustawy 
o izbach lekarskich, członkowie izby lekar-
skiej są obowiązani stosować się do uchwał 
organów izb lekarskich, a więc m.in. rów-
nież do uchwały nr 110/05/IV Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 16 września 2005 r. 
w sprawie treści pieczątki lekarskiej.
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WARSZTATY LAPAROSKOPOWE

12. Warsztaty Laparoskopowe
dla młodych lekarzy

dr hab. n. med. Włodzimierz Majewski

W dniach 12–13 maja odby-
ły się 12. z kolei Warsztaty 
Laparoskopowe na trenażerach 
(Laparoscopic Basic Skills 

Hands-on Course), zorganizowane przez 
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego 
i Ratunkowego Wydziału Nauk o Zdro-
wiu PUM. Warsztaty są przeznaczone 
dla młodych lekarzy specjalizujących się 
w medycynie zabiegowej i zainteresowa-
nych studentów; 
https://www.pum.edu.pl/lapworkshop

O honorowy patronat poproszono rek-
tora PUM prof. dr hab. n. med. Bogusława 
Machalińskiego i Panią dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu prof. Beatę Karakiewicz.

Zwrócono się również o pomoc do 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
i Oddziału Zachodniopomorskiego Towa-
rzystwa Chirurgów Polskich.

Zabezpieczenie najnowocześniejsze-
go sprzętu do laparoskopii operacyjnej za-
pewniła jedna z firm produkujących sprzęt 
tego typu. W formie grantu uczestnicy uzy-
skali możliwość wykonywania ćwiczeń na 
6 zestawach operacyjnych do laparoskopii, 
w tym jednego z możliwością uzyskania 
obrazu trójwymiarowego (3D) oraz jednego 
z dużym ekranem wysokiej rozdzielczości 
(4K), zapewniającym optymalne warun-
ki wizualizacji tkanek, bardzo cenionym 
przez uczestników Warsztatów.

Kopie narządów jamy brzusznej do sy-
mulowanych zabiegów operacyjnych dla 
Warsztatów zapewniło Laboratorium Za-
kładu Polimerów Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technologicznego. Przygoto-
wano kopie kątnicy z wyrostkiem robaczko-
wym, wątroby z pęcherzykiem żółciowym 
dla wykonania najczęstszych zabiegów 
laparoskopowych w symulacji chirur-
gicznej. Dla kolegów specjalizujących się 
w ginekologii przygotowano kopie narządu 
rodnego. Stała współpraca z Laboratorium 
Zakładu Polimerów ZUT i poznanie opinii 
uczestników warsztatów owocuje coraz to 
lepszymi i wierniejszymi kopiami narzą-
dów do symulacji zabiegów operacyjnych.

Warsztaty utrzymują uzyskaną w ubie-
głym roku akredytację (endorsement) 
Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgii 
Endoskopowej (European Association for 
Endoscopic Surgery – EAES), najważniej-
szej europejskiej organizacji, zajmującej się 
laparoskopią; www.eaes.eu (endorsed co-
urses). Jako wykładowcę, mentora i osobę 
oceniającą z ramienia EAES zaproszono 
prof. Marka Soltesa z Uniwersytetu PJ 
Šafárika w Koszycach (Słowacja). Prof. 
Marek Soltes jest przewodniczącym ko-
mitetu edukacyjnego EAES.

Przed rozpoczęciem w krótkim wy-
stąpieniu Pani Dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu PUM, prof. Beata Karakiewicz 
MD, DM. Sc.Habil. wyraziła podzięko-
wanie organizatorowi, dr hab. Włodzi-
mierzowi Majewskiemu za organizację 
12. Warsztatów Laparoskopowych w ciągu 
6 lat, by zwiększyć wiedzę, a przede wszyst-
kim praktycznie przygotować do pracy 
w dziedzinie nowych technik operacyjnych 
młodzież medyczną z naszego regionu. 
Odczytała list gratulacyjny Rektora PUM 
z okazji 12. Warsztatów w roku 70-lecia 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego

Sesję teoretyczną rozpoczęła prezen-
tacja p. Ullricha Haefnera na temat histo-
rii i ostatnich osiągnięć w uzyskaniu jak 
najlepszego obrazu wnętrza ciała w endo-
skopii i laparoskopii z podkreśleniem zalet 
sprzętu, na którym mają ćwiczyć uczest-
nicy Warsztatów.
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Następnie uczestnicy mogli zoba-
czyć i przedyskutować sposoby wykona-
nia appendektomii i cholecystektomii 
laparoskopowej zaprezentowane przez 
ekspertów: Prof. dr hab. n. med. Andrze-
ja Modrzejewskiego i niżej podpisanego. 
Bardzo podobała się uczestnikom dys-
kusja dotycząca każdej z tych procedur: 
wprowadzenie igły Verresa, umiejscowie-
nie trokarów, wizualizacja, identyfikacja 
podstawowych struktur anatomicznych, 
tak by wiedzieć więcej o wadach i zaletach 
różnych metod postępowania.

Prof. Soltes wygłosił wykład dotyczący 
bezpieczeństwa w chirurgii laparoskopowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi 
tnąco-koagulujących. Przedstawił w spo-
sób zrozumiały problem bezpieczeństwa 
zabiegów laparoskopowych, pułapki 
w pracy z urządzeniami tnąco-koagulują-
cymi i problem łańcucha małych zdarzeń 
niepożądanych, często lekceważonych, 
a mogących doprowadzić do popełnienia 
poważnych błędów w leczeniu.

Problem ergonomii w pracy chirur-
ga przedstawiła dr Agata Baranowska, 
z Uniwersytetu Szczecińskiego, prezen-
tując wyniki badań własnych i przegląd 
piśmiennictwa wraz ze wskazówkami, jak 
ergonomicznie wykonywać ćwiczenia na 
trenażerze laparoskopowym oraz jak sto-
sować zasady ergonomii podczas operacji, 
na takie sprawy jak pozycja monitora tele-
wizyjnego, pozycja łokci, rąk, uchwyty na-
rzędzi do operacji laparoskopowych i inne.

Po zakończeniu sesji teoretycznej odby-
ło się 6 sesji treningowych w ciągu 2 dni, 
gdzie wykładowcy występowali jako men-
torzy, służąc uczestnikom radą i pomocą 
w wyuczeniu się prawidłowych technik 
operacyjnych.

W pierwszym dniu odbyły się dwie 
sesje poświęcone nabywaniu przez uczest-
ników umiejętności wykonania prostych 
zadań laparoskopowych i ćwiczeń z uży-
ciem diatermii. W drugim dniu uczestnicy 
podczas 4 sesji wykonywali symulowane 
operacje na kopiach narządów, preparu-
jąc i zawiązując podwiązki wewnętrznie, 
laparoskopowo, stosownie do nabytego 
przez siebie doświadczenia. Szczególnie 
podobała się uczestnikom możliwość wy-
konania operacji laparoskopowej z wizuali-
zacją na dużym ekranie 4K, z możliwością 
szczególnie dokładnego oglądania pola 
operacyjnego.

Ogólnie 10 lekarzy i 26 studentów, 
pomiędzy nimi 2 z Programu Angloję-
zycznego PUM, mogło ćwiczyć na 20 
trenażerach o różnej skali wierności, 
w tym 6 najwyższej klasy zestawach 
operacyjnych, wzbogacając swoją wiedzę 

i nabywając umiejętności praktyczne, 
przydatne nie tylko w specjalnościach 
operacyjnych, lecz także w takich dzie-
dzinach jak kardiologia czy radiologia 
interwencyjna i wielu innych dziedzi-
nach współczesnej medycyny. Wzrasta-
jąca liczba studentów na Warsztatach 
koresponduje z ogólnymi tendencja-
mi, dotyczącymi praktycznego przygo-
towania zainteresowanych studentów 
do zawodu już w czasie trwania studiów 
medycznych, a także do wychwytywania 
najzdolniejszych do dalszego kształcenia 
specjalistycznego.

Prof. Soltes oficjalnie ocenił nasze 
Warsztaty laparoskopowe na trenażerach 
jako bardzo dobre, co obliguje nas do utrzy-
mywania wysokiego poziomu szkolenia, 
by uzyskać znowu akredytację, a przez 
to zapewniać wysoką rangę tej imprezy 
szkoleniowej.

Ta drogą organizatorzy pragną po-
dziękować Okręgowej Izbie lekarskiej 
w Szczecinie za udzieloną pomoc w tej 
i następnej edycji Warsztatów, która 
to pomoc przyczynia się do zapewnienia 
uczestnikom Warsztatów szkolenia teore-
tycznego, a przede wszystkim rzetelnego 
szkolenia praktycznego na unikalnym 
sprzęcie, w tej tak potrzebnej dziedzinie 
nowoczesnej wiedzy medycznej. Organi-
zatorzy mają nadzieję, że przełoży się to 
na lepsze i nowocześniejsze udzielanie 
pomocy zabiegowej mieszkańcom nasze-
go regionu.

Następne Warsztaty odbędą się 10 i 11 
listopada 2018 r., osoby chętne serdecznie 
zapraszamy. Członkowie Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie otrzymują zniżkę 
w opłatach.
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dr n. med. Grzegorz Czajkowski 

Na początku czerwca na dwóch pięknie zlokalizowanych polach golfowych  
– Modrym Lesie w Choszcznie oraz w Binowie, odbyły się XVIII Mistrzostwa Polski 
Lekarzy w Golfie. Oprócz kategorii „brutto” (nieuwzględniającej handicapu) lekarze 
rywalizowali w formacie stableford, w trzech grupach – 0–20,4; 20,5–32,4 oraz 32,5–36. 
Ponadto dla początkujących zorganizowano Akademię Golfa, a dla golfistów niezwiązanych 
z lekarskim fachem – turniej towarzyszący. Wysoka frekwencja i bardzo dobre wyniki 
tylko potwierdziły, że golf niezmiennie cieszy się ogromną popularnością w środowisku 
lekarskim. Chociaż i tutaj można było zauważyć „lukę” pokoleniową. 

W poszczególnych grupach triumfowali:
 – Mężczyźni brutto: Krzysztof Korta
 – Kobiety brutto: Aleksandra Smaga
 – Stableford netto 0–20,4: Krzysztof Korta 
 – Stableford netto 20,5–32,4: Aleksandra Smaga 
 – Stableford netto 32,4–36: Ewa Duda 

Zapraszamy w przyszłym roku na kolejną edycję Mistrzostw Polski Lekarzy w Golfie! 
A może dołączą do nas również Rezydenci?

Zdjęcia: Binowo Park Sp. z o.o.

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie 
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Żegluj z nami – lekarzami
XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich w żeglarstwie klasa OMEGA
15–17.06.2018 r., jezioro Miedwie, Morzyczyn

W poszukiwaniu wiatru… tak rozpoczęły się regaty or-
ganizowane przez Komisję ds. Kultury, Sportu i Re-
kreacji ORL w Szczecinie. Na Mistrzostwa zgłosiło 
się 9 załóg, ukończyło 6.

Przez dwa dni pogoda była afrykańska – 30°C i powyżej oraz 
zero wiatru. Organizatorzy w takiej sytuacji zapewniali żegla-
rzom-lekarzom regaty tzw. spacerowe, to znaczy Omegi pływały 
na uwięzi, za motorówkami lub na pagajach, ku wielkiej radości 
plażowiczów, bo show w ich wykonaniu było wspaniałe.

Trzeci dzień należał w końcu do żeglarzy. Wspaniała pogoda, 
28°C, siła wiatru od 3 do 4°B pozwoliły na przeprowadzenie 
6 biegów (bez wywrotki i innych incydentów).

Walka o medalowe miejsca była zażarta do samego końca. 
Wszyscy żeglarze zostali nagrodzeni dzięki życzliwości part-
nerów regat. 

W tym miejscu chcę podziękować za pomoc w organizacji 
Mistrzostw oraz ufundowanie nagród: Panu Mirosławowi Przy-
siwkowi – Wójtowi Gminy Kobylanka, Pani Iwonie Wiśniewskiej 
– Staroście Stargardzkiej, Panu Rafałowi Zającowi – Prezy-
dentowi Miasta Stargard, Pani Elżbiecie Szumskiej – Dyrektor 
Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie, firmom UNITY 
LINE i Inter Polska, członkom Stowarzyszenia Miedwie oraz 
Pani Aleksandrze Zalewskiej-Stankiewicz, bez których pomocy 
nasza impreza by się nie odbyły.
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Wyniki końcowe:

I miejsce 
załoga z Opola 

Anna Adamska, 
Sylwester Pikor, 

Piotr Koriat

II miejsce – załoga z Białegostoku 
Paweł Pietrusewicz,
Michał Dębczyński, 

Maciej Janica

V miejsce – załoga z Olsztyna 
Stanisław Danieluk,

Zbigniew Gugnowski, 
Stanisław Adamowicz

III miejsce – załoga ze Szczecina
Grzegorz Skobel, 
Robert Jaszczur, 
Bartosz Kędzior

VI miejsce – załoga z Wrocławia
Jacek Chodorski, 

Marek Helemejko,
Marcin Wójcik

IV miejsce – załoga łączona  
ze Szczecina i Wrocławia 

Kamila Lassocińska, Piotr Lassociński, 
Katarzyna Markowska

Puchar Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie  

dla najlepszej załogi ze Szczecina 
otrzymali: Grzegorz Skobel, 

Robert Jaszczur, Bartosz Kędzior

Wszystkim lekarzom/żeglarzom serdecznie gratulujemy i zapraszamy za rok na XIV Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich 
w żeglarstwie klasa OMEGA!

Szczególne podziękowania składam: Grzegorzowi Czajkowskiemu, Halinie Ey-Chmielewskiej, Zbigniewowi Greleckiemu, Kamili Sidor.

Komandor Regat – Halina Teodorczyk



lek. Maciej Mrożewski

Kategorie: Open, +45, Mixt, Panie
Miejsce: Niechorze – plaża, 4 profesjonalne boiska, trybuny
Sędziowie: licencjonowani – Polskiego Związku Piłki Siatkowej
Organizatorzy: Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, Komisja ds. Kultury,  
Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie, Maciej Lewandowski, Maciej Mrożewski, Cezary Sierant
Współorganizacja: Naczelna Izba Lekarska – Komisja Sportu – Jacek Tętnowski, 
„Dworek Prawdzic” Niechorze
Warunki atmosferyczne: 4 dni, pogoda spokojna, ciepło, słonecznie
Rozegrano: ponad 90 meczów
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XII Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w siatkówce plażowej
14–17.06.2018 r., Niechorze



Wojciech Luboń/Jakub Michalski – 1. miejsce w kategorii Open
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Wyniki rozgrywek:

Kategoria: Kobiety
1. Natalia Czarnecka/Katarzyna Lipska
2. Magdalena Dziedzic/Monika Osajca-Kanyion
3. Katarina Jędrycha/Elżbieta Buszkiewicz-Nowak
4. Anna Janek/Małgorzata Czechowska

Kategoria: +45
1. Bartosz Ruszkowski/Jacek Duszkiewicz
2. Tomasz Chejchman/Piotr Stachlewski
3. Marek Komar/Krzysztof Zakrzewski

Kategoria: Mixty
1. Monika Osajca-Kanyion/Peter Kanyion
2. Katarzyna Lipska/Mateusz Patkowski
3. Anna Pustelnik/Rafał Pustelnik
3. Elżbieta Buszkiewicz-Nowak/Michał Leśnikowski

5. Małgorzata Kozikowska/Wojciech Luboń
6. Marta Jabłecka/Piotr Jabłecki
7. Anna Janek/Radosław Janek
8. Edyta Puśledzka/Mateusz Puśledzki

9. Magdalena Dziedzic/Dawid Dziedzic
10. Małgorzata Czechowska/Tomasz Wawrzak
11. Alicja Buszkiewicz/Krzysztof Zakrzewski
12. Natalia Czarnecka/Michał Czarnecki

13. Aneta Piwowarczyk/Grzegorz Piwowarczyk
14. Katarina Jędrycha/Wojciech Jędrycha
15. Magdalena Pytka/Krzysztof Pytka
16. Urszula Sachadel-Solarek/Aleksander Solarek
17. Sylwia Nalewajko/Wojciech Nalewajko

Kategoria: Open
1. Jakub Michalski/Wojciech Luboń
2. Peter Kanyion/Bartosz Kuta
3. Mateusz Puśledzki/Jacek Górny
4. Rafał Pustelnik/Michał Leśnikowski

5. Bartosz Ruszkowski/Jacek Duszkiewicz
6. Wojciech Kusak/Adam Mroczka
7. Mateusz Patkowski/Wojciech Jędrycha
8. Wojciech Nalewajko/Tomasz Kozłowski

9. Aleksander Romanienko/Artiom Radczenko
10. Rafał Paczała/Tomasz Chejchman
11. Michał Fatyga/Przemysław Rosak
12. Piotr Jabłecki/Stawicki

13. Marcin Droździel/Rafał Karski
14. Tomasz Dunaj/Michał Czarnecki
15. Piotr Stachlewski/Bartłomiej Rychlewski
16. Tomasz Wawrzak/Radosław Janek

17. Marek Komar/Maciej Mańczak
18. Grzegorz Piwowarczyk/Bartosz Waszczyszyn
19. Krzysztof Sidorowicz/Dawid Kondratowicz
20. Dawid Dziedzic/Marek Lisiecki
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Wojciech Nalewajko/Tomasz Kozłowski

Bartosz Ruszkowski/Jacek Duszkiewicz – 1. miejsce w kategorii +45

Katarzyna Lipska/Natalia Czarnecka

Anna Janek/Małgorzata Czechowska

Radosław Janek/Cezary Sierant
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fotografie: K. Widecka, M. Mrożewski

Michał fatyga, Dariusz Adamczyk, Przemysław Rosak Jadwiga Karłowska Van Bergen (Dworek Prawdzic), Cezary Sierant,  
Maciej Mrożewski (80‑lecie), Irmina Mrożewska, Maciej Lewandowski

Rafał Karski/Marcin Droździel, Dawid Dziedzic/Marek Lisicki Nagrody organizatora dla Macieja i Irminy Mrożewskich – 80‑lecie

Wojciech Kusak/Adam Mroczka Anna Janek/Radosław Janek – 7. miejsce Mixt, Maciej Lewandowski,  
Cezary Sierant, sędzia główny

Grzegorz Piwowarczyk/Bartosz Waszczyszyn Maciej Lewandowski, Katarina Jędrycha/Elżbieta Buszkiewicz‑Nowak – 3. miejsce 
w kategorii Pań, Cezary Sierant

Mateusz Patkowski/Wojciech Jędrycha, Michał fatyga/Przemysław Rosak Maciej Lewandowski, sędzia główny, Marcin Droździel/Rafał Karski – 13. miejsce 
w kategorii Open, Cezary Sierant



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!
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Drużyny siatkarzy reprezentujące Okręgową Izbę Lekarską 
w Szczecinie w składzie:
 – Adam Kurpik
 – Cezary Sierant 
 – Łukasz Przybylski
 – Maciej Lewandowski
 – Marcin Droździel
 – Paweł Pędich
 – Rafał Karski
 – Robert Przybyszewski
 – Sebastian Radziak
 – Sebastian Sokołowski
 – Siergiej Gierżot
 – Tomasz Wawrzak
 – Witold Pędich 

oraz drużyna seniorów w składzie:
 – Cezary Sierant
 – Łukasz Przybylski
 – Maciej Lewandowski
 – Marcin Droździel
 – Mirosław Niedzin
 – Paweł Pędich
 – Rafał Karski
 – Robert Przybyszewski
 – Tomasz Kucharczyk
 – Tomasz Wawrzak

zdobyły srebrne medale XVI Igrzysk Lekarskich.

Gratulujemy!

XVI Igrzyska Lekarskie 
Srebrni siatkarze z OIL w Szczecinie
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Dariusz Adamczyk

W dniach 18–20 maja 2018 roku na kortach Szczecińskiego 
Klubu Tenisowego odbył się VIII Turniej Tenisowy Lekarzy.

Kategorie: open, gra podwójna (mikst)
Miasto: Szczecin
Sędzia naczelny: Łukasz Krzystek
Organizator: Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL 
w Szczecinie
Dyrektor turnieju: Dariusz Adamczyk
Piłki turniejowe: Head

Podziękowania dla Prezydenta Miasta Szczecina, Polmotor 
KIA Polska, Sport Club, Polfa Tarchomin, Nutrend, Szczeciński 
Klub Tenisowy.

Wyniki:

Kategoria Kobiety:
1. Katarzyna Sprot-Brzozowska
2. Agnieszka Giermak
3. Mirosława Zwierełło

Kategoria Mężczyźni:
1. Dariusz Koch
2. Filip Stelter
3. Roland Zwierełło

Mikst:
1. Dariusz Karoń/ Przemysław Siewiński (sponsor)
2. Włodzimierz Bojułko/Andrzej Narożnik

VIII Turniej Tenisowy Lekarzy 
Szczecin 2018

Karty sportowo  ‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie

FitProfit: 125,00 zł 
cena karty nielimitowanej

FitSport: 59,00 zł 
cena karty na 8 wejść

Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji  
ds. Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskali możliwość 
skorzystania z karnetów sportowo  ‑rekreacyjnych.

W ramach jednej karty będziecie Państwo mogli korzystać 
z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua 
aerobik, sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne…

Członkowie zgłaszają się do programu poprzez wypełnienie 
formularza zamieszczonego na stronie www.oil.szczecin.pl 
w zakładce „Sport, kultura i rekreacja”.

Zapisy na stronie internetowej przyjmowane są do 8 dnia  
każdego miesiąca.

Zgłoszeni Członkowie otrzymają e  ‑mail z linkiem do rejestracji 
i płatności, którą trzeba dokonać do 14 dnia każdego miesiąca.

Do wyboru dwie opcje: 
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KOłO SENIORA

XVIII Igrzyska Sportowe Seniorów
dr Roman Milkiewicz

W ścisłym nawiązaniu do tradycji, od 17 lat w czerwcu 
odbywają się zawody sportowe lekarzy seniorów na-
zywane Olimpiadą. Grecy od zarania dziejów pasjo-
nowali się zawodami w różnych dziedzinach. Każde 

polis organizowało je u siebie i różne były reguły. Największą 
sławą cieszyły się igrzyska organizowane na cześć Zeusa w Olim-
pii. Pierwsze takie igrzyska, w których uczestniczyły wszystkie 
państwa greckie, odbyły się w 776 p.n.e. Igrzyska te stały się 
tak ważną częścią greckich obrzędów, że liczono od nich czas 
wydarzeń historycznych. W zawodach uczestniczyli wyłącznie 
mężczyźni. Występowali nago. Kobiety pod żadnym pozorem nie 
mogły uczestniczyć nawet jako obserwatorki. 

W naszych zawodach udział brały głównie panie – ponad 90% 
występujących. Mimo moich sugestii i gorącej temperatury panie 
nie zdecydowały się na występ bez ubrania. Starożytne igrzyska 
trwały do 393 n.e., przerwano je z rozkazu Teodozjusza I, który 
uznał je z relikt pogański. 

Nowożytne igrzyska olimpijskie wznowiono w 1896 roku 
w Atenach, czego inicjatorem był francuski działacz sportowy 
i pedagog, baron Pierre de Coubertin. W Olimpii jedyną nagrodą 
był wieniec z dzikiej oliwki i sława. Zwycięzcy cieszyli się olbrzy-
mim szacunkiem i niejednokrotnie zawdzięczali temu wysokie 
stanowiska i bogactwo. 

W tegorocznych zawodach zwyciężyła dr Barbara Zalewska. 
Otrzymała autentyczny wieniec z dzikiej oliwki, piękny puchar 
oraz sprzęt sportowy do następnych przygotowań. 

Nagrody za zajęcie I miejsca w poszczególnych konkuren-
cjach otrzymały:
 – rzut do celu – dr Danuta Olkuśnik-Grudzińska
 – koszykówka – dr Zofia Sebastyjańska
 – kręgle – dr Mirosława Chudyk
 – rozciąganie gumy – dr Sabina Ostrowska.

Zawody odbyły się w pięknej Marinie pani Aleksandry Ko-
cewicz, w miłej atmosferze, przy wspaniałej pogodzie, z dobrym 
poczęstunkiem i muzyką.

Zdjęcia: dr Roman Milkiewicz 

WAżNE DLA LEKARZY SENIORóW OIL W SZCZECINIE
NASZE JESIENNE SPOTKANIA W 2018 ROKU:

UWAGA!!! OD PAŹDZIERNIKA ZMIANA GODZINY NA 16.00.

10 PAŹDZIERNIKA 2018 – godz. 16.00. – Klub Remedium 
wykład, pt. „CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW, JAK ROZPOZNAĆ, JAK LECZYĆ?”  

– prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz‑Fabrycy.

14 LISTOPADA 2018 – godz. 16.00. – Klub Remedium 
koncert zespołu „ARTES ENSAMBLE” Andrzej i Małgorzata Janaszek, pt. „POLONEZA CZAS ZACZĄĆ.”

12 GRUDNIA 2018 – godz. 16.00. – Klub Remedium 
KONCERT KOLĘDOWY CHÓRU OIL W SZCZECINIE 

REMEDIUM – WIGILIA U SENIORÓW I POŻEGNANIE 2018 ROKU.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.

Przewodnicząca Koła Seniora – Halina Teodorczyk, tel. 517 905 224, e‑mail: halte@wp.pl 
Biuro OIL, Mirosława Fryś, tel. 91 48 74 936 wew. 110
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OKIEm HIPOCHONDRYKA

Okiem hipochondryka
Zdrowo z TV

– Ja już kompletnie głupi jestem. 
Więcej TV nie oglądam. Szkoda zdrowia 
– stwierdził mój kolega, również wybitny 
hipochondryk. Okazało się, że wcale nie 
chodzi mu o np. jakość telewizyjnej pub-
licystyki czy rozrywki. Ale o propagowanie 
zdrowego trybu życia. Hipochondrię swą 
odkrył u siebie dość niedawno, ale szybko 
nadrobił zaległości w tej dziedzinie, do-
łączając do elity domorosłych ekspertów 
chorób wszelkich, metod ich leczenia oraz 
wiernych wyznawców dr Google. Po zba-
daniu sobie wszystkiego co tylko można 
uznał, że jednak lekarze nie wszystko pa-
cjentowi powiedzą. Dlatego też stał się na-
miętnym czytelnikiem ksiąg medycznych, 
pewnego czasopisma o podobnym tytule 
i oglądaczem wszelkich telewizji śnia-
daniowych, a zwłaszcza pewnych części 
tych programów, a dotyczących zdrowia 
oraz poradnictwa – jak się ustrzec przed 
chorobami, które przecież czyhają na 
człowieka na każdym kroku, za każdym 
rogiem i w każdej sytuacji. A atakują prze-
cież podstępnie i znienacka, bez wypowie-
dzenia wojny, bez pogróżek nawet jakichś, 
cicho, z tzw. „partyzanta”, a zostając przy 

terminologii wojskowej, to czasami nawet 
posługując się tzw. blitzkriegiem (czyli 
wojną błyskawiczną).

– Profilaktyka podobno jest najważ-
niejsza. Lepiej zapobiegać niż leczyć – 
powtarzają od zawsze lekarze – cytował 
kolega jak mantrę. I szukał odpowiedzi na 
nurtujące go pytania dotyczące zdrowia 
właśnie w mediach. I chyba się rozczaro-
wał. Spotkany na ulicy wylewał nie tylko 
czarę goryczy, ale jej prawdziwe wiadra. 
W dodatku złorzecząc na prawo i lewo, wy-
grażając pięściami, miotając przekleństwa 
i wyrazy powszechnie uznane za wulgar-
ne. A wszystko pod adresem niektórych 
mediów.

– Jak to jest. Włączam rano jedną sta-
cję TV, a tam mówią, że np. pewien owoc 
jest zdrowy jak cholera i trzeba go jeść ile 
się da, na kilogramy. Kilka dni później 
ekspert w innej stacji TV przekonuje, że 
ten owoc jest ok. Ale przy jego spożywaniu 
trzeba zachować umiar, bo zawiera cukier 
i coś tam jeszcze. Lepiej więc uważać. Mija 
kilka kolejnych dni i w innej stacji dowia-
duję się, że lepiej w ogóle i pod żadnym 
pozorem nie jeść tego owocu, bo to różnie 

tam z nimi bywa, a do końca to on nie jest 
jeszcze przebadany. Ludzie! No to jeść czy 
nie jeść? A jeżeli spożywać, to ile – dużo 
czy mało? I kiedy? Komu uwierzyć? Co 
ekspert, to inna opinia! – zastanawiał się 
kolega – hipochondryk.

Ale to nie jedyny jego problem.
– Codziennie media bombardują mnie 

informacjami, że np. takie warzywo albo 
jakaś przyprawa chroni przed choroba-
mi i jak będę je spożywać codziennie, to 
mogę spać spokojnie – będę zdrowy i długo 
żył. Ludzie! Ale tego jest tyle, że nie spo-
sób wszystko spożywać codziennie! Raz 
spróbowałem i skomponowałem sobie 
menu z kilku takich „zabójców chorób”. 
Przez cały dzień faszerowałem się tym 
ochoczo, czekając na jakieś rewelacyjne 
efekty. I co? Były. Pojawiły się szybciej niż 
się spodziewałem i trochę inne niż te, na 
które liczyłem. Skończyło się gigantycznym 
rozwolnieniem oraz całonocnym pobytem 
w toalecie. Trzeba mieć zdrowie, żeby się 
zdrowo odżywiać – zakończył smutno ko-
lega – hipochondryk.

Dr Somatoformik
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PLENER JUż DOJRZAłY

Plener już dojrzały
Mieczysław Chruściel

Osiemnastka. Wiek dojrzały. Można 
oddać głos, pobrać się z ukochaną osobą, 
decydować samodzielnie. Można też jeź-
dzić na plenery z kolegami lekarzami. To 
kawał czasu. W czasie tych osiemnastu lat 
na plenerach powstało tysiące prac w róż-
nych technikach. Przez ostatnie lata utrzy-
mał się niemal stały skład uczestników. 
Mamy niezmiennie jednego lidera naszej 
grupy. To Włodek – emerytowany chirurg 
z Warszawy. Dziś emerytowany, lecz kiedy 
zaczynał przygodę z malarstwem, czyn-
nie wykonywał swój zawód. Zresztą część 
z nas także jest już dziś emerytowana. To 
pięknie, że potrafiliśmy odnaleźć w sobie 
tę pasję, która nie była tylko przebłyskiem 
jednego sezonu. Włodek jest bardzo uty-
tułowany artystycznie, sprawując wiele 
ważnych funkcji. Pisałem o nim nieco 
w poprzednim numerze „Voxa” i więcej 
przed laty, prezentując jego sylwetkę i por-
tret. Włodek budzi szacunek i uznanie. Pod 
maską przystojnego, surowego mężczyzny 
kryje się człowiek wyjątkowo sympatyczny, 
koleżeński i miły. Łagodny olbrzym – tak 
go określiłem, spotykając po raz pierwszy. 
To on potrafił zaszczepić w nas potrzebę 
wspólnego obcowania, tych corocznych 
spotkań, w czasie których ogrzewamy się 
ciepłem wspólnej namiętności i przyjaź-
ni. Specjalizuje się w malowaniu pejzaży. 
Pracuje szybko i skutecznie. Jego akrylowe 
prace są profesjonalne. Zawsze budzą zain-
teresowanie i podziw. Sympatyczny sposób 

bycia i zręczność malowania zjednują mu 
wielu fanów, a zwłaszcza fanek. 

Malarstwo Ani jest dojrzałe i ugrunto-
wane dogłębną analizą tematu. Jej kunszt 
i podejście do sztuki są wyjątkowo poważne 
i dociekliwe. To intelektualna przygoda. 
Umiejętność i celowość stosowania malar-
skich środków wyrazu wynikają z głębokiej 
refleksji i znajomości rzeczy. Ciekawie jest 
słuchać pasjonujących wywodów Ani, któ-
rej wielka wiedza z zakresu historii sztu-
ki zadziwia niemal każdego. Jej delikatna 
postura idealnie harmonizuje 
z nienachalnym, acz przekony-
wającym przekazem w czasie 
korekty oglądanych prac. Jej opo-
wieść jest niczym „Teoria widze-
nia” – słynny traktat o malarstwie 
Władysława Strzemińskiego. Od 
niej można nauczyć się patrzenia 
na obraz, zasad kompozycji, uło-
żenia indywidualnej palety barw. 
Wiele godzin spędzonych na roz-
mowach o sztuce, a o malarstwie 
w szczególności, umocniło mnie 
w przekonaniu, że malowanie, 
nawet jeśli jest ono amatorskie, 
stanowi akt wyzwolenia i ekspre-
sji osobowości, zaś sam proces 
tworzenia jest najważniejszy, nie-
zależnie od uzyskanego efektu. 
Nie można bowiem zakładać, że 
wszystko, co zaczynamy, musi 
się skończyć sukcesem. Cza-
sem próba dążenia do doskona-
łości, jeśli jest w odpowiednim 

momencie przerwana, staje się dziełem. 
Tak powstają eseje, miniatury poetyckie, 
muzyczne etiudy, filmowe krótkie metraże. 
Z przysłowiową dozą niepewności wręcza-
łem więc Ani jej portret, który namalowa-
łem na tym plenerze. Ania od wielu lat 
obcuje z profesjonalną sztuką w pracowni, 
gdzie zajęcia prowadzi zawodowy artysta 
malarz. Z pewnością sama podołałaby roli 
wykładowcy malarstwa, gdyby nie obowiąz-
ki zawodowe w gabinecie stomatologicznym 
w stolicy. 
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PLENER JUż DOJRZAłY
Gabinet internistyczny w Markach nie 

pozwala na szerokie rozwinięcie skrzydeł 
Tadeuszowi – wybitnemu artyście mala-
rzowi, obdarzonemu niezwykłym darem. 
Tak, tytuł artysty malarza otrzymał wraz 
z uzyskaniem członkostwa w artystycznej 
gildii. To jego podziwiałem od pierwszego 
zetknięcia się z cudownymi olejnymi obra-
zami o wyważonych tonacjach i łagodnych 
kontrastach. Ania twierdzi wprawdzie, że 
Tadeusz „podkręca” kolory, niech tam, ale 
za to jak wspaniale je „podkręca”. Tadeusz 
jest tajemniczy, lubi pracować w odosob-
nieniu. Maluje swoje obrazy w wielkim 
skupieniu. Odsłania je w końcu i budzi 
podziw, rzuca na kolana. Jest niedościgły 
w przekazywaniu nastroju, operowaniu 
światłem, posługiwaniu się syntetyczną, 
barwną plamą. Szczegół sprowadza do nie-

zbędnej konieczności. W jego pejzażach 
i portretach właściwie nie czuje się rysun-
ku, tam jest czyste malarstwo. Takie, jak 
uprawiano sto lat temu, czyste i piękne. 
Takich warsztatowych umiejętności naby-
wa się przez lata pracy. Talent otrzymuje 
się od Boga zaraz na początku. Wybucha 
on już we wczesnym dzieciństwie, albo 
drzemie sobie cichutko, aby po latach, jak 
zbłąkany wędrowiec znaleźć w końcu swoją 
przystań w zaciszu życiowej dojrzałości. 

Tak przydarzyło się Wiktorii – eme-
rytowanej laryngolożce z Warszawy. Jej 
sposób tworzenia obrazu, swoiste „mięso 
malarskie”, wyraźny ślad pędzla, jak oso-
bista sygnatura, tworzą niepowtarzalną 
atmosferę jej olejnych prac. Podobnie cha-
rakterystyczne są pastele. I jeszcze ten jej 
sfatygowany słomkowy kapelusz, otulający 

posiwiałe skronie, które kiedyś z luboś-
cią malowałem… Profesorowie akademii 
sztuk pięknych – jurorzy dorocznych wy-
staw malujących lekarzy nie raz doceniali 
tę fascynującą dojrzałość. Podziwiają także 
lekkość jej ręki, a nade wszystko ciągłe 
poszukiwanie nowego sposobu kreacji. 
Oni dobrze nas znają. Wiedzą kto i co. 
Nagradzają, bo taka jest umowna kon-
wencja ogólnopolskich prezentacji, lecz 
w kuluarach mówią, że każdy zasługuje 
na uznanie i szacunek. 

Na uznanie i szacunek zasługuje 
szczególnie niezawodny rysownik, piani-
sta i kompozytor Stefan. Jego fotograficzna 
wręcz pamięć pozwala odtworzyć niewia-
rygodnie precyzyjnie detale zaobserwowa-
nych budowli, drzew, ludzi i przedstawić 
ten cały bajkowy świat w ilustracjach 
niewielkich formatów, niczym legendar-
ny Nikifor czy Jan Marcin Szancer. Jako 
wytrawny psychiatra woli słuchać niż 
mówić. To sprawia, że w chwilach zadu-
my zastanawiamy się nad przydatnością 
naszej sztuki. Czy jest potrzebna? Sądząc 
z przekroju wiekowego uczestników plene-
ru, gdzie przeważał wiek dojrzały i starszy, 
uważam, że tak. I to z wielu powodów. We 
współcześnie panującej pogoni za sukce-
sem zawodowym i materialnym jest wręcz 
nieodzowna. Pozwala zwalczać codzienny 
stres, przeciwdziała wypaleniu zawodo-
wemu. Sztaluga potrafi zatrzymać, uczy 
cierpliwości. Pozwala zastanowić się nad 
sobą i nad światem. Daje szansę na odda-
lenie się od zgiełku codzienności i jazgotu 
mediów, na pochylenie się nad naturalną 
potęgą narodzin i przemijania.

Coraz częściej słucham Mozarta i Grie-
ga. Cierpiąc na niedostatek wiedzy filo-
zoficznej i marząc o spokojnej i zdrowej 
starości, mimo wszelkich niedostatków co-
dzienności czuję się szczęściarzem. Wiem, 
że za kilka lat doktorat i specjalizację, za-
szczyty i honory trzeba będzie odwiesić na 
haku. Pożegnać się z praktyką, cieszyć się 
ciepłem domów dzieci i wnuków. Świado-
mość tego odwiecznie powtarzającego się 
rytuału przemiany pokoleniowej sprzyja 
refleksji nad przemijaniem i ulotnymi war-
tościami rzeczy. To piękne, że dziesięciolet-
ni Mikołaj dzielnie towarzyszył dziadkowi 
na plenerze i z wielkim zapałem malował.

Malarstwo to także dręczące zmaga-
nia z wątpliwościami, obolałe ramiona, 
obrzęknięte nogi. W czasie niezliczonych 
godzin spędzonych ze sobą na wewnętrz-
nym dialogu pozwala smakować ten świat, 
zastanawiać się nad sobą i własną wrażli-
wością. Kiedy odbieramy dzieło od artysty, 

rękodzielnika czy twórcy, dostajemy więcej 
niż tylko przedmiot. Zbieramy plon jego do-
tychczasowej pracy i doświadczeń. Dotyka-
my tysięcy godzin porażek i eksperymentów, 
dni, tygodni i miesięcy frustracji, ale także 
chwil wspaniałych uniesień, czystej radości 
i euforii. Otrzymujemy kawałek serca, część 
duszy i moment czyjegoś życia, a także dzię-
ki naszemu mecenatowi pozwalamy mu 
dalej żyć i rozwijać swój talent i pasję. 

Ta refleksja nad sensem artystycznej tułacz-
ki rodzi poczucie wdzięczności za wsparcie 
materialne ze strony lekarskich organów 
samorządowych, zarówno naczelnych, jak 
i terenowych, w postaci delegacji i dopłat. 
Pomagajmy kolegom artystom, zwłaszcza 
tym, którzy zawodowo już nie pracują.

Wybaczcie Koledzy, że nie mogę dziś 
napisać o wszystkich Was, którzy byliście 
uczestnikami tegorocznego, XVIII Ogól-
nopolskiego Pleneru Malarskiego Leka-
rzy w maju tego roku w Rewie. O naszej 
najmłodszej portrecistce Kasi, jakże rados-
nej i utalentowanej muzycznie i wokalnie, 
o Danusi, Basi, Joli, Grażynie, obu Jolach, 
Krystynach i Aniach. Także o Halince, Ro-
bercie i Hani, a szczególnie napisać o Joli, 
która przyjeżdża specjalnie aż z Kalifor-
nii. Wdzięczną pamięcią ogarniam tych, 
którzy malują już niebiańskie krajobrazy, 
szczególnie ciepło wspominając Zbigniewa 
– mistrza pędzla i pióra. Wielu z Was tylko 
przez chwilę malowałem na płótnie, ale 
przez wiele lat noszę w sercu. Pozdrawiam 
wszystkich, gratuluję dojrzałości i z nie-
cierpliwością odliczam dni do następnego 
spotkania w przyszłym roku. 

fotografie: Mirosława Chruściel 
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mEDYCY DLA AfRYKI

Agata Żuromska i Dorian Scheuring 
– Koordynatorzy Lokalni Projektu 

„Medycy dla Afryki” 

21 kwietnia Aula Rektoratu 
Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie po 
raz kolejny zgromadziła pa-

sjonatów Afryki i wolontariatu. Podczas 
drugiej już edycji organizowanej przez 
IFMSA (Międzynarodowe Stowarzysze-
nie Studentów Medycyny IFMSA-Poland 
Oddział Szczecin) konferencji „Medycy 
dla Afryki” mieliśmy okazję wysłuchać 
siedmiu niezmiernie ciekawych wykła-
dów obrazujących realia życia i pracy na 
Czarnym Lądzie. Tegoroczne wydarze-
nie cieszyło się nadspodziewanie wyso-
ką frekwencją i niezwykle pozytywnym 
odbiorem zarówno ze strony władz Mia-
sta Szczecin, Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego, lokalnych mediów, jak i sa-
mych uczestników. Sympozjum skierowa-
ne głównie do przedstawicieli kierunków 
medycznych, przyciągnęło również sporą 
liczbę studentów innych uniwersytetów 
i uczniów szkół licealnych.

Uczestników konferencji po godzinie 
10 przywitali koordynatorzy szczecińskiej 
odsłony projektu „Medycy dla Afryki”. 
Inauguracyjny wykład tak jak rok temu 

wygłosiła Pani Docent Elżbieta Petriczko, 
która zrelacjonowała nam swoją ostatnią 
misję w Kamerunie. Jako drugi, o tego-
rocznym wolontariacie w miejscowości 
Wamba w Kenii, opowiedział Pan Profesor 
Jerzy Sieńko. Zaraz po przerwie kawowej 
nasi goście mieli okazję wysłuchać pre-
lekcji Agaty Żuromskiej, studentki V roku 
medycyny, która w minione wakacje wy-
jechała na praktyki lekarskie do Ghany. 
W czasie kolejnego wykładu Pani Doktor 
Natalia Łanocha-Arendarczyk pokazała 
nam, jak chronić się przed zachorowa-
niem na groźne tropikalne choroby pa-
sożytnicze. Pan Jacek Jarosz przedstawił 
nam, z jakimi trudnościami musiał zmie-
rzyć się jako ratownik medyczny w trak-
cie pracy w Zambii i na Madagaskarze, 
a Pani Doktor Olga Korycińska z SASA 
Foundation zrelacjonowała uczestni-
kom naszej konferencji swój wolontariat 
w Tanzanii. Jako ostatnia swoimi afry-
kańskimi doświadczeniami podzieliła się 
Pani Doktor Renata Popik, która w czasie 
prelekcji przeniosła nas do Perły Afryki, 
czyli Ugandy. Po zakończeniu sympozjum 
wśród jego gości rozlosowaliśmy nagrody 
w postaci książek ufundowanych przez 
jednego z naszych sponsorów.

Organizacja tak dużego wydarze-
nia nie mogłaby mieć miejsca, gdyby 

nie ogromne wsparcie naszych spon-
sorów i patronów. Konferencja „Medycy 
dla Afryki” objęta została patronatem 
honorowym Rektora Pomorskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Szczecinie 
i Prezydenta Miasta Szczecin. Za pomoc 
finansową w organizacji tegorocznego 
sympozjum szczególne podziękowania 
kierujemy w stronę Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie i Parlamentu 
Studentów Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Po raz kolejny patrona-
mi wydarzenia zostali także: Polska 
Misja Medyczna, Magazyn Kulturalny 
Horyzont i Wydawnictwo Edra Urban 
& Partner. Wszyscy oni w sposób na-
macalny przyczynili się do stworzenia 
konferencji.

Przygotowanie II edycji sympozjum 
„Medycy dla Afryki”, tak jak i rok temu, 
wymagało zaangażowania ogromnej liczby 
ludzi i instytucji. Organizatorom po raz 
kolejny udało się przybliżyć studentom 
problemy, z jakimi muszą mierzyć się 
pracujący na Czarnym Ladzie medycy, 
a z którymi będą musieli zmierzyć się i oni 
sami, gdy podejmą decyzję o wyjeździe. 
Mamy nadzieję, że akcja ciesząca się coraz 
większym zainteresowaniem wpisze się 
na stałe do kalendarza istotnych szcze-
cińskich wydarzeń. 

Medycy dla Afryki
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LEKARZE mOTOCYKLIŚCI

Mieczysław Chruściel

Dorocznym zwyczajem, już po raz 
czternasty spotkaliśmy się na zlo-
cie kończącym sezon motocyklo-
wy. Tym razem, jak w czasie kilku 

ubiegłych lat, w Słoku koło Bełchatowa. 
W ciągu tak długiego czasu poznaliśmy 
się wzajemnie i zaprzyjaźniliśmy. Trud-
no jest bywać na wszystkich zlotach, raj-
dach i spotkaniach, które organizuje Klub 
DoctorRiders. Takich okazji jest co naj-
mniej kilka w ciągu sezonu. Każdy z nas 
stara się jednak być przynajmniej na ot-
warciu sezonu i na zlocie zamykającym, 
jak ten, który odbył się w dniach 23–26 
sierpnia 2018 roku. 

Tegoroczny zlot był może nieco mniej 
liczny, ale za to bardziej rodzinny. Uczest-
niczyło w nim niemal dwieście osób. Wielu 
motocyklistów przywiozło swoje małżonki, 
narzeczone i sympatie na motocyklach, 
niektórzy przyjechali z rodzinami samo-
chodami, ciągnąc swe maszyny na mini-
-lawetach. O zgrozo, byli też tacy, którzy 
pojawili się na zlocie, lecz zapomnieli 
zabrać motocykli. Wszyscy jednak bawili 
się doskonale. W czasie walnego zebrania 
przypomniano nam po raz kolejny, że Ogól-
nopolski Klub Motocyklowy Lekarzy Doc-
torRiders jest klubem sportowym oficjalnie 

wpisanym do rejestru Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, zatem wszyscy jesteśmy spor-
towcami (sic!). I nie jest istotne to, jak duży 
bagaż nadwagi dźwiga na brzuchu którykol-
wiek z tych sportowców, albo ile kotletów 
potrafi on wchłonąć na obiad. Sportowcem 
ci on jest i basta. 

Wieczory grillowe uświetniały zespoły 
bluesowe. Wielkie brawa i „szacun” dla 
lekarskiej kapeli „Druty”. W porówna-
niu z ubiegłym rokiem zrobili oni wiel-
kie postępy, a ich „wykon” nie ustępował 
profesjonalistom. Niezwykła atmosfera 
tego widowiska udzieliła się publiczności, 
która ciasnym kręgiem otoczyła muzy-
ków i wraz z nimi, podrygując, grała na 
„niewidzialnych gitarach”. Niezły ubaw, 
zwłaszcza dla kogoś, kto oglądałby ten 
spektakl przy wyłączonej fonii. Rozmo-
wom przy piwie nie było końca. Spać po-
szły głównie dzieciaki.

Pogoda tym razem nie rozpieszczała 
nas i po raz pierwszy w historii Klubu Doc-
torRiders nie odbyła się parada motocy-
kli. W deszczowych strugach płakały więc 
nasze maszyny, stojąc smutno na placu 
przed hotelem Wodnik. Towarzystwo za-
miast dosiadać swoich stalowych rumaków 
taplało się w basenie, albo snuło po hotelo-
wych przestrzeniach, wspominając przygo-
dy z motocyklowych wypraw. Organizatorzy 
jakby przewidzieli aurę i przygotowali spe-
cjalne „slajdowisko”. Prezentowano foty 
i filmy z wypadów motocyklowych w czasie 
ubiegłorocznych i obecnego sezonu. Były 
filmy z dalekich podróży po USA i Norwe-
gii. Niektóre z nich wykonane były bardzo 
profesjonalnie. A także pouczająco. Jako 
wytrawni sportowcy nie jeździmy już zbyt 
szybko po prostej, a tym bardziej po win-
klach. Wiemy bowiem, że do 120 kilome-
trów na godzinę na tylnym siodełku siedzi 
święty Krzysztof. Powyżej tej prędkości za-
siada tam już święty Piotr. 

Na koniec spotkania odbył się bankiet, 
jak zwykle wspaniały, niczym wisienka na 
torcie. Wieczór uświetnił znany i popular-
ny duet instrumentalno-wokalny „Trzeci 
Oddech Kaczuchy”. Wszyscy klubowicze 
wystąpili w uroczystych strojach organi-
zacyjnych. Odziani w białe koszule i kami-
zelki z barwami Klubu dumnie wypinali 

piersi z logo DoctorRiders. Ja niestety nie 
zdążyłem regulaminowo naszyć barw klu-
bowych na kamizelkę, przeto wystąpiłem 
bez niej. 

Pamiętam, jak przed pięcioma laty, 
po zlocie w Pabianicach umówiliśmy się 
z Grzegorzem Krzyżanowskim (obecnym 
prezesem DoctorRiders, a zarazem ustę-
pującym wówczas prezesem Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Łodzi) na pozowanie 
do portretów. Po dojechaniu do siedziby 
OIL przy ul. Czerwonej w Łodzi zeszliśmy 

ubłoceni z naszych Harley’ów i udaliśmy 
się na piętro do gabinetu prezesa. Grzegorz 
przygotowując się do sesji pozowania ubrał 
białą koszulę, muszkę i smokingową ma-
rynarkę, pozostając w spodniach i butach 
motocyklowych. Wielkie było zdziwienie 
wchodzącej do gabinetu sekretarki, która 
widząc swojego szefa w tak dziwacznym 
stroju omal nie upuściła tacki z filiżankami 
kawy. Portrety za to udały się znakomicie. 
Ten niewielki, prezentowany wyżej otrzy-
mał Grzegorz, zaś duży, oficjalny konterfekt 
zawisł w poczcie portretów byłych prezesów 
Izby i wisi po dziś dzień w reprezentacyjnej 
sali na parterze. 

Na zakończenie tej skromnej relacji 
pragnę wyrazić szacunek i podziękowa-
nie organizatorom imprezy, w szczegól-
ności dla niestrudzonej Elżbiety Sadury. 
Reprezentacja Szczecina była tym razem 
nieliczna, ale za to radosna, co doku-
mentuje zdjęcie obok. Miejmy nadzieję, 
że w przyszłym roku Ogólnopolski Klub 
Motocyklowy DoctorRiders zasilą nowi 
kandydaci i członkowie, wśród których nie 
zabraknie reprezentantów Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie.

fotografie: Mirosława Chruściel



Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie zatrudni 

lekarzy specjalistów i/lub lekarzy w trakcie odbywania specjalizacji z chorób wewnętrznych  
w Klinice Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych. 

Szczegółowe informacje w Dziale Kadrowo‑Płacowym, tel. 91 425 30 15 

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
cennik ogłoszeń

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji

Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36 w. 116
Ogłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail:

voxmedici@oil.szczecin.pl

Wielkość

miejsce
Cała strona moduł

1/2 strony
moduł

1/3 strony
moduł

1/4 strony

IV
okładka 2000 zł 1300 zł 800 zł –

II i III 
okładka 1600 zł 900 zł 600 zł –

Strona
wewnętrzna 900 zł 500 zł 400 zł 300 zł

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

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

umowa na minimum 20 wydań cena negocjowana

Ogłoszenia drobne WEWNĄTRZ NUmERU

Nekrologi, wspomnienia o lekarzach bezpłatnie
Praca dla lekarza do 20 słów
(dla członków OIL w Szczecinie) bezpłatnie

Ogłoszenia drobne do 20 słów bez ramki 50 zł
Ogłoszenia w ramce
moduł 1/16 strony (bez koloru) 100 zł
moduł 1/16 strony (kolor) 125 zł
moduł 1/8 strony (bez koloru) 170 zł
moduł 1/8 strony (kolor) 200 zł
Dołączenie płyty CD do wydania do uzgodnienia
Insert dołączany do wydania (wykonany we własnym zakresie  
i dostarczony do miejsca kolportażu, min. 500 szt.)
C‑6 1/4 kartki 0,60 zł
C‑5 1/2 kartki 0,80 zł
C‑4 cała kartka 1 zł
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OGłOSZENIA

Sprostowanie do informacji zawartej  
w nr.  4/2018 na str. 8, dotyczącej pełnienia 
funkcji przez lek. Wiesława Kupińskiego – 
Wiceprezesa. Nastąpiła pomyłka. Wicepre-
zes ORL w Szczecinie Wiesław Kupiński jest 
członkiem Komisji ds. Kształcenia Podyplo-
mowego, a nie – jak zostało wydrukowane  
– członkiem Komisji Finansowej. 

praCa
• Poszukujemy lekarza do pracy w POZ, może być w trakcie specjalizacji.  
Gabinety przy ul. Szosa Polska, Szczecin, tel. 728 945 044, e‑mail: 
mrkris246@gmail.com

• Przychodnia Portowa Sp. z o.o. w Szczecinie zatrudni Lekarza Urologa.  
Tel. 91 44 12 102, e‑mail: sekretariat@przychodniaportowa.pl

• Przychodnia Portowa Sp. z o.o. w Szczecinie zatrudni Lekarza POZ, Stomato-
loga. Miejsce Pracy Szczecin Żydowce. Tel. 91 44 12 102, e‑mail: sekretariat@
przychodniaportowa.pl
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UCHWAłY I STANOWISKA ORL
Uchwały i stanowiska 

okręgowej rady lekarskiej 
w szczecinie 

z 13.06.2018 r.
Uchwała nr 31/2018/Viii

w sprawie zwołania nadzwyCzajnego okręgo-
wego zjazdU lekarzy okręgowej izby lekar-
skiej w szCzeCinie

§ 1.
1. Zwołuje się Nadzwyczajny Okręgowy 

Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie, zwany dalej „Zjaz-
dem” w dniu 27 czerwca 2018 r. o godz. 
14.00.

2. Miejscem Zjazdu będzie sala konfe-
rencyjna Netto Arena w Szczecinie 
ul. Władysława Szafera 3/5/7.

§ 2.
Przedmiotem obrad Zjazdu będzie:
1. Rozpatrzenie oferty zakupu nierucho-

mości położonej w Szczecinie przy ul. 
Wieniawskiego 23 na nową siedzibę 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie oraz podjęcie niezbędnych decyzji 
w sprawie jej zakupu;

2. Podjęcie uchwały w przedmiocie prze-
kroczenia kosztów określonych w bu-
dżecie OIL w Szczecinie na 2018 r., 
związanych z nabyciem i adaptacją 
zakupionej nieruchomości oraz wy-
datków związanych z jej modernizacją 
i ulepszeniem;

3. Podjęcie uchwały w sprawie losów do-
tychczasowej siedziby Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie przy ul. M. 
Skłodowskiej-Curie 11.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Preze-
sowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie.

Uchwała nr 32/2018/Viii
w sprawie przyjęCia projektU programU obrad 
nadzwyCzajnego okręgowego zjazdU lekarzy 
okręgowej izby lekarskiej w szCzeCinie zwo-
łanego na dzień 27 CzerwCa 2018 r.

§ 1.
Przyjąć projekt programu obrad Nadzwy-
czajnego Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r. 
w brzmieniu określonym w załączniku 
nr 1 do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 33/2018/Viii
w sprawie przyjęCia projektU regUlaminU 
nadzwyCzajnego okręgowego zjazdU leka-
rzy okręgowej izby lekarskiej w szCzeCinie 
zwołanego na dzień 27 CzerwCa 2018 r.

§ 1.
Przyjąć projekt Regulaminu Nadzwyczaj-
nego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Szczecinie zwołane-
go na dzień 27 czerwca 2018 r. w brzmieniu 
określonym w załączniku nr 1 do niniejszej 
uchwały.

Uchwała nr 34/2018/Viii
w sprawie wyznaCzenia wiCeprezesa orl 
w szCzeCinie do zastępowania prezesa orl 
w szCzeCinie podCzas jego nieobeCnośCi

§ 1.
Do zastępowania Prezesa ORL w Szczeci-
nie dr n. med. Magdy Wiśniewskiej pod-
czas jej nieobecności wyznacza się Wice-
prezesa ORL w Szczecinie: lek. Wiesława 
Kupińskiego – w okresie od 16 czerwca 
2018 r. do 24 czerwca 2018 r.

stanowisko nr 1/2018/Viii
w przedmioCie Uwag do projektU kodeksU bran-
żowego dla sektora medyCznego w sprawie 
rodo
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
pozytywnie ocenia projektowany kodeks 
branżowy dla sektora medycznego w spra-
wie RODO, formułując do niego jednakże 
kilka uwag krytycznych.
Zgodnie z pkt 4.1.1. projektowanego Kodek-
su branżowego, podstawą prawną przetwa-
rzania danych osobowych Pacjentów przez 
podmioty wykonujące działalność leczni-
czą są bezpośrednio właściwe przepisy 
RODO pozostające w związku z przepisa-
mi krajowego prawa medycznego. W przy-
padku realizacji praw wskazanych w art. 
13, 14 oraz 15 RODO, Administrator da-
nych w odniesieniu do podstawy prawnej 
przetwarzania podaje co najmniej przepis 
RODO i nazwę aktu prawnego na poziomie 
ustawy, określonego w szczególności w pkt. 
4.1.4 i 4.1.5. W ocenie Okręgowej Rady Le-
karskiej w Szczecinie w przypadku pod-
stawy prawnej przetwarzania co do zasady 
za wystarczające należałoby uznać wskaza-
nie właściwego przepisu RODO, a jedynie 
w przypadku, gdy przepis RODO uzależ-
nia przetwarzanie od istnienia obowiązku 
prawnego lub szczególnego uprawnienia 
administratora wynikających z przepisów 
prawa należałoby podawać również nazwę 
aktu prawnego z którego uprawnienie lub 
obowiązek wynika.
W punktach 4.1.1.1. oraz 4.1.1.2 zostały wy-
odrębnione dwa odrębne cele przetwarza-
nia: pierwszy diagnoza medyczna i lecze-
nie, drugi zapewnienie opieki zdrowotnej 
oraz zarządzanie systemami i usługami 
opieki zdrowotnej. Tymczasem diagnoza 
medyczna i leczenie mieści się w pojęciu 
zapewnienia opieki zdrowotnej. Zapew-

nienie opieki zdrowotnej polega m.in. 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. 
Świadczenia zdrowotne to z kolei działa-
nia służące zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne 
działania medyczne wynikające z procesu 
leczenia lub przepisów odrębnych regulu-
jących zasady ich wykonywania. Jest więc 
oczywistym, iż świadczenia zdrowotne 
obejmują swoim zakresem diagnozę me-
dyczną oraz leczenie, a co za tym idzie nie 
ma konieczności rozdzielania tych dwóch 
celów przetwarzania danych osobowych.
W związku z projektowaną zmianą ustawy 
o działalności leczniczej, wprowadzającą 
regulacje dotyczące zakładania i prowa-
dzenia praktyk zawodowych przez fizjote-
rapeutów po pkt 4.6.3.4 należałoby również 
expressis verbis uwzględnić praktyki zawo-
dowe fizjoterapeutów. Powyższe rozwieje 
wątpliwości, iż również w przypadku fizjo-
terapeutów PWDL będący administrato-
rem danych nie ma obowiązku zawierania 
z nimi umów powierzenia przetwarzania 
danych, o której mowa w art. 28 RODO.
Zgodnie z przekazanym projektem obowią-
zek informacyjny może być realizowany 
poprzez:
5.3.2.1. podjęcie co najmniej 2 ze wska-

zanych poniżej działań podjętych 
jednocześnie przez PWDL:

6.3.2.1.1. umieszczenie klauzul informa-
cyjnych w dokumentach przeka-
zywanych Pacjentowi (np. umo-
wa o świadczenie usług medycz-
nych); lub

6.3.2.1.2. umieszczenie klauzul informa-
cyjnych na stronie internetowej 
PWDL lub w systemie informa-
tycznym PWDL dostępnym dla 
Pacjenta (tzw. Portal Pacjenta); 
lub

6.3.2.1.3. umieszczenie informacji na tab-
licach informacyjnych w prze-
strzeniach ogólnodostępnych, 
najczęściej wykorzystywanych 
przez Pacjentów (w szczególno-
ści ciągi komunikacyjne lub izba 
przyjęć lub rejestracja lub pocze-
kalnia); lub

W pierwszej kolejności zwraca się uwagę 
na błędną numerację podpunktów. Ponadto 
wskazania wymaga, iż w ocenie Okręgowej 
Rady Lekarskiej obowiązek informacyjny 
należałoby uznać za wykonany przez pod-
jęcie któregokolwiek z działań wskazanych 
w pkt 6.3.2.1.1.– 6.3.2.1.3. Wprowadzanie 
obowiązku podjęcia aż 2 ze wskazanych 
działań wydaje się zbędnym obciążeniem 
PWDL, w szczególności zaś gdy sposobami 
informowania są klauzule informacyjne 
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umieszczone w dokumentach przekazywa-
nych Pacjentowi oraz tablice informacyjne 
umieszczone w przestrzeniach ogólnodo-
stępnych.
W oparciu o projektowany punkt 5.5.3. 
PWDL informuje Pacjenta o możliwości 
uzyskania nieodpłatnej pierwszej ko-
pii przetwarzanych danych osobowych, 
w tym danych zawartych w dokumentacji 
medycznej zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, 
w sposób wskazany w pkt. 5.3.2. Kodeksu. 
W tym miejscu należy podkreślić, iż kwe-
stia opłat za udostępnienie dokumentacji 
medycznej została uregulowana w art. 28 
ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta. Przepis ten należy uznać 
za dozwolone na gruncie RODO ogra-
niczenie od stosowania art. 15 RODO 
w przypadku udostępniania dokumenta-
cji medycznej. Mając na uwadze powyż-
sze proponuje się wykreślenie z ww. zapisu 
zwrotu „w tym danych zawartych w doku-
mentacji medycznej”. Podobnie proponuje 
się wykreślić zwrot: „w tym kopii danych 
zawartych w dokumentacji medycznej 
oraz innych danych osobowych Pacjenta” 
z punktu 5.5.5.3. kodeksu, zwrot: „Za ko-
lejne kopie uznaje się w szczególności do-
kumentację medyczną w zakresie w jakim 
była uprzednio udostępniona (uprzednio 
udostępnione i nie zmienione dokumenty 
dokumentacji medycznej)” z punktu 5.5.8. 
opiniowanego projektu oraz jego cały punkt 
5.5.9.
W ocenie ORL w Szczecinie, punkt 5.7.4 
jest sformułowany w niezrozumiały sposób. 
Proponuje się jego przeredagowanie.
Punkty 5.11.2. i 5.11.3 odnoszą się w swo-
jej treści do punktu 6.11.1.1, podczas gdy 
powinny odnosić się do punktu 5.11.1.1. 
Podobny błąd znajduje się w pkt 5.11.4.
Jednocześnie zaznaczenia wymaga, iż 
przyjęte w projektowanym kodeksie ilości 
graniczne, których przekroczenie miało-
by oznaczać przetwarzanie danych wraż-
liwych na dużą skalę, są w ocenie ORL 
w Szczecinie zbyt małe. Realizacja świad-
czeń przez AOS dla nie więcej niż 600 uni-
kalnych pacjentów w okresie 3 miesięcy 
oznacza, iż średnio taki AOS mógłby przy-
jąć tylko 10 unikalnych pacjentów dzien-
nie. Również limit 2750 pacjentów przypi-
sanych do PWDL należy uznać za niedo-
stateczny. Liczby te tak naprawdę równają 
się z ilością pacjentów przyjmowanych 
w indywidualnych praktykach lekarskich. 
Przyjęcie tego rodzaju założeń oznacza, iż 
każdy podmiot w którym zatrudnionych 
jest co najmniej 2 lekarzy przetwarza dane 
na dużą skalę. Z tego rodzaju założeniem 
nie sposób się zgodzić. W tym miejscu war-

to również zwrócić uwagę na to, iż jeszcze 
przed 25 maja 2018 r. na stronie GIODO 
pojawił się proponowany wykaz rodzajów 
przetwarzania, dla których wymagane 
jest przeprowadzenie oceny skutków dla 
ochrony zdrowia. W zakresie przetwarza-
nia na dużą skalę w wykazie tym wskazane 
zostały jedynie szpitale. Stąd też uznając 
za w pełni uzasadnione wprowadzenie li-
mitów przetwarzania, których przekrocze-
nie oznacza przetwarzanie danych na dużą 
skalę, zwraca się uwagę na konieczność 
ich dostosowania do realiów udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez średnie lub 
małe podmioty lecznicze.

z 20.06.2018 r.
Uchwała nr 35/2018/Viii

w sprawie akCeptaCji deCyzji komisji Finanso-
wej okręgowej rady lekarskiej w szCzeCinie

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finanso-
wej ORL w Szczecinie z dnia 20 czerwca 
2018 r. dot.:
1. (…)

Uchwała nr 36/2018/Viii
w sprawie akCeptaCji deCyzji komisji soCjal-
nej okręgowej rady lekarskiej w szCzeCinie

§ 1.
Akceptuje się decyzje Komisji Socjalnej 
z dn. 23 maja i 20 czerwca 2018 r. w za-
kresie:
a) przyznania świadczenia pieniężnego 

po narodzinach/adopcji dziecka w wy-
sokości 1000,00 zł:

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

grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
 1. (…)
 2.
c) przyznania losowej jednorazowej 

zapomogi finansowej w wysokości 
2 000,00 zł:

 1. (…)
d) odmowy przyznania losowej jednora-

zowej zapomogi finansowej:
 1. (…)
e) odmowy przyznania zasiłku pogrzebo-

wego:
 1. (…)

Uchwała nr 37/2018/Viii
w sprawie wskazania przedstawiCiela okręgo-
wej rady lekarskiej w szCzeCinie do składU ko-
misji konkUrsowej na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej w samodzielnym pUbliCznym wo-
jewódzkim szpitalU zespolonym w szCzeCinie

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Zenona Czaj-
kowskiego do składu komisji konkursowej 

na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 
Oddziału Reumatologii w Samodzielnym 
Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespo-
lonym w Szczecinie.

Uchwała nr 38/2018/Viii
w sprawie wskazania przedstawiCiela okrę-
gowej rady lekarskiej w szCzeCinie do składU 
komisji konkUrsowej na stanowisko pielęg-
niarki oddziałowej w samodzielnym pUbliCz-
nym szpitalU kliniCznym nr 1 im. proF. tadeUsza 
sokołowskiego pUm w szCzeCinie

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Iwonę Szydłowską 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Pielęgniarki Oddziałowej w Klinice 
Perinatologii, Położnictwa i Ginekologii 
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza So-
kołowskiego PUM w Szczecinie.

Uchwała nr 39/2018/Viii
w sprawie zaopiniowania kandydatUry dr Hab. 
n. med. proF. pUm marii giżewskiej na stanowi-
sko konsUltanta wojewódzkiego w dziedzinie 
pediatrii metaboliCznej

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr hab. 
n. med. prof. PUM Marii Giżewskiej 
na stanowisko konsultanta wojewódzkie-
go w dziedzinie pediatrii metabolicznej.

Uchwała nr 40/2018/Viii
w sprawie podpisania Umowy o świadCzenie 
obsłUgi prawnej na rzeCz okręgowej izby le-
karskiej w szCzeCinie

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczeci-

nie wyraża zgodę na zawarcie kolejnej 
umowy o świadczenie obsługi prawnej 
na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie z Lubliniecki Sołtyszew-
ski Kancelarią Radców Prawnych Spół-
ką Partnerską w Szczecinie.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 obowią-
zywać będzie od 1 lipca 2018 r. do 31 
maja 2022 r.

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

Uchwała nr 41/2018/Viii
w sprawie przedłUżenia z zapol sobCzyk spół-
ka jawna w szCzeCinie Umowy na skład, redak-
Cję teCHniCzną i drUk biUletynU „VoX mediCi”

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
wyraża zgodę na przedłużenie do 31 maja 
2022 r. z ZAPOL Sobczyk Spółka Jawna 
w Szczecinie umowy z dnia 13 sierpnia 
2018 r. na skład, redakcję techniczną 
i druk biuletynu „Vox Medici”.
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§ 2.

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

Uchwała nr 43/2018/Viii
zmieniająCa UCHwałę nr 18/2009/V w sprawie 
określenia zasad zwrotU kosztów delegaCji 
lekarzom w związkU z iCH Udziałem w pra-
CaCH organów samorządowyCH i lekarzom 
reprezentUjąCym okręgową izbę lekarską 
w szCzeCinie

§ 1.
W załączniku nr 1 do uchwały nr 18/2009/V 
ORL w Szczecinie z dnia 18 lutego 2009 r. 
w sprawie określenia zasad zwrotu kosztów 
delegacji lekarzom w związku z ich udzia-
łem w pracach organów samorządowych 
i lekarzom reprezentującym Okręgową 
Izbę Lekarską, zmienionej uchwałami nr 
52/2009/V, nr 66/2010/VI oraz nr 12/2014/
VII wprowadza się następujące zmiany:
1. Wskazana w pkt 3 lit. c, e, pkt 4 lit c, e 

oraz pkt 5 lit c, e wysokość kosztu noc-
legu zwiększa się z 250 na 350 PLN.

2. Za punktem 9 dodaje się punkt 10 
w brzmieniu:

 „10. W szczególnych, uzasadnionych 
przypadkach spowodowanych pilnym 
wyjazdem, Prezes lub Skarbnik Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
może wyrazić zgodę na zwrot kosztów 
przelotów krajowych powyższej kwot 
określonych w pkt 3 lit. d, pkt 4 lit d 
oraz pkt 5 lit. d.”

Uchwała nr 44/2018/Viii
w sprawie potwierdzenia wskazania osoby 
wCHodząCej w skład komisji stomatologiCz-
nej naCzelnej rady lekarskiej

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
potwierdza dokonane przez Prezesa ORL 
w Szczecinie w dniu 30 maja 2018 r. wska-
zanie dr n. med. Łukasza Tyszlera do skła-
du Komisji Stomatologicznej Naczelnej 
Rady Lekarskiej.

Uchwała nr 45/2018/Viii
w sprawie Udzielenia Upoważnienia prezy-
diUm okręgowej rady lekarskiej w szCzeCinie 
do wskazania kandydatów do składów komi-
sji i zespołów naCzelnej rady lekarskiej Viii 
kadenCji

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie 
upoważnia Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie do wskazania 
kandydatów do składów komisji i zespołów 
Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji.

Uchwały, stanowiska 
prezydium orl w szczecinie 

z 18.07.2018 r.
Uchwała nr 12/2018/Viii

w sprawie wskazania przedstawiCiela okrę-
gowej rady lekarskiej w szCzeCinie do składU 
komisji konkUrsowej na stanowisko zastępCy 
dyrektora ds. leCzniCtwa w CentrUm reHabili-
taCji rolników krUs „sasanka” w świnoUjśCiU

§ 1.
Wskazuje się lek. med. Wiesława Sarapka 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa 
w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS 
„SASANKA” w Świnoujściu.

Uchwała nr 13/2018/Viii
w sprawie wskazania kandydatów na Człon-
ków komisji i zespołów naCzelnej rady lekar-
skiej Viii kadenCji

§ 1.
Wskazuje się kandydaturę dr hab. n. med. 
Macieja Romanowskiego na członka:
a) Komisji Kultury oraz
b) Komisji ds. Współpracy Międzynaro-

dowej
Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji.

Uchwała nr 14/2018/Viii
w sprawie rekomendowania Członków okręgo-
wej izby lekarskiej w szCzeCinie na przedsta-
wiCieli naCzelnej rady lekarskiej do zespołów 
ekspertów w poszCzególnyCH dziedzinaCH 
medyCyny

§ 1.
Na przedstawicieli Naczelnej Rady Le-
karskiej do zespołów ekspertów, o których 
mowa w art. 16, 16m, 16n ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty, Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
rekomenduje w poszczególnych dziedzi-
nach medycyny osoby wskazane w załącz-
niku do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 15/2018/Viii
w sprawie Upoważnienia prezesa i skarbnika 
okręgowej rady lekarskiej w szCzeCinie do za-
kUpU nierUCHomośCi przeznaCzonej na nową 
siedzibę okręgowej izby lekarskiej w szCzeCinie

§ 1.
Upoważnia się Prezesa i Skarbnika Okrę-
gowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie do zawarcia 
umowy kupna nieruchomości położonych 
w Szczecinie przy ul. Wieniawskiego 23, 
na które składają się działka nr 14 z obrębu 
ewidencyjnego Pogodno 78, o powierzch-
ni 0,1794 ha, dla której prowadzona jest 
księga wieczysta nr SZ1S/00089221/4 oraz 
działka nr 13/7 z obrębu ewidencyjnego 

Pogodno 78, o powierzchni 0,0281 ha, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta 
nr SZ1S/00155782/8 – z przeznaczeniem 
na nową siedzibę Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie.

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

Uchwała nr 16/2018/Viii
w sprawie powołania zespołU ds. wyłonienia 
praCowni arCHitektoniCznej do wykonania 
projektU adaptaCji, modernizaCji oraz Ulep-
szeń nierUCHomośCi przy Ul. wieniawskiego 23 
pod nową siedzibę okręgowej izby lekarskiej 
w szCzeCinie

§ 1.
1. Powołuje się Zespół ds. wyłonienia 

pracowni architektonicznej do wyko-
nania projektu adaptacji, modernizacji 
oraz ulepszeń nieruchomości przy ul. 
Wieniawskiego 23 pod nową siedzibę 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci-
nie w składzie:

1) Dr n. med. Magda Wiśniewska
2) Dr n. med. Krzysztof Rękawek
3) Lek. Wiesław Kupiński
4) Dr n. med. Maciej Górski
5) Dr n. med. Grzegorz Czajkowski
6) Lek. Sławomir Cyprys

2. Do zadań Zespołu, o którym mowa 
w ust. 1 należy:
1) określenie zakresu prac adaptacyj-

nych, modernizacyjnych i innych 
związanych z ulepszeniem nieru-
chomości przy ul. Wieniawskiego 
23 pod nową siedzibę Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Szczecinie,

2) opracowanie zapytania ofertowego,
3) wskazanie pracowni architek-

tonicznych, do których zostanie 
skierowane zapytanie ofertowe,

4) dokonanie oceny złożonych ofert,
5) rekomendowanie Prezydium ORL 

w Szczecinie pracowni architek-
tonicznej, której OIL w Szczecinie 
zleci wykonanie projektu,

6) bieżące informowanie Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze-
cinie o podjętych działaniach.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisa-
nia umowy zakupu nieruchomości, o której 
mowa w § 1 ust. 1.

Uchwała nr 17/2018/Viii
w sprawie zaopiniowania kandydatUry dr n. 
med. małgorzaty domagały-dobrzyCkiej na sta-
nowisko konsUltanta wojewódzkiego w dzie-
dzinie zdrowia pUbliCznego
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§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kandy-
daturę dr n. med. Małgorzaty Domagały-
-Dobrzyckiej na stanowisko Konsultanta 
Wojewódzkiego w dziedzinie zdrowia pub-
licznego.

z 22.08.2018 r.
Uchwała nr 19/2018/Viii

w sprawie wskazania przedstawiCiela okrę-
gowej rady lekarskiej w szCzeCinie do składU 
komisji konkUrsowej na stanowisko pielęg-
niarki oddziałowej w samodzielnym pUbliCz-
nym szpitalU kliniCznym nr 1 pUm w szCzeCinie

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Grzegorza Czaj-
kowskiego do składu komisji konkursowej 
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w:
a) Klinice Neurologii z Pododdziałem 

Udarowym,
b) Klinice Psychiatrii z Oddziałem Dzien-

nym – oddział całodobowy AB,
c) Klinice Psychiatrii z Oddziałem Dzien-

nym – oddział całodobowy CD,
d) Klinice Psychiatrii z Oddziałem Dzien-

nym – oddział dzienny
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kli-
nicznym Nr 1 PUM w Szczecinie.

Uchwała nr 20/2018/Viii
w sprawie wskazania przedstawiCiela okręgo-
wej rady lekarskiej w szCzeCinie do składU ko-
misji konkUrsowej na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej w samodzielnym pUbliCznym za-
kładzie opieki zdrowotnej ministerstwa spraw 
wewnętrznyCH i administraCji w szCzeCinie

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Mariusza Za-
rzyckiego do składu komisji konkursowej 
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w:
a) Oddziale Chorób Wewnętrznych,
b) Oddziale Chirurgii,
c) Oddziale Neurologii i Neurochirurgii,
d) Oddziale Ginekologii,
e) Izbie Przyjęć,
f) Bloku Operacyjnym
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie 
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji w Szczecinie.

Uchwała nr 21/2018/Viii
w sprawie wskazania kandydatów na Człon-
ków komisji i zespołów naCzelnej rady lekar-
skiej Viii kadenCji

§ 1.
Wskazuje się kandydaturę lek. Macieja 
Mrożewskiego na członka Komisji Sportu 
Naczelnej Rady Lekarskiej VIII kadencji.

Uchwała nr 22/2018/Viii
w sprawie rekomendowania Członków okręgo-
wej izby lekarskiej w szCzeCinie na przedsta-
wiCieli naCzelnej rady lekarskiej do zespołów 
ekspertów w poszCzególnyCH dziedzinaCH 
medyCyny

§ 1.
Na przedstawicieli Naczelnej Rady Lekar-
skiej do zespołów ekspertów wchodzących 
w skład:
a) zespołu do opracowania i aktualizowa-

nia programu specjalizacji dla danej 
dziedziny medycyny, zgodnie z art. 16f 
ust. 5 ustawy o zawodach lekarza i le-
karza dentysty oraz

b) zespołu ds. oceny jednostek organi-
zacyjnych ochrony zdrowia w zakre-
sie spełnienia wymogów dotyczących 
prowadzenia specjalizacji lub stażu 
kierunkowego w odpowiednich dzie-
dzinach medycyny, zgodnie z art. 19f 
ust. 4–5 ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie rekomenduje w poszczegól-
nych dziedzinach medycyny osoby wska-
zane w załączniku do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 24/2018/Viii
w sprawie zatrUdnienia praCownika w biUrze 
okręgowego sądU lekarskiego okręgowej izby 
lekarskiej w szCzeCinie

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie potwierdza decyzję Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie 
o zatrudnieniu od 6 sierpnia 2018 r. Pani 
Agnieszki Falkowskiej na stanowisku spe-
cjalisty ds. Okręgowego Sądu Lekarskiego 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie 
na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu.

Uchwała nr 25/2018/Viii
w sprawie zakUpU liCenCji miCrosoFt oFFi-
Ce 2016 do biUra okręgowej izby lekarskiej 
w szCzeCinie

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie wyraża zgodę na zakupie-
nie do biura Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie 7 jednostanowiskowych 
wieczystych licencji Microsoft OFFICE 
2016 w łącznej kwocie nieprzekraczającej 
5 000,00 zł netto.

Uchwała nr 26/2018/Viii
w sprawie rekomendowania kandydatUr 
dr idalii dejlitko-tarnowskej oraz dr sabiny 
złoCzewskiej – Członków okręgowej izby le-
karskiej w szCzeCinie do złotej odznaki Hono-
rowej gryFa zaCHodniopomorskiego

§ 1.
Wyrażając uznanie za wkład i zaangażo-
wanie w wypełnianie obowiązków lekar-
skich na przestrzeni wielu lat oraz lekarską 
służbę w ramach Grupy Pomocowej przy 
Kościele Ojców Jezuitów w Szczecinie 
w okresie strajku sierpniowego 1988 roku, 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie rekomenduje kandydatury 
dr Idalii Dejlitko-Tarnowskej oraz dr Sabi-
ny Złoczewskiej – członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie do złotej Odznaki 
Honorowej Gryfa Zachodniopomorskiego.

stanowisko nr 2/2018/Viii
w sprawie obywatelskiego projektU Ustawy 
o zmianie Ustawy o zapobieganiU oraz zwal-
CzaniU zakażeń i CHorób zakaźnyCH U lUdzi

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie negatywnie opiniuje oby-
watelski projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi przedstawiony 
przez Komitet Obywatelskiej Inicjatywy 
Ustawodawczej Ogólnopolskiego Stowa-
rzyszenia Wiedzy o Szczepieniach „STOP 
NOP”, który znosi aktualny obowiązek 
poddawania się szczepieniom ochronnym 
na rzecz dobrowolności ich przyjmowania.
W opinii Prezydium Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Szczecinie zabezpieczenie 
przed epidemiami może mieć miejsce tylko 
przez masowe szczepienia, które dla swo-
jej skuteczności powinny mieć charakter 
obowiązkowy. Szczepienia ochronne obec-
nie stanowią najskuteczniejszą metodę 
zapobiegania groźnym chorobom zakaź-
nym. Zamiast wprowadzać dobrowolność 
szczepień ochronnych należy podnosić 
w społeczeństwie wiedzę i świadomość 
na temat znaczenia szczepień dla zdrowia 
człowieka. Brak szczepień stwarza realne 
zagrożenie dla całego społeczeństwa.
W ocenie Prezydium ORL w Szczecinie re-
alizacja obowiązku nałożonego na władze 
publiczne art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej zwalczania chorób epi-
demicznych i zapobiegania negatywnym 
dla zdrowia skutkom degradacji środowi-
ska następować może wyłączenie poprzez 
obowiązkowe szczepienia ochronne.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Szczecinie negatywnie ocenia art. 1 pkt 
1 lit. d) projektowanej ww. ustawy, który za-
kłada dodanie do art. 17 ustawy zmienianej 
ustępu 2b pkt 3, który nakłada na lekarza 
obowiązek poinformowania osoby, która 
ma zostać zaszczepiona o wszystkich do-
puszczonych do obrotu szczepionkach oraz 
o tym, które z nich zostały wyprodukowane 
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Pełna treść publikowanych dokumentów znajduje się na http://www.oil.szczecin.pl/bip

z wykorzystaniem ludzkich linii komórko-
wych. W naszej ocenie obciążanie lekarzy 
tego typu obowiązkiem jest nieuzasadnio-
ne. Obowiązek ten – jeżeli już miałby zo-
stać wyartykułowany w ustawie – powinien 
zostać nałożony na organy państwowej in-
spekcji sanitarnej.

z 05.09.2018 r.
Uchwała nr 27/2018/Viii

w sprawie wskazania przedstawiCiela okręgo-
wej rady lekarskiej w szCzeCinie do składU ko-
misji konkUrsowej na stanowisko pielęgniarki 
oddziałowej w samodzielnym pUbliCznym wo-
jewódzkim szpitalU zespolonym w szCzeCinie

§ 1.
Wskazuje się lek. Sławomira Cyprysa 
do składu komisji konkursowej na stano-
wisko Pielęgniarki Oddziałowej w:
a) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 

Zdunowo,
b) Blokach Operacyjnych,
c) Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej 

i Transplantacji VII z Pododdziałem 
Transplantacji Płuc,

w Samodzielnym Publicznym Wojewódz-
kim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

Uchwała nr 29/2018/Viii
w sprawie zakUpU kompUtera staCjonar-
nego do biUra okręgowej izby lekarskiej 
w szCzeCinie

§ 1.
Zakupić jeden komputer stacjonarny 
z oprogramowaniem w cenie nieprzekra-
czającej 2500,00 zł brutto z przeznacze-
niem do Księgowości.

obwieszCzenia 
okręgowej komisji wyborczej 

oil w szczecinie
o b w i e s z C z e n i e 

nr 6/2018/Viii-okw
okręgowej komisji wyborCzej

okręgowej izby lekarskiej w szCzeCinie
z dnia 13 CzerwCa 2018 r.

o wygaśnięCiU mandatU Członka okręgowego 
sądU lekarskiego okręgowej izby lekarskiej 
w szCzeCinie Viii kadenCji lek. dent. Haliny 
teodorCzyk

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich ustawy (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 168) 
oraz § 45 ust. 3 „Regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowi-

ska w tych organach oraz wyborów komi-
sji wyborczych, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka-
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie 
regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwoływania członków tych organów 
i osób zajmujących stanowiska w tych or-
ganach oraz wyborów komisji wyborczych 
(obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL 
z dnia 14 lipca 2016 r.), w wykonaniu 
uchwały nr 10/2018/VIII-OKW z dnia 13  
czerwca 2018 r. Okręgowej Komisji Wybor-
czej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu członka Okręgowego 
Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie VIII kadencji, obwiesz-
cza się, co następuje:

§ 1.
Wygasa mandat członka Okręgowego Sądu 
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie VIII kadencji (2018–2022) 
lek. dent. Haliny Teodorczyk.

Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 

lek. Wiesław Kupiński

o b w i e s z C z e n i e 
nr 7/2018/Viii-okw

okręgowej komisji wyborCzej
okręgowej izby lekarskiej w szCzeCinie

z dnia 13 CzerwCa 2018 r.
o UzyskaniU mandatU Członka okręgowego 
sądU lekarskiego okręgowej izby lekarskiej 
w szCzeCinie Viii kadenCji (2018-2012) przez lek. 
dent. krystynę lassoCińską

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. 
Dz.U. z 2018, poz. 168) oraz § 45 ust. 3 
Regulaminu wyborów do organów izb le-
karskich, na stanowiska w organach i try-
bu odwoływania członków tych organów 
i osób zajmujących stanowiska w tych or-
ganach 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 odwoływa-
nia członków tych organów i osób zajmu-
jących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych (obwiesz-
czenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 
14 lipca 2016 r.), w wykonaniu uchwały 
nr 11/2018/VIII-OKW z dnia 13 czerw-
ca 2018 r. Okręgowej Komisji Wyborczej 
w Szczecinie w sprawie potwierdzenia 
uzyskania mandatu członka Okręgowego 

Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Szczecinie VIII kadencji (2018–
2022) przez lek. dent. Krystynę Lassociń-
ską, obwieszcza się, co następuje:
Mandat członka Okręgowego Sądu Lekar-
skiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szcze-
cinie VIII kadencji (2018–2022) uzyskuje 
lek. dent. Krystyna Lassocińska.

Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 

lek. Wiesław Kupiński

o b w i e s z C z e n i e 
nr 8/2018/Viii-okw

okręgowej komisji wyborCzej
okręgowej izby lekarskiej w szCzeCinie

z dnia 20 CzerwCa 2018 r.
o wygaśnięCiU mandatU delegata na okręgo-
wy zjazd lekarzy okręgowej izby lekarskiej 
w szCzeCinie na okres Viii kadenCji lek. krzysz-
toFa bUkiela

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar-
skich ustawy (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 168) 
oraz § 45 ust. 3 „Regulaminu wyborów 
do organów izb lekarskich, na stanowiska 
w organach i trybu odwoływania członków 
tych organów i osób zajmujących stanowi-
ska w tych organach oraz wyborów komi-
sji wyborczych, stanowiącego załącznik do 
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy 
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regula-
minu wyborów do organów izb lekarskich, 
na stanowiska w organach i trybu odwoły-
wania członków tych organów i osób zaj-
mujących stanowiska w tych organach oraz 
wyborów komisji wyborczych (obwiesz-
czenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 
14 lipca 2016 r.), w wykonaniu uchwały 
nr 1/2018/VIII-OKW_P z dnia 20 czerw-
ca 2018 r. Prezydium Okręgowej Komisji 
Wyborczej w Szczecinie w sprawie potwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu delegata na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Szczecinie lek. Krzysztofa 
Bukiela, obwieszcza się, co następuje:
Wygasa mandat delegata na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Szczecinie VIII kadencji (2018-2022) 
lek. Krzysztofa Bukiela.

Przewodniczący  
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie 

lek. Wiesław Kupiński



45w w w.o i l . s z c ze c i n . p llipiec–sierpień–wrzesień 2018

PTS / ZJAZD KOLEżEńSKI
POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE ODDZIAŁ W SZCZECINIE

71-332 Szczecin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

Szczecin dnia 15.07.2018 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze dentyści, 
Członkowie Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w Szczecinie.

W imieniu własnym jak też członków zarządu zawiadamiam o zmianie miejsca naszych spotkań szkoleniowo-naukowych  
w II półroczu 2018 r. Decyzją zarządu Oddziału PTS postanowiliśmy, że nasze spotkania w II półroczu 2018 r. będą odbywały się 
w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przy ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 11.
Planowane spotkania to:

27.10.2018 r., godz. 10.00–12.00
Tytuł: Licówki – uzupełnienia protetyczne, zasady planowania, tryb postępowania, powikłania.
Wykładowca: dr hab. n med. Halina Ey-Chmielewska. Katedra i Zakład Protetyki Stomatologicznej PUM.

24.11.2018 r., godz. 10.00–12.00
Tytuł: Rola przęsła odbudowy tymczasowej w kształtowaniu profilu wyłaniania.
Wykładowca: lek. dent. Justyna Drozdowska. Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM
Opiekun: dr hab. n. med. Agnieszka Droździk

15.12.2018 r., godz. 10.00–12.00
Tytuł: Ocena higieny u pacjentów użytkujących uzupełnienia protetyczne ruchome.
Wykładowca: Luiza Czerniawska-Kliman. Zakład Stomatologii Zintegrowanej PUM
Opiekun: dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz Prof. PUM.

Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze dentyści.
W dniu 5.10.2018 r. w porozumieniu z Firmą Multidental-Med W. Kieroński, B. Szóstak sp.j. Zarząd Szczecińskiego  
Oddziału PTS zaprasza członków oddziału, jak też wszystkich chętnych lekarzy dentystów, do uczestnictwa  
w wykładzie dr n. med. Bartosza Cerkaskiego.
Tytuł: Biominimalistyczne podejście do endodoncji – zmiana paradygmatu w leczeniu endodontycznym.  
Wykład z pokazem praktycznym pod mikroskopem.
Wykład odbędzie się w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie przy ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 11 
w godz. 14.00–16.00.
Wykład dla lekarzy dentystów członków oddziału PTS w Szczecinie, jak też lekarzy dentystów członków Okręgowej Izby  
Lekarskiej w Szczecinie jest bezpłatny.

Szanowne Koleżanki i Koledzy lekarze dentyści, członkowie szczecińskiego oddziału PTS.
Zawiadamiam, w imieniu obecnego zarządu, że w dniu 15.XII.2018 r. po wykładzie 

w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej przy ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 11 odbędą się  
wybory nowego zarządu szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Pierwszy termin – 15.12.2018 r. godzina 12.30
Drugi termin – 15.12.2018 r. godzina 13.00

Z poważaniem
Dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska

Prezes Oddziału PTS

Absolwenci Akademii Medycznej w Szczecinie – rocznik 1988
Z okazji jubileuszu 30-lecia ukończenia studiów  

organizujemy spotkanie koleżeńskie w dniach 12–14 października 2018 r.

Miejsce: Dolina Charlotty Resort & SPA
Strzelinko 14, 72-600 Słupsk

Rezerwacja hotelu we własnym zakresie na hasło „Zjazd absolwentów PUM”.
Anna Bonder, tel. 667 710 366, www.dolinacharlotty.pl

Informacje: Dariusz Adamczyk, tel. 602 353 308, darekad@yahoo.pl; Anita Wnuk, tel. 668 398 686
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Odeszli na wieczny dyżur

„Sen wieczny przyszedł nagle, 
 nikogo o zgodę nie pytał”

Antczak Czesław
Banasik Antoni
Bargielska Aleksandra
Bartecki Bogdan
Brykczyński Mieczysław
Byczkowska Irena
Cretti Andrzej
Cych Zbigniew
Czajka Ryszard
Dąbrowiecka Helena
Dörfler Halina
Dworak Włodzimierz
Dźbik Jarosław
Fabian Maria
Girsz Anatoliusz

Godlewska-Dukała Ewa
Grodź Jerzy
Halińska Wanda
Ilecki Jan
Kalicka Stanisława
Kłyszejko Bożenna
Kozielec Tadeusz
Krukowska Halina
Lejman Dariusz
Madalińska-Przyłucka Urszula
Minkowski Andrzej
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Odeszli na wieczny dyżur
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Mirakowski Bohdan
Nabagies Irena
Nowicki Rajmund
Pałys Krzysztof
Parafiniuk Władysław
Płatkiewicz Jerzy
Płoński Henryk
Polankiewicz Halina
Polkowska-Denisiuk Wanda
Pusiewicz Halina
Romanowski Henryk

Szczyrski Jerzy
Szulc Maria
Szynkowska Marianna
Śluzar Mieczysław
Świerczyński Andrzej
Tarchalska-Nestor Ewa
Tęgi Stanisław
Trąbska-Świstelnicka Marlena
Wachowiak-Burzyńska Krystyna
Wasilkowska Janina
Wiechowski Seweryn
Włodarczak Stefan
Włudarczyk-Matysik Kazimiera
Zaborowska Jolanta
Zajączkowska Jadwiga

w w w.o i l . s z c ze c i n . p llipiec–sierpień–wrzesień 2018
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Ewa Tarchalska-Nestor urodziła się w Łodzi 
6 lat przed wybuchem II wojny światowej. Ojciec 
Prof. Inż. chemik Bolesław Tarchalski pracował jako 
jeden z dyrektorów w fabryce włókienniczej Geyera, zaś 
mama Halina zajmowała się wychowywaniem dzieci 
(Ewy oraz brata Macieja).

Do wybuchu II wojny światowej mieszkali w Łodzi, ko-
lejne lata rzucały ich, jak większość Polaków, w różne miej-
sca. Mieszkali w Warszawie, Podkowie Leśnej, Milanówku.

Po zakończeniu wojny przez krótki czas Ewa z Bra-
tem mieszkała z w Kielcach, pod opieką Jadwigi So-
bieszczańskiej (siostra mamy). Mama Halina pracowała 
wówczas w zakładach metalurgicznych w Szopienicach.

W końcu losy spowodowały przeprowadzkę całej 
rodziny – Haliny, Ewy i Macieja do Szczecina. Mama 
Halina pracowała jako Główna księgowa w tworzącej 
się rozgłośni Polskiego Radia Szczecin, a następnie 
na takim samym stanowisku w Polskich Zakładach 
Zbożowo-Młynarskich, natomiast dzieci Ewa i Maciej 
kontynuowały naukę.

Wybór Ewy padł na medycynę, może wpływ 
na to miały tradycje rodzinne – dziadek Julian Tar-
chalski był farmaceutą (prowadził apteki w Gidlach, 
a następnie w Warszawie), ojciec, jak wcześniej wspo-
mniałem, był chemikiem.

W 1951 roku, Ewa rozpoczęła studia na Pomorskiej 
Akademii Medycznej. W 1957 roku po uzyskaniu dyplo-
mu rozpoczęła pracę, a właściwie służbę dla drugiego 
człowieka, bo tak zawsze traktowała swoje powołanie.

Jej wybór padł na specjalizację z dermatologii-wene-
rologii, którą robiła w ówczesnym Szpitalu Zakaźnym 

przy ul. Arkońskiej w Szczecinie pod kierunkiem tak 
znakomitych i zasłużonych lekarzy, jak dr Bronisława 
Szyran-Smolska czy też dr Juliusz Rzepka.

Poza pracą w szpitalu pełniła też dyżury w przy-
chodniach przyszpitalnych – m.in. w przychodni przy 
Hucie Szczecin.

Od 1970 roku pełniła funkcję Ordynatora Oddziału 
Dermatologii Dziecięcej IIC w szpitalu, w którym zaczę-
ła pracę po zakończeniu studiów. Ze względu na ogrom-
ną wiedzę z zakresu dermatologii również prowadziła 
specjalizację wielu młodych lekarzy. W czasie swojej 
pracy w szpitalu współpracowała ściśle z tak wybitnymi 
specjalistami dermatologami, jak dr Ewa Dobosiewicz 
oraz dr Lidia Szyroki.

Przez długie lata przyjmowała również pacjentów 
w Przychodni Kolejowej a także w Przychodni Lekarzy 
Specjalistów „Medicus”.

Od lat 90. pracowała też w Przychodni Lekarzy Spe-
cjalistów „Medicus” w Szczecinie, a także prowadziła 
własny gabinet dermatologiczny przy ul. Podhalańskiej.

Po przejściu na emeryturę nie porzuciła swojego po-
wołania i dalej pomagała chorym, prowadząc z mężem 
prywatny gabinet w Szczecinie, z czasem tworząc filię 
w Międzyzdrojach.

Jeszcze 01.03.2018 roku przyjmowała pacjentów 
w swoim gabinecie, a już 11.03.2018 dobry Bóg zade-
cydował o powołaniu jej w szeregi Niebieskiego Zastępu 
Lekarzy.

Na długo, na zawsze pozostanie w naszej (rodziny), 
jak i wielu ludzi, którym w czasie swojego wspaniałego 
życia pomogła, pamięci.

dr Ewa Tarchalska-Nestor
(12.03.1933–11.03.2018)

Wspomnienie
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1 czerwca 2018 r., w wieku 85 lat, odeszła od nas 
na zawsze lekarz medycyny Jadwiga Lidia Niedzielko-
-Mozol, która 31 lat przepracowała w oddziale chirurgii 
dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym w Szczecinie przy 
ul. Św. Wojciecha 7.

Urodziła się 24 lutego 1933 roku w Szczuczynie 
Nowogródzkim. Ojciec Józef Niedzielko i matka Alek-
sandra z domu Rozumowicz byli nauczycielami. Wy-
buch II wojny światowej, początkowa okupacja sowiecka 
i prześladowania NKWD inteligencji polskiej sprawiły, 
że rodzina musiała się ukrywać. Ciągłe zmiany miejsca 
zamieszkania, ucieczki z terenów Nowogródczyzny na 
Litwę i z powrotem uchroniły rodzinę od więzienia i ka-
torg łagrów. Wojna Niemiec z ZSRR przerwała okres 
prześladowań radzieckich, ale rozpoczęła okres oku-
pacji i represji niemieckiej. Ojciec Jadwigi swoją dzia-
łalność niepodległościową w ZWZ a następnie w AK na 
terenach Nowogródczyzny przypłacił życiem w marcu 
1943 roku. Wychowanie dwóch córek: Jadwigi i Celiny 
spoczęło na barkach matki, która łączyła te obowiąz-
ki z funkcją sanitariuszki i łączniczki oddziałów AK. 
Koniec II wojny światowej rozpoczął ponownie prze-
śladowania sowieckie na terenach Nowogródczyzny. 
W ramach repatriacji w roku 1945 rodzina została prze-
siedlona do Wrześni koło Poznania. Szkołę podstawową 
ukończyła w Siedlicach, a następnie uczęszczała do 
gimnazjum we Wrześni, które ukończyła pozytywnie 
zdaną maturą w 1951 roku. W latach 1951–1957 stu-
diowała na wydziale lekarskim Akademii Medycznej 
w Poznaniu. Roczny staż odbyła w szpitalu w Gnieźnie. 
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej otrzymała 
we wrześniu 1957 roku. Od października 1957 roku 
do stycznia 1967 roku pracowała w Miejskim Szpita-
lu Dziecięcym w Gorzowie Wielkopolskim, początko-
wo jako asystent na oddziałach pediatrycznych, a po 

uzyskaniu specjalizacji I° z pediatrii we wrześniu 1960 
roku rozpoczęła pracę na oddziale chirurgii dziecię-
cej. Pierwszy stopień specjalizacji z chirurgii dziecię-
cej uzyskała w październiku 1963 roku. W roku 1964 
zawarła związek małżeński ze Zbigniewem Mozolem, 
a jego owocem są dwaj synowie, z których jeden jest 
lekarzem, kardiochirurgiem pracującym w Centrum 
Zdrowia Dziecka w Warszawie Międzylesiu. W 1967 
roku przeniosła się do Szczecina i w dniu 1 lutego 1967 
roku rozpoczęła pracę w oddziale chirurgii dziecięcej 
szpitala przy ul. Św. Wojciecha. Tytuł specjalisty II° chi-
rurgii dziecięcej uzyskała w 1970 roku. Od 1979 roku 
była zastępcą ordynatora oddziału chirurgii dziecięcej 
i do czasu przejścia na emeryturę 31 grudnia 1998 roku 
prowadziła pododdział leczenia oparzeń.

Doktor Mozol była doskonałym chirurgiem, spraw-
nym operatorem i odpowiedzialnym lekarzem odnoszą-
cym się z macierzyńską troskliwością do powierzonych 
jej opiece dzieci. Chętnie dzieliła się swoim doświad-
czeniem i umiejętnościami z młodszymi kolegami, ak-
tywnie uczestnicząc w ich szkoleniu. Była sumiennym 
lekarzem, umiejętnie łączącym obowiązki zawodowe 
i rodzinne. W stosunku do podległego jej personelu była 
wymagająca, ale też sprawiedliwa. Jej wysoce etyczna 
postawa była i będzie dla nas niedościgłym wzorem 
do naśladowania. Taka pozostanie na zawsze w naszej 
pamięci.

Ciężkie doświadczenia dzieciństwa i poważne choro-
by przekreśliły jej marzenia o podróżach i poznawaniu 
kultur innych krajów po przejściu na emeryturę. Ostat-
nie lata życia spędziła w Warszawie pod opieką syna.

Pochowana w dniu 6 czerwca 2018 roku na Cmen-
tarzu Komunalnym Północnym w Warszawie.

Cześć Jej pamięci. 
Stanisław Paradowski

dr Jadwiga Lidia Niedzielko-Mozol
(1933–2018)

Wspomnienie
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W dniu 1 sierpnia 2017 roku zmarł Pan prof. dr hab. 
n. med. Tadeusz Kozielec.

Pan prof. dr hab. med. Tadeusz Kozielec urodził się 
5 czerwca 1936 r. w Kobylanach w woj. podkarpackim.

Studia na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii 
Medycznej ukończył w 1964 roku. W 1965 r. podjął pracę 
na etacie asystenta w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, 
gdzie w 1972 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk me-
dycznych, obroniwszy pracę pt: „Proces kostnienia mostka 
u człowieka w świetle badań rentgenometrycznych”. W 1977 
r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie 
rozprawy: „Zmienność przebiegu i rozgałęzień tętnicy 
płucnej u płodów i noworodków ludzkich”. W Zakładzie 
Anatomii pracował kolejno na etacie adiunkta i docenta 
do roku 1980. Jednocześnie specjalizował się w zakresie 
pediatrii, uzyskując w 1969 r. pierwszy, a w 1974 r. drugi 
stopień specjalizacji.

W latach 1980–1985 został przeniesiony służbowo do 
Akademii Medycznej w Łodzi, gdzie pracował w Instytucie 
Pediatrii na stanowisku docenta.

W roku 1985 władze Pomorskiej Akademii Medycznej 
powierzyły Mu organizację Zakładu Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej, przekształconego później w Zakład i Katedrę 
Medycyny Rodzinnej, w której pracował do czasu odejścia 
w 2006 r. na emeryturę, organizując działalność naukowo-
-badawczą oraz kierując zajęciami dydaktycznymi ze stu-
dentami VI roku Wydziału Lekarskiego i IV roku Wydziału 
Stomatologii.

W 1995 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, 
a w 2006 r. profesora zwyczajnego. Zainteresowania na-
ukowe Pana Profesora koncentrowały się nad badaniem roli 
biopierwiastków w różnych stanach chorobowych populacji 
wieku rozwojowego i u dorosłych oraz oceną skuteczności 
suplementacji magnezu w wybranych schorzeniach.

Był współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Magne-
zologicznego oraz długoletnim przewodniczącym Szczeciń-
skiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. 
Pełnił także funkcję redaktora naczelnego Biuletynu Mag-
nezologicznego, obecnie Journal of Elementology.

Zainteresowania naukowe Pana Profesora obejmowały 
także badania nad skutecznością kształcenia studentów 
w medycynie rodzinnej, której był wielkim entuzjastą. Brał 
czynny udział w opracowaniu ogólnopolskiego programu 
dydaktycznego z medycyny rodzinnej dla studentów wy-
działów lekarskich. Był także współzałożycielem Polskiego 

Towarzystwa Medycyny Rodzinnej i członkiem Zarządu 
Głównego tegoż Towarzystwa. Przywiązywał wielką wagę 
do jakości kształcenia w medycynie rodzinnej. Konsekwen-
tnie bronił swoich przekonań, co nie zawsze zjednywało 
mu zwolenników.

Wyniki swoich badań przedstawiał na wielu kongresach, 
zjazdach i konferencjach naukowych krajowych i zagra-
nicznych oraz w licznych publikacjach w czasopismach 
polskich i zagranicznych. Organizował kilkakrotnie wraz 
ze swoim zespołem Zjazdy Polskiego Towarzystwa Mag-
nezologicznego oraz ogólnopolskie konferencje na temat 
kształcenia w medycynie rodzinnej.

Profesor Tadeusz Kozielec był promotorem 16 prac 
doktorskich, recenzentem licznych prac habilitacyjnych 
i magisterskich. Za swoją aktywność zawodową i zaanga-
żowanie odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Był dobrym i szanowanym nauczycielem wielu poko-
leń studentów. Dał się poznać jako lubiany i życzliwy le-
karz – przyjaciel małych pacjentów. W życiu prywatnym 
był wspaniałym ojcem i dziadkiem, cieszył się z sukcesów 
szkolnych swoich sześciorga wnucząt. Jego wielką pasją 
była przyroda, a zwłaszcza las, w którym spędzał każdą 
wolną chwilę. Aktywnie uczestniczył w działalności Koła 
Łowieckiego, którego był członkiem.

Był wymagającym, ale wyrozumiałym Szefem. Starał 
się wspierać rozwój swoich asystentów i motywował ich 
do zdobywania kolejnych osiągnięć naukowo-dydaktycz-
nych. W naszej pamięci pozostanie na zawsze jako człowiek 
skromny, pogodny i życzliwy.

Pan Profesor zgodnie ze swoją wolą został pochowany 
na cmentarzu parafialnym w rodzinnej wsi Kobylany.

Cześć Jego pamięci.

Pracownicy  
Samodzielnej Pracowni Medycyny Rodzinnej

dr n. med. Anna Sałacka
dr n. med. Lilia Kotkowiak

dr n. med. Iwona Hornowska
dr n. med. Piotr Michoń

dr n. med. Jolanta Późniak
dr n. med. Grażyna Durska

mgr Agnieszka Żeluk

Wspomnienie o Panu 
Profesorze Tadeuszu Kozielcu
w pierwszą rocznicę śmierci
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

ś.p. prof. dr hab. n. med.

Wiesławy Szajewskiej-Jarzynki
Wieloletniej kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii 

oraz Zakładu Stomatologii Zachowawczej PAM

Rodzinie i Najbliższym  
składamy wyrazy głębokiego współczucia 

Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Pochodził z Kresów – ur. w Zalesiu Cerkiewnym 
w okolicy Witebska (współcześnie Białoruś), po wojnie 
przesiedlony do Górowa Iławeckiego, po ukończeniu 
szkoły powszechnej uczęszczał do Państwowego Lice-
um Felczerskiego w Gdańsku. W wyuczonej profesji 
felczera pracował w latach 1956–1963 m.in. w Wo-
jewódzkiej Przychodni w Zielonej Górze, w Punkcie 
Felczerskim w Wojeńczy koło wspomnianego Górowa, 
a także jako inspektor higieny w Wojewódzkiej Stacji 
San-Epid w Szczecinie. Ambicje posiadał jednak większe 
i w latach 1963–1970 studiował w Pomorskiej Akademii 
Medycznej, uzyskując dyplom lekarza. Będąc stypen-
dystą Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” po studiach otrzymał skierowanie do pracy 
w Spółdzielni Zdrowia w Dębicach koło Nowogardu, 
a po ówczesnej reformie ochrony zdrowia i utworzeniu 
ZOZ-ów pełnił funkcję kierownika Wiejskiego Ośrodka 
Zdrowia w Dębicach.

Od 1978 r. związany z Ziemią Gryficką, pracując 
głównie w lecznictwie otwartym (przez wiele lat jako 
kierownik Przychodni Rejonowej w Gryficach, a także 
w pobliskich Wicimicach oraz jako asystent Poradni 
Paliatywnej). Wspomagał również dyżurowo Oddział 

Wewnętrzny gryfickiego szpitala. W ramach doskona-
lenia zawodowego uzyskał w 1984 r. specjalizację me-
dycyny ogólnej. Po kolejnej reformie służby zdrowia od 
1999 r. związany z grupową praktyką lekarzy rodzinnych 
w Gryficach, którą pełnił jeszcze długo po osiągnięciu 
wieku emerytalnego.

Osobiście wspominam Doktora z życzliwością, gościł 
kilkakrotnie podczas organizowanych przez Izbę Lekar-
ską spotkań wigilijnych Lekarzy Seniorów, zawsze ele-
gancki i szarmancki, dzielił się chętnie wspomnieniami 
z czasów swojej młodości lekarskiej, ówczesnych wy-
zwań i problemów zdrowotnych i zawodowych, z którymi 
nasi poprzednicy skutecznie sobie poradzili (zwłaszcza 
w zakresie epidemii chorób zakaźnych).

 Po raz ostatni spotkałem Doktora przy Jego łóżku 
szpitalnym jako Pacjenta, był wdzięczny i wzruszony, 
że Go odwiedziłem. Wyczuwało się z jednej strony zro-
zumiały niepokój i obawy, z drugiej – poczucie speł-
nienia życiowego i zawodowego. Szkoda, że w grudniu 
zabraknie Pana Jerzego przy naszym kolejnym Wigi-
lijnym Stole.

Dr n. med. Ireneusz Mazurski

dr Jerzy Grodź 
(1936–2018)

Wspomnienie
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci 

Pana Profesora dr hab. 
Seweryna 

Wiechowskiego
 Nestora kardiochirurgii zachodniopomorskiej 

i wielkiego Przyjaciela Oddziału Kardiologii SPWSZ.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy 
szczerego współczucia i szacunku. 

Zespół Oddziału Kardiologii SPWSZ

Z głębokim żalem i nieopisanym poczuciem straty zawiadamiamy, 
że 12 lipca 2018 roku niespodziewanie odszedł od nas

Ś.p. Dariusz Lejman
specjalista ortopedii i traumatologii, wieloletni pracownik szpitala w Zdunowie.

Rodzina

Pani dr hab. med. 
Annie Wiechowskiej-Kozłowskiej

z powodu śmierci ojca 

Ś.p. prof. dr hab. med. 

Seweryna 
Wiechowskiego

 wyrazy współczucia

składają 

koleżanki i koledzy 
z Zachodniopomorskiego 

Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologicznego

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr hab. Seweryna Wiechowskiego
wybitnego lekarza, znakomitego nauczyciela akademickiego, 

twórcy szczecińskiej szkoły kardiochirurgii, 
rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie  

w latach 1990-1996.

Rodzinie oraz najbliższym wyrazy współczucia  
składają 

Prezes i członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
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Słowa otuchy, wsparcia  
i głębokiego współczucia, z powodu odejścia

TATY
Profesorowi Michałowi Kurkowi 

składają 

Współpracownicy z Zakładu Alergologii 
Klinicznej PUM, 

Poradni Alergologicznej SPSK Nr 2 
oraz Poradni Alergologicznej SPWSZ

Pani Doktor 
Annie Żakowskiej-Żych

oraz Rodzinie i Bliskim 
w związku ze śmiercią 

MATKI
wyrazy głębokiego współczucia składają 

Koleżanki i Koledzy  
z Kliniki Pediatrii, Nefrologii Dziecięcej, 

Dializoterapii i Leczenia Ostrych Zatruć 
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”

Z głębokim smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

lek. dent. 
KRYSTYNY WOŹNIAK

Koło Seniora ORL 
w Szczecinie

„Tym, co pozostają tutaj z garbem bólu,  
jedyną pociechą jest cisza i pamięć…”

M. Tuora

Pani prof. Olimpii Sipak-Szmigiel
wyrazy najszczerszego współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY
składa zespół Kliniki Położnictwa 

i Ginekologii PUM

„Ból i samotność po stracie tak bliskiej osoby  
niech złagodzi prawda, że nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercu bliskich.”

Pani Profesor 
Annie Machoy-Mokrzyńskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powody śmierci 

TATY
składają  

Współpracownicy  
z Regionalnego Ośrodka Monitorującego  

Działania Niepożądane Leków  
oraz Zakładu Alergologii Klinicznej PUM

Doktor  
Małgorzacie Kapuścińskiej-Kniaź

wyrazy współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA
składa

Dyrekcja i pracownicy Przychodni Portowej








