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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

zas płynie szybko i w Waszych
rękach kolejny numer naszego
czasopisma. Właśnie wróciłem
z dorocznego spotkania redaktorów naczelnych biuletynów izbowych
oraz Gazety Lekarskiej. Sporo tam nowych, młodych osób. To dobrze! To bardzo
dobrze, zwłaszcza że samorząd lekarski
potrzebuje świeżej krwi. Po dwudziestu
pięciu latach widać jak na dłoni, że dotychczasowy model działania się już nie
sprawdza. Według badań czytelnictwa jedynie 18% medyków czyta „Gazetę Lekarską”. To bardzo mało i nie mogę zgodzić się
z twierdzeniami, że to i tak niezły wynik.
Lekarze i lekarze dentyści oczekują od
swych przedstawicieli przede wszystkim
efektywności. Skutecznego lobbowania
na rzecz środowiska lekarskiego i informowania o wynikach pracy samorządu.
Ogólnopolskie badania przeprowadzone
przez zewnętrzną firmę pokazały, że te
oczekiwania są powszechne. Zaproszona
na to spotkanie pani redaktor Cichocka
z „Gazety Wyborczej” zwracała uwagę
na budowanie dobrych relacji z mediami
i właściwego reagowania na pojawiające się
coraz liczniejsze „newsy” o błędach lekarskich. Temat niełatwy i bardzo emocjonujący, zwłaszcza że pani redaktor oczekiwała
zmiany postawy, którą aktualnie określiła

postawą „oblężonej twierdzy”. Zachęcała
do piętnowania „czarnych owiec” w naszym środowisku z większą odwagą i bez
źle rozumianej solidarności. Domyślacie
się więc Państwo, że rozmowa była gorąca.
Dyskusja dotyczyła również formy w jakiej dostarczane będą do Państwa nasze
wydawnictwa. Właściwie jednogłośnie
stwierdziliśmy, że dotychczasowe papierowe wydania muszą być utrzymane, a wersja
elektroniczna powinna być dostępna na
stronach internetowych okręgowych izb
lekarskich. W tym miejscu przypominam,
iż działa już nowoczesna strona naszej izby:
www.oil.szczecin.pl. Serdecznie zachęcam
do odwiedzania nas w sieci. Ten numer
(co zapowiada już fotografia na okładce)
jest zdominowany świętem 90. urodzin
pani profesor Haliny Pilawskiej. Szeroka
relacja ze spotkania oraz życiorys pani
profesor na łamach aktualnego numeru.
Cieszymy się również z sukcesu naszego
redakcyjnego kolegi – doktora Krzysztofa
Jacha, który został wybrany na kolejną
kadencję przewodniczącym Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Otolaryngologów, Chirurgów Głowy i Szyi.
Gratulujemy! Kolejny numer po wakacjach,
dlatego życzę Państwu udanych wakacji,
o których pewnie już wszyscy marzymy.
Życzę miłej lektury
Łukasz Tyszler

25-LECIE SAMORZĄDU LEKARSKIEGO
W związku z proponowanymi obchodami w listopadzie br.
25-lecia OIL w Szczecinie, Redakcja VOX MEDICI
zwraca się z prośbą do wszystkich Koleżanek i Kolegów
o nadsyłanie ewentualnych wspomnień, fotografii
z własnych dokonań na rzecz samorządu lekarskiego.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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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

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: 8:00 – 15:30
wtorek: 8:30 – 13:30
czwartek: 8:30 – 16:00
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY,
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH

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

Prezes ORL

DYREKTOR BIURA OIL

dr n. med.
Magda Wiśniewska

mgr Agnieszka Niśkiewicz
cent. wew. 102

Wiceprezes ORL

Sekretariat

dr n. med.
Agnieszka Ruchała-Tyszler

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

Wiceprezes ORL

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
ZAŚWIADCZENIA DO UE

Wiceprezes ORL
dr n. med
Krzysztof Rękawek

KSIĘGOWOŚĆ

główny księgowy
mgr Maria Iwińska
cent. wew. 111

mgr Grzegorz Polak
mgr Sylwia Zaczkiewicz-Hawryluk
cent. wew. 119
PORADY PRAWNE

Eliza Nahajowska – radca prawny
Andrzej Lubiniecki – radca prawny

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,
WINDYKACJA SKŁADEK

TELEFONICZNE PORADY PRAWNE!!!

mgr Małgorzata Amanowicz
cent. wew. 107
W piątki kasa nie przyjmuje
interesantów.
mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 116
wtorek – piątek: 8:00 – 13:00

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin

56 1240 3813 1111 0000 4375 7699

numer konta:
z dopiskiem obowiązkowe składki członkowskie

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

Sylwia Chudoba, cent. wew. 112

DANE DO OPŁACENIA SKŁADEK

dr n. med.
Maciej Romanowski

mgr Mirosława Fryś, cent. wew. 110,
fax 91 486 26 31

mgr Marta Hamerska-Litwinowicz
mgr Marta Witek, cent. wew. 103, 117

WINDYKACJA SKŁADEK

mgr Kamila Sidor,
cent. wew. 106, fax 91 487 75 61

SEKRETARIAT KOMISJI BIOETYCZNEJ,
REDAKCJI VOX MEDICI I REJESTR
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

Uprzejmie informujmy, iż ruszyły
telefoniczne porady prawne w NAGŁYCH
SYTUACJACH
dla lekarzy i lekarzy dentystów członków
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Zakres bezpłatnych porad dotyczy relacji
z pracodawcą lub NFZ.
Porady telefoniczne udzielane są:
od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00–17.00,
pod nr tel.: 91 48 46 800.
Jednocześnie informujemy, iż porady prawne w tych samych sprawach udzielane są
niezmiennie w każdy wtorek w godzinach
11.00–15.30 w siedzibie OIL w Szczecinie
po wcześniejszym umówieniu pod nr tel.
91 48 74 936 wew. 106.

Druk Rexdruk
Kolportaż 5800 lekarzy i lekarzy stomatologów
Do Kolegium Redakcyjnego biuletynu „Vox Medici”
na okres VII kadencji 2013–2017
powołuje się niżej wymienione osoby:

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 a dres:

voxmedici@oil.szczecin.pl
lub dostarczać do sekretariatu OIL,
wyłącznie w formie elektronicznej.
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Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny
Chruściel Mieczysław
Lipski Mariusz
Ptak Karol
Szydłowska Iwona
Wiśniewska Magda

Opracowanie graficzne i skład Robert Wolski
okładKA foto: Wojciech Tołyż
Sekretarz Vox Medici

mgr Mirosława Fryś, tel. 91 487 49 36 wew. 110

Osoby współpracujące
Halina Pilawska
Halina Teodorczyk
Mariusz Pietrzak
Krzysztof Jach
Grzegorz Czajkowski
Wiesław Kupiński

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

UWAGA!
Reklamy wyłącznie w formatach tiff lub pdf, CMYK, 300 dpi, spad
po 3 mm, wielkością i formatem zgodne z zamówionym modułem.
Czcionki zamienione na krzywe. Format netto: 205 x 287 mm.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji nadesłanych tekstów. Nie
gwarantujemy publikacji materiałów, które nie zostały zamówione.
Przedrukartykułów oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji.
Redakcja musi być powiadomiona o nadesłaniu materiałów zamieszczonych w innych publikacjach.

Harmonogram przyjmowania materiałów
i wysyłki najbliższych wydań VOX MEDICI
VOX lipiec–sierpień–wrzesień 2014 (04/211)
l ostateczny termin nadsyłania materiałów – 31.08.2014 r.
l wysyłka do odbiorców – 30.09.2014 r.
VOX październik-listopad 2014 (05/212)
l ostateczny termin nadsyłania materiałów – 30.09.2014 r.
l wysyłka do odbiorców – 28.10.2014 r.
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Piórem Pani Prezes

W

około piękna wiosna w rozkwicie… Ale na podwórku samorządowym, zarówno centralnie jak i lokalnie, jak zwykle
dużo się dzieje. Ciągle gorącym tematem
jest tzw. „pakiet kolejkowy” i „pakiet onkologiczny”. W kwietniu mieliśmy okazje
zapoznać się z ministerialnymi projektami
nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawy o konsultantach oraz
ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej.
Projekty te mają precyzować i uściślać ramowe założenia zmian przedstawionych na
sławetnej już konferencji prasowej ministra zdrowia oraz premiera rządu z marca
2014. A niepokojów i dyskusyjnych kwestii
jest wciąż wiele. Zwiększenie uprawnień
lekarzy POZ z rozszerzeniem ich kompetencji diagnostycznych oraz koniecznością
pre-skriningu pacjentów onkologicznych
przy braku odpowiedniej liczby lekarzy
rodzinnych spowodować może powstanie kolejek do POZ, nie AOS. Projekty
te nie regulują także, na jakiej zasadzie
pacjent z kartą onkologiczną byłby wpisywany do kolejki oczekujących. Wątpliwości
budzi też wprowadzenie indywidualnego
wskaźnika skuteczności rozpoznawania
nowotworów dla lekarza POZ oraz połączony z nieosiągnięciem jego minimalnej
wysokości zakaz wydawania przez lekarzy
POZ kart leczenia onkologicznego, aż do
czasu odbycia odpowiedniego szkolenia.
Trudno jednakże jednoznacznie ocenić
tę regulację bez projektu rozporządzenia
w sprawie minimalnego wskaźnika rozpoznawania nowotworów. Sporo zamieszania
logistycznego wywołać może też wprowadzenie zapisu o usługach hotelarskich
i kosztach transportu pacjentów niewymagających hospitalizacji. Ustawa nie zawiera
w tym zakresie upoważnienia do wydania
rozporządzenia wykonawczego. Z dużym
prawdopodobieństwem koszty powyższych
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FELIETON
WIOSENNY...
usług spoczywałyby na świadczeniodaw- nej z zakresu podstawowej opieki zdrocy, co czyniłoby dla niego całą procedurę wotnej (z wyjątkiem nocnej i świątecznej
leczniczą nierentowną. Niekorzystna dla opieki zdrowotnej) zawierane na czas
nieokreślony. Ograniczy to możliwość
wejścia na rynek nowych podmiotów
zakładanych właśnie przez nich. Również
projekt nowelizacji ustawy o konsultantach
krajowych może budzić pewien niepokój,
ogranicza bowiem rolę samorządu lekarskiego w opiniowaniu ich pracy, jednocześnie zwiększając uzależnienie konsultantów od ministra zdrowia. Zaś nowelizacja
ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej
generalnie może być postrzegana jako pozytywna, pozostaje jednak kwestia doprecyzowania regulacji dotyczących kursów
uprawniających do ordynacji leków oraz
wyrobów medycznych przez pielęgniarki
i położne. Można więc powiedzieć, że generalnie zmiany związane z tymi projektami
idą w dobrym kierunku, pozostaje jednak
wiele kwestii wymagających szczególnego
dopracowania.
Także na terenie naszej izby wiele się
dzieje. Przede wszystkim uruchomiliśmy
nową, bardziej przyjazną stronę internetową OIL w Szczecinie. Mam nadzieję, że
skuszą się Państwo do jej odwiedzenia.
Liczymy też w dalszym ciągu na Wasze
opinie dotyczące działalności samorządu,
a nowa strona z pewnością zarówno aktywizację, jak i kontakt ułatwi. 1 czerwca
na terenie naszej izby odbędzie się po raz
pierwszy Lekarski Dzień Dziecka. Serdecznie zapraszamy wszystkie pociechy
lekarskie wraz z opiekunami, zapewniamy
dobrą zabawę zarówno milusińskim, jak
i dorosłym. Zaś 14 maja obchodziliśmy
hucznie jubileusz 90-lecia Pani Profesor Haliny Pilawskiej, pierwszego prezesa OIL w Szczecinie. Obszerną relację
z tego wydarzenia przeczytacie Państwo
młodych lekarzy może okazać się rów- w tym numerze.
nież regulacja wprowadzająca umowy
Magda Wiśniewska
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotw w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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Jubileusz

Jubileusz 90. rocznicy urodzin
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Mieczysław Chruściel

maja po południu spotkaliśmy
się w naszej Izbie, aby uczcić
90. rocznicę urodzin Pani
Profesor Haliny Pilawskiej.
Na uroczystość przybyli przyjaciele, rodzina, zaproszeni goście, reprezentanci władz
miasta i uczelni medycznej. Występ naszego
chóru rozpoczął tę podniosłą uroczystość.
Nastąpiły powitania, przemówienia, laudacja, wręczanie kwiatów i upominków.
W ciepłych słowach Pani Profesor dziękowała za miłe przyjęcie i za pamięć wszystkim
uczestnikom uroczystości. Na tle ekranu
z fotografiami sprzed lat wspominała różne
epizody ze swojego ciekawego życia. Koncert skrzypcowy z akompaniamentem
fortepianu w wykonaniu filharmoników
szczecińskich zamknął część oficjalną.
Potem wniesiono wielki tort, którym Jubilatka częstowała przybyłych. Uroczystość
zamknęły kuluarowe, serdeczne rozmowy
z Jubilatką oraz wspólne zdjęcia, które wykonywano na tarasie i w ogrodzie.
***
Większość z nas doskonale zna dokonania naukowe i organizatorskie Pani
Profesor. Jest dla nas bliskim wzorem nie
tylko lekarza, naukowca i społecznika, lecz
przede wszystkim wspaniałego człowieka.
Halina Pilawska urodziła się 9 maja
1924 roku w Kaliszu. Po wybuchu wojny
i wkroczeniu Niemców przeniosła się wraz
z matką do Warszawy, gdzie mieszkała liczna rodzina. Tutaj rozpoczęła pracę zarobkową w różnych instytucjach. W czasie okupacji zarabiała na własne utrzymanie, imając
się rozmaitych zajęć. Była ekspedientką
w hurtowni papieru, gońcem w biurze architektonicznym, asystentką w gabinecie
dentystycznym, pracowała także jako recepcjonistka w szpitalu. Przez cały czas jednocześnie kontynuowała naukę na tajnych
kompletach, uzyskując maturę w czerwcu
1944 roku. Dwudziestoletnia maturzystka
w sierpniu tego roku trafiła do powstańczych szeregów Armii Krajowej. W chwili
wybuchu Powstania Warszawskiego włączona została jako łączniczka do Kompanii
Lewara Zgrupowania Harnasia AK. W dniu
3 września podczas akcji bojowej została
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Profesor Halina Pilawska

ciężko ranna. Wydobyta spod gruzów przeszła trepanację czaszki w szpitalu powstańczym, a po jego likwidacji przez Niemców,
wraz z grupą najciężej rannych, została
przetransportowana do obozu w Pruszkowie, potem do szpitala w Skierniewicach.
Cudownie ocalona i za sprawą Czerwonego
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Krzyża odnaleziona przez matkę, szczęśliwie doczekała końca wojny.
Natychmiast po wyzwoleniu w roku
1945 rozpoczęła naukę na Uniwersytecie
Wrocławskim. Po pierwszych trzech latach
studiów, w roku 1948, przyjechała do Szczecina. Tutaj kontynuowała studia w nowo
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Foto: Wojciech Tołyż

Pani Profesor Haliny Pilawskiej

Kto dostanie największy kawałek?

otwieranej uczelni, Akademii Lekarskiej.
Dyplom lekarza otrzymała w 1951 roku.
Jeszcze jako studentka pracowała w Akademii Medycznej. Po studiach została oddelegowana do pracy w Klinice Ginekologii
w szpitalu przy ul. Piotra Skargi. Równocześnie pracowała w Zakładzie Higieny. Pod
koniec studiów poślubiła swojego kolegę Zbigniewa Pilawskiego, późniejszego profesora
medycyny. W roku 1953 urodziła syna, a w
1955 – córkę. Uzyskała specjalizację z pediatrii. W latach pięćdziesiątych w czasie
ogromnych przemian demograficznych
związanych z migracją, łączeniem rodzin
rodziło się bardzo dużo dzieci. Złe warunki
higieniczne i socjalne tamtego czasu, liczne
epidemie chorób zakaźnych zbierały obfite
żniwo kalectwa i śmierci. Młoda lekarka
i matka ciężko przeżywała każde niepowodzenie na swoim oddziale pediatrycznym.
Pracowała ze znakomitymi pediatrami,

maj–czerwiec 2014

profesorami: Górnickim, potem ze Starkiewiczową. W roku 1971 po odejściu profesor
Prochorowej, senat Pomorskiej Akademii
Medycznej powierzył jej kierownictwo Zakładu Propedeutyki Pediatrii. Jednocześnie
odpowiadając na zapotrzebowanie ówcześnie szybko rozwijającej się młodej uczelni,
pracowała w Zakładzie Higieny, początkowo
jako młodszy asystent, następnie starszy,
po doktoracie w 1961 roku, jako adiunkt,
po habilitacji w 1972 roku, jako docent.
Od 1973 roku była kierownikiem Katedry
Medycyny Społecznej, a w niej Zakładu
Epidemiologii. W roku 1987 otrzymała
tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1993
profesora zwyczajnego. Posiada specjalizację II stopnia z zakresu higieny i I stopnia
z zakresu pediatrii.
Profesor Halina Pilawska od wczesnych
lat działalności lekarskiej realizowała swoje
społeczne powołanie. Była lekarzem szkolw w w. o i l . s z c z e c i n . p l

nym, wykładała w szkole pielęgniarek i położnych i w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Udzielała
się naukowo w innych uczelniach. Między
innymi była wykładowcą ekologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej i w Politechnice
Szczecińskiej, prowadziła wykłady z zakresu ochrony środowiska w Akademii Rolniczej. Była członkiem Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Przyrodników,
a także członkiem Zarządu Wojewódzkiego
PCK w Szczecinie. Została uhonorowana
odznakami PCK I, II i III stopnia oraz
Kryształowym Sercem PCK. Została nagrodzona Honorowym Członkowstwem
Polskiego Towarzystwa Higienicznego.
Jako aktywny naukowiec Pani Profesor
Halina Pilawska uczestniczyła i przewodniczyła wielu ważnym komisjom, radom i zespołom, głównie w macierzystej PAM: Komisji
Epidemiologii, Medycyny Tropikalnej,
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Jubileusz

Honory gospodarza pełnił dr Mariusz Pietrzak.

Na uroczystości również byli: prof. Tomasz Grodzki...

...zastępca prezydenta miasta Szczecina – Krzysztof Soska...

8
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...i prorektor PUM – prof. Marta Wawrzynowicz-Syczewska.
Natomiast laudację odczytał dr Mieczysław Chruściel.

Uroczystość uświetnił koncert filharmoników szczecińskich.

maj–czerwiec 2014

Terminologii, Zdrowia Publicznego, Komitetu Społecznych Aspektów Medycyny,
przewodniczyła zespołowi problemowego
ds. Oddziaływania Zakładów Chemicznych Police na Stan Zdrowia i Środowisko.
Uczestniczyła w pracach zespołu ds. Pozytywnych Mierników Zdrowia w Centrum
Organizacji i Ekonomiki Ochrony Zdrowia.
Była członkiem Rady Naukowej Instytutu
Medycyny Wsi w Lublinie, a także delegatem PAM do Rady Głównej Szkolnictwa
Medycznego. Jest założycielką i pierwszym
przewodniczącym Komisji Bioetycznej.
W roku 1958 i w latach następnych
odbyła pierwsze staże naukowe: w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie,
w Instytutach Higieny w Pradze Czeskiej,
i w Bratysławie. Brała czynny udział w ponad 40 zjazdach naukowych krajowych
i 15 zagranicznych. Jest autorką 126 prac
naukowych opublikowanych w piśmiennictwie polskim i zagranicznym. Profesor
Halina Pilawska wypromowała 6 doktorantów, była opiekunem 3 habilitacji oraz
recenzentem 6 nominacji profesorskich.
Została nagrodzona 26 różnymi medalami
i odznaczeniami państwowymi, między
innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Warszawskim Krzyżem Powstańczym,
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Odznaką za Wzorową Pracę w Służbie
Zdrowia, Odznaką Gryfa Pomorskiego.
W szczególny sposób Pani Profesor Halina Pilawska zasłużyła się sprawie reaktywacji samorządu lekarskiego. Należała do
ścisłego grona lekarzy zabiegających w tutejszym środowisku o powołanie w Szczecinie
Okręgowej Izby Lekarskiej. Jest jej pierwszym prezesem – założycielem. Dzisiejszy
jubileusz Pani Profesor szczęśliwie zbiega
się więc z jubileuszem ćwierćwiecza przywrócenia organów samorządu lekarskiego
w Polsce i w naszym regionie. Od 1993 roku
przewodniczyła komisji socjalnej w OIL, wykazując niezwykłą troskę o sprawy bytowe
samotnych lub starszych i chorych kolegów.
Jej wieczna troska o profilaktykę zdrowotną
jawiła się między innymi w organizowaniu
imprez rekreacyjno-sportowych i wycieczek,
zaś umiłowanie humanistycznych wartości
okazywała promowaniem kultury. Nie sposób
wymienić wszystkich spośród jakże licznych
form aktywności intelektualnej i organizacyjnej Pani Profesor, którą obdarzyła naszą
społeczność w tamtym czasie. Pani Profesor
Halina Pilawska jest Honorowym Członkiem
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Zawsze prowadziła i nadal prowadzi szeroką działalność pozanaukową. Od 1987
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Pani profesor w gronie Honorowych Członków OIL w Szczecinie i Rodziny.

roku pracuje społecznie w hospicjum, jest
przewodniczącą rady szkół promujących
zdrowie w Pomorskim Konsorcjum Zdrowia. Jest jedną z założycieli Uniwersytetu
III Wieku, którego jest również opiekunem
i wykładowcą. Pełniła funkcję organizatora
i koordynatora Szkoły Zdrowia w Zamku
Książąt Pomorskich, zyskując wdzięczność
i uznanie dziesiątków słuchaczy. Publikuje
do dziś artykuły w „Vox Medici” przez cały
czas od początków istnienia biuletynu. Pani
Profesor Halina Pilawska jest Honorowym
Przewodniczącym Koła Seniorów OIL.
Od początków działalności zawodowej
jest członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Przez wiele lat przewodniczyła
szczecińskiemu Oddziałowi PTL i była
członkiem Zarządu Głównego. Zorganizowała wielką ilość zebrań naukowych, imprez
kulturalnych i niezapomnianych Bali Lekarza. Jej zaangażowanie w pracę zaowocowało najwyższymi odznaczeniami lekarskimi.
Profesor Halinę Pilawską nagrodzono Odznaką Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa
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Lekarskiego. Pani Profesor Halina Pilawska jest Honorowym Członkiem Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego i Damą Medalu
Gloria Medicinae. W roku 2012 udekorowana
została na Zamku Królewskim w Warszawie
Medalem i Pierścieniem Medicus Nobilis.
Pani Profesor osiągnęła w życiu to,
o czym marzą setki kolegów. W wyniku wielu
lat pracy lekarskiej, naukowej, dydaktycznej
i społecznej otrzymała najwyższe laury akademickie, uznanie środowiskowe i społeczne,
wykształciła wiele pokoleń lekarzy, była wielokrotnie odznaczana i nagradzana. Spełniła się także, jako szczęśliwa matka, babcia
i prababcia. Syn Maciej – lekarz ortopeda
pracuje i mieszka w Szwecji, córka Beata
– architekt wraz ze swoją rodziną roztacza
nad nią serdeczne ciepło domowego ogniska.
Pani Profesor cieszy się powodzeniem i sukcesami czworga wnucząt: Michała, Agaty,
Maksymiliana i Aleksandra, a ostatnio najmłodszej w rodzinie – prawnuczki Aurelii.
Niewiele jest osób tak kulturalnych,
tak uczynnych i ciepłych w kontaktach cow w w. o i l . s z c z e c i n . p l

dziennych jak Pani Profesor Halina Pilawska. Trudno więc słowem oddać wielkość
Jej ducha, mądrość oblicza i skromność
postaci. Nie łatwo też oddać słowami
siłę Jej człowieczeństwa. Wszyscy znamy
niezwykłą aktywność i poświęcenie Pani
Profesor dla naszego środowiska. Jej postawa etyczna, niestrudzona pracowitość
i wytrwałość w działaniu, empatia i wrażliwość społeczna, a także troska o zawodową solidarność i etos pracy lekarza są
wzorcem, do którego przykładamy nasze
aspiracje. Pani Profesor Halina Pilawska
utwierdza nas w słuszności wybranej drogi,
dając świadectwo prawdzie starej maksymy: Nulla res tam necessaria est omnis
genesis hominum quam medicina.
W dniu tak szczególnym dla naszej Izby składamy Pani serdeczne
podziękowania oraz wyrazy wielkiego uznania. Wszyscy życzymy Pani
zdrowia i wielu pogodnych lat życia
wśród naszego podziwu i głębokiego
szacunku.
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Pani profesor w towarzystwie koleżanek z Koła Seniora.

W

Magda Wiśniewska

tym roku już po raz piąty
czytelnicy „Głosu Szczecińskiego” przyznali nagrodę
„Hipokrates” dla najlepszego
w ich ocenie lekarza i placówki medycznej. Plebiscyt tym ważniejszy, że czytelnicy zarówno zgłaszali kandydatów do
tej nagrody, jak i wybierali zwycięzców,
czyli ważna była tylko opinia pacjentów.
O istotności tej nagrody niech świadczy
fakt, że w sumie w konkursie oddano
ponad 10 tys. głosów!
W dniu 25 kwietnia podczas gali finałowej plebiscytu poznaliśmy laureatów.
W kategorii Najpopularniejszy Lekarz
2014 na trzecim miejscu uplasowała się
Katarzyna Serdyńska ze Szczecina, która
na swoim koncie zgromadziła 552 głosy.
Miejsce drugie przypadło Piotrowi Gry-
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bowskiemu z Gryfic, na którego Czytelnicy
oddali 613 głosów. Bezkonkurencyjna okazała się stomatolog Andżelika Warcholak-Grzeszewska ze Szczecina (735 głosy).
W kategorii, w której walczyły placówki medyczne, na trzecim miejscu

PLEBISCYT
„HIPOKRATES”
znalazła się Poradnia Rodzinna przy
ul. Gorkiego w Szczecinie. Tuż przed nią
uplasowała się przychodnia Porta Medyk
w Szczecinie. Najlepsza zaś okazała się

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

przychodnia ZOZ MIL MED w Gryficach.
W ramach plebiscytu „Hipokrates”
wybierany był także Lekarz Roku. W kapitule, która wybierała laureata w tej
kategorii, znaleźli się przedstawiciele
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, Szczecińskiej Izby Pielęgniarek
i Położnych, dyrektor Wydziału Zdrowia
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego oraz zastępca
redaktora naczelnego „Głosu”. Kapituła
jednogłośnie na Lekarza Roku wybrała
doktora Samira Zeaira, specjalistę chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej,
ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej oraz Oddziału Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Wojewódzkim
przy ul. Arkońskiej w Szczecinie.
Serdecznie gratuluję wszystkim
laureatom, tym bardziej, że zostali docenieni przez najważniejsze gremium
– swoich pacjentów.
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Klaudiusz Boer
W dniach 15–16 maja 2014 roku odbyły się w Szczecinie IV Ogólnopolskie
Warsztaty Endosonograficzno- Endoskopowe. Była to już czwarta edycja corocznej

endoskopowej konferencji gastroenterologicznej, która tradycyjnie odbywa się
w maju w naszym mieście. Organizatorami
warsztatów byli dr hab. Anna Wiechowska-Kozłowska, dr Klaudiusz Boer oraz
dr Beata Gawdis-Wojnarska ze Szpitala

Foto: Paweł Chmielewski

Ogólnopolskie Warsztaty
Endosonograficzno-Endoskopowe

MSW w Szczecinie. Konferencja została
objęta honorowym patronatem prezesa
Okręgowej Izby Lekarskiej dr Magdy Wiśniewskiej oraz dyrektora Szpitala MSW
Sylwestra Bierzanowskiego. W tym roku
gościem honorowym sympozjum była pani
profesor Grażyna Rydzewska, konsultant
krajowy ds. gastroenterologii. Miejscem
konferencji była nowoczesna sala audiowizualna Centrum Dydaktyczno-Badawczego
Nanotechnologii Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu Technologicznego.
W pierwszym dniu sympozjum odbyły
się sesje wykładowe połączone z dyskusjami panelu ekspertów i uczestników na
temat standardów postępowań w wybranych zagadnieniach dotyczących diagnostyki i możliwości leczenia guzów litych
i torbielowatych trzustki, guzów podśluzówkowych przełyku i żołądka oraz polipów
górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W czasie wystąpień prezentowano nowoczesne metody diagnostyki
i leczenia endoskopowego małoinwazyjnego
oraz omawiano wybrane aspekty alternatywnego leczenia chirurgicznego. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny,
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a w dyskusjach dotyczących standardów
postępowań prezentowano również możliwości leczenia chirurgicznego wybranych
schorzeń.
Drugi dzień sympozjum rozpoczął się
wykładem state-of-the-art, wygłoszonym
przez panią profesor Grażynę Rydzewską
na temat autoimmunologicznego zapalenia
trzustki. Po sesji wykładowej rozpoczęto
prezentację zabiegów endoskopowych „na
żywo”, które były wykonywane przez zespół
endoskopistów z ośrodków w Warszawie
(dr M. Degowska, dr J. Pertkiewicz, dr hab.
M. Polkowski), Katowic (dr H. Bołdys,
dr T. Marek) oraz Szczecina (dr A. Białek,
dr K. Boer, dr hab. A. Wiechowska-Kozłowska). Zabiegi endoskopowe odbywały się na
bloku operacyjnym Szpitala MSW w Szcze-

cinie i przy współudziale szczecińskiego
oddziału TVP transmitowane były drogą
satelitarną do sali konferencyjnej Centrum
Badawczego ZUT. Uczestnicy konferencji
mieli możliwość interaktywnego udziału
w zabiegu poprzez zadawanie pytań i komentowanie badań.
Warsztaty endosonograficzno-endoskopowe z pokazami zabiegów spotkały się
z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony ponad 250 uczestników – lekarzy endoskopistów, gastroenterologów i chirurgów
z całej Polski. Podkreślano ich unikatowy
charakter, wysoki poziom trudności oraz
ciekawy i sprawny przebieg prezentacji.
Konferencja ta, będąca już cyklicznym
wydarzeniem naukowo-szkoleniowym,
wpisała się na trwałe w kalendarium sympozjów polskiej gastroenterologii.

maj–czerwiec 2014
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Andrzej Potemkowski, Jerzy Samochowiec

III

III Międzyuczelniana Konferencja

Dzień Mózgu

zgu. Profesor starał się, jak zawsze z wielką
pasją, werwą i humorem odpowiedzieć na
pytanie: czy mózgi kobiet i mężczyzn na
poziomie strukturalnym a także czynnościowym różnią się i czy funkcjonujące od
lat pojęcie płeć mózgu ma swoje uzasadnienie. Prof. Jolanta Zawilska z Uniwersytetu
Medycznego z Łodzi przedstawiła z medycznego, toksykologicznego i społecznego
punktu widzenia zagadnienia związane
z dopalaczami. Pojawiający się w świecie
co 5 dni nowy dopalacz może powodować
szereg medycznych powikłań, co pokazały
wstrząsające fotografie. Dr Bogusław Habrat, kierownik Zespołu ds. Uzależnień
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w War-

szawie w wykładzie zatytułowanym: Mózg
– między pasją a uzależnieniem próbował
odpowiedzieć na pytanie, kiedy pasja przechodzi w uzależnienie. Dr Habrat mówił,
że pojawiło się w naukach medycznych
i psychologii chyba zbyt dużo -holizmów:
…kiedyś mówiło się pracowity, dzisiaj się
mówi pracoholik, kiedyś mówiło sie jurny, dzisiaj mówi się seksoholik… Wykład
ilustrowały zdjęcia wielu ciekawych kolekcjonerskich pasji od figurek sów i świnek,
przez znaczki pocztowe do zbiorów torebek,
z których niekiedy korzystają pasażerowie
samolotów w trakcie turbulencji. Także
próbą odpowiedzi na pytanie, czy jeszcze
pasja czy już uzależnienie był wykład prof.

Foto: Andrzej Potemkowski

Międzyuczelniana Konferencja Dzień Mózgu w Szczecinie
pod hasłem: Mózg – Współczesność – Kontrowersje odbyła się
12 kwietnia br. i gromadząc blisko 1 000
uczestników, w tym ponad 150 lekarzy,
w tym wielu seniorów, studentów medycyny, psychologii i zainteresowanych
tematyką szczecinian, stała się największym tego typu wydarzeniem w Szczecinie. Mimo że konferencja odbywała się
w największej i najładniejszej w Szczecinie sali auli Wydziału Humanistycznego
US – organizatorzy – Zakład Psychologii
Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu
Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PUM –
zmuszeni zostali do transmisji wykładów
do dodatkowej sali.
W tym roku tematem wiodącym konferencji było pytanie: Czy mózgowi należy
pomagać, wspierać jego pracę, czy przynosi
to korzyści czy zagrożenia?
Pierwszą sesję otworzył wykład prof.
Przemysława Nowackiego – kierownika Katedry i Kliniki Neurologii PUM pt. Płeć mó-
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Andrzeja Potemkowskiego, kierownika Zakładu Psychologii Ogólnej i Psychoprofilaktyki – Mózg – Sztuka – Pasja. Ponieważ
istnieje ścisły związek pomiędzy percepcją
a sztuką, rozróżnianiem piękna i brzydoty,
twórczością i pasją – badanie zdolności
twórczych stało się źródłem ważnych informacji o mózgu i początkiem kolejnej
neuronauki – neuroestetyki. Nadal bez jednoznacznej odpowiedzi pozostaje pytanie
– dlaczego tylko niektóre utwory, dzieła
zyskują trwałe miejsce w sztuce, kulturze?
Może dlatego, że pewne style myślenia i odczuwania są wspólne, a mózgi wszystkich
ludzi na podstawowym poziomie działają
wg podobnych schematów. Wykład ilustrowały obrazy Balthusa, Luciena Freuda – wnuka Zygmunta Freuda, Veermera, Michała Anioła i Cezanne’a. Wykład
zwracał też uwagę, kiedy fotografia, która
stała się obecnie pasją globalną, może stać
się uzależnieniem. Kolejną sesję otworzył
wykład ks. prof. Zdzisława Kroplewskiego:
Mózg – Rozum – Logika. Profesor odniósł
sie z punktu widzenia psychologii ogólnej
do tego, jak mózg tworzy rozum, a do tego
jeszcze logiczny. Prof. Tadeusz Parnowski
kierownik II Kliniki Psychiatrii Instytutu
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie mó-
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wił, jakie są możliwości neuroobrazowania
u chorych z zaburzeniami depresyjnymi.
W wykładzie Mózg a markery otępień
i chorób psychicznych prof. Jerzy Samochowiec i dr Monika Mak z Katedry i Kliniki
Psychiatrii PUM w Szczecinie podkreślili, że znane we wszystkich dziedzinach
medycyny markery wielu schorzeń praktycznie w psychiatrii i neurologii są mało
dostępne a są natomiast bardzo potrzebne.
Prof. A. Potemkowski w wykładzie: Mózg
– starania o zachowanie młodości zwrócił
uwagę jak istotne dla zdrowia mózgu jest
rozważne korzystanie z witamin i suplementów diety i jaki jest wpływ żywienia
na mózg w oparciu o wyniki badań wspieranych przez Unię Europejską w ramach
programu Healthy aging. Prof. Teresa
Rzepa z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Poznaniu w wykładzie – Lekarz
– pacjent – reminiscencje psychologa ukazała, jak często pozostawiany bywa sam
chory w czasie procesu wyrażania zgody
na zabieg operacyjny. Dr hab. Agnieszka
Samochowiec z Instytutu Psychologii
US, korzystając z wspaniałej oprawy muzycznej, w wykładzie: Mózg – fenomen
tangoterapii przedstawiła, co i w których
strukturach mózgowia, dzieje sie w trakcie
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

tańca, a szczególnie w tangu. Sesję zakończył wykład prof. Stanisława Flejterskiego
i dr Barbary Wąsikowskiej: Mózg – umysł
a zachowania konsumentów. Neurobiologiczne techniki stosowane w marketingu,
który uwidocznił słuchaczom, jak obecnie
powszechnie wykorzystywana jest wiedza
o biologii mózgu w nakłanianiu nas do
konsumpcji.
Konferencję zakończyła dyskusja okrągłego stołu, po raz kolejny brawurowo poprowadzona przez prof. Przemysława Nowackiego na temat – Mózg a stymulanty
– potrzeby, korzyści, zagrożenia. Dyskusji,
której mimo sobotniego popołudnia przysłuchiwała się nadal prawie pełna aula, ujawniła nie zawsze zgodne poglądy wszystkich
wykładowców w ww. temacie.
Konferencja zorganizowana w ramach
współpracy międzyuczelnianej pokazuje,
jak można skupić organizatorów i naukowców z różnych uczelni wokół ciekawych
zagadnień, również tych kontrowersyjnych,
dotyczących mózgu. Konferencja bez opłaty konferencyjnej mogła odbyć się tylko
i wyłącznie dzięki wsparciu rektorów obu
Uniwersytetów, jak również Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, za co organizatorzy szczególnie dziękują.
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Akcja „Zeskanuj swoje archiwum rodzinne”
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie
Rozmowa z Cecylią Judek, sekretarzem naukowym Książnicy Pomorskiej

Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie
oraz na Uniwersytecie Szczecińskim. Autorka blisko 150 artykułów
o tematyce bibliotekarskiej i historycznoliterackiej w wydawnictwach
książkowych, prasie krajowej i regionalnej. Aktywny członek Stowarzyszenia
Bibliotekarzy Polskich. Organizatorka wielu wystaw, konferencji, spotkań
literackich i innych imprez (m.in. o charakterze happeningowym). W 1989 r.
otrzymała nagrodę Funduszu Literatury Ministerstwa Kultury i Sztuki
za upowszechnianie polskiej literatury współczesnej. Nagrodzona Srebrnym
i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego
oraz Brązowym Medalem „Gloria Artis”.

Halina Teodorczyk: — Jesienią 2013
roku Książnica Pomorska zaintrygowała mieszkańców miasta i regionu
wezwaniem „Zeskanuj swoje archiwum rodzinne”. Kto był inicjatorem
tej akcji?
Cecylia Judek: — Książnica Pomorska
od wielu lat gromadzi archiwa rodzinne,
podkreślając historyczną wartość znajdujących się w nich papierów osobistych (paszporty, świadectwa szkolne, świadectwa
pracy itd.), fotografii, listów, wspomnień,
zapisków, notatników, sztambuchów, pamiętników, dokumentów życia społecznego
(ulotki, zaproszenia, talony na żywność,
afisze, plakaty itd.). Są jednak rodziny,
w których archiwalia przekazywane są
z pokolenia na pokolenie. To do nich ad-
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resowana jest ta akcja. Chcemy te właśnie
rodziny namówić, aby wypożyczyły nam
swoje rodzinne archiwalia. W Książnicy
Pomorskiej zostaną one po przeniesieniu
na formę cyfrową umieszczone na serwerze bibliotecznym. Zwracając rodzinie jej
archiwum, dołączymy cyfrową kopię.
HT: — Komu są potrzebne zeskanowane archiwa rodzinne?
CJ: — Francuski badacz Jean Guitton
stwierdził kiedyś „Każdy okruch wyrwany zapomnieniu jest święty”. W bardzo
wielu rodzinach przechowuje się jakieś
pamiątki po przodkach: zdjęcia dziadków,
pradziadków, rodziców, ich korespondencję, dokumenty lub zapiski dokumentujące
radosne, trudne lub bolesne chwile. Nie
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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Absolwentka studiów wyższych z zakresu filologii polskiej i podyplomowych
studiów bibliotekoznawczych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu. Od 1981 roku pracownica Książnicy Pomorskiej im. Stanisława
w Staszica w Szczecinie, w której w latach 1981–1983 kierowała pracą
Czytelni Pomorzoznawczej, w latach 1984–2007 – organizowała Oddział
Rękopisów – Muzeum Literackie, w l. 2002–2007 – kierowała Działem
Zbiorów Specjalnych. Od 2007 roku pełni funkcję sekretarza naukowego.
Od 1989 r. jest członkiem kolegium redakcyjnego kwartalnika „Bibliotekarz
Zachodniopomorski”, współpracowała także z czasopismem „Pogranicza”.
W latach 1985–2001 pracowała jako nauczyciel kontraktowy w szczecińskiej
filii Zaocznego Pomaturalnego Studium Centrum Ustawicznego
Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie (w 1998 r. otrzymała Medal
Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy za zasługi dla rozwoju
organizacyjnego i merytorycznego CUKB oraz kreowanie wizerunku
nowoczesnego bibliotekarza).

zawsze mamy świadomość, że ich przydatność wykracza poza wartość sentymentalną dla najbliższej rodziny. Bardzo często
mogą one okazać się bardzo przydatne
w badaniach regionalnych naukowców,
dokumentujących charakter trwających na
Pomorzu Zachodnim procesów historycznych, socjologicznych, demograficznych
czy nawet zjawiska integracji gwarowej.
Dzięki rodzinnym archiwaliom możemy
dowiedzieć się, skąd przybyli w 1945 roku
i latach następnych polscy osiedleńcy na
Pomorze Zachodnie. Głównie ze wsi, czy
z miast? Z jakim bagażem doświadczeń,
przeżyć, systemów wartości? Jakimi gwarami się posługiwali? Jak wyglądały ich
pierwsze lata? Jak zakładali tu rodziny,
jak podnosili swoje kwalifikacje, jak postępowały procesy wrastania? Jednym
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słowem, archiwalia rodzinne pomogą
stworzyć zbiorowy portret mieszkańców
naszego regionu.
HT: — Jaki jest cel tego działania?
CJ: — Trzeba pamiętać, że dokumenty,
znajdujące się w rodzinnych archiwach
często wykonane są na nietrwałych materiałach, ulegających stopniowej autodegradacji. Należy więc jak najszybciej ratować
je przed postępującym procesem samozniszczenia. W ramach naszej akcji wypożyczone bibliotekarzom rodzinne archiwalia są digitalizowane. Jedynym warunkiem
jest zgoda właściciela rodzinnego archiwum na udostępnienie zdigitalizowanych

materiałów do badań na lokalnym serwerze
Książnicy lub w Zachodniopomorskiej Bibliotece Cyfrowej „Pomerania”. Zysk zatem
jest dla obu stron: rodzina otrzyma cyfrową
kopię swych archiwaliów wraz ze zwrotem
wypożyczonych oryginałów, a Książnica
Pomorska wzbogaci swoje cyfrowe zbiory
o unikatowe dokumenty, istniejące w domowych zasobach.
HT: — Od czego zależy powodzenie akcji?
CJ: — Oczywiście, przede wszystkim, od
jak najszerszego upowszechnienia informacji o organizowanym przedsięwzięciu
i od uświadomienia sobie jego znaczenia.
Potrzebna jest zatem szeroka kampania

informacyjna, w której naszymi sprzymierzeńcami oraz orędownikami akcji mogą
być wszyscy mieszkańcy regionu. Każdy
z nas, dzięki bliskim relacjom z członkami
rodziny, z sąsiadami, lokalnymi stowarzyszeniami, z zaprzyjaźnionymi instytucjami
może stać się ambasadorem akcji, może
zachęcić wielu niezdecydowanych do podjęcia pozytywnej decyzji, by podzielić się
rodzinnymi skarbami ze społeczeństwem.
Trzeba zacząć od siebie. Może warto przejrzeć własne szuflady, albumy rodzinne,
opisać fotografie, zacząć spisywać wspomnienia. Odbyć podróż w lata młodości,
pracy zawodowej?
Rozmawiała Halina Teodorczyk

Akcja „Zeskanuj swoje archiwum rodzinne”
Bibliotekarze Książnicy Pomorskiej w Szczecinie apelują:
Zachowajmy dla przyszłości świadectwa naszych czasów!
Ważny jest każdy dokument, każda fotografia, każdy druk ocalony przed zapomnieniem.
Sprawmy, aby to, co było naszym udziałem i świadectwem chwili,
stało się trwałym składnikiem społecznej świadomości historycznej!
Książnica Pomorska w Szczecinie od wielu lat gromadzi tzw. sekretne archiwa rodzinne oraz archiwa twórcze osób
zasłużonych (pisarzy, malarzy, naukowców, dziennikarzy itp.). Chcąc upamiętnić trudne i skomplikowane losy każdej
polskiej rodziny, trud zachowania polskiej tożsamości, udział w ważnych dla historii ojczystej wydarzeniach, niełatwą
drogę na Pomorze Zachodnie chcemy ocalić w zasobach Książnicy Pomorskiej rodzinne archiwalia: zabiegamy
o rodzinne zapiski wspomnieniowe (w różnej formie: rękopis, maszynopis lub komputerowy wydruk, sygnowany przez
autora), fotografie, papiery osobiste, dokumenty życia społecznego czyli zaproszenia, ulotki, broszury, literaturę
drugiego obiegu, książki z dedykacjami itp. Dary można przekazywać do naszych zbiorów nie tylko w postaci materiałów
oryginalnych, ale także kopii elektronicznych. Chcemy w ten sposób ocalić od zapomnienia pamięć o ludziach tu
żyjących, ich osobistych losach i osiedleńczym trudzie.
Ważne dla badań są też gromadzone w wielu domowych archiwach publikacje wydrukowane i kolportowane w Polsce
w latach istnienia PRL bez wiedzy i zgody władz (zarówno te o charakterze politycznym, jak również historycznym,
literackim i społeczno-kulturalnym), które ukazywały się poza cenzurą i nie były publikowane oficjalnie: książki,
czasopisma, broszury, odezwy, ulotki, oświadczenia, uchwały, rezolucje, plakaty i afisze, kalendarze, niezależna
filatelistyka i banknoty, nalepki, znaczki, rękopisy, maszynopisy, pojedyncze wiersze, fotografie, nagrania z rozmów,
zebrań i wieców, imprez artystycznych, a także wszelkie muzealia, jak np. flagi, transparenty, pieczątki, breloczki,
czy legitymacje związkowe.
Rodzinne archiwalia, często wykonane na nietrwałych materiałach, z czasem uległy już częściowemu uszkodzeniu,
toteż należy je jak najszybciej ocalić przed zniszczeniem, tworząc cyfrowe kopie.
Pamiętajmy: nawet najdrobniejsze materiały z domowych archiwów mogą stanowić ważny element
w tworzeniu zbiorowej pamięci o dziejach regionu.
Osoby zainteresowane wypożyczeniem archiwum rodzinnego w celu sporządzenia kopii cyfrowej
lub przekazania archiwum rodzinnego w darze do zasobów Książnicy Pomorskiej prosimy o kontakt:
Jolanta Liskowacka
Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej,
tel. 91 48 19 175, mail: rekopisy@ksiaznica.szczecin.pl
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Duda
Mieczysław Chruściel

tym roku mija dziesięć lat od
śmierci Jerzego Dudy-Gracza,
jednego z najwybitniejszych
polskich artystów. Szybko
upływający czas, chaos codziennych
wydarzeń, ciągły zgiełk i zmaganie się
z powszedniością, stanowią istotną przeszkodę dla refleksji. Dobrze, że mijający
okres wielkanocny co roku skłania nas
do zadumy i przyjrzenia się własnemu
odbiciu w zwierciadle jednostkowego ego.
Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę
z tego, jak wielką rolę w tym procesie
ciągle odgrywa twórczość przedwcześnie
zmarłego artysty. Artysty, który pozostawił
po sobie tysiące obrazów poruszających
perfekcją warsztatu, ale nade wszystko
treścią i przesłaniem.
Jerzy Duda-Gracz urodzony pod
jasnogórskim szczytem, wielokrotnie
wspominał swoje smutne i piękne dzieciństwo wśród ogrodów i płotów, pomyj
wylewanych na ulicę Śniadeckich, życia wśród złych i dziwacznych spojrzeń,
pogardliwych słów i syczących szeptów,
życia wśród pobożnych i rozmodlonych
w niedzielę sąsiadów, których tak bał
się w tygodniu. W wyznaniach swojego
artystycznego credo wielokrotnie wspominał Częstochowę, z której najpierw
uciekł, a potem powrócił, która była dla
niego na swój sposób dobra i na swój
sposób piękna. Uciekłem do lepszego
świata, — pisał — żeby zostać kimś wolnym od biedy, matczynych łez, ludzkiej
nienawiści i pogardy; żeby nie bać się
ciemnych ulic i mordobicia, nie bać się
pogardy i chamstwa; nie bać się staruch
pod płotami i dewot przyklasztornych,
złych języków i gromów potępienia.
Ciemnogrodu i zapyziałości.
Znakomicie mu się ta ucieczka udała. Ukończył katowicki Wydział Grafiki
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Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
zrobił wielką karierę artystyczną, został
profesorem i legendą za życia. W tym
wszystkim nigdy jednak nie zapomniał
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

o zwykłym człowieczeństwie. Zawsze był
skromny, niezwykle pracowity i wytrwały. Tamta chłopięca wrażliwość, która
ukształtowała jego ogląd świata, wywarła
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frasobliwy
swoiste piętno na całej jego twórczości
i życiowej postawie. Z pewnością nie był
pierwszym artystą, który w swej sztuce
wyrażał myśl krytyczną wobec społeczeństwa, w którym żył. Jakże trafnie nawiązywał do norwidowskiej myśli: Polak
jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest
karzeł – i jesteśmy karykatury, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi.
A przecież Duda-Gracz był człowiekiem
wykształconym, światłym, należącym do
elity intelektualnej swojego czasu, ale
mimo to, jakby na przekór temu wszystkiemu, w jego malarskim świecie dominowała obsesyjna ostentacja prowincjonalizmu. I było tak, jakby chciał nam
powiedzieć za Gombrowiczem: Należę
do narodu podrzędnego, choć my Polacy
uważamy się na naród wybrany, wyjątkowy. Czy nie doznajecie wrażenia, że
jesteście zniekształceni, zdeformowani
przez zbiorowość, która usiłuje do tego
stopnia podporządkować was sobie, iż
wymaga nawet, abyście dla jej interesów
wyrzekli się własnego rozumu, własnej
etyki, prawdy, własnego rozwoju?
Jerzy Duda-Gracz nigdy nie ograniczał
się do postawy satyryka. Epoka duchowego napięcia i kryzysu, gwałtownych przemian ideologii i wartości, wyzwoliła w nim
upodobanie do groteski – wyobcowanego
i zdeformowanego świata. Groteska jest
najwłaściwszym naszym czasom sposobem ekspresji. Należy pamiętać, że ten
artysta silnie przeżywający „tu i teraz”
w głębi duszy pielęgnował bogaty pierwiastek metafizyczny. Oczywiście więc
także w jego twórczości, w wysublimowanym kontekście intelektualnym występuje
problem „śmierci Boga” i to w polskiej
odmianie. Bezmyślne klepanie pacierzy
zastępujące modlitwę, ostentacyjny fanatyzm, ludyczne rytuały, ceremoniały
i pielgrzymki. Powszechne kuszenie i budzenie kołtuna. Poprzez groteskę Duda-
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-Gracz wyrażał swój niepokój i głęboką
niezgodę na deformację i upadek polskiej
tradycji religijnej.
Ten dotychczas skupiony i konsekwentny artysta w latach 90. porzucił
publicystykę PRL-u. Nie chciał stanąć
w równym szeregu pochlebców i postsolidarnościowych neofitów, przeczuwając
w ich postawach nowe niebezpieczeństwa. Wycofał się wówczas w obszar kontynuacji rozpoczętych cykli malarskich.
Był to okres powrotu do fascynacji z okresu dzieciństwa i duchowości związanej
z Jasną Górą. Motywy Polskie, Obrazy
Jurajskie i Obrazy Prowincjonalno-Gminne nie były już interwencyjno-ironicznym
zapisem i piętnowaniem PRL-owskiej
rzeczywistości. Na przełomie tysiąclecia
zafascynowany muzyką Chopina namalował niemal 300 obrazów ilustrujących
większość dzieł genialnego kompozytora.
W ostatnim roku tysiąclecia poważnie
chorował. Leżał z Ernestem Bryllem
w klinice kardiologicznej u profesora
Bochenka. Tam wyznał poecie, że pracuje nad Golgotą, którą traktuje, jako
podziękowanie dla Matki Bożej Częstochowskiej. Po opuszczeniu szpitala poeta
obejrzał powstające dzieła i pod wpływem
inspiracji płynących z polskiej tradycji
drogi krzyżowej, napisał poemat pasyjny
pt. Golgota Jasnogórska.
Jerzy Duda-Gracz pod koniec życia
ostro krytykował bezkrytyczny zachwyt,
jakim Polacy obdarzyli kulturowe odpady cywilizacji Zachodu. Rozczarowany
bezrefleksyjnym rozprawianiem się z tzw.
kulturą PRL-u ostatniego półwiecza, ubolewał nad ślepą i jednowymiarową krytyką,
obawiając się demona ideologii unoszącego się znów nad polską sztuką. Twórczość
tego wielkiego artysty na trwałe wpisała
się do kultury narodowej, wywierając
istotny wpływ nie tylko na kategorie doznań estetycznych, ale przede wszystkim
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

na sferę świadomego oglądu otaczającej
nas rzeczywistości.
Pierwszy kontakt z oryginalnymi pracami Dudy-Gracza zawdzięczam mojemu
ojcu, który zaprowadził mnie na jedną
z jego pierwszych wystaw, jeszcze w latach
sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Dwadzieścia lat później odbyłem z żoną mój
pierwszy lot samolotem na wielką wystawę
dzieł Jerzego Dudy-Gracza w warszawskiej Zachęcie. Przedstawiony powyżej
portret Jerzego Dudy Gracza pt. Duda
frasobliwy namalowałem w roku 2000
pod wpływem wzruszenia wywołanego
wizytą w pracowni mistrza w Nadrzeczu,
na roztoczańskim uroczysku nad Bugiem.
W skromnej szopie, skromnej jak on sam,
powstawał cykl czternastu wielkich obrazów drogi krzyżowej, nazwany potem
Golgotą Jasnogórską.
***
Jerzy Duda-Gracz był artystą kontrowersyjnym – kochanym i nienawidzonym
zarazem. Przez wielu, zwłaszcza przez
tych, którzy kwestionowali jego talent malarski, uznawany był za ironistę i szydercę,
atakującego bezlitośnie nasze narodowe przywary. Mówiono, że przedstawia
w swoich pracach Polskę biedną, zapyziałą
i ogłupiałą. W istocie zaś był on wielkim
patriotą, który ostentacyjnie manifestował
swoje przywiązanie i miłość do ojczyzny.
Jerzy Duda Gracz żył 63 lata. Serce artysty
zatrzymało się w piątek, 5-go listopada
2004 roku w czasie pleneru malarskiego w Łagowie. Jego odejście wywołało
u jednych uczucie niepowetowanej straty,
u innych uczucie obojętności, żeby nie
powiedzieć ulgi. Nigdy nie zapomnę treści
anonimowego nekrologu, który ukazał się
w jednej z gazet:
Miernoty, śpijcie spokojnie,
Jerzy Duda-Gracz nie żyje.
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Towarzystwo naukowe

Towarzyski kominek

lekarski
W

Roman Milkiewicz

Foto: Ryszard Pakieser

środę 16 kwietnia wieczorem
w sali konferencyjnej naszej izby odbyło się zebranie
szczecińskiego Oddziału PTL
w nowej formule. Planowany cykl spotkań
objętych nazwą Towarzyskiego Kominka
Lekarskiego rozpoczęła prezentacja portretów malowanych przez naszego kolegę
Mieczysława Chruściela. Przedstawił nam
na slajdach 130 portretów wybranych ze
swojego malarskiego dorobku. Były tam

wizerunki wielu spośród nas, a także wielu
naszych znajomych. W tej części prezentacji znalazło się 55 portretów lekarzy,
15 reprezentacyjnych portretów rektorów
Pomorskiej Akademii Medycznej i Uniwersytetu Szczecińskiego, 16 wizerunków
Honorowych Członków OIL. Obejrzeliśmy
również konterfekty artystów – poetów, aktorów, muzyków i malarzy. Nie zabrakło
też wizerunków byłych prezesów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie. Oprócz
portretów salonowych mogliśmy obejrzeć
obrazy sakralne, rzeźby portretowe i akty.
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Doktor Chruściel mówi o sobie: Nie czuję się artystą, nie bujam w obłokach. Nie
wybiegam na dwór, aby podziwiać zachód
słońca, pozostawiając domowników przy
stole. Z całych sił staram się jednak o to, żeby
moja robota była dobra. Tematem moich
prac jest człowiek. Maluję niemal wyłącznie portrety. Moimi modelami są ci wszyscy,
dla których ważna jest intymna potrzeba
posiadania wizerunku własnego lub bliskiej
osoby. Cieszę się z tego, że jako autodydaktyk
potrafiłem odnaleźć taki sposób malarskiej
kreacji, jaki jest na ogół akceptowany przez
ludzi i znajduje ich uznanie. Udało mi się
stworzyć własną przestrzeń, w której dla
malarzy akademickich i krytyków pozostaję
lekarzem, zaś dla kolegów lekarzy – malarzem. To pozycja komfortowa, pozbawiona
niepotrzebnych napięć i konfliktów.
Spotkanie udało się znakomicie, także dzięki panu Adamowi Jaskierskiemu,
który wykonał mini recital fortepianowy.
Dorobku artystycznego i talentu gratulowali doktorowi Chruścielowi również zaproszeni goście. Na zdjęciu (fot. R. Pakieser)
senator RP, artysta malarz Sławomir Preis
wraz z małżonką.
Nowa na naszym terenie formuła spotkań Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
stanowić będzie cenne uzupełnienie dotychczasowych zebrań naukowych. Chodzi
o to, aby obraz środowiska kształtowały
nie tylko osiągnięcia lekarskie, naukowe
i społeczne, ale również te, które wynikają z realizacji pasji pozazawodowych,
bo włączają nas one do szerokiego grona
humanistów.
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Krótkie rozmowy
Krótkie rozmowy z prezesami Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w okresie 25-lecia istnienia samorządu lekarskiego

Rozmowa z drugim prezesem
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

panem doktorem

Portret i foto: Mieczysław Chruściel

Maksymilianem Mikèe

Halina Teodorczyk: — Jakie były główne
problemy w okresie Pana kadencji?
Maksymilianem Mikèe: — W listopadzie 1993 roku OZL powierzył mojej osobie
godność przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej, którą pełniłem przez 2 kolejne
kadencje. Przez 2 lata po ustąpieniu pani
profesor H. Pilawskiej z funkcji przewodniczącej Rady, izbą kierował duumwirat, jedyne takie rozwiązanie w Polsce składający się
z profesorów W. Domagały i J. Ślósarka. Po
4 latach istnienia samorząd lekarski zaistniał
w świadomości społecznej, choć pojawiały
się opinie negujące jego byt. Podobne głosy
powtarzają się do dzisiaj i powinny zmusić
nas do dyskusji nad pytaniem nie, czy ma
istnieć samorząd, ale jaki ma być samorząd
i jaką rolę spełniać. Przed 20 laty samorząd
był ciałem nowym, składającym się z koleżanek i kolegów pełnych nadziei, dążących
do zmian często o altruistycznych przekonaniach, z drugiej strony spotykaliśmy się
z nową administracją samorządową, która
rozumiała istniejące przemiany w ochronie
zdrowia, ale nie widziała potrzeby działania
samorządu zawodowego lekarzy. Były też nieporozumienia w zakresie kompetencji przy
zachodzących zmianach. W tym czasie nie
było szczegółowych rozporządzeń do ustaw
o Izbie Lekarskiej i ustawy o Zawodzie Lekarza, przez co życie wymuszało powstawanie
nowego porządku prawnego. Stąd w czasie
II kadencji czas działania był czasem budowy organizacyjnej samego samorządu
i jego biura. Zdobycie własnej siedziby, co
udało się dzięki przychylności ówczesnego
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wojewody, również obecnego pana Marka
Tałasiewicza oraz Rady Miasta Szczecin,
prezydenta W. Lisewskiego i przewodniczącego Rady Miasta Z. Zaleskiego. OIL
w Szczecinie, jako druga w Polsce posiadała własne lokum. Stworzono biuro izby,
zatrudniono niezbędną ilość urzędników
i pracowników pomocniczych, ponieważ
obowiązki samorządu lekarskiego co roku
ulegały poszerzeniu (rejestr lekarzy, rejestr
praktyk lekarskich, udział w konkursach na
ordynatorów czy dyrektorów), a wszystkiego
uczyliśmy się sami.
W tym czasie działało Zachodniopomorskie Konsorcjum Zdrowia, które również
kreowało politykę zdrowotną obok Komisji
Zdrowia Solidarności. Nie zawsze wszyscy
mówili wspólnym głosem. Powstawała Kasa
Chorych, a oficjalna polityka zdrowotna spotykała się z krytyką izby lekarskiej. Drogi
rozchodziły się. Kulminacyjnym momentem
był protest lekarzy na ulicach Warszawy
w ilości ponad 10 000 uczestników przy
udziale licznej grupy ze Szczecina.
Zmniejszenie nakładów na ochronę
zdrowia, rozczarowanie Kasą Chorych
i niskie wynagrodzenia lekarzy oraz brak
zapisów ustawowych o uprawnieniach samorządu lekarskiego w walce o lepsze warunki bytowe spowodował powstanie na
terenie Izby Szczecińskiej OZZL, któremu
przewodniczy do dzisiaj dr Krzysztof Bukiel.
Początkowo radykalne wystąpienia kolegów
z OZZL i mocno sformułowane żądania organizacyjno-finansowe tworzyły nieufność
działaczy samorządowych do związkowców.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

HT: — Czy były plusy?
MM: — Mam wrażenie, że początkiem
wspólnego porozumienia i zrozumienia
było spotkanie szefów OIL z dr. K. Bukielem na terenie naszej izby. Jednocześnie
powstawały na terenie naszej izby projekty wcielane w życie dotyczące zmian
organizacji pracy i zmian płacowych jako
jedynych przez długie lata w Polsce, co jest
zasługą dr. K. Kozaka, wówczas dyr. ZOZ
Gryfice. We wszystkich tych przemianach
aktywny udział brali członkowie samorządu lekarskiego w Szczecinie.
W większości dobrze układała się współpraca z dyrektorami dużych ZOZ-ów (może
dlatego, że w konkursach brał udział przedstawiciel OIL), a wręcz bez zarzutu z władzami PAM. Nastąpiło płynne przejście do
III Kadencji, w czasie której samorząd organizacyjnie i logistycznie okrzepł, nastąpiła
stabilizacja finansowa, rozwinęła się działalność kulturalna, sportowa, samokształceniowa itp. Przy okazji pragnę podziękować
paniom pracującym w administracji OIL,
które całkowicie utożsamiały się z naszym
środowiskiem a zwłaszcza pani dyrektor
biura Grażynie Kowalczyk.
HT: — Jak widzi Pan funkcjonowanie
samorządu lekarskiego w najbliższej
przyszłości?
MM: — Przez cały czas pozostało aktualne pytanie: izba lekarska!? Tak, ale jaka
i z jakimi priorytetami?
Dziękuję za rozmowę
Halina Teodorczyk
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Anna Lapis

d roku 1961 największy oddział
noworodków w Szczecinie był
częścią Klinicznego Oddziału
Ginekologii i Położnictwa 109
Wojskowego Szpitala Garnizonowego. Oddział ten zaś powstał w wyniku połączenia
Kliniki Ginekologiczno-Położniczej PAM
z małym oddziałem szpitala wojskowego.
W tym czasie noworodkami zajmowali się
pediatrzy, gdyż nie było jeszcze specjalizacji z neonatologii, a zatem nie było jeszcze
neonatologów. Pierwszą lekarką w Szczecinie, która uzyskała specjalizację z zakresu
neonatologii, była nasza szefowa, pani dr n.
med. Jadwiga Bajorek. Następnymi neonatologami byliśmy my, jej asystenci, którzy
potem prowadzili oddziały noworodkowe

lewe skrzydło drugiego piętra szpitala na
Piotra Skargi łącznie z werandą, która była
przeszklona i podzielona na boksy, w których umieszczono wcześniaki. Pozostałe
Pododdziały to: Fizjologia, Patologia oraz
Pododdział Izolacyjny. Wyposażenie było
bardzo skromne. Składało się głównie
z cieplarek, łóżeczek, stoiska do cucenia
noworodków. Najważniejsze były nasze oczy,
ręce, słuchawki lekarskie oraz dużo dobrych
chęci. W oddziale pracowało 8 lekarzy,
a nad całością czuwała dr n. med. Jadwiga
Bajorek – ciemnowłosa i czarnooka, zawsze
elegancka, pracowita i odpowiedzialna pani,
oddana swojej pracy i pacjentom. Cieszyła
się dużym zaufaniem i poważaniem.
Jej współpracownikami byli: dr Sławomir Michałowicz – lekarz wojskowy,
taktowny, elegancki, konkretny. Do czasu

z tego typu opieki. W 1989 roku została
mianowana lekarzem wojewódzkim. Jej
miejsce zajęła na kilka lat dr Anna Kasicka. Odeszła potem do szpitala w Golęcinie, a następnie, po wygraniu konkursu,
organizowała Oddział Noworodków w nowo
powstałym szpitalu w Policach. Pracowała
tam jako pierwszy ordynator tego oddziału przez 6 lat. Następna lekarka naszego
oddziału to dr Urszula Fułczyńska-Staniec, która po rozwiązaniu umowy
ze Szpitalem Wojskowym w 1986 roku
została ordynatorem oddziału noworodków w Zdrojach. Ula matkowała „moim”
noworodkom przez 6 lat. Zmarła nagle
w pierwszym dniu swego urlopu w lipcu
1992 roku. Jej miejsce zajęła dr Benigna
Weryk, późniejsza szefowa Wojewódzkiego
Sanepidu. Pracowała z nami też dr Henry-

Oddział noworodków 109 WSG w Szczecinie
– kolebką szczecińskiej neonatologii
w Szczecinie i województwie. Z tego powodu
uznałam, że ten pierwszy w Szczecinie oddział nazwać można „kolebką szczecińskiej
neonatologii’’. Pozwolę zatem sobie napisać
kilka słów o nas, jej pierwszych asystentach.
Młodszą grupę asystentów dr Bajorkowej stanowili obecni pracownicy Kliniki Neonatologii w Policach, na czele z jej
szefową prof. Beatą Czeszyńską. Nasz
dawny oddział noworodków zajmował całe

połączenia z kliniką prowadził samodzielnie swój oddział noworodków. Później był
głównie odpowiedzialny za poliklinikę.
Zastępczynią ordynatora była dr Irena
Gonerko. Pracowita, konkretna, zorganizowana, lojalna koleżanka oraz najlepsza
przyjaciółka. Z czasem przeszła do Miejskiego Wydziału Zdrowia. Odpowiadała za
żłobki i poradnie dziecięce. Był to okres,
kiedy matki bez niepokoju mogły korzystać

Foto: Janusz Lapis
Lekarze noworodków, od lewej: Halina Krukowska, Anna Kasicka, Irena Gonerko, Anna Lapis, Jadwiga Bajorek.
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ka Sawa, nasza „encyklopedia” i kochana
koleżanka, zawsze serdeczna i pogodna.
Ze względów rodzinnych przeniosła się
do Bydgoszczy, gdzie w nowo powstałej
klinice AM została pierwszym ordynatorem Oddziału Noworodków, prowadząc go
przez kilka lat. Zmarła w Bydgoszczy. Na
jej miejsce w Oddziale Noworodków 109
WSG trafiła pracowita i lojalna dr Danuta
Brocka, która po zamążpójściu przeniosła
się do Gdyni, też na oddział noworodkowy. Jej etat przeszedł w ręce dr Elżbiety
Jesionowskiej, która po odejściu ze 109
WSG razem ze mną organizowała pracę
nad otwarciem nowego Oddziału Noworodków w Zdrojach. Potem za mężem przeniosła się do Warszawy, a następnie do
Kazachstanu, gdzie mimo rozpoczynającej
się choroby, pracowała społecznie. Niestety,
w ubiegłym roku pożegnaliśmy Elę na naszym cmentarzu. Następną lekarką oddziału była dr Maria Lencznarowicz-Nowak
– sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim
i wielka społecznica. Przeszła z Oddziału
Noworodków do pracy w związkach zawodowych na stanowisko przewodniczącej.
Zmarła w Krakowie, będąc już na emeryturze. Jej miejsce zajęła dr Teresa Kałużyńska – piękna, inteligentna, delikatna
i pracowita. Potrafiłyśmy tylko we dwie
w czasie urlopu bezproblemowo prowa-
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Tak noworodki jechały do mam na karmienie.

dzić cały oddział. Było to możliwe tylko
z naszą kochaną Tereską, którą Pan Bóg
przedwcześnie powołał do siebie. Krótko
pracowała z nami dr Helena Górecka.
Przeszła następnie do lecznictwa otwartego. Dr Halina Krukowska pracowała
w 109 WSG do końca istnienia klinicznego
oddziału, który w roku 1981 ze względu na
stan wojenny musiał zmienić lokalizację.
Ja, dr Anna Lapis, autorka tych wspomnień, przeszłam w roku 1980 do szpitala
w Zdrojach, gdzie do 1985 roku byłam ordynatorem 70-łóżkowego, nowo powstałego
Oddziału Noworodków. Potem prowadziłam oddział noworodków w szpitalu PKP.
Miałam swój udział w powstaniu Szczecińskiego Oddziału Towarzystwa Neonatologicznego, któremu przewodniczyłam
przez dwie kadencje. W latach 1991–1999
pełniłam obowiązki wojewódzkiego konsultanta ds. noworodków. Prawie równolegle zostałam powołana przez wojewodę
na koordynatora wojewódzkiego programu
upowszechniania karmienia piersią. „Owo
upowszechnianie” pozostało mi na dalsze
zawodowe życie.
Miałyśmy około 40 wspaniałych, oddanych i pracowitych pielęgniarek, ale muszę
wspomnieć chociaż o trzech, które bardzo
przeżywały zamknięcie oddziału. Są to: Lidzia Świstelnicka – konkretna, odpowiedzialna i pracowita; Irenka Cieciera – na
którą zawsze można było liczyć; Tereska
Jasicka-Cuda, z którą często ratowałyśmy
bardzo ciężko urodzone dzieci. Nie wiem,
czy to od jej nazwiska, ale Tereska, pracując
wyczyniała nawet z najsłabszym noworodkiem prawdziwe „cuda” i często to, co miało
być niemożliwe, stawało się możliwe.
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Na początku 1982 roku klinicyści wraz
z dr Bajorek odeszli z oddziału na Unię
Lubelską, na zupełnie nieprzygotowany
oddział. Natomiast pod władzą wojska
pozostał oddział ze znacznie zmniejszoną
obsadą lekarską, który prowadził, młody,
inteligentny lekarz wojskowy – dr Jacek
Rudnicki. Życie zawodowe miał niełatwe,
gdyż szczecińscy klinicyści nie mogli się
pogodzić z posunięciami władz i dawali mu
to odczuć. Mimo to radził sobie doskonale.
Obecnie jest profesorem i kierownikiem Kliniki Neonatologii PUM na Pomorzanach.
Po tych wszystkich zmianach najbardziej ucierpiał sam oddział, mimo że był
bardzo dobrze wyposażony. Został okrojony lokalowo i osobowo. Ostatnio na stałe
pracowały w nim tylko dwie osoby. Pan
doktor Andrzej Lipski i pani dr Dorota
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Subicka, która odeszła potem do Kamienia Pomorskiego na stanowisko ordynatora Oddziału Noworodków. Jej miejsce
zajęła dr Krystyna Korżak. Dr Lipski
całe życie związany był z wojskiem i pediatrią. Najpierw w Szpitalu Dziecięcym na
Wojciecha, a potem z noworodkami w 109
WSG. Pani dr Korżak przez cały czas
wspierała doktora wraz z nieliczną grupą
lekarzy dochodzących i pełniących dyżury.
Na koniec, muszę wspomnieć, że prawie
całe zawodowe życie pracowałam ze wspaniałymi położnikami. Zarówno położnicy jak
i my mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy
na swej drodze doskonałych nauczycieli.
Byli to: prof. Tadeusz Zwoliński – autor
podręcznika położnictwa, z którego uczyły
się całe rzesze studentów; prof. Zygmunt
Kornacki, który wprowadził położnictwo
na nowe tory; prof. Andrzej Cretti, który
kontynuował dzieło poprzedników, a nas
uczulał na dzieci matek z gestozą. To właśnie
profesor mówił, że neonatolodzy to „NIK”
(Najwyższa Izba Kontroli) dla położników.
Niestety, oddział noworodków i położnictwa w 109 WSG z dniem 31 grudnia
2013 r. przestał istnieć, bo kochani włodarze miasta i władze naszej służby zdrowia,
przy niemej akceptacji ostatniego ordynatora oddziału ginekologiczno-położniczego
stwierdzili, że oddział jest nieopłacalny.
Ale czy można wszystko przeliczać na
pieniądze? Tak więc zamknięto oddział,
w którym przyszła na świat prawie połowa
obywateli Szczecina. Obecnie w centrum
Szczecina liczącego ok. 400 tys. mieszkańców, pozostał tylko jeden oddział noworodkowy na ok. 40 łóżeczek.
Opr. Mieczysław Chruściel
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XI

Konferencja
z cyklu

Najnowsze
Trendy
28–29
marca 2014 r.

P

Foto: Wojciech Tołyż, kolaże: Kamila Sidor

w Stomatologii

Agnieszka Ruchała-Tyszler

o raz pierwszy „Trendy” były dwudniowe, dzięki temu pozwoliło
to na przedstawienie wielu wykładów o różnorodnej tematyce.
Naszą Konferencję uświetnił Prezydent
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
prof. dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster,
który jednocześnie jest kierownikiem Katedry i Oddziału Ortodoncji CM UJ,
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a zawodowo specjalistą w dziedzinie protetyki stomatologicznej i ortodoncji. Dlatego
wygłoszony przez niego wykład był nowatorskim połączeniem obu tych dziedzin.
Po raz pierwszy na naszych „Trendach”
pojawił się temat Zaopatrzenia pacjentów
po zabiegach operacyjnych na twarzoczaszce, jakże istotny z punktu profilaktyki onkologicznej. Pomiędzy wykładami
ciekawostki z historii sztuki, a także garść
informacji ubezpieczeniowych. Prelekcji
było mnóstwo, każdy mógł znaleźć coś
interesującego dla siebie. Potwierdza to
analiza ankiet oceniających.
Z konferencji skorzystało blisko 200 lekarzy dentystów, którzy bardzo wysoko
ocenili poziom wykładów i przygotowanie.
Kolejne „Trendy” w październiku a następne w lutym 2015 r.
Zachęcam do korzystania z naszych
szkoleń nie tylko ze względu na obowiązek
kształcenia ustawicznego, ale na wysoki
poziom merytoryczny przedstawianych zagadnień, a także nieocenioną integrację
naszego środowiska.
Dziękuję wykładowcom, partnerom
konferencji za ufundowanie nagród, a także paniom z biura OIL za pomoc.
Dziękuję wszystkim darczyńcom za
wsparcie Akcji „Lekarze-Dzieciom”; zebraliśmy kwotę 1 571,00 zł.
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OGŁOSZENIA
Komisja Stomatologiczna
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
informuje, iż planuje zorganizować kursy:

„Ochrona Radiologiczna Pacjenta”
„Inspektor Ochrony Radiologicznej”
„Systemy Zarządzania Jakością”
Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o przesyłanie deklaracji udziału w ww. kursach
do biura OIL w Szczecinie. Deklaracje dostępne na stronie www.oil.szczecin.pl

Jednocześnie informujemy, iż deklaracja udziału
nie jest podstawą udziału w kursie!!!!!
Podstawę stanowi wyłącznie formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony
po zebraniu odpowiedniej liczby osób zainteresowanych kursami.

Zapisy zbierane są do końca sierpnia!
Szkolenie zostanie przeprowadzone w przypadku zgłoszenia się na
kurs ORP – min. 100 osób
kurs IOR – min 60 osób
kurs SZJ – min 50 osób.

Drodzy Przyjaciele.
Absolwenci Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie:
Lekarze – Rocznik 1978–1984 oraz Lekarze Dentyści – Rocznik 1979–1984
W 2014 roku obchodzimy NASZ JUBILEUSZ!!!

Trzydzieści lat minęło… Czas na spotkanie po latach…

Iza Doniec oraz Mariusze – Zarzycki i Pietrzak (samozwańczy organizatorzy) zapraszają
w dniach 10–12 października 2014 roku na spotkanie jubileuszowe do Niechorza (Dworek Prawdzic).
Osoby zainteresowane prosimy o dokonanie do dnia 31 maja 2014 roku przedpłaty 100 zł na konto
ING Bank Śląski w Szczecinie nr 98 1050 1559 1000 0022 1716 8034 z dopiskiem „rocznik 84-Zjazd”.
Koszt spotkania – około 450 zł.
W piątek (10.10.14 r.) spotkanie w auli Rektoratu PUM w Szczecinie z rektorem PUM
oraz z prezesem OIL w Szczecinie i odnowienie „Przysięgi Hipokratesa”.
Wieczorem spotkanie „grilowe” w Dworku Prawdzic.
O szczegółach poinformujemy osoby, które wpłacą tą skromną zaliczkę.
Wszelkie pytania prosimy kierować do:
Izy Doniec – izabella@fabrykausmiechu.com
lub Mariusza Zarzyckiego marioz58@wp.pl
lub Mariusza Pietrzak mario241@op.pl
Pozdrawiamy i zapraszamy
Nie może Ciebie zabraknąć.
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OGŁOSZENIA

CENTRUM REHABILITACJI
„SPRAWNY KRĘGOSŁUP”

DOM SENIORA „SŁONECZNE TARASY”
www.slonecznetarasy.eu tel. 501 878 685

www.sprawnykregoslup.pl tel. 604-075-156

Oferujemy całodobową opiekę opiekuńczo-pielęgniarską,

W naszym Centrum Rehabilitacji leczymy m. in.:

głównie pobyty poszpitalne dla osób leżących oraz

stany po operacjach ortopedycznych, urazach; bóle

specjalistyczną rehabilitację ruchową w ramach:

kręgosłupa, stawów i mięśni; kontuzje sportowe; łokieć
golfisty i tenisisty; ostrogi piętowe; haluksy; dyskopatię;
skoliozę; stany zapalne stawów; zaburzenia ukł. nerwowego;

pobytów stałych

osłabienie/zanik mięśni i wiele innych.

pobytów hotelowych
pobytów dziennych – do 12 h

Organizujemy 6 i 13 dniowe TURNUSY z intensywnymi

Dom Seniora przeznaczony jest dla mieszkańców w

programami rehabilitacyjnymi, z noclegiem i pełnym

podeszłym wieku, niepełnosprawnych lub przewlekle

wyżywieniem na miejscu.

chorych, którzy są otoczeni całodobową fachową opieką w
przyjaznej i rodzinnej atmosferze.

6-dniowy turnus 25-35 zabiegów
13-dniowy turnus 50-70 zabiegów

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY LEKARZY!

W Szczecinie i okolicach TYLKO U NAS - Głęboka

„Sprawny Kręgosłup” Sp. z o. o.

stymulacja elektromagnetyczna „SALUS-TALENT”

72-005 Przecław, ul. Pod Zodiakiem 3

Ogólnopolskie obchody
25-lecia izb lekarskich

Dostrzeganie czasu jest cudownym darem dojrzałości. Czeka nas nowy jubileusz przywracający pamięć o wydarzeniach i ludziach z lat minionych – 25 lat izb lekarskich w Polsce. Ćwierćwiecze to niewiele w historii ludzkości,
ale niezwykle dużo w historii naszej samorządowej korporacji.
Zbliżająca się listopadowa uroczystość 25-lecia izb lekarskich będzie świętem unikatowym, niezwykle dla nas
ważnym, podniosłym.
W nurt ogólnopolskich obchodów 25-lecia izb lekarskich włącza się także Dolnośląska Izba Lekarska, licząca
obecnie ponad 15 tysięcy członków. Z okazji jubileuszu ukaże się książkowe wydawnictwo „25 lat w służbie dolnośląskich lekarzy. Dolnośląska Izba Lekarska w latach 1989–2014. Tradycja. Współczesność. Zamierzenia”, w którym
jeden z rozdziałów pragniemy poświęcić wspomnieniom P.T. członków innych okręgowych izb lekarskich związanych
z przedstawicielami dolnośląskiej lekarskiej społeczności. Kolejne krajowe zjazdy lekarzy, praca w czterech organach
izb lekarskich, w wielu komisjach problemowych zbliżyły nas znacznie. Nawiązywały się przyjaźnie, serdeczne więzi
imo pectore, nietopniejące nawet w toku niezwykle nieraz ostrych, ale merytorycznych dyskusji, rozlicznych działań,
toczonych jednak zawsze pro medico bono.
„Szanujmy wspomnienia!” – tak śpiewają od lat prawie czterdziestu Skaldowie. Szanujmy i my. Za każde wspomnienie, uzupełnione np. ciekawym zdjęciem, unikatowym dokumentem (po wykorzystaniu do zwrotu), które zamieścimy na łamach naszej jubileuszowej książki, będziemy Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy, niezmiernie wdzięczni.
Czekamy na teksty (2–3 strony) do 31 sierpnia br. Można je przesyłać na adres DIL: ul. Kazimierza Wielkiego 45,
50-077 Wrocław (z dopiskiem: jubileusz 25-lecia DIL) lub na adres mailowy: redakcja@dilnet.wroc.pl
W imieniu Komitetu Redakcyjnego
prof. dr hab. n. med. Andrzej Kierzek
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koło seniora

Seniorzy powitali wiosnę
nad Bałtykiem

Z

Halina Pilawska

ajęcia rehabilitacyjne w Ośrodku
„Relax” w Międzywodziu cieszą się
nieustannym powodzeniem wśród
lekarzy seniorów. Gdy w końcu marca
br. dotarła do nas wiadomość, że w związku
z rezygnacją z przyjazdu do „Relax-u” grupy
niemieckiej są wolne miejsca, natychmiast

zgłosiła się 26-osobowa grupa chętnych koleżanek i kolegów, żeby skorzystać z okazji.
Cena za pobyt była umiarkowana, a i OIL
w Szczecinie wspaniałomyślnie nieco nas
dofinansowała. Mimo pewnych chłodów,
które jeszcze panowały nad Bałtykiem, dużo
spacerowaliśmy brzegiem lub nadmorskimi
lasami. Wieczorami kwitło życie towarzyskie i rozgrywki brydżowe.

WAŻNE DLA SENIORÓW ORL W SZCZECINIE
NASZE SPOTKANIA W KLUBIE REMEDIUM
W II PÓŁROCZU 2014 ROKU:
10 WRZESIEŃ 2014

godz. 17:00 – wykład pt.: „Cukrzyca” – dr n. med. Mariusz Pietrzak

08 PAŹDZIERNIK 2014

godz. 16:00 – wykład pt.: „Jak dbać o narząd wzroku w wieku podeszłym” – prof. Wanda Andrzejewska

12 LISTOPAD 2014

godz. 16:00 – wykład pt.: „Kinesiology tape” – dr n. med. Zbigniew Hamerlak

10 GRUDZIEŃ 2014

godz. 16:00 – wykład pt.: „Dlaczego gorzej słyszymy w wieku podeszłym” – dr n. med. Anna Kabacińska
UWAGA: po wykładzie spotkanie Wigilijne.
Organizatorzy zastrzegają sobie zmianę terminu i miejsca z przyczyn od niego niezależnych.

Przewodnicząca Koła Seniorów
Halina Teodorczyk kom. 604 416 864, e-mail: halte@wp.pl
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IV Międzynarodowy Przegląd
Lekarzy Śpiewających

„Musica mores confirmat”

IV

Iwona Charkiewicz

Międzynarodowy Przegląd
Lekarzy Śpiewających „Mu
sica mores confirmat” odbył się w dniach 9–11 maja
w Szczecinie i dostarczył wielu niezwykłych przeżyć zarówno pacjentom, wykonawcom jak i organizatorom. Unikatowy
charakter tego wydarzenia artystycznego
ma za zadanie łączyć walory uzdrawiającego wpływu muzyki z walorami integracji
środowiska zawodowego lekarzy i promocją
naszego pięknego miasta. Głównym celem
przeglądu są koncerty wykonawców dla
chorych w szpitalach.
Pierwszego dnia przeglądu lekarze
– artyści udali się do Sali Audytoryjnej
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Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 przy ulicy Unii Lubelskiej,
aby tam zaśpiewać dla pacjentów. Licznie
przybyli chorzy przez moment zapomnieli
o swoich dolegliwościach i pełniąc rolę publiczności, nagradzali śpiewających lekarzy
gromkimi brawami.
Drugi dzień Przeglądu (sobota 10 maja)
rozpoczął się rejsem statkiem „Dziewanna”
po Odrze, a o godz. 17:00 w Klubie 13 Muz
na Placu Żołnierza Polskiego odbył się KONCERT GALOWY. Przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpili lekarze biorący
udział w wykonaniach konkursowych,
a także z własnymi kompozycjami – prof.
Jacek Rudnicki oraz z piosenką Franka Sinatry – dr Marek Juraszek. Nagroda główna, ufundowana przez Prezydenta Miasta

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

Szczecina w postaci wykonanej artystycznie ze srebra i bursztynu „Gałązki magnolii”, trafiła w ręce zwycięskiego zespołu
wokalnego „NeoVoice” z Poznania, który
tworzą wybitne specjalistki neonatologii
(Krystyna Brązert, Anna Jaworska, Katarzyna Kowalska, Monika Pieczara, Hanna
Szczapa-Krenz i Liliana Żak). Wyróżnienie
otrzymała Ewa Janus, lekarz radiolog ze
Szczecina. Całość błyskotliwie i z wielkim
wyczuciem poprowadził Grzegorz Dolniak.
Po wręczeniu nagrody głównej, wyróżnienia, dyplomów i kwiatów, rozpoczął się
koncert Gwiazdy Wieczoru – recital znanego i cenionego szczecińskiego zespołu
„Sklep z Ptasimi Piórami”. Spotkanie
zakończyło się wspólną biesiadą dla wykonawców i publiczności.

Vox Medici

Foto: Grzegorz Czajkowski
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Komisja kultury, sportu i rekreacji
tym roku gospodarzami Mistrzostw Polski było Opole.
W rywalizacji sportowej brało
udział 10 zespołów podzielonych na dwie grupy. W grupie A znalazły
się zespoły z Katowic, Opola, Gdańska, Białegostoku i Szczecina. W Grupie B zespoły
z Warszawy, Poznania, Wrocławia, Łodzi
i zespół z Mińska (Białoruś). Wszystkie
mecze odbywały się w hali sportowej należącej do Politechniki Opolskiej. Zespół ze
Szczecina reprezentowali: Sebastian Radziak, Paweł Kozłowski, Mariusz Stępień,
Radosław Janek, Sebastian Sokołowski,
Rafał Karski, Marcin Droździel, Łukasz
Przybylski, Tomasz Kucharczyk, Maciej
Lewandowski i Cezary Sierant.
W pierwszym meczu przegraliśmy
z drużyną z Gdańska (0:2). Po nieudanym
początku zawodów pokonaliśmy zespoły
z Opola (2:0), Katowic (2:1), Białegostoku
(2:1). W półfinale przegraliśmy z drużyną
z Łodzi (0:2). W meczu o trzecie miejsce
pewnie wygraliśmy z drużyną z Warszawy
(2:0). Zawodnik ze Szczecina Paweł Kozłowski został wybrany najlepszym blokującym
14 Mistrzostw Polski. Mistrzami Polski została drużyna z Katowic, wygrywając 3:2
z zespołem z Łodzi. Nasza drużyna, jako jedyna pokonała lekarzy z Katowic (szkoda, że
nie w finale). Uczestniczyliśmy jako drużyna
ze Szczecina po raz ósmy w Mistrzostwach
Polski Lekarzy i przez te lata zdobyliśmy
5 medali (dwa złote, jeden srebrny, dwa
brązowe). Za rok jedziemy do Wielunia.

Szczecińscy lekarze
brązowymi medalistami
14 Mistrzostw Polski Lekarzy
w Siatkówce Halowej

Foto: Cezary Sierant

W

Cezary Sierant

W drugim rzędzie od lewej siedzi: Sebastian Sokołowski, Paweł Kozłowski, Maciej Lewandowski, Łukasz Przybylski,
Radosław Janek. Stoją: Mariusz Stępień, Robert Przybyszewski. W pierwszym rzędzie siedzą: Rafał Karski, Marcin
Droździel, Sebastian Radziak, Cezary Sierant. Na zdjęciu brak Tomasza Kucharczyka (wyjechał przed dekoracją medalistów).

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie we współpracy
z Wydziałem Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji ZUS Oddział w Szczecinie
organizuje w dniu

Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy w Koszalinie

27 czerwca 2014 r. o godz. 13:00
Konferencję Szkoleniową pt. „Lekarz partnerem ZUS”
Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej ZUS
przy ul. Matejki 22 w Szczecinie.
Tematy spotkania:
1. Wystawianie i kontrola zwolnień lekarskich w świetle przepisów o e-zwolnieniach i ustawy
o systemie informacji w ochronie zdrowia (dr n. med. Piotr Winciunas, wicedyrektor Departamentu Orzecznictwa Lekarskiego ZUS).
2. Renta szkoleniowa (dr Małgorzata Lipowska, Lekarz Inspektor Nadzoru Departamentu
Orzecznictwa Lekarskiego ZUS).
3. Orzecznictwa Lekarskie w ZUS (dr Renata Rzepecka, Główny Lekarz Orzecznik Oddziału ZUS
w Szczecinie).

Za udział w konferencji przyznane zostaną punkty edukacyjne.
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Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na rok 2014
12 – 15 CZERWCA 2014 R.

VIII Mistrzostwa Polski Lekarzy
w Siatkówce Plażowej
w Niechorzu

20 – 21 CZERWCA 2014 R.
XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Golfie
Modry Las Golf Club (20.06.2014 r.)
Binowo Park Golf Club (21.06.2014 r.)

20 września 2014 r.
Turniej squasha dla lekarzy
Klub „SQUASH NA RAMPIE”
ul. Jagiellońska 69, Szczecin

TURNIEJ SQUASHA DLA LEKARZY
20 września 2014 r.
09:00 – 15:00 / 16:00

TERMIN IMPREZY:
CZAS TRWANIA:

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na turniej
Squasha, który odbędzie się w klubie „SQUASH NA RAMPIE”
przy ulicy Jagiellońskiej 69, w trakcie którego wyłonione zostaną
wszystkie miejsca w drabince. W trakcie turnieju przygotowany
zostanie kort dla osób początkujących, chcących rozpocząć przygodę
ze squashem. Każdy będzie mógł spróbować swoich sił pod okiem
wykwalifikowanej kadry trenerskiej naszego klubu.
Uczestnicy imprezy będą mieli zapewniony ciepły posiłek, ciepłe napoje,
wodę, obsługę turnieju, instruktora Squasha.
Każdy z uczestników otrzyma upominek, puchary dla najlepszych,
rozlosowane zostaną nagrody w postaci karnetów, weekendów
w ośrodku nadmorskim dla 2 osób i wiele innych niespodzianek.

maj–czerwiec 2014

ZAPISY POD NUMEREM TELEFONU 693-102-102,
osobiście w klubie lub mailowo: squash@narampie.pl
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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W okularach Jacha

Komunikat
Uprzejmie
informujemy, że nasz
naczelny rysownik
satyryczny Krzysztof
Jach, po raz trzeci,
przez aklamację,
został wybrany na
Przewodniczącego
Szczecińskiego
Oddziału Polskiego
Towarzystwa
Otorynolaryngologów,
Chirurgów Głowy i Szyi.
Załączając gratulacje,
liczymy na dalszą
współpracę z naszym
biuletynem.
Redakcja
VOX MEDICI
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uchwały ORL I PREZYDIUM
UCHWAŁY OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
Z DNIA 02.04.2014 r.
Uchwała Nr 36/2014/VII
§ 1.

Uchwała Nr 41/2014/VII

w sprawie akceptacji decyzji Komisji Finansowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

Akceptuje się decyzję Komisji Finansowej
ORL w Szczecinie z dnia 2 kwietnia
2014 r., dot.:

1. (…)

Uchwała Nr 37/2014/VII

w sprawie akceptacji decyzji Komisji Socjalnej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.

Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 2 kwietnia 2014 r., dotyczącą:
a) przyznania świadczenia pieniężnego
po narodzinach dziecka w wysokości
1000,00 zł:
1. (…)
b) przyznania jednorazowych zapomóg
finansowych:
1. (…)

Uchwała Nr 38/2014/VII

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie w sprawie zmiany siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 39/2014/VII

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie w sprawie
przeznaczenia nieruchomości dotychczasowej
siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.

Przyjąć projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości dotychczasowej siedziby Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

Uchwała Nr 40/2014/VII

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie w sprawie zmian „Statutu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie” wprowadzonego uchwałą nr
6/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie
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§ 1.
Przyjąć projekt uchwały w sprawie zmian
„Statutu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie” wprowadzonego uchwałą
nr 6/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie w sprawie
zmiany „Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie”,
wprowadzonego uchwałą Nr 7/2010/VI-Z OZL
OIL w Szczecinie.

§ 1.
Przyjąć projekt uchwały w sprawie w sprawie zmian „Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie”, wprowadzonego uchwałą
Nr 7/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie,
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.

Uchwała Nr 42/2014/VII

w sprawie wyznaczenia osób do przeprowadzenia dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów sprawdzianu z zakresu bioetyki i prawa
medycznego w 2014 r.,

§ 1.
1. Do przeprowadzenia dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów sprawdzianu
z zakresu bioetyki wyznacza się prof.
nadzw. PUM dr hab. n. med. Aleksandrę Kładną.
2. Do przeprowadzenia dla stażystów lekarzy i lekarzy dentystów sprawdzianu
z zakresu prawa medycznego wyznacza
się prof. dr. hab. n. med. Mirosława
Parafiniuka.

Uchwała Nr 43/2014/VII

w sprawie wskazania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do składu
komisji konkursowej na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym Nr 2 PUM w Szczecinie

§ 1.
Wskazuje się lek. Sławomira Cyprysa do
składu komisji konkursowej na stanowiska
pielęgniarek oddziałowych:
a) Oddziału Gastroenterologii i Chorób
Wewnętrznych,
b) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego,
c) Zintegrowanego Bloku Operacyjnego,
d) Oddziału Kardiologii Dziecięcej
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Uchwała Nr 44/2014/VII

w sprawie rozliczenia dotacji Naczelnej Rady
Lekarskiej na kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów przyznanych uchwałą nr 13/14/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 stycznia 2014 r., w sprawie
przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego

§ 1.

Upoważnia się przewodniczącą Komisji
ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie
– dr n. med. Agnieszkę Ruchała-Tyszler do
złożenia rozliczeń dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej organizowanych szkoleń, kursów
i konferencji w 2014 roku przez Okręgową
Izbę Lekarską w Szczecinie – Komisję ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie, a przyznanych uchwałą nr 13/14/P-VI Prezydium
Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 stycznia
2014 r., w sprawie przyznania dotacji na organizację doskonalenia zawodowego.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. Lekarzy Dentystów
ORL w Szczecinie.

UCHWAŁY PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
Z DNIA 16.04.2014 r.
Uchwała Nr 9/2014/VII

w sprawie wskazania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do składu komisji konkursowej na stanowiska Pielęgniarek
Oddziałowych w Specjalistycznym Szpitalu
im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie

§ 1.

Wskazuje się lek. Michała Bielewicza do
składu komisji konkursowej na stanowiska
pielęgniarki oddziałowej:
a) Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc – I,
b) Szpitalnego Oddziału Ratunkowego –
SOR,
c) Izby Przyjęć Szpitala z Zespołem Poradni Przyszpitalnych
w Specjalistycznym Szpitalu im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie.

Uchwała Nr 10/2014/VII

w sprawie przyznania wsparcia finansowego
II Ogólnopolskiego Konkursu Transplantologicznego „Przeszczep sobie zdrowie”

§ 1.

Wyasygnować kwotę 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc zł.) na organizację w dniu
19 maja 2014 r. finału II Ogólnopolskiego
Konkursu Transplantologicznego „Przeszczep sobie zdrowie”.

Vox Medici

OBWIESZCZENIA OKW
Uchwała Nr 11/2014/VII

w sprawie obsługi prawnej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie

§ 1.

Obsługę prawną Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie zlecić:
Konsorcjum Kancelarii Radców Prawnych
Lubiniecki & Sołtyszewski spółka partnerska w Szczecinie i Kancelarii Radcy Prawnego Elizy Nahajowskiej w Szczecinie.

§ 2.

Upoważnia się prezesa i skarbnika ORL
w Szczecinie do podpisania na okres od
01.05.2014 r., do 31.12.2017 r., umowy
o świadczenie usług obsługi prawnej z podmiotem, o którym mowa w § 1.

UCHWAŁY PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
Z DNIA 07.05.2014 r.
Uchwała Nr 12/2014/VII

w sprawie rekomendowania przedstawicieli
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do
składu komisji problemowych Naczelnej
Rady Lekarskiej

§ 1.

Rekomendować do składu komisji problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej, niżej
wymienionych lekarzy i lekarzy dentystów:
1) Komisja Stomatologiczna:
– dr n. med. Maciej Górski,
– dr n. med. Łukasz Tyszler.
2) Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów:
– lek. dent. Halina Teodorczyk.
3 ) Komisja Kultury:
– dr n. med. Grzegorz Czajkowski,
– lek. dent. Iwona Małecka.
4) Komisja Sportu:
– dr n. med. Grzegorz Czajkowski,
– lek. Maciej Mrożewski.
5) Komisja ds. Młodych Lekarzy:
– lek. dent. Kaja Lisak.

Uchwała 13/2014/VII

w sprawie wskazania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do składu komisji konkursowej na stanowiska Pielęgniarek
Oddziałowych w SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie

§ 1.

1. Wskazuje się dr. n. med. Mariusza
Zarzyckiego do składu komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarki
oddziałowej:
a) V Oddziału Ogólnopsychiatrycznego
z Pododdziałem Zaburzeń Afektywnych,

maj–czerwiec 2014

b) Oddziału Chirurgii Dziecięcej, Oparzeń
i Urologii,
c) Oddziału Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii,
d) Oddziału I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii;
2. Wskazuje się lek. Wojciecha Halec do
składu komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarki oddziałowej:
a) Izby Przyjęć Psychiatrycznej,
b) III Oddziału Ogólnopsychiatrycznego,
c) VI Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego,
d) Oddziału Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej;
3. Wskazuje się lek. Monikę Szymańską
do składu komisji konkursowej na stanowiska pielęgniarki oddziałowej:
a) Koordynującej Centrum Psychiatrycznego,
b) Oddziału Okulistycznego,
c) Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej
z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych,
d) Oddziału Klinicznego Pediatrii, Nefrologii ze Stacją Dializ i Leczenia Ostrych
Zatruć
w SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.
Wszystkie ww. uchwały wchodzą w życie
z dniem podjęcia.

Pełna treść uchwał została opublikowana na stronie internetowej BIP OIL
w Szczecinie bip.oil.szczecin.pl

OBWIESZCZENIE
Nr 6/2014/VII-OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie
z dnia 7 maja 2014 r.
o uzyskaniu mandatu członka Okręgowego
Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na okres VII kadencji

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r., o izbach lekarskich (Dz. U. 2009
Nr 219 poz. 1708 ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków
tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL
z dnia 29 marca 2012 r.), w wykonaniu uchwały
nr 5/2014/VII-OKW z dnia 7 maja 2014 r., Okręw w w. o i l . s z c z e c i n . p l

gowej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia uzyskania mandatu członka
Okręgowego Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie na okres VII kadencji,
obwieszcza się, co następuje:
W związku ze zrzeczeniem się przez
dr. n. med. Konrada Jarosza mandatu
członka Okręgowego Sądu Lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
mandat członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie na okres VII kadencji uzyskała lek. Maria Jackowska, która
w wyborach do Okręgowego Sądu Lekarskiego w Szczecinie otrzymała kolejno
największą liczbę głosów na Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w dniu 23 listopada 2013 r.,

OBWIESZCZENIE
Nr 7/2014/VII-OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie
z dnia 7 maja 2014 r.
o wygaśnięciu mandatu Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na
okres kadencji 2013-2017

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r., o izbach lekarskich (Dz. U.
2009 Nr 219 poz. 1708 ze zm.) oraz § 45 ust. 3
Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków
tych organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL
z dnia 29 marca 2012 r.,), w wykonaniu uchwały
nr 6/2014/VII-OKW z dnia 7 maja 2014 r., Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia wygaśnięcia mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności
zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, obwieszcza się, co następuje:
W związku ze zrzeczeniem się przez
dr. n. med. Rafała Rzepkę mandatu zastępcy okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie obwieszcza się
wygaśnięcie dr. n. med. Rafałowi Rzepce
mandatu zastępcy okręgowego rzecznika
odpowiedzialności zawodowej okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2013-2017.
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OBWIESZCZENIA OKW
OBWIESZCZENIE
Nr 8/2014/VII-OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie
z dnia 7 maja 2014 r.
o wygaśnięciu mandatu członka Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na okres kadencji 2013-2017

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r., o izbach lekarskich (Dz. U. 2009
Nr 219 poz. 1708 ze zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 r., w sprawie regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych (obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL z dnia 29 marca
2012 r.,), w wykonaniu uchwały nr 7/2014/VII-OKW z dnia 7 maja 2014 r., Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia
wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, obwieszcza się, co następuje:

W związku ze zrzeczeniem się przez
dr n. med. Marka Rybkiewicza mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
obwieszcza się wygaśnięcie dr n. med.
Markowi Rybkiewiczowi mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2013-2017.

OBWIESZCZENIE
Nr 9/2014/VII-OKW
Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie
z dnia 7 maja 2014 r.,
o uzyskaniu mandatu członka Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres VII
kadencji

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

regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania
członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych (obwieszczenie Nr 2/12/VI Prezesa NRL z dnia 29 marca 2012 r.,), w wykonaniu uchwały nr 8/2014/VII-OKW z dnia 7 maja
2014 r., Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie w sprawie potwierdzenia uzyskania mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres
VII kadencji, obwieszcza się, co następuje:
W związku ze zrzeczeniem się przez
dr. n. med. Marka Rybkiewicza mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres VII kadencji
uzyskał dr n. med. Rafał Rzepka, który
w wyborach członków Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie otrzymał kolejno największą liczbę głosów na Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie w dniu 23 listopada 2013 r.,
Wiceprzewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Szczecinie
lek. Wiesław Kupiński

Treść obwieszczeń została opublikowana na stronie internetowej BIP OIL
w Szczecinie bip.oil.szczecin.pl

Komunikat OIL w Szczecinie
dot. wezwań do zapłaty kierowanych przez NFZ do lekarzy
w związku z nienależną refundacją

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie przesyła lekarzom
i lekarzom dentystom wezwania do zapłaty, domagając się zwrotu kwot poniesionych przez Fundusz
na refundację leków wystawionych pacjentom ubezpieczonym w okresie, gdy nie posiadali umów
upoważniających do wystawiania leków refundowanych. Dotyczy to okresu między lipcem a wrześniem
2012 r., tj. czasu tzw. „protestu receptowego” samorządu lekarskiego.
Okręgowy Zjazd Lekarzy w Szczecinie w dniu 5 kwietnia 2014 r. skierował do prezesa NFZ oraz dyrektora
Zachodniopomorskiego Oddziału Funduszu apel o odstąpienie od działań skierowanych przeciwko lekarzom
i lekarzom dentystom nieposiadającym od 1 lipca 2012 r. umów upoważniających do wystawiania recept
na leki refundowane, który publikujemy w dokumentach zjazdowych.
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie deklaruje pomoc prawną każdemu członkowi izby, który otrzymał
z NFZ takie wezwanie do zapłaty. W związku z powyższym każdorazowo prosimy o kontakt z biurem OIL
w Szczecinie, gdzie w każdy wtorek w godz. 11.00–15.30 na dyżurze jest radca prawny, który służy pomocą.
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Wspomnienia
„Każdy człowiek zostawia ślad po sobie,
jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość…”

Z głębokim smutkiem żegnamy naszą koleżankę i kolegę:

dr Barbarę Brzezińską
prof. Grzegorza Szumiłowicza
Koło Seniorów ORL w Szczecinie
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr Barbary Brzezińskiej
Rodzinie

wyrazy współczucia i słowa wsparcia składają
prof. dr hab. n. med. Jacek Różański
okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej OIL w Szczecinie
z zespołem zastępców oraz pracownikami biura ORZOZ

„…Z każdą śmiercią człowieka ginie cały nieznany świat…”
A. de Saint-Exupéry

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy,
że na zawsze odszedł od nas przedwcześnie
nasz kolega, lekarz dentysta

Ś.P. KRZYSZTOF GRZANKA
lek. dent. Iwona Małecka i przyjaciele
maj–czerwiec 2014
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WYNAJEM-SPRZEDAŻ
TANIO sprzedam Unit Stomatologiczny firmy Castellini Skema 6 wraz
z całym wyposażeniem gabinetu. Kontakt: tel. 600 910 791, 91 433 96 48.
Gabinety lekarskie do wynajęcia na działalność medyczną lub paramedyczną. Przychodnia Portowa, ul. Energetyków 2 w Szczecinie,
Tel. 91 44 12 192.
Kompletne wyposażenie gabinetu stomatologicznego, wraz z drobnymi
narzędziami, do końca czerwca sprzedam za 30 tys. zł. 609 494 015.
Wynajmę wyposażone stanowisko stomatologiczne w centrum Szczecina na godziny. W ramach wynajmu jest wywóz odpadów medycznych,
sterylizacja i wiele innych udogodnień. Wszelkie szczegóły wyjaśnię
telefonicznie. Telefon 502 378 728.

PRACA
Nawiążę współpracę z ortodontą i dentystą w prywatnym gabinecie
w Nowogardzie. Tel. 667 715 815.
Przychodnia Portowa Sp. z o.o poszukuje lekarzy dentystów do pracy
w nocnej i weekendowej opiece stomatologicznej (dyżury stomatologicznej pomocy doraźnej). Prosimy o kontakt pod tel. 91 44 12 192.
Przychodnia Portowa Sp. z o.o. nawiąże współpracę z lekarzem POZ,
specjalistą w dziedzinie chirurgii lub chirurgii ogólnej, ze specjalizacją
I stopnia lub w trakcie specjalizacji. Tel. 698 908 391.

marzec
2012NFZ i prywatnie w dwóch gabinetach (Os. SłoZatrudnię
stomatologów
neczne lub Niebuszewo). Możliwa umowa o pracę. Tel. 601 767 299.
Przychodnia „SPEC-MEDICA” mieszcząca się w Policach przy ulicy Siedleckiej 2a zatrudni lekarzy specjalistów następujących specjalności:
laryngologia, ortopedia, neurologia, reumatologia. Szczegółowe informacje pod numerami 608 077 460 lub 601 544 347.
NZOZ Sanus w Nowogardzie zatrudni lekarza dermatologa lub lekarza
w trakcie specjalizacji z dermatologii – kontrakt NFZ. Kontakt sanus@op.pl
lub tel. 606 125 591.
Zatrudnię lekarza stomatologa. Kontrakt z NFZ i prywatnie. Bardzo dobre
warunki pracy (powiat drawski – Wierzchowo). E-mail:
rejestracja.gabinet@wp.pl, tel. 888 455 748.
Zatrudnię lekarza ortodontę w prywatnym gabinecie stomatologicznym
w Wierzchowie (powiat drawski). Bardzo dobre warunki pracy. E-mail:
rejestracja.gabinet@wp.pl, tel. 888 455 748.
Zatrudnię lekarza stomatologa w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym. Dowolna forma zatrudnienia, atrakcyjne zarobki. Kontakt:
606 36 30 36.
Do objęcia bardzo dobrze prosperująca przychodnia medycyny rodzinnej
w Niemczech. Lokalizacja w miejscowości Schwaan, 20 km od Rostocku.
Szczegółowe informacje: dr Danuta Krause, tel.: 0049 38 12 01 67 88;
e-mail: dr.danuta.krause@web.de lub 601 959 084.
„MEDICINE Lekarze Specjaliści” poszukuje do pracy lekarza stomatologa, Szczecin. Oferujemy stabilne zatrudnienie, możliwość rozwoju zawodowego w nowoczesnym środowisku pracy, tel. 512 251 250.
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Nowoczesny (pantomograf, rvg, mikroskop) gabinet ortodontyczno-stoNowoczesny (pantomograf, rvg, mikroskop) gabinet ortodontyczno-stomatologiczny
matologiczny w
w Gorzowie
Gorzowie Wlkp.
Wlkp. poszukuje
poszukuje do
do pracy
pracy stomatologa.
stomatologa. Duża
Duża
Vox
Medici
baza
pacjentów,
elastyczne
warunki
pracy.
Kontakt:
gabinet@nesdent.pl
baza pacjentów, elastyczne warunki pracy. Kontakt: gabinet@nesdent.pl
lub 606 285 751 po godz. 20.
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