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Szanowne Koleżanki i Koledzy!

W

akacje już minęły… Tak,
wiem, że trochę szkoda. Ale
dla naszej redakcji nadszedł
czas na podsumowanie tego
wszystkiego, co działo się w naszej izbie
przez ten czas. A działo się ogromnie
wiele, dlatego numer, który Państwo
trzymacie w rękach, nieco „przytył”
w porównaniu do poprzedniego wydania.
Celem VOX MEDICI jest niesienie
informacji i dlatego staraliśmy się być
wszędzie tam, gdzie nasze koleżanki
i koledzy, tak aby móc Wam dziś zdać
z tego jak najobszerniejszą relację. Jestem
przekonany, że linia, jaką obraliśmy w tej
kwestii, spotka się z Państwa aprobatą.
Dlatego w aktualnym numerze znajdzie‑
cie Państwo mnóstwo zdjęć, artykułów
a także informacji na temat nadchodzą‑
cych wydarzeń organizowanych przez
nasz samorząd.
Imprezą bez precedensu był na pewno
Dzień Dziecka. Na terenie naszej siedziby
pierwszego czerwca bawiło się ponad sto
naszych pociech wraz ze swoimi rodzi‑
cami – członkami naszej korporacji za‑
wodowej. Zachęcam do lektury artykułu.
Jestem przekonany, że sukces organiza‑
torów spowoduje, że za rok spotkamy się
w jeszcze większym gronie.
Prezentujemy również bogato ilustro‑
wane relacje z wydarzeń sportowych,
które odbyły się dzięki zaangażowaniu
naszych koleżanek i kolegów. Warto
zaznaczyć, że były to nie tylko zawody
okręgowe, ale również takie o zasięgu
ogólnopolskim. Wszyscy zasługujecie
na ogromne brawa! Gratuluję również
zwycięzcom, o których dokładnie prze‑
czytacie na łamach naszego czasopisma.
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Chciałem w tym miejscu serdecznie
podziękować autorom relacji z imprez
sportowych. Jest ich tak wielu, że ogra‑
niczenia tej rubryki nie pozwalają mi
wymieniać wszystkich z osobna.
Nie samym jednak sportem człowiek
żyje. Prezentujemy obszerną informacje
z życia koła seniorów. Mieli naprawdę
pracowity czas.
Cieszy również sukces naszej młod‑
szej koleżanki – jeszcze studentki, która
pod opieką dr. Macieja Górskiego zwy‑
ciężyła eliminacje krajowe międzynaro‑
dowego konkursu stomatologii estetycz‑
nej organizowanego przez Uniwersytet
w Chieti (Włochy).
Zapraszam do zapoznania się z prze‑
biegiem kontraktacji usług stomatologicz‑
nych z NFZ. Jak zwykle wiele było emocji
i niejasności. Czy wszystko przebiegało
zgodnie z oczekiwaniami lekarzy denty‑
stów?
Oprócz wieści dobrych mamy też te,
które wzbudzają duże emocje wśród leka‑
rzy i lekarzy dentystów. Do tej kategorii
należy z pewnością kwestia podniesie‑
nia wysokości składki członkowskiej od
1 stycznia 2015 roku. Przedstawiamy
Państwu zarówno pisma Prezesa Haman‑
kiewicza w tej sprawie, jak i komentarz
naszej Prezes dr Magdy Wiśniewskiej.
Liczymy na Państwa opinie w tej sprawie.
Jak więc widzicie, jest co czytać i oglą‑
dać. Mam nadzieję, że lektura VOX ME‑
DICI przyniesie Państwu wiele radości
i satysfakcji, zwłaszcza że ten numer jest
pierwszym realizowanym przez nowe wy‑
dawnictwo.
Życzę miłej lektury i ciepłych
wspomnień minionego już lata.
Łukasz Tyszler
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BIURO
Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11

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

Centrala
91 487 49 36
91 487 48 98
91 487 37 24
Prezes ORL

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.
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

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
ZAŚWIADCZENIA DO UE

Sylwia Chudoba, cent. wew. 112

Wiceprezes ORL
DR N. MED
KRZYSZTOF RĘKAWEK

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

KSIĘGOWOŚĆ

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Iwińska
cent. wew. 111

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

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,
WINDYKACJA SKŁADEK

DYŻUR RADCY PRAWNEGO

wtorek: 11:00 – 15:00
po wcześniejszym umówieniu
– mecenas Maria Rachwał-Frankowska.

mgr Małgorzata Amanowicz
cent. wew. 107
W piątki kasa nie przyjmuje
interesantów.

TELEFONICZNE PORADY PRAWNE!!!

WINDYKACJA SKŁADEK

mgr inż. Marta Mielcarek
cent. wew. 116
wtorek – piątek: 8:00 – 13:00

DANE DO OPŁACENIA SKŁADEK

DR N. MED.
MACIEJ ROMANOWSKI

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

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

Wiceprezes ORL

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

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

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.

DRUK PPH ZAPOL
KOLPORTAŻ 5900 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 adres:

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 PPH ZAPOL
OKŁADKA foto: Studio Este w Szczecinie
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 adiustacji 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 październik-listopad 2014 (05/212)
l ostateczny termin nadsyłania materiałów – 30.09.2014 r.
l wysyłka do odbiorców – 28.10.2014 r.
VOX grudzień 2014 (06/213)
l ostateczny termin nadsyłania materiałów – 19.11.2014 r.
l wysyłka do odbiorców – 16.12.2014 r.

VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

O SKŁADCE I NIE TYLKO….

N

ajtrudniej być posłańcem niosą‑
cym niedobre wieści…. Długo się
zastanawiałam jak przekazać Wam,
Koleżanki i Koledzy, informacje
dotyczące wysokości składki na samorząd
lekarski. Napiszę wprost: decyzją Naczel‑
nej Rady Lekarskiej z dnia 05.09.2014 od
01.01.2015 miesięczna składka na izby le‑
karskie wynosić będzie 60 zł. Podwyżka zna‑
cząca, bo 50‑procentowa. Skąd w ogóle się
wziął pomysł na jej podwyższenie? Etiologia
jest złożona. Zaczęło się od ostatniego Kra‑
jowego Zjazdu Lekarzy, który swoją uchwałą
zobowiązał nowo wybraną Naczelną Radę
Lekarską do prac nad uproszczeniem
zwolnień ze składki jak i jej ściągalności.
Już od początku tej kadencji samorządo‑
wej roku spora część Konwentu Prezesów
„przy okazji” prac nad tą uchwałą zgłaszała
postulat podwyższenia składki. Propozycje
były różne: wzrost do 50, 60, a nawet 100 zł.
Argumentacja też była różna: konieczność
rozszerzenia opieki prawnej dla lekarzy, po‑
trzeba zwiększenia ilości szkoleń, bieżące
funkcjonowanie poszczególnych izb… Oliwy
do ognia dolała inna uchwała z krajowego
zjazdu, zmieniająca sposób odpisu finan‑
sowego na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej
(15% od realnie zebranej kwoty ze składek
w danym miesiącu). A biorąc pod uwagę,
że w niektórych izbach ściągalność składek
oscyluje między 40 a 50 %, to budżet Naczel‑
nej Izby Lekarskiej zaczął być zagrożony…
Konwent Prezesów na wyjazdowym posie‑
dzeniu w maju (w którym brało udział 15
z 24 prezesów) zatwierdził projekt uchwały
teoretycznie przede wszystkim upraszcza‑
jącej ściągalność składki, „przemycając”
w niej podwyżkę składki do 60 zł. Już na
czerwcowym posiedzeniu NRL miał się
znaleźć w programie ten projekt uchwały,
został jednak przy wyraźnie negatywnej jego
ocenie jednogłośnie przesunięty do opraco‑
wania przez Komisję Finansowo-Budżetową
NRL. Na pierwszym powakacyjnym posie‑
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dzeniu NRL został przedstawiony projekt
uchwały dotyczącej składek, wygładzony
i opracowany merytorycznie przez ww.
komisję. I niestety, przy 31 głosach za, 11
przeciw i 8 wstrzymujących się uchwała zo‑
stała zatwierdzona (przeciw głosowali tylko
przedstawiciele części średnich izb, czyli
np. Szczecin, Bielsko-Biała, Lublin i Kielce).
W tym miejscu chcę z całą mocą
podkreslić, że od początku pojawienia
się na forum pomysłu podwyższenia
składki byłam mu przeciwna. Podwyż‑
szenie składki uważam za bezsensowne
i głupie posunięcie, rujnujące już i tak
kiepski PR samorządu w środowisku.
Stoję na stanowisku, że najpierw należy
pokazać koleżankom i kolegom, że jeste‑
śmy przede wszystkim dla nich, że jako
organizacja coś robimy bezpośrednio
dla nich. Udowodnić, że izby mogą być
pomocne, a czasami nawet niezbędne.
Jak to zrobić? Przede wszystkim poprzez
znaczące zwiększenie ilości bezpłatnych
szkoleń, zwiększenie dostępu do pełnej
opieki prawnej i szerszą pomoc dla le‑
karzy z dwóch przeciwnych biegunów:
seniorów i młodych w trakcie zdobywa‑
nia specjalizacji. Brzmi jak argumenta‑
cja używana do „przepchnięcia” tej nie‑
szczęsnej uchwały w NRL? Owszem, ale
ja chciałabym to robić w ramach starej
składki. I dopiero gdy lekarze by widzieli,
że cała ich składka „wraca” do nich po‑
przez rozsądne działania, można byłoby
rozpocząć dyskusję o jej podwyższeniu.
Ale poprzez dyskusję rozumiem zasię‑
gnięcie opinii całego środowiska.
Również cała Okręgowa Rada Lekar‑
ska w Szczecinie jednogłośnie i stanow‑
czo opowiedziała się już w czerwcu 2014
przeciwko podwyższaniu składki (mogli‑
ście Państwo znaleźć tę uchwałę na naszej
stronie internetowej).
Co jeszcze wynika z nowej uchwały
dotyczącej składek? Lekarze powyżej 75
roku życia będą z ich płacenia całkowi‑
cie zwolnieni, uprości się także procedura
zwolnienia z płacenia składki dla lekarzy
w trudnej sytuacji życiowej czy też nie osią‑
gających dochodów z prowadzenia działal‑
ności leczniczej (wystarczy oświadczenie).
I to chyba jedyna korzyść z tej uchwały.
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Ze swojej strony chciałabym zapew‑
nić Was, Koleżanki i Koledzy, że zrobię
wszystko, aby ta podwyżka wróciła do Was
w całości. Rozszerzymy dostęp do pomocy
prawnej, wprowadzimy nowe kursy, szkole‑
nia i warsztaty, ułatwimy dostęp do pomo‑
cy socjalnej. Czekam jednak również i na
Wasze pomysły. Jak widzicie spożytkowanie
tej podwyżki?
Skoro mowa o pomocy prawnej, to ru‑
szamy właśnie z reprezentowaniem przed
sądem lekarzy, którzy dostali od NFZ na‑
kaz zapłaty za teoretycznie nienależną
refundację w okresie tzw. „protestu re‑
ceptowego”. Na razie to tylko kilka przy‑
padków, ale zapewne liczba takich wezwań
może nas jeszcze zaskoczyć. Zachęcam
w tym miejscu wszystkim kolegom, którzy
otrzymali lub otrzymają takie wezwania,
do kontaktu z OIL w Szczecinie.
Sporo się dzieje także na podwórku
ogólnopolskim. Jeszcze przed wakacjami
Sejm przyjął pakiet ustaw tzw. kolejkowych
i onkologicznych. Obecnie w Ministerstwie
Zdrowia trwają prace nad tworzeniem do
nich rozporządzeń wykonawczych. Muszę
przyznać, że pierwsze wrażenie po zapo‑
znaniu się z nimi jest dość pozytywne. Dają
one sporo możliwości działania podmiotom
prowadzącym leczenie onkologiczne (możli‑
wość zawierania umów z innymi podmiota‑
mi, płacenie za całość procesu leczniczego,
odejście od liczby dni hospitalizacji jako
głównego wyznacznika poziomu płatności).
Znacząco zwiększają także znaczenie le‑
karzy POZ zarówno przed, jak i po zakoń‑
czeniu specjalistycznego leczenia. Pytanie
tylko, czy środowisko lekarzy rodzinnych
nie będzie traktowane jak przysłowiowy
„chłopiec do bicia”. POZ jako jedyny ma być
rozliczany z efektywności i skuteczności
działań. Wydaje się to niesprawiedliwe.
Pozostaje także jak zwykle wrażenie, że
zapewne jak przy większości szeroko zakro‑
jonych projektów wszystko może potknąć się
o pieniądze, a właściwie ich brak. Pisząc ten
felieton nie wiem jeszcze, czy pan minister
Arłukowicz pozostanie na stanowisku. Być
może wszystkie te pomysły zyskają nowe‑
go wykonawcę? Pozostaje nam jak zwykle
czekać i obserwować.
Magda Wiśniewska
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LIST PREZESA NRL

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów –
składka członkowska w 2015 r.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Lekarze i Lekarze Dentyści
Naczelna Rada Lekarska w dniu 5 września 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie wysokości składki
członkowskiej wprowadzonej od 1 stycznia 2015 roku. Zgodnie z wnioskiem XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
uproszczono zasady opłacania składki. Projekt uchwały przygotowała Komisja Finansowo‑Budżetowa
sporządzając ją zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem
przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie. Obydwa te materiały oprócz uproszczenia
zasad opłacania składek zawierały propozycję podwyższenia składki z 40 zł do 60 zł.
Po przeprowadzeniu dyskusji przez Naczelną Radę Lekarską uchwała została przegłosowana 31 gło‑
sami za, 11 przeciw i 8 wstrzymującymi się od głosu.
Od stycznia przyszłego roku ze składki automatycznie zwolnieni zostaną lekarze, którzy ukończyli
75 rok życia oraz wszyscy lekarze, którzy nie osiągają przychodu. Uproszczono zasadę dokumentowania
uprawnienia do zwolnienia wprowadzając możliwość stosownego oświadczenia.
Składka wyniesie 60 złotych miesięcznie dla lekarza, lekarza dentysty i 10 zł miesięcznie dla lekarza
stażysty.
Wśród argumentów przeważających za wzrostem składki były m.in. oczekiwania lekarzy w obszarze
doskonalenia wiedzy i umiejętności i zapotrzebowania na szkolenia organizowane przez samorząd;
zapewnienie pomocy prawnej przez izby w większym niż dotychczas wymiarze; kontynuacja wsparcia
socjalnego dla ubogich lekarzy; zła sytuacja finansowa, w której znajduje się wielu starszych lekarzy
z tzw. starego portfela, którzy mają bardzo niskie świadczenia emerytalne; kontynuacja stypendiów dla
sierot po zmarłych lekarzach.
Obecna składka członków naszego samorządu jest jedną z najniższych składek w Unii Europejskiej
i mimo inflacji nie była zmieniana od 6 lat.
Mam nadzieję, że przez kolejne 6 lat utrzyma się na tym samym poziomie.

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz
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LIST PREZESA NRL

List Prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów –
składka członkowska w 2015 r.
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Lekarze i Lekarze Dentyści
W związku z pytaniami, które docierają w kwestii składki członkowskiej jeszcze raz wszystkich Was informuję:
Naczelna Rada Lekarska – zgodnie z wnioskiem Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich oraz projektem
przedstawionym przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie – podjęła uchwałę o wzroście składki od 1 stycznia
2015 roku z 40 zł do 60 zł miesięcznie dla lekarzy i lekarzy dentystów do 75 roku życia, wykonujących zawód.
Istnieje kilka powodów takiej decyzji:
‑ zwolnienie z opłacania składki wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów powyżej 75 roku życia,
‑	zwolnienie z opłacania składki dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie uzyskują przychodu z wykony‑
wania zawodu,
‑ zwiększenie liczby bezpłatnych szkoleń podyplomowych dla lekarzy organizowanych przez izby lekarskie,
‑ zapewnienie większej niż dotychczas ochrony prawnej ze strony biur prawnych izb lekarskich,
‑ wprowadzenie mechanizmów zwiększających wpływ na przepisy prawne dotyczące lekarzy,
‑	więcej środków na pomoc dla lekarzy emerytów, lekarzy w trudnych sytuacjach i dla ich rodzin, sierot po
zmarłych lekarzach,
‑	przeznaczenie środków na czynności w zakresie odpowiedzialności zawodowej (koszty zadań przejętych
od administracji państwowej, za które Minister Zdrowia powinien, a nie chce płacić).
Podwyżka wysokości składki w połowie uwzględnia inflację z ostatnich 6 lat, kiedy składka nie była podwyższana.
Rozumiemy, że każda podwyżka jest trudna do zaakceptowania.
Popierając wzrost składki możemy jednak pomóc sobie, a przede wszystkim innym lekarzom.
Jeden z portali porównał lekarzy do maklerów, podając wartość składki, jaką płacą. Historycznie składka na
izbę lekarską była składką procentową wynoszącą 2% od przychodu (składka procentowa obowiązuje np. w OZZL
i wynosi 1% pensji).
Jeśli porównywać to: składka podstawowa opłacana przez adwokatów jest ustalana przez okręgi i wynosi w War‑
szawie 120 zł, w Krakowie 245 zł miesięcznie; składka radców prawnych wynosi 100 zł miesięcznie; składka opłacana
przez notariuszy to 2,5% pobranej taksy notarialnej, lecz nie mniej niż 700 złotych miesięcznie.

Z wyrazami szacunku

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Maciej Hamankiewicz
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WYDARZENIA

Dzień Dziecka z OIL

1

Agnieszka Ruchała‑Tyszler

czerwca nie można było przejść obo‑
jętnie obok siedziby OIL. Dziecięcy
gwar, śmiech, muzyka dobiegały
spoza murów Izby. 130 dzieciaków
szalało na terenie Izby w towarzystwie
kolorowo ubranych animatorów, klaunów
chodzących na szczudłach i zachęcających
do zabawy. Każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. Dla najmłodszych do dyspozycji były
pełne kulek dmuchane zamki, zjeżdżal‑
nie, tunele, zabawy rytmiczne, a dla nieco
starszych nauka tańca – modnej zumby

8

czy gra w cymbergaja. Można było zająć
się malowaniem wielkiego plakatu, robić
wielkie mydlane bańki, poprosić o poma‑
lowanie twarzy lub wysłuchać profesjo‑
nalnego koncertu przygotowanego przez
dzieci dla dzieci.
A gdzie dorośli? Ci szczęśliwcy, którzy
mogli oddać swe pociechy w ręce opieku‑
nów, zasiadali pod parasolami, sącząc co
nieco i delektując się przysmakami z gril‑
la. A było w czym wybierać… Dla dzieci
specjalny grill dziecięcy – nuggetsy, frytki,
hamburgery etc.
A to wszystko w pięknej scenerii ogro‑
dów izbowych i przy sprzyjającej słonecznej
aurze. Na zakończenie każdy mały uczest‑

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

nik otrzymał nagrodę za uczestnictwo
bądź udział w konkursach.
Nie zapomniano również o tych dzie‑
ciach, które nie mają tyle szczęścia – stąd
tradycyjnie zbiórka charytatywna. Zebrane
datki w wysokości 997 zł zostały przeka‑
zane na akcję „Lekarze‑dzieciom”
Atmosfera wspaniała, klimat sprzyja‑
jący zabawie, rozmowie i relaksowi. Miej‑
my nadzieję, że impreza ta wpisze się na
stałe do naszego kalendarza wydarzeń
izbowych.
Fotorelacja z Dnia Dziecka dostęp‑
na jest na stronie internetowej www.oil.
szczecin.pl oraz w galerii: http://galeria.
oil.szczecin.pl/

Foto: Studio Este w Szczecinie
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KRÓTKIE ROZMOWY
Krótkie rozmowy z prezesami Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie w okresie 25-lecia istnienia samorządu lekarskiego

Rozmowa z trzecim prezesem
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie

panem lek.

KRZYSZTOFEM KOZAKIEM
Halina Teodorczyk

Portret i foto: Mieczysław Chruściel

Halina Teodorczyk: — Jakie były główne
problemy w okresie Pana kadencji?
Krzysztof Kozak: — W mojej ocenie
kierownictwo Zachodniopomorskiej Kasy
Chorych doprowadziło w tamtej kadencji
do głębokich podziałów w środowisku le‑
karskim, powołując do działania szereg
zespołów reprezentujących partykularne
interesy ich członków. Skonfliktowano pod‑
stawową opiekę zdrowotną z lecznictwem

stacjonarnym, obie te działalności z am‑
bulatoryjną specjalistyką, a jednocześnie
preferowano bezkrytycznie sektor niepu‑
bliczny. Kasa Chorych doszła do przeko‑
nania, że konsultowanie swoich planów
z samorządem lekarskim jest zupełnie
zbędne. Ten pogląd, ukształtowany wła‑
śnie w tamtej kadencji, utrwalił się w NFZ
i obowiązuje do dziś.
HT: — Czy były plusy?
KK: — Kadencja była trudna przede
wszystkim z powodu poważnego kryzysu

lipiec-sierpień-wrzesień 2014
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finansowego w Kasie Chorych. Niedobór
środków finansowych skutkował obniże‑
niem poziomu finansowania świadczenio‑
dawców, co odbiło się na wynagrodzeniach
personelu fachowego oraz wymusiło
zmniejszenie nakładów na diagnostykę
i leki. Utworzenie NFZ, zapowiadane jako
panaceum na „chore kasy”, nie wpłynęło
w żaden sposób na poprawę dostępności
do świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczo‑
nych, jak również na poprawę rentowności
działalności świadczeniodawców. W tej
sytuacji wielkim plusem było leczenie
pacjentów mimo „radosnej twórczości”
Ministerstwa Zdrowia i NFZ.
HT: — Jak widzi Pan funkcjonowanie samorządu lekarskiego w najbliższej przyszłości?
KK: — Samorząd Lekarski będzie taki,
jaki sobie zbuduje całe środowisko lekar‑
skie. Obawiam się utraty autorytetu Izb
Lekarskich nie tylko wśród „elit” politycz‑
nych, ale również wśród lekarzy. Wyklu‑
czenie środowiska lekarskiego z gremiów
decyzyjnych i opiniotwórczych, izolacja
polityczna, publiczne piętnowanie całego
środowiska za incydentalne błędy mogą
skutkować marginalizacją samorządu le‑
karskiego w przestrzeni społecznej. Już
obecnie odbieram niektóre działania Izb
Lekarskich jako emigrację wewnętrzną, tj.
zamknięcie się wewnątrz organizacji, po‑
nieważ próby oddziaływania na otoczenie
są praktycznie od dawna bezowocne. Mam
nadzieję, że samorząd lekarski pozostanie
organizacją wszystkich swoich członków,
a nie samych izbowych funkcjonariuszy.
Wybranym władzom Okręgowej Izby Le‑
karskiej w Szczecinie na obecną kadencję
życzę sukcesów w integracji całego środo‑
wiska lekarskiego, a szczególnie jednocze‑
nia kolegów lekarzy wokół inicjatyw Izby
Lekarskiej.
HT: — Dziękuję za rozmowę
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STATUS

post contractum
K

Agnieszka Ruchała-Tyszler

ontrakty stomatologiczne rozda‑
ne, ale czy wszyscy są zadowoleni?
lekarze? pacjenci?, a może tylko
płatnik?
W marcu 2014 roku ZOW NFZ ogłosił
konkurs na udzielanie świadczeń w zakre‑
sie leczenia stomatologicznego. Postępowa‑
nie konkursowe zakończono w większości
w maju. Z informacji otrzymanych z ZOW
NFZ wynika, że w 100% zabezpieczono
pacjentów w opiekę ortodontyczną z wro‑
dzonymi wadami twarzoczaszki, w świad‑
czenia udzielane w znieczuleniu ogólnym,
w leczenie protetyczne po zabiegach ope‑
racyjnych nowotworów twarzoczaszki.
NFZ wykupił ponad 24 mln 763 tys. 538
punktów leczenia ogólnostomatologicznego
(95% zabezpieczenia). Większość świad‑
czeń z protetyki, chirurgii, ortodoncji czy
profilaktyki została zakontraktowana.
W połowie zabezpieczono województwo
zachodniopomorskie w świadczenia po‑
mocy doraźnej.
Chętnych do pracy w ramach ubez‑
pieczenia powszechnego nie brakowało.
Wpłynęły 934 oferty, przyjętych zostało
889 (95,2%), w tym kontrakty zawarto
z 36 nowymi oferentami. Odrzucono 44
z powodu m.in. nieprzedstawienia wyma‑
ganych dokumentów, nieuzupełnienia ich
w terminie oraz niespełnienia wymogów
koniecznych.
Ceny oczekiwane były uzależnione od
rodzaju świadczenia. Najwięcej „Fundusz”
chciał zapłacić za świadczenia udzielane
w znieczuleniu ogólnym – 4,24 zł za pkt,
następne w kolejności było leczenie cho‑
rych z grupy wysokiego ryzyka (3,30 zł/
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pkt), świadczenia z protetyki dla pacjentów
po zabiegach onkologicznych na twarzo‑
czaszce (1,65 zł/pkt), z chirurgii i perio‑
dontologii (1,4 zł/pkt), z ortodoncji (1,3 zł/
pkt), z protetyki (1,25 zł/pkt), świadczenia
ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzie‑
ży (1,09 zł/pkt), a najmniej płaci NFZ za
świadczenia ogólnostomatologiczne dla
dorosłych – 1,04 zł/pkt.
W drodze negocjacji oferenci zapropo‑
nowali następujące ceny minimalne: za
ogólnostomatologiczne leczenie dorosłych
– 0,93 zł/pkt, za leczenie dzieci 0,98 zł/pkt.
Z protetyki cena minimalna wynosiła 1,12
zł/pkt, z ortodoncji 1,17 zł/pkt, z chirurgii
i periodontologii 1,25 zł/pkt.
Fundusz zakupił pomoc doraźną (ry‑
czałt 12 godz.) za 630 zł, a program or‑
todontyczny za 270 zł (cena oczekiwana
287 zł).
Pełny etat przeliczeniowy wynosi 15
tys. punktów, a najniższa liczba punktów
potrzebna do zawarcia umowy wynosiła
7,5 tys. punktów. Średnia wysokość punk‑
tów przypadająca na jednego lekarza to
10 648 pkt.
W konkursie poza ceną brano pod uwa‑
gę dostępność jednostki w sobotę, pracę
w godzinach popołudniowych, posiadanie
specjalizacji I0 ze stomatologii ogólnej,
stomatologii zachowawczej lub dziecięcej
w kontraktach ogólnostomatologicznych,
ciągłość pracy na rzecz Funduszu. Kon‑
trakty zawierano na 5 lat.
Mieszkańcy Szczecina, Stargardu,
Świnoujścia, Koszalina, Kołobrzegu i wielu
innych miejscowości woj. zachodniopomor‑
skiego mają możliwość leczenia stomatolo‑
gicznego w ramach NFZ. Nieliczne miej‑
scowości, zwykle małe gminy czy wsie,
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

nie zostały zabezpieczone w dostępność
do świadczeń ogólnostomatologicznych dla
dzieci i dorosłych, np. Bierzwnik w powie‑
cie choszczeńskim, Ostrowice w drawskim,
Nowe Warpno w polickim, Mirosławiec
w wałeckim.
Obszarem kontraktowania dla świad‑
czeń ogólnostomatologicznych była gmi‑
na, dla specjalistycznych powiat. Pomoc
doraźną podzielono na dwa subregiony:
Szczecin i Koszalin. „Pogotowie stomato‑
logiczne” zakontraktowano w Szczecinie,
w Koszalinie żaden podmiot nie wykazał
zainteresowania udzielaniem świadczeń
tego rodzaju.
31 lipca 2014 r. Ministerstwo Zdrowia
w porozumieniu z Ministerstwem Finan‑
sów zatwierdziło plan finansowy NFZ,
z którego wynika, że obniżono budżet na
stomatologię o 44 tys. 641 zł, co stanowi
spadek finansowania o 2,49% w stosunku
do roku poprzedniego. Niestety tendencja
ta w stosunku do świadczeń stomatolo‑
gicznych w ramach NFZ nadal się utrzy‑
muje. Nie jest to dobry znak w aspekcie
postulatów środowiska o realną wycenę
procedur zgodną ze stanem rzeczywistym.
Bez wątpienia można stwierdzić, że leka‑
rze dentyści nadal będą dotować leczenie
w ramach ubezpieczenia powszechnego.
Pytanie: jak długo jeszcze?
Propozycje uzdrowienia systemu moż‑
na przesyłać do redakcji Vox Medici. Może
znajdziemy wspólnie skuteczne rozwią‑
zanie?
PS. Składam podziękowania dyrektoro‑
wi ZOW NFZ Dariuszowi Ruczyńskiemu
za udzielenie informacji o przeprowadzo‑
nym konkursie.
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KONKURS

Jules Allemand
Trophy 2014
W

Renata Błońska

dniu 24 maja w ramach kon‑
gresu „Dentopolis” odbyły się
10 eliminacje krajowe mię‑
dzynarodowego konkursu dla
studentów stomatologii „Jules Allemand
Trophy”.
Pomysłodawcą konkursu, którego głów‑
nym tematem była odbudowa estetyczna,
jest dr Lorenzo Vanini oraz firma Mice‑
rium z Włoch, a organizatorem Uniwer‑
sytet w Chieti (Włochy).
W rundzie krajowej udział wzięli re‑
prezentanci uczelni z Krakowa, Łodzi,
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Warszawy i po raz pierwszy Szczecina.
Jury w składzie prof. Camillo D`Arcan‑
gelo (Włochy, Uniwersytet Chieti) oraz
dr n. med. Maciej Żarow (Pryw. Pr. Den‑
tist Kraków) dokonało wyboru najlepszej
pracy, odbudowy siekacza centralnego.
Laureatką konkursu została studentka
Jadwiga Zbroja‑Ilcewicz, której opieku‑
nem naukowym w ramach konkursu był
dr n. med. Maciej Górski z Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy po‑
wodzenia.
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OGŁOSZENIE, W OKULARACH JACHA

Terapia falą uderzeniową

Już po pierwszym zabiegu następuje znaczna poprawa oraz obniżenie dolegliwości bólowych

OSTRY I PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ RZEKOMOKORZENIOWY
SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA
ZAPALENIE OKOŁOBARKOWE ŚCIĘGIEN MIĘŚNI ROTATORÓW
STAWU BARKOWEGO. BÓL BARKU
BÓL PLECÓW. OSTRY I PRZEWLEKŁY ZESPÓŁ RZEKOMOKORZENIOWY
LĘDŹWIOWEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA

BÓL NADGARSTKA

ZAPALENIE OKOŁOKRĘTARZOWE
ZAPALENIE NADŁYKCIA PRZYŚRODKOWEGO
KOŚCI RAMIENNEJ (ŁOKIEĆ GOLFISTY),
ZAPALENIE NADŁYKCIA BOCZNEGO
KOŚCI RAMIENNEJ (ŁOKIEĆ TENISISTY)

ZAPALENIE ŚCIĘGNA RZEPKOWEGO
(KOLANO SKOCZKA)
ZAPALNENIE ŚCIĘGNA ACHILLESA
ZAPALENIE POWIĘZI
PODESZWOWEJ STOPY,
OSTROGA PIĘTOWA

Dodatkowy zakres wskazań:

Korzyści dla pacjenta:

mięśniowo-powięziowe punkty spustowe
przewlekłe zapalenie przyczepów
spazm mięśniowy
celulit

szerokie zastosowanie
wysoka skuteczność potwierdzona klinicznie
nieinwazyjny charakter zabiegu
ZESPÓŁ MIĘŚNIA PISZCZELOWEGO PRZEDNIEGO
krótkie sesje lecznicze
szybki powrót do zdrowia

Specjalistyczny Gabinet Usług Rehabilitacyjnych

Maria Grzegorczyk
Szczecin, Kozierowskiego 28
tel. 914870745; 602314197
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Ogólnopolski Turniej Badmintona
Lekarzy i Pracowników
Służby Zdrowia

W

Piotr Lassociński

dniu 24 maja 2014 r. w hali
sportowej Zespołu Szkół nr 2
w Choszcznie odbył się ogól‑
nopolski turniej badmintona
lekarzy i pracowników służby zdrowia. Na
starcie stanęło 15 zawodników i zawod‑
niczek, m.in. ze Szczecina, Goleniowa,
Pyrzyc, Warszawy i Choszczna. Najlepsi
otrzymali dyplomy, medale i pamiątkowe
statuetki, wszyscy uczestnicy otrzymali
również dyplomy za udział w zawodach.
Sędzią głównym zawodów był kol. Wie‑
sław Drewicz. Podczas całego turnieju była
prowadzona sportowa kawiarenka, w której
można było skorzystać z ciepłych i zimnych
napojów, spróbować wspaniałego ciasta oraz
swojskiego smalcu z ogórkiem małosolnym.
Zawody toczyły się w sportowej i sympa‑
tycznej atmosferze, a zawodnicy już umó‑
wili się na kolejny turniej lub, być może
przyszłym roku, mistrzostwa polskich le‑
karzy i pracowników służby zdrowia.
Foto: Stanisław Lassociński
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ BADMINTONA LEKARZY
I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA
CHOSZCZNO, 24.05.2014 R.
WYNIKI
KOBIETY
1. Malwina Łazowska – Szczecin
2. Magdalena Goździuk – Szczecin
3. Anna Niżałowska – Szczecin
4. Agnieszka Odzioba – Goleniów
GRY PODWÓJNE KOBIET
1. Malwina Łazowska – Szczecin
Agnieszka Odzioba – Goleniów
2. A nna Niżałowska – Szczecin
Magdalena Goździuk – Szczecin
MĘŻCZYŹNI – Grupa I
1. Piotr Lassociński – Choszczno
MĘŻCZYŹNI – Grupa II
1. Piotr Leśniewicz – Szczecin
2. Roland Zwierełło – Pyrzyce

GRY PODWÓJNE MĘŻCZYZN
1. P iotr Lassociński – Choszczno
Radosław Strejko – Choszczno
2. P iotr Leśniewicz – Szczecin
Dariusz Czekan – Szczecin
3. Roland Zwierełło – Pyrzyce
Robert Wyszyński – Choszczno
GRY MIESZANE
1. Malwina Łazowska – Szczecin
Piotr Lassociński – Choszczno
2. A nna Niżałowska – Szczecin
Radosław Strejko – Choszczno
3. Agnieszka Odzioba – Goleniów
Dariusz Czekan – Szczecin
4. Magdalena Goździuk – Szczecin
Piotr Kwieciński – Warszawa
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XIV Mistrzostwa Lekarzy w Golfie
20-21.06.2014

J

uż po raz czternasty lekarski kwiat
polskiego golfa odwiedził ziemię
szczecińską, by na malowniczych
polach golfowych: „Modrego Lasu”
w Choszcznie i „Binowo Park” w Binowie
celebrować XIV Mistrzostwa Polski Leka‑
rzy w Golfie. Do rywalizacji przystąpiło 41
graczy, w tym pięciu uczestników turnieju
towarzyszącego. Specyfika naszego zawodu
związana z permanentnym brakiem czasu,
jak i imponujący rozwój golfa w Polsce (w
ten weekend na różnych polach w Polsce
było rozgrywanych 16 innych turniejów)
przyczyniły się niestety do obniżenia licz‑
by uczestników w naszych mistrzostwach.
Szczególnie dotkliwa była nieobecność
kilku czołowych lekarzy‑golfistów, którzy
wybrali grę w innych turniejach w kra‑
ju. No cóż..., każdy ma prawo do swoich
priorytetów... Jednak wśród największych
„plusów”, które i tym razem przyćmiły ne‑
gatywy, należy wskazać coraz bardziej ro‑
snącą frekwencję wśród lekarskiej golfowej
płci pięknej.
Na koniec pierwszego dnia turnieju
pod namiotem domku klubowego w Bino‑
wie tradycyjnie odbyło się „players party”.
Imprezę oprócz uczestników zaszczyciły
licznie rodziny lekarskie oraz przyjacie‑
le i znajomi. Fantastyczny kulinarno
‑taneczny przebieg „eventu” zawdzięcza‑
liśmy sponsorom: firmie BTL Polska Sp.
z o.o. oraz Fidelity Life – kredyty.
Od 9 lat turniej rozgrywany jest na
dwóch polach. Pierwszego dnia rywali‑
zowaliśmy w „Modrym Lesie”. Niestety
pierwszy raz od wielu lat pogoda spłatała
nam figla, smagając nas silnymi podmu‑
chami wiatru i półgodzinnymi ulewami.
To przyczyniło się do słabszych wyników,
gdyż w pewnych momentach koncentracja
– tak potrzebna do prawidłowego uderzenia
piłeczki – przegrywała z potrzebą szybkiego
otwierania parasoli i ubierania nieprzema‑
kalnych bluz. Na szczęście drugiego dnia
w Binowie słońce częściej udowadniało,
że lubi nasz turniej.
Medale i puchary zostały rozdane w ka‑
tegoriach brutto kobiet i mężczyzn oraz
trzech kategoriach wspólnych Stableford

20

XIV Mistrzostwa Lekarzy w Golfie 20‑21 czerwca 2014
Klasyfikacja: Strokeplay Brutto, Grupa: Strokeplay Brutto Kobiet

Jerzy Szymczak
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nazwisko i imię
Runda 1
Runda 2
Fober Ewa
96
105
Smaga Aleksandra
113
101
Borowiecka Anna
115
120
Gross‑Witków Danuta
125
120
Czekierdowska Sylwia
131
124
Figlak Maria
129
129
Nienartowicz Ewa
141
124
Kaaz Karolina
143
141
Klasyfikacja: Strokeplay Brutto, Grupa: Strokeplay Brutto Mężczyzn

Total
201
214
235
245
255
258
265
284

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nazwisko i imię
Śliwiński Artur
Zinkiewicz Jan
Kozłowski Maciej
Turostowski Cezary
Paluch Roman
Czekierdowski Artur
Szymczak Jerzy
Nowacki Robert
Grabski Jacek
Kowalczyk Marek
Nowicki Andrzej
Tokarczuk Krzysztof
Talerczyk Mariusz
Tomaszek Włodzimierz
Grzelak Wojciech
Zienkiewicz Krzysztof
Świerczyński Robert
Prządka Marcin
Gwoździewicz Jacek
Otrocki Piotr
Załuska Wojciech
Pałys Bronisław
Truszkiewicz Waldemar
Kowal Zdzisław
Nienartowicz Mirosław
Kaaz Konrad
Kmieć Marek
Wichrowski Marek

Total
178
187
196
199
199
202
207
207
208
208
209
210
211
216
216
218
218
219
220
222
228
228
236
241
245
246
253
264

Runda 1
91
94
102
105
98
92
111
100
115
100
99
111
110
108
106
110
106
112
109
110
119
113
126
121
122
125
123
133

Runda 2
87
93
94
94
101
110
96
107
93
108
110
99
101
108
110
108
112
107
111
112
109
115
110
120
123
121
130
131

Klasyfikacja: Stableford Netto, Grupa: STB netto 0‑20,4
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nazwisko i imię
Śliwiński Artur
Zinkiewicz Jan
Turostowski Cezary
Czekierdowski Artur
Kozłowski Maciej
Nowicki Andrzej
Grabski Jacek
Paluch Roman
Grzelak Wojciech
Otrocki Piotr
Tomaszek Włodzimierz
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Runda 1
31
31
25
36
25
31
20
24
24
25
24

Runda 2
33
30
31
19
29
22
30
26
20
19
18

Total
64
61
56
55
54
53
50
50
44
44
42
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Klasyfikacja: Stableford Netto, Grupa: STB netto 20,5‑32,4
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nazwisko i imię
Smaga Aleksandra
Talerczyk Mariusz
Kowalczyk Marek
Fober Ewa
Szymczak Jerzy
Nowacki Robert
Tokarczuk Krzysztof
Swierczyński Robert
Gwoździewicz Jacek
Truszkiewicz Waldemar
Borowiecka Anna
Pałys Bronisław
Załuska Wojciech
Kowal Zdzisław
Gross‑Witków Danuta

Runda 1
29
30
35
34
23
32
24
31
29
21
30
25
22
23
13

Runda 2
35
33
26
24
32
23
30
23
24
29
20
20
21
20
14

Total
64
63
61
58
55
55
54
54
53
50
50
45
43
43
27

Klasyfikacja: Stableford Netto, Grupa: STB netto 32,5‑36,0
Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
N

Nazwisko i imię
Zienkiewicz Krzysztof
Prządka Marcin
Nienartowicz Mirosław
Kaaz Konrad
Figlak Maria
Czekierdowska Sylwia
Wichrowski Marek
Nienartowicz Ewa
Kmieć Marek

Runda 1
34
33
27
22
20
16
17
12

Runda 2
39
34
24
21
18
19
18
22

Total
73
67
51
43
38
35
35
34
41

Klasyfikacja Stomatologów Brutto
Poz.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwisko i imię
Zinkiewicz Jan
Kozłowski Maciej
Turostowski Cezary
Fober Ewa
Szymczak Jerzy
Smaga Aleksandra
Kowal Zdzisław

Runda 1
94
102
105
96
111
113
121

lipiec-sierpień-wrzesień 2014

Runda 2
93
94
94
105
96
101
120

Total
187
196
199
201
207
214
241

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

netto: 0‑20.4, 20.4‑32.4 i 32.4‑36.0. Na
uznanie zasługuje triumf szczecińskiego
chirurga dr. Artura Śliwińskiego, który po
dwóch wspaniałych rundach sięgnął po
tytuł Mistrza Polski.
Organizatorem turnieju była Komisja
Kultury i Sportu OIL w Szczecinie repre‑
zentowana przez dr. Grzegorza Czajkow‑
skiego i moją skromną osobę oraz Klub
Golfowy „Binowo Park” na czele z panem
dyrektorem Sławomirem Pińskim, który
od pierwszego turnieju dba o najwyższy
poziom naszej imprezy.
Tak jak co roku patronat nad imprezą
objęła Komisja Sportu i Rekreacji Naczel‑
nej Izby Lekarskiej, co tym razem miało
wspaniałe odzwierciedlenie w fakcie wrę‑
czenia nagród przez samą wiceprezes Na‑
czelnej Rady Lekarskiej – dr Agnieszkę
Ruchała-Tyszler.
Do zobaczenia za rok na XV turnieju.
Wierzę, że będzie to wspaniały jubileusz,
który zaowocuje rekordową frekwencją.
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VIII Mistrzostwa Polski
Niechorze 13‑15 VI 2014
Maciej Mrożewski
Kategorie: Panowie – Open; Mikst; Panie; Panowie +45.
Miejsce: Niechorze – Plaża – 4 profesjonalne boiska, trybuna.
Sędziowie: 4 sędziów z licencjami Polskiego Związku Piłki
Siatkowej.
Organizator: Naczelna Izba Lekarska – Komisja Sportu, Okrę‑
gowa Izba Lekarska w Szczecinie – Komisja Kultury, Sportu
i Rekreacji, Maciej Lewandowski, Maciej Mrożewski, Cezary
Sierant.
Lokum: Dworek Prawdzic Niechorze
Rozegrano: 112 meczów.
Warunki atmosferyczne: 13.06 zimno, wietrznie; 14.06 sło‑
necznie, cieplej bez deszczu; 15.06 upalnie.

Kategoria Panowie Open
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I m. Peter Kanyion/Bartosz Kuta
II m. Michał Leśnikowski/Rafał Pustelnik
III m. Wojciech Jędrycha/Mateusz Patkowski
IV m. Jacek Duszkiewicz/Bartosz Ruszkowski
V m. Michał Fatyga/Przemysław Rosak
VI m. Dawid Kondratowicz/Krzysztof Sidorowicz
VII m. Tomasz Kucharczyk/Maciej Lewandowski
VIII m. Marcin Komar/Marcin Ruszkowski – ROD
IX m. Tomasz Chejchman/Rafał Paczała
X m. Wojciech Kusak/Adam Mroczka
XI m. Jan Franke/Szymon Zuber
XII m. Paweł Pędich/Witold Pędich
XIII m. Jacek Górny/Krzysztof Kaczmarek
XIV m. Radosław Janek/Cezary Sierant
XV m. Marcin Drożdziel/Tomasz Wawrzak
XVI m. Krzysztof Makuch/Krzysztof Zakrzewski
XVII m. Mirosław Kanicki/Piotr Stachlewski
XVIII m. Hubert Czerniak/Marek Druch
XIX m. Marek Komar/Grzegorz Piwowarczyk
XX m. Łukasz Przybylski/Robert Przybyszewski

Kategoria Panie
•
•
•
•
•

I m. Elżbieta Buszkiewicz-Nowak/Dagmara Ziemska
II m. Paula Dudek/Monika Ziemianek
III m. Zofia Nowicka/Aleksandra Wabik
IV m. Joanna Lewandowska/Martyna Lipkiewicz
V m. Julia Fatyga/Anna Janek

Kategoria Panowie +45
•
•
•
•

I m. Tomasz Chejchman/Tomasz Stachlewski
II m. Mirosław Kanicki/Krzysztof Zakrzewski
III m. Hubert Czerniak/Marek Druch
IV m. Dariusz Adamczyk/Juliusz Szymański 
I miejsce Mixt, P. Kanyion, E. Buszkiewicz-Nowak
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Lekarzy w siatkówce plażowej

II miejsce Mixt, M. Ziemianek, A. Mroczka

lipiec-sierpień-wrzesień 2014

III miejsce Mixt, A. i R. Pustelnikowie
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Od lewej: C. Sierant, R. Janek, M. Lewandowski i T. Kucharczyk

Od lewej: M. Patkowski, W. Jędrycha – Open III miejsce, P. Kanyion, B. Kuta – Open I miejsce

M. Patkowski (w wyskoku) i W. Jędrycha ‑ Open III miejsce

M. i W. Kusakowie

H. Czerniak, M. Druch

24

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

VOX MEDICI

KOMISJA KULTURY, SPORTU I REKREACJI

Od lewej: R. Pustelnik, M. Leśnikowski (atakujący) – Open II miejsce

Kategoria Miksty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I m. Elżbieta Buszkiewicz-Nowak/Peter Kanyion
II m. Monika Ziemianek/Adam Mroczka
III m. Anna Pustelnik/Rafał Pustelnik
IV m. Zofia Nowicka/Mateusz Patkowski
V m. Katarzyna Jędrycha/Wojciech Jędrycha
VI m. Julia Fatyga/Michał Fatyga
VII m. Anna Janek/Radosław Janek
VIII m. Alicja Zakrzewska/Krzysztof Za‑
krzewski
IX m. Agata Zuber/Szymon Zuber
X m. Joanna Lewandowska/Maciej Lewan‑
dowski
XI m. Martyna Lipkiewicz/Tomasz Wawrzak
XII m. Marta Paczała/Rafał Paczała
XIII m. Aneta Piwowarczyk/Grzegorz Piwo‑
warczyk
XIV m. Paula Dudek/Jan Franke
XV m. Agata Kaczmarek/Krzysztof Kaczma‑
rek
XVI m. Monika Pękal/Hubert Czerniak
XVII m. Małgorzata Kusak/Wojciech Kusak
XVIII m. Dagmara Ziemska/Michał Ziemski
XIX m. Aleksandra Wabik/Mirosław Statkie‑
wicz
XX m. Aleksandra Czelakowska/Przemysław
Rosak

Krzysztof Makuch – wyróżnienie specjalne

Pan dr Krzysztof Makuch został wyróżniony
pucharem od OIL w Szczecinie za wieloletnią
pomoc w organizacji mistrzostw w siatkówce pla‑
żowej i promocję naszego regionu. 
Od lewej: P. Rosak, A. Czelakowska, J. Fatyga i M. Fatyga

lipiec-sierpień-wrzesień 2014
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IV Turniej Tenisowy Le
Szczecin 17-18 V 2014
Maciej Mrożewski
Kategoria: open; gra mieszana (mikst), gra
podwójna.
Miasto: Szczecin: Korty SKT Szczecin, al. Wojska Polskiego 127
Nagroda główna: Puchar Prezesa ORL Szczecin
Sędzia naczelny: Mateusz Komajda
Dyrektor Turnieju: Dariusz Adamczyk
Organizator: Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji OIL Szczecin, Mariola Kąkol-Kaczmarska, Maciej Mrożewski
Piłki Turnieju: Wilson Australian Open
WYNIKI
Gra pojedyncza
• I m. Remigiusz Stamirowski
• II m. Paweł Szlarb
• III/IV m. Dariusz Adamczyk, Roland
Zwierełło
• V/VIII m. Andrzej Narożnik, Łukasz
Piekarek, Walery Nagarnowicz, Andrzej
Pacanowski
• IX/XIV m. Włodzimierz Bojułko, Dariusz
Karoń, Wojciech Kłos, Mariusz Słowik,
Filip Stelter, Michał Szelągowski

Gra pojedyncza Panie
• I m. Mirosława Zwierełło
• II m. Mariola Kąkol-Kaczmarska
• III m. Monika Drobek-Słowik

Gra podwójna
• I m. Andrzej Pacanowski/Paweł Szlarb
• II m. Dariusz Adamczyk/Mariola Kąkol
‑Kaczmarska
• III m. Mirosława Zwierełło/Roland
Zwierełło
• IV m. Włodzimierz Bojułko/Michał
Szelągowski

Od lewej: W. Bojułko, A. Pacanowski, F. Stelter, M. Drobek-Słowik, P. Szlarb, M. Szelągowski, M. Słowik, Ł. Piekarek,

Turniej pocieszenia
• I m. Filip Stelter
• II m. Michał Szelągowski
• III/IV m. Włodzimierz Bojułko, Mariusz
Słowik
• V/VI m. Dariusz Karoń, Wojciech Kłos


W. Nagarnowicz, F. Stelter
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karzy o puchar Prezesa ORL

R. Stamirowski, W. Kłos, R. Zwierełło, A. Narożnik, W. Nagarnowicz, M. Zwierełło, D. Karoń, M. Kąkol-Kaczmarska, D. Adamczyk, M. Mrożewski

M. Drobek-Słowik, M. Kąkol-Kaczmarska

lipiec-sierpień-wrzesień 2014
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VIII Mistrzostwa Okręgowej Izby Lekar
o Puchar Prezesa ORL w Szczecinie
31.05.2014 r., jezioro Miedwie, Morzyczyn

VIII

Mistrzostwa Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej
w Szczecinie w Że‑
glarstwie klasa Omega
o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie odbyły się w dniu 31
maja 2014 r. na akwenie jeziora Miedwie
w Morzyczynie.
I miejsce zajęła załoga w składzie:
Jarosław Gołembiewski, Kamila Jóźwiak.
Załoga zdobyła: Puchar Prezesa ORL,
zaproszenie na XI Ogólnopolskie Mistrzo‑
stwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie klasa
Omega o Puchar Prezesa Naczelnej Rady
Lekarskiej 6‑8 czerwca 2014 r. oraz na‑
grody rzeczowe ufundowane przez Inter
Ubezpieczenia.
II miejsce zajęła załoga w składzie:
Przemysław Reszka, Agnieszka Odzioba,
Piotr Lassociński.
Załoga wywalczyła: Puchar i nagro‑
dy rzeczowe ufundowane przez Starostę
Stargardzkiego oraz zaproszenie na XI
Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekar‑
skich w Żeglarstwie klasa Omega o Pu‑
char Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
6‑8 czerwca 2014 r.
III miejsce zajęła załoga w składzie:
Radosław Grygiel, Bartosz Kubisa, Krzysz‑
tof Kurowski.
Załoga zdobyła: Puchar oraz nagrody
rzeczowe ufundowane przez Prezydenta
Stargardu Szczecińskiego.
Wyniki:

• I miejsce: Jarosław Gołembiewski,
Kamila Jóźwiak,
• II miejsce: Przemysław Reszka, Piotr
Lassociński, Agnieszka Odzioba,
• III miejsce: Radosław Grygiel, Bartosz
Kubisa, Krzysztof Kurowski,
• IV miejsce: Grzegorz Skobel, Robert
Jaszczur, Bartosz Kędzior,
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skiej w Żeglarstwie – klasa OMEGA

lipiec-sierpień-wrzesień 2014
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• V miejsce: Krzysztof Kowalski, Tade‑
usz Sokala, Anna Sokala,
• VI miejsce: Norbert Szymerski, Alek‑
sandra Okorska, Marta Kadłubowska.

Zakończenie regat odbyło się w muszli
koncertowej nad samym jeziorem Miedwie.
W trakcie zakończenia i wręczania pucha‑
rów, medali, dyplomów i nagród rzeczowych
odbył się koncert dzieci z Młodzieżowego
Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim.
Organizatorem VIII Mistrzostw Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w Że‑
glarstwie klasa Omega o Puchar Prezesa
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
była Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji
ORL w Szczecinie przy współpracy z Gminą
Kobylanka, Młodzieżowym Domem Kultury
w Stargardzie Szczecińskim oraz Stowarzy‑
szeniem Miedwie.
Składamy serdeczne podziękowania za
pomoc w organizacji Mistrzostw:
1. Panu Andrzejowi Kaszubskiemu –
Wójtowi Gminy Kobylanka
2. Panu Jarosławowi Kotarskiemu –
Prezesowi Zarządu UNITY LINE
3. Pani Iwonie Zbozil – Dyrektorowi To‑
warzystwa Ubezpieczeń Inter Polska
S.A. Oddział w Szczecinie
4. Panu Waldemarowi Gil – Staroście
Stargardzkiemu

30

5. Panu Sławomirowi Pajor – Prezyden‑
towi Miasta Stargard Szczeciński
6. Panu Piotrowi Wachowiczowi – Dy‑
rektorowi Biura Prezydenta Miasta
Szczecin
7. Panu Dariuszowi Zagrodzkiemu –
Prezesowi Ochotniczej Straży Pożar‑
nej w Bielkowie
8. Policji wodnej w Stargardzie Szcze‑
cińskim
9. Pani Elżbiecie Szumskiej – Dyrekto‑
rowi Młodzieżowego Domu Kultury
w Stargardzie Szczecińskim
10. Panu Grzegorzowi Flas – MDK w Mo‑
rzyczynie
11. Panu Igorowi Wróblewskiemu – Sto‑
warzyszenie Miedwie
12. Kolegium redakcyjnemu Biuletynu
Vox Medici

Halina Teodorczyk
Halina Ey‑Chmielewska
Zbyszek Grelecki
Kamila Sidor
Organizatorzy
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V Mistrzostwa Pomorza Lekarzy
w siatkówce plażowej

Z

Cezary Miłosz

awody odbyły się 24 sierpnia. Organizatorem turnieju
była Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku. Miejscem
rywalizacji była gdańska plaża przy molo. Do turnieju
zgłosiło się jedenaście par– cztery drużyny z Gdańska,
po jednej z Tczewa, Darłowa, Szczecinka, Słupska, Zielonej
Góry, Szczecina i jedna zagraniczna para z Kanady. Okręgowa
Izba Lekarska była reprezentowana przez Macieja Lewandow‑
skiego i Cezarego Sieranta. Turniej był rozgrywany w systemie
brazylijskim (po drugiej porażce drużyna odpada).

lipiec-sierpień-wrzesień 2014

Drużynie ze Szczecina, ze względu na nieparzystą liczbę
drużyn, szczęśliwie przypadł wolny los. W kolejnych rundach
szczecinianie pewnie pokonali pary z Tczewa i Słupska po 2:0
i bez problemów awansowali do półfinału rozgrywek. W meczu
półfinałowym po bardzo zaciętej walce pokonali drużynę go‑
spodarzy 2:1 i awansowali do finału turnieju. W finale znowu
mecz z zespołem z Gdańska. Tym razem niestety przegrana
0:2 i srebrny medal. Brązowy medal po wygranej z drużyną
z Darłowa zdobyli gdańszczanie.
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XI Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Leka
o Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekar
6‑8.06.2014 r., jezioro Miedwie, Morzyczyn

W

Halina Teodorczyk

dniach 6‑8.06.2014 r. na akwenie jeziora Miedwie
w Morzyczynie odbyły się XI Ogólnopolskie Mistrzo‑
stwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie klasa Omega o Pu‑
char Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. W regatach
wzięło udział dziewięć trzyosobowych załóg reprezentujących izby
lekarskie z całej Polski.
Organizatorem Mistrzostw była Komisja ds. Kultury, Sportu
i Rekreacji ORL w Szczecinie. Mistrzostwa odbyły się pod patrona‑
tem Prezesa NRL dr. n. med. Macieja Hamankiewicza oraz przy
współpracy z Gminą Kobylanka, Młodzieżowym Domem Kultury
w Stargardzie Szczecińskim oraz Stowarzyszeniem Miedwie.
Po pierwszym dniu Mistrzostw na prowadzenie wysunęła się
załoga reprezentująca Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie
w składzie: Jarosław Gołembiewski – sternik, Kamila Jóźwiak.
Aleksandra Okorska. Drugie miejsce zajęła załoga z Opolskiej
Izby Lekarskiej: Sylwester Pikor – sternik, Anna Adamska i Jo‑
lanta Korjat. Trzecie miejsce wywalczyła załoga Beskidzkiej Izby
Lekarskiej w składzie: Radosław Sobol, Grzegorz Betlej, Michał
Bonikowski. Załoga ta po raz pierwszy uczestniczyła w naszych
regatach.

32

Drugi dzień regat przyniósł zmianę. Pierwsze miejsce obro‑
niła załoga sternika Jarosława Gołembiewskiego, natomiast wal‑
ka trwała o drugie miejsce. W sobotę lepsi okazali się żeglarze
z Beskidzkiej Izby, wyprzedzając załogę opolską.
Trzeci dzień to finały. W pierwszym, srebrnym finale wystar‑
towały załogi, które uplasowały się na miejscach od dziewiątego
do piątego. Finał złoty i 4 najlepsze załogi po 2 dniach. Niezagro‑
żona załoga Jarosława Gołembiewskiego dopłynęła na pierwszym
miejscu. Walka toczyła się o drugie miejsce. Dwie załogi dzielił
tylko jeden punkt. Zwyciężyła załoga z Opola.
Wyniki:

• I miejsce – Jarosław Gołembiewski, Kamila Jóźwiak, Alek‑
sandra Okorska – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
zdobywając Puchar Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
nagrody ufundowane przez Starostę Stargardzkiego, medale
oraz dyplomy,
• II miejsce – Sylwester Pikor, Anna Adamska, Jolanta Korjat
– Opolska Izba Lekarska, Puchar Starosty Stargardzkiego,
nagroda ufundowana przez Inter Ubezpieczenia, medale
i dyplomy,
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arskich w Żeglarstwie – klasa Omega
rskiej
• III miejsce – Radosław Sobol, Grzegorz Betlej, Michał
Bonikowski – Beskidzka Izba Lekarska, Puchar Prezydenta
Miasta Stargardu Szczecińskiego oraz nagrody rzeczowe,
medale i dyplomy,
• IV miejsce – Grzegorz Skobel, Robert Jaszczur, Bartosz
Kędzior – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
• V miejsce – Przemysław Reszka, Agnieszka Odzioba, Piotr
Lassociński – Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
• VI miejsce – Stanisław Danieluk, Zbigniew Gugnowski, Wal‑
demar Krupa – Warmińsko‑Mazurska Izba Lekarska,
• VII miejsce – Jacek Karoń, Dariusz Mińkowski, Marcin
Nelke – Wielkopolska Izba Lekarska,
• VIII miejsce – Michał Obst, Paweł Kołomyjec, Rafał Mazu‑
rek – Dolnośląska Izba Lekarska,
• IX miejsce – Stanisław Hapyn, Adam Kopoń, Hieronim
Kasprzak – Kujawsko‑Pomorska Izba Lekarska.

Po emocjonujących wyścigach zawodnicy wraz z rodzinami
i zaproszonymi gośćmi mieli możliwość spotkania się: w piątek
na wspólnym ognisku, a w sobotę zostali ugoszczeni przez pana
Andrzeja Kaszubskiego, wójta gminy Kobylanka, na kolacji przy‑
gotowanej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Reptowie.
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Uczestnicy regat mogli liczyć również na inne niespodzianki.
W czasie wieczornych spotkań przyznawane były nagrody dla
najlepszych załóg w danym dniu. W trakcie sobotniej kolacji leka‑
rze-żeglarze głosowali na Najsympatyczniejszego Żeglarza Regat.
Wyniki tajnego głosowania zostały ogłoszone w niedziele. Nagrodę
dla Najsympatyczniejszego Żeglarza Mistrzostw – voucher dla
dwóch osób ufundowany przez UnityLine – otrzymał Stanisław
Danieluk z Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.
Uroczyste zakończenie Mistrzostw odbyło się w muszli kon‑
certowej w Morzyczynie. Przed oficjalnym wręczeniem pucharów,
medali i nagród odbyły się pokazy dziecięcych zespołów wokal‑
nych i tanecznych Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylance oraz
pokaz tańca dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury ze Stargardu
Szczecińskiego.
Organizatorzy dziękują wszystkim lekarzom‑żeglarzom za
udział.
Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji
Mistrzostw:
1. Panu Andrzejowi Kaszubskiemu – Wójtowi Gminy Kobylanka
2. Panu Jarosławowi Kotarskiemu – Prezesowi Zarządu UNI‑
TY LINE
3. Pani Iwonie Zbozil – Dyrektorowi Towarzystwa Ubezpie‑
czeń Inter Polska S.A. Oddział w Szczecinie
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4. Panu Waldemarowi Gil – Staroście
Stargardzkiemu
5. Panu Sławomirowi Pajor – Prezyden‑
towi Miasta Stargard Szczeciński
6. Panu Piotrowi Wachowiczowi – Dy‑
rektorowi Biura Prezydenta Miasta
Szczecin
7. Panu Dariuszowi Zagrodzkiemu –
Prezesowi Ochotniczej Straży Pożar‑
nej w Bielkowie
8. Policji wodnej w Stargardzie Szcze‑
cińskim
9. Pani Elżbiecie Szumskiej – Dyrekto‑
rowi Młodzieżowego Domu Kultury
w Stargardzie Szczecińskim
10. Panu Grzegorzowi Flas – MDK
w Morzyczynie
11. Panu Igorowi Wróblewskiemu – Sto‑
warzyszenie Miedwie
12. Kolegium redakcyjnemu Biuletynu
Vox Medici

Do zobaczenia za rok!
Szczególne podziękowania za pomoc
w organizacji chciałabym złożyć: Halinie
Ey‑Chmielewskiej, Zbyszkowi Greleckiemu
i Kamili Sidor.
Foto: Kamila Sidor
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Lekarze kontra…
ale w brydża sportowego
N

Jan Rusin

ieliczna grupa naszych kolegów nadal gra w brydża sportowego, wynikami
nie dając plamy. Nie chwalimy się piątymi miejscami w mistrzostwach Polski
lekarzy, ale wstydzić też nie mamy się czego. Za to kasa naszej kochanej Izby
nie planuje na takie wyjazdy pokrycia kosztów delegacji.
Od kilku lat w Szczecinie odbywają się mecze brydżowe towarzyskie, w kategorii,
że tak powiem, profesjonalnej. Zainicjował je kolega Michał Szelągowski, namawiając
przed laty na pojedynek Prawników. Potem doszli Dziennikarze, a następnie Policjanci,
Akademicy oraz ostatnio Kupcy. W ostatnim sześciomeczu nasi koledzy występujący w
składzie: Jan Achrem z Janem Rusinem i Tomasz Derba z Michałem Szelągowskim zajęli
jako drużyna trzecie miejsce. Wypada dodać, że startowała śmietanka szczecińskich
brydżystów sportowych z tytułami mistrzów krajowych, a nawet międzynarodowych.
Sędzia zawodów, pan Leszek Mokrzycki, obok klasyfikacji drużynowej po raz pierwszy
wprowadził klasyfikację par. Startowało 12 par, a na 3 miejscu zostali sklasyfikowani
koledzy Jan Achrem z Janem Rusinem.
Z trzydziestorozdaniowych pojedynków wybrałem jeden, moim zdaniem ciekawy
i dydaktyczny.

Rozkład rozdania:

Na linii NS grała para Jan Achrem i Jan Rusin, obie strony były przed partią. Licy‑
tacja prowadzona była wg systemu „wspólny język”; punktacja honorów: A = 4 pkt, K =
3 pkt, D = 2 pkt, W = 1 pkt, na jedną lewę trzeba mieć 3 punkty. Licytację otwierał S:
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Znaczenie odzywek:
1♣ – oznacza minimum 12 pkt, kolor nieznany, może być układ bezatutowy;
1♠ – oznacza minimum czterokartowy longer pikowy i co najmniej 7 pkt;
2♠ – oznacza cztery karty w pikach i dolną granicę siły otwarcia;
4♠ – licytacja z bilansu: 12 + 12 = 24 pkt : 3 = 8 lew, dodatkowe dwie lewy dają
czwarta i piąta blotka w uzgodnionym kolorze pik.

Rozgrywka i analiza:

E zawistował 4♥. Co położyć na stole? Jest zasada, że z mariasza wychodzi się
królem, a zatem figury kierowe winny być u obu przeciwników. N kładzie 9♥, żeby
wyimpasować 10♥. Udało się.
Z położenia kart wynika, że NS może oddać po 1 lewie w pikach i w kierach oraz
2 lewy w karach, jeśli As♦ będzie u E. To najgorsza prognoza, ale możliwa. Trzeba
ją wyjaśnić i zabezpieczyć się przed takim złym rozkładem. N gra blotkę ♠ do A♠. S
gra W♠, E dodaje blotkę (słusznie ukrywa D♠), a N bije K♠. Dama się „zacięła”. Nie
było żadnych wskazówek, by impasować D♠, przeciwnicy poza „pasem” nie wchodzili
do licytacji. Granie pików „z góry” daje 52% szansę na podział pików 2:2 i 13% szansy
na singletonową D♠. Teraz N dąży do „ustawienia” przeciwników, gdyż dyktuje tem‑
po gry. Zagrywa 2♥. E bije D♥, S i W dodają blotki - W♥ wyrobiony. E gra 8♥ (do
przebitki?). S bije W♥, W – blotka ♥ i N blotka ♦. Teraz dwa razy ♣ „z góry” i 9♣
przebita przez N blotką ♠. W tej chwili rozkład kart wygląda jak niżej:

N pozbył się na obu rękach kierów oraz trefli i teraz gra blotkę ♠, którą W przej‑
muje D♠. W jest w krytycznej sytuacji, bo nie powinien grać ani w kiera, ani w trefla,
gdyż wyszedłby pod podwójny renons i dał brakującą lewę stronie NS. W tej sytuacji
wychodzi blotką ♦, N kładzie K♦! sugerując przeciwnikowi, że brakuje mu D♦, więc
E bije A♦. Para EW ma teraz 3 lewy, czyli książeczkę, i szuka czwartej. E nie może
wyjść 10♥, bo to gra pod podwójny renons. Wychodzi więc 9♦, licząc na pewną D♦
u partnera. Tymczasem brakującą lewę bierze 10♦ i swoja gra.
Kto teraz powie, że przy brydżu nie trzeba myśleć? Oj, trzeba! Cofnijmy się więc
do momentu, w którym W zagrał blotkę ♦, a N dołożył nie D♦, lecz K♦.
Przypuśćmy, że E przed zabiciem K♦zaczął myśleć, a nie machinalnie brać lewę;
a więc myśli. W tej sytuacji powinien mieć pełną wiedzę o sile i rozkładzie kart
u wszystkich graczy.
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N miał pięć ♠, dwa ♥, dwa ♣, czyli
dziewięć kart, więc w ♦musiał mieć cztery
karty. N miał K♠, A♥, zero punktów w ♣,
a ile w ♦? Na stole było 12 punktów, więc
E wiedziałby, że N w ♦ miał mariasza,
ponieważ daje to 12 punktów, w sumie 24
punkty, czyli 8 lew, a 9 i 10 lewę dawały
czwarta i piąta blotka ♠. N bez minimum
12 punktów nie miał podstaw, by zalicy‑
tować 4♠. E powinien znać rozkład i siłę
swojego partnera: trzecia D♠, czwarty K♥,
czwarty W♣ i pozostałe dwa ♦ oraz sześć
punktów. Taka analiza dawałaby graczowi
E pewność, że D♦jest u przeciwnika N
oraz możliwość wnioskowania, że jak zabi‑
je Asem♦ Króla♦ – to swoim wyjściem da
dodatkową lewę przeciwnikowi. A zatem
nie powinien bić Asem ♦!!! Teraz N byłby
w tarapatach – to on musiałby wyjść blotką
♦, a E wziąłby dwie lewy w tym kolorze na
Waleta i na Asa, kładąc bez jednej.
Z analizy tego rozdania wynika, że
grając w brydża trzeba myśleć, indukcja
i dedukcja pozwalają „dojrzeć” tak rozkład
kolorów, jak i siłę rąk, tak u przeciwników,
jak i u partnera. I to pozwala podjąć wła‑
ściwe decyzje.
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XI Igrzyska sportowe
J

38

Roman Milkiewicz

edenaste Igrzyska, potocznie zwane
olimpiadą, odbyły się jak dotychczas
w gościnnej Marinie PPTK przy ul.
Przestrzennej, u Oli Kocewicz. Świa‑
domie nawiązują one do tradycji greckich.
Wiele różni te zawody od oryginału. Wy‑
stępują głównie kobiety (mało mężczyzn
w tej grupie wiekowej). W Olimpii nie
mogły nawet być widzami, groziła za to
ciężka kara. Tam występowano nago, u nas
ten strój z niejasnych powodów nie został
zaakceptowany. Ale więcej cech było wspól‑
nych. Zawody odbyły się w pierwszą środę
po czerwcowej pełni księżyca. Ślubowanie
złożono Zeusowi, przyrzekano dobrze się
bawić, nie oszukiwać, dołożyć wszelkich
starań by zwyciężyć, ale z godnością przyjąć
porażkę. W 5 konkurencjach startowało
48 osób. W rytm melodii Dunajewskiego
„To idzie młodość”. W tym roku nie było
konkurencji niebezpiecznych jak strze‑
lanie z łuku i rzut dyskiem, wrócimy do
nich, jak znajdziemy teren umożliwiający
lepsze zabezpieczenie. Tym razem były:
rzut do kosza, prowadzenie piłki i strza‑
ły do bramki, hokej na trawie, lotki, rzut
do celu. Mistrzynią olimpijską została po
raz drugi w karierze dr Wanda Woźniak.
Oprócz wieńca z dzikiej oliwki otrzymała
piękną nagrodę. Uzyskała 33 pkt. Drugie
miejsce zajęła dr Janina Zwiryn – 23 pkt,
a trzecie dr Zofia Sebastyańska – 22 pkt.
W poszczególnych konkurencjach punkty
zdobyły: prof. Wanda Andrzejewska, dr Da‑
nuta Zych, dr Janina Dziedzic, dr Wiesława
Warzecha, dr Krystyna Żychska. Pogoda
dopisała, jedzenie było smaczne i obfite,
urocza gospodyni zaskoczyła nas, podając
między innymi grillowane pstrągi, zupełnie
pozbawione ości (nowy gatunek?). Pozostało
tajemnicą, jak to zrobiono. Zmęczeni, ale
zadowoleni opuściliśmy piękną marinę.
Zdjęcia profesjonalne wykonał pan Ro‑
bert Żuk oraz liczni uczestnicy. Wszystkie
są do obejrzenia na stronie internetowej
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, <ptl.
szczecin.pl>. Są tam wszystkie dotychcza‑
sowe olimpiady i zdjęcia z wyjazdów oraz
balów lekarzy.
Foto: Robert Żuk
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

VOX MEDICI

KOŁO SENIORA

lekarzy seniorów
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Pracowity maj Seniorów
S

Wanda Andrzejewska

eniorzy nasi choć nieco słabsi z wie‑
kiem, ciągle jednak pełni energii
i chęci do poznawania nowych
okolic i spotykania się z ciekawymi
ludźmi. Tak było i tej wiosny. Już drugiego
maja ruszyliśmy w pierwszą urozmaico‑
ną podróż A były to trzy leżące niedaleko
siebie obiekty, oddalone jednak od siebie
wiekami historii.
Pierwszy – to najstarsza w Polsce ce‑
glana gotycka katedra oraz ocalałe budynki
klasztorne zakonu Cystersów w Kołbaczu.
Cystersi osiedlili się w Kołbaczu już w XIV
wieku i przez ponad dwa wieki gospoda‑
rowali na żyznych i malowniczo poło‑
żonych terenach. Zakon ten wsławił się
wprowadzeniem na zajmowanych przez
siebie ziemiach racjonalnej gospodarki
rolnej, między innymi tzw. trójpolówki.
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Obecnie prezbiterium i transept pełni rolę
kościoła parafialnego, a reszta wielkiej ka‑
tedry, przekształcona już przed wiekami
w ogromną stodołę, pełni obecnie funkcję
galerii wystawowej.
Cały klasztor jest obiektem zabytkowym
wpisanym na listę UNESCO, a jedna ze
ścian zawierająca wspaniałą ceglaną ro‑
zetę poddana została starannym zabiegom
konserwatorskim. Większość kościołów
gotyckich posiada rozety kamienne czy
marmurowe, rozety w całości ceglane są
ogromną rzadkością, a taką jest właśnie
rozeta kołbacka.
Kilka kilometrów od zabytkowych bu‑
dynków rodem ze średniowiecza znajduje
się ogromne gospodarstwo rolne. Ma ono
również bogatą, choć znacznie krótszą hi‑
storię. W czasach „słusznie minionych” był
tu ogromny PGR, nastawiony na hodowlę
bydła. Obecnie obiekt ten należy do Aka‑
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

demii Rolniczej z Krakowa i jest wzorco‑
wym naukowym instytutem badawczym.
Umożliwiono nam zapoznanie się z naj‑
nowocześniejszymi metodami hodowli
bydła. Krowy stoją w pozbawionych ścian
oborach. Pod przeszklonymi dachami pra‑
cują wentylatory, utrzymujące odpowiedni
dopływ świeżego powietrza. Każde zwierzę
ma na nodze komputer informujący ob‑
sługę o kondycji zdrowotnej danej krowy.
Aby móc być świadkami dojenia krów,
a następnie procesu schładzania i trans‑
portowania mleka, musieliśmy się ubrać
w stroje takie, jakie obowiązują na bloku
operacyjnym. Zwiedzanie zakończyła wizy‑
ta u cieląt, które ssą odpowiednio sprepa‑
rowane mleko z automatów zaopatrzonych
w specjalne smoczki. Nie da się ukryć,
że poczuliśmy się trochę jak przeniesieni
do innej rzeczywistości. Przywróciło nam
trochę równowagi oglądanie koni rasy pol‑
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skiej oraz różnych gatunków owiec, które
wiodą żywot raczej zwyczajny i znalazły
się w instytucie po to, żeby ich gatunek
nie zaginął.
Kolejnym i ostatnim w tym dniu eta‑
pem naszej wyprawy było zwiedzanie
cmentarza, na którym pochowani zostali
niemieccy żołnierze, którzy polegli w cza‑
sie ostatniej wojny na terenach Pomorza
Zachodniego. Polacy udostępnili pięknie
położony teren, Niemcy dali pieniądze i tak
powstał kolejny zabytkowy obiekt.
Tuż obok cmentarza znajduje się nowo
zakładany ogród dendrologiczny w Glin‑
nej. Sam ogród jest mniejszy od znanego
nam już ogrodu w Przelewicach, lecz ma
on wiele uroku i jest wyraźnie ukierun‑
kowany na turystów. W części ogrodu jest
piękny, funkcjonalny pawilon z grillem,
stołami, ławkami piknikowymi, gdzie na
nas oczekiwał wspaniały poczęstunek,
którym zakończyliśmy ten pracowity dzień.

42

Kolejny weekendowy wypad to trzy‑
dniowy pobyt w Barlinku. To niewielkie
miasto może być przykładem na to, że mia‑
stem można rządzić dobrze. A umiejętne
wykorzystanie funduszy europejskich daje
widoczne efekty. Mieszkaliśmy w Barlinec‑
kim Ośrodku Kultury, w obrębie którego
znajduje się niewielki hotel, o bardzo wy‑
sokim standardzie, z windą, sale konferen‑
cyjne, sale restauracyjne, no i w dawnych
piwnicach prawdziwa nowocześnie urzą‑
dzona pracownia ceramiczna. Ośrodek ten
leży na wzgórzu, skąd stromymi schodami
i dalej wąziutką uliczką dochodzi się nad
jezioro. Jezioro w obrębie miasta otoczone
jest nową, piękną promenadą z utrzymaną
w starym stylu przystanią. Na promenadzie
pełno ławeczek dla spacerujących, a obok
ścieżka rowerowa. Przechodząc przez, aku‑
rat w czasie naszego pobytu otwierany,
skwerek dochodzi się do drugiego dużego
obiektu poświęconego kulturze. Są tam
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sale do uprawiania różnych sportów, sale
prób, sale wykładowe czy konferencyjne, no
i wreszcie to co najciekawsze: galeria ob‑
razów i rzeźb ceramicznych pani Romany
Kaszczyc. Pani Romana, artystka malarka,
pochodząca ze wschodnich terenów Polski,
po wojnie wylądowała z rodziną we Wrocła‑
wiu, gdzie ukończyła studia malarskie. Ale
jak sama mówi, zakochała się w Barlinku
i jego okolicach i tu też spędziła całe swoje
dorosłe i rodzinne życie. Będąc jednak uro‑
dzoną animatorką kultury, zarażała swoją
pasją dzieci i młodzież. Uruchomiła dla
dzieci pracownię plastyczną i ceramiczna
i dziś dumna jest ze swoich wychowanków,
z których część jest uznanymi plastykami,
a część przejmuje po niej rolę nauczycieli
i miłośników kultury. Obrazy pani Kasz‑
czyc to wspaniała fantastyka wpleciona
w realistyczne krajobrazy, gdzie barwne
motyle i leśne duszki unoszą się nad wo‑
dami i lasami. Ceramiczne rzeźby przed‑
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stawiające nierealny świat baśni, sporo
diabłów, a także innych stworów, jak smoki
i inne potwory.
Pani Romana Kaszczyc to również
poetka i pisarka. Osiedlając się w Barlin‑
ku postanowiła tchnąć weń ducha nie‑
zwykłości. Częściowo korzystając ze sta‑
rych poniemieckich legend, a częściowo
z własnych zapamiętanych z dzieciństwa,
stworzyła legendy o Jeziorze Barlineckim,
o królowej puszczy, o 5wyspach na jeziorze
i wiele, wiele innych. Barlinecki Ośrodek
Kultury wydaje swój biuletyn, a ponadto
wszystkie legendy wydane w formie małych
folderów można nabyć na miejscu.
Wszystko to nam pokazano, a ponadto
gimnastykowaliśmy się, ćwiczyliśmy nor‑
dic walking, którego europejską stolicą jest
właśnie Barlinek, pływaliśmy po jeziorze,
no i w końcu lepiliśmy z gliny różne cuda,
które po wypaleniu i pomalowaniu mają
być nam przekazane na pamiątkę tego
wspaniałego wyjazdu.
Ostatni weekend maja to wyjazd
dwudniowy do Berlina. Organizatorem
wyjazdu było biuro turystyczne „Peli‑
kan”, z którym przed dwoma laty zwie‑
dzaliśmy Drezno i okolice. Program był
bardzo urozmaicony. Były atrakcje i dla
ciała, i dla ducha. Zaczęliśmy zwiedzanie
od Muzeum Żydowskiego, które składa się
z trzech części. Pierwsza to stary, zabytko‑
wy pałac, mieści obecnie część administra‑
cyjną, kasy, poczekalnię. Druga część to
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wybudowany przed kilku laty wg projektu
architekta Libeskinda budynek w kształcie
błyskawicy (taki metalowy zygzak), zakoń‑
czonej metalową wieżą. A trzecia część to
ogród pamięci. Jest to trudna do opisania
konstrukcja, składająca się z labiryntu be‑
tonowych pojemników, w których rosną
drzewa oliwne. Chodząc po labiryncie sły‑
szy się szum poruszanych wiatrem drzew.
A patrząc na kołyszące się szarozielonkawe
drzewa, można widzieć dymy z kominów

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

krematoryjnych. Ogromne wrażenie robi
tzw. wieża milczenia, w której nic nie ma
i tylko z małej, umieszczonej na samej
górze szczeliny sączy się odrobina świa‑
tła. Ludzie wchodząc do wieży zamykają
za sobą ciężkie metalowe drzwi i stojąc
nieruchomo myślą, może sobie coś przy‑
pominają, a może tylko trwają w zadumie.
Po zwiedzeniu muzeum pojechali‑
śmy na przystań w okolicy Pałacu Pre‑
zydenckiego i tam wsiedliśmy na statek,
którym płynęliśmy Szprewą. Jak zupeł‑
nie inaczej wygląda miasto oglądane od
strony rzeki. Wspaniale zagospodarowane
nabrzeża, nowoczesne budynki rządowe,
liczne mosty, pod którymi dopływa się
do wyspy muzealnej z jej monumental‑
nymi budowlami, a następnie do śluzy.
Wszyscy z zainteresowaniem śledziliśmy
proces śluzowania naszego stateczku. Do‑
płynęliśmy aż do wspaniałej nowej hali
widowiskowej, obok której znajduje się,
pozostawiony na pamiątkę około kilome‑
trowy fragment słynnego muru. Mur po
obydwu stronach pokryty jest barwnymi
malowidłami, z których najsłynniejsze to
pocałunek Breżniewa z Honeckerem i mały
samochodzik marki Trabant przeciskający
się pod szlabanem granicznym.
Zakwaterowani byliśmy w schronisku
młodzieżowym, wspaniale położonym tuż
obok placu Poczdamskiego, otoczonym du‑
żym zadrzewionym skwerem. Po krótkim
odpoczynku i bardzo smacznym obiedzie
nastąpiła kulminacyjna atrakcja tego pra‑
cowitego dnia. A był to wspaniały balet
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„Romeo i Julia” wystawiony w nowocze‑
snym gmachu Deutsche Oper.
W drugim dniu zwiedzaliśmy ogrom‑
ne akwarium, stanowiące część jednego
z najstarszych ogrodów zoologicznych
w Europie, i muzeum etnograficzne, po‑
łożone w dzielnicy Dahlem. Gwoździem
programu tego dnia było zwiedzanie
gmachu Reichstagu, czyli niemieckie‑
go parlamentu. Gmach ten, zniszczony
w czasie działań wojennych, został od‑
budowany ze szczególną starannością.
Zachowano wszystkie zabytkowe frag‑
menty i w tych staro‑nowych murach
stworzono najnowocześniejsze wnętrze.
Wnętrze funkcjonalne, eleganckie pełne
przestrzeni i światła. Dach zwieńczo‑
no, nieistniejącą wcześniej, przeszkloną
kopułą, z której rozciąga się wspaniały
widok na całe miasto. Jako ciekawost‑
kę potraktowaliśmy wiadomość, że na
sali plenarnych obrad nie ma żadnych
elektronicznych urządzeń do głosowa‑
nia. Posłowie głosują tradycyjnie przez
podniesienie ręki.
Smaczne lody zjedzone pod Bramą
Brandenburską zakończyły tę naszą wi‑
zytę w stolicy naszych sąsiadów.
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Wspomnień czar…
G

Regina Rutkowska-Szostek

dy w 1958 roku rozpoczynaliśmy
studia, rok 2014 wydawał się nam
bardzo odległy, prawie nieosiągal‑
ny. Tymczasem świat w zawrotnym
tempie wykonując tysiące zwrotów wokół
swej osi, posuwał się do przodu i nie osza‑
lał. Teraz weszliśmy w XXI wiek, żyjemy
już w jego drugiej dekadzie, z jego trium‑
fami i klęskami, z postępem ułatwiającym
nam życie, ale równocześnie z dużymi
zagrożeniami, które w chwili obecnej są
szczególnie nasilone. Spotykając się dzisiaj
mam nadzieję, że przywołamy wiele wspo‑
mnień z naszej przeszłości, przypomnimy
sobie nasze radości i smutki, które nie‑
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ustannie towarzyszą nam w życiu. Dlatego
chcę w tej chwili wspomnieć nasze kole‑
żanki i kolegów, których już nie ma wśród
nas. Odeszli od nas, ale zawsze pozostaną
w naszej pamięci. Są to: Krysia Adamska,
Marysia Walaszek, Tela Sas‑Laskowska,
Danusia Koronczewska, Ela Wdowiak,
Wanda Bogutyn, Jasiu Lendzion, Czesiu
Legieć, Jasiu Peczkajtis, Zbyszek Dudek,
Tadeusz Stakun, Jurek Śliziuk, Heniek
Koziarkiewicz, Stefan Nowek, Witek So‑
szyński, Wojtek Słuczanowski i inni. Niech
spoczywają w spokoju.
Na oficjalnym spotkaniu, w sali se‑
nackiej Pomorskiego Uniwersytetu Me‑
dycznego, towarzyszyli nam gospodarze:
z ramienia PUM, pan prorektor PUM,
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prof. Kazimierz Ciechanowski i pani kanc‑
lerz PUM, mgr Maria Czerniecka, oraz
przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, tj. pani prezes, dr n. med.
Magda Wiśniewska i pani przewodniczaca
Koła Seniora lek. dent. Halina Teodorczyk.
Głównym celem tego spotkania było uro‑
czyste odnowienie dyplomów i wręczenie
każdemu z jubilatów, członków Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie, statuetek
Eskulapa. Po tym udaliśmy się na wspólny
obiad do „Chaty”. Wspomnieniom nie było
końca. Wspominaliśmy naszych profeso‑
rów, nieobecnych kolegów, odnawialiśmy
własne przeżycia. A było co wspominać.
Niejedna rzewna łezka się polała. To prze‑
cież były lata wspólnie przeżyte, które
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obfitowały w różne zdarzenia, emocje
zarówno radosne, jak i też smutne. Lecz
przetrwaliśmy! Żyjemy i cieszymy się
życiem. Wielu z nas jeszcze pracuje.
Tak więc chwila rozstania była trochę
sentymentalna, ale myślę, że na zawsze
pozostanie w naszej pamięci. Planujemy
kontynuację naszych spotkań. A więc
do zobaczenia!
Na koniec – wpadł mi przypadkowo
w ręce wierszyk mojego autorstwa, który
chyba nadal jest aktualny.
Szanujmy się, kochajmy, wzajemnie
wspierajmy,
w sidła pazerności nigdy nie wpadajmy!
Uczmy się, wciąż wiedzę pogłębiajmy,
na kongresach i zjazdach często
spotykajmy.
Bądźmy sobie bliscy i zawsze kochani,
i pamiętajmy, że w trudnych chwilach nie jesteśmy sami.
Foto: Halina Teodorczyk,
Wojciech Tołyż
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Walka
o polski Szczecin
T

Mieczysław Chruściel

aki jest tytuł książki, która widnieje
na portrecie profesora Piotra Zarem‑
by, pierwszego prezydenta naszego
miasta. Od kwietnia 1945 roku Piotr
Zaremba budował podstawy polskiej ad‑
ministracji państwowej, zniszczonego
działaniami wojennymi Szczecina. Był
wybitnym naukowcem, teoretykiem i prak‑
tykiem, zajmującym się m.in. planowaniem
przestrzennym i kształtowaniem środo‑
wiska. Był również pisarzem i publicystą.
Został profesorem zwyczajnym i członkiem
Polskiej Akademii Nauk oraz doktorem
honoris causa Politechniki Poznańskiej.
Był wykładowcą i dziekanem, a następ‑
nie rektorem Politechniki Szczecińskiej.
Został uhonorowany tytułami: Obywatel
Zasłużony dla Szczecina, Szczecinianin
Stulecia i Pomorzanin Naszych Czasów.
W dniu 4 lipca, w przeddzień sześć‑
dziesiątej dziewiątej rocznicy przekazania
Szczecina władzom polskim, w gmachu
Urzędu Miejskiego prezydent Piotr Krzy‑
stek uroczyście odsłonił ten obraz. Jest on
symbolem polskiej tożsamości naszego
miasta. Być może na wzór innych miast
zapoczątkuje powstanie pocztu wszystkich
byłych prezydentów. Dobrze, że portret ten
powstał dzięki inicjatywie stowarzyszenia
Senat Obywateli Szczecina. Szczecin za‑
sługuje na pamięć historycznych dokonań
oraz na artystyczne upamiętnianie wize‑
runków jego dawnych gospodarzy.
Miałem szczęście znać osobiście pro‑
fesora Piotra Zarembę, uczyłem się do
matury z jego starszym synem Piotrem
w tej samej szkole. Dlatego nie było mi
trudno otrzymać od Pawła – młodszego
syna profesora – wielu fotografii z rodzin‑
nego archiwum. Malowałem ten portret,
delektując się długo nostalgiczną aurą
wspomnień z wczesnej młodości. W czasie
uroczystości odsłonięcia portretu Paweł
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powiedział: Ojciec ma tak samo badawcze Takiego profesora zachowałem w pamięci,
i przenikliwe spojrzenie, jak przed laty, takim pamiętają go starsi szczecinianie.
a rysunek postaci oddaje prawdziwie
życzliwość i szacunek, jaki żywił do ludzi.
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10 lat

DoctoRRiders
K

Mieczysław Chruściel

oniec sierpnia tego roku zamknął
pierwsze 10 lat motocyklowej
aktywności środowiska lekarzy
w Polsce. Ten wyjątkowy, Jubile‑
uszowy Zlot Ogólnopolskiego Klubu Mo‑
tocyklowego DoctoRRiders w Słoku pod
Bełchatowem pokazał, jak wielka to była
aktywność. Klub liczy obecnie ponad 260
członków i sympatyków. Odbyły się dzie‑
siątki zlotów, rajdów i spotkań. W każdym
sezonie organizowany jest Zlot Otwarcia,
rajd „Poznaj swój kraj” oraz flagowa impre‑
za, kończąca każdy sezon – Zlot DoctoRRiders. Oprócz tych najważniejszych,
lekarze‑motocykliści spotykają się na in‑
nych, nieco mniej licznych imprezach:
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Zloty Jurajskie, MotoBridge, Baranów
Sandomierski, Dolnośląskie „Motomedi‑
cusy”, Wielkie Majówki itp. Klubowicze
wspólnie objechali nie tylko Polskę, ale
również wiele krajów Europy. Zagościli
na drogach Ukrainy, Słowacji, Niemiec,
Szwajcarii, Szwecji, Islandii, Norwegii. Na‑
wiązano tam też kontakty z motocyklistami
i lekarzami. Dary MotoSerc to szczególny
przykład działań klubowych, płynących
z wewnętrznej potrzeby angażowania
się w akcje dobroczynne i charytatywne,
w tym zwłaszcza na rzecz dzieci (np. od‑
wiedziny w domach dziecka, szkołach, czy
„Rajdersi” w Mikołajowym Przebraniu).
Klub DoctoRRiders od lat uczestniczy
w honorowym krwiodawstwie w oddziałach
PCK i aktywnie wspiera akcję rejestracji
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potencjalnych dawców szpiku i komórek
macierzystych. Członkowie i sympatycy
Klubu wykazują troskę o bezpieczeństwo
ruchu drogowego, propagują kulturę jazdy
i wzajemną pomoc na drodze.
W przełomowym roku 2006 za pre‑
zydentury Włodka Dłużyńskiego i dzię‑
ki jego staraniom w czasie jesiennego
konwentu Kongresu Polskich Klubów
Motocyklowych, DoctoRRiders został
wpisany na listę „Klubów FG”. Od roku
2008 zrzeszeni w Klubie lekarze dostą‑
pili zaszczytu noszenia barw klubowych
„na plecach” kamizelek (pisałem o tym
wydarzeniu w Vox Medici w artykule pt.
„Lekarze mają plecy”).
Uroczysty Zlot X‑lecia był okazją do
podsumowań dotychczasowej działalności
Klubu DoctoRRiders. Zorganizowany zo‑
stał w pięknym ośrodku wypoczynkowym
nad sztucznym jeziorem, powstałym po
wyrobisku bełchatowskiej kopalni węgla
brunatnego, tuż opodal największej polskiej
elektrowni. Honorowy patronat i udział
w oficjalnym otwarciu przyjęli: Maciej
Hamankiewicz – prezes NRL, Grzegorz
Mazur – prezes ORL w Łodzi, Ryszard Go‑
lański – redaktor naczelny Gazety Lekar‑
skiej, prezydenci miast Bełchatowa i Pabia‑
nic. W czasie uroczystej kolacji wręczono
pamiątkowe medale najaktywniejszym
członkom Klubu. Nie sposób wymienić
wszystkich, którzy swą aktywnością i spo‑
łecznikowskim charakterem przyczynili
się do tak wspaniałych osiągnięć Klubu
DoctoRRiders w mijającym dziesięcio‑
leciu. Z racji osobistej sympatii chciałbym
przywołać choćby kilkoro: Włodek i Marcin
Dłużyńscy, Ilona i Mariusz Maliccy, Ela
Sadura, a nade wszystko Grzegorz Krzy‑
żanowski – Prezes.
Grzegorz Krzyżanowski jest liderem
Klubu. Od początku jego istnienia włożył
ogromnie wiele wysiłku i pracy, zwłaszcza
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teraz w przygotowanie jubileuszu. Prowadził uroczystość,
zadbał o komfortowe przyjęcie uczestników i nadzoro‑
wał bezpieczeństwo jazdy długiej kolumny 150 motocykli
w czasie zlotowych przejazdów. Z jego inicjatywy i pomysłu
wydano okazałe dzieło pt. „Motocykle i Medycyna – 10 lat
z DoctoRRiders”. W czasie uroczystej kolacji zaskoczył
uczestników odśpiewaniem napisanego przez siebie hymnu
DoctoRRiders, który na płycie CD wraz z kroniką dzie‑
sięciolecia Klubu otrzymali wszyscy uczestnicy i goście.
Grzegorza poznałem na drugim zlocie w Pabianicach.
Kilka lat później, kiedy zakończył drugą kadencję preze‑
sury łódzkiej ORL, umówiliśmy się na sesję pozowania
do portretu, także po zlocie „rajdersów”. Obaj na naszych
maszynach zajechaliśmy pod siedzibę Izby. Grzegorz po‑
zował w smokingu i w białej muszce, ale na nogach miał
motocyklowe, ciężkie buciory. Oczywiście na obrazie, który
po kilku miesiącach zawisł w sali portretowej pałacyku przy
ul. Czerwonej 3 w Łodzi, nie pojawiły się rekwizyty jego
motocyklowej pasji.
Choć upłynęło dziesięć lat, to DoctoRRiders trwa.
I oby tak przez wiele lat, aż objedziemy cały świat.
Słowa tego hymnu w wykonaniu Grzegorza przy akom‑
paniamencie bluesowej kapeli towarzyszyły nam w drodze
powrotnej. Trzeba się starać i częściej bywać na zlotach
i rajdach lekarzy‑motocyklistów, nie tylko po to, aby zma‑
gać się z własnymi słabościami, lecz przede wszystkim po
to, by spotykać i zaprzyjaźniać się z ludźmi wielkiej pasji
i wielkich MotoSerc.

lipiec-sierpień-wrzesień 2014
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60 lat minęło…
W

Stanisław Zieliński

dniu 27 czerwca 2014 roku
o godz. 12 w Klubie OIL
w Szczecinie w 60. rocznicę
ukończenia studiów na Wy‑
dziale Lekarskim PAM odbyło się spotkanie
absolwentów.
Uroczystość zaszczycił swoją obecno‑
ścią rektor PUM prof. Andrzej Ciechano‑
wicz. Przybyła również prof. Halina Pilaw‑
ska oraz przewodnicząca Koła Seniorów, dr
Halina Teodorczyk. Spotkanie prowadził
przewodniczący zespołu organizacyjnego,
prof. Eugeniusz Murawski, który po powi‑
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taniu wszystkich przybyłych lampką szam‑
pana poprosił o zabranie głosu Gości. Prof.
Andrzej Ciechanowicz, rektor PUM, w cie‑
płych słowach wyraził radość z przywileju
uczestniczenia w takim spotkaniu. Podkre‑
ślił, że uroczystość zbiegła się z 60‑leciem
naszej Alma Mater, której uczestnicy byli
pierwszymi absolwentami, którzy odbyli
studia od I do V roku. Obdarował wszyst‑
kich obecnych pięknie wydanym, bogato
ilustrowanym dziełem przedstawiającym
historię naszej uczelni. Po smacznym obie‑
dzie prof. Eugeniusz Murawski przedstawił
sylwetki wszystkich nauczycieli, a następ‑
nie wszystkich nieobecnych absolwentów,
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którzy nie mogli przybyć. Wspomniał rów‑
nież wszystkich, którzy odeszli, i poprosił,
aby pamięć o Nich uczczono minutą ciszy.
Każdy obecny na spotkaniu przedstawił
swój życiorys, czego wysłuchano z dużym
zainteresowaniem. Udział w spotkaniu
wzięło 13 osób, 10 z różnych względów
nie mogło uczestniczyć. Absolutorium
otrzymało 100 osób. Godny podkreślenia
jest fakt, że 5 osób spośród uczestników
to profesorowie, oraz drugi fakt, że 5 osób
w dalszym ciągu jest czynnych zawodowo.
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JUBILEUSZ

lipiec-sierpień-wrzesień 2014

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

51

ZJAZDY

Zjazd Koleżeński

absolwentów Pomorskiej Akademii Medycznej

1960‑1966

W

Jerzy Romanowski

dniach 9‑11 maja br., po 48
latach od absolutorium, z ini‑
cjatywy koleżanek Maryli Jac‑
kowskiej, Danusi Zych i Kry‑
si Szymańskiej, odbył się w Świnoujściu
w ośrodku wczasowo‑rehabilitacyjnym
Grall kolejny po kilkuletniej przerwie zjazd
koleżeński.
W spotkaniu udział wzięło 45 osób
przybyłych z całego kraju, a także z Fran‑
cji, Niemiec i Szwecji. Dla wielu było to
pierwsze spotkanie po latach. Przez trzy
dni wspominaliśmy nasze studenckie lata.
Pierwsza wspólna kolacja to tradycyjnie
wieczór wspomnień: osobiste relacje o swo‑
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jej drodze zawodowej, prywatnym życiu,
sukcesach i porażkach.
Ze wzruszeniem słuchaliśmy wiadomo‑
ści o losach tych, którzy odeszli na wieczny
dyżur, lub z innych powodów nie mogli
przyjechać.
Drugi pracowity dzień to wycieczka
statkiem po zalewie i otwartym morzu.
Oglądaliśmy dworzec promowy, stocznię,
budujący się gazociąg, port jachtowy.
Wieczorem uroczysty bankiet przy suto
zastawionych stołach, dobrej orkiestrze
i tanecznych wyczynach, w których zde‑
cydowanie lepsza kondycję prezentowały
koleżanki.
Do późnej nocy ożywione dyskusje,
śpiewy, podziękowania organizatorom
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i ważna decyzja o ponownym spotkaniu
za dwa lata.
Trzeci, ostatni dzień to udział w Mszy
Świętej w naszej intencji i pamięci o zmar‑
łych koleżankach i kolegach, ponownie
w najnowszym w Świnoujściu kościele
zbudowanym w latach 1995‑1998, w dziel‑
nicy opuszczonej przez wojska radzieckie,
wysiłkiem mieszkańców, wczasowiczów
i niemieckich katolików.
Wreszcie na koniec – ostatni wspólny
obiad, wymiana adresów, serdeczne poże‑
gnania i do zobaczenia za dwa lata.
Foto: Andrzej Kosiba
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PTS

V Konferencja Naukowo ‑
Oddział Szczecin i Koszalin

W

Halina Ey‑Chmielewska

dniach 16‑17.05.2014 odbyła
się kolejna, bo już V wspól‑
na dwudniowa konferencja
dwóch oddziałów Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego: szcze‑
cińskiego i koszalińskiego „Nowości w sto‑
matologii”. Tym razem poświęcona pro‑
blemom protetycznym pod znamiennym
tytułem: „(Prawie) wszystko o protezach
ruchomych”.
Miejscem konferencji był Hotel Royal
Park w Mielnie.
Głównym gościem konferencji była
prof. dr hab. n. med. Maria Przerwa
‑Mackiewicz, prof. Gdańskiego Uniwer‑
sytetu Medycznego, twórca i wieloletni
kierownik zakładu technik dentystycz‑
nych GUM.
W pierwszym dniu konferencji sku‑
piono się nad zagadnieniami takimi jak:
mechaniczne i funkcjonalne elementy
konstrukcji ruchomych uzupełnień, pro‑
tezy hybrydowe w wykonawstwie uzupeł‑
nień protetycznych, zasady projektowania
uzupełnień protetycznych nieosiadających
oraz omówieniu techniki zakładania luku
twarzowego i budowy artykulatorów.
W drugim dniu konferencji odbyły
się warsztaty praktyczne dotyczące: pro‑
jektowania uzupełnień protetycznych
nieosiadających hybrydowych oraz pre‑
zentacji zasad analizy paralelometrycz‑
nej prowadzone wspólnie przez mistrza
techniki dentystycznej technika licen‑
cjonowanego, Bogdana Sawińca, wykła‑
dowcę Zachodniopomorskiego Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Szczecinie, i dr hab. n med. Halinę Ey
‑Chmielewską, adiunkta Katedry i Zakładu
Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
W trakcie warsztatów przeprowadzono
zajęcia praktyczne z zakładania łuków
twarzowych.
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PTS

Organizatorzy dziękują prof. dr hab. n. med. Bo‑
gumile Frączak, kierownikowi Katedry i Zakładu
Protetyki Stomatologicznej Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie za wypożyczenie artykula‑
tora Quick Master i łuków twarzowych oraz kolegom
dr. n. med. Januszowi Kubrakowi, Edwardowi Kija‑
kowi, pracownikom naukowym KiZ Protetyki PUM,
za udostępnienie własnych opracowań tematycznych
wykorzystanych w prowadzeniu warsztatów.
W trakcie konferencji uhonorowano wieloletniego
działacza oddziału PTS w Koszalinie Konrada Gordona,
honorowego członka PTS, okolicznościowym dyplomem
przyznanym przez Zarząd Główny PTS.
Po raz pierwszy w trakcie konferencji zadbano rów‑
nież o kondycję fizyczną uczestników, przeprowadzając
zawody sportowe na plaży. Odbył się bieg na 3 km oraz
nordic walking na 2 km. Zwycięzców uhonorowano
pucharami i dyplomami.
W konferencji uczestniczyły zaprzyjaźnione firmy
takie jak: Nevadent z Łodzi, Kol‑Dental z Warszawy,
MIP‑Pharma z Gdańska, Poldent, Schulke Polska
i Med‑Dent. Część organizacyjną poprowadziła firma
Prodenmed.
Konferencja odbywała się w miłej atmosferze, dys‑
kusje owocne, jak zwykle dopisała pogoda, a wieczorem
było coś dla ciała i ducha. Bawiono się przy gorących
rytmach lat 80., 90. XX w. do białego rana.
Foto: Barbara Gołębicka
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PTS, PTL
Uwaga członkowie
Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
W imieniu zarządu Oddziału PTS zawiadamiam, że

spotkania naukowo‑szkoleniowe
będą odbywały się w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA i EKONOMIKI USŁUG
UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
ul. Cukrowa 8
w godzinach 10.00‑12.00
PROGRAM II PÓŁROCZE 2014
04.10.2014
Tytuł: Materiały adhezyjne w stomatologii
Wykładowca: dr n. med. specjalista
stomatologii zachowawczej Wojciech
Kabat
Zakład Stomatologii Ogólnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny

15.11.2014
Tytuł: Współpraca lekarza dentysty ze
specjalistą ortodontą
Wykładowca: dr n. med. specjalista
ortodonta Joanna Janiszewska
‑Olszowska
Zakład Stomatologii Ogólnej
Pomorski Uniwersytet Medyczny

Sekretarz
Lek. dent. M. Bendig-Wielowiejska

06.12.2014
Tytuł: Szynowanie zębów wskazania,
przeciwwskazania, metody, materiały
Wykładowca: dr hab. n. med. Elżbieta
Dembowska
Katedra i Zakład Periodontologii
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Prezes
dr hab. n. med. H. Ey-Chmielewska

UWAGA!
Polskie Towarzystwo Lekarskie, Oddział w Szczecinie
oraz
sekcja medyczna Polskiej Akademii Nauk w Szczecinie

zapraszają na sympozjum na temat

„Błąd w sztuce lekarskiej”
11 października br., w godz. 8‑13 w sali Kopernikańskiej Szpitala na Pomorzanach.
PROGRAM:

1. Prof. dr. hab. med. Aleksandra Kładna – referat na temat „Narodziny etyki lekarskiej w Polsce”
– 30 minut.
2. Panel pt. „Błąd w sztuce lekarskiej” – 40 minut, uczestnicy:
• prof. dr hab. med. Stefania Girdys‑Kalemba
• prof. dr hab. med. Anna Walecka
• prof. dr hab. med. Grażyna Gawrych
• prof. dr hab. med. Aleksandra Kładna
• prof. dr hab. med. Jan Horodnicki
• dr hab. Grażyna Dutkiewicz
• dr med. Beata Wudarska
• dr n. med. Dionizy Wencel
• dr n. med. Roman Zbigniew Milkiewicz
3. Informacja rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Szczecinie – prof. dr hab. med. Jacek
Różański – 15 minut.
4. Prof. dr hab. med. Krzysztof Chomiczewski „Co z etyką naszego zawodu – refleksje rzecznika
odpowiedzialności zawodowej” – 30 minut.
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KOMUNIKAT, W OKULARACH JACHA

DOKUMENTACJA MEDYCZNA
W FORMIE PAPIEROWEJ
DO 31 LIPCA 2017 ROKU!!!
Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochro‑
nie zdrowia (Dz.U. poz. 998) wydłużyła o 3 lata termin, w którym dokumentacja
medyczna może być prowadzona również w postaci papierowej.
Od 1 sierpnia 2017 r. wszystkie podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie, prak‑
tyki zawodowe) będą zobowiązane prowadzić dokumentację medyczną wyłącznie
w formie elektronicznej.
Zmiana terminu wejścia w życie przepisu dotyczącego prowadzenia dokumentacji
jedynie w formie elektronicznej ma umożliwić wszystkim podmiotom udzielającym
świadczeń zdrowotnych przygotowanie się do wdrożenia tego obowiązku.
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Koło Młodego Lekarza
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
ma zaszczyt zaprosić wszystkich lekarzy i lekarzydentystów na

konferencję „Prawo Medyczne w praktyce”
organizowaną wspólnie z Odziałem Położnictwa i Ginekologii SPS ZOZ „ZDROJE”,
Parlamentem Studentów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
Oddziałem Zachodniopomorskim Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Konferencja odbędzie się 15 listopada 2014 roku (sobota)
w Auli Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
W trakcie konferencji odbędą się następujące panele: dla studentów i lekarzy stażystów, dla lekarzyrezydentów oraz dla lekarzy
specjalistów. W tym roku panel dla specjalistów będzie poświęcony ginekologom i położnikom. Konferencja jest nastawiona na
przekazanie informacji, w jaki sposób prawnie chronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami oraz oskarżeniami pacjentów.
Każdy panel będzie się składał z wykładu oraz dyskusji. Głównym wykładowcą koferencji będzie dr n. praw. Radosław Tymiński,
twórca portalu: http://prawalekarzy.pl/, autor kilkudziesięciu publikacji w czasopismach medycznych i prawniczych, wykładowca
Uniwersytetu Warszawskiego, Akademii Leona Koźmińskiego oraz wielu konferencji dla lekarzy.
Partnerem konferencji jest Grupa Polpharma.
Więcej info wkrótce. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e‑mail: kml.orl.szczecin@gmail.com
Koła Młodego Lekarza
ORL Szczecin
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM
UCHWAŁY, STANOWISKA
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
z 21.05.2014.
Uchwała Nr 45/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF.
DR HAB. N. MED. TOMASZA GRODZKIEGO NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE
CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego
na stanowisko Konsultanta Krajowego
w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.

Uchwała Nr 46/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF.
DR HAB. N. MED. KRYSTYNY WIDECKIEJ NA STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE
HIPERTENSJOLOGII

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr hab. n. med. Krystyny Wideckiej
na stanowisko Konsultanta Krajowego
w dziedzinie hipertensjologii.

Uchwała Nr 47/2014/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 21 maja 2014r. dotyczącą:
a) przyznania świadczenia pieniężnego
po narodzinach dziecka w wysokości
1000,00 zł:
1) (…)
b) przyznania jednorazowych zapomóg
finansowych z przyczyn losowych:
1) (…)

Uchwała Nr 48/2014/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finanso‑
wej ORL w Szczecinie z dnia 21 maja
2014r. dot:
1. (…)

Uchwała Nr 51/2014/VII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA KAN-
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DYDATA DO SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W SZCZECINIE

§ 1.
Jako kandydata do składu Rady Społecz‑
nej Zakładu Opieki Zdrowotnej Mini‑
sterstwa Spraw Wewnętrznych w Szcze‑
cinie wskazuje się:
dr n. med. Magdę Wiśniewską.

Uchwała Nr 52/2014/VII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU REHABILITACJI
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W GRYFICACH

§ 1.
Wskazuje się lek. Krzysztofa Kozaka
do składu komisji konkursowej na sta‑
nowisko Pielęgniarki Oddziałowej Od‑
działu Rehabilitacji w Samodzielnym
Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Gryficach.

Uchwała Nr 53/2014/VII

W SPRAWIE NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW BIURA
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
1. Przyznać pracownikom Biura Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
nagrody za zaangażowanie i wkład
pracy w przygotowanie i organizację
Okręgowego Zjazdu Lekarzy w dniu
5 kwietnia 2014r. w łącznej kwocie
nieprzekraczającej 9 000,00 zł.
2. Ustalenie wysokości nagród, o któ‑
rych mowa w ust. 1, dla poszcze‑
gólnych pracowników powierza
się Prezesowi, Wiceprezesom, Se‑
kretarzowi oraz Skarbnikowi ORL
w Szczecinie.

z 25.06.2014.
Uchwała Nr 54/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF.
DR HAB. N. MED. MARKA BRZOSKO NA STANOWISKO
KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE REUMATOLOGII

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę prof.
dr hab. n. med. Marka Brzosko na sta‑
nowisko Konsultanta Krajowego w dzie‑
dzinie reumatologii.
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Uchwała Nr 55/2014/VII

W SPRAWIE UDZIELENIA UPOWAŻNIENIA PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO
OPINIOWANIA KANDYDATÓW NA STANOWISKA
KONSULTANTA KRAJOWEGO ORAZ KONSULTANTA
WOJEWÓDZKIEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY

§ 1.
1. Okręgowa Rada Lekarska w Szcze‑
cinie upoważnia Prezydium Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczeci‑
nie do opiniowania kandydatów na
stanowiska konsultanta krajowego
oraz konsultanta wojewódzkiego
w poszczególnych dziedzinach
medycyny.
2. Upoważnienie, o którym mowa
w ust. 1, obejmuje okres od
01.07.2014 do 15.09.2014.

Uchwała Nr 56/2014/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Finanso‑
wej ORL w Szczecinie z dnia 25 czerwca
2014r. dot:
1.(…)

Uchwała Nr 57/2014/VII

W SPRAWIE WINDYKACJI ZALEGŁYCH SKŁADEK
CZŁONKOWSKICH

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

Uchwała Nr 58/2014/VII

W SPRAWIE AKCEPTACJI DECYZJI KOMISJI SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Akceptuje się decyzję Komisji Socjalnej
z dnia 25 czerwca 2014 r. dotyczącą:
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a) przyznania jednorazowego zasiłku po‑
grzebowego w wysokości 1500,00 zł:
(…).
c) przyznania świadczenia pieniężnego
po narodzinach dziecka w wysokości
1000,00 zł:
1. (…)
d) przyznania jednorazowych zapomóg

finansowych:
1. (…)

Uchwała Nr 59/2014/VII

W SPRAWIE WYBORU MEDIATORA OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES KADENCJI
2013‑2017

§ 1.
1. Mediatorem Okręgowej Izby Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres kadencji
2013‑2017 zostaje: dr hab. n. med.
Ewa Sobolewska.
2. Mediator, o którym mowa w ust. 1,
prowadzi postępowania mediacyjne
i działa w oparciu o art. 113 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach
lekarskich.

Uchwała Nr 61/2014/VII

W SPRAWIE WYBORU PEŁNOMOCNIKA DS. ZDROWIA
LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

§ 1.
1. Pełnomocnikiem ds. Zdrowia Leka‑
rzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie zo‑
staje prof. dr hab. n. med. Jerzy
Samochowiec.
2. Zadania Pełnomocnika, o którym
mowa w ust. 1, szczegółowo określa
załącznik do uchwały Nr 7/07/V Na‑
czelnej Rady Lekarskiej w sprawie
organizacji systemu pomocy leka‑
rzom i lekarzom dentystom, których
stan zdrowia ogranicza lub unie‑
możliwia wykonywanie zawodu.

§ 2.
Traci moc uchwała z dnia 24 październi‑
ka 2007r. Nr 61/2007/V w sprawie powo‑
łania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy
i lekarzy dentystów.

Uchwała Nr 62/2014/VII

W SPRAWIE WARUNKÓW PUBLIKOWANIA OGŁOSZEŃ
I REKLAM NA STRONIE INTERNETOWEJ OKRĘGOWEJ
IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.
Ustala się „Warunki publikacji ogłoszeń
i reklam na stronie internetowej Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie”,
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stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
załącznik nr 1
do uchwały nr 62/2014/VII
WARUNKI PUBLIKACJI OGŁOSZEŃ I REKLAM NA
STRONIE INTERNETOWEJ OIL W SZCZECINIE

1. Na stronie głównej witryny internetowej
www.szczecin.pl mogą być zamieszcza‑
ne reklamy w formie bannera. Koszt
miesięcznej prezentacji bannera ustala
się na kwotę 1000,00 zł netto.
2. Ogłoszenia i reklamy mogą być publi‑
kowane w podstronach „Ogłoszenia”.
Koszt miesięcznej prezentacji takiego
ogłoszenia lub reklamy ustala się na
kwotę 100,00 zł netto.
3. Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2
zmieniają się proporcjonalnie w zależ‑
ności od zamówionego czasu edycji.
4. Ewentualne rabaty w przypadku dłuż‑
szych niż 1 miesiąc prezentacji usta‑
lane są każdorazowo z Prezesem RL
w Szczecinie.
5. Warunkiem zamieszczenia płatnego
ogłoszenia lub reklamy jest zapłata
należności z góry.
6. Bezpłatnie publikowane są zlecane
w wersji elektronicznej w formacie
doc. lub pdf:
a) ogłoszenia o treści zawodowej,
zlecane przez lekarzy lub lekarzy
dentystów – członków OIL w Szcze‑
cinie,
b) ogłoszenia o wolnych miejscach
pracy dla lekarzy/lekarzy dentystów,
zlecane przez podmioty lecznicze,
c) oferty nieodpłatnych szkoleń dla
lekarzy/lekarzy dentystów,
d) ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich
lekarzy/lekarzy dentystów,
e) inne, których prezentacja jest w in‑
teresie samorządu lekarskiego.
Decyzję w tej sprawie podejmuje
Prezes ORL w Szczecinie.
7. W szczególnych przypadkach Prezes
ORL w Szczecinie może podjąć decyzję
o bezpłatnym opublikowaniu ogłoszenia
lub reklamy.
8. OIL w Szczecinie zastrzega sobie prawo
do odmowy oraz wstrzymania emisji
reklamy lub ogłoszenia bez podania
przyczyny, w szczególności jeżeli zacho‑
dzi uzasadnione podejrzenie, że są one
sprzeczne z prawem, zasadami współ‑
życia społecznego, interesem środowi‑
ska lekarskiego lub OIL w Szczecinie,
bądź naruszają prawa osób trzecich.
Decyzje w powyższej sprawie podej‑
muje Prezes ORL w Szczecinie, który
w razie wątpliwości może przekazać
sprawę pod obrady Prezydium ORL
w Szczecinie.
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9. Zlecający publikacje ogłoszenia lub
reklamy może odwołać zamówienia
na emisję składając OIL odpowied‑
nie oświadczenie w formie pisemnej.
Opłata uiszczona za dany miesiąc nie
podlega wówczas zwrotowi.
10. OIL w Szczecinie nie ponosi odpowie‑
dzialności za treść reklam i ogłoszeń
zamieszczanych zgodnie z żądaniem
zlecającego.

Uchwała Nr 63/2014/VII

W SPRAWIE WYZNACZENIA WICEPREZESA ORL
W SZCZECINIE DO ZASTĘPOWANIA PREZESA ORL
W SZCZECINIE PODCZAS JEGO NIEOBECNOŚCI

§ 1.
Wyznacza
się
Wiceprezesa
ORL
w Szczecinie do zastępowania Prezesa
ORL w Szczecinie dr n. med. Magdy Wi‑
śniewskiej podczas jej nieobecności:
• dr n. med. Agnieszkę Ruchała
‑Tyszler – w okresie od 22.07.2014r.
do 31.07.2014r.
• dr n. med. Krzysztofa Rękaw‑
ka – w okresie od 10.08.2014r.do
24.08.2014r.
w zakresie o którym mowa w § 32 ust. 1
„Regulaminu organizacji i trybu działa‑
nia Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie” stanowiącego załącznik nr 1
do uchwały nr 7/2010/VI‑Z OZL OIL
w Szczecinie.

Uchwała Nr 64/2014/VII

W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR 76/2013/VII
W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM
W 2014R.

§ 1.
1. W uchwale nr 76/2013/VII w sprawie
terminów posiedzeń Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie i jej Prezydium
w 2014 r. wprowadza się następujące
zmiany:
§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące terminy po‑
siedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie w 2014 roku:
8 styczeń, 5 luty, 19 marzec, 2 kwie‑
cień, 21 maj, 25 czerwiec, 24 wrzesień, 22 październik, 19 listopad, 17
grudzień. Posiedzenia rozpoczynać
się będą o godzinie 11.00, za wyjątkiem posiedzenia we wrześniu,
którego rozpoczęcie wyznacza
się na godz. 10.00.”
2. Pozostałe postanowienia uchwały po‑
zostają bez zmian.
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UCHWAŁY I STANOWISKA ORL I PREZYDIUM
Stanowisko Nr 1/2014/VII

W SPRAWIE WYSOKOŚCI SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

W związku z propozycją złożoną przez
Konwent Prezesów Okręgowych Rad
Lekarskich, Okręgowa Rada Lekarska
w Szczecinie wyraża stanowczy sprzeciw
wobec propozycji zwiększenia wysokości
składki członkowskiej na samorząd lekar‑
ski.
Podwyższenie składki jest niezgodne
z oczekiwaniami środowiska lekarskie‑
go i skutkować będzie zwiększeniem
już negatywnego nastawienia kolegów
lekarzy i lekarzy dentystów do izb lekar‑
skich.
W ocenie Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie pożądanymi zmiana‑
mi wydają się być:
• uproszczenie procedury zwalniania
z obowiązku opłacania składek człon‑
kowskich oraz
• zwolnienie z opłacania składek każ‑
dego lekarza i lekarza dentystę, który
ukończył 75 lat.

chowca na Pełnomocnika ds. Zdrowia
Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgo‑
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie na
okres VII kadencji.

Uchwała 16/2014/VII

W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. WYBRANIA
OFERTY NA REDAKCJĘ TECHNICZNĄ I WYDRUK BIULETYNU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE „VOX MEDICI”

§ 1.
1. Powołuje się Zespół ds. wybrania ofer‑
ty na redakcję techniczną i wydruk
biuletynu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie „Vox Medici”.
2. Do składu Zespołu, o którym mowa
w pkt 1, powołuje się następujące
osoby:
1. dr n. med. Magda Wiśniewska,
2. dr n. med. Marleta Zienkiewicz,
3. dr n. med. Maciej Górski,
4. dr n. med. Mariusz Pietrzak,
5. dr n. med. Łukasz Tyszler.

§ 2.

UCHWAŁY, STANOWISKA
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE
04.06.2014.
Uchwała 14/2014/VII

W SPRAWIE REKOMENDOWANIA KANDYDATA
NA MEDIATORA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE NA OKRES VII KADENCJI

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje dr hab. n.
med. Ewę Sobolewską na Mediatora
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczeci‑
nie na okres VII kadencji.

Uchwała 15/2014/VII

W SPRAWIE REKOMENDOWANIA KANDYDATA NA
PEŁNOMOCNIKA DS. ZDROWIA LEKARZY I LEKARZY
DENTYSTÓW ORL W SZCZECINIE

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie rekomenduje prof.
dr hab. n. med. Jerzego Samo-
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Decyzja Zespołu, o którym mowa w §
1, o wyborze oferty na redakcję tech‑
niczną i wydruk biuletynu „Vox Medici”
wymaga dla swej ważności zatwierdze‑
nia przez Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Stanowisko Nr 1/2014/VII

W SPRAWIE LIMITU PRZYJĘĆ NA KIERUNEK
LEKARSKO‑DENTYSTYCZNY W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

Po dokonaniu szczegółowej anali‑
zy projektu rozporządzenia Ministra
Zdrowia w sprawie limitu przyjęć
na kierunki lekarski i lekarsko
‑ dentystyczny z dnia 2 kwietnia
2014r. oznaczonego nr: MZ‑NSK
‑ 078‑40383‑7/EK/14,
Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie wyraża negatywne stanowisko
w sprawie proponowanego zwięk‑
szenia limitu przyjęć na kierunek
lekarsko‑dentystyczny w roku akade‑
mickim 2014/2015. Niestety, prakty‑
ka wskazuje, że zwiększenie liczby
przyjęć na studia stomatologiczne
może wpłynąć na jakość kształcenia,
z uwagi na ograniczone możliwości
dydaktyczne wyższych uczelni. Licz‑
ba przyjęć na studia stomatologiczne
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powinna wynikać z faktycznych moż‑
liwości dydaktycznych uczelni, które
muszą zapewnić kształcenie na od‑
powiednim poziomie – zarówno pod
względem kadry dydaktycznej, jak
i wyposażenia. Przedstawiona przez
Ministra Zdrowia propozycja limitu
przyjęć, w ocenie Prezydium ORL
w Szczecinie, nie zapewni należytego
poziomu kształcenia zarówno teore‑
tycznego, jak i praktycznego.
Dodatkowo wskazać należy, że ko‑
lejne zwiększanie limitu przyjęć na
kierunki lekarsko‑dentystyczne nie
pozostanie bez wpływu na możliwości
kształcenia podyplomowego lekarzy
dentystów i ich wykonywanie zawodu
z uwagi na fakt, iż podaż usług stoma‑
tologicznych przewyższa popyt.
Obecnie w Polsce średnio na lekarza
dentystę przypada ok. 1100 osób, gdy
tymczasem w państwach Unii Europej‑
skiej liczba ta jest zdecydowanie wyż‑
sza, bo wynosi ok. 1500 mieszkańców.
Trudno więc mówić, że lekarzy denty‑
stów w Polsce brakuje.
Analizując przedstawione w projek‑
towanym rozporządzeniu pozycje licz‑
bowe nietrudno oprzeć się wrażeniu, że
propozycja ta nie została poprzedzona
dokładną analizą zapotrzebowania ryn‑
ku usług medycznych na lekarzy den‑
tystów oraz możliwości dydaktycznych
wyższych uczelni.
Jak z powyższego wynika, wielo‑
krotnie wskazywane duże zapotrzebo‑
wanie na świadczenia stomatologiczne
nie ma żadnego związku z ilością ka‑
dry medycznej realizującej ten rodzaj
usług, a jedynie z ograniczonymi na‑
kładami na świadczenia opieki zdro‑
wotnej realizowanymi w ramach po‑
wszechnego ubezpieczenia zdrowot‑
nego, na co izby lekarskie wielokrotnie
zwracały uwagę.
Nie wzrost liczby lekarzy denty‑
stów, a zwiększenie ilości specjalistów
w dziedzinach lekarsko‑dentystycznych
będzie miało pozytywny wpływ na
zwiększenie dostępności do usług sto‑
matologicznych.
W związku z powyższym Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie wnioskuje o zmniejszenie li‑
mitu przyjęć na kierunek lekarsko
‑dentystyczny.

VOX MEDICI

UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM
z 16.07.2014.

WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Uchwała Nr 18/2014/VII

§ 1.

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF.
DR HAB. N. MED. ZBIGNIEWA CELEWICZA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie opiniuje pozytywnie
kandydaturę prof. dr hab. n. med.
Zbigniewa Celewicza na stanowisko
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi‑
nie położnictwa i ginekologii.

Uchwała Nr 19/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY
PROF. DR HAB. N. MED. ANHELLEGO SYRENICZA
NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO
W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie opiniuje pozytywnie
kandydaturę prof. dr hab. n. med.
Anhellego Syrenicza na stanowisko
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi‑
nie endokrynologii.

Uchwała Nr 20/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF.
DR HAB. N. MED. BARBARY ZDZIARSKIEJ NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE HEMATOLOGII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kandy‑
daturę prof. dr hab. n. med. Barbary
Zdziarskiej na stanowisko Konsultanta
Wojewódzkiego w dziedzinie hematologii.

Uchwała Nr 21/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY LEK.
MAŁGORZATY FOSZCZYŃSKIEJ-KŁODY NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE ONKOLOGII KLINICZNEJ

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie opiniuje pozytyw‑
nie kandydaturę lek. Małgorzaty
Foszczyńskiej‑Kłody na stanowisko
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi‑
nie onkologii klinicznej.

Uchwała Nr 22/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY
PROF. DR HAB. N. MED. JAROSŁAWA PEREGUDAPOGORZELSKIEGO NA STANOWISKO KONSULTANTA
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Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie opiniuje pozytywnie kan‑
dydaturę prof. dr hab. n. med. Jarosława Pereguda-Pogorzelskiego na
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii i hematologii dzie‑
cięcej.

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Krzysztofa
Rękawka do składu komisji konkurso‑
wej na stanowisko Pielęgniarki Oddzia‑
łowej w Klinice Ortopedii i Traumatolo‑
gii w Samodzielnym Publicznym Szpi‑
talu Klinicznym nr 1 im. prof. Tadeusza
Sokołowskiego PUM w Szczecinie.

Uchwała Nr 26/2014/VII

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA DECYZJI ZESPOŁU
DS. WYBRANIA OFERTY NA REDAKCJĘ TECHNICZNĄ
I WYDRUK BIULETYNU „VOX MEDICI”

W SPRAWIE REKOMENDACJI KANDYDATURY
DR N. MED. MARIUSZA PIETRZAKA DO ODZNACZENIA
PAŃSTWOWEGO Z TYTUŁU DZIAŁALNOŚCI W SAMORZĄDZIE LEKARSKIM Z OKAZJI JUBILEUSZU
25‑LECIA REAKTYWOWANIA SAMORZĄDU LEKARSKIEGO W POLSCE

§ 1.

§ 1.

1. Zatwierdza się decyzję Zespołu ds. wy‑
brania oferty na redakcję techniczną
i wydruk biuletynu „Vox Medici” dot.
przyjęcia oferty złożonej przez: Przed‑
siębiorstwo Produkcyjno‑Handlowe
„Zapol” Dmochowski, Sobczyk Spółka
Jawna w siedzibą w Szczecinie, 71‑062
Szczecin, Aleja Piastów 42.
2. Obowiązywanie umowy z podmiotem,
o którym mowa w ust. 1, na realizację
usług druku i składu z korektą języko‑
wą biuletynu „VOX MEDICI”, wysyłkę
do miejsca kolportażu oraz pozyski‑
wanie reklam, określa się od dnia 15
sierpnia 2014 r. do dnia 31 grudnia
2017 r., z możliwością jej przedłużenia
na następny okres.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie rekomenduje kandydatu‑
rę dr n. med. Mariusza Pietrzaka
do odznaczenia państwowego z tytułu
działalności w samorządzie lekarskim
z okazji jubileuszu 25‑lecia reaktywo‑
wania samorządu lekarskiego w Polsce.

Uchwała Nr 23/2014/VII

Uchwała Nr 24/2014/VII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO NACZELNEJ PIELĘGNIARKI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
W SZCZECINIE

§ 1.
Wskazuje się dr n. med. Grzegorza
Czajkowskiego do składu komisji kon‑
kursowej na stanowisko Naczelnej Pielę‑
gniarki w Samodzielnym Publicznym Za‑
kładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych w Szczecinie.

Uchwała Nr 25/2014/VII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM
NR 1 IM. PROF. TADEUSZA SOKOŁOWSKIEGO PUM
W SZCZECINIE
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z 13.08.2014.
Uchwała Nr 28/2014/VII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNYCH W CENTRUM REHABILITACJI ROLNIKÓW
KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
W ŚWINOUJŚCIU

§ 1.
Wskazuje się lek. Wiesława Sarapaka do składu komisji konkursowej
na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds.
Administracyjnych w Centrum Rehabi‑
litacji Rolników Kasy Rolniczego Ubez‑
pieczenia Społecznego w Świnoujściu.

Uchwała Nr 29/2014/VII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY
PROF. DR HAB. N. MED. JERZEGO SAMOCHOWCA
NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO
W DZIEDZINIE PSYCHIATRII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kan‑
dydaturę prof. dr hab. n. med. Jerzego Samochowca na stanowisko
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzi‑
nie psychiatrii.
Pełna treść uchwał i stanowisk została opublikowana w BIP bip.oil.
szczecin.pl
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OGŁOSZENIA
WYNAJEM‑SPRZEDAŻ
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 502378728.
NZOZ wynajmie w pełni wyposażone gabinety fizjoterapii. Kontakt: administracja@nzozintermed.pl. Telefon: 693162216, 913952726.
NZOZ wynajmie w pełni wyposażone gabinety stomatologiczne. Kontakt:
administracja@nzozintermed.pl. Telefon: 693162216, 913952726.

PRACA
Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o. zatrudni lekarzy
specjalistów: chorób wewnętrznych, pediatrii, ginekologii i położnictwa,
medycyny rodzinnej. Kontakt tel. 91 3267345.
Przychodnia „SPEC‑MEDICA” Police zatrudni następujących specjalistów: larygologa, ortopedę, neurologa, reumatologa, alergologa, kardiologa. Inne informacje pod numerami 608 077 460 lub 601 544 347.
Zatrudnię lekarza stomatologa w nowoczesnym gabinecie stomatologicznym. Dowolna forma zatrudnienia, atrakcyjne zarobki. Kontakt: 606
36 30 36.
Zatrudnię lekarza stomatologa zajmującego się endodoncją mikroskopową w wielostanowiskowej praktyce stomatologicznej. Dowolna forma
zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie. Kontakt: 606 36 30 36.
Zatrudnię lekarza stomatologa. Kontakt: 609 501 505.
Podejmę współpracę z lekarzem dentystą w gabinecie na Pogodnie
w Szczecinie. Kontakt giraffedent@gmail.com.
Zatrudnię stomatologa w Nowogardzie, pacjenci prywatni i NFZ, tel. 509
‑118‑069.
Przychodnia Portowa Sp. z o.o. w Szczecinie szuka Lekarza POZ – miejsce pracy: Osiedle Kasztanowe oraz Stomatologa – preferowany I stopień specjalizacji. Kontakt: 91‑44‑12‑102.
Przychodnia lekarsko‑stomatologiczna w Złocieńcu zaprasza do współpracy lekarzy różnych specjalności. Szczegóły na stronie www.klinikarkplus.pl/praca.html lub pod numerem 602 75 74 75.
Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.,
os. Złotej Jesieni 1, 31‑826 Kraków,
zatrudni

lekarza specjalistę patomorfologa.
Oferujemy zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu w ramach
umowy o pracę lub umowy – cywilno‑prawnej (tzw. kontrakt).
Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia.
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Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
z Dyrektorem ds. Lecznictwa (nr tel. 12 64 68 502)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00.
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VOX MEDICI

