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Szanowni Państwo!

ozpoczęliśmy VIII kadencję nasze‑
go samorządu lekarskiego. Tak, tak,
czas szybko leci i nie chce zwolnić.
Zapraszam Państwa do lektury „Vox
Medici”, gdzie znajdziecie informacje doty‑
czące członków Okręgowej Rady Lekarskiej
– warto wiedzieć, kto nas reprezentuje. Cza‑
sami ze zdziwieniem odkryjemy, że to nasza
koleżanka lub kolega. Bardzo ważny temat
dotyczący Ustawy o ochronie danych oso‑
bowych i sposobów jej realizacji w naszych
praktykach lekarskich opisuje dla nas Pani
mecenas Maria Rachwał‑Frankowska. Wiele
istotnych dla nas wszystkich uwag, które war‑
to przyswoić. Docierają do redakcji również
materiały z różnych imprez i spotkań, w któ‑
rych nasze koleżanki i koledzy brali udział.
Przedstawiamy je na naszych łamach celem
propagowania licznych zainteresowań i aktyw‑
ności członków naszej OIL. Czerwiec, więc
nie mogło zabraknąć kultowej już imprezy,
jaką jest Dzień Dziecka z OIL w Szczecinie.
Wiele radości, śmiechu i serdecznych rozmów.
Zapraszamy do zapoznania się z obszernym
materiałem fotograficznym zamieszczonym
wewnątrz numeru. Aktualnie na poziomie
ogólnopolskim trwają wybory w organach
Naczelnej Rady Lekarskiej. O ich wynikach
doniesiemy w kolejnym wydaniu „Vox Medi‑
ci”, a póki co trzymamy kciuki za naszych
reprezentantów, aby tak jak w poprzedniej,
tak i w tej kadencji zajmowali najważniejsze
stanowiska w strukturach decydujących o naj‑
istotniejszych sprawach dla naszej korporacji
zawodowej.

Wspomnienia������������������������������������������������������������������������������������ 39

Życzę Państwu miłej lektury.

Rozterki lekarza sądowego ������������������������������������������������������� 41

Redaktor naczelny Vox Medici
dr n. med. Łukasz Tyszler
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BIURO
Biuro Okręgowej
Izby Lekarskiej
ul. M. Skłodowskiej‑Curie 11

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

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

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

Godziny pracy:
BIURO OIL

poniedziałek: 7:30 – 15:30
środa, piątek: 7:30 – 15:00
wtorek, czwartek: 7:30 – 16:00

OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY

Prawa Wykonywania Zawodu i Staże Podyplomowe

mgr inż. Lidia Borkowska
cent. wew. 104

Prawa Wykonywania Zawodu,
Punkty Edukacyjne oraz Staże Podyplomowe

BIURO OKRĘGOWEGO
SĄDU LEKARSKIEGO

poniedziałek: 9.00 - 15.30
wtorek, czwartek: 7.30 - 16.00
środa, piątek: 7.30 - 15.00
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY,
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH

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

mgr Agnieszka Niśkiewicz
cent. wew. 102
SEKRETARIAT

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

mgr Krzysztof Halewski
cent. wew. 124

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

mgr Kamila Sidor, cent. wew. 116

REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
ZAŚWIADCZENIA DO UE

Sylwia Chudoba, cent. wew. 112
KSIĘGOWOŚĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Maria Iwińska
cent. wew. 111

KOMISJA BIOETYCZNA, REJESTR
PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

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

mgr Paulina Hajdukiewicz
mgr Szymon Paciorek
cent. wew. 103, 117

KSIĘGOWOŚĆ, KASA,
WINDYKACJA SKŁADEK

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

BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO

mgr Magdalena Sobalska
mgr Sylwia Zaczkiewicz
cent. wew. 119

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

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

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

DRUK ZAPOL Sobczyk s.j.
KOLPORTAŻ 6030 lekarzy i lekarzy dentystów
DO KOLEGIUM REDAKCYJNEGO BIULETYNU „VOX MEDICI” NA OKRES
VIII KADENCJI 2018–2022 POWOŁUJE SIĘ NIŻEJ WYMIENIONE
OSOBY: Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny, Magda

Wiśniewska, Iwona Szydłowska, Halina Teodorczyk,
Adam Kozłowski, Mariusz Pietrzak, Karol Ptak,

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie
WYDAWCA

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

Dariusz Staniewski
OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD ZAPOL Sobczyk s.j.
OKŁADKA OIL w Szczecinie
SEKRETARZ VOX MEDICI Kamila Sidor, tel. 91 487 49 36

wew. 116
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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WINDYKACJA SKŁADEK

OSOBY WSPÓŁPRACUJĄCE Przewodniczący Komisji i Kół

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

UWAGA!
Reklamy wyłącznie w formatach TIFF lub PDF,
CMYK, 300 dpi, spad po 3 mm, wielkością i forma‑
tem zgodne z zamówionym modułem. Czcionki za‑
mienione na krzywe. Format netto: 205 x 287 mm.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Sekretariat nie przygotowuje tekstów do publikacji. Re‑
dakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji
nadesłanych tekstów. Nie gwarantujemy publikacji mate‑
riałów, które nie zostały zamówione. Przedrukartykułów
oraz wykorzystywanie zdjęć za zgodą redakcji.
Redakcja musi być powiadomiona o nadesłaniu materiałów
zamieszczonych w innych publikacjach.
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA MATERIAŁÓW
I WYSYŁKI NAJBLIŻSZEGO WYDANIA VOX MEDICI
VOX lipiec-sierpień-wrzesień (05/236) l ostateczny termin
nadsyłania materiałów – 12.09.2018 r. l wysyłka do
odbiorców – 1.10.2018 r.
VOX pażdziernik-listopad (06/237) l ostateczny termin
nadsyłania materiałów – 28.11.2018 r. l wysyłka do
odbiorców – 17.12.2018 r.

VOX MEDICI

PIÓREM PANI PREZES

PÓŹNOWIOSENNE
WPROWADZENIE

S

zczeciński samorząd od 24 marca
tego roku funkcjonuje już w nowej,
ósmej kadencji. Działalność rozpo‑
częły już wszystkie organy naszej
izby. Okręgowa Rada Lekarska już dzia‑
ła, już podejmuje uchwały i stanowiska.
W jej składzie powitaliśmy kilka nowych
osób, zarówno przedstawicieli młodzie‑
ży lekarskiej i lekarsko‑dentystycznej,
jak i młodszych i starszych specjalistów.
Mamy wśród nas kilka nowych, zupełnie
świeżych samorządowo twarzy. I to pozwala
na optymizm. Że idea samorządowa nie
gaśnie. Że można pracować na rzecz Ko‑
leżanek i Kolegów, nie rezygnując przy
tym ze swojego zawodowego spełnienia.
W Radzie mamy bowiem tylko aktywnych
lub bardzo aktywnych zawodowo lekarzy
i lekarzy dentystów. Oznacza to, że zna‑
my zarówno jasne strony naszej profesji,
jak i bolączki oraz problemy środowiska
z najbliższej perspektywy i tzw. autopsji.
I z wszelkimi problemami i bolączkami bę‑
dziemy próbowali walczyć. A zamierzeń
i planów jako ORL trochę mamy. Przede
wszystkim chcemy jeszcze bardziej poka‑
zać Wam, Koleżanki i Koledzy, że samorząd
jest dla Was i o Was. I podtrzymujemy tezę,
że większa część obowiązkowej składki na
samorząd lekarski powinna do Was wrócić.
Będziemy więc przede wszystkim kontynu‑
ować i intensyfikować te działania, które

rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji.
Głównie w zakresie szkolenia i kształce‑
nia podyplomowego oraz ustawicznego.
Dalej będziemy organizować w Szczecinie
kursy oraz warsztaty, przede wszystkim
specjalizacyjne, prawne, psychologiczne
i radiologiczne. Wyrastamy w Polsce na
potentata w zakresie kursów specjaliza‑
cyjnych obowiązkowych dla wszystkich
specjalizacji, a organizowanych przez izby
lekarskie. Szczególnie w erze SMK… Na
pewno utrzymamy ten trend. Rozszerzymy
także ofertę warsztatów prawnych i z tzw.
kompetencji miękkich, bo tego w codzien‑
nym życiu zawodowym najbardziej nam
brakuje. Czekamy również na sygnały od
Was, Koleżanki i Koledzy, jakimi innymi
formami kształcenia bylibyście zaintere‑
sowani. Czekamy również na propozycje
organizowania kursów wyjazdowych dla
Koleżanek i Kolegów mieszkających poza
Szczecinem.
Ciągle oferować będziemy Wam także
darmową pomoc prawną, nie tylko w za‑
kresie prawa pracy, ale w każdym aspek‑
cie życia. Utrzymamy porady mecenasów
zarówno bezpośrednie, w siedzibie OIL,
jak i mailowo oraz telefonicznie. Utrzyma‑
ny zostanie telefon alarmowy w citowych
sytuacjach. Spróbujemy zwiększyć dostęp
do bezpłatnej obsługi prawnej w każdym
zakresie.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie
i
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
zapraszają

na szkolenie poświęcone tematyce wystawiania zaświadczeń
lekarskich w aspekcie elektronizacji zwolnień e‑ZLA
Szkolenie odbędzie się w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11

18.09.2018 r. w godz. 14.30-16.00
Udział w szkoleniu bezpłatny, bez konieczności
dokonania wcześniejszego zgłoszenia.
Zapraszamy!

maj-czerwiec 2018

W ostatniej kadencji rosnącą popular‑
nością cieszyły się izbowe imprezy integra‑
cyjne, z założenia organizowane dla dzieci,
ale pozwalające również na odświeżenie
kontaktów koleżeńskich i towarzyskich ro‑
dzicom i opiekunom. Na pewno będziemy
je kontynuować. Podobnie jak kontynuować
będziemy partycypację w kartach do klu‑
bów sportowych. Spróbujemy pomyśleć tak‑
że o integracji dla samych lekarzy i lekarzy
dentystów. Każda inicjatywa lekarska bę‑
dzie przyjmowana z otwartymi ramionami.
Chcemy, byście w siedzibie Izby czuli się jak
u siebie. Utrzymamy z pewnością zarówno
organizację uroczystego wręczenia Prawa
Wykonywania Zawodu lekarzom i lekarzom
dentystom, jak i uroczystości 50‑lecia wyda‑
nia dyplomu (od kilku lat w nowej formu‑
le). Będziemy także próbowali rozszerzyć
ofertę spotkań i aktywności dedykowaną
Lekarzom Seniorom.
Spróbujemy również wyjść naprzeciw
erze cyfryzacji. Czyli e‑Izba. Cały czas do‑
skonalimy naszą stronę internetową (to tam
znajdziecie najaktualniejsze oferty szkoleń
i nowinek medycznych). Ciągle będziemy
także próbowali rozszerzyć portfolio spraw,
które możecie „załatwić” w Izbie przez in‑
ternet, bez potrzeby wychodzenia z domu.
W kontekście zbliżającego się wprowadze‑
nia Elektronicznego Prawa Wykonywania
Zawodu nabiera to szczególnego znaczenia.
Zamierzamy również dalej współ‑
pracować z organizacjami lekarskimi
i pozarządowymi, zacieśniać współpracę
z Uniwersytetem Medycznym oraz lokalną
władzą wykonawczą i ustawodawczą. Nie
do przecenienia jest współpraca z Prezy‑
dentem Szczecina i Wojewodą Zachod‑
niopomorskim.
Dużo wyzwań przed nami. W dzisiej‑
szym felietonie nie pokusiłam się o recen‑
zję aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.
Przed okresem letnim nie powinno się
przecież narzekać… Życzę Wam, Kole‑
żanki i Koledzy, fantastycznych urlopów
wakacyjnych .
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Magda Wiśniewska
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ORL

Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
VIII kadencji:
Prezes – dr n. med. Magda Wiśniewska
Od 2000 r. Związana z OIL w Szczecinie. Funkcję Prezesa ORL pełni drugą kadencję. Zastępca Prezesa
ORL 6. kadencji. Sekretarz ORL 5. kadencji. Członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego. Specja‑
lista w dziedzinie nefrologii i chorób wewnętrznych, diabetologii i transplantologii klinicznej. Zastępca
Dyrektora ds. Lecznictwa w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 w Szczecinie. Delegat
na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Członkowie Rady:
dr n. med. Michał Bielewicz – Z-ca Sekretarza
Pełni funkcję Zastępcy Sekretarza drugą kadencję. Członek Komisji ds. Praktyk Lekarskich 7. kadencji.
Specjalista z dziedziny chirurgii klatki piersiowej. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

lek. Michał Bulsa
Przewodniczący Komisji Młodego Lekarza. Członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego. Delegat na
Krajowy Zjazd Lekarzy. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym nr 2 w Szczecinie, Klinice Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych
i Dziewcząt – lekarz w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii (rezydentura). Wiceprzewodniczący
Porozumienia Rezydentów OZZL.

dr n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
Specjalista z dziedziny położnictwa i ginekologii. Członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Ko‑
misji Etyki Lekarskiej. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie.
Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy.
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ORL
lek. Sławomir Cyprys
Od dwóch kadencji członek ORL. Specjalista z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Przewodniczący
Komisji Finansowej, Komisji Socjalnej, Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Komisji ds. Rejestracji
i Prawa Wykonywania Zawodu. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy. Pracuje w Samodzielnym Publicznym
Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie.

dr n. med. Grzegorz Czajkowski – Sekretarz
3. kadencja w ORL. Przewodniczący Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji. Członek Komisji Finansowej.
Specjalista medycyny ratunkowej, specjalista zdrowia publicznego. Pracuje w Szpitalnym Oddziale Ratun‑
kowym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie. Delegat na Krajowy
Zjazd Lekarzy.

dr n. med. Zenon Czajkowski
Członek ORL 4. i 6. kadencji. Specjalista z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii. Przewodniczą‑
cy Komisji ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną i Środowiskami
Medycznymi. Członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Komisji Finansowej. Od kilkunastu
lat kieruje Oddziałem Anestezjologii Intensywnej Terapii i Zatruć w SP WSZ w Szczecinie. Delegat na
I Krajowy Zjazd Izb Lekarskich.

lek. dent. Karolina Dudka
Członek Komisji Stomatologicznej oraz Komisji Młodego Lekarza Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szcze‑
cinie. Pracuje w Stomatologia Sorriso Gorzów Wlkp., TRT Medycyna Urody Stomatologia Szczecin, dok‑
torantka PUM w Szczecinie.

dr n. med. Wiesława Fabian
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 3. i 4. kadencji. Członek Komisji ds. Kształ‑
cenia Podyplomowego. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Pracuje w NZOZ
Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Szczecinie. Konsultant wojewódzki w zakresie medycyny rodzinnej.
Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych.

Maciej Górski (lek. dent.) – Skarbnik
Pełni funkcję Skarbnika ORL drugą kadencję. Sekretarz ORL 6. kadencji. Członek Komisji Stomatologicznej.
Specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej i zachowawczej z endodoncją. Prezes Uniwersyteckiej Kliniki
Stomatologii PUM w Szczecinie. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy.

dr n. med. Adam Kozłowski
3. kadencja w ORL. Członek Komisji Stomatologicznej 7. Kadencji. Specjalista w dziedzinie stomatologii
ogólnej. Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Prowadzi prywatną praktykę
stomatologiczną.

maj-czerwiec 2018

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

7

ORL
lek. Wiesław Kupiński – Wiceprezes
4. kadencja w ORL. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej. Członek Komisji Finansowej. Specjalista
w dziedzinie medycyny rodzinnej. Pracuje w NZOZ Lux Med w Szczecinie. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy.

lek. Magdalena Mączka
2. kadencja w ORL. Przewodnicząca Komisji Socjalnej. Członek Komisji Etyki Lekarskiej. Specjalista w dzie‑
dzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr
1 PUM w Szczecinie.

dr n. med. Mariusz Pietrzak
Członek ORL od 4. kadencji. Prezes ORL w 5. i 6. kadencji. Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia Pody‑
plomowego. Członek Komisji ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, Administracją Publiczną
i Środowiskami Medycznymi oraz Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Specjalista w dzie‑
dzinie chorób wewnętrznych. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Szczecinie. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy.

lek. Karol Ptak
4. kadencja w ORL. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii. Pracuje w NZOZ „MEDI‑
CINA” w Kamieniu Pomorskim. Członek Kolegium Redakcyjnego „Vox Medici”.

dr n. med. Krzysztof Rękawek – Wiceprezes
Pełni funkcję Wiceprezesa ORL drugą kadencję. Członek Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji. Specja‑
lista w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie.

dr hab. n. med. Maciej Romanowski
Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej. Po raz trzeci z rzędu został wybrany
do ORL. W 6. kadencji pełnił funkcję Skarbnika ORL, a w 7. kadencji był Zastępcą Prezesa ORL. W latach
2013‑2017 pełnił funkcję dyrektora ds. medycznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr
2 w Szczecinie. Przez dwie kadencje był senatorem w PUM. Aktualnie zatrudniony jest w Klinice Chirurgii
Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku adiunkta, gdzie do‑
skonali swoje umiejętności w przeszczepianiu wątroby, trzustki, nerek oraz chirurgii ogólnej. Specjalizuje
się w chirurgii laparoskopowej, a w szczególności w małoinwazyjnej chirurgii kolorektalnej.

dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
Członek ORL od 4. kadencji. Wiceprezes ORL 6. i 7. kadencji. Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej 6.,
7. i 8. kadencji. Członek Komisji Etyki Lekarskiej 7. i 8. kadencji. Sekretarz Okręgowej Komisji Wyborczej 7.
i 8. kadencji. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej 7. kadencji (2014‑2016). Członek Naczelnej Rady Lekar‑
skiej 6., 7. i 8. kadencji. Specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Pracuje w ISPL w Szczecinie.
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ORL
dr hab. n. med. Rafał Rzepka
Członek ORL od 7. kadencji. Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Pracuje w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 2 PUM w Szczecinie.

lek. Franciszka Siadkowska
3. kadencja w ORL. Specjalista w dziedzinie medycyny szkolnej, zdrowia publicznego, pediatrii. Członek
Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego 7. i 8. kadencji. Pracuje w Zachodniopomorskim Oddziale Woje‑
wódzkim NFZ w Szczecinie.

lek. Krzysztof Sommerfeld
Członek Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu. Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrz‑
nych. Pracuje w 109 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią w Szczecinie.

prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
3. kadencja w ORL. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 5. kadencji. Przewod‑
niczący Komisji Etyki Lekarskiej 7. i 8. kadencji. Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i transplantologii
klinicznej. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie.

dr n. med. Iwona Szydłowska
2. kadencja w ORL. Specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Specjalista w dziedzinie endokryno‑
logii. Wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Wyborczej. Członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
7. kadencji. Członek Kolegium Redakcyjnego „Vox Medici”. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym nr 1 PUM w Szczecinie, Klinika Ginekologii, Endokrynologii i Onkologii Ginekologicznej.
Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy.

lek. dent. Małgorzata Szydłowska
2. kadencja w ORL. Przewodnicząca Komisji ds. Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu 7. kadencji.
Członek Komisji Stomatologicznej 7. i 8. kadencji. Specjalista w dziedzinie protetyki stomatologicznej.
Pracuje w ISPL w Szczecinie.

lek. Monika Szymańska
2. kadencja w ORL. Członek Komisji Finansowej, Komisji Socjalnej oraz Komisji ds. Praktyk Prywatnych.
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii. Pracuje w Centrum Dializ FNC w Szczecinie.
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ORL
lek. dent. Jerzy Szymczak
2. kadencja w ORL. Członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej 5. kadencji. Członek Komisji Socjalnej 7. i 8.
kadencji oraz Komisji Stomatologicznej 4., 5., 7. i 8. kadencji. Współwłaściciel AOIS Szczecin.

dr n. med. Łukasz Tyszler – Wiceprezes
3. kadencja w ORL. Członek Komisji Stomatologicznej 7. i 8. kadencji. Przewodniczący Komisji Socjalnej
7. kadencji. Specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją. Dyrektor Samodzielnego
Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE” w Szczecinie. Pracuje w Uniwer‑
syteckiej Klinice Stomatologicznej PUM w Szczecinie. Pracuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym
w Szczecinie. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy.

lek. dent. Beata Urbańska
2. kadencja w ORL. Przewodnicząca Komisji ds. Rejestracji Praktyk Prywatnych. Członek Komisji Stomato‑
logicznej 6., 7. i 8. kadencji. Specjalista w dziedzinie stomatologii ogólnej. Właściciel podmiotu leczniczego
NZOZ „DENTMAX” Beata Urbańska.

dr n. med. Jerzy Wiatrow
2. kadencja w ORL. Członek Komisji Etyki Lekarskiej 7. i 8. kadencji. Specjalista w dziedzinie anestezjo‑
logii i intensywnej terapii (I), chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Pracuje w Samodzielnym Publicznym
Zakładzie opieki Zdrowotnej w Choszcznie.

dr n. med. Mariusz Zarzycki
4. kadencja w ORL. Członek Komisji ds. Kultury, Sportu i Rekreacji. Specjalista w dziedzinie położnictwa
i ginekologii. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
w Szczecinie. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy.

dr n. med. Marleta Zienkiewicz
2. kadencja w ORL. Sekretarz ORL 7. kadencji. Członek Komisji Socjalnej. Specjalista w dziedzinie mikro‑
biologii lekarskiej. Pracuje w: Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie, w szpitalu MSWiA
w Szczecinie oraz w Szpitalnym Centrum Medycznym w Goleniowie.

Prezydium ORL w Szczecinie VIII kadencji tworzą:
––
––
––
––
––
––
––
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dr n. med. Magda Wiśniewska – Prezes ORL
lek. Wiesław Kupiński – Wiceprezes ORL
dr n. med. Krzysztof Rękawek – Wiceprezes ORL
dr n. med. Łukasz Tyszler – Wiceprezes ORL
dr n. med. Grzegorz Czajkowski – Sekretarz ORL
dr n. med. Michał Bielewicz – Zastępca Sekretarza ORL
dr n. med. Maciej Górski – Skarbnik ORL

Członkowie Prezydium:
–– dr n. med. Aneta Cymbaluk-Płoska
–– lek. Sławomir Cyprys
–– dr n. med. Mariusz Pietrzak
–– dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
–– prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikowski
–– dr n. med. Mariusz Zarzycki
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RODO w gabinecie lekarskim
– umowa powierzenia
przetwarzania danych osobowych

K

Maria Rachwał-Frankowska
– radca prawny

ażdy lekarz lub lekarz dentysta
prowadzący swój gabinet korzysta
z usług pomiotów trzecich. W wie‑
lu przypadkach kontrahenci gabi‑
netu lekarskiego w celu należytego wyko‑
nania umowy muszą posiadać dostęp do
danych osobowych, którymi administruje
lekarz. Mowa tu zarówno o danych osobo‑
wych pacjentów, jak i danych osobowych
pracowników gabinetu lub kontrahentów
lekarza będących osobami fizycznymi.
Usługi, przy wykonywaniu których
konieczne okazuje się powierzenie
przetwarzanych przez lekarzy danych,
to przykładowo usługi informatyczne,
księgowe i doradcze. Ponadto do powie‑
rzenia danych innemu podmiotowi może
dochodzić przy okazji współpracy gabine‑
tów z laboratoriami, technikami denty‑
stycznymi, podwykonawcami świadczeń
opieki zdrowotnej, serwisantami urządzeń
medycznych, w których przetwarzane
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są dane pacjentów (np. aparaty RTG).
Kontrahenci gabinetu, którym udostępnia
się dane osobowe, są tzw. procesorami
danych.
Z podmiotami przetwarzającymi dane
osobowe w imieniu podmiotu wykonują‑
cego działalność leczniczą konieczne jest
zawarcie umów powierzenia przetwarza‑
nia danych osobowych. Obowiązek ten co
prawda nie jest novum, niemniej stoso‑
wane w Polsce od 25 maja 2018 r. RODO,
czyli Rozporządzenie Parlamentu Euro‑
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobod‑
nego przepływu takich danych oraz uchy‑
lenia dyrektywy 95/46/WE, reguluje tę
kwestię o wiele bardziej rygorystycznie.
RODO określa przede wszystkim, jakie
podstawowe elementy powinna zawierać
umowa powierzenia, są to: przedmiot
przetwarzania, czas trwania przetwa‑
rzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych, kategoria osób,

których dane dotyczą, obowiązki i prawa
administratora, obowiązki podmiotu
przetwarzającego. Zgodnie z art. 28 ust.
3 RODO, umowa lub inny instrument
prawny stanowią w szczególności, że
podmiot przetwarzający:
a) przetwarza dane osobowe wy‑
łącznie na udokumentowane
polecenie administratora
– co dotyczy też przekazywania
danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji między‑
narodowej – chyba że obowiązek
taki nakłada na niego prawo
Unii lub prawo państwa człon‑
kowskiego, któremu podlega
podmiot przetwarzający; w takim
przypadku przed rozpoczęciem
przetwarzania podmiot przetwa‑
rzający informuje administratora
o tym obowiązku prawnym, o ile
prawo to nie zabrania udzielania
takiej informacji z uwagi na waż‑
ny interes publiczny;
b) zapewnia, by osoby upoważ‑
nione do przetwarzania da‑
nych osobowych zobowiązały
się do zachowania tajemnicy
lub by podlegały odpowiednie‑
mu ustawowemu obowiązkowi
zachowania tajemnicy;
c) podejmuje wszelkie środki wy‑
magane na mocy art. 32;
d) przestrzega warunków korzy‑
stania z usług innego podmiotu
przetwarzającego, o których
mowa w ust. 2 i 4;
e) biorąc pod uwagę charakter
przetwarzania, w miarę moż‑
liwości pomaga administra‑
torowi poprzez odpowiednie
środki techniczne i organi‑
zacyjne wywiązać się z obo‑
wiązku odpowiadania na
żądania osoby, której dane
dotyczą, w zakresie wykony‑
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wania jej praw określonych
w rozdziale III;
f) uwzględniając charakter prze‑
twarzania oraz dostępne mu
informacje, pomaga admi‑
nistratorowi wywiązać się
z obowiązków określonych
w art. 32‑36;
g) po zakończeniu świadczenia
usług związanych z przetwa‑
rzaniem zależnie od decyzji
administratora usuwa lub
zwraca mu wszelkie dane
osobowe oraz usuwa wszelkie
ich istniejące kopie, chyba że
prawo Unii lub prawo państwa
członkowskiego nakazuje prze‑
chowywanie danych osobowych;
h) udostępnia administrato‑
rowi wszelkie informacje
niezbędne do wykazania
spełnienia obowiązków okre‑
ślonych w niniejszym artykule
oraz umożliwia administratorowi
lub audytorowi upoważnionemu
przez administratora przeprowa‑
dzanie audytów, w tym inspekcji,
i przyczynia się do nich.

W tym miejscu warto jeszcze zwrócić
uwagę na problematykę dostępu lekarzy
„kontaktowców” do danych osobowych pa‑
cjentów podmiotu leczniczego. W mojej
ocenie lekarze prowadzący praktyki za‑
wodowe wyłącznie w siedzibie podmiotu
leczniczego nie są procesorami danych,
a co za tym idzie nie ma konieczności
zawierania z nimi umów powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Należy
bowiem zwrócić uwagę na postanowienia
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta, zgodnie z którymi do

przetwarzania danych zawartych w do‑
kumentacji medycznej, o której mowa
w art. 25 ust. 1, w celu ochrony zdrowia,
udzielania oraz zarządzania udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, utrzymania syste‑
mu teleinformatycznego, w którym prze‑
twarzana jest dokumentacja medyczna,
i zapewnienia bezpieczeństwa tego syste‑
mu, są uprawnione: osoby wykonujące
zawód medyczny; inne osoby wykonują‑
ce czynności pomocnicze przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych, a także czynności
związane z utrzymaniem systemu telein‑
formatycznego, w którym przetwarzana
jest dokumentacja medyczna, i zapewnie‑
niem bezpieczeństwa tego systemu, na
podstawie upoważnienia administratora
danych. Skoro więc uprawnienie do prze‑
twarzania danych dla osób wykonujących
wynika z samego przepisu prawa, nie ma
potrzeby zawierania z takimi lekarzami
umów powierzenia przetwarzania danych.
Stanowisko to jest zresztą zbieżne z pro‑
jektowaną treścią kodeksu branżowego
w podmiotach wykonujących działalność
leczniczą.
W końcu dodać należy, iż umów powie‑
rzenia przetwarzania danych osobowych
nie zawiera się z osobami przetwarzają‑
cymi dane w ramach struktur organiza‑
cyjnych gabinetu, tj. z pracownikami lub
zleceniobiorcami zatrudnionymi w gabine‑
cie. Osobom tym należy natomiast nadać
upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych.

W praktyce, w odniesieniu do przed‑
miotu przetwarzania, jego celu i charakte‑
ru, najprościej odnieść się do postanowień
umowy podstawowej wiążącej gabinet
z danym kontrahentem, a także uzależ‑
nić okres związania umową powierzenia
przetwarzania danych od okresu obowią‑
zywania umowy podstawowej.
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KOMUNIKAT OIL
OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA W SZCZECINIE
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 11
71-332 Szczecin

Informacja administratora dotycząca
przetwarzania danych osobowych
Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO)* z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, z siedzibą
przy ul. Marii Skłodowskiej‑Curie 11, 71‑332 Szczecin,
tel. kontaktowy: 91 487 49 36 (centrala); e‑mail: biuro@
oil.szczecin.pl.
2. Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie przetwarza
dane w celu:
a) realizacji zadań ustawowych i statutowych wynikają‑
cych w szczególności z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na podsta‑
wie art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust 2 pkt. d) RODO.
b) realizacji innych zadań statutowych z wykorzystaniem
danych osobowych uzyskanych na podstawie udzielonej
zgody. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
3. O
 bowiązek podania danych wynika z właściwych prze‑
pisów prawa, a w szczególności z ustawy o izbach lekar‑
skich, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz
ustawy o działalności leczniczej, z wyjątkiem danych oso‑
bowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją
niepodania wymaganych ustawą danych osobowych jest
brak możliwości realizacji zadań ustawowych.
4. Odbiorcami danych mogą być:
a) Naczelna Izba Lekarska lub inne okręgowe izby le‑
karskie – w związku z realizacją przez nie zadań wy‑
nikających z ustawy o izbach lekarskich oraz ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
b) podmioty biorące udział w procesie kształcenia przeddy‑
plomowego i podyplomowego lekarza i lekarza dentysty
– w związku z wykonywanymi przez te podmioty zada‑
niami na podstawie odrębnych przepisów ustawowych;
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c) inne podmioty wymienione w art. 52 ust. 1‑3 ustawy
o izbach lekarskich, w zakresie lub celu wskazanych
w tych przepisach,
d) w ykonawcy świadczący usługi na rzecz OIL w Szczeci‑
nie, w ramach zleceń na administrowanie i serwisowa‑
nie systemami informatycznymi, na usługi doradcze itp.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane od‑
biorcom w państwach trzecich oraz organizacjom mię‑
dzynarodowym oraz nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. D
 ane osobowe będą przechowywane tak długo, jak długo
osoba, której dane dotyczą, będzie członkiem OIL w Szcze‑
cinie, a po tym czasie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub
wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. w celach
archiwalnych. Dane przetwarzane na podstawie zgody
będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne
do osiągnięcia celów.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. d ostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunię‑
cia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w grani‑
cach określonych przepisami prawa,
2. w niesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
3. k ontaktowania się z Inspektorem ochrony danych
OIL w Szczecinie we wszystkich sprawach związanych
z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywa‑
niem praw przysługujących Pani/Panu na mocy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych, e‑mail:
iod@oil.szczecin.pl.
* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych,
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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Dzień Dziecka z OIL w Szczecinie

T

radycją stało się już organizowa‑
nie imprezy integracyjnej z okazji
Dnia Dziecka dla członków naszej
OIL. W tym roku w słoneczną nie‑
dzielę 10.06.2018 r. w godz. 11.00‑14.00
uczestnicy bawili się w „Family Garden”
przy ul. Daniela 19 w Dołujach. Piękna
pogoda i marka tego wydarzenia przycią‑
gnęły jak zwykle tłumy milusińskich wraz
z opiekunami. W sumie było nas ponad
650 osób! Organizatorzy zapewnili mnó‑
stwo atrakcji. Dzieciaki nie mogły oderwać
wzroku od pokazu żonglerki, szczudlarzy
chodzących sprawnie w wesołych strojach.
Pokaz magii zainteresował również nieco
starszych uczestników zabawy. Nie zabrakło
trampolin i dmuchańców, gigantycznych
baniek mydlanych oraz malowania buziek.
Rodzinnie można było pograć na boisku do
koszykówki i tenisa, a także na stołach do
ping‑ponga oraz „piłkarzykach”. Po „tru‑
dach” zabaw można było się posilić potra‑
wami z grilla, gdzie znalazły się zarówno
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propozycje dla dzieciaków, jak i dorosłych.
Było bardzo gorąco, więc ogromnym powo‑
dzeniem cieszyły się smakowe wody, soki
i napoje. Na zakończenie dzieci uczestni‑
czyły w licznych konkursach i zabawach
oraz były obdarowywane figurkami z ba‑
lonów skręcanymi na ich oczach. Wiele
z nich przy tej okazji nauczyło się tej jakże
widowiskowej sztuki. Zamieszczamy sporo

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

zdjęć z tej imprezy, bo same słowa tu nie
wystarczą. Było bardzo kolorowo i wesoło!
Czas biegł wszystkim bardzo szybko i mie‑
liśmy okazję poznać prawdę powiedzenia,
że wszystko, co miłe, szybko się kończy.
Uczestnicy spotkania żegnali się, pozostając
w nadziei na kolejne takie imprezy. A zatem
– do zobaczenia!

VOX MEDICI

DZIEŃ DZIECKA
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ESKULAPY

Eskulapy 2018

W

Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Szczecinie dnia 7 czerwca
2018 r. odbyła się uroczystość
50‑lecia wydania dyplomu,
w czasie której tradycyjnie wręczone zo‑
stały statuetki „ESKULAPA”.
Pamiątkowymi statuetkami uhono‑
rowanych zostało 52 lekarzy i 16 lekarzy
dentystów, członków naszej izby.
W uroczystości wzięli również udział:
Prorektor ds. Klinicznych Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie –
prof. dr hab. n. med. Piotr Gutowski jako
gość honorowy oraz gospodarze – Prezes
ORL w Szczecinie – dr n. med. Magda Wi‑
śniewska i Przewodnicząca Koła Seniora
– dr Halina Teodorczyk.
Część oficjalna wypełniona była prze‑
mówieniami oraz pełnymi serdeczności
gratulacjami dla Wszystkich Jubilatów.
Nie zabrakło również tradycyjnego ju‑
bileuszowego tortu.
Obchody 50‑lecia dyplomu były dla
wielu okazją do spotkania się po latach
i powspominania wspólnie spędzonych lat
studenckich.
Wszystkim Jubilatom składamy najser‑
deczniejsze gratulacje!
Osoby, które nie mogły uczestniczyć
w uroczystości, zapraszamy do odbioru
statuetek „ESKULAPA” w sekretariacie
izby.
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VII Dzień Mózgu
prof. Andrzej Potemkowski –
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. Jerzy Samochowiec
– Przewodniczący Komitetu Naukowego

VII

Międzyuczelniana Konferen‑
cja Dzień Mózgu w Szcze‑
cinie pod hasłem: „Mózg
pod presją współczesności –
technologie – pomoc czy zagrożenie”, odbyła
się 7 kwietnia br. i zgromadziła rekordową
liczbę słuchaczy – na stronie internetowej
zgłosiło się ich 1089. Jak co roku wielu było
lekarzy – do tej pory wydano prawie 250
certyfikatów. Cieszy udział wielu pokoleń
słuchaczy: lekarzy seniorów i studentów
medycyny, doświadczonych psychologów
i studentów psychologii oraz wszystkich
zainteresowanych tematyką mózgu szcze‑
cinian. Organizatorów cieszy, że ta otwarta
dla wszystkich konferencja stała się najwięk‑
szym tego typu wydarzeniem w Szczecinie.
Mimo że konferencja odbywała się w jednej
z największych i najładniejszych w Szcze‑
cinie sal konferencyjnych – auli Wydziału
Humanistycznego Uniwersytetu Szczeciń‑
skiego – organizatorzy – Zakład Psycholo‑
gii Klinicznej i Psychoprofilaktyki Instytutu
Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego
oraz Katedra i Klinika Psychiatrii PUM –
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zmuszeni zostali do transmisji wykładów do
dodatkowej sali.
Po powitaniu uczestników przez prof.
Andrzeja Potemkowskiego – przewodni‑
czącego Komitetu Organizacyjnego i prof.
Jerzego Samochowca – przewodniczącego
Komitetu Naukowego słowo wstępne wygło‑
sili: rektor Pomorskiego Uniwersytetu Me‑
dycznego prof. Bogusław Machaliński i pro‑
rektor ds. finansów i rozwoju Uniwersytetu
Szczecińskiego prof. Waldemar Gos. Skoro
mowa była o technologiach: na Dzień Mózgu
zawitał też rektor ZUT prof. Jacek Wróbel.
Wszyscy mówcy podkreślili, że Dzień Mó‑
zgu mocno wpisuje się w obchody 70‑lecia
PUM i 10‑lecia Instytutu Psychologii US.
Wszystkim wykładom przysłuchiwali się też:
dziekan Wydziału Lekarskiego PUM prof.
Leszek Domański, prof. M. Chosia, prof.
B. Gawrońska‑Szklarz, prof. B. Mroczek.
Pierwszą sesję: Nowe technologie – wielkie nadzieje poprowadziły panie dziekan Wy‑
działu Nauk o Zdrowiu PUM prof. Beata
Karakiewicz i Wydziału Humanistycznego
US prof. Urszula Chęcińska, a wykład otwie‑
rający konferencję pt. Czy technologie mogą
pomóc mózgowi? wygłosił światowej sławy
naukowiec prof. Włodzisław Duch z UMK
w Toruniu. Profesor specjalizujący się w fi‑
zyce komputerowej, informatyce stosowanej
i kognitywistyce, analizach działania mózgu,
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

był prezydentem Europejskiego Stowarzy‑
szenia Sieci Neuronowych, pracował w pre‑
stiżowych uczelniach Chin, USA, Niemiec
i Japonii. Był w grupie doradców naukowych
Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań
nad Mózgiem oraz amerykańskiego Instytu‑
tu Mózg‑Umysł. Prof. Duch stworzył w To‑
runiu supernowoczesne na skalę światową,
posiadające własny rezonans magnetyczny
Laboratorium NeuroKognitywne, skupiają‑
ce zespół wybitnych specjalistów z różnych
dziedzin neuronauk. Prof. Duch stwierdził:
„Coraz więcej rozumiemy, coraz więcej
potrafimy, ale coraz bardziej też możemy
mózg popsuć. Mózg to najbardziej złożony
obiekt w znanym wszechświecie – ma ponad
100.000 miliardów połączeń nerwowych”.
Profesor zadając pytanie, skąd człowiek
tyle wie o sobie, jak wchodzi w interakcje
z innymi ludźmi, ze środowiskiem i czy
możliwe jest powstanie cudownej pigułki
na inteligencję, stwierdził, ze powstała nowa
dziedzina nauki – neuroedukacja, a w roz‑
woju technologii „poprawiających” mózg
widoczne jest niesamowite przyspieszenie.
Intrygujące relacje mózg‑komputer‑mózg
zmieniają podejście do różnych chorób.
Stało się możliwe pobudzanie mózgu na
wiele sposobów, by utrzymać uwagę i nie
robić błędów. Prof. Duch podał przykład
amerykańskiej agencji DARPA – realizu‑
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jącej zaawansowane projekty badawcze
w obszarze obronności, wykorzystujące
komputery m.in. do kierowania zachowa‑
niem żołnierzy na polu walki. Ciekawie od‑
niósł się do neuromorficznych komputerów
i postępującej cyborgizacji. Podał przykład,
jak komputer wygrywa z mistrzem świata
w szachach, podejmuje trafniejszą decyzję
o ataku i sposobie działań na polu walki.
Podsumowując swój rewelacyjny wykład,
prof. Duch stwierdził, że kończy się era zwie‑
rzęcego rozwoju, zaczyna natomiast świa‑
domego programowania i dlatego pojawiają
się wielkie problemy moralne i spory, czy
„naprawiać mózgi źle działające”. Opierając
się na prawach neurobiologii, wykładowca
podkreślił, że nie, bo natura „jest sprawą
świętą”. Profesor Duch stwierdził na koniec,
że współczesne technologie stały się zagro‑
żeniem dla współczesnych demokracji, które
poprzez wpływ manipulacji, socjotechnik
nie są już w pełni oparte na wolnych, indy‑
widualnych wyborach, o czym już głośno
zrobiło się na świecie.
Kolejnym mówcą był prorektor ds. na‑
uki PUM prof. Jerzy Samochowiec, którego
wykład nosił tytuł: Technologie XXI wieku
a diagnostyka i terapie zaburzeń psychicz-
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nych. Profesor wskazał, jak ważny w psy‑
chiatrii jest postęp naukowy, jak współczesne
technologie, m.in. robotyka, mogą wesprzeć
w leczeniu chorego psychicznie. Do tak
oczekiwanych przez środowiska zarówno
chorych i ich bliskich, jak i lekarzy, Innowacji w leczeniu choroby Alzheimera odniósł się
prof. Andrzej Potemkowski. Mimo że ryzyko
zachorowania na tę chorobę obniża się o ok.
3% rocznie, to wydłużanie czasu życia powo‑
duje, że chorych jest coraz więcej. Trwają
intensywne badania wyjaśniające patologię
związaną z kaskadą amyloidową i białkiem
tau. Wnioski wypływające z badania PET
dzielą w świetle tegorocznych publikacji cho‑
robę Alzheimera na kilka typów i sugerują
metody leczenia – niestety będące nadal
w fazie badań klinicznych. Optymistycznie
innowacyjnych, nowych leków w tej chorobie
spodziewać się można będzie ok. 2028 roku,
czyli za ok. 10 lat.
Drugą sesję pt. Nowe technologie w leczeniu otworzył wykład prof. Leszka Sagana
– Chirurgia umysłu – naukowa fantazja
czy rzeczywistość? Profesor, będący Hono‑
rowym Obywatelem Szczecina, Lekarzem
Roku w plebiscycie Hipokrates, we wspania‑
ły sposób, ilustrowany filmami obrazującymi

rewelacyjne efekty wprowadzanych przez
niego innowacyjnych technologii w neuro‑
chirurgii, przykuł uwagę słuchaczy i zebrał
chyba największe brawa ze wszystkich wy‑
kładowców. Prof. Jan Lubiński, jako kolejny
mówca, którego szczecinianom przedsta‑
wiać nie trzeba, pokazał, jakie znaczenie
w onkologii mają selen, cynk i arsen. Tę
sesję zakończył wykład prof. Przemysława
Nowackiego, kierownika Katedry i Kliniki
Neurologii PUM pt. Guzy mózgu – poznanie ich biologii drogą do nowych terapii.
Z tego arcytrudnego dla „niemedyków”
tematu past‑prezes Polskiego Towarzystwa
Neurologicznego wywiązał się, tak jak było
w przypadku jego wcześniejszych wykładów
na wszystkich dotychczasowych Dniach Mó‑
zgu, po prostu genialnie.
Trzecią sesję noszącą tytuł Niebezpieczeństwa nowych technologii otworzył
wykład prof. Beaty Karakiewicz: Zdrowie
psychiczne Polaków – aktualne zagrożenia
i prognozy. Pani Profesor przedstawiła wiele
ciekawych danych, prognoz i zagrożeń, do
których odniósł się następny wykładowca
dr Bogusław Habrat – wieloletni kierownik
Zespołu Profilaktyki i Leczenia Uzależnień
Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warsza‑
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wie, przewodniczący Komisji ds. Uzależnień
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
przewodniczący elekt Polskiego Towarzy‑
stwa Badań nad Uzależnieniami. Jego
wykład pt. Problemowe korzystanie z nowych technologii: nałóg czy tylko strach
ma wielkie oczy? nie dość, że polemizujący
z treściami poprzedniczki, to poprowadzony
był w nietypowym humorystycznym stylu, co
powodowało chyba najżywsze reakcje sali.
Dr Habrat wskazał na rzeczywiste zdrowot‑
ne zagrożenia związane z uzależnieniami
od alkoholu i tytoniu i prowokująco pytał
o zdrowotne skutki związane np. z nadmier‑
nym, niekontrolowanym korzystaniem z te‑
lefonu komórkowego. Prelegent wskazując,
że nadużywa się określenia uzależnienie,
wyjaśniając znaczenie definicji nałogu, jest
autorem jedynej w omawianym temacie
polskiej książki zatytułowanej: Zaburzenia
uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi
behawioralne. Dobrze, że atmosferę pew‑
nego niepokoju wywołanego treściami po‑
przednich dwóch wykładów rozładowała jak
zwykle precyzyjnym, wspaniałym wykładem
konsultant wojewódzka z zakresu psychiatrii
dr hab. Justyna Pełka Wysiecka. I był to
bardzo wyważony głos w temacie: Nowe

technologie to nowy styl życia... a co
na to psyche?
Konferencji towarzyszyła także Szcze‑
cińska Sesja Naukowych Plakatów Psycho‑
logicznych, przygotowana przez Instytut
Psychologii US oraz Międzyuczelniane
Koło Psychologii Klinicznej „Psyche”. Sesja
stworzyła możliwość zaprezentowania prac
naukowych z zakresu psychologii w formie
posteru. Wszystkie z 31 posterów zyskały
wysokie oceny jury, a I miejsce przyznało
zespołowi: Paweł Muniak, prof. Dariusz
Doliński i dr Wojciech Kulesza z Uniwer‑
sytetu Humanistycznego SWPS za poster:
Kłamstwo a efekt kameleona.
Organizatorzy Dnia Mózgu z satysfakcją
podkreślają, o czym mówili także rektorzy
w swoich wystąpieniach, że konferencja jest
przykładem współpracy międzyuczelnianej,
ale także jednoczenia wokół tematyki zwią‑
zanej z mózgiem różnych podmiotów orga‑
nizacyjnych oraz szerokiego kręgu słuchaczy
– lekarzy, studentów medycyny, psychologii
oraz studentów uniwersytetów III wieku.
I co bardzo ważne, wszyscy słuchacze mieli
świadomość, że konferencja mogła się odbyć
tylko i wyłącznie dzięki wsparciu Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie, której na ręce

obecnej na konferencji pani prezes ORL
dr Magdy Wiśniewskiej złożono gromkimi
brawami podziękowania na zakończenie
konferencji.
Konferencja odbiła się szerokim echem
w mediach szczecińskich. Wielką satysfak‑
cją dla jej organizatorów była wypowiedź
jednego ze słuchaczy zamieszczona na stro‑
nie internetowej Radia Szczecin: Jestem
trzeci raz z rzędu na konferencji, zawsze
dowiaduję się czegoś nowego! – Zbudowanie konferencji naukowej z udziałem takich
specjalistów, tak chętnie słuchających młodych słuchaczy, jest po prostu mistrzostwem
świata. – Gdy poznałam tematy dzisiejszych
wykładów, byłam dość sceptycznie do tego
nastawiona, nie widziałam racjonalnego
połączenia między technologią a mózgiem,
brzmiało to jak science fiction, a okazało
się, że jest to blisko nas. Szczecin ma sławę
z powodu zlotu żaglowców, Filharmonii,
wspaniałych wystaw w Muzeum Narodowym, ale Szczecin ma niesamowitą konferencję, to naprawdę poszerza horyzonty.
W imieniu organizatorów zapraszamy na
kolejny VIII Dzień Mózgu, najprawdopo‑
dobniej 13 kwietnia 2019 roku, a mówić
będziemy chyba o mózgu i sztuce.

Staż podyplomowy

K

lek. Hanka Wiśniewska

ończę studia, i co dalej?” – to py‑
tanie stawia sobie każdy student
6 roku. Nasi studenci powoli
przeistaczają się w absolwentów
kierunku lekarskiego, a niebawem zaczną
pracę zawodową. Rok temu sama miałam
przed sobą wiele wątpliwości i pytań, jak
będzie wyglądało moje życie po studiach,
z tego też powodu Komisja Młodego Leka‑
rza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie zorganizowała spotkanie dotyczące
stażu podyplomowego. Spotkanie odbyło się
w dniu 6 czerwca 2018 r. w auli na terenie
Samodzielnego Publicznego Szpitala Kli‑
nicznego nr 1 w Szczecinie. W spotkaniu
wzięła udział Pani Prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Mag‑
da Wiśniewska, Pani Agnieszka Śliwińska
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego, członkowie Komisji
Młodego Lekarza ORL w Szczecinie – lek.
Michał Bulsa oraz lek. Hanna Wiśniewska
– oraz studenci 6 roku kierunku lekarskie‑

„
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go. W trakcie spotkania przedstawiliśmy
procedurę rekrutacji na staż podyplomowy,
wyjaśniliśmy, jakich formalności trzeba do‑
pełnić, aby móc taki staż rozpocząć, jakie
obowiązki czekają na młodego lekarza sta‑
żystę w pierwszym miejscu zatrudnienia

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

oraz odpowiedzieliśmy na wiele padających
ze strony studentów pytań. Myślę, że to
spotkanie było potrzebne i rozwiało wiele
wątpliwości nowej kadry lekarzy. Trzymamy
kciuki i życzymy powodzenia.
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Międzynarodowy Przegląd Lekarzy
Śpiewających 25-26 maja 2018 r.
prof. dr hab. n. med. Jacek Rudnicki

O

braz Jeana‑Baptiste’a Regnaulta
z 1786 r. Kobieta rysuje kciukiem
portret ukochanego mężczyzny, wi‑
dać jego cień i postać z prawej. Ob‑
raz jest aktem psychologii raczej niż sztuki
starożytnej. Mówi o tęsknocie i przywołuje
pamięć. W tym wypadku sztuka pozwala
zatrzymać, niemal ożywić w pamięci rzeczy,
osoby, które odeszły, a które kochamy.

Jean‑Baptiste Regnault 1786 r.

Pamięć to jedna z najważniejszych
funkcji wspierania sztuką leczenia pacjen‑
tów. Wskutek choroby swojej i najbliższych
utracili wiele. Samo słowo ożywić – reanimować jest terminem medycznym, a do
tego ociera się o reinkarnację. Zaraz przy‑
pomina mi się ludowa piosenka o Maćku,
który umarł i leży na desce, a gdyby mu
zagrali, to jeszcze by zatańczył.

maj-czerwiec 2018

Pablo Picasso, którego obrazy są kano‑
nem światowym, ma w swoim dorobku
kilka aforyzmów, któ‑
re pozwolą lepiej le‑
karzom zrozumieć
biologię, chorobę
i nawiązać nieco inne
relacje z pacjentami.
Cyt. „Artysta musi
umieć przekonywać Pablo Picasso
ludzi o szczerości
swoich kłamstw”. „Nie zrozumiecie sztuki,
póki nie zrozumiecie, że w sztuce 1+1 może
dać każdą liczbę z wyjątkiem 2”. „Sztuka
to kłamstwo, które pozwala uświadomić
sobie prawdę”. „Komputery są bezużyteczne. Mogą nam dać tylko odpowiedź”. Pro‑
szę podstawić w miejsce artysta – lekarz,
a sens pozostaje trafny.
Na koniec sentencja kompozytora es‑
tońskiego Arvo Pärta:
„W sztuce wszystko
jest możliwe i jednocześnie nic nie jest
konieczne”. Czyż nie
jest podobnie? Medy‑
cyna sama w sobie
jest sztuką, ale w po‑ Arvo Pärt
łączeniu ze sztuką
jest filozofią, czyli mądrością.
Jak sądzę, każdy członek zespołu tera‑
peutycznego miałby wiele do powiedzenia,
uzupełnienia, porównania, wyciągnięcia

wniosków, budowy swoich pojęć o medy‑
cynie. Zachowanie zdrowia, życia i jego
koniec mają dla nas wartość, którą dobrze
jest sobie uświadomić właśnie poprzez
sztukę i filozofię.
Miejscem do tego odpowiednim jest na
pewno koncert dla pacjentów Zachodnio‑
pomorskiego Centrum Onkologii. Trzeba
zobaczyć i wysłuchać chorych trzymają‑
cych się kroplówek z cytostatykami, jak
z przyjaciółmi ich życia, orężem walki, pa‑
mięci i nadziei. A jedno z powiedzeń mówi,
cyt.: „Możemy wiele stracić nie przez brak
zdolności, ale przez nieobecność nadziei”.
Medycyna, sztuka i filozofia taką nadzieję
pozwalają mieć, dają ją.
Drugim miejscem, w którym można
to poczuć, jest sesja naukowa w hotelu
„Focus”, która tym razem mówiła o śro‑
dowisku i jego wpływie na zdrowie ludzi,
którą przygotował Ryszard Kotla. Nie mógł
oczywiście wyczerpać tematu, ale wiele
nam przybliżył, głównie ze sfery magne‑
tyzmu ziemskiego.
Ostatnią częścią przeglądu był koncert
finałowy w Starej Rzeźni. W tym roku
zrezygnowaliśmy z wyłonienia zwycięzcy,
ponieważ śpiewamy nie dla nagrody, ale
dla pacjentów. Wykonawcy koncentrują
się na chorych, a nie na nagrodzie, tę do‑
stali wszyscy w postaci pięknych malun‑
ków magnolii z pracowni artystycznej Pani
Barbary Kleist Jubiler Szczecin. Kolejną
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KULTURA
zasadniczą zmianą był udział otwarty dla
wszystkich zawodów medycznych zespo‑
łów terapeutycznych. Ta zmiana jest taką
samą, jaka w ostatnich latach dokonała się
w medycynie.
W koncercie udział brali: Michael
Herbich, zespół „Druga Klinika”, Karolina
Kłoda z towarzyszeniem Artura Mierzec‑
kiego, Magdalena Żak i Marek Boberski
oraz Dominik Good. Pominąłem tytuły
zawodowe oraz nie opisuję, jak śpiewali
i grali. To pierwsze dlatego, że na scenie
byli artystami, to drugie ponieważ ładunek

emocjonalny, jaki wytworzyli, jest trudny
do zmierzenia i opisania. Czas koncertu
biegnie inaczej, inaczej czujemy nasze i in‑
nych życie. Na koncercie znalazła się grupa
osób z poważnymi zaburzeniami zdrowia,
siedzieli, słuchali, osią ich zainteresowania
była sztuka w wykonaniu lekarzy, fizjotera‑
peutów, którzy na co dzień pobierają krew,
a na koncercie z powrotem ją wtłaczają
piosenką i muzyką.
Gwiazdą koncertu był Mr. Tomm ze
Szczecina, który parodiował gwiazdy świa‑
towej estrady, przebierając się, śmiejąc

i wkładając w to tyle energii, że starczyłoby
na elektrownię w niewielkim miasteczku.
Organizatorami wydarzenia były Okrę‑
gowa Izba Lekarska w Szczecinie i Senat
Obywateli Szczecina. Przewodniczącymi
komitetu organizacyjnego byli Jacek Rud‑
nicki i Grzegorz Czajkowski, członkami Jo‑
lanta Boguszewska i Wojciech Żebrowski,
kierownikiem artystycznym Iwona Char‑
kiewicz, całość prowadził Andrzej Oryl.
Patronat medialny sprawował Biuletyn
Okręgowej Izby Lekarskiej „Vox Medici”.

VIII edycja MUSICA MORES CONFIRMAT

T

dr n med. Wojciech Żebrowski

egoroczny VIII Międzynarodowy
Przegląd Lekarzy Śpiewających
Musica Mores Confirmat zgro‑
madził ogółem 10 wykonawców
z Polski – solistów, duety i zespoły. Wśród
uczestników byli lekarze kilku specjalno‑
ści medycznych, reprezentanci środowisk
medycznych Łodzi, Zielonej Góry, Opola,
Wrocławia, Poznania i Szczecina. Po raz
pierwszy mieliśmy też okazję podziwiać
muzykalność małżeństwa samodzielnych
pracowników nauki z PUM Szczecin.
Zgodnie z tradycją w przeddzień
koncertu galowego, w piątek 25 maja br.,
wszyscy wykonawcy odwiedzili Zachodnio‑
pomorskie Centrum Onkologii i dali tam
swój recital. Pacjenci kolejny raz okazali
się wdzięcznymi słuchaczami, nagradzając
wokalistów szerokimi uśmiechami i go‑
rącymi brawami, zaś śpiewający lekarze
odwzajemniali ich rekcję ze wzruszonym
sercem. Podziękowania należą się zatem
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wszystkim aranżerom tego spotkania –
wykonawcom, personelowi medycznemu
szpitala i członkom komitetu organizacyj‑
nego.
W sobotni poranek goście i miejsco‑
wi lekarze z rodzinami integrowali się
na statku „Dziewanna”. Start i meta były
przy Dworcu Morskim, ale nie one były
najważniejsze. W odróżnieniu od wielu
dyscyplin sportowych najcenniejsze było
to co w środku, czyli fascynująca opowieść
o „szczecińskiej Amazonii”. Prowadził ją
w sposób lekki, łatwy i przyjemny, przy
ciastku i kawie, przewodnik i znany po‑
pularyzator przyrody pan Ryszard Kotla.
Jego snuta ze swadą i znawstwem opo‑
wieść o trasie i jej atrakcjach sprawiła, że
2 godziny rejsu upłynęły w sposób prawie
niedostrzegalny dla słuchaczy. Dzień wcze‑
śniej, w piątek o godzinie 19.00, podczas
konferencji problemowej zorganizowanej
w hotelu FOCUS, ten sam mówca czarował
słuchaczy swoją wiedzą przyrodniczą. Oma‑
wiając temat wpływu miejsca zamieszkania
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na zdrowie, ukazywał etapy rozwoju naszej
planety i niektórych chorób.
Koncert galowy miał miejsce w sobotnie
popołudnie 26 maja br. w Starej Rzeźni
na szczecińskiej Łasztowni. Salę wypełni‑
ła środowiskowa elita, ceniąca sobie miłą
atmosferę i dobrą rozrywkę. Profesjonalne
prowadzenie koncertu galowego zapewnił
pan Andrzej Oryl – mistrz kulturalnej kon‑
feransjerki. Pamiątkowe nagrody wykonane
w pracowni artystycznej pani Barbary Kleist
miały formę oryginalnych obrazów kwiatu
magnolii. Otrzymali je wraz z dyplomami
wszyscy śpiewający z rąk dr Iwony Charkie‑
wicz – dyrektora artystycznego – i prof. dr
hab. med. Jacka Rudnickiego – przewod‑
niczącego komitetu organizacyjnego oraz
jury. Niewinny catering wieńczący wieczór
stanowił dobrą okazję do osobistego spo‑
tkania publiczności z wykonawcami i orga‑
nizatorami, wymiany wrażeń i wykonania
pamiątkowych zdjęć.
W VIII Przeglądzie wystąpili: zespół
„Druga Klinika”, Marek Boberski, Michael
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Herbich, Dominik Good, Karolina Kłoda,
Artur Mierzecki, Magdalena Żak. Popisy
wokalne lekarzy uświetnił artysta zawodowy
Mr Tomm – gwiazda wieczoru. Naśladu‑
jąc w sposób sugestywny i dowcipny ikony
światowej estrady, rozbawił zebraną publicz‑
ność swoimi popisami i bisami, wzbogacając
emocjonalnie i artystycznie koncert galowy.
To był kolejny udany przykład przemyśla‑
nego doboru gwiazdy wieczoru.

Organizatorami VIII Międzynarodowe‑
go Przeglądu Lekarzy Śpiewających była
Okręgowa Izba Lekarska oraz Stowarzy‑
szenie Senat Obywateli Szczecina. Warto
zapamiętać ten duet. Ich ośmioletni mariaż
zapewnił szczecińskiej imprezie unikalny
charakter środowiskowego wydarzenia
artystycznego, na które się czeka. Szcze‑
gólnego podkreślenia wymaga trafność
koncepcji oraz formuły organizacyjnej
Przeglądu. Jego istota tkwi w promocji

i emocji, w połączeniu uzdrawiającego
wpływu muzyki z promocją naszego mia‑
sta oraz integracją środowiska zawodowego
lekarzy. Mamy oryginalną imprezę z dużym
potencjałem rozwojowym, która w równym
stopniu emocjonuje i satysfakcjonuje pa‑
cjentów, wykonawców i słuchaczy. Takiej
perfekcji koncepcyjnej własnych projektów
oraz równie udanej ich realizacji należa‑
łoby życzyć decydentom naszego miasta,
regionu i państwa.

Pierwsza
Nagroda

W

Mieczysław Chruściel

dniu 18 maja br. już po raz szes‑
nasty w pięknym pałacu przy
ulicy Czerwonej zorganizowa‑
no Ogólnopolską Wystawę Ma‑
larstwa Lekarzy. Malarstwo lekarzy, jak co
roku wiosną, znów stało się najważniejszym
tematem pracy Komisji Kultury Okręgowej
Izby Lekarskiej w Łodzi. 63 lekarzy róż‑
nych specjalności nadesłało swoje obrazy.

maj-czerwiec 2018

Regulamin tej prezentacji dopuszczał po‑
kazanie dwóch prac jednego autora. Ustę‑
pujący prezes łódzkiej Izby, doktor Grze‑
gorz Mazur, otwierając wernisaż, wyraził
wdzięczność i podziękowanie twórcom za
propagowanie malarstwa, jako swoistej
sztuki widzenia świata i przetwarzania jej
za pomocą malarskich środków wyrazu,
zgodnie z własną wrażliwością, poczuciem
estetyki i emocjami. Działalność malarska
jest jedną z najczęściej występujących po‑
zazawodowych pasji w naszym środowisku.
Malujemy coraz więcej. Nasze obrazy, po‑
darowane naszym bliskim lub znajomym
(czasem nawet sprzedane), znajdują się
w kolekcjach prywatnych, niekiedy zdobią
ściany instytucji państwowych czy kościo‑
łów. Obrazy te traktujemy zazwyczaj nie‑
zwykle poważnie, są one dla nas jak dzieci,
które przekazujemy w dobre ręce, a te naj‑
bardziej umiłowane pozostawiamy sobie.
Przedstawianie świata w obrazach ma sens
nie tylko w sposobie terapeutycznego od‑
reagowania codziennego stresu, ale także
sprzyja zachowaniu równowagi i higieny
psychicznej, tak koniecznej w uprawianiu
naszego zawodu. Lekarze od dawna próbują
odnaleźć związek między swoimi dwiema
miłościami – medycyną i malarstwem. Na
próżno. Można powiedzieć tylko to, że obie
te dyscypliny humanistycznej działalności
człowieka są nieskończoną sztuką. Wyma‑
gają zatem dobrego zdrowia, zdyscyplino‑
wanej konsekwencji i pracowitości, wszak
wiadomo – Vita brevis, ars longa.

***
Wystawa obrazów miała charakter
konkursu. Spośród 126 prac profesjonalne
Jury złożone z trzech profesorów Akademii
Sztuk Pięknych w Łodzi pod przewodnic‑
twem profesora Andrzeja Gieragi wybrało
dwa obrazy: portret Matki i portret doktora
Mieczysława Brykczyńskiego.
Pierwszą nagrodę „Złotą Paletę” (zresz‑
tą nie po raz pierwszy) otrzymał, wdzięcz‑
ny jurorom, organizatorom i publiczności,
autor wymienionych obrazów i niniejszej
notatki.

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

25

SPORT
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI ORL W SZCZECINIE
ZAPRASZA NA BEZPŁATNE ZAJĘCIA

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

Karty sportowo‑rekreacyjne dla członków OIL w Szczecinie
Miło nam poinformować, iż dzięki zaangażowaniu Komisji ds. Kul‑
tury, Sportu i Rekreacji ORL w Szczecinie członkowie Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie uzyskali możliwość skorzystania z kar‑
netów sportowo‑rekreacyjnych.
W ramach jednej karty będziecie Państwo mogli korzystać
z wielu dyscyplin takich jak: fitness, basen, siłownia, aqua aerobik,
sauna, joga, taniec, pilates, sztuki walki, i inne…
Do wyboru dwie opcje:

FitProfit: 125,00 zł

FitSport: 59,00 zł

cena karty nielimitowanej

Złoty medal MP Lekarzy
w tenisie ziemnym

cena karty na 8 wejść

Ski World Cup Doctors and
Pharmacists Bad Gastein 2018

Na
W

dniach 31.05‑3.06 w Zielonej
Górze odbyły się 28 Mistrzo‑
stwa Polski lekarzy w tenisie
ziemnym. W grze podwójnej
złoty medal zdobyli Radosław Janek i Ce‑
zary Sierant.
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Członkowie zgłaszają się do programu poprzez wypełnienie
formularza zamieszczonego na stronie www.oil.szczecin.pl
w zakładce ‘Sport, kultura i rekreacja’.
Zapisy na stronie internetowej przyjmowane do 8 dnia każ‑
dego miesiąca.
Zgłoszeni Członkowie otrzymają e‑mail z linkiem do re‑
jestracji i płatności, którą trzeba dokonać do 14 dnia każdego
miesiąca.

Grzegorz Skobel

koniec sezonu narciar‑
skiego 2018 odbyły się Mi‑
strzostwa Świata Lekarzy
i Farmaceutów w Austrii
w Bad Gastein koło Salzburga. Bardzo
dobre warunki narciarskie spowodowały,
że zawodnicy stawili się liczniej niż zwykle,
głównie jednak z Niemiec i Austrii, i oni
raczej byli faworytami. Nasza ekipa była
nie mniej liczna. Ale w tym roku najlepiej
wypadły nasze koleżanki lekarki i zdomi‑
nowały cale zawody. Gorzej mężczyźni,
którzy w tym roku wypadli słabo. Pierwszy
dzień to slalom specjalny, w którym starto‑
wałem. Pierwszy przejazd całkiem niezły,
w drugim jednak wypadłem z trasy i czas
był gorszy. Inni nasi koledzy też nie lepiej,
nie dość, że fizycznie było ciężko, to jesz‑
cze slalom na Trasie Fis, gdzie odbywa się
puchar świata. Kolejny dzień – slalom gi‑
gant, niestety w nocy spadł śnieg, no i au‑
striaccy nie ratrakowi, więc narciarze sami
osobiście musieli przygotowywać trasę od
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

nadmiaru śniegu. Ogólnie organizatorzy
zawiedli. Trzeci dzień to super G, gdzie
w końcu ktoś od nas z polskiej ekipy zdobył
upragniony medal, pokonując Niemca,
byłego zawodnika Pucharu Świata. Nasze
panie wypadły znakomicie i nie dały szans
Niemkom, Włoszkom ani Austriaczkom
czy Słowenkom. Należy przyznać, że euro‑
pejskie mistrzostwa lekarzy w narciarstwie
alpejskim w Szczyrku były znacznie lepiej
i bardziej profesjonalnie przygotowane. Po‑
czynając od cen, a kończąc na ceremonii
wręczania nagród. Szczyrk był bezkonku‑
rencyjny. Na razie narty odkładam, czas
zająć się żeglarstwem.

VOX MEDICI

KOŁO SENIORA
WAŻNE DLA LEKARZY SENIORÓW OIL W SZCZECINIE

NASZE SPOTKANIA
w KLUBIE REMEDIUM – SIEDZIBA OIL W SZCZECINIE
W III i IV KWARTALE 2018 ROKU
UWAGA!!! LIPIEC–SIERPIEŃ – PRZERWA WAKACYJNA
12 WRZEŚNIA 2018 – godz. 17.00 – wykład pt. „EPIDEMIA CHOLERY PODCZAS POWSTANIA LISTOPA‑
DOWEGO” – dr n. med. Renata Paliga – Zakład Historii Medycyny i Etyki Lekarskiej PUM w Szczecinie.
UWAGA!!! OD PAŹDZIERNIKA ZMIANA GODZINY SPOTKAŃ NA 16.00
10 PAŹDZIERNIKA 2018 – godz. 16.00 – wykład pt. „CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW, JAK
ROZPOZNAĆ, JAK LECZYĆ?” – prof. dr hab. n. med. Irena Fiedorowicz-Fabrycy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu
i miejsca z przyczyn od nich niezależnych.
Koło Seniora
Halina Teodorczyk, kom. 517 905 224, e-mail: halte@wp.pl
Biuro OIL, Mirosława Fryś, 91 48 74 936 wew. 110

Pocztówka z Międzywodzia – turnus rehabilitacyjny
lekarzy i lekarzy dentystów Seniorów

Foto. Andrzej Pertkiewicz

maj-czerwiec 2018
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Nie ma to jak piękna pogoda na majówce
prof. dr hab. n. med. Wanda Andrzejewska

W

tym roku nam się udało. Za‑
planowany wcześniej dzień 9
maja okazał się dniem pełnym
słońca z typowo letnią tempe‑
raturą. Liczna, bo kilkudziesięcioosobowa
grupa seniorów wraz z zaprzyjaźnionymi
gośćmi z Koła Seniorów Radców Prawnych
wyruszyła spod siedziby Izby na majówkę do
Smętowic. Było nas aż dwa pełne autokary,
no i jeszcze parę samochodów osobowych.
Już w czasie jazdy można było podziwiać
piękną majową zieleń. Na Pogodnie do‑
minowały bzy, a dalej to były już głównie
kasztany. Niektórych kasztany nastroiły do

wspomnień z czasów zdawanej przed wie‑
loma laty matury. Same Smętowice to tzw.
gospodarstwo agroturystyczne, przystoso‑
wane do spędzania czasu w miłej atmosfe‑
rze. Jest to duży teren, bardzo przemyślnie
zagospodarowany, z dużymi możliwościami
zabaw dla dzieci. Ale o dorosłych też po‑
myślano. Na starannie utrzymanej łące, bo
ze względu na jej obszar trudno to nazwać
trawnikiem, są rozlokowane liczne ławki
ze stołami, często w cieniu drzew. Są alta‑
ny dla spragnionych cienia. A wszystko to
usytuowane na wzgórzu, z którego rozciąga
się wspaniały widok na Szczecin.
A że nie ma zabawy bez posilenia się,
to i my zaproszeni zostaliśmy do biesiad‑

nych stołów pod wiatami, gdzie serwowano
dużo różnych grillowanych smakołyków,
do popijania których były soki oraz inne
napoje, jak kawa i herbata. Po posiłku to‑
warzystwo ruszyło zwiedzać minizoo, które
wchodzi w skład gospodarstwa. Jest tam
parę egzotycznych zwierząt, jak małpki,
lemury, kangury, ale głównie ptactwo, od
pospolitych kur poczynając, a na majesta‑
tycznych pawiach, czaplach i bażantach
złotopiórych kończąc.
Było bardzo przyjemnie, bo co naj‑
ważniejsze dla seniorów, to możliwość po‑
wspominania dawnych czasów w dobrym
towarzystwie.

Spotkanie z kabaretem „Dwudziestolatek” – cz. II

D

Halina Teodorczyk, Mirosława Fryś

nia 11 kwietnia 2018 roku w sali Klubu REMEDIUM
nasi Seniorzy mogli obejrzeć kolejny, wspaniały występ
Kabaretu „Dwudziestolatek” pod kierownictwem
Maestro Rajmunda Brążkiewicza. Tym razem zespół
zaprezentował spektakl pt. „W naszym zespole”. W skład
kabaretu wchodzą w większości panie, osiem, i trzech panów, są
to członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku
w Szczecinie, który to świętuje obecnie 40‑lecie istnienia.
Ponownie pełna sala klubu REMEDIUM wysłuchała w wy‑
konaniu zespołu znanych z dawnych lat piosenek i anegdot.
Piękne i różnorodne stroje, świetna gra aktorska wykonawców
były wspaniałą oprawą występu. Brawom i bisom nie było
końca. Serdeczne podziękowania za występ i czekamy na
kolejne odsłony kabaretowych opowieści.
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Lekarskie hobby

W

Mieczysław Chruściel

błędzie jest ten, kto uważa, że
hobby jest lekarzom zbędne.
Nie trzeba się wdawać w na‑
ukowe dywagacje, aby stwier‑
dzić, że jest ono niezwykle ważne – nie
tylko dla zdrowia psychicznego lekarzy,
ale także dla zdrowia fizycznego pacjen‑
tów. Ten bezsporny fakt został doceniony
przez Federację Polonijnych Organizacji
Medycznych, która w Druskiennikach na
Litwie zorganizowała w dniach od 11 do 12
maja konferencję pt. „Lekarz i Jego Hob‑
by”. Gospodarzem drugiego już spotkania
było Polskie Stowarzyszenie Medyczne na
Litwie.
W tej ponad czterdziestoosobowej gru‑
pie lekarzy różnych specjalności z siedmiu
krajów znaleźli się wybitni twórcy, choć
nie zabrakło też ludzi, którzy pasjonu‑
ją się mniej spektakularnymi zajęciami.
Obrady otworzył nowo wybrany prezes dr
Dariusz Żybort, po czym nastąpiły kolej‑
ne prezentacje. Na początek pokaz zdjęć
z Bhutanu i bogata relacja o zwyczajach,
życiu i pracy ludzi z „krainy smoków”. Na‑
stępnie nadzwyczajne fotografie kwiatów
z holenderskiego Keukenhof. Pasje podróż‑
nicze udokumentowane barwnymi slajdami
i opowieściami, z których wiele zawierało
mrożące krew w żyłach historie, przedsta‑
wiły matka i córka. Mama – specjalistka
ginekolog położnik i córka – studentka
medycyny w Wilnie zaprezentowały cie‑
kawy materiał. Wszystkim zaimponowała
młodziutka Dominika, która od pięciu lat
uczy się języka mandaryńskiego i w nie‑
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banalny sposób uchyliła rąbka tajemnicy
o sposobach przyswajania sobie chińskiego
alfabetu oraz znaczenia niektórych, wybra‑
nych symboli. Anna z Białorusi jest nie tylko
chirurgiem, ale także poetką i pieśniarką.
Zabrzmiały struny gitary i nastrojowe pie‑
śni. W ciszy i skupieniu wysłuchaliśmy jej
wzruszających strof, wyśpiewanych aksa‑
mitnym, delikatnym głosem. „Na strunach
mojej duszy” – tak zatytułowała swój solowy
występ.
Łucja z Białorusi oczarowała wszyst‑
kich bogato ilustrowanym wykładem pt.
„Ceramika – ciepło rąk ludzkich w glinie
zamknięte”, zaś białoruski lekarz opowie‑
dział o własnym sposobie na odpoczynek
w wywodzie pod tytułem widocznym na
jednej z załączonych fotografii. Również
ordynator oddziału ortopedii i traumatologii
w Mińsku w sposób nadzwyczaj dowcipny
i zabawny, przy pomocy krótkiego filmu,
opowiedział o swojej pasji motocyklowej.
Podał dziesięć powodów, dla których warto
jeździć motocyklem. Nie trzeba przypomi‑
nać, że stał się on przez to szczególnie bliski
piszącemu te słowa. Na zakończenie tej
sesji kolega z Litwy, z zamiłowania histo‑
ryk, przedstawił wykład pt. „Wilno Józefa
Piłsudskiego”. Prelekcja bogato ilustrowana
unikalnymi fotografiami celnie wpisała się
w obchody setnej rocznicy niepodległości
Polski.
Wieczorem udaliśmy się autokarem do
restauracji, oddalonej o kilka kilometrów
i położonej w dziewiczym lesie. Nastąpiła
prawdziwa integracja. Jedną z atrakcji było
wspólne pieczenie na ruszcie regionalnego
przysmaku. Wielu z nas dowiedziało się,
i praktycznie nauczyło,
w jaki sposób przyrzą‑
dzić sękacz. Nasz był
niewielki, ale Litwini
prześcigają się w wy‑
rabianiu naprawdę ol‑
brzymich. Rekordzistą
w tym rejonie jest sę‑
kacz o długości ponad
sześciu i średnicy jed‑
nego metra. Wieczór
upłynął w swobodnej
atmosferze, oczywi‑
ście z patriotycznymi
pieśniami. Nie ma co
gadać, tutaj śpiewają

dużo ładniej niż u nas. Do późnych godzin
wybrzmiewała muzyka i toasty, spośród któ‑
rych najbardziej trafny był ten: „Zdrowie
tych, których tutaj nie ma, a chcieliby tutaj
być, ale nie mogą, bo my tu jesteśmy!”.
Pierwsza część obrad następnego dnia
należała do grupy polskiej. „Źródła twórczej
inspiracji” przedstawił lekarz specjalista
chorób wewnętrznych, poeta i prozaik, tłu‑
macz literatury anglosaskiej – dr n. med.
Krzysztof Saturnin Schreyer z Warszawy.
Recytował wiersze z ostatnio wydane‑
go przez swoją Okręgową Izbę Lekarską
tomiku poezji pod tytułem „Wino życia”.
Schreyer jest znanym poetą, członkiem
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, laure‑
atem wielu nagród literackich. Od wielu
kadencji pełni funkcję członka Rady Okrę‑
gowej i przewodniczy Komisji Współpracy
z Zagranicą OIL w Warszawie. Powszechną
wesołość publiczności wywołała zapowiedź
następnego referatu: „Nareszcie twarze,
czyli wyznania ginekologa portrecisty”. To
oczywiście tytuł wykładu autora niniejszej
relacji. Za ilustrację do „wyznań” posłużyły
reprodukcje bez mała stu pięćdziesięciu
portretów lekarzy, rektorów, artystów i lu‑
dzi kultury, przedstawionych na szybko
zmieniających się slajdach. Prawdziwą
przyjemnością było poznanie niezwykłej
artystki dr Aśki Mendys‑Gatti z Włoch.
Absolwentka dwóch uniwersytetów medycz‑
nych w Krakowie i w Mediolanie, z doktora‑
tem z chorób wewnętrznych i specjalizacją
w chirurgii plastycznej i stomatologii, od
kilkunastu lat maluje i z powodzeniem
wystawia obrazy w znakomitych galeriach
(m.in. Rzym, Paryż, Nowy Jork). Na swoje
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wystąpienie przywiozła trzy duże, piękne
obrazy. Jest realistką i kolorystką. Zapre‑
zentowała wykład zatytułowany „Mój świat
i moje marzenia”. Lider polskiego ruchu
malujących lekarzy, dr Włodzimierz Ce‑
rański z Warszawy, przedstawił „Malarstwo
– kolor i światło”. Specjalizuje się on w na‑
strojowym pejzażu, szczególnie umiłował
motywy przyrody Mazowsza. Dr Cerański
jest członkiem Związku Polskich Artystów
Malarzy i Grafików i wiceprezesem Zarzą‑
du Głównego Stowarzyszenia Marynistów
Polskich. Od wielu lat przewodniczy Sek‑
cji Malarskiej w Komisji Kultury i Sportu
Warszawskiej Izby Lekarskiej.
Na koniec konferencji gospodarze ura‑
czyli nas niezwykłym przykładem wzrusza‑
jących opowieści. Koleżanka z Wilna poka‑
zała, jak hoduje dęby z nasion. Poczynając
od przygotowania do wysiewu, poprzez ho‑
dowlę w doniczkach, sadzenie w ogrodzie
i na terenie swojego osiedla, a skończywszy
na pielęgnacji wysokich już kilkunastolet‑
nich okazów. W jej wystąpieniu było tyle
ciepła i miłości do przyrody, że zebrała nie
tylko moc oklasków, ale widziała u wielu
uczestników konferencji łezki wzruszenia.
To również za sprawą pielęgnacji czysto‑
ści i piękna języka polskiego, która jest tak
charakterystyczna dla Polaków żyjących,
a nierzadko przecież urodzonych i wycho‑
wanych poza granicami ojczystego kraju.
Równie piękny był występ jej koleżanki,
która mówiła o pszczelarskich ciekawost‑
kach, prezentowała filmy o życiu pszczół
i pokazała własną skromną pasiekę. Potem
odbyła się degustacja miodu i nie tylko…
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Po zakończeniu konferencji jeszcze
długo trwały rozmowy w kuluarach. Na
obradach obecna była również dr Kornelia
Król – wieloletnia prezes Związku Lekarzy
Polskich (ZLP) w Chicago – prywatnie moja
była studentka i dobra przyjaciółka. ZLP
działający od siedemdziesięciu dwóch lat
jest największą tego typu organizacją na
świecie, członkiem Polsko‑Amerykańskiego
Kongresu i partnerem Chicago Medical So‑
ciety. We współpracy z Fundacją Kościusz‑
kowską pomaga studentom polskim i polo‑
nijnym, ułatwiając im pogłębianie wiedzy
w zagranicznych ośrodkach uniwersytec‑
kich oraz fundując stypendia i granty. Wie‑
czorem całe towarzystwo udało się statkiem
do Liszkawy – odległej miejscowości z za‑
bytkowym klasztorem. Wyjątkowa pogoda
towarzyszyła nam w czasie całego pobytu
w Druskiennikach. Wieczorny zachód
słońca wyzłocił Niemen. Zakola tej pięk‑
nej, szerokiej rzeki z ptactwem brodzącym
pośród szuwarów na długo pozostaną we
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wspomnieniach, a cała konferencja zyska
miano duchowej uczty.
Dr Janusz Kasina ze Szwecji – prezes
Federacji Polonijnych Organizacji Medycz‑
nych – skarżył się, że nie wszystkie izby
lekarskie w Polsce podjęły z nią współpracę.
Istnieje wiele płaszczyzn, na których działa
Federacja, między innymi na polu kultury.
To integruje i wzbogaca, jest niezbędne dla
umacniania więzi Polonii lekarskiej z kra‑
jem ojczystym. Pozwala zbliżyć się i identy‑
fikować z polskim środowiskiem lekarskim
w kontekście humanistycznych wartości,
tak niezbędnych w naszym zawodzie. Cie‑
szę się, że w tym spotkaniu dobrze mówiono
o naszej szczecińskiej Izbie, niestety nie‑
formalnie (zabrakło woli sprawczej władz),
ale z zaciekawieniem i nadzieją na przyszłą
współpracę, szczególnie z Komisją Kultury,
Sportu i Rekreacji. Doktor Kasina obiecał
przyjechać do naszego miasta i z pewnością
będzie zainteresowany spotkaniem z wła‑
dzami naszej Izby.
Foto: Mirosława Chruściel
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OGŁOSZENIA
PRACA
 Przychodnia Portowa zatrudni lek. med. rodzinnej – Filia
na Prawobrzeżu. Tel. 914412102, e‑mail: sekretariat@przy‑
chodniaportowa.pl
 Przychodnia Portowa zatrudni lek. med. pracy, stomato‑
loga oraz gastrologa. Tel. 914412102, e‑mail: sekretariat@
przychodniaportowa.pl
 Podejmę współpracę z lekarzami m.in.: ginekologiem, urolo‑
giem, endokrynologiem, neurologiem, ortopedą, alergologiem,
okulistą. Tel. 913078029, e‑mail: o.zmudzinski@gmail.com
 NZOZ zatrudni do pracy w poradni specjalistów: chirurga
ogólnego, diabetologa, urologa i pulmonologa. Kontakt: admi‑
nistracja@nzozintermed.pl. Telefon: 693162216, 509060216,
913952726
 NZOZ zatrudni do poradni POZ lekarza rodzinnego – specja‑
listę medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub pediatrę.
Kontakt: administracja@nzozintermed.pl Telefon: 693162216,
509060216, 913952726
 MEDICINE Lekarze Specjaliści nawiąże współpracę z leka‑
rzem ginekologiem, Szczecin, tel. 512 251 250.
 MEDICINE Lekarze Specjaliści nawiąże współpracę z leka‑
rzem okulistą, Szczecin, tel. 512 251 250.
 MEDICINE Lekarze Specjaliści zatrudni lekarza stomatologa,
Szczecin, tel. 512 251 250.
 Poszukujemy lekarza do pracy w POZ, może być w trakcie
specjalizacji. Gabinety przy ul. Szosa Polska, Szczecin, tel.
728945044, mrkris246@gmail.com.

POZ Człopa powiat Wałcz
zatrudni:

Wszelkich informacji dotyczących ogłoszeń udziela sekretariat redakcji

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

Zatrudnię stomatologa (Panią stomatolog)
po stażu w prywatnym gabinecie w Pyrzycach.
Praktyka z długą tradycją, doskonale
wyposażona. Rodzinna atmosfera w pracy.
Duża baza pacjentów. Kontakt 602627034.
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lekarza lub
małżeństwo
lekarskie (internista,
lekarz rodzinny,
pediatra)
Burmistrz miasta zapewnia mieszkanie
3-pokojowe w nowym budownictwie
od października 2018.
Okolice lasy, jeziora.

Kontakt tel. 600483822.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM
UCHWAŁY OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE
z 18.04.2018 r.
Uchwała Nr 1/2018/VIII

W SPRAWIE USTALENIA PARYTETU REPREZENTATYWNOŚCI LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW – CZŁONKÓW
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI
2018‑2022

§ 1.

Liczbę członków Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres
VIII kadencji 2018‑2022, z uwzględnie‑
niem Prezesa, 3 Wiceprezesów, Sekre‑
tarza, Zastępcy Sekretarza i Skarbnika,
ustala się na 13 osób, w podziale na:
- lekarze – 10,
- lekarze dentyści – 3.

Uchwała Nr 2/2018/VIII

W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI I KÓŁ OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE NA OKRES VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Powołuje się następujące komisje stałe
i problemowe Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
2018‑2022:
1) Komisję Stomatologiczną,
2) Komisję ds. Kształcenia Podyplomowe‑
go,
3) Komisję Socjalną,
4) Komisję ds. Rejestracji i Prawa Wyko‑
nywania Zawodu,
5) Komisję ds. Rejestracji Praktyk Lekar‑
skich,
6) Komisję ds. Kultury, Sportu i Rekreacji,
7) Komisję Etyki Lekarskiej,
8) Komisję Finansową,
9) Komisję ds. Kontaktów z Narodowym
Funduszem Zdrowia, Administracją
Publiczną i Środowiskami Medycznymi,
10) Komisję Młodego Lekarza.
2. Powołuje się następujące koła problemo‑
we Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie na okres VIII kadencji 2018‑2022:
1) Koło Seniora.

Uchwała Nr 3/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
STOMATOLOGICZNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES
VIII KADENCJI 2018‑2022.

§ 1.

1. Przewodniczącą Komisji Stomatologicz‑
nej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie na okres VIII kadencji 2018‑2022
zostaje:
dr n. med. Agnieszka Ruchała‑Tyszler.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.
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Uchwała Nr 4/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Przewodniczącym Komisji ds. Kształcenia
Podyplomowego Okręgowej Rady Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
2018‑2022 zostaje:
dr. n. med. Mariusz Pietrzak.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 5/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
SOCJALNEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES VIII
KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Przewodniczącą Komisji Socjalnej Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na
okres VIII kadencji 2018‑2022 zostaje:
lek. Magdalena Mączka.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 8/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Przewodniczącym Komisji ds. Kultu‑
ry, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII
kadencji 2018‑2022 zostaje:
dr n. med. Grzegorz Czajkowski.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 9/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
ETYKI LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES
VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

Uchwała Nr 6/2018/VIII

1. Przewodniczącym Komisji Etyki Le‑
karskiej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie na okres VIII kadencji
2018‑2022 zostaje:
prof. dr hab. n. med. Tadeusz Sulikow‑
ski.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

§ 1.

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
FINANSOWEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES VIII
KADENCJI 2018‑2022

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES VIII KADENCJI
2018‑2022

1. Przewodniczącym Komisji ds. Rejestracji
i Prawa Wykonywania Zawodu Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na
okres VIII kadencji 2018‑2022 zostaje:
dr n. med. Adam Kozłowski.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 7/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. REJESTRACJI PRAKTYK PRYWATNYCH OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE NA OKRES VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Przewodniczącą Komisji ds. Rejestracji
Praktyk Prywatnych Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII
kadencji 2018‑2022 zostaje:
lek. dent. Beata Urbańska.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.
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Uchwała Nr 10/2018/VIII

§ 1.

1. Przewodniczącym Komisji Finansowej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczeci‑
nie na okres VIII kadencji 2018‑2022
zostaje:
lek. Sławomir Cyprys.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 11/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
DS. KONTAKTÓW Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, ADMINISTRACJĄ PUBLICZNĄ I ŚRODOWISKAMI
MEDYCZNYMI OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES VIII
KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Przewodniczącym Komisji ds. Kontak‑
tów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
Administracją Publiczną i Środowiskami
Medycznymi Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie na okres VIII kadencji
2018‑2022 zostaje:
dr n. med. Zenon Czajkowski.
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2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 12/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI
MŁODEGO LEKARZA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES
VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Przewodniczącym Komisji Młodego Leka‑
rza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie na okres VIII kadencji 2018‑2022
zostaje:
lek. Michał Bulsa.
2. Zobowiązuje się przewodniczącego ko‑
misji, o którym mowa w ust. 1, do przed‑
stawienia propozycji składu komisji na
najbliższym posiedzeniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 13/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO KOŁA SENIORA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA OKRES VIII KADENCJI
2018‑2022

§ 1.

Przewodniczącym Koła Seniora Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na
okres VIII kadencji 2018‑2022 zostaje:
lek. dent. Halina Teodorczyk.

Uchwała Nr 14/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU REDAKTORA NACZELNEGO BIULETYNU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
„VOX MEDICI” NA OKRES VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

1. Redaktorem Naczelnym biuletynu Okrę‑
gowej Izby Lekarskiej w Szczecinie „Vox
Medici” na okres VIII kadencji 2018
‑2022 zostaje:
dr n. med. Łukasz Tyszler.
2. Zobowiązuje się Redaktora Naczelnego,
o którym mowa w ust. 1, do przedsta‑
wienia propozycji składu Kolegium Re‑
dakcyjnego „Vox Medici” na najbliższym
posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.

Uchwała Nr 15/2018/VIII

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

§ 1.

Wskazuje się lek. Krzysztofa Kozaka do
składu komisji konkursowej na stanowi‑
sko Pielęgniarki Oddziałowej w Oddziale
Rehabilitacji w Samodzielnym Publicz‑
nym Zespole Zakładów Opieki Zdrowot‑
nej w Gryficach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod‑
jęcia.
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Uchwała Nr 16/2018/VIII

W SPRAWIE TERMINÓW POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE I JEJ PREZYDIUM W II, III I IV
KWARTALE 2018 ROKU

§ 1.

1. Ustala się następujące terminy posiedzeń
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w II, III i IV kwartale 2018 roku:
23 maja, 20 czerwca, 19 września, 24
października, 21 listopada, 19 grudnia.
Posiedzenia rozpoczynać się będą o go‑
dzinie 11.00.
2. Ustala się następujące terminy posiedzeń
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie w II, III, IV kwartale 2018
roku:
9 maja, 6 czerwca, 18 lipca, 22 sierp‑
nia, 5 września, 10 października, 7 li‑
stopada, 5 grudnia.
Posiedzenia rozpoczynać się będą o go‑
dzinie 13.00.

Uchwała Nr 18/2018/VIII

W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA PREZESOWI OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE UPOWAŻNIENIA DO
WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ
DANYCH OSOBOWYCH

§ 1.

1. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Le‑
karskiej w Szczecinie do zatwierdzania,
podpisywania i wdrażania wszelkiej do‑
kumentacji związanej z ochroną danych
osobowych, a także wykonywania wszel‑
kich innych czynności niezbędnych dla
zapewnienia ochrony danych osobowych.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust.
1, obejmuje również umocowanie do
udzielania upoważnień do przetwarza‑
nia danych osobowych oraz do wyda‑
wania poleceń przetwarzania danych
osobowych w imieniu Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie.

Z 23.05.2018 r.
Uchwała Nr 19/2018/VIII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKA PIELĘGNIARKI
ODDZIAŁOWEJ I PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WOJEWÓDZKIM SZPITALU
ZESPOLONYM W SZCZECINIE

§ 1.

1. Wskazuje się:
1) dr n. med. Mariusza Pietrzaka do
składu komisji konkursowej na sta‑
nowisko:
a) Pielęgniarki Oddziałowej Oddzia‑
łu Gastroenterologii i Chorób We‑
wnętrznych oraz
b) Przełożonej Pielęgniarek
oraz
2) dr n. med. Michała Bielewicza do
składu komisji konkursowej na sta‑
nowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

a) Oddziału Anestezjologii i Inten‑
sywnej Terapii wraz z Działem
Anestezjologii Zdunowo,
b) Oddziału Chirurgii Ogólnej i Na‑
czyniowej Zdunowo
w Samodzielnym Publicznym Wo‑
jewódzkim
Szpitalu
Zespolonym
w Szczecinie.

Uchwała Nr 20/2018/VIII

W SPRAWIE USTALENIA SKŁADU OSOBOWEGO KOMISJI
STAŁYCH I PROBLEMOWYCH OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE NA
OKRES VIII KADENCJI 2018‑2022

§ 1.

Do składu Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres
VIII kadencji 2018‑2022 powołuje się ni‑
żej wymienione osoby:
1. Ruchała‑Tyszler Agnieszka – Prze‑
wodnicząca
2. Andersz Paweł
3. Bąkowska‑Cieciórska Irena
4. Białek Małgorzata
5. Domańska‑Wiktor Maria
6. Dudka Karolina
7. Górski Maciej
8. Grocholewicz Katarzyna
9. Kaczmarek Wojciech
10. Kozłowski Adam
11. Piasta Agata
12. Piasta Maciej
13. Rawski Paweł
14. Sobolewska Ewa
15. Szydłowska Małgorzata
16. Szymczak Jerzy
17. Teodorczyk Halina
18. Tomasik Małgorzata
19. Tyszler Łukasz
20. Urbańska Beata
21. Wałęga‑Bąk Dorota
22. Załęska Alina
23. Zasieczna‑Krzynowek Aneta

§ 2.

Do składu Komisji Finansowej Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekar‑
skiej w Szczecinie na okres VIII kadencji
2018‑2022 powołuje się niżej wymienione
osoby:
1. Cyprys Sławomir – Przewodniczący
2. Czajkowski Grzegorz
3. Czajkowski Zenon
4. Kozłowski Adam
5. Szymańska Monika.

§ 3.

Do składu Komisji Socjalnej Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na okres VIII kadencji 2018
‑2022 powołuje się niżej wymienione osoby:
1. Mączka Magdalena – Przewodnicząca
2. Cyprys Sławomir
3. Spychalska Maria
4. Szydłowska Iwona
5. Szymańska Monika
6. Szymczak Jerzy
7. Tyszler Łukasz
8. Zienkiewicz Marleta.

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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§ 4.

Do składu Komisji ds. Kształcenia Pody‑
plomowego Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
na okres VIII kadencji 2018‑2022 powo‑
łuje się niżej wymienione osoby:
1. Pietrzak Mariusz – Przewodniczący
2. Bulsa Michał
3. Cymbaluk‑Płoska Aneta
4. Cyprys Sławomir
5. Czajkowski Zenon
6. Fabian Wiesława
7. Kupiński Wiesław
8. Siadkowska Franciszka
9. Tomasik Małgorzata
10. Wiśniewska Magda.

§ 5.

Do składu Komisji Etyki Lekarskiej Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie na okres VIII ka‑
dencji 2018‑2022 powołuje się niżej wy‑
mienione osoby:
1. Sulikowski Tadeusz – Przewodniczący
2. Cymbaluk‑Płoska Aneta
3. Mączka Magdalena
4. Ruchała‑Tyszler Agnieszka
5. Wiatrow Jerzy
6. Załęska Alina.

§ 6.

Do składu Komisji ds. Rejestracji i Prawa
Wykonywania Zawodu Okręgowej Rady
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na okres VIII kadencji 2018
‑2022 powołuje się niżej wymienione oso‑
by:
1. Kozłowski Adam – Przewodniczący
2. Cyprys Sławomir
3. Kaczmarek Wojciech
4. Pietrzak Mariusz
5. Sommerfeld Krzysztof.

§ 7.

Do składu Komisji ds. Rejestracji Praktyk
Prywatnych Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
na okres VIII kadencji 2018‑2022 powo‑
łuje się niżej wymienione osoby:
1. Urbańska Beata – Przewodniczący
2. Białek Małgorzata
3. Szymańska Monika
4. Załęska Alina.

§ 8.

Do składu Komisji ds. Kultury, Sportu
i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
na okres VIII kadencji 2018‑2022 powo‑
łuje się niżej wymienione osoby:
1. Czajkowski Grzegorz – Przewodni‑
czący
2. Adamczyk Dariusz
3. Chruściel Mieczysław
4. Ey‑Chmielewska Halina
5. Lewandowski Maciej
6. Mrożewski Maciej
7. Rękawek Krzysztof
8. Rudnicki Jacek
9. Sierant Cezary
10. Szymczak Jerzy
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11. Teodorczyk Halina
12. Zarzycki Mariusz
13. Żebrowski Wojciech.

§ 9.
Do składu Komisji ds. Kontaktów z Naro‑
dowym Funduszem Zdrowia, Administra‑
cją Publiczną i Środowiskami Medyczny‑
mi Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres
VIII kadencji 2018‑2022 powołuje się ni‑
żej wymienione osoby:
1. Czajkowski Zenon – Przewodniczący
2. Cyprys Sławomir
3. Domańska‑Wiktor Maria
4. Pietrzak Mariusz.

§ 10.

Do składu Komisji Młodego Lekarza
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres
VIII kadencji 2018‑2022 powołuje się ni‑
żej wymienione osoby:
1. Bulsa Michał – Przewodniczący
2. Błudnicka Kamila
3. Bogacki Hubert
4. Dmochowska‑Lisak Kinga
5. Dudka Karolina
6. Gomółka Aleksandra
7. Jakubowski Paweł
8. Liput‑Sikora Anita
9. Majka Renata
10. Nieborak‑Raczkowska Marta
11. Niedzielska Karolina
12. Opara‑Bajerowicz Martyna
13. Późniak Piotr
14. Szulc Diana
15. Wiśniewska Hanna
16. Witkiewicz Karina
17. Witkiewicz Wojciech.

Uchwała Nr 21/2018/VIII

W SPRAWIE WYBORU KOLEGIUM REDAKCYJNEGO BIULETYNU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
„VOX MEDICI” NA OKRES VIII KADENCJI 2018‑2022

Na podstawie art. 25 pkt 16 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 168) oraz § 5 pkt 29
5 Statutu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie stanowiącego załącznik nr
1 do uchwały nr 6/2010/VI‑Z OZL OIL
w Szczecinie, uchwala się, co następuje:

§ 1.

Do Kolegium Redakcyjnego biuletynu
„Vox Medici” na okres VIII kadencji 2018
‑2022 powołuje się niżej wymienione oso‑
by:
1. Tyszler Łukasz – Redaktor Naczelny
2. Kozłowski Adam
3. Pietrzak Mariusz
4. Ptak Karol
5. Staniewski Dariusz
6. Szydłowska Iwona
7. Teodorczyk Halina
8. Wiśniewska Magda.
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

Uchwała Nr 22/2018/VIII

W SPRAWIE USTALENIA LOGO KOMISJI MŁODEGO LEKARZA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Przyjmuje się logo Komisji Młodego Leka‑
rza Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie, którego wzór stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 17/2014/VII Okrę‑
gowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu i logo Koła Młodego Lekarza
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 23/2018/VIII

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO WYDAWANIA W IMIENIU OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
ZAŚWIADCZEŃ O UZNAWANIU KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW NA PODSTAWIE
PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ

§ 1.

1. Do wydawania w imieniu Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie zaświad‑
czeń o uznawaniu kwalifikacji zawo‑
dowych lekarzy i lekarzy dentystów na
podstawie przepisów Unii Europejskiej
upoważnia się:
1. dr n. med. Magdę Wiśniewską – Pre‑
zesa ORL w Szczecinie
2. lek. Wiesława Kupińskiego – Wice‑
prezesa ORL w Szczecinie
3. dr n. med. Krzysztofa Rękawka – Wi‑
ceprezesa ORL w Szczecinie
4. dr n. med. Łukasza Tyszlera – Wice‑
prezesa ORL w Szczecinie
5. dr n. med. Grzegorza Czajkowskiego
– Sekretarza ORL w Szczecinie
2. Każdy z upoważnionych lekarzy, o któ‑
rych mowa w ust. 1, ma prawo do sa‑
modzielnego występowania w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w sprawach, o których mowa w niniejszej
uchwale.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 1/2014/VII Okręgo‑
wej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 8
stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia
do wydawania w imieniu Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie zaświadczeń
o uznawaniu kwalifikacji zawodowych
lekarzy i lekarzy dentystów na podstawie
przepisów Unii Europejskiej.

Uchwała Nr 24/2018/VIII

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO POTWIERDZANIA
W IMIENIU OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DOPEŁNIANIA OBOWIĄZKU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW – CZŁONKÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

1. Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
niniejszym upoważnia:
1) dr n. med. Magdę Wiśniewską – Pre‑
zesa ORL w Szczecinie
2) lek. Wiesława Kupińskiego – Wice‑
prezesa ORL w Szczecinie
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3) dr n. med. Krzysztofa Rękawka – Wi‑
ceprezesa ORL w Szczecinie
4) dr n. med. Łukasza Tyszlera – Wice‑
prezesa ORL w Szczecinie
do potwierdzania w jej imieniu do‑
pełnienia przez lekarzy i lekarzy den‑
tystów – członków Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, obowiązku
doskonalenia zawodowego, o którym
mowa w § 4 ust. 4 rozporządzenia Mi‑
nistra Zdrowia z dnia 6 października
2004 r., w sprawie dopełniania obo‑
wiązku doskonalenia zawodowego le‑
karzy i lekarzy dentystów.
2. Każdy z upoważnionych lekarzy, o któ‑
rych mowa w ust. 1 pkt 1‑2, ma prawo do
samodzielnego występowania w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w sprawach, o których mowa w niniejszej
uchwale.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 3/2014/VII ORL
w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie upoważnienia do potwierdza‑
nia w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie dopełniania obowiązku do‑
skonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów – członków Okręgowej Izby Le‑
karskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 25/2018/VIII

W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA DO WYDAWANIA W IMIENIU
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE ZAŚWIADCZEŃ POTWIERDZAJĄCYCH POSIADANIE PRAWA DO
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

§ 1.

1. Do wydawania w imieniu Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie zaświad‑
czeń potwierdzających posiadanie prawa
do udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie podstawowej opieki zdrowot‑
nej na podstawie art. 14 ust. 1 lub ust.
3 ustawy o zmianie ustawy o świadcze‑
niach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz niektórych
innych ustaw z dnia 24 sierpnia 2007 r.
(Dz. U. Nr 166 poz. 1172) upoważnia
się:
1) dr n. med. Magdę Wiśniewską – Pre‑
zesa ORL w Szczecinie
2) lek. Wiesława Kupińskiego – Wice‑
prezesa ORL w Szczecinie
3) dr n. med. Krzysztofa Rękawka – Wi‑
ceprezesa ORL w Szczecinie
4) dr n. med. Łukasza Tyszlera – Wice‑
prezesa ORL w Szczecinie
2. Każdy z upoważnionych lekarzy, o któ‑
rych mowa w ust. 1, ma prawo do sa‑
modzielnego występowania w imieniu
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w sprawach, o których mowa w niniejszej
uchwale.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr 3/2014/VII ORL
w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie upoważnienia do potwierdza‑
nia w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
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w Szczecinie dopełniania obowiązku do‑
skonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów – członków Okręgowej Izby Le‑
karskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 26/2018/VIII

W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU DS. NOWEJ SIEDZIBY
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

1. Powołuje się Zespół ds. nowej siedziby
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w składzie:
1) Magda Wiśniewska
2) Maciej Górski
3) Adam Kozłowski
4) Mariusz Pietrzak
5) Łukasz Tyszler
6) Maciej Romanowski
7) Agnieszka Niśkiewicz
8) Andrzej Lubiniecki
2. Do zadań Zespołu, o którym mowa w ust.
1, należy:
1) dokonanie rozeznania na rynku nie‑
ruchomości,
2) obejrzenie wybranych nieruchomości,
3) bieżące informowanie Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie o pod‑
jętych działaniach,
4) rekomendowanie Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie nieruchomo‑
ści na siedzibę OIL w Szczecinie,
5) prowadzenie negocjacji w przedmio‑
cie warunków nabycia potencjalnej
nieruchomości.

§ 2.

1. Traci moc uchwała Nr 11/2014/VII ORL
w Szczecinie z dnia 8 stycznia 2014 r.
w sprawie upoważnienia Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
do podjęcia działań dot. zmiany siedziby
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
2. Traci moc uchwała Nr 8/2016/VII
Prezydium ORL w Szczecinie z dnia 6
kwietnia 2016 r. w sprawie powołania
zespołu do przeprowadzenia negocjacji
w przedmiocie warunków nabycia nie‑
ruchomości położonej w Szczecinie przy
ul. Wieniawskiego 23 z przeznaczeniem
na siedzibę Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie oraz do przedstawienia
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szcze‑
cinie rekomendacji w zakresie nabycia
ww. nieruchomości.

Uchwała Nr 27/2018/VIII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR HAB.
N. MED. PROF. PUM JERZEGO SIEŃKO NA STANOWISKO
KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE CHIRURGII OGÓLNEJ

Na podstawie art. 25 pkt 4 w związku
z art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz.U.
z 2018, poz. 168) oraz z art. 6 ust. 4 usta‑
wy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultan‑
tach w ochronie zdrowia (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 126), uchwala się, co
następuje:

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
opiniuje pozytywnie kandydaturę dr hab.
n. med. prof. PUM Jerzego Sieńko na
stanowisko konsultanta wojewódzkiego
w dziedzinie chirurgii ogólnej.

Uchwała Nr 28/2018/VIII

W SPRAWIE REKOMENDACJI KANDYDATURY PROF. DR
HAB. N. MED. GRAŻYNY CZAJA‑BULSY NA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE GASTROENTEROLOGII
DZIECIĘCEJ

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
rekomenduje kandydaturę prof. dr hab. n.
med. Grażyny Czaja‑Bulsy na konsultanta
krajowego w dziedzinie gastroenterologii
dziecięcej.

Uchwała Nr 29/2018/VIII

W SPRAWIE REKOMENDACJI KANDYDATURY PROF. DR
HAB. N. MED. MIECZYSŁAWA WALCZAKA NA KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE ENDOKRYNOLOGII
I DIABETOLOGII DZIECIĘCEJ

§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
rekomenduje prof. dr hab. n. med. Mie‑
czysława Walczaka na konsultanta krajo‑
wego w dziedzinie endokrynologii i diabe‑
tologii dziecięcej na kolejną kadencję.

UCHWAŁY, STANOWISKA
PREZYDIUM ORL
W SZCZECINIE
z 09.05.2018 r.
Uchwała Nr 1/2018/VIII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI
ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 1 W SZCZECINIE

§ 1.

Wskazuje się dr n. med. Grzegorza Czaj‑
kowskiego do składu komisji konkursowej
na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej
w:
a) Klinice Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
oraz
b) Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Izbą
Przyjęć
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Klinicznym Nr 1 w Szczecinie.

Uchwała Nr 2/2018/VIII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU
KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI
ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM WIELOSPECJALISTYCZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ
W STARGARDZIE

§ 1.

Wskazuje się dr n. med. Mariusza Zarzyc‑
kiego do składu komisji konkursowej na
stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

w w w. o i l . s z c z e c i n . p l
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UCHWAŁY ORL I PREZYDIUM, STANOWISKA, OBWIESZCZENIA OKW
a) Oddziału Ginekologiczno‑Położniczego
i Oddziału Neonatologicznego oraz
b) Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału
Rehabilitacji Neurologicznej
w Samodzielnym Publicznym Wielospe‑
cjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowot‑
nej w Stargardzie.

Uchwała Nr 3/2018/VIII

W SPRAWIE MODERNIZACJI SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA
W SALI REMEDIUM W SIEDZIBIE OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

§ 1.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie wyraża zgodę na moder‑
nizację systemu nagłośnienia w Sali Re‑
medium w siedzibie OIL w Szczecinie
i przyjmuje ofertę z dnia 19 kwietnia
2018 r. INFOMANN s.c. w Szczecinie
opiewającą na kwotę 4820,00 zł netto.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrek‑
torowi Biura Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie.

Uchwała Nr 5/2018/VIII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY DR N. MED.
SŁAWOMIRA MAJDANIKA NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE MEDYCYNY
SĄDOWEJ

z 06.06.2018 r.
Uchwała Nr 7/2018/VIII

W SPRAWIE WSKAZANIA PRZEDSTAWICIELA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE DO SKŁADU KOMISJI KONKURSOWEJ NA STANOWISKO PIELĘGNIARKI/
POŁOŻNEJ ODDZIAŁOWEJ W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU KLINICZNYM NR 2 W SZCZECINIE

§ 1.

Uchwała Nr 6/2018/VIII

Wskazuje się dr n. med. Anetę Cymbaluk
‑Płoskę do składu komisji konkursowej
na stanowisko Pielęgniarki/Położnej Od‑
działowej w Bloku Operacyjnym Kliniki
Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Gine‑
kologicznej Dorosłych i Dziewcząt w Sa‑
modzielnym Publicznym Szpitalu Klinicz‑
nym Nr 2 PUM w Szczecinie.

§ 1.

W SPRAWIE KANDYDATA DO SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ MSWIA W SZCZECINIE

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kandy‑
daturę dr n. med. Sławomira Majdanika
na stanowisko Konsultanta Wojewódzkie‑
go w dziedzinie medycyny sądowej.
W SPRAWIE UDZIELENIA WSPARCIA PRAWNEGO LEKARZOM REZYDENTOM Z SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
SPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
„ZDROJE” W SZCZECINIE

1. Udzielić lekarzom rezydentom z Samo‑
dzielnego Publicznego Specjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „ZDROJE”
w Szczecinie wsparcia prawnego w nego‑
cjacjach dotyczących warunków zatrud‑
nienia, wynagrodzenia i organizacji pracy
lekarzy rezydentów SPSZOZ „ZDROJE”
w Szczecinie.
2. Zlecić kancelarii Lubiniecki Sołtyszew‑
ski Kancelaria Radców Prawnych Sp.p.
w Szczecinie reprezentację lekarzy,
o których mowa w ust. 1, w negocjacjach
z SPSZOZ „ZDROJE” w Szczecinie.
3. Wysokość kosztów reprezentacji, o któ‑
rej mowa w ust. 2, ustalona zostanie
w umowie na reprezentację zawartej
z Kancelarią.

STANOWISKO Nr 1/2018/VIII

W SPRAWIE PROPOZYCJI ZMIAN W USTAWIE O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie w pełni podziela stanowi‑
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sko Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 25 kwietnia br. w sprawie propo‑
zycji zmian w ustawie o Państwowym Ra‑
townictwie Medycznym.
W opinii Prezydium ORL w Szczecinie
nie ma żadnych merytorycznych podstaw
do proponowanych zmian ww. ustawy, któ‑
re mają uniemożliwić udzielanie świad‑
czeń w zakresie ratownictwa medycznego
wszystkim niepublicznym podmiotom.
Wyrażamy również zaniepokojenie
planami wyeliminowania lekarzy ze skła‑
du zespołów ratownictwa medycznego, co
będzie miało bezpośredni wpływ na obni‑
żenie jakości świadczonych usług, czego
już aktualnie doświadczamy w kontekście
braku możliwości stwierdzenia zgonu pa‑
cjenta przez podstawowy zespół ratownic‑
twa medycznego.

Uchwała Nr 8/2018/VIII
§ 1.

Wskazuje się dr n. med. Magdę Wiśniew‑
ską jako kandydata na przedstawiciela
Naczelnej Rady Lekarskiej do składu
Rady Społecznej Samodzielnego Publicz‑
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA
w Szczecinie.

Uchwała Nr 9/2018/VIII

W SPRAWIE ZAOPINIOWANIA KANDYDATURY PROF. DR
HAB. N. MED. JAROSŁAWA GORĄCEGO NA STANOWISKO KONSULTANTA WOJEWÓDZKIEGO W DZIEDZINIE
KARDIOLOGII

§ 1.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie pozytywnie opiniuje kan‑
dydaturę prof. dr hab. n. med. Jarosława
Gorącego na stanowisko Konsultanta Wo‑
jewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

Uchwała Nr 10/2018/VIII

W SPRAWIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO POSIEDZENIA OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE

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

§ 1.

1. Zwołuje się nadzwyczajne posiedzenie
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szcze‑
cinie, które odbędzie się w siedzibie
OIL w Szczecinie w dniu 13 czerwca
2018 r., g. 13.00, w celu omówienia oferty
zakupu nieruchomości na nową siedzibę
OIL w Szczecinie oraz w celu rozważenia
zwołania Nadzwyczajnego Okręgowego
Zjazdu Lekarzy OIL w Szczecinie.
2. Zobowiązuje się Prezesa Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do przesłania
uczestnikom posiedzenia Rady zawiado‑
mienia o terminie i miejscu obrad Rady
na co najmniej 7 dni przed terminem
tego posiedzenia.

OBWIESZCZENIA
Okręgowej Komisji Wyborczej
OIL w Szczecinie
OBWIESZCZENIE
Nr 1/2018/VIII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Z DNIA 27 MARCA 2018 R.
O WYGAŚNIĘCIU MANDATU DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE NA OKRES VIII KADENCJI

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekar‑
skich (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 168) oraz
§ 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do orga‑
nów izb lekarskich, na stanowiska w orga‑
nach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka‑
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb le‑
karskich, na stanowiska w organach i try‑
bu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych or‑
ganach oraz wyborów komisji wyborczych
(obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL
z dnia 14 lipca 2016 r.), w wykonaniu
uchwały nr 5/2018/VIII‑OKW z dnia 27
marca 2018 r. Okręgowej Komisji Wy‑
borczej w Szczecinie w sprawie potwier‑
dzenia wygaśnięcia mandatu delegata na
Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie, obwieszcza się,
co następuje:
W związku ze zrzeczeniem się przez
lek. Alicję Cymbaluk mandatu delegata
na Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Szczecinie obwieszcza
się wygaśnięcie lek. Alicji Cymbaluk man‑
datu delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
VIII kadencji.
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie
lek. Wiesław Kupiński

VOX MEDICI

OBWIESZCZENIA OKW
OBWIESZCZENIE
Nr 2/2018/VIII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.
O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKA W RAMACH
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI (2018‑2022)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków
tych organów i osób zajmujących stanowi‑
ska w tych organach oraz wyborów komi‑
sji wyborczych, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regu‑
laminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoły‑
wania członków tych organów i osób zajmu‑
jących stanowiska w tych organach oraz wy‑
borów komisji wyborczych (obwieszczenie
Nr 7/16/VII Prezesa NRL z dnia 14 lipca
2016 r.), obwieszczam, co następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na stanowiska w ramach Okręgowej Rady
Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie VIII kadencji (2018‑2022):
1. Wiceprezesami Okręgowej Rady Le‑
karskiej w Szczecinie zostali wybrani:
Kupiński Wiesław (lek.)
Rękawek Krzysztof (lek.)
Tyszler Łukasz (lek. dent.)
2. Sekretarzem Okręgowej Rady Le‑
karskiej w Szczecinie został wybrany:
Czajkowski Grzegorz (lek.)
3. Z‑cą Sekretarza Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie został wy‑
brany:
Bielewicz Michał (lek.)
4. Skarbnikiem Okręgowej Rady Le‑
karskiej w Szczecinie został wybrany:
Górski Maciej (lek. dent.)
5. Członkami Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie zostali
wybrani:
Cymbaluk‑Płoska Aneta (lek.)
Cyprys Sławomir (lek.)
Pietrzak Mariusz (lek.)
Ruchała‑Tyszler Agnieszka (lek. dent.)
Sulikowski Tadeusz (lek.)
Zarzycki Mariusz (lek.).
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie
lek. Wiesław Kupiński

OBWIESZCZENIE
Nr 3/2018/VIII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.
O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKA W RAMACH
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ OKRĘGOWEJ IZBY
LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI (2018‑2022)

maj-czerwiec 2018

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków
tych organów i osób zajmujących stanowi‑
ska w tych organach oraz wyborów komi‑
sji wyborczych, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka‑
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb le‑
karskich, na stanowiska w organach i try‑
bu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych or‑
ganach oraz wyborów komisji wyborczych
(obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL
z dnia 14 lipca 2016 r.), obwieszczam, co
następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na
stanowiska w ramach Okręgowej Komisji
Rewizyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie VIII kadencji (2018‑2022):
1. Przewodniczącym Okręgowej Komi‑
sji Rewizyjnej w Szczecinie została
wybrana:
Wiatrow Małgorzata (lek.)
2. Wiceprzewodniczącymi Okręgowej
Komisji Rewizyjnej w Szczecinie
zostali wybrani:
Blicharska‑Czubara Katarzyna (lek.)
Markowicz Jan (lek. dent.)
3. Sekretarzem Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Szczecinie została
wybrana:
Kiedrowska Ewa (lek.).
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie
lek. Wiesław Kupiński

OBWIESZCZENIE
Nr 4/2018/VIII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Z DNIA 26 KWIETNIA 2018 R.
O WYNIKACH WYBORÓW NA PIERWSZEGO I DRUGIEGO
ZASTĘPCĘ OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
W SZCZECINIE VIII KADENCJI (2018‑2022)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 168), w związku z § 30
ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków
tych organów i osób zajmujących stanowi‑
ska w tych organach oraz wyborów komi‑
sji wyborczych, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka‑
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb le‑
karskich, na stanowiska w organach i try‑
bu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych or‑
ganach oraz wyborów komisji wyborczych
(obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL

z dnia 14 lipca 2016 r.), obwieszczam, co
następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów
na Pierwszego i Drugiego Zastępcę Okrę‑
gowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie VIII kadencji (2018‑2022):
1) Pierwszym Zastępcą Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Za‑
wodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie wybrany został:
Sieńko Jerzy (lek.)
2) Drugim Zastępcą Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Za‑
wodowej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie wybrana została:
Białek Małgorzata (lek. dent.).
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie
lek. Wiesław Kupiński

OBWIESZCZENIE
Nr 5/2018/VIII‑OKW

OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
Z DNIA 2 MAJA 2018 R.
O WYNIKACH WYBORÓW NA STANOWISKA W RAMACH OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE VIII KADENCJI
(2018‑2022)

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.
Dz.U. z 2018, poz. 168), w związku z §
30 ust. 2 i 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków
tych organów i osób zajmujących stanowi‑
ska w tych organach oraz wyborów komi‑
sji wyborczych, stanowiącego załącznik do
uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Leka‑
rzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb le‑
karskich, na stanowiska w organach i try‑
bu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych or‑
ganach oraz wyborów komisji wyborczych
(obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa NRL
z dnia 14 lipca 2016 r.), obwieszczam, co
następuje:

§ 1.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na
stanowiska w ramach Okręgowego Sądu
Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie VIII kadencji (2018‑2022):
1. Przewodniczącym Okręgowego
Sądu Lekarskiego w Szczecinie
został wybrany:
Jarosz Konrad (lek.)
2. Zastępcami Przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego
w Szczecinie zostali wybrani:
Marzec‑Lewenstein Ewa (lek.)
Domańska‑Wiktor Maria (lek. dent.)
Przewodniczący Okręgowej Komisji
Wyborczej w Szczecinie
lek. Wiesław Kupiński

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

Rozterki lekarza sądowego

Do

Mieczysław Chruściel

napisania tego artykułu
skłonił mnie list, w którym
otrzymałem reprymendę od
Prezesa Sądu Okręgowego
w Szczecinie. Oczywiście wyraziłem ubolewa‑
nie i przeprosiłem za zaistniałą sytuację. Moje
wyjaśnienia dotyczące wydania zaświadczenia
o niemożności stawienia się na wezwanie
sądu przez matkę chorego dziecka oparłem
na błędnej interpretacji przepisów ustawy
o lekarzu sądowym. Lekarz sądowy nie po‑
siada ustawowych kompetencji do wypowia‑
dania się w takiej sprawie, bowiem dziecko
wezwanej nie było uczestnikiem postępo‑
wania. W wyjaśniającym piśmie wyraziłem
opinię, że w tym szczególnym przypadku nie‑
możność stawienia się na wezwanie w sądzie
(znajdującym się w znacznej odległości od
miejsca zamieszkania wezwanej) mogłaby
być rozpatrzona przez ten organ nawet bez
konieczności udziału lekarza sądowego. Wy‑
darzył się zatem wypadek przy pracy spowo‑
dowany empatią dla matki chorego dziecka.
W celu ograniczenia i przeciwdziałania
przewlekłości postępowań ustawodawca
powołał instytucję lekarza sądowego ustawą
z dnia 15 czerwca 2007 roku. Celem tego
działania jest zwiększenie liczby rozpraw, któ‑
rych rozstrzygnięcie powinno nastąpić w na‑
leżytym terminie. Sądy nie mają czasu, na‑
rzędzi i wiedzy, a bardzo często nawet chęci,
służącej weryfikacji rzetelności wydawanych
zwolnień. Powołanie funkcji lekarza sądowe‑
go wydaje się być więc swoistą diagnozą stop‑
nia odpowiedzialności środowiska lekarskiego
w odniesieniu do sprawności i prawidłowości
funkcjonowania sądownictwa. W codziennej
praktyce lekarz sądowy styka się z ludźmi
zagubionymi i nieszczęśliwymi, którzy popadli
w konflikt z prawem lub stali się mimowolny‑
mi uczestnikami procesów sądowych. Trzeba
doświadczyć wiele, nauczyć się asertywności
i obiektywizmu, aby odróżnić ich od ludzi
przebiegłych i sprytnych, przynoszących
segregatory pełne rozmaitych, nie zawsze
aktualnych zaświadczeń, opisów i wyników
badań dodatkowych, kart informacyjnych
z pobytów w sanatoriach i na turnusach
rehabilitacyjnych, których zadaniem jest
uruchomienie naszej empatii, wrażliwości
i kultury. Nawiasem mówiąc, w podobnych
przypadkach należałoby się zastanowić, czy
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podstawą do wydania zaświadczenia o nie‑
możności stawienia się w sądzie nie powinna
być raczej opinia sądowo‑lekarska wydana
przez zakład medycyny sądowej lub przez
biegłego lekarza sądowego. Niełatwy jest
bowiem mariaż Eskulapa i Temidy.
Rola lekarza sądowego jest trudna i nie‑
wdzięczna. Dotychczasowe doświadczenia
skłaniają mnie do pewnych przemyśleń na
temat jego funkcji i zadań. Skłaniają mnie
one także do refleksji nad kondycją moralno‑
ści, uczciwości i zwykłej przyzwoitości społe‑
czeństwa. Z jednej bowiem strony wszyscy
pragniemy, aby sądownictwo w naszym kraju
było uczciwe, niezawisłe, sprawne i spra‑
wiedliwe, a z drugiej sami sypiemy piasek
w tryby tej ogromnej machiny. Powszechnie
wiadomo, że młyny sprawiedliwości mielą
powoli. Jedną z przyczyn długotrwałych pro‑
cesów sądowych jest jednak absencja stron
postępowania, która prowadzi do odraczania
i ustanawiania nowych terminów rozpraw.
Przewlekanie spraw często leży w interesie
jednej ze stron postępowania. Taka takty‑
ka w pewnych przypadkach może być na
przykład pomocna do skorzystania z insty‑
tucji przedawnienia. Pełnomocnicy, którzy
kierują linią obrony oskarżonych, stron, czy
uczestników postępowania, często uciekają
się do tak prostego sposobu usprawiedliwie‑
nia nieobecności na rozprawie, jak przed‑
stawienie sądowi zaświadczenia lekarskiego.
Adwokaci czy radcowie prawni kierują więc
swoich klientów do lekarzy po tzw. zwolnienia
z pracy. Większość ludzi uważa, że uzyskane
orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy
jest tożsame z niemożnością stawienia się
w sądzie. Tak nie jest. W przypadkach wielu
chorób, które nie wymagają leżenia, nie ma
przeciwwskazań do stawienia się w sądzie i do
złożenia zeznań. Liczba osób zgłaszających
się z orzeczeniami o czasowej niezdolności do
pracy pozwala przypuszczać, iż absencja na
planowanych przez sądy rozprawach stano‑
wi dość powszechną strategię postępowania.
Trudno przypuszczać, aby sądy nie zdawały
sobie z tego sprawy. Ilość pacjentów, którzy
oświadczają, że zgłoszenie się do lekarza po
zwolnienie było sugerowane bądź zalecane
przez pełnomocnika, jest porażająca. Lekarz
sądowy sam nie jest w stanie przeciwstawić
się tej swoistej taktyce pełnomocników i spo‑
legliwości Kolegów‑lekarzy, którzy lekką ręką
wystawiają owe zwolnienia z pracy. Wielo‑

krotnie petenci
‑pacjenci
już
przez telefon lub
na progu gabine‑
tu oświadczają, że
przybywają z pole‑
cenia mecenasa,
który skierował ich tutaj po potwierdzenie
zwolnienia, gdyż nie mogą, bądź wręcz nie
chcą stawić się na wezwanie sądu. Niektórzy
irytująco stwierdzają wprost: mój adwokat
kazał przyjść do pana po pieczątkę. Trud‑
no uwierzyć, że sądy nie znają mecenasów,
którzy stosują takie praktyki.
Niezbędna staje się tutaj także reflek‑
sja nad kondycją orzecznictwa lekarskiego
o czasowej niezdolności do pracy. Jest ono
wszak jednym z podstawowych obowiązków
i przywilejów zagwarantowanych prawem
wykonywania zawodu. Na podstawie obser‑
wacji wynikających z osobistego badania,
które jest niezbędnym warunkiem orzekania
lekarza sądowego, można odnieść wrażenie,
że całkiem spora część zaświadczeń o cza‑
sowej niezdolności do pracy nie odpowiada
stanowi faktycznemu (sic!). Nie mnie osą‑
dzać zasadność i rzetelność wystawianych
orzeczeń. Każdy z Kolegów‑lekarzy czyni
to na własną odpowiedzialność i zgodnie ze
swoim sumieniem. Powszechnie wiadomo, że
zwolnienie z pracy jest stosunkowo łatwe do
uzyskania zarówno w praktyce prywatnej, jak
i w uspołecznionej placówce ochrony zdrowia.
Można przypuszczać, że Koledzy bardzo czę‑
sto w sposób niefrasobliwy wydają takie orze‑
czenia, nie przewidując, jakim celom mogą
one służyć. Pewna część tych zwolnień jest
wystawiana wyłącznie na prośbę pacjentów.
Nazwiska kilku Kolegów powtarzają się na
takich dwu‑, trzydniowych zwolnieniach. Le‑
karz sądowy wystawia zaświadczenie nie tylko
po uprzednim osobistym zbadaniu uczestnika
postępowania, ale też po zapoznaniu się z do‑
stępną dokumentacją medyczną. Osobiście
na drodze korespondencji listownej często
korzystam z ustawowej możliwości żądania
pełnej dokumentacji pacjenta od lekarzy
wystawiających owe zwolnienia. Działanie
takie ma podwójne znaczenie: po pierwsze
i najważniejsze, jest ono niezbędne do rozwa‑
żenia możności bądź niemożności stawienia
się w sądzie, po drugie zaś, zapala czerwoną
lampkę w głowie Kolegi‑lekarza wystawia‑
jącego zwolnienie. Po otrzymaniu takiego
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wezwania prawdopodobnie z większą ostroż‑
nością podchodzić będzie on do wystawiania
krótkotrwałych zwolnień z pracy na prośbę
pacjenta. Koledzy‑lekarze nie zawsze zdają
sobie sprawę, że ich nazwiska mogą trafić do
akt bardzo poważnych procesów sądowych.
Czasem pacjent tłumaczy, że został wezwany
do innego miasta, nierzadko w odległym za‑
kątku kraju. Wówczas lekarz sądowy, mimo
iż zaświadcza o niemożności stawienia się
w sądzie, sugeruje organowi uprawnionemu
wykorzystanie możliwości przesłuchania go
w ramach tzw. pomocy prawnej w miejscu
zamieszkania, albo nawet w domu. Wydaje
się, że sądy jak dotąd niezbyt chętnie korzy‑
stają z takiego instrumentu prawnego. Jest
to wprawdzie zrozumiałe w przypadku prze‑
słuchania w domu, zwłaszcza w sprawach
karnych z powodu niezbędnego poszerzenia
składu sędziowskiego i obowiązku obecności
stron, jednakże jest wykonalne i warte szer‑
szego zastosowania, zwłaszcza wykorzystując
możliwości, jakie daje współczesna technika
teleinformatyczna.
Istotnym problemem jest zawarty w usta‑
wie o lekarzu sądowym wymóg osobistego
badania. W niektórych wypadkach to osobiste
badanie nie jest w stanie potwierdzić rodzaju
schorzenia. Nie sposób bowiem w gabinecie
lekarskim zweryfikować i ocenić zasadność
rozpoznań klinicznych (karty informacyjne
z pobytu w szpitalu), specjalistycznych czy
ambulatoryjnych, zwłaszcza spośród dyscy‑
plin odległych od uprawianej przez lekarza
sądowego. Zadaniem osobistego badania
jest zatem ocena stanu pacjenta tu i teraz.
Tak więc jeżeli pacjent może przybyć do nie‑
rzadko odległego gabinetu lekarza sądowego,
jest w dobrym stanie ogólnym, porusza się
swobodnie i samodzielnie, nawiązuje logicz‑
ny i inteligentny kontakt słowny, a także nie
okazuje zalecenia leżenia na posiadanym
zaświadczeniu lekarskim, czy zwolnieniu
z pracy, to należy uznać, że może on rów‑
nie dobrze zgłosić się na wezwanie organu
uprawnionego. Praktyka wykazuje, że taka
sytuacja dotyczy większości pacjentów odwie‑
dzających gabinety lekarzy sądowych. Najbar‑
dziej komfortowa, choć uciążliwa dla lekarza
sądowego jest sytuacja, kiedy pacjent leży
w domu unieruchomiony z powodu obłożnej
choroby. Lekarz sądowy osobiście udaje się do
chorego i na miejscu stwierdza niemożność
stawienia się w sądzie. Sytuacja prosta i kla‑
rowna. Wymagane jest jednak zaufanie do
dokumentacji przedstawionej przez pacjenta,
gdyż nie można choremu rozciąć opatrunku
lub gipsu, aby stwierdzić, czy unieruchomie‑
nie jest uzasadnione, i sprawdzić, czy faktycz‑
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nie był operowany. W takim przypadku sąd
ma identyczne co lekarz sądowy możliwości
potwierdzenia niemożności stawienia się na
wezwanie. Czyż zatem samo przez się nie na‑
rzuca się poszerzenie wyjątków do zwolnienia
z osobistego badania w takich sytuacjach?
Czy słowa badanie nie można by w takich
przypadkach zastąpić słowem wizyta w miej‑
scu przebywania połączona z oględzinami
chorego? Kryminalistyka zna przypadki, kiedy
przestępcy udawało się nakłonić lekarza do
wykonania nacięcia skóry i zeszycia jej dla
upozorowania wykonanej operacji. Oczywi‑
ście wszystko udokumentowane w stosow‑
nych zaświadczeniach, nawet w szpitalnych
kartach informacyjnych. Praktyka wykazuje,
że rozpoznania takiej sytuacji nie jest w stanie
dokonać nawet najbardziej wnikliwy lekarz
sądowy.
Wyjątkowo się zdarza, że pacjent po‑
siada zaświadczenie od lekarza leczącego,
stwierdzające wprost, że nie może on stawić
się w określonym dniu w sądzie. To postawa
godna pochwały. W tej sytuacji lekarz sądowy
występuje więc w niewdzięcznej roli kontrole‑
ra swojego Kolegi po fachu, który już przecież
wykonał jego pracę, czyli w pełni świadomie
przyjął na siebie odpowiedzialność za niesta‑
wienie się w sądzie pacjenta! Pacjenta, które‑
go leczy i którego zna. Pytanie w takiej sytu‑
acji nasuwa się samo: po co tu komu lekarz
sądowy? Czy nie wystarczyłoby zobowiązać
sądy do honorowania specjalnych zaświad‑
czeń lekarzy o niemożności stawienia się
w sądzie? Przecież organ uprawniony może
podjąć niezbędne czynności sprawdzające dla
zweryfikowania rzetelności każdego zaświad‑
czenia. Wystarczy wezwać lekarza wystawia‑
jącego zaświadczenie. W razie udowodnienia
sfałszowania zaświadczenia przez lekarza
organ uprawniony może podjąć działania
represyjne tak samo jak w chwili obecnej
w stosunku do lekarza sądowego, to jest: nie‑
zwłoczne zawiadomienie właściwego prezesa
sądu okręgowego, prokuratury i okręgowej
rady lekarskiej. W przypadku powtarzających
się krótkoterminowych zwolnień, zwłaszcza
od tego samego lekarza, sąd może przecież go
wezwać do złożenia wyjaśnień, a jak potrze‑
ba, to wszcząć przeciw niemu odpowiednie
postępowanie. Czynności sprawdzające sądy
prowadzą raczej w stronę lekarzy sądowych,
żądając od nich przesyłania dokumentacji
bądź udzielania pisemnych wyjaśnień. To
niemiła korespondencja. Równie nieprzy‑
jemnie jest otrzymywać wezwania do proku‑
ratora, który podejrzewa lekarza sądowego
o poświadczenie nieprawdy. Lekarz sądowy
z jednej strony jest sprzymierzeńcem sądu,
w w w. o i l . s z c z e c i n . p l

z drugiej zaś pragnie zachować poprawne
relacje z Kolegami‑lekarzami. W obecnym
kształcie tej praktyki ilość wystawianych za‑
świadczeń o niemożności stawienia się na we‑
zwanie organu kształtuje swoistą popularność
danego lekarza sądowego w środowisku pa‑
lestry i samych zainteresowanych petentów
‑pacjentów. Niestety także wpływa ona na
wysokość wynagrodzenia, gdyż sąd opłaca
oddzielnie każdą wizytę. Obligatoryjnie wszy‑
scy lekarze sądowi zachowują obiektywizm
w wydawaniu zaświadczeń o niemożności
stawienia się w sądzie. Dla dobra sądownic‑
twa, a także lekarzy sądowych, trzeba w tym
miejscu zasugerować, że jeśli jest to możliwe,
to należałoby wynagradzać lekarzy sądowych
w formie ryczałtowej, aby ich zarobki nie za‑
leżały od ilości wystawionych zaświadczeń.
Ale najlepiej byłoby, gdyby gabinet lekarza
sądowego znajdował się w gmachu sądu,
a lekarz był jego etatowym pracownikiem.
W tym miejscu jeszcze jedna uwaga.
Obecnie lekarz sądowy nie ma obowiązku
powiadamiania sądu o odmowie wydania
usprawiedliwienia. Sąd zatem o takiej odmo‑
wie nic nie wie. Czasem się zdarza, że lekarz
sądowy wątpi w rzetelność bądź prawdziwość
przedstawionej dokumentacji medycznej. Co
wtedy? W jaki sposób lekarz sądowy może
oraz czy ma obowiązek podzielić się swoimi
wątpliwościami z sądem? Jeżeli tak, to w jaki
sposób? Często się zdarza, że pacjent wycho‑
dząc z gabinetu lekarza sądowego z zaświad‑
czeniem odmawiającym usprawiedliwienia
niestawiennictwa w sądzie, ostentacyjnie
wyrzuca je do kosza. Nierzadko wyrzuca
z siebie również słowa: pójdę zaraz do innego i dostanę usprawiedliwienie. Może
się zdarzyć, że pacjent uzyskuje zwolnienie
z udziału w rozprawie od innego lekarza są‑
dowego. Czyż zatem takie dwa znaczeniowo
przeciwstawne dokumenty nie powinny się
spotkać na sędziowskim stole?
Rodzi się pewnie jeszcze wiele innych
pytań i wątpliwości. Potrzebna jest zatem
szeroka dyskusja nad instytucją lekarza są‑
dowego. Dyskusja nad kondycją moralności,
uczciwości i zwyczajnej przyzwoitości ludzi,
wśród których żyjemy i pracujemy. Przemy‑
ślenie wielu problemów przez lekarzy orze‑
kających, lekarzy sądowych, pełnomocników
i sądów wszelkich instancji (które ze swej
natury posiadają prawne instrumenty do
walki z przewlekłością procesów sądowych)
pozwoli na zaproponowanie konkretnych
zmian w ustawie o lekarzu sądowym, co
niewątpliwie przełoży się na usprawnienie
sądownictwa w naszym kraju.
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