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aktualności

Komunikat Komisji ds. praktyk prywatnych
Zmiana zasad wizytacji praktyk lekarskich OIL Szczecin

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Jako, że wykonywanie
przez lekarza i lekarza dentystę zawodu w formie praktyki lekarskiej jest działalnością gospodarczą, więc wymaga wpisu
do odpowiedniego rejestru.
W odniesieniu do indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich, wpisu tego dokonuje na odpowiedni wniosek okręgowa
rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza. Nowy rejestr praktyk ma być kontynuacją
dotychczasowego prowadzonego przez okręgową izbę lekarską.
Obecnie, od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, wizytacje będą przeprowadzane przez okręgowe izby
lekarskie w celach kontroli lekarza bądź lekarza dentysty, który już prowadzi praktykę zawodową. Odstąpiono od zasady
wizytacji praktyki przed rozpoczęciem działalności.
Znacznie obniżono wysokość opłat uiszczanych przez lekarzy z tytułu wpisu do rejestru praktyk zawodowych. Od 1 lipca 2011r.
opłata będzie zmienna, bowiem stanowić ma 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok z zaokrągleniem w górę do pełnego złotego. W chwili obecnej (stan na 1 lipca 2011 r.) wynosi
odpowiednio 69 złotych za pierwszą rejestrację i 35 złotych za zmianę we wpisie do rejestru. Szerzej o zmianach przepisów
regulujących rejestrację praktyk lekarskich będą Państwo mogli przeczytać w następnym numerze Vox Medici.
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tytułem wstępu

Spis treści

Agnieszka
Borowiec-Rybkiewicz

W

iększość z nas kończy urlopy. Czy
działo się w czasie wakacji coś
szczególnego? No cóż, oczywiście!
Niezmordowani sportowcy i organizatorzy zmagali się w licznych imprezach sportowych, które już tradycyjnie organizuje
nasza OIL i nie tylko ona. Nie chciałabym
nazwać tego numeru sportowym, ale trochę tak jest. Kapryśna pogoda nikogo nie
pokonała! Regaty lokalne i ogólnopolskie,
golf, siatkówka, a nawet brydż. No i królowa
tego numeru – piłka nożna!
Fani piłki nożnej mają za sobą szczególny jubileusz, tak szczególny i ważny dla
naszych izbowych piłkarzy, że poświęciliśmy temu wydarzeniu okładkę i osobny
artykuł, do przeczytania którego serdecznie zapraszam.
Na uwagę zasługuje I Bałtyckie Spotkanie nt. Komórek Macierzystych, które
odbyło się w maju.
W 2007 roku, Włoch Mario R. Capecchi, Brytyjczyk Martin J. Evans oraz
Amerykanin Oliver Smithies dostali
Nagrodę Nobla za serię przełomowych
odkryć dotyczących komórek macierzystych oraz zjawiska rekombinacji DNA
w komórkach ssaków.
Komórki życia, jak nazywane są w wielu
publikacjach, a konkretnie komórki embrionalne, które po raz pierwszy na świecie udało się wyizolować ze szpiku kostnego dorosłego człowieka, to też odkrycie
na miarę Nagrody Nobla. Badania nad tym
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zagadnieniem prowadzone są od lat przez
prof. Mariusza Ratajczaka, absolwenta naszej Akademii, który w 2006 roku otrzymał
za ich wyniki nagrodę Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej zwaną polskim Noblem.
W środowisku naukowców uchodzi za jedynego Polaka, który w niedalekiej przyszłości
może zostać laureatem Nagrody Nobla z zakresu nauk medycznych. Pozostaje nam
trzymać kciuki i życzyć Panu Profesorowi
i Jego zespołowi wyjazdu do Szwecji po trofeum w jak najbliższej przyszłości.
Temida też nie śpi, mimo sezonu ogórkowego, stąd publikacje dotyczące zmian
w przepisach.
Jako że jesienią pełną parą ruszają
kursy i szkolenia, proszę o uważne zapoznanie się z ogłoszeniami i dopilnowanie,
by w porę zdeklarować chęć uczestnictwa
w tych, które są dla Państwa interesujące.
Po swoim urlopie z niepokojem przeczytałam przesłaną mi przez Pana Prezesa
korespondencję dotyczącą umowy o wydawanie Gazety Lekarskiej z wydawnictwem
Ringer Axel Springer. Niby nas bezpośrednio to nie dotyczy, a jednak w związku
z powiązanym kolportażem Vox Medici
z GL nie można całkowicie zlekceważyć
tego tematu. Trudno teraz przewidzieć,
jak potoczą się losy współpracy z RASP,
jedno jest pewne. Wydawnictwo nie brało
pod uwagę, że zawartość gazety samorządowej musi pozostać w gestii samorządu,
a reklamy nie mogą przytłoczyć swą ilością
artykułów traktujących o sprawach lekarzy.
Poza tym to, co jako izba lekarska publikujemy na stronach biuletynu czy też GL,
musi pozostać w zgodzie z obowiązującymi
nas przepisami. Pozostaje mieć nadzieję,
że decyzje podjęte w dobrej intencji nie
rozbiją się o skały brutalnych praw rynku,
a obecne trudności szybko zastaną wyprostowane. Liczę na to, że owe zawirowania
nie zakłócą naszego harmonogramu wydawania, i co bardziej kłopotliwe – rozsyłania do Państwa Waszego Vox Medici.
Zapraszam do lektury.
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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

Koordynator Pracy Biura OIL

mgr Kamila Sidor
Centrala wew. 102
Sekretariat

mgr inż. Marta Mielcarek
Centrala wew. 106,
fax 91 487 75 61
OKRĘGOWY
REJESTR LEKARZY

(Prawa Wykonywania Zawodu)
mgr inż. Lidia Borkowska
Centrala wew. 104
(Prawa Wykonywania Zawodu, Punkty
Edukacyjne oraz Staże Podyplomowe)
mgr Krzysztof Halewski
Centrala wew. 124
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH

Dyżury
wiceprezesów
ORL
LEK. WIESŁAW KUPIŃSKI
1 i 3 poniedziałek miesiąca
14.00 – 15.00
DR N. MED.
MAGDA WIŚNIEWSKA
czwartek 14.00 – 16.00
DR N. MED.
AGNIESZKA RUCHAŁA-TYSZLER
środa 13.00 – 14.30

Sylwia Chudoba
Centrala wew. 112
KSIĘGOWOŚĆ

mgr Maria Iwińska
– główna księgowa
Centrala wew. 111
KASA, WINDYKACJA SKŁADEK

Lilianna Licak
mgr inż. Marta Mielcarek
Centrala wew. 107

Od poniedziałku
do czwartku w godzinach:

poniedziałek: 10.30 – 15.00
wtorek: 10.30 – 16.00
środa: 10.30 – 15.00
czwartek: 10.30 – 16.00
Piątek: nieczynne

BIURO OKRĘGOWEGO
SĄDU LEKARSKIEGO

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

OKRĘGOWY REJESTR
LEKARZY, REJESTR
PRAKTYK LEKARSKICH

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

mgr Marta Hamerska-Litwinowicz
mgr Marta Witek
Centrala wew. 103, 117
BIURO OKRĘGOWEGO
SĄDU LEKARSKIEGO

mgr Paweł Kowalski
Centrala wew. 119

Godziny pracy
(Za wyjątkiem biura
Okręgowego Sądu Lekarskiego)
poniedziałek 7.30-15.30
środa, piątek
w godzinach 7.30-15.00
wtorek, czwartek
w godzinach 7.30-16.00

Kolegium Redakcyjne:
Agnieszka Borowiec - Rybkiewicz
(Redaktor Naczelny),
Maciej Kołban (Z-ca Redaktora Naczelnego),
Grzegorz Wojciechowski, Halina T
 eodorczyk,
Mariusz Pietrzak, Magda Wiśniewska,
Mieczysław Chruściel, Łukasz Tyszler.

Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie
Wydawca:
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie,
71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
Druk: Rexdruk
Kolportaż: rozsyłamy do 5500 lekarzy i lekarzy
dentystów, w dawnym woj. Szczecińskim i części
woj. Gorzowskiego poprzez pocztę polską i firmę
inpost.
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Skład i redakcja techniczna: Michał Orłowski
Sekretarz Vox Medici:
mgr Mirosława Fryś, tel. 91 487 49 36 wew. 110
Stale współpracujący: Krzysztof Jach, Halina Pilawska.
LISTY DO REDAKCJI prosimy przysyłać na adres:
voxmedici@oil.szczecin.pl lub dostarczać do sekretariatu OIL wyłącznie w formie elektronicznej.

Zdjęcie na okładce: Michał Orłowski

w piątek nie przyjmują
interesantów.
PORADY PRAWNE

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

BIURO OIL

poniedziałek 7.30-15.30
środa 8.30-13.30
czwartek 8.00-15.00

Eliza Nahajowska – radca prawny
Andrzej Lubiniecki – radca prawny
Porady prawne udzielane są lekarzom – członkom OIL w Szczecinie
– w siedzibie OIL w trakcie dyżurów
w każdy wtorek w godz. 11.00
– 15.30. Bezpłatnie w sprawach
związanych z wykonywaniem zawodu
lekarza. W innych sprawach porad
prawnych dla członków OIL
w Szczecinie udziela się na
preferencyjnych warunkach.
Radcy prawni nie udzielają porad
prawnych telefonicznie. Porady
prawne udzielane są po wcześniejszym umówieniu terminu.
Rejestracja i informacja

Sekretariat OIL
wew. 106

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
ogłoszeń. Sekretariat nie przygotowuje tekstów do
druku. Materiały do publikacji przyjmujemy wyłącznie w wersji elektronicznej. Redakcja zastrzega
sobie prawo do skracania i adjustacji nadesłanych
tekstów. Nie gwarantujemy publikacji materiałów,
które nie zostały zamówione. Przedruk artykułów
oraz wykorzystywanie zdjęć tylko za zgodą redakcji.
W przypadku nadsyłania do Vox Medici tekstów
zgłoszonych do druku również w innych publikatorach, redakcja musi być o tym fakcie poinformowana.
Ogłoszenia prosimy nadsyłać w formatach tiff lub
pdf, formy wektorowe w eps lub ai, przestrzeni kolorów CMYK, rozdzielczości 300 dpi, z uwzględnionym spadem 3 mm, wielkością i formatem zgodne
z zamówionym modułem. Wszystkie czcionki zamienione na krzywe. Format VM – 205x260mm.
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prezesa słów kilkoro

„Dobroć jest ważniejsza niż mądrość,
a uznanie tej prawdy to pierwszy krok do mądrości”.
– Theodore Isaac Rabin

M

inęły wakacje. Minęły kolejne
beztroskie, może wspólnie spędzone z najbliższymi dni. Zdjęcia
i wspomnienia przypominają nam to, co już
za nami. Wracamy do swoich obowiązków.
Do szpitali, przychodni, praktyk. Wracamy
do zgłębiania ambulatoryjnych procedur,
zmienionych i narzuconych pierwszego lipca 2011 roku przez NFZ. Wprowadzonych
bez przygotowania, bez należytej i przekazanej w odpowiednim czasie informacji.
Wprowadzonych tak jak zwykle, czyli byle
jak. Mocne słowa cisną się na usta. Przecież
nasze działania są zogniskowane na pacjentów. Ale czy dotyczy to wszystkich podmiotów działających w tzw. opiece zdrowotnej?
Czy tak naprawdę NFZ jest dla pacjentów?
Czy zarządzających szpitalami, czy lekarzy,
pielęgniarki, czy innych pracowników opieki
zdrowotnej należy traktować poważnie? Czy
jak „zło konieczne”? Ten dylemat w opinii
wielu z nas, rzetelnych „świadczeniodawców”, od wielu lat ma Narodowy Fundusz
Zdrowia. Nie dotyczy to oczywiście wszystkich lekarzy i nie lekarzy zatrudnionych
w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dotyczy
to tych, których te słowa zaniepokoiły, zaskoczyły, czy zirytowały... Do tego tematu
będziemy na naszych łamach powracać.
Czekam na opinie. Pierwsze już są ze środowiska lekarzy alergologów. Koledzy lekarze dostrzegają, że izba lekarska występuje w ich imieniu i domaga się od NFZ
rzetelnych odpowiedzi. Zadajemy trudne
pytania, ale takie, które wyrażają opinię
naszego lekarskiego środowiska. Zadawajcie
je! Nie znaczy to, że traktujemy ZOW NFZ
jako wroga. Wprost przeciwnie, traktujemy
jako partnera, który elastycznie podchodzi
do zgłaszanych problemów. Dostrzegamy
to i cenimy otwartość ZOW NFZ.
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„Siedmioro wspaniałych” – piątego
czerwca 2011 roku, Zachodniopomorski
Klub Liderów Nauki wręczył Zachodniopomorskie Noble 2010. Otrzymali je naukowcy o największym dorobku ostatnich lat. W dziedzinie nauk medycznych
Zachodniopomorskiego Nobla otrzymał
profesor Piotr Milkiewicz z Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego i Szpitala Wojewódzkiego na Arkońskiej. Panie Profesorze
– gratulujemy! Zachodniopomorskie Noble
wręczane są od 2000 roku. Nagradzane
prace prezentują najwyższy standard.
Są wdrażane, a publikacje są notowane
na liście „filadelfijskiej”.
Teraz chciałbym powrócić do ważnego jubileuszu. Jubileuszu zdobycia przez
reprezentację lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie mistrzostwa świata
w piłce nożnej. Tak! Tak! Nasi koledzy dziesięć lat temu w Evien na Mistrzostwach
Świata Medyków wywalczyli mistrzostwo
świata. To był sukces lekarzy polskich,
sukces lekarzy szczecińskich, którzy jako
jedyni w kraju wciąż mają ligę szpitalną
i regularnie grają. Może nie wszyscy ten
sukces wówczas dostrzegli. Trzeba o nim
wciąż mówić i promować go. Nasza izba lekarska ten jubileusz godnie uczciła. O tym
wydarzeniu w artykule „Marzenia wielu
z nas się spełniły” wspólnie z dr. Mariuszem Zarzyckim piszemy na następnych
stronach „Vox Medici”.
O tym, że nasza izba lekarska między
innymi sportem (i zapałem naszych kolegów sportowców i nie tylko sportowców)
stoi, wiedzą koledzy lekarze w całej Polsce.
Po raz kolejny zorganizowaliśmy z powodzeniem imprezy sportowe o randze Mistrzostw
Polski Lekarzy – V Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej, XI Mistrzostwa

Polski Lekarzy w Golfie, VIII Ogólnopolskie
Mistrzostwa Izb Lekarskich w Żeglarstwie
w Klasie Omega. Uczestnicy jednogłośnie
stwierdzili: „Wracamy do Szczecina za rok”.
Imprezy sportowe, kulturalne i naukowe pokazują, że potrafimy w sposób
profesjonalny je organizować. Tą drogą
chciałbym tym wszystkim Koleżankom
i Kolegom, którzy współtworzyli te imprezy,
serdecznie podziękować. Wierzyłem i nie
zawiodłem się, że jest wielu lekarzy, dla
których praca dla innych (społeczna – słowo niezbyt modne) jest równie ważna, jak
ich działalność zawodowa. Okręgowa Izba
Lekarska w Szczecinie proponuje wiele!
Wciąż czekamy na tych niezdecydowanych,
niewierzących w to, że samorząd lekarski
wspólnie może wiele. Wspólnie naprawdę
możemy wiele zrobić. Ale wspólnie.
Z inicjatywą wspólnego działania wystąpił do nas Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy. W apelu kierowanych
do wszystkich Okręgowych Rad Lekarskich między innymi czytamy: „w związku
ze spodziewanymi powszechnymi przekształceniami szpitali w spółki prawa handlowego…Ogólnopolski Związek Zawodowy
Lekarzy proponuje podjęcie działań, które
przyniosą poprawę warunków pracy i płacy lekarzy w nowych spółkach.(podstawa
prawna art.23 $ 4 kodeksu pracy), który daje pracownikom przekształcanych
szpitali (będących na umowie o pracę)
prawo do rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym
uprzedzeniem”. Nasza Rada powołała zespół koordynacyjny, który wspólnie z OZZL
będzie ten proces koordynować.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie
Mariusz Pietrzak
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piłka nożna

Jubileusz piłkarski
„Marzenia wielu z nas się spełniły”

W

sobotę 18 czerwca 2011 roku,
w dziesiątą rocznicę zdobycia
przez szczecińskich lekarzy –
piłkarzy Mistrzostwa Świata Medyków
w Evian (Francja), na stadionie przy ul.
Witkiewicza odbył się mecz charytatywny. Niebo nam sprzyjało – ulewę zastąpiło
słońce, a miejsca wokół boiska wypełniły
rzesze kibiców. Mistrzowie Świata z 2001
roku na ten mecz zaprosili wielu znanych
piłkarzy, trenerów oraz lekarzy. Marzenia Mistrzów Świata się spełniły – wszyscy zaproszeni w tym meczu wystąpili,
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podzieleni na dwie drużyny przez trenerów
Eugeniusza Różańskiego (drużyna „białych”) i Macieja Stolarczyka (drużyna „bordowych”). Spotkanie rozpoczął redaktor
Piotr Baranowski, który zaprosił na środek
boiska Mistrzów Świata z 2001 roku wraz
z ówczesnym trenerem Arturem Kornelukiem. Zastępca Prezydenta Szczecina, pan
Mariusz Kądziołka, wręczył historyczny
puchar z Evian kapitanowi „złotej” drużyny
Mariuszowi Zarzyckiemu.
Gwizdek sędziego rozpoczął mecz.
W drużynie „białych” prym wiedli: ak-

tualny kapitan I ligowej Pogoni – Bartosz
Ława, srebrny medalista z Barcelony Dariusz Adamczuk, były trener i zawodnik
szczecińskiej Pogoni Mariusz Kuras oraz
Łukasz Myszel. W bramce dwoił się i troił
Michał Szelągowski, na zmianę z wieloletnim bramkarzem Pogoni Zbigniewem
Długoszem. W drużynie „bordowych” ton
nadawali: wieloletni, były kapitan Pogoni
Olgierd Moskalewicz, aktualny reprezentant Polski na Euro 2012 Kamil Grosicki,
Radosław Biliński, Andrzej Miązek. Bramki strzegli: mistrz świata Andrzej Walczak
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Kamil Grosicki
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Piłkarska kołyska dla córki Grzegorza Matlaka
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Stoją od lewej: trener Artur Korneluk, prezes Mariusz Pietrzak, Grzegorz Naprawa, Łukasz Myszel, Artur Jędruch, Andrzej Walczak, prezes Maksymilian Mikee
U dołu od lewej: v-ce prezydent Mariusz Kądziołka, Dariusz Olejnik, Michał Szelągowski, Mariusz Zarzycki, Roman Bożyk, Seweryn Totoń.

Zdjęcia: Michał Orłowski
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piłka nożna
(przyleciał specjalnie na mecz z Hiszpanii),
Artur Chudycki oraz aktor Teatru Polskiego Mirosław Kupiec. Mecz komentowany
przez redaktora Baranowskiego, prowadzony był w szybkim tempie, nikt nie odstawiał nogi, ale złośliwych fauli nie było,
o czym świadczy tylko

jedna interwencja na boisku masażysty
Pogoni Stanisława Mazuro. Kibice byli
usatysfakcjonowani, gdyż ujrzeli grad
bramek. Mecz zakończył się wynikiem
remisowym 10:10 („magia liczby” 10),
a ostatnią bramkę

meczu zdobył Grzegorz Matlak, któremu
tydzień wcześniej urodziła się córeczka. Po
zdobytej bramce 22 zawodników zrobiło tzw.
„kołyskę”. Wspaniałe uczucie. Rzuty karne
nie przniosły rozstrzygnięcia. Zakończyły
się remisem 5:5. Kończyliśmy mecz
szczęśliwi, bez kontuzji, zmęczeni. Marzenia wielu z nas się spełniły. Graliśmy
razem z profesjonalistami: piłkarzami
i trenerami, dla których również gra
z mistrzami świata i kolegami lekarzami była… spełnieniem marzeń. Nasz
przyjaciel Artur Jędruch, schodząc
po meczu z boiska, powiedział: „Dla
takich chwil warto żyć”. Takie myśli
towarzyszyły wielu z nas.
Po meczu Zastępca Prezydenta
pan Mariusz Kądziołka wręczył prezesowi OIL Mariuszowi Pietrzakowi
okolicznościowy puchar dla izby lekarskiej za krzewienie kultury fizycznej.
Jesteśmy przekonani, że jeszcze jedne marzenia się spełnią.
Marzenia Mariusza Harbatowicza, 15 letniego chłopca, kibica
Pogoni, który przeszedł dwie operacje mózgu i potrzebuje specjalistycznej rehabilitacji. Zbiórka
pieniędzy przez fundację oraz
licytacja pamiątek sportowych,
od razu przyniosła sumę 17 tysięcy złotych! To pozasportowy
sukces jubileuszu. Dziękujemy
darczyńcom. Dziękujemy przyjaciołom piłkarzom, trenerom,
aktorom, którzy pomimo swoich
obowiązków, byli z nami i uczcili
nasz jubileusz. Dziękujemy tym
wszystkim, którzy pomagali
przy organizacji tej imprezy.
Trzeba czasami coś zrobić dla
naszego środowiska, dla innych,
żeby było co wspominać przez
następne lata!!! Może nie tylko
wspominać, ale dalej biegać i
trenować by zagrać … na mistrzostwach świata oldbojów?
Mariusz Zarzycki
– drużyna „bordowych”
Mariusz Pietrzak
– drużyna „białych”

Okładka Vox-a sprzed 10 lat.
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I Konferencja

Baltic Stem
Cell Meeting

Wojciech Marlicz

W

dniach 27-29 maja 2011 roku
w Szczecinie odbyło się I Bałtyckie Spotkanie nt. Komórek Macierzystych (1st Baltic Stem Cell Meeting).
W spotkaniu, na zaproszenie przewodniczącego komitetu organizacyjnego i naukowego, profesora Mariusza Ratajczaka,
kierownika Zakładu Fizjologii PUM, udział
wzięło ponad 50 światowej sławy ekspertów m.in. z Polski, Stanów Zjednoczonych
Ameryki Północnej, Kanady, Austrii,
Słowacji, Japonii, Chin, Korei, Niemiec,
Włoch, Brazylii, Wielkiej Brytanii zajmujących się problematyką komórek macierzystych, prezentując autorskie wykłady.
Główne tematy naukowe konferencji dotyczyły zastosowań klinicznych
komórek macierzystych pozyskiwanych
z dorosłych tkanek i krwi pępowinowej
w medycynie regeneracyjnej. Omawiano aspekty biologiczne występowania
w dorosłych tkankach komórek macierzystych i ich mechanizmy regulujące,
mechanizmy transformacji nowotworowej
komórek macierzystych ze szczególnym
uwzględnieniem komórek macierzystych
przypominających bardzo małe komórki
embrionalne (VSELs – very small embryonic like stem cells). Wykłady inaugu-
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racyjne wygłosili: prof. Mortimer Poncz
z Uniwersytetu Pennsylwania w Filadelfii na temat roli chemokin w regulacji
powstawania płytek krwi, prof. Peter
Quesenberry z Rhode Island Hospital
przedstawiając nowe poglądy dotyczące
identyfikacji i izolacji komórek macierzystych oraz prof. Mariusz Ratajczak
na temat komórek macierzystych VSEL.
Podczas konferencji poruszano również istotne kwestie prawne i etyczne
dotyczące badań nad komórkami macierzystymi i wykorzystaniem ich we współczesnej terapii. Stąd też udział w konferencji przedstawiciela Watykanu, rev.
Tomasza Trafnego.
W trakcie trwania konferencji został
podpisany list intencyjny przez rektora PUM
prof. Przemysława Nowackiego i prof. Donalda Millera z Uniwersytetu Lousiville
w Stanach Zjednoczonych, a dotyczący
współpracy naukowej i wymiany kadry
naukowej pomiędzy obiema uczelniami.
Zorganizowane w Szczecinie I Bałtyckie Spotkanie Komórek Macierzystych było
współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej w ramach programu Innowacyjna
Gospodarka „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie”.
Podczas konferencji odbyło się także spotkanie założycielskie Polskiego

Od lewej:
Dr Guenther Lepperdinger (Austria),
Dr Wojciech Błogowski (PUM),
Prof. Donald Miller (USA),
Prof. Edward Scott (USA),
Prof. Peter Quesneberry (USA),
Prof. Tsvee Lapidot (Izrael),
Prof. Mariusz Ratajczak (PUM),
Dr Wojciech Marlicz (PUM)
Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej
(PTMReg), które zajmie się aspektami
etycznymi, prawnymi oraz propagowaniem
i wyznaczeniem nowych kierunków medycyny regeneracyjnej. Pierwszym Prezesem
Towarzystwa został prof. Mariusz Ratajczak. Organem doradczym Towarzystwa
będzie Rada Naukowa, w skład której wejdą
czołowi naukowcy i klinicyści z różnych
dziedzin medycyny z całej Polski.
Obrady miały miejsce w Auli Rektoratu
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz w salach konferencyjnych hotelu
Novotel. Spotkanie zakończyło się dużym
sukcesem, a kilkuset osobowa frekwencja
przekroczyła oczekiwania organizatorów.
Ze względu na duże powodzenie spotkania
a także istotę omawianych problemów już
w 2013 roku planowane jest II Bałtyckie
Spotkanie Medycyny Regeneracyjnej.
Op. MK
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Nowy minister zdrowia

Grzegorz Wojciechowski

T

en numer „Vox-a” powstaje w sezonie ogórkowym, stąd taki sugerujący sensację tytuł. Nowy minister
zdrowia będzie – ale po wyborach. Tak
jak nowy będzie cały rząd, który utworzy
zwycięska partia. Jeżeli będzie to PO, na
fotelu ministra może pozostać Ewa Kopacz.
Czy będzie chciała? Pytana przez dziennikarza „Rzeczpospolitej”, czy po wyborach
chciałaby dalej kierować resortem, odpowiada: „…za wcześnie na takie deklaracje. Ale mogę powiedzieć jedno: nie boję
się ciężkiej pracy. Za chwilę będę najdłużej
urzędującym ministrem zdrowia od czasów
transformacji. Mam gruby pancerzyk”. No
cóż – pancerz kojarzy się z czołgiem lub
żółwiem. A pancerzyk? Pani minister przez
4 lata niewątpliwie urosła politycznie. Pomogło jej w tym mężne zachowanie w czasie
po katastrofie smoleńskiej, a także odmowa zakupu szczepionek na epidemię, której
nie było. Jest zaprzyjaźniona z premierem,
co ma zawdzięczać opiece nad jego chorą
matką. Na posiedzeniach rządu jest jednym z nielicznych ministrów, którzy próbują
się przeciwstawiać premierowi. Jest w tym,
obok ministra Millera, najwytrwalsza. Donald Tusk jest jednak twardy i starcie najczęściej kończy się wyjściem pani minister

14

na papierosa (wbrew deklaracjom nie rzuciła
palenia) w celu ochłonięcia. Podobno Ewa
Kopacz co kilka miesięcy składa na ręce
premiera ustną dymisję, której ten zwyczajowo nie przyjmuje. Pozycja pani minister
umocniła się na tyle, że znowu w kuluarach
parlamentu mówi się o możliwym mianowaniu jej Marszałkiem Sejmu. Gdyby taką
propozycję dostała, prawdopodobnie nie
odmówiłaby. Byłby to niewątpliwy awans,
ponadto – pani minister byłaby pierwszą
kobietą w historii Polski na tym stanowisku.
Po wygranej PO, jeżeli nie Ewa Kopacz
to kto? Na politycznej giełdzie na pierwszym
miejscu jest Beata Małecka-Libera, obecnie wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji
Zdrowia. Jest ona lekarzem – laryngologiem, pochodzi z Dąbrowy Górniczej, gdzie
była dyrektorem szpitala. Sejmowe wiewiórki wymieniają również nazwisko Jakuba
Szulca, obecnego wiceministra zdrowia.
Jest on ekonomistą, specjalistą od zarządzania. Ostatnio wsławił się bilbordami z własnym zdjęciem, co nazwał „sprawozdaniem
z działalności” (jest posłem i chce kandydować ponownie). Mimo niewątpliwej męskiej
urody, te bilbordy mogą nie poprawić jego
pozycji na ministerialnej giełdzie. Dziwne, ale jako kandydata na lokatora pałacu
na Miodowej wymienia się Jerzego Millera,
obecnego szefa MSWiA. Jest on obecnie
znany przede wszystkim jako szef komisji
d.s. katastrofy smoleńskiej, ale wcześniej był
prezesem NFZ. Dlaczego dziwne? Otóż ten
ceniony przez wielu urzędnik jest twardy
nie tylko na posiedzeniach rządu. Podejrzewa się, że jako szef resortu zdrowia mógłby
na serio potraktować deklaracje o reformie
systemu opieki zdrowotnej, nie oglądając
się na sondaże opinii publicznej. Taki minister zdrowia byłby niebezpieczny w każdym rządzie. Naturalnym kandydatem jest
nowy nabytek PO, nasz szczeciński poseł
Bartosz Arłukowicz. Uważa się, że w prze-

ciwieństwie do min. Millera wie, że przeprowadzanie reform to jedno, a uprawianie
skutecznej polityki drugie.
Ministerstwo Zdrowia może być również brane pod uwagę w podziale resortów
w przypadku koalicji powyborczej. Gdyby
do rządu weszło SLD, pierwszy na liście jest
Marek Balicki (mało kto wie, że zaczynał
on studia medyczne na naszej Akademii).
Przeszkodą w objęciu teki byłby na pewno
nie brak kompetencji (tego chyba nikt mu
nie odmawia), ale poglądy na in vitro i aborcję (mówiąc najkrócej z posłem Gowinem
trudno mu byłoby się porozumieć). W SLD
jako kandydata na ministra zdrowia wymienia się także Pawła Obermeyera, lekarza,
obecnego dyrektora Szpitala Praskiego.
Na sejmowej giełdzie nie ma kandydata do resortu zdrowia z PSL-u. Po prostu
to ministerstwo nie leży w zainteresowaniu
partii wicepremiera Pawlaka. Czyżby był
to przejaw chłopskiego sprytu?
Mało kto wierzy w zwycięstwo Prawa
i Sprawiedliwości w wyborach, a jeszcze
mniej stawia na możliwość utworzenia
przez tę partię rządu (zdolność koalicyjna PiS-u analitycy określają jako ujemną).
Jednak w polityce, jak w miłości, wszystko
jest możliwe. Po pierwsze, przy złej frekwencji szanse PiS rosną, bo jej elektorat
nie patrzy na pogodę i nie mówi „nie mam
na kogo głosować”. Po drugie, po wyborach
w oczach polityków pojawia się obraz słoików pełnych konfitur i mimo wcześniejszych deklaracji chęci na koalicję rosną.
W PiS od polityki zdrowotnej jest Bolesław
Piecha, były wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Jest też naturalnym
kandydatem na Miodową.
Kończmy te ogórkowe spekulacje, jak
będzie naprawdę przekonamy się jesienią.
Równie dobrze możemy zobaczyć w fotelu
ministra osobę spoza przytoczonej wyliczanki.
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zapraszają na kurs skierowany do lekarzy dentystów:
ILS - Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia

Immediate Life Support
Kurs jest potwierdzony Certyfikatem ERC – European Resuscitation Council.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem OIL w Szczecinie
pod nr. tel. 91 48 74 936 wew. 106
Koszt kursu: 50,00 PLN pokrywa uczestnik (całkowity koszt: 500,00 PLN).

KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
ORL W SZCZECINIE
zaprasza lekarzy na kursy:
ALS – Zaawansowane czynności resuscytacyjne

Advanced Life Support
EPLS – Zaawansowane Zabiegi Resuscytacyjne u Dzieci

European Pediatric Life Support
Kursy są potwierdzone Certyfikatem ERC
– European Resuscitation Council.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem OIL w Szczecinie pod nr. tel. 91 48 74
936 wew. 106. Koszt kursu: 250,00 PLN pokrywa uczestnik (całkowity koszt: 750,00 PLN).
wrzesień-październik 2011
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Postępowanie lekarza wobec roszczeń pacjenta, cz. 2
Postępowanie z mediami

mec. Iwona Kaczorowska, OIL Gdańsk

P

ojawienie się w mediach komentarzy
na temat istniejącego sporu to sytuacja trudna, być może najtrudniejsza spośród tych, które mogą się lekarzowi
przydarzyć.
Na temat wolności mediów, ich specyficznej moralności i siły oddziaływania
powiedziano już wiele. Wydaje się też, że
w ostatnim czasie w naszym kraju – choć
bardzo powoli – zaczyna się dostrzegać
problem niezwykle delikatnej zależności
pomiędzy tą wolnością a najzwyklejszą –
zamierzoną czy niezamierzoną – manipulacją, wynikającą z niczego innego, jak
tylko z pogoni za sensacją.
Dostrzeżenie tego problemu warunkowane jest jednak mozolnym dochodzeniem swoich praw przez jednostki, co nie jest ani łatwe,
ani przyjemne. Stąd też dostrzec można na
łamach prasy fachowej jedynie relacje z procesów, rzecz by można, na „wysokim szczeblu”. Czytamy o zakończonych sukcesem
postępowaniach z udziałem głowy państwa
czy członków rządu, trudno jednak odnaleźć jakąkolwiek wzmiankę o sprawie prowadzonej przeciwko pismu czy gazecie przez
sklepikarza, właściciela hotelu czy szpital.
Źródłem trudności nie są jednak niepokonywalne bariery natury formalno-prawnej. Przepisy prawa prasowego, a także prawa cywilnego, o czym będzie mowa niżej,
stwarzają ramy dla dochodzenia swoich
praw przez osoby pokrzywdzone poprzez
publikację prasową sprzeczną z prawem.
Trudność w skorzystaniu z istniejących tam instrumentów wynikają z dwóch
głównych źródeł: konieczności podjęcia
indywidualnej, konkretnej akcji, tj. działania procesowego, w którym nikt osoby
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Od redakcji: w części pierwszej
omówione zostały zasady postępowania lekarza w przypadku skargi pacjenta, sposobu zawierania
ugody, postępowania sądowego,
kontaktów z ubezpieczycielem,
przedawnienia skargi. W tej części autorka skupiła się na postępowania w przypadku gdy skargą
zainteresują się media.
pokrzywdzonej zastąpić nie może, oraz
przede wszystkim konieczności zachowania tajemnicy lekarskiej.

Co na to prawo prasowe?

Zacznijmy od uświadomienia sobie,
jakie ramy dla tego rodzaju informacji
zakreśla prawo prasowe.
Art. 6. 1. Prasa jest zobowiązana do
prawdziwego przedstawiania omawianych
zjawisk.
Art. 12. 1. Dziennikarz jest obowiązany
zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić
zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości
lub podać ich źródło.
Art. 13. 1. Nie wolno wypowiadać w
prasie opinii co do rozstrzygnięcia w postępowaniu sądowym przed wydaniem
orzeczenia w I instancji.
2. Nie wolno publikować w prasie danych
osobowych i wizerunku osób, przeciwko
którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych
osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba
że osoby te wyrażą na to zgodę.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2,
nie narusza przepisów innych ustaw. Właściwy prokurator lub sąd może zezwolić,
ze względu na ważny interes społeczny,
na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się
postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
Jak widać przepisy prawa prasowego stawiają
określone wymogi co do rzetelności i prawdziwości przedstawianych na łamach informacji. Co więcej, podmiotom wobec których
naruszono te zasady, przyznają bardzo szerokie uprawnienia w zakresie domagania
się ze strony prasy określonych działań:
Art. 31. Na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, prawnej lub innej jednostki
organizacyjnej redaktor naczelny redakcji
właściwego dziennika lub czasopisma jest
obowiązany opublikować bezpłatnie:
1) rzeczowe i odnoszące się do faktów sprostowanie wiadomości nieprawdziwej lub
nieścisłej,
2) rzeczową odpowiedź na stwierdzenie
zagrażające dobrom osobistym.
Art. 32. 1. Sprostowanie lub odpowiedź
należy opublikować w:
1) dzienniku – w ciągu 7 dni od dnia otrzymania sprostowania lub odpowiedzi,
2) czasopiśmie – w najbliższym lub jednym
z dwóch następujących po nim przygotowywanych do druku numerów,
3) innym niż dziennik przekazie za pomocą dźwięku oraz dźwięku i obrazu –
w najbliższym analogicznym przekazie,
nie później jednak niż w ciągu 14 dni
od dnia otrzymania sprostowania lub
odpowiedzi.
2. Sprostowanie lub odpowiedź dotyczące
wiadomości lub stwierdzenia zamieszczonych w kronice filmowej należy opubliko-
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wać, na koszt wydawcy kroniki filmowej,
w ciągu miesiąca, w dzienniku o zasięgu
ogólnokrajowym; informacja o tym powinna
być podana w najbliższej kronice filmowej.
3. Sprostowanie lub odpowiedź należy
dodatkowo opublikować w odpowiednim
dzienniku, w ciągu miesiąca, na wniosek
zainteresowanej osoby, na koszt wydawcy,
gdy możliwy termin opublikowania sprostowania lub odpowiedzi przekracza 6 miesięcy.
4. Terminy, o których mowa w ust. 1-3, nie
mają zastosowania, jeżeli strony na piśmie
umówiły się inaczej.
5. Sprostowanie w drukach periodycznych
powinno być opublikowane lub przynajmniej
zasygnalizowane w tym samym dziale równorzędną czcionką oraz pod widocznym tytułem; w pozostałych publikacjach powinno
być nadane w zbliżonym czasie i w analogicznym programie.
6. W tekście nadesłanego sprostowania lub
odpowiedzi nie wolno bez zgody wnioskodawcy dokonać skrótów ani innych zmian, które
by osłabiały jego znaczenie lub zniekształcały intencję autora sprostowania; tekst sprostowania nie może być komentowany w tym
samym numerze lub audycji; nie odnosi się
to do odpowiedzi; nie wyklucza to jednak
prostej zapowiedzi polemiki lub wyjaśnień.
7. Tekst sprostowania lub odpowiedzi nie
może być dłuższy od dwukrotnej objętości
fragmentu materiału prasowego, którego
dotyczy; redaktor naczelny nie może wymagać, aby sprostowanie lub odpowiedź były
krótsze niż pół strony znormalizowanego
maszynopisu.
Odnajdujemy także w prawie prasowym precyzyjne zagrożenie karne, związane z naruszeniem przez prasę obowiąz-

ków wynikających z przytoczonych wyżej
przepisów:
Art. 46. 1. Kto wbrew obowiązkowi wynikającemu z ustawy uchyla się od opublikowania sprostowania lub odpowiedzi,
o których mowa w art. 31 albo publikuje
takie sprostowanie lub odpowiedź wbrew
warunkom określonym w ustawie – podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolności.
Niezależnie od tego, do odpowiedzialności za naruszenie prawa spowodowane
opublikowaniem materiału prasowego
stosuje się zasady ogólne, czyli np. sankcje z tytułu naruszenia dóbr osobistych.
W czym tkwi problem?
By skorzystać z powyższych możliwości, tj. zażądać opublikowania sprostowania przez periodyk, który w sposób jednostronny i nierzetelny opisał spór toczący
się pomiędzy pacjentem a lekarzem, ten
ostatni – chcąc wyjaśnić sytuację – musiałby z reguły zamieścić w sprostowaniu
kilka faktów dotyczących przebiegu leczenia (np. to, że leczenie się nie powiodło
jest wynikiem niestosowania się przez
pacjenta do zaleceń lekarskich, jego trybu życia, braku higieny osobistej, bądź też
niezrozumienia przyczyn choroby i celu
zastosowania określonej metody leczenia).
W tej kwestii znajdują jednak zastosowanie przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej,
zgodnie z którymi lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku
z wykonywaniem zawodu. Nie tylko zatem
tych, które dotyczą samego schorzenia i metod leczenia, ale także rozumianych szerzej
(„związanych z pacjentem”), wśród których
wymienia się informacje o działalności
pacjenta, stopniu jego inteligencji a nawet
stanie majątkowym.
Chcąc zatem skorzystać z przewidzianych prawem prasowym możliwości
lekarz mógłby wpaść „z deszczu pod ryn-
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nę”, ponieważ opisując dokładnie w treści
swojego sprostowania przyczyny i rzeczywisty przebieg wydarzeń naraziłby się
w krótkim czasie na zarzut naruszenia
tajemnicy zawodowej.
Sytuacja wydaje się patowa, jednak
taką nie jest. Trzeba bowiem pamiętać,
że przepisy prawa prasowego to nie jedyna
podstawa prawna, na której w omawianej tu sytuacji można dochodzić swoich
praw. Wspomniane wyżej „zasady ogólne”, to nic innego jak ochrona dóbr osobistych, uregulowana przepisami prawa
cywilnego. Roszczenia, jakie przysługują
– tym razem już lekarzowi, bo to on jest
w omawianej sytuacji osobą, której dobra
naruszyła nierzetelna publikacja – są nieco
inne, niż te wynikające z prawa prasowego
i przedstawiają się następująco: ten, czyje
dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym
działaniem, może żądać zaniechania tego
działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może
on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności
potrzebnych do usunięcia jego skutków,
w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej
formie. Na zasadach przewidzianych
w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty
odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany
cel społeczny.
Na szczególną uwagę zasługuje tu możliwość żądania od osoby, która dopuściła
się naruszeń (tu: prasa lub wręcz sam pacjent) złożenia oświadczenia określonej
treści. To zatem dziennikarz, nie lekarz,
ma złożyć oświadczenie. Nie będzie ono
dotyczyć oczywiście przebiegu leczenia,
tego bowiem lekarzowi nadal ujawniać nie
wolno, może jednak stwierdzać, iż np. materiały służące do sporządzenia informacji
prasowej zebrane zostały w sposób nierzetelny, że publikacja była oparta wyłącznie
na jednostronnej relacji lub pominęła fakty
istotne dla przedstawienia prawdziwego obrazu sytuacji. Nie sposób nie zauważyć, iż
oświadczenie pochodzące od samej redakcji
pisma ma całkowicie inny wydźwięk, niż
„tłumaczenie się” lekarza w zamieszczonym przez siebie sprostowaniu.
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Drugim, niemniej ważnym roszczeniem, przysługującym z tytułu naruszenia dóbr osobistych jest możliwość żądania zadośćuczynienia pieniężnego, czyli
zapłaty określonej kwoty na rzecz samego
pokrzywdzonego lub też przekazania określonej kwoty na wskazany przez poszkodowanego cel. Represyjnej funkcji tego przepisu nie sposób przecenić. O ile bowiem
małe kwoty nie są w stanie zrewolucjonizować zachowania mediów, o tyle kwoty
znaczne – mogłyby ten skutek osiągnąć.
Skorzystanie z powyższych możliwości
nie musi oznaczać wystąpienia na drogę
sądową, choć w praktyce do tego właśnie
się sprowadza. Istnieje bowiem – co do zasady – możliwość zwrócenia się z ww. żądaniem bezpośrednio do redakcji pisma
(w praktyce powinno to zresztą nastąpić,
nim zdecydujemy się wystąpić na drogę
sądową). Ponieważ jednak trudno wyobrazić sobie redakcję periodyku ochoczo spełniającą wysuwane przez lekarza
żądania, z drogą sądową należy się oczywiście liczyć.
I tu jednak podanie uniwersalnego
„wzorca” pozwu nie jest możliwe. Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy bowiem
nie tylko i nie tyle od zakresu sformułowanych żądań, ale przede wszystkim – od niezwykle precyzyjnego ich uzasadnienia
i poparcia odpowiednimi argumentami,
o charakterze zarówno faktycznym jak
i prawnym.

Kto może działać?

Dochodzenie swoich praw polegające
na skutecznym przeprowadzeniu postępowania sądowego odbywa się na zasadach
określonych przepisami. Te zaś stanowią,
iż omówione powyżej żądania wysuwać
może jedynie ten, czyje dobro osobiste
naruszono.
Oznacza to, iż na wystąpienie w swojej własnej obronie zdecydować musi się
sam lekarz i nikt zastąpić go w tym nie
może. Nie może uczynić tego zatem ani
jego pracodawca, ani stowarzyszenie, do
którego lekarz przynależy, ani izba lekarska
– o ile lekarz nie zwróci się do niej wyraźnie w tej sprawie udzielając odpowiedniego
pełnomocnictwa.
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Szkolenia sędziów
Okręgowego Sądu Lekarskiego

w Szczecinie – 09 czerwca 2011
Iwona Małecka, Paweł Kowalski

W

dniu 09 czerwca 2011 roku w siedzibie OIL w Szczecinie odbyło
się szkolenie sędziów Okręgowego
Sądu Lekarskiego. Tematem szkolenia było
„odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania karnego w postępowaniu
dyscyplinarnym przed Sądem Lekarskim”.
Szkolenie zostało przeprowadzone
przez sędziego Sądu Okręgowego w Szczecinie Pawła Wojtysiaka, na co dzień orzekającego w sprawach karnych. Do udziału
w szkoleniu Przewodnicząca Okręgowego
Sądu Lekarskiego w Szczecinie lek. dent.
Iwona Małecka zaprosiła okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej
w Szczecinie oraz jego zastępców.
W tematyce szkolenia nacisk został
położony w szczególności na zagadnienia prawne najczęściej pojawiające się
w praktyce działania Sądu Lekarskiego.
Poruszono kwestie dotyczące swobodnej

oceny dowodów, możliwości i zasad modyfikowania kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu, samego zarzutu sformułowanego we wniosku o ukaranie, a także kwestie
dotyczące procedury, jak zasady prowadzenia rozprawy przez przewodniczącego
składu, usprawiedliwiania nieobecności
przez strony postępowania, czy dyscyplinowania stron na rozprawie.
Tematyka szkolenia dobrze odzwierciedlała problemy i zagadnienia pojawiające się w praktycie Sądu Lekarskiego,
o czym świadczyły dyskusje towarzyszące omawianiu poszczególnych tematów.
Dawało to rzadką możliwość spojrzenia
na omawiane zagadnienia z punktu widzenia prawnika praktyka – w osobie SSO
Pawła Wojtysiaka oraz skonfrontowania
go z punktem widzenia członków Okręgowego Sądu Lekarskiego i okręgowego
rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Op.MK
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Konferencja Szkoleniowa
Naczelnego Sądu Lekarskiego i Okręgowych Sądów Lekarskich
Jurata 27 – 29 maja 2011 r.

W

Zofia Gronowska

dniach 27 – 29 maja br. odbyło się
szkolenie wyjazdowe dla członków
Naczelnego i Okręgowych Sądów
Lekarskich. Konferencja szkoleniowa odbywała się w Juracie. Okręgowy Sąd Lekarski OIL w Szczecinie reprezentowały
lek. Iwona Małecka – przewodnicząca, dr
hab. med. Ewa Sobolewska – wiceprzewodnicząca i dr med. Zofia Gronowska.
W piątek 27 maja, po rozpoczęciu
szkolenia przez dr Wojciecha Łąckiego
– przewodniczącego Naczelnego Sądu
Lekarskiego, otwierający przeprowadził
wywód, czy lekarze są recydywistami.
W toku dyskusji nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Jak zwykle ostateczna ocena zależy od charakteru sprawy
i ujęcie tzw. pojęcia recydywy lekarzy
w sztywne ramy definicji jest praktycznie
niemożliwe. Kolejnym omówionym tematem były koszty postępowania sądowego.
Temat przedstawili dr Grzegorz Wrona
– przewodniczący Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Poznaniu i dr n. prawa
Jędrzej Skrzypczak z Unwersytetu im.
A. Mickiewicza w Poznaniu. Zostały omówione między innymi koszty wezwań,
przejazdów, delegacji, opłat dla powołanych biegłych oraz ryczałtów dla członków
sądu lekarskiego biorących udział w rozprawie za poniesioną utratę zarobków
w czasie pełnienia funkcji sędziego. Część
Okręgowych Izb Lekarskich rekompensuje
utracone zarobki sędziom i ma wypracowany własny model rozliczeń.
Następnego dnia pani Teresa Lewińska doktorantka Zakładu Medycyny
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Sądowej PUM przedstawiła prezentację
na temat: umorzenia postępowania –
podział i przesłanki oraz konsekwencje
w zakresie odpowiedzialności zawodowej
lekarzy. Następnie mgr Sławomir Sokołowski prezes Wojskowego Sądu Garnizonowego w Gdyni omówił procedury
i przesłanki postępowania odwoławczego.
Dużo emocji wywołała wypowiedź dr Jolanty Orłowskiej – Heitzman – Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
o Sądach Lekarskich a zwłaszcza część
dotycząca zwracania akt sprawy w celu
uzupełnienia postępowania wyjaśniającego oraz czasu załatwiania spraw przez
sąd od daty wpływu do wydania orzeczenia. Panel dyskusyjny o nowej ustawie
o izbach lekarskich i regulaminie sądów

Od lewej: Grzegorz Wrona Przew. OSL
Poznań, Iwona Małecka Przew. OSL Sz-n,
Wojciech Łącki Przew. NSL, Zofia Gronowska, Ewa Sobolewska i Teresa Lewińska.
lekarskich poprowadził mec. Wojciech
Idaszak – Radca Prawny NIL. Omówione zostało również przez pana Grzegorz
Matejczyka z Urzędu Rzecznika Praw
Obywatelskich postępowanie dyscyplinarne w świetle działalności Rzecznika
Praw Obywatelskich. Na zakończenie
dr Wojciech Łącki przedstawił historię
jednej sprawy na temat skutecznego doręczenia, co jak wiemy, czasami wcale
nie jest takie łatwe.
Op.MK
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Regaty Lekarskie
Regaty lokalne
H. Ey-Chmielewska, H. Teodorczyk

23

czerwca rozpoczęły się V Mistrzostwa Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie
w Klasie Omega na Jeziorze Dąbskim
o Puchar Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Pogoda była słoneczno – deszczowa
i wiatr od 4〫- 6°B, dla żeglarzy marzenie.
Patronat honorowy nad zawodami objął
Prezes ORL w Szczecinie, dr Mariusz Pietrzak, a organizatorem regat była Komisja
Kultury, Sportu i Rekreacji pod przewodnictwem dr. Grzegorza Czajkowskiego,
we współpracy z Zarządem Jacht Klubu
AZS w Szczecinie. Do regat zgłoszono 8
załóg. Wody Jeziora Dąbskiego i piękna
marina Jacht Klubu AZS-u gościły żeglarzy lekarzy i lekarzy dentystów naszej
izby lekarskiej. Załogi walczyły dzielnie,
duch walki i zawziętość były przyczyną
tego, że do końca ważyły się losy czołowych miejsc. Zgodnie z przepisami żeglarskimi załogi ukończyły 6 wyścigów,
prócz załogi kolegów z Choszczna, którym wiatr wywinął psikusa w jednym
wyścigu i zaliczyli kontrolowane moczenie. Skończyło się szczęśliwie dla załogi,
sprzętu i organizatora. Na zakończenie
były puchary i upominki dzięki hojności
sponsorów i opłatom uczestników. Udziałem zaś wszystkich, oprócz żeglarskich
i sportowych emocji, była koleżeńska biesiada na kei Jacht Klubu AZS-u w cieple
grillowego paleniska.
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Marcin Śledź i jego załoga

wrzesień-październik 2011

21

komisja kultury, sportu i rekreacji

22

Vox Medici

aktualności

komisja kultury, sportu i rekreacji

Regaty ogólnopolskie
Organizatorem VIII Mistrzostw Polski Izb Lekarskich w Żeglarstwie w
Klasie Omega o Puchar Prezesa NRL
w dniach 24-25 czerwca po raz ósmy była
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji przy
ORL w Szczecinie we współpracy z Zarządem Jacht Klubu AZS-u.
Mistrzostwa odbyły się pod patronatem Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej dr.
Macieja Hamankiewicza. Uczestników gościł Camping Marina, natomiast wyścigi
odbyły się na akwenie Jeziora Dąbskiego.
Lekarze i lekarze dentyści – pasjonaci żeglarstwa- zjechali się z całej Polski, aby
kolejny raz w Szczecinie zmierzyć się
z wodą i wiatrem. Regaty odbywały się
w systemie przesiadkowym z każdorazowym losowaniem łódek. Do udziału zgłosiło się 12 załóg.
Pierwszego dnia pogoda zaoferowała
nam przebłyski słońca, szkwały i wiatr z nieustalonego kierunku. Już od początku źle
to wróżyło i rzeczywiście, nie było łatwo, lek-
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ko i cieplutko. Okazało się, że wszyscy mieli
szczęście w tych trudnych warunkach i 6
wyścigów ukończyli w wyznaczonym czasie.
Po wyścigach odbyły się krótkie rejsy na zaprzyjaźnionych jachtach dla zawodników
i osób towarzyszących. Wieczorem wszystkich obecnych na regatach organizatorzy
zaprosili na piknik żeglarski, którego ozdobą był koncert w wykonaniu szczecińskiej
skrzypaczki Mo-Ny oraz zespołu szantowego. Zespół składał się z uczestników regat,
a mianowicie załogi z Opola i ich rodzin.
W drugim dniu warunki pogodowe były
trudne – 5-7°B, lało jak z cebra, wiało, jak
chciało, ale w końcu startowali najlepsi
reprezentanci izb lekarskich w kraju. Starali się dzielnie i rozważnie pływać, gdyż
warunki punktowe co do miejsc między
załogami były bardzo zbliżone i do końca
każdy mógł stanąć na tzw. pudle. Późnym
popołudniem było coś dla ducha i ciała.
Kol. Z. Hamerlak i kol. H. Ey-Chmielewska
przygotowali niespodziankę: „ I Żeglarską
Spartakiadę na Łonie Natury”. Było wesoło
i oczywiście z nagrodami. Wieczorem kontynuowaliśmy piknik żeglarski przy grillu

z dobrym jadłem z “Restauracji Marina”
przy dźwiękach koncertu zespołu. Na zakończenie dnia na terenie AZS-u ok. godz.
23 odbył się piękny koncert „Na wodzie”
w wykonaniu filharmoników szczecińskich. Zaraz po koncercie „Główny Ogniomistrz” – dr Z. Hamerlak – zaprezentował
nam pokaz sztucznych ogni i tak powitano
ostatni dzień regat.
Miał on być dniem prawdy dla starających się o zdobycie II, III i IV miejsca. Pogoda powitała uczestników pięknym słońcem,
temperaturą ok. 28°C bez wiatru, z gładką
taflą jeziora. Jezioro Dąbskie zaroiło się
od łódek „Omega” wyciągniętych na jego
środek przez asekurujące je łodzie Policji,
Straży Miejskiej, WOPR-u i prywatne jednostki, gdzie ku radości wszystkich, odbyła
się sesja zdjęciowa. Biegi nie odbyły się
z prostego powodu – braku wioseł, bo flauta
sprawiła, że żagle były bezużyteczne.
Szczególnie uroczyste było zakończenie
regat. Piękne puchary, medale, dyplomy
i nagrody rzeczowe wręczali przedstawiciele fundatorów, władz samorządowych
i władz policji.
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Po raz pierwszy zaszczycił nas swoją
obecnością Prezydent Szczecina Piotr
Krzystek i Przewodniczący Naczelnej Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji dr Jacek
Tętnowski.

Wyniki
Komisja sędziowska w składzie:

kpt.j.ż.w. Witold Zdrojewski – komandor,
Krystyna Dulska - sędzia główny, P.
Chmielewski, W. Zdrojewska, K. Nowacka, R. Kisłowski – asystenci. oceniała zmagania lekarzy- żeglarzy podczas
obydwu imprez.

V Mistrzostwa Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w Żeglarstwie w Klasie Omega:
I miejsce i Puchar Prezesa ORL dr. Ma-

riusza Pietrzaka zdobyła załoga : Marcin
Śledź – sternik, Tomasz Kasperski, Karol
Teichman.
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II miejsce i Puchar Przewodniczącego

była załoga: Jacek Modelski – sternik, Jacek Węglorz i Ryszard Michalik ze ŚIL
w Katowicach.
III miejsce i Puchar Dyrektora o/Szczecin Inter Polska Michała Glazy zdobyła załoga: Marcin Śledź – sternik, Tomasz Kasperski, Karol Teichman z OIL
w Szczecinie.
IV miejsce i Puchar Prezesa firmy „MEDIS” Andrzeja Rybkiewicza zdobyła załoga:
Stanisław Danielug – sternik, Zbigniew
Gugnowski i Marian Szczepański z W-MIL
w Olsztynie.

VIII Mistrzostwa Polski Izb Lekarskich w Żeglarstwie w Klasie
Omega

Pozostałe miejsca zajęły załogi Wielkopolskiej, Beskidzkiej, Opolskiej, Koszalińskiej i Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Specjalna nagrodę Puchar Przewodniczącego Naczelnej KKSiR dr. Jacka Tętnowskiego wręczono załodze w składzie:
Sylwester Pikor-sternik, Anna Adamska
i Andrzej Operacz z OIL w Opolu, która
została uznana za najsympatyczniejszą
i najbardziej rozśpiewaną załogę tegorocznych regat.

KKSiR dr. Grzegorza Czajkowskiego zdobyła załoga: Jarosław Gołembiewski – sternik, Tomasz Bubeła i Bartosz Sławiński.
III miejsce i Puchar Prezesa firmy „MEDIS” Andrzeja Rybkiewicza zdobyła załoga:
Zbigniew Grelecki – sternik, Waldemar
Mazur, Jacek Siwulski.
IV miejsce i Puchar Prezesa firmy „MEDIS” Andrzeja Rybkiewicza zdobyła załoga:
Piotr Lassociński- sternik, Celina Bandrowska i Dominik Ociepka.

I miejsce i Puchar Prezesa NRL w Warsza-

wie dr. Macieja Hamankiewicza zdobyła
załoga: Jarosław Gołembiewski – sternik,
Tomasz Bubeła i Bartosz Sławiński z OIL
w Szczecinie.
II miejsce i Puchar Przewodniczącego
KKSiR dr Grzegorza Czajkowskiego zdo-
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W imieniu organizatora składamy
podziękowanie za pomoc w realizacji regat:

– Panu Prezesowi firmy „MEDIS” Andrzejowi Rybkiewiczowi.
– Panu Prezesowi firmy „INTER-POLSKA”
Michałowi Glazie.
– Panu Prezesowi BOSMAN BROWAR
Michałowi Gotowale.
– Urzędowi Miasta Szczecina.
– Miejskiej Komendzie Policji.
– Straży Miejskiej w Szczecinie.
– WOPR w Szczecinie.
– Komandorowi JK AZS kpt.j.ż.w. Witoldowi
Zdrojewskiemu
– Zarządowi Jacht Klubu AZS-u w Szczecinie.
– Firmie BANK PEKAO S.A. w Szczecinie.
– Panu Prezesowi OIL w Szczecinie Mariuszowi Pietrzakowi.
– Kolegium redakcyjnemu Vox Medici.
– Kolegium Redakcyjnemu Gazety Lekarskiej.
– Pracownikom OIL w Szczecinie, rodzinom, przyjaciołom i znajomym.
Op. ABR

ZEBRANIE

POLSKIEGO TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO

Niemiecka firma – PRIVATE Ä RZTEVERMITTLUNG – poszukuje lekarzy
specjalistó w, w trakcie lub przed rozpoczę ciem specjalizacji, do pracy
w Niemczech.
Atrakcyjne w ynagrodzenie, moż liwoś ć
edukacji.

peł nej specjalizacji i dalszej

Sł uż ymy fachową radą i bogatym doś wiadczeniem (wł aś ciciel firmy
jest lekarzem aktywnym zawodowo w Niemczech).
Oferujemy:
– pomoc w znalezieniu odpowiedniego miejsca pracy,
– program specjalizacyjny,
– pomoc w zał atwianiu formalnoś ci i wymaganych dokumentó w
oraz uzyskaniu „ deutsche Approbation” – niezbę dnej do podję cia pracy
w Niemczech,
– pomoc w tł umaczeniu dokumentó w i zał atwieniu niezbę dnego pakietu
ubezpieczeń (wspó ł pracujemy z tł umaczem przysię gł ym na terenie
Niemiec).
Warunek:
– dobra znajomoś ć ję zyka
prawo wykonywania zawodu.

niemieckiego

w

mowie

Kontakt: aerztevermittlung@gmail.com
Tel.: 0049 157 738 422 35 (mó wimy w j. niemieckim i polskim!)
Osoba kontaktowa: Dr Beata Bylinski

i

piś mie,

odbędzie się w REMEDIUM
w dniu 24 września br. (sobota)
o godz. 18-ej.
W programie referat pt.: „Teoretyczne
i praktyczne próby wybudzenia
pacjentów w śpiączce po urazach czaszkowo-mózgowych”,
który wzbudził sensację w świecie medycznym,
wygłosi prof.dr hab.med. Jan Talar.
W dalszej części plany na przyszłość i część
rozrywkowa.
Prezes PTL w Szczecinie
dr Roman Milkiewicz

komisja kultury, sportu i rekreacji

M. Druch, A. Redlicki – finaliści

Siatkówka plażowa
Niechorze 9 – 12 VI 2011 r.
Maciej Mrożewski

R

ekordowa ilość zgłoszeń do V Mistrzostw Polski Lekarzy w Siatkówce
Plażowej spowodowała, iż rozegrano je na 3 boiskach. Były one rozstawione
na plaży w rejonie „ Dworku Prawdzic”,
za zgodą Urzędu Morskiego i przy wydatnej
pomocy gminy Rewal.
Rewalizacja toczyła się od piątku
do niedzieli w 4 kategoriach: pań, open
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panów, par mikstowych oraz panów +45.
Nowością imprezy był udział zawodowych
sędziów. Prowadzili oni ok. 80 meczy,
profesjonalnie i sprawnie. Rozstawiono
trybunę, na której chętnie przesiadywali okazjonalni wczasowicze, obserwując zawody. Pogoda dopisała przez
cały czas imprezy – upał i słońce. Aura
była po ostatnich deszczach błogosławieństwem, ale w piątek wiatr trochę
przeszkadzał grającym.

WYNIKI: Panowie OPEN
I m. Rafał Pustelnik, Michał Leśnikowski
II m. Jacek Duszkiewicz, Bartosz Roszkowski
III m. Kamil Baczyński, Łukasz Polczak
IV m. Michał Fatyga, Przemysław Rosak
V m. Cezary Sierant, Radosław Janek
VI m. Tomasz Kucharczyk,
Maciej Lewandowski
VII m. Jacek Górny, Krzysztof Kaczmarek
VIII m. Aleksander Solarek, Krzysztof
Zakrzewski
IX m. Jarosław Doliński, Grzegorz Sapeta
X m. Krzysztof Deko, Rafał Napierała
XI m. Marek Komar, Maciej Mańczak
XII m. Marcin Droździel, Rafał Karski
XIII m. Marek Druch, Andrzej Redlicki
Panowie +48 lat
I m. Krzysztof Makuch, Grzegorz Sapeta
II m. Marek Druch, Andrzej Redlicki
III m. Dariusz Adamczyk, Maciej Mrożewski

Vox Medici

aktualności

Foto: Maciej Mrożewski, Andrzej Redlicki
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Panie
I m. Izabela Kuciel – Polczak, Elżbieta
Buszkiewicz – Nowak
II m. Bibiana Rosak, Julia Fatyga
III m. Liwia Duszkiewicz, Anna Komar
MIXTY
I m. Elżbieta Buszkiewicz-Nowak, Rafał
Pustelnik
II m. Bibiana Rosak, Przemysław Rosak
III m. Izabela Polczak, Łukasz Polczak
IV m. Anna Janek, Radosław Janek
V m. Julia Fatyga, Michał Fatyga
VI m. Paulina Deko, Krzysztof Deko
VII m. Liwia Dosikiewicz, Jacek Dosikiewicz
Patronami imprezy byli: Urząd Marszałkowski oraz Komisja Kultury, Sportu
i Rekreacji NIL.
Dziękuję dr. Maciejowi Lewandowskiemu i dr. Cezarowi Sierantowi za znakomitą
współpracę, liczne spotkania i pracę włożoną w organizację tej imprezy.

wrzesień-październik 2011

M. Fatyga i P. Rosak w akcji
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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy
uprzejmie informujemy, że Zakład Stomatologii
Dziecięcej PUM i Oddział Szczeciński Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego organizują w dniach 18 - 19 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej
Zachodniopomorskiego Stowarzy-szenia Rozwoju
Gospodarczego przy ul. Kolumba 86 w Szczecinie
konferencję naukowo - szkoleniową.
Konferencji będą towarzyszyły warsztaty praktyczne z zakresu: endodoncji, resuscytacji krążeniowo - oddechowej, radiologii stomatologicznej, estetyki uzębienia. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w tym wydarzeniu. Informacje szczegółowe: www.dentexpo.pl

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
Dr hab.n.med. Danuta Wójtowicz

WYNAJEM-SPRZEDAŻ
Do wynajęcia gabinety lekarskie, w tym
gabinet stomatologiczny, w Stargardzie
Szczecińskim, ul. Mickiewicza 20a.
Kontakt: tel. 601 77 94 08.
Gabinet stomatologiczny (Szczecin Gumieńce) działający od 25 lat, całkowicie
wyposażony wynajmę.
Kontakt tel. 696 029 738.
Atrakcyjna oferta dla lekarzy rodzinnych
i specjalistów – 6 gabinetów do wynajęcia
lub na sprzedaż w Stargardzie na osiedlu
Chopina. Tel. kontakt 509 239 760.
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Wynajmę lokal o pow. 58 m2 na cele medyczne lub inne i gabinet lekarski w systemie godzinowym. Al.Wojska Polskiego
215 (róg ul. Michałowskiego),
tel. 602 706 849.

PRACA
Poszukuję lekarzy specjalistów chętnych do nawiązania współpracy w nowo
otwartych, dobrze zlokalizowanych gabinetach na terenie Szczecina. Warunki
współpracy do uzgodnienia – kontakt tel.
607 396 963.
SPZOZ Szpital Powiatowy w Barlinku zatrudni lekarza specjalistę w zakresie cho-

Lekarze na wielomeczu

brydża sportowego

Jan Rusin

D

ziekanat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego od trzech
lat organizuje wielomecze brydża sportowego, w których udział biorą pracownicy
naukowi i studenci US, a także zaproszone drużyny okręgu szczecińskiego, wśród
których znajduje się także drużyna pod
nazwą „Lekarze”. Nasi koledzy spisali się
dzielnie w tych turniejach, gdyż zajmowali
w nich pierwsze miejsce i dwa razy trzecie
miejsce. Barw „Lekarzy” bronili koledzy:
Jan Achrem, Andrzej Lipiński, Jan Rusin,
Michał Szelągowski i Marek Zaborowski.
Drużynę „Lekarzy” wspomagali też koledzy
brydżyści: Lech Mokrzycki, Paweł Pleskot,
Czesław Stefluk i Aleksander Żakowicz.
Wielomecze mają na celu m.in. spopularyzowanie brydża sportowego wśród
studentów, bo jest to przecież rozrywka
intelektualna. A może władze Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego podjęłyby tę
inicjatywę?

rób wewnętrznych. Kontakt pod numerem
tel. 95 74 61 810 lub 95 74 625 02.
Lekarza stomatologa i lekarza ortodontę
zatrudnię w dobrze prosperującym gabinecie w Stargardzie. Na bardzo dobrych warunkach - tel. 607 833 867 lub 601 334 012.
Zatrudnię lekarza stomatologa w dobrze
wyposażonym gabinecie prywatnym.
Możliwość rozwoju zawodowego. Atrakcyjne warunki zatrudnienia. 504 143 714
lub 606 36 30 36.
Poszukuję do współpracy lekarzy stomatologów w gabinecie w Goleniowie.
Pacjenci prywatni i NFZ.
Tel. 507 074 805.

Vox Medici
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Trzy złote medale lekarzy-golfistów
Nasi reprezentanci na Mistrzostwach Świata Medyków
Jerzy Szymczak

P

o rocznej przerwie szczecińscy
lekarze – golfiści dołączyli do reprezentacji naszego kraju na 32.
Mistrzostwach Świata Lekarzy i Zawodów Medycznych. Igrzyska tym razem
zorganizowano w dniach 02.07. – 09.07.
2011 w Las Palmas na Gran Canarii (Wyspy Kanaryjskie – Hiszpania). Nie ukrywam, że po cichu liczyliśmy na ponowną
przychylność „iberyjskiego ducha”, mając
w pamięci wspaniały złoty sukces doktora
Turostowskiego z Alicante w 2009 roku.
Na hasło „golf na Gran Canarii w lipcu”
niejedna osoba lekko wtajemniczona
w aspekty tej dyscypliny rysowałaby „ kółko” na czole; trzeba mieć „świra”, by w tropikalnym upale przez kilka godzin szwędać się z 10- kilogramowym ekwipunkiem
po pagórkowatym polu golfowym!
Rzeczywistość okazała się jednak
inna. Las Palmas powitało, gościło i pożegnało nas zasnutym chmurami niebem,
temperaturą około 24 st. C i silnym wia-

wrzesień-październik 2011

trem. Był to efekt specyficznego mikroklimatu tej północno– wschodniej części
wyspy, bo już 40 kilometrów na południe
czy na zachód od stolicy słońce pławiło się
w bezchmurnym błękicie, a temperatura przekraczała 30 stopni. Pola golfowe,
na których przeprowadzano zawody, znaj-

dują się w pobliżu Las Palmas, więc gdyby
nie prawie zenitalne promienie słoneczne
(bliskość zwrotnika Raka), które potrafiły
palić skórę mimo warstwy chmur, można
by odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z tradycyjnym, polskim letnim
sezonem.
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Turniej golfowy w odbywał się
na dwóch polach: Bandama Golf (przepiękne stare pole z 1891 roku zbudowane
na łagodnym zboczu wygasłego krateru
wulkanicznego) oraz El Cortijo Golf i składał się z dwóch rund głównych (poniedziałek – Bandama i wtorek – El Cortijo)
oraz rundy finałowej (czwartek – Bandama). Rozgrywany był w trzech grupach
handicapowych: 0-14, 14.1-21 i 21.1-36,
w klasyfikacjach stablefort brutto i netto.
Do walki na kilkukilometrowych,
malowniczych trasach golfowych ruszyło 62 golfistów wśród nich pięciu
zapaleńców z Polski: lubelscy akademicy
– prof. Artur Czekierdowski i prof. Wojciech Załuska, wrocławski dentysta
Maciej Kozłowski i nasza „eksportowa dwójka golfowa” lekarze dentyści:
Cezary Turostowski i Jerzy Szymczak
(niestety, jedyni przedstawiciele naszej
izby w igrzyskach). Dr Kozłowski walczył w I grupie handicapowej, prof. Czekierdowski i dr Turostowski w II grupie, prof. Załuska i dr Szymczak w III.
Po dwóch rundach głównych awans
do rundy finałowej uzyskało po ośmiu
najlepszych golfistów w każdej grupie.
We wszystkich znaleźli się reprezentanci
naszego kraju, a świetne wyniki szczecinian dawały im szanse „powalczenia”
o największe trofea.
Ostatecznie, mimo zmęczenia wyczerpującym turniejem oraz psychicznego obciążenia bezpośrednią rywalizacją
o medale, nasi golfiści zagrali na tym
samym poziomie, co w obliczu słabszej
dyspozycji głównych rywali przyniosło im
wielki sukces: Cezary Turostowski zdobył
2 złote medale w II grupie, w kategorii
brutto uzyskując 41 pkt. i netto – 96 pkt.
Jerzy Szymczak zwyciężył w III grupie
brutto z 34 pkt. Tym razem nie jednorazowy zryw w jednej rundzie, ale równa gra
przez cały turniej dała naszym lekarzom
tytuły mistrzów świata. Pozostali nasi golfiści zajęli miejsca pod koniec pierwszej
i na początku drugiej „dziesiątki”.
Od redakcji: Nasza „eksportowa
dwójka golfowa” znów nie zawiodła,
tym razem na międzynarodowej arenie – szczerze gratulujemy.
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XI Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Golfie

Vox Medici
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Zawody odbyły się tradycyjnie na dwóch
polach: w Choszcznie i Binowie. Binowo
jest ośrodkiem starszym, tutaj odbyły się
pierwsze mistrzostwa Polski lekarzy. Modry
Las w Choszcznie znajduje się w pierwszej
setce najładniejszych pól w Europie. Pogoda w trakcie zawodów dopisała, uczestnicy
również. Graczy zgłosiło się czterdziestu
pięciu. Zawody wygrał tradycyjnie Andrzej
Szmit z Gorzowa, golfista liczący się w każdej, nie tylko lekarskiej konkurencji. Od
lat należy do ścisłej czołówki polskich golfistów. Nasz szczeciński akcent to pierwsze
miejsce Marka Wichrowskiego w grupie
HCP 32,5 - 36.
Szczecińskie zawody to najważniejsza
impreza golfowa w Polsce, nie tylko z powodu rangi mistrzowskiej. Jak wszystkie tego
typu zawody, jest okazją do spotkań kolegów
dzielących wspólną pasję. Tych z wieloletnim golfowym stażem cieszy, że co roku
przybywa nowych pasjonatów dyscypliny,
którą można uprawiać w każdym wieku. Co
ważne, podział na grupy handicapowe (stąd
te trudne do zrozumienia tabele) sprawia,
że rywalizować mogą między sobą gracze
o różnym stopniu zaawansowania.
Golf jest sportem rodzinnym, zawodnicy przyjeżdżają z osobami towarzyszącymi,
stąd na imprezach towarzyszących bawi się
blisko setka osób. O frekwencję na mistrzostwach za rok można być spokojnym!

Wyniki – Modry Las Golf Club, Binowo Park Golf Club – 10-11 czerwca 2011
Grupa: STB brutto Kobiet
Pozycja Nazwisko

Imię

Runda 1

Runda 2

Total

1

Gross - Witków

Danuta

11

9

20

2

Sowa

Maria Stanisława

6

8

14

3

Smaga

Ola

5

6

11

4

Kasprzak

Sieglinde

9

1

10

5

Nienartowicz

Ewa

0

2

2

Runda 1

Runda 2

Total

Grupa: STB brutto Mężczyzn
Pozycja Nazwisko

Imię

1

Szmit

Andrzej

28

28

56

2

Nowak

Przemysław

19

29

48

3

Dec

Andrzej

18

25

43

4

Dymecki

Dariusz

21

21

42

5

Matuszek

Piotr

20

17

37

6

Przybylski

Rafał

14

16

30

7

Niewczas

Leszek

15

14

29

8

Zinkiewicz

Jan

8

20

28

9

Paluch

Roman

7

19

26

10

Turostowski

Cezary

13

13

26

11

Matuszek

Jakub

10

15

25

12

Matuszewski

Marek

9

15

24

Jerzy Szymczak, grający organizator – uderzenie driverem

wrzesień-październik 2011
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Grupa: STB netto 0-20,4
Pozycja Nazwisko

Imię

Runda 1 Runda 2 Total

1

Nowak

Przemysław

30

38

68

2

Szmit

Andrzej

33

31

64

D3

Zinkiewicz

Jan

26

36

62

D3

Dec

Andrzej

29

33

62

5

Matuszek

Piotr

33

27

60

6

Przybylski

Rafał

28

30

58

Grupa: STB netto 20,5-32,4
Pozycja Nazwisko
1

Imię

Runda 1 Runda 2 Total

Korta

Krzysztof

38

40

78

T2

Kowalczyk

Marek

40

29

69

T2

Maciejczak

Paweł

36

33

69

3

Truszkiewicz

Waldemar

43

25

68

4

Niewczas

Leszek

35

30

65

5

Szymczak

Jerzy

27

33

60

6

Matuszek

Jakub

22

36

58

Grupa: STB netto 32,5-36,0
Pozycja Nazwisko
1

Marek Wichrowski – mistrz Polski
w trzeciej grupie handicapowej

Imię

Runda 1 Runda 2 Total

Marek
Maria Stanisława

33

35

68

2

Wichrowski
Sowa

34

32

66

3

Smaga

Ola

30

29

59

4

Talerczyk

Mariusz

31

27

58

5

Sieczewicz

Henryk

26

31

57

6

Nienartowicz

Mirosław

26

22

48

KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW
i KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
ZAPRASZAJĄ NA KURSY:

OCHRONA RADIOLOGICZNA PACJENTA

INSPEKTOR OCHRONY RADIOLOGICZNEJ,
które odbędą się w dniu 07 października 2011r. w Hotelu SILVER w Szczecinieprzy Rondzie Hermana Hakena

kurs IOR – godz. 17.00
kurs ORP – godz. 18.30
Kursy te dofinansowane są ze środków Komisji ds. Lekarzy Dentystów i Komisji Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty egzaminacyjnej w kwocie 150,00 PLN (ORP) i 350,00 PLN (IOR) oraz opłacone
składki członkowskie.
Zgłoszenia i opłaty prosimy dokonywać w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 11. Szczegółowych informacji udziela sekretariat OIL w Szczecinie pod nr. tel. 91 487 49 36 wew.106. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursów, jeżeli nie zostanie zebrana poniższa liczba uczestników: ORP – 100 osób, IOR – 60 osób. Termin zgłoszenia do 20 września 2011 r.
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fot.Justyna Nowak

II Ogólnopolski Koncert Lekarzy
i nie tylko...
czyli koniec sezonu artystycznego 2010/2011
chóru Okręgowej Izby Lekarskiej Remedium

Alicja Trelińska-Zalewska

F

estiwal Ave Maria w Czeladzi powstał
z inicjatywy śląskiego środowiska lekarskiego i już na trwałe wpisał się
w kalendarz imprez artystycznych województwa śląskiego. Główną salą koncertową tego festiwalu jest największa w Zagłębiu Dąbrowskim świątynia – neoromański
kościół pod wezwaniem św. Stanisława
B.M. W ramach XII edycji tego festiwalu
w dniu 28.05.2011r. odbył się II Ogólnopolski Koncert Lekarzy. Ponownie spotkały się
chóry działające przy okręgowych izbach
lekarskich: Medicantus z Warszawy, który prowadzi Beata Herman, Medici pro
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Musica z Olsztyna pod kierunkiem Małgorzaty Wawruk i Remedium ze Szczecina,
prowadzony przez prof. Ryszarda Handke. Do tych zespołów dołączył najmłodszy,
bo powstały w październiku 2009r. chór
Śląskiej Izby Lekarskiej Cames z Katowic,
działający pod kierunkiem Doroty Dziełak
–Szczepan. Chórom towarzyszyły: orkiestra lekarzy Operacja Muzyka z Poznania
prowadzona przez Dobrochnę Martenkę
i orkiestra studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzona przez
Beatę Herman. Wszystkie te zespoły wraz
z solistami: Marią Rozynek-sopran, Martą
Panfil-mezzosopran, Kornelem Maciejowskim-tenor i Erykiem Rymanowskim-bas,

wykonały pod batutą prof. Ryszarda Handke utwór Józefa Haydna Missa Sancti Nicolai In G. W prologu koncertu wystąpił
chór Remedium, który zaprezentował kilka
pieśni sakralnych tematycznie związanych
z naczelnym hasłem festiwalu. O randze
całego wydarzenia artystycznego świadczyła obecność na koncercie władz miasta
oraz przedstawicieli władz samorządu lekarskiego w osobie prezesa Naczelnej Izby
Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, prezesa ŚIL Jacka Kozakiewicza, wiceprezesa
WIL Krzysztofa Makucha, przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji
NRL Jacka Tętnowskiego, a także zasłużonego dla kultury Polski lekarza-artysty
prof. dr. hab. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego. Mimo brzydkiej, deszczowej
pogody, olbrzymi kościół był wypełniony
licznymi słuchaczami, którzy nagrodzili wykonawców długimi brawami. Pobyt
na Śląsku będziemy mile wspominać nie
tylko z powodu udanego koncertu, ale też
dzięki serdeczności i precyzyjnej organizacji II Ogólnopolskiego Koncertu Lekarzy
przez członków chóru Cames i Śląskiej
Izby Lekarskiej.
W dwa tygodnie później – w dn.
11.06.2011 r. chór Remedium dał koncert
muzyki sakralnej w uroczym kościółku
z II połowy XIII wieku w Zielinie – wsi
leżącej w gminie Mieszkowice. Stało się
to na zaproszenie mieszkańców Zielina
po koncercie kolęd w styczniu 2010 r.
Wtedy to słuchacze prosili, aby przyjechać
do nich jeszcze raz, ale wtedy kiedy będzie
ciepło, żebyśmy nie marzli. I było ciepło
nie tylko ze względu na gorący czerwcowy
dzień, ale też dzięki bardzo serdecznemu
przyjęciu, jakie zgotowali nam wdzięczni
słuchacze. Oczywiście zespół nasz ma ponowne zaproszenie na koncerty nie tylko
do Zielina, ale też do Mieszkowic, złożone
przez władze gminy. Koniec sezonu artystycznego 2010/2011 chór Remedium
uwieńczył koncertem muzyki sakralnej
w bazylice mniejszej św. Jana Chrzciciela w Szczecinie w Światowym Dniu Muzyki tj. w dniu 21 czerwca. Mamy teraz
zasłużone wakacje, ale tylko do września,
bo we wrześniu…zaczyna się nowy sezon
artystyczny! 		
Op.MK
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Refleksje na tle 40-lecia Chóru PAM
ie spieszę do rektora PAM, prof. Adama Kreest połowa listopada 1969 r. Wezwany telefoniczn
chcę zasięgnąć waszej rady w zagadkowej
chowieckiego, który wita mnie słowami: „Kolego,
iek o nazwisku Jan Seidel, który przedstawił
dla mnie sprawie. Zgłosił się do mnie młody człow
ozycją zorganizowania i prowadzenia chóru
się jako członek Filharmonii Szczecińskiej, z prop
emia nie jest gorsza od Politechniki, w której
akademickiego naszej uczelni. Twierdzi, że Akad
Politechnikę, Szczecin, a nawet Polskę. Piękne
Jan Szyrocki odnosi sukcesy i rozsławia chórem
chodami”. On chyba chce kogoś umieścić u nas
słowa, ale ja mam doświadczenie z takimi „pod
e zamiary. „Badania” rozpocząłem od mego
na studiach. Wybadajcie, jakie są jego prawdziw
jego umiejętności – mówi Janek – ale jestem
sąsiada i przyjaciela Janka Szyrockiego. – Nie znam
ych uczelniach. Dajcie mu szansę.
za rozśpiewaniem studentów we wszystkich nasz
miałem wątpliwości – intencja była czysta
Następnie spotkałem się z Janem Seidlem i nie
am wam opiekę nad naszym chórem – zawy– o czym poinformowałem pana rektora. – To polec
ralne imprezy dla uczczenia 20-lecia naszej
rokował. Zorganizowaliście w ubiegłym roku kultu
uczelni. Mam do was zaufanie.
szego zorganizowanego wyjazdu do Bułgarii.
Opiekowałem się chórem jak umiałem, aż do pierw
ępy chóru i szczodrze gościli. Spotkania
Bułgarzy z wielkim uznaniem przyjmowali wyst
późnych godzin nocnych. Nieustanne podróże
po wieczornych koncertach przeciągały się do
eczki, ostre przyprawy miejscowej kuchni
w upale południowego lata, liczne spotkania, wyci
(-) Zdrowie i życie ratował mi dr Oszczak.
i nieprzespane noce odbiły się na moim zdrowiu.
z chórem ustały.
Te przykre okoliczności sprawiły, że moje kontakty
imion swych patronów – inspiratorów
Jest utartym zwyczaj nadawania zespołom twórczym
wiadomo, nie zawiera w swej nazwie imienia
czy organizatorów. Chór naszej uczelni, jak mi
tował właściwe warunki dla jego rozwoju.
rektora, który go swą decyzją powołał i zagwaran
z aktualnych członków chóru, jak i tych,
Z przykrością można skonstatować, że pewnie nikt
pamięta jego genezy i początków działalności.
którzy mają jakiekolwiek powiązania z nim, nie
ażyć możliwość uczczenia pamięci rektora,
Nic się nie sprzeciwia temu, by jeszcze teraz rozw
gi nie tylko na polu kształcenia zawodowego.
który w tamtym, niełatwym czasie, położył zasłu
ze blaski i cienie tamtych lat, w których
Pokolenie do którego należę, a które poznało dobr
skania wolności”, nie może zaakceptować
tworzyły się zręby naszej uczelni, aż do czasu „odzy
j na lekceważeniu dorobku tych, którzy nas
postawy, często dziś demonstrowanej, polegające
przychodziło im pracować i żyć, a także jaką
poprzedzali. Zapominają w jak trudnym czasie
do osiągnięcia, niezależność. Zarówno nacenę trzeba było płacić za swą, możliwą wówczas
ukową jak i osobistą.
wówczas od osoby rektora, jak np. prof. AdaNie można nie pamiętać o tym, jak wiele zależało
e uchroniły wielu od poważnych kłopotów,
ma Krechowieckiego, którego talenty dyplomatyczn
lni robił.
dla którego ważny był człowiek, ale i to, co dla ucze
cznych, zasłużeni w budowaniu prestiżu
medy
nauk
iciele
staw
przed
Zaledwie nieliczni wybitni
ci. Pamięć o pozostałych powoli zanika, wraz
uczelni, doczekali się upamiętnienia ich działalnoś
z kolejnym, opuszczającym uczelnię pokoleniem.

J

Prof. Józef Hałasa
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Roentgen i jego wynalazek

Maciej Piaszczyński

W

tym roku mija 110 lat od przyznania Wilhelmowi Conradowi
Roentgenowi Nagrody Nobla. Dorobek sławnego naukowca szczecinianie
docenili szybko, ulicę Roentgena znajdujemy już na przedwojennych mapach miasta.
Ulica Roentgena należy do dzielnicy
Żelechowa i łączy ze sobą ulice Cienistą
i Sokoła. Mniej więcej w połowie dobiega
do niej ul. Księdza Aflonsa Mańkowskiego. Ewenementem jest, że ul. Roentgena,
jako jedna z niewielu na terenie Szczecina
oparła się powojennym przeobrażeniom
i nie zmieniła po wojnie swojego patrona.
Świadczy to, jak wielkie znaczenie dla całego świata miał dorobek naukowy Wilhelma
Conrada Roentgena.
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Odkrywca znanych nam promieni X,
urodził się 27 marca 1845 roku w niemieckim miasteczku Lennep, położonym pomiędzy Dortmundem i Kolonią.
Dzieciństwo spędził w Holandii, dokąd
jego rodzina przeniosła się w 1848 roku.
Studiował tam inżynierię, w roku 1888
został profesorem w Instytucie Fizyki
w Würzburgu w Bawarii. 8 listopada
1895 odkrył nowy typ promieniowania,
które sam nazwał promieniowaniem X.
Był to przełom na skalę światową. W opracowaniu współautorstwa Grzegorza Jezierskiego czytamy: „Intensywne badania
nad tym nowym zjawiskiem doprowadziły
go (Roentgena – przyp.red.) do wniosku,
że ma do czynienia z czynnikiem innym
niż promienie katodowe, które zatrzymywane są przez szkło lampy”. Nie ulega
wątpliwości, że lampa Hittorfa-Crookesa
była źródłem nowego rodzaju niewidzialnych promieni. W kolejnych doświadczeniach pokazał, że czynnik ten (nazwał
go promieniami X) może w różnym stopniu przenikać przez różne ciała. Stopień
przeźroczystości danego ciała Roentgen
oznaczał poprzez stosunek jasności fluoryzującego ekranu umieszczonego za danym
ciałem, do jasności ekranu nieosłoniętego.
I tak, na przykład papier i folia cynkowa
mają dużą przeźroczystość. Drewno trochę mniejszą, jeszcze mniejszą ma aluminium. Przeźroczyste są cienkie płytki
miedzi, srebra, złota czy platyny, ale grubsze płytki już nie. Znacznie mniej przeźroczyste okazują się związki zawierające
domieszki ołowiu np. szkło ołowiowe. Roentgen spostrzegł, że także ciało ludzkie
jest przeźroczyste dla promieni X. Włożył
on rękę między rurę wyładowczą a ekran
i zaobserwował na nim ciemne kości na tle
lekko zacienionego zarysu swojej ręki. Odkrycie, że promienie X przechodząc przez
ciało, uwidaczniają strukturę kości, było
przełomowe. Roentgen wspominał, że było

to dla niego zjawisko nie tylko naukowe,
ale i nieziemskie, wręcz mistyczne.
Jak wspominają badacze, Roentgen
szybko zyskał sławę dzięki swemu odkryciu, jednak pozostawał bardzo skromny.
Świadczy o tym m.in. fakt, że odmówił
przyjęcia tytułu szlacheckiego von, jaki
nadało mu Księstwo Bawarii. Przyjął natomiast honorowe obywatelstwo jego rodzinnego miasta Lennep. Roentgen nie
lubił rozgłosu wokół swego odkrycia. Pozostał lojalny wobec przyjaciół i prowadził
normalny tryb życia. Niechętnie odrywał
się od swej pracy. Żył nadal przeciętnie
a nawet oszczędnie.
W 1896 r. Roentgen wraz z Lenardem
otrzymał Medal Rumforda, przyznawany
przez Towarzystwo Królewskie w Londynie,
a w 1901 r. jako pierwszy fizyk na świecie
Nagrodę Nobla. Uhonorowanie to odebrał
osobiście, chociaż nie wygłosił referatu,
jak to było później w zwyczaju. Komitet
Noblowski spośród zgłoszonych do nagrody
12 kandydatów rozważał podział pierwszej
nagrody pomiędzy dwoma naukowcami,
tj. Lenardem i Roentgenem. Ostatecznie,
nagroda została przyznana Roentgenowi
„za odkrycie nowych promieni”. Roentgen
był wierny zasadom – zarówno naukowym,
jak i moralnym. Na uwagę zasługuje fakt,
iż nie opatentował swojego wynalazku,
uważał bowiem że wszelkiego rodzaju odkrycia winny należeć do całej ludzkości.
Przyznaną w ramach Nagrody Nobla sumę
50 000 koron przeznaczył Uniwersytetowi
w Würzburgu na dalsze badania naukowe.

Przede wszystkim ojczyzna
Roentgen był znany jako zagorzały patriota. Mimo że 25 lat jego życia spędził
poza granicami Niemiec, w 1914 r. przekazał on swój medal Rumforda na potrzeby
armii. Po odejściu na emeryturę w 1920 r.,
Roentgen w wieku 75 lat, kontynuował
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pracę naukową. Zmarł samotnie w swoim
mieszkaniu 10 lutego 1923 r. w wieku 78
lat na raka jelit. Zgodnie z jego wolą ciało
jego zostało poddane kremacji, a wszystkie
dokumenty oraz osobista korespondencja
spalone. Prochy złożono na cmentarzu
w Giessen obok żony oraz rodziców. W kondukcie pogrzebowym szło wielu naukowców
niemieckich i z innych krajów.
Dziś nazwa promieniowanie X jest
używane w większości krajów (w tym anglosaskich – X-rays), jednak m.in. w Polsce
i Niemczech nazywane są promieniowaniem rentgenowskim. Na jego cześć jednostkę dawki promieniowania jonizującego
nazwano rentgenem. Również przyrządy
do prześwietleń wykorzystujące promieniowanie X nazywa się po prostu rentgen.
Od 1 listopada 2004 r. jego nazwisko znalazło się również w nazwie pierwiastka chemicznego roentgen, znanego dotychczas
jako unununium.

Wynalazek dociera do Polski
Pierwsze wiadomości o odkryciu
Roentgena pojawiły się w kraju szybko,
bowiem już 8 stycznia 1896 r. notkę o sposobie uzyskiwania promieni X oraz ich
hipotetycznym zastosowaniu podał jako
krakowski „Czas”. Niedługo potem poja-

wrzesień-październik 2011

fot.Grzegorz Wojciechowski

wiły się kolejne, obszerniejsze publikacje
oraz pierwsze eksperymenty. W Krakowie
w okresie 8-15 stycznia 1896 r. profesor
chemii UJ Karol Olszewski wykonał
za pomocą rurki Plückera zdjęcia eksperymentalne m.in. przycisku do papieru z brązu w kształcie jaszczurki i ręki
ludzkiej. Zdjęcia te zostały odnalezione
w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. Zdumiewać może, że pierwsze polskie zdjęcie ze wskazań klinicznych, na którego podstawie rozpoznano
zwichnięcie w stawie łokciowym, zostało
wykonane już na początku lutego 1896 r.,
a więc zaledwie trzy miesiące po odkryciu
Roentgena. Jego autorem był prof. Karol
Olszewski i jego asystent dr Estreicher.
W tym samym czasie zaczęły powstawać
pierwsze polskie pracownie rtg w Warszawie i w Krakowie. W 1900 wydano pierwszy polski podręcznik radiologiczny, którego autorem był Mieczysław Nartowski.
Od tamtego czasu zaczął się, przerywany
jedynie przez wojny, rozwój polskiej radiologii. O jej historii, oprócz licznych opracowań, przypomina nam dziś znajdujący
się w Polsce jeden z większych na świecie
zbiorów historycznych lamp rentgenowskich. Wkrótce zostaną one zaprezentowane w powstającym w Opolu muzeum,
którego otwarcie zbiega się ze 110 rocznicą

przyznania Nagrody Nobla Wilhelmowi
Roentgenowi.

Z Niebuszewa do Żelechowej
Jak pisze Grzegorz Jezierski, nazwisko
Roentgena nosi dziś wiele ulic w miastach
na całym niemal świecie. W samych miastach niemieckich jest ich 154. Możemy
na nie trafić również w Pradze, Mediolanie,
Grazu, Rotterdamie, St. Petersburgu, Zurichu, Bydgoszczy, Warszawie oraz w Szczecinie. Szczecińska ulica Roentgena przed
zakończeniem wojny należała do dzielnicy
Niebuszewo, która nosiła wówczas nazwę
Zabelsdorf. Obecnie, choć leży niemal
na styku Niebuszewa i Żelechowej (Züllhow), to administracyjnie przynależy już
do Żelechowej. Dziś jest to duża dzielnica
Szczecina. Historycznie zaistniała jako nieduża wieś, która swój rozwój zawdzięczała
istnieniu kilku wielkich zakładów przemysłowych. Rozwój dzielnicy przerwała wojna. Obecnie z dawnej zabudowy niewiele
pozostało. Na miejscu starych kamienic
powstają nowe domy wielorodzinne oraz
osiedla, a wśród nich niezmiennie od lat
przebiega ulica Wilhelma Roentgena.
Za pomoc i materiały dziękujemy dr.
inż. Grzegorzowi Jezierskiemu
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aktualności
uchwały
Uchwały Prezydium
Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie
z 8 czerwca 2011 r.

d) kwotę 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych) dla
Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Szczecinie – Grupa VII, ul. Walecznych 23.
§ 2.
Warunkiem przyznania kwot, o których mowa w § 1, będzie
przedłożenie przez poszczególne placówki, o których mowa
w ust. 1, rachunków potwierdzających zakup wychowankom
ubrań lub przedmiotów służących im do nauki lub zabawy.

Uchwała Nr 21/2011/VI

Uchwała Nr 24/2011/VI

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecin do składu komisji konkursowej na
stanowisko pielęgniarki oddziałowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie
§ 1.
Wskazuje się dr hab. n. med. prof. PUM Cezarego Pakulskiego do składu komisji konkursowej na stanowiska
pielęgniarki oddziałowej:
Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej,
Oddziału Klinicznego Chirurgii Plastycznej, Endokrynologicznej i Ogólnej Bloku Operacyjnego w Policach
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1
w Szczecinie.

Uchwała Nr 22/2011/VI

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecin do składu komisji konkursowej na
stanowisko ordynatora Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym w Szczecinie
§ 1.
Do składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym
w Szczecinie wskazuje się:
a) lek. Wiesława Sarapaka – ordynator pokrewnego oddziału,
b) dr n. med. Magdę Wiśniewską – przedstawiciel OIL
w Szczecinie,
c)dr. hab. n. med. prof. PUM Leszka Domańskiego
– przedstawiciel OIL w Szczecinie.

Uchwała Nr 23/2011/VI

w sprawie przyznania wsparcia finansowego
§ 1.
W związku z Dniem Dziecka, Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie postanawia wyasygnować:
a) kwotę 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) dla Pogotowia Rodzinnego Alicji i Piotra Mikłaszewicz w Trzebieży,
b) kwotę 700,00 zł (słownie: siedemset złotych) dla Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie,
c) kwotę 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych) dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mostach,
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w sprawie powołania Komisji Zdawczo-Odbiorczej do
odbioru wynajmowanych pomieszczeń i udostępnionego
wyposażenia firmie PPHU „PIMA” - Wacław Czech
§ 1.
Powołuje się Komisję Zdawczo-Odbiorczą do odbioru wynajmowanych pomieszczeńi udostępnionego wyposażenia
firmie PPHU „PIMA” - Wacław Czech w składzie:
dr n. med. Mariusz Pietrzak – Prezes ORL w Szczecinie,
dr n. med. Maciej Górski – Sekretarz ORL w Szczecinie,
dr n. med. Maciej Romanowski – Skarbnik ORL w Szczecinie,
dr n. med. Konrad Jarosz – Zastępca Sekretarza ORL
w Szczecinie,
lek. Mariusz Kasiński – Przewodniczący Komisji Finansowej ORL w Szczecinie,
mgr Kamila Sidor – Koordynator Pracy Biura OIL w Szczecinie.
Zadaniem Komisji, o której mowa w ust. 1 jest ocena stanu technicznego zdawanych pomieszczeń i wyposażenia
przez PPHU „PIMA” - Wacław Czech na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego wyposażenia pomieszczeń
Klubu OIL w Szczecinie „REMEDIUM” - załącznik nr 2 do
umowy najmu z dnia 15.10.2003r.

Uchwały Prezydium
Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie
z 25 maja 2011 r.
Uchwała Nr 15/2011/VI

w sprawie przyznania dofinansowania na szkolenie z
zakresu procedury karnej dla sędziów Okręgowego Sądu
Lekarskiego OIL w Szczecinie
§ 1.
Przyznaje się kwotę 2 000,00 PLN na dofinansowanie szkolenia z zakresu procedury karnej dla sędziów Okręgowego
Sądu Lekarskiego Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.

Uchwała Nr 16/2011/VI

w sprawie wskazania przedstawiciela Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie na przewodniczącego komisji

konkursowej na stanowisko ordynatora Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek Samodzielnego Publicznego
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie.
§ 1.
Na przedstawiciela komisji konkursowej na stanowisko
ordynatora Oddziału Nefrologii i Transplantacji Nerek
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie wskazuje się dr hab. n. med. Tadeusza Sulikowskiego.
§ 2.
Lekarz, o którym mowa § 1, zobowiązuje się do wskazania w terminie 10 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
pozostałych kandydatów do składu komisji konkursowej,
tj. ordynatora w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny
oraz dwóch przedstawicieli OIL w Szczecinie – specjalistów w danej lub pokrewnej dziedzinie medycyny, celem
zatwierdzenia ich przez Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na najbliższym posiedzeniu.

Uchwała Nr 17/2011/VI

w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie do
skierowania wniosku o przyznanie dotacji NIL na doskonalenie zawodowe organizowane przez OIL w Szczecinie.
§ 1.
Upoważnia się dr. n. med. Konrada Jarosza – Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego w Szczecinie do skierowania wniosku o przyznanie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej, organizowanych przez Okręgową Izbę
Lekarską w Szczecinie kursów: „ ALS – Specjalistyczne
zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie.

Uchwała Nr 18/2011/VI

w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącemu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie do
skierowania wniosku o przyznanie dotacji NIL na doskonalenie zawodowe organizowane przez OIL w Szczecinie.
§ 1.
Upoważnia się dr. n. med. Konrada Jarosza – Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego w Szczecinie do skierowania wniosku o przyznanie dotacji Naczelnej Izby Lekarskiej, organizowanych przez Okręgową Izbę
Lekarską w Szczecinie kursów: „ EPLS – Specjalistyczne
zabiegi resuscytacyjne u dzieci”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie.
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uchwały
Uchwała Nr 19/2011/VI011/VI

w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie do skierowania
wniosku o przyznanie dotacji NIL na doskonalenie zawodowe organizowane przez OIL w Szczecinie.
§ 1.
Upoważnia się dr n. med. Agnieszkę Ruchała-Tyszler –
Przewodniczącą Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w
Szczecinie do skierowania wniosku o przyznanie dotacji
Naczelnej Izby Lekarskiej, organizowanej przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie konferencji naukowoszkoleniowej z cyklu „Najnowsze trendy w stomatologii”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji
ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie.

Uchwała Nr 2011/VI

w sprawie udzielenia upoważnienia Przewodniczącej Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie do skierowania
wniosku o przyznanie dotacji NIL na doskonalenie zawodowe organizowane przez OIL w Szczecinie.
§ 1.
Upoważnia się dr n. med. Agnieszkę Ruchała-Tyszler – Przewodniczącą Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie
do skierowania wniosku o przyznanie dotacji NIL, organizowanych przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecinie kursów
medycznych „Stomatologia z endodoncją. Wypełnianie kanałów korzeniowych. Warsztaty endodontyczne etap II”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Komisji
ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie.

Uchwały Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 29 czerwca 2011 r.
Uchwała Nr 35/2011/VI

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego
pracowników Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
§ 1.
Zmienia się wysokość wynagrodzenia zasadniczego pracowników Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 czerwca 2011r., za wyjątkiem zmiany wy-

wrzesień-październik 2011

nagrodzenia dla…................., która obowiązywać będzie
od dnia 01 września 2011r.

Uchwała Nr 36/2011/VI

w sprawie zaopiniowania kandydatury dr n. med. Wiesławy
Fabian na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie opiniuje pozytywnie
kandydaturę dr n. med. Wiesławy Fabian na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej.

Uchwała Nr 37/2011/VI

w sprawie zaopiniowania kandydatury dr n. med. Marioli
Lembas-Sznabel na Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny paliatywnej
§ 1.
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie opiniuje pozytywnie
kandydaturę dr n. med. Marioli Lembas-Sznabel na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny
paliatywnej.

Uchwała Nr 38/2011/VI

w sprawie akceptacji decyzji Komisji Socjalnej Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie
§ 1.
Akceptuje decyzje Komisji Socjalnej z dnia 29 czerwca
2011r. w sprawie:
Przyznania świadczenia pieniężnego:
świadczenia pieniężnego po narodzinach dziecka w wysokości 1 000,00 PLN:…...........
świadczenia pieniężnego po narodzinach bliźniąt w wysokości 2 x 1 000,00 PLN: …..........
jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości 1 500,00 PLN
….............
Uchwała Nr 39/2011/VI
w sprawie akceptacji decyzji Komisji Finansowej Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie
§ 1.
Akceptuje decyzje Komisji Finansowej ORL w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2011r. dot. zwolnienia z opłacania składki członkowskiej lub obniżenia jej wysokości:…........................

Uchwała Nr 40/2011/VI

w sprawie wyznaczenia Wiceprezesa ORL w Szczecinie
do zastępowania Prezesa ORL w Szczecinie podczas jego
nieobecności
§ 1.
Wyznacza się Wiceprezesa ORL w Szczecinie do zastępowania Prezesa ORL w Szczecinie dr. n. med. Mariusza Pietrzaka

podczas jego nieobecności: dr n. med. Magdę Wiśniewską
w okresie od 01.07 do 15.07.2011r. i lek. Wiesława Kupińskiego od 16.07 do 31.07.2011r., w zakresie o którym mowa
w § 32 ust. 1 „Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie” stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2010/VI-Z OZL OIL w Szczecinie.

Uchwała Nr 41/2011/VI

w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników
biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
§ 1.
W Regulaminie Wynagradzania pracowników biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wprowadza się następujące zmiany:
§ 10 ust. 1 pkt 4 otrzymuje nowe brzmienie:
„4) premia”.
dotychczasowy § 26 otrzymuje brzmienie:
„§ 26 Nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem regulaminu
sprawuje pracodawca lub za pracodawcę osoba albo organ
zarządzający albo inna wyznaczona do tego osoba.
W sprawach prawa pracowników do nagrody jubileuszowej w
zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 08.06.1999r. w sprawie
zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 52 poz. 543 z późn. zmianami).”
§ 2.
Zobowiązuje się Prezesa ORL w Szczecinie do zapoznania
wszystkich pracowników ze zmianą Regulaminu Wynagradzania pracowników biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem
ust. 2
Zmiany do Regulaminu wynagradzania pracowników biura
Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie wchodzą w życie po
upływie dwóch tygodni od dnia podania ich do wiadomości
pracowników w trybie zwyczajowo przyjętym.

Uchwała Nr 42/2011/VI

zmieniająca uchwałę nr 8/2010/VI Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Socjalnej Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji 2009-2011.
§ 1.
W uchwale nr 8/2010/VI ORL w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2010r. W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji
Socjalnej Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie na okres
kadencji 2009-2013, wprowadza się następując ą zmianę:
w § 1, za słowami lek. dent. Karolina Woźniak dodaje się:
„dr n. med. Ewę Marzec-Lewenstein”.
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“Ludzie żyją tak długo, jak długo inni
pielęgnują pamięć o nich, myśląc i kochając.”

KOLEŻANCE

Marii
Domańskiej-Wiktor
słowa otuchy, wsparcia i głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki
składają
Prezes, Komisja ds. Lekarzy Dentystów
i członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie

„Wszystko przemija. staje świat i czas, który trwa…”
– Denis Diderot
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci naszej koleżanki lekarza dentysty

Danuty
Saldziun
Trudno uwierzyć, że nie ma Jej już pośród nas. Jej śmierć
spowodowała pustkę w sercach tych, którzy ją znali.
Danka, pozostaniesz w naszej pamięci w otoczeniu zwierząt,
naszych mniejszych braci, którym zawsze pomagałaś...
Danka, pozostaniesz w naszej pamięci z uratowanym kotem
na kolanach...

Koleżanki i Koledzy

Uchwały Prezydium
Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie
z 20 lipca 2011 r.
Uchwała Nr 25/2011/VI

w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecin do składu komisji konkursowej na
stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Zakładzie Opieki
Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
§ 1.
Do składu komisji konkursowych na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA
w Szczecinie:
Oddziału Neurologii,
Oddziału Neurochirurgii,
Oddziału Chorób Wewnętrznych
wskazuje się jako przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie lek. Wiesława Kupińskiego,
Oddziału Okulistyki,
Oddziału Ginekologii,
Oddziału Chirurgii,
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
Izby Przyjęć
wskazuje się jako przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dr hab. n. med. prof. PUM Cezarego
Pakulskiego.

Uchwała Nr 26/2011/VI

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecin do składu komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski w Świnoujściu
§ 1.
Wskazuje się lek. Mariusza Kasińskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski
w Świnoujściu.

Uchwała Nr 27/2011/VI

w sprawie przyznania zasiłku pogrzebowego
§ 1.
Przyznaje się jednorazowy zasiłek pogrzebowy w wysokości
1 500,00 PLN ….........................
Uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia z określonymi
w tekście wyjątkami. Pełny tekst uchwał publikujemy na
stronie internetowej OIL.
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Konferencja Naukowa 4-5 listopada 2011
Mierki k/Olsztynka

Rehabilitacja w chorobach
dzieci i młodzieży

Diagnostyka funkcjonalna, programowanie
rehabilitacji, metody leczenia
fizjoterapeutycznego
KOMITET NAUKOWY

TEMATY SESJI

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

SESJA I

Rehabilitacja w chorobach ośrodkowego układu
nerwowego u dzieci i młodzieży cz. 1
– dziecko spastyczne.

SESJA II

Rehabilitacja w chorobach układu nerwowego
u dzieci i młodzieży cz. 2 – wiotkość ośrodkowa
i obwodowa, choroby nerwowo-mięśniowe.

Dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka

Dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski, prof. UWM
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kwolek
Dr hab. n. med. Piotr Majcher
Prof. dr hab. n. med. Ludwika Sadowska

SESJA III Monitorowanie przebiegu procesu rehabilitacji jako
wskaźnik prawidłowości i efektywności działań
fizjoterapeutycznych.

Dr n. med. Jolanta Taczała

SESJA IV Rehabilitacja w chorobach narządu ruchu.

PATRONAT NAUKOWY

SESJA V

Prof. dr hab. Janusz Nowotny

Dr n. med. Marek Kiljański
Prezes Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Prof. zw. dr hab. med. Jerzy Kiwerski
Członek Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej PAN

Sprzęt rehabilitacyjny – sposoby wspomagania
procesu usprawniania (dobór sprzętu,
wskazania, przeciwwskazania).

SESJA VI Rehabilitacja w chorobach narządów wewnętrznych
(zespół metaboliczny, otyłość, cukrzyca).
INFORMACJE O OPŁATACH

Prof. dr hab. med. Krzysztof Klukowski
Zastępca Przewodniczącego Komitetu Rehabilitacji,
Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN

Opłata konferencyjna

450 zł (zawiera VAT)

Do 31 sierpnia 2011

382,50 zł rabat 15%

Od 1 do 30 września 2011

427,50 zł rabat 5%

Dr n. med. Marek Krasuski
Konsultant Krajowy w dziedzinie rehabilitacji

Dla studentów*

360 zł

rabat 20%

Dojazd**

80 zł

opcjonalnie

Prof. dr hab. n. med. Jolanta Kujawa,
Prezes Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
Dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Śliwiński
Konsultant Krajowy w dziedzinie fizjoterapii
Prof. dr hab. Marek Woźniewski
Przewodniczący Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej
i Integracji Społecznej PAN
MIEJSCE KONFERENCJI
Ośrodek „Kormoran” Mierki k/Olsztynka
Organizator zapewnia chętnym transport z Warszawy

Dojazd Warszawa – Mierki – Warszawa (opcjonalnie) – 80 zł (zawiera VAT)

BIURO ORGANIZACYJNE
Wydawnictwo Lekarskie PZWL
Domaniewska 41, 02-672 Warszawa
e-mail: konferencjarehabilitacja@pzwl.pl
tel: (22) 695 40 38, faks (22) 695 40 32, www.pzwl.pl

*Dla skorzystania z rabatu studenckiego konieczne jest podanie nazwy szkoły,
kierunku kształcenia i numeru legitymacji studenckiej.
** Warszawa – Mierki – Warszawa

Opłata konferencyjna obejmuje:
• Udział w konferencji
• Materiały konferencyjne
• Przerwy kawowe
• Posiłki
• Certyfikat Uczestnictwa
Koszt noclegu w pokojach 2, 3- osobowych wynosi 100 zł
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW:
• www.pzwl.pl
• e-mail: konferencjarehabilitacja@pzwl.pl
• faks (22) 695 40 32
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, adres,
dane kontaktowe (telefon, email) oraz informację o korzystaniu
z transportu zapewnionego przez organizatora.

Rezygnacja z udziału w konferencji jest możliwa do 31 sierpnia, wówczas zwrotowi podlega 50% wpłaconej kwoty za uczestnictwo.
Po tym terminie pieniądze nie będą zwracane. Opłata za transport nie podlega zwrotowi.

komisja ds. lekarzy dentystów

Co słychać u dentystów?

Agnieszka Ruchała-Tyszler

Nowe pomysły NFZ-u
Jak zwykle w okresie wakacyjnym Ministerstwo Zdrowia przesłało nam do zaopiniowania projekt rozporządzenia w zakresie świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia stomatologicznego. Samorząd
lekarski do większości propozycji odniósł
się krytycznie, w szczególności do: „Zniesienia możliwości dalszego zatrudniania
pomocy dentystycznych jako personelu
pomocniczego.”
Naszym zdaniem projekt nie został
oparty na realnych danych dotyczących
liczby oraz rozmieszczenia higienistek
i asystentek stomatologicznych posiadających odpowiednie kwalifikacje formalne.
Brak personelu w niektórych regionach
lub jego nierównomierne rozmieszczenie
może uniemożliwić wielu świadczeniodawcom zawarcie umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia, w szczególności poza
dużymi miastami. Taka regulacja może
więc skutkować ograniczeniem dostępno-
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ści do świadczeń, co jest niezgodne z upoważnieniem wynikającym z art. 31 d pkt 2
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Nowy wymóg spowoduje zwolnienia, redukcje lub konieczność przekwalifikowania
już pracujących pomocy. Aktualnie zatrudnione pomoce dentystyczne to najczęściej
kobiety ok. 50. roku życia, które zostaną
zwolnione z pracy pomimo bogatego doświadczenia zawodowego i odbytych kursów zawodowych, potwierdzających kwalifikacje i przydatność do zawodu. Lekarze
dentyści wiedzą, że pomoce dentystyczne
z wieloletnim doświadczeniem są w pełni
przygotowane do wykonywania zawodu.
Ministerstwo Zdrowia powinno wyznaczyć
minimum pięcioletni okres dostosowawczy,
a jednocześnie stworzyć warunki prawne
umożliwiające już pracującym pomocom
dentystycznym nabycie stosownych uprawnień, dyplomów, które spełnią stawiane
formalne wymogi.
Konieczne jest również umożliwienie
dalszego zatrudnienia pielęgniarkom, które
już teraz pracują w gabinetach stomatologicznych.

Wprowadzenie obowiązku posiadania
przez świadczeniodawców separatorów amalgamatu.
Samorząd lekarski sprzeciwia się zawartej w projekcie propozycji posiadania
separatorów amalgamatu . Żaden z przepisów unijnych nie przewiduje bezwzględnej obligatoryjności posiadania separatora amalgamatu. Z danych przekazanych

przez Europejską Radę Lekarzy Dentystów
wynika, że obowiązek posiadania separatorów amalgamatu przewiduje prawo jedynie w 11 państwach członkowskich Unii
Europejskiej. Można ponadto stwierdzić,
że wymóg ten wydaje się być przekroczeniem upoważnienia wynikającego z art.
31 d pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, zgodnie z którym minister
zdrowia ma określić warunki realizacji
danego świadczenia gwarantowanego, w
tym dotyczące personelu medycznego i wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną,
mając na uwadze konieczność zapewnienia
wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej oraz właściwego zabezpieczenia
tych świadczeń. Tymczasem separatory
amalgamatu są niezwiązane zupełnie ani z
jakością świadczeń, ani z ich zabezpieczeniem. Poza tym, nawet jeśli by uznać, że
docelowo obowiązkowe stosowanie separatorów amalgamatu jest zasadne z uwagi na
ochronę środowiska, kwestia ta powinna
być uregulowana w przepisach określających wymogi dla podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w zakresie stomatologii stosujących ten rodzaj materiału. Może
za przykładem Szwecji zasadne byłoby zrezygnowanie ze stosowania amalgamatu?
Pozytywnie należy ocenić propozycję
wydzielenia świadczeń chirurgii stomatologicznej i świadczeń periodontologii
do oddzielnych załączników.
Natomiast projekt rozporządzenia
w żadnym stopniu nie odnosi się do licznie zgłaszanych postulatów dotyczących
niezbędnych zmian w leczeniu stomato-
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logicznym dzieci. Alarmujące dane epidemiologiczne, dane statystyczne dotyczące
świadomości i aktywności rodziców, a także
dane dotyczące dostępu do świadczeń gwarantowanych dla dzieci w oparciu o analizę
realizacji umów kontraktowych, jasno wskazują, jak pilna jest potrzeba zmian w tym
zakresie. Omawiany projekt nie przekłada
się na poprawę dostępności do świadczeń
w zakresie leczenia stomatologicznego
dla dzieci i młodzieży, które mogłyby być
wykonywane np. w środowisku nauczania
i wychowania. Szereg opracowań wskazuje,
że na całym świecie idealnym miejscem
do promocji zdrowia okazały się szkoły.
Szczególnie szkoła podstawowa zapewnia
wyjątkową okazję do wyrównywania różnic
społeczno-gospodarczych.

Zatrudnienie w praktyce lekarskiej
– czyli o nowelizacji ustawy o zawodach
lekarza i lekarza dentysty.
Trochę to trwało, zanim wreszcie
zrozumiano, iż bezsensowny jest zapis
o zakazie zatrudniania lekarzy/ lekarzy
dentystów w IPL, ISPL, GPL czy GSPL.
Ta zmiana poglądów wymagała nie tylko
argumentacji dla ustawodawców, ale także
naszych kolegów lekarzy, którzy twierdzili,
iż taki zapis jest przeciwdziałaniem wyzysku lekarza przez lekarza. Czasy się zmieniły, prawo wraz nim, powstały NZOZY,
w których właścicielami są lekarze i nie
tylko. Dodatkowo zapis ten komplikował
sprawy związane ze swobodą działalności
gospodarczej. Wielu z nas wyspecjalizowało się w wąskich dziedzinach medycyny
i tym samym może służyć pomocą kolegom. Otwarcie gabinetu nie jest też sprawą
tanią, a na początku kariery zawodowej
można “terminować” u starszego kolegi.
Szansa na to, aby wprowadzić nowy zapis pojawiła się w październiku 2010 r. przy
okazji projektu ustawy o działalności leczniczej. Najpierw trzeba było przekonać kolegów z NRL o słuszności poniższego zapisu,
potem minister zdrowia, a następnie ruszyć
na Sejm, czyli do naszych posłów i senatorów.
Po kilkumiesięcznych zabiegach udało
się; mamy zmianę artykułu 53 wymienia-
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nej ustawy. Artykuł ten pozwala na:
Lekarzom/ lekarzom dentystom prowadzących praktykę w miejscu wezwania do zatrudniania osób nie będących
lekarzami do wykonywania czynności
pomocniczych (wcześniejsze zapisy nie
zezwalały na to).
Lekarzom/lekarzom dentystom prowadzący IPL, ISPL, GPL, GSPL na zatrudnianie lekarza/lekarza dentystę do szkolenia podyplomowego, specjalizacyjnego
lub nabywania umiejętności z węższych
dziedzin medycyny, a także do udzielania
określonego świadczenia zdrowotnego!
Przy okazji tej jakże ważnej i korzystnej
dla środowiska lekarskiego zmianie chciałabym podziękować naszym posłom panu
Bartoszowi Arłukowiczowi ( wtedy SLD),
Longinowi Komołowskiemu ( PiS), Arkadiuszowi Litwińskiemu (PO) za wykazanie
zainteresowania i pomocy w przeforsowaniu tego istotnego dla naszego środowiska,
a mało istotnego politycznie zapisu.

Izba Lekarska pisze,
Urząd Skarbowy odpowiada
W kwietniu 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie interpretacji przepisów
prawa podatkowego w sposobie prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych ( pisałam o tym we wcześniejszym
numerze Voxa) do Izby Skarbowej w Bydgoszczy, która jest organem upoważnionym
przez ministra finansów do wydawania
takowych interpretacji.
Dla przypomnienia… Lekarz/ lekarz
dentysta, który osiągnął przychód 40 000 zł
winien rozliczać się z pacjentami za pomocą kasy rejestrującej i wprowadzić do niej
terminologię udzielanych usług, która jest
zgodna z terminologia ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych, określonej w treści art..43
ust. 1 pkt 18 i pkt 19. Tymczasem lekarz/
lekarz dentysta wykonuje szeroki wachlarz
szczegółowych procedur, a w dodatku obowiązuje go tajemnica lekarska.
Zwróciliśmy się do Izby Skarbowej
z zapytaniem „jaką terminologię usług

mamy wprowadzić, by rozliczyć się z pacjentem, czy ogólną, a jeśli tak, to jaką,
czy też szczegółowo odnieść się do wykonywanej u pacjenta procedury“. Otrzymaliśmy dość ciekawą odpowiedź. Mianowicie
zdaniem Izby Skarbowej nie jesteśmy jako
Izba Lekarska upoważnieni do ubiegania
się o interpretację przepisów prawa podatkowego we wskazanym zakresie, gdyż
jest to sprawa indywidualna wydawana na
pisemny wniosek zainteresowanego. Nie
mniej jednak „zdaniem Izby Skarbowej
wydaje się zasadnym, aby lekarz używał w
kasach rejestrujących terminologii ogólnej
(…) nie narażając się na zarzut ( ze strony
pacjenta) naruszenia tajemnicy lekarskiej”.
Myślę, że możemy uznać tą odpowiedź za
zadawalającą….

Wyrób medyczny - ciąg dalszy
Minister zdrowia przesłał nam do zaopiniowania rozporządzenie w sprawie
wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów medycznych.
Obecnie opłata ta wynosi 300 zł za jeden
zgłaszany wyrób. Projekt zakłada utrzymanie tej kwoty dla wyrobów niewykonywanych na zamówienie, natomiast zgłoszenia wyrobu medycznego wykonywanego
na zamówienie będzie podlegało opłacie
dziesięciokrotnie niższej - w wysokości
30 zł za jeden określony rodzaj wyrobów i
to przed pierwszym jego wprowadzeniem
do obrotu. Zaproponowane zmiany wydają się korzystne i nie powinny stanowić
nadużycia ze strony producentów wyrobów
medycznych, czyli w naszym przypadku
techników protetycznych.

Szkolenia, kursy, konferencje…
Komisja ds. Lekarzy Dentystów przygotowała mnóstwo ciekawych kursów, szkoleń, konferencji. Zapraszam do zapoznania
się z jesienną propozycją szkoleniową czy to
na łamach Vox Medici, i na naszej stronie
internetowej. Warto z nich korzystać, gdyż
pozwalają one na realizację obowiązkowego szkolenia ustawicznego i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych, a w dodatku dla
członków OIL są bezpłatne.
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komisja ds. lekarzy dentystów

Pływające wykłady
– kiedy następne ?!

P

onad 90 osób skorzystało z naszej
propozycji szkoleniowej. 1. lipca spod
budynku izby lekarskiej wyruszyły
“zapakowane” dentystami dwa autokary
na podbój Szwecji. Program zapowiadał
się ciekawie: zwiedzanie Scanii, interesujące wykłady, można było też spotkać
się i porozmawiać ze znajomymi. Po zaokrętowaniu na promie m/f “Wawel” spotkaliśmy się na uroczystej kolacji. Potem
czas wolny, który większość uczestników
spędziła w dyskotece, witając szwedzki
wschód słońca. Nie można było zarzucić
braku dyscypliny naszej grupie. Wszyscy,
niezależnie od ilości snu, zjawili się o godz.
7.00 na śniadaniu, by potem ruszyć w trasę. Najpierw Malmö i słynna najwyższa
budowla w Szwecji - Turning Torso, czyli
skręcona wieża, potem Lund i zwiedzanie
największej katedry romańskiej z XI wieku,
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a na końcu urokliwe Ystad, na które, niestety, przydałoby się trochę więcej czasu.
Ale clou programu było dopiero przed
nami – wspaniali wykładowcy i ich interesujące prezentacje, a nawet test psychologiczny, który pozwolił na zbadanie naszego zachowania w sytuacji konfliktowej.
Pomimo wyczerpującego dnia frekwencja
była imponująca – wszyscy obecni na sali
obrad. Potem tylko certyfikaty, podwieczorek z niespodzianką, nauka gry w Black
Jacka (nieoceniona w dzisiejszych czasach)
i powrót do Szczecina.
W ankietach mimo napiętego programu i, niestety, bardzo deszczowej pogody oceniono bardzo wysoko tę propozycję
szkolenia. A więc do zobaczenia na kolejnej
wyprawie!
Dziękuję za pomoc w realizacji szkolenia naszym wykładowcom: pani dr hab.
n. med. Ewie Sobolewskiej, panu mgr.
Hubertowi Teichertowi, panu dr. n. med.
102.50

Agnieszka Ruchała –Tyszler

Maciejowi Górskiemu, firmie Polferies,
pani Magdalenie Bielec (firma Colgate),
panu Zbyszkowi Kowalczykowi (firma
Prodenmed) oraz niezawodnej pani mgr
Kamili Sidor (biuro65.00
OIL), a także wszystkim uczestnikom wyprawy za stworzenie
niezapomnianej atmosfery!

USŁUGI PRAWNE



wykładowca prawa i etyki na Pomorskim Uniwersytecie
Medycznym
specjalizuje się m.in. w zakresie odpowiedzialności karnej
i cywilnej lekarzy i personelu medycznego
tel. +48 794230895
email: p.kotfis@kancelariaszczecin.pl

wykładowca w Katedrze Postępowania Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Szczecińskiego
specjalizuje się m.in. w zakresie odpowiedzialności
cywilnej podmiotów świadczących usługi ochrony zdrowia
tel. +48 501264843
email: m.kladny@kancelariaszczecin.pl
al.Niepodległości 17, 70412 Szczecin
tel. +48 91 4323087, fax. +48 91 8121433
www.kancelariaszczecin.pl
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Seniorzy, jak zawsze, w podróży…
Wanda Andrzejewska

N

iezmordowani seniorzy wypuścili
się, jak co roku, w świat. Tym razem była to powtórka bardzo dobrze
wspominanego pobytu na włoskiej wyspie
Ischii. Czym zasłużyła sobie ta wyspa na te
ponowne odwiedziny ? Otóż Ischia to największa z trzech wysp zamykających Zatokę Neapolitańską. Druga, to słynna Capri,
a trzecia, najmniejsza, zwie się Procida. No
a jak głosi przysłowie, Neapol należy zobaczyć i umrzeć, i tu się oczywiście z przysłowiem nie zgadzam, gdyż Neapol należy

50

zobaczyć i żyć długo i szczęśliwie, choćby
po to, by móc tam przyjeżdżać wiele razy.
Ischia to wyspa wulkaniczna, kształtem zbliżona do stożka, którego szczyt stanowi czubek wygasłego wulkanu Epomeo
(788 m). Na szczęście wulkan jest głęboko
uśpiony i od dawna nie dawał o sobie znać.
Mniej więcej 1/3 wyspy od brzegu morza
jest zaludniona niewielkimi skupiskami
ludzi. Są to małe miasteczka, większe wsie,
czy po prostu osady. Wszystkie one jednak
szczycą się tym, że mają wody termalne,
pochodzące z gorących źródeł wulkanicznych. Wody te zasilają wielką liczbę

basenów, stanowiących główną atrakcję
wszystkich hoteli. Jeśli wierzyć reklamom,
to kąpiele w tych wodach mają mieć zbawienny wpływ na wszelakie dolegliwości.
Temperatura wody w basenach waha się
do 36 do 42 stopni Celsjusza. Część basenów jest na wolnym powietrzu, niektóre
są przykryte przezroczystymi dachami, kąpać się można cały dzień i całą noc. Hotele
są na ludzką miarę, nie ma olbrzymich
molochów. Najczęściej jest to kilka lub kilkanaście jednopiętrowych willi ze wspólnym centrum, jakim jest jadalnia kawiarnia i ewentualnie tzw. SPA z gabinetami
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odnowy, kąpielami błotnymi, masażami
itp. Całość otoczona przepiękną roślinnością śródziemnomorską. Różnokolorowe
bugenwille, hibiskusy dzięki wymyślnym
zabiegom ogrodniczym przybrały różne,
wyszukane kształty. Żywopłoty otaczające
baseny w naszym hotelu były z jaśminowców, które akurat w czasie naszego pobytu
kwitły, a wieczorem zapach jaśminu stawał
się nawet zbyt intensywny.
Uzdrowiska w Ischii znane już były starożytnym Grekom i Rzymianom, można
było obejrzeć marmurowe łoża, na których
przed dwoma tysiącami lat masowano zamożnych obywateli Wiecznego Miasta.
W ramach kilkugodzinnej wycieczki
objechaliśmy całą wyspę, zatrzymując się
na skraju drogi w miejscach widokowych.
Do ciekawszych obiektów na wyspie należą
ogrody. Jeden z ogromną kolekcją prze-
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różnych kaktusów. Drugi ogród, założony przez Wiliama Waltona, angielskiego
kompozytora i jego argentyńską żonę, leży
w miejscowości La Mortella, po polsku
mirt. Walton zamieszkał tam w 1949 roku
i wraz z małżonką założyli ten cudowny
ogród. Znaleźć tam można roślinność z całego świata, pawilony sadzawki, wodospady.
Cały ten bajeczny świat w pełni kwitnienia.
Jedyna wycieczka na stały ląd prowadziła wokół podnóża Wezuwiusza, obok
wykopalisk w Herkulaneum i Pompei.
Przejechaliśmy przez zalesione pasmo
gór i dotarliśmy do Zatoki Salernenskiej,
zwiedzając położone tarasowato na brzegu
morza urocze miasta tak zwanej Riwiery
Amalfijskiej. Były to Rawello, Amalfi, Positano i Sorrento. Niestety, akurat w tym
dniu dopadł nas deszcz, który trochę
utrudniał podziwianie tych uroczych miej-

scowości. Ale nie przeszkodził w ocenie
tych prześlicznie położonych na skalnych
tarasach wspaniałych willi, zameczków,
pałacyków. W centrum Amalfi zwiedzaliśmy wspaniałą Katedrę pod wezwaniem
św. Andrzeja, do której wchodzi się po monumentalnych schodach.
Rozpoczęty w dniu 30-go czerwca pobyt na Ischii dobiegł końca. I tak w dniu 10
lipca ruszyliśmy w drogę powrotną, która
trwała, jak na bardzo skomplikowaną,
rekordowo szybko. Jeszcze o godz. 12-tej
w południe kąpaliśmy się w basenie z gorącą woda, a już o 22 byliśmy w Szczecinie,
a po drodze były 3 autobusy prom i samolot.
Teraz tylko należy mieć nadzieję, że gorące kąpiele w cudownych wodach termalnych pozwolą ich uczestnikom zachować
zdrowie i wigor na długie lata.
Op.MK
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Seniorzy zdobywają Ścianę Wschodnią
Roman Milkiewicz

W

dniach 22-30 czerwca br. dwudziestotrzyosobowa grupa lekarzy
seniorów zwiedziła mało nam
znane tereny białostocczyzny. Mieszkaliśmy w pięknym ośrodku Bobrowa Dolina,
oddalonym o 12 km od Białegostoku. Pensjonat ten wybudowano przed 7 laty wśród
lasów, łąk i stawów z dala od cywilizacji.
Wynajętym autokarem wyruszaliśmy,
by zwiedzać urokliwe zakątki województwa podlaskiego. Wycieczka do Puszczy
Białowieskiej pozwoliła nam zobaczyć
ostatni w Europie naturalny bór, do którego
co roku przyjeżdżają tysiące turystów z całej
Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii.
W Białowieży na fundamentach spalonego
dawnego pałacu carów, a w XX-leciu pałacu prezydenta Mościckiego, zbudowano
imponujące i bardzo nowoczesne Muzeum
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Przyrodnicze. Kolejną wycieczkę odbyliśmy
do królewskiego Tykocina. Świetny przewodnik, z wykształcenia historyk, odkrył przed
nami zadziwiająca przeszłość tego miasta,
które ze względu na swe położenie w środku Rzeczpospolitej Obojga Narodów miało
szansę, by po Krakowie zostać stolicą państwa zamiast Warszawy. Zygmunt August,
ostatni z Jagiellonów, przeniósł nawet do Tykocina Skarbiec Koronny z kolekcją słynnych
arrasów, zbrojownię oraz Królewską Bibliotekę kierowaną przez znanego renesansowego
humanistę, Łukasza Górnickiego.
Tykocin podarowany został hetmanowi
Czarnieckiemu w nagrodę za wypędzenie
Szwedów z Polski. Hetman przekazał go
swej córce i jej mężowi Klemensowi Branickiemu. Ich wnuk Jan Klemens Branicki
ma olbrzymie zasługi w rozwoju miasta
- dzięki niemu powstało wiele historycznych budowli, a sam Tykocin zyskał rangę

ważnego ośrodka na szlakach kupieckich.
Zwiedziliśmy także odbudowany
od fundamentów przez prywatnego właściciela zamek. Jego historia mogłaby być
kanwą powieści. Dwa magnackie rody
litewskie – Gasztołdowie i Radziwiłłowie
od lat wiodły spór – postanowiono pogodzić zwaśnionych żeniąc Piotra Gasztołda
z Barbarą Radziwiłłówną. To dla nich wybudowano ten zamek. Piotr zmarł wkrótce,
nie doczekawszy się potomstwa. Prawo ówczesne przy braku następcy przewidywało
przejęcie dóbr przez króla. Zygmuntowi
Augustowi przypadł więc w udziale zamek
a wkrótce i jego pani. Król zmarł, nim
zdążył przenieść stolicę do większego niż
ówczesna Warszawa – Tykocina. W odbudowanym zamku znajduje się odtworzona
sala, w której przechowywano w chmielowych szyszkach zwłoki króla, zapobiegając
w ten sposób rozkładowi. Zwyczaj nakazy-
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wał pochówek króla przez jego następcę.
Elekcje trwały czasami i 3 lata. Zygmunt
August „czekał” tylko nieco ponad rok.
Tykocin to także do II Wojny Światowej miasto Żydów. Zachowana w całości
piękna synagoga jest jednym z czterech
miejsc w Polsce, które muszą odwiedzić
coroczne wycieczki młodzieży z Izraela.
Pozostałe trzy to : Warszawa, Krakowski
Kazimierz i Oświęcim.
Na tak zwanym Szlaku Tatarskim
zwiedziliśmy Kruszyniany, miejscowość,
w której żyje większość polskich Tatarów. Jest tu drewniany meczet, a przy
nim cmentarz, na którym chowani są
Tatarzy z całej Polski. Odwiedziliśmy
także jurtę pani Dżannety Bogdanowicz,
rodowitej Tatarki, której kuchnia słynie
nie tylko w Polsce – jadał tu nawet książę
Filip i książę Karol. My spróbowaliśmy
wspaniałego pierekaczewnika, czeburyków i innych potraw, których nazwy
trudno zapamiętać, a które zachwyciły
oryginalnym smakiem.
Wielokrotnie przy okazji naszych wycieczek przejeżdżaliśmy przez Białystok.
Zwiedziliśmy pałac Jana Klemensa Branickiego nazywany Polskim Wersalem,
w którym obecnie mieści się Białostocki
Uniwersytet Medyczny. Piękne francuskie ogrody w parku pałacowym otwarto
właśnie w dniu naszego zwiedzania.
Nie można pominąć ciekawej wycieczki do Supraśla, gdzie zafascynowało nas jedno z największych na świecie
i bardzo nowocześnie eksponowane
Muzeum Ikon w odrestaurowanym
klasztorze Bazylianów.
Większość z nas była po raz pierwszy
na tzw. Ścianie Wschodniej. Zadziwiła
nas czystość, dobre drogi, serdeczność
gospodarzy i zupełnie niewidoczna bieda.
My – wielkomiejscy przybysze – byliśmy
zaskoczeni tym, jak można żyć w zupełnej izolacji od cywilizacji, gdzie najbliższy
sklepik jest oddalony o 20 km, a raz w tygodniu przyjeżdża bus i przywozi chleb
oraz podstawowe produkty potrzebne
do życia. Poczuliśmy się tam znacznie
bliżej natury i było nam z tym dobrze.
Op. MK
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Igrzyska Olimpijskie Seniorów
Roman Milkiewicz

15

czerwca 2011 już po raz ósmy w
marinie nad Jeziorem Dąbskim
odbyły się Igrzyska Sportowe
Lekarzy Seniorów. W czterech konkurencjach: rzut dyskiem, strzelanie z łuku, rzut
do kosza i „maraton”, czyli 400 m marsz
z kijami nordic walking, wzięło udział 49
lekarzy. Po złożeniu uroczystej przysięgi,
w której m.in. obiecywano „dołożyć wszelkich starań, by wygrać, ale i z honorem
przyjąć porażkę” oraz „dbać o kondycję
i przygotowywać się do kolejnej olimpiady
w następnym roku” odbył się instruktaż
posługiwania się kijami nordic walking.
Po raz kolejny przeprowadził go trener
pan Łukasz Wójcik, dzięki któremu coraz
większa ilość seniorów fachowo posługuje
się kijami. Wielu lekarzy przyznało także,
że po raz pierwszy w życiu mieli w ręku
prawdziwy dysk i profesjonalny łuk.
Konkurencję „maratonu” wygrała dr Danuta Olkusznik-Grudzińska, strzelanie z łuku
dr Wanda Woźniak, rzut dyskiem – dr Jerzy
Litecki, rzuty do kosza – dr Amelia Korycka.

We wszystkich konkurencjach można
było uzyskać maksymalnie 20 punktów.
Wieniec olimpijski zdobyła dr Wanda Woźniak, uzyskując 15 punktów. Dwa drugie
miejsca zajęte zostały przez dr Barbarę
Bożdyńską i dr Magdalenę Jemanowicz
(po 13 punktów), III miejsce – przez dr.
Jerzego Liteckiego (12 punktów).
Zdobywczyni pierwszego miejsca wygrała wycieczkę do Meklemburgii. Nagrodą
za drugie miejsce był kosz do rzutów a za
miejsce III – masujące koło do hula hop.
Łuk, dysk i kije do nordic walking pozostały
w magazynie Okręgowej Izby Lekarskiej
do przyszłych igrzysk. Można je także wypożyczać, przygotowując się do kolejnych
sportowych zmagań.
Nie zawiodła nasza wieloletnia gospodyni, pani Ola Kocewicz, która ugościła
„sportowców” doskonałym łososiem z grilla, pyszną zupą i ciastem. Nie zabrakło
także ciepłych i zimnych napojów. Do
zobaczenia na następnej olimpiadzie po
czerwcowej pełni księżyca w 2012 roku.
Op.MK
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koło seniora

Wersal w Neptunie
Wojciech Żebrowski

D

rugie szczecińskie a trzecie z kolei
spotkanie absolwentów PAM rocznika 1957-1963 odbyło się w ostatni
weekend maja br. w hotelu Neptun. Uczestniczyło w nim 57 osób, w tym 43 lekarzy
medycyny i stomatologii z kraju i zagranicy.
Spotkanie rozpoczęło się w sobotę 28
maja o godzinie 9.00 wspólną wycieczką
autokarową do Przelewic. Piękna pogoda, perfekcyjna i dowcipna przewodniczka

Razem na pałacowych schodach

W przelewickim parku

54

oraz smaczny i sprawnie serwowany obiad
w lokalnej restauracji dobrze korelowały
z bogactwem gatunków, kolorów i zapachów przelewickiego parku. W drodze
powrotnej odwiedziliśmy sanktuarium
w Brzesku, gdzie podziwialiśmy kunszt
budowlany i artystyczny tego wyjątkowego
obiektu, w szczególności rzeźbiarsko – malarski urok drewnianego ołtarza i sufitu.
Przed figurą Madonny Brzeskiej z Dzieciątkiem dziękowaliśmy za koleżeńskie
spotkanie.

Część popołudniową zdominowała
wspólna zabawa w ekspresową transformację kraju. Warto przywołać z kanclerskiego
orędzia główny cel „republiki absolwentów”:
„… każdy obywatel syty i umyty, i ubrany
i obuty, lepiej szczupły niż utyty, kulturalny
i obyty”. Salwami śmiechu kwitowano imponderabilia władzy kanclerskiej wręczone
i skomentowane przez monarchów: kotylion
– „abyś nie zszedł na psy nawet i za milion”,
-złote zboża kłosy –„ aby rwać je z pola
zamiast z głowy włosy”, – do wina świderek
– „na wypadek wszelki i różnych rozterek”,
czy wreszcie alkoholomierz -„by prowadzić
kraj bez holu z alkoholu”. Następnie aktorzy
Teatru Polskiego zaserwowali „kulturalny
aperitif” zakończony gorącym aplauzem
sali oraz wspólnym szampanem dla ugaszenia „pospolitego wzruszenia”.
Wieczorem, w restauracji hotelowej
rozpoczęła się uroczysta kolacja. Zgrabne
sylwetki i eleganckie wieczorowe kreacje
naszych pań karmiły oczy panów, a kunsztowne i smaczne potrawy rozpieszczały
podniebienia wszystkich. Konsumpcji smakowitych dań towarzyszyły tańce i wspólne
zabawy inspirowane przez uczestników
spotkania oraz „człowieka – orkiestrę”,
muzyka i śpiewaka świetnie wyczuwającego nastrój i potrzeby sali.
Miłym akcentem końcowym spotkania
było wspólne niedzielne śniadanie w hotelowej restauracji. Świeże jeszcze wspomnienia
wieczoru, serdeczna atmosfera i wspólny
długi stół sprawiły, że wszyscy poczuliśmy
się na nowo jedną wielką rodziną. Rozstając
się, życzyliśmy sobie powrotu do Szczecina
za dwa lata w komplecie, w dobrym zdrowiu
i kondycji, na uroczystość 50. rocznicy ukończenia studiów lekarskich w PAM. Z żalem
rozstawaliśmy się też z Neptunem…
Koleżeńskie spotkanie zorganizowali
szczecińscy lekarze: Irena Tomaszewska,
Maria Strokowska, Lucyna Mickiewicz, Henia Olszewska, Elżbieta Wawrzyniak wspomagani przez Annę Haduch, Henryka Mazurkiewicza oraz Wojciecha Żebrowskiego.
Op.MK
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KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW
ZAPRASZA LEKARZY DENTYSTÓW NA KURS:

SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
W PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ
(KSIĘGI JAKOŚCI)
który odbędzie się w dniu 07 października 2011 r.
o godz. 15.00 w Hotelu SILVER w Szczecinie przy Rondzie Hermana Hakena
Kurs dofinansowany jest z środków Komisji ds. Lekarzy Dentystów ORL w Szczecinie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie opłaty w kwocie 290,00 PLN oraz opłacone składki członkowskie (możliwość otrzymania faktury VAT). Zgłoszenia i opłaty
prosimy dokonywać w biurze Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11. Szczegółowych informacji udziela sekretariat OIL w Szczecinie pod nr. tel. 91 48 74 936 wew.106. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania kursu
z powodu braku wymaganej ilości uczestników tj. 60 osób. Termin zgłoszenia do 20 września 2011 r.

Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego ORL w Szczecinie oraz
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc Oddział Szczecin
			

		

zapraszają na konferencję

WSPÓŁCZESNE PROBLEMY

DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNE

		 W ASTMIE I POCHP
która odbędzie się w dniu 13 października 2011r.
o godz. 18.00 w HOTELU SILVER, Rondo Hermana Hakena, Szczecin
Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej OIL w
Szczecinie www.oil.szczecin.pl
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Zjazd Absolwentów PAM rocznik
1981
z okazji 30-lecia absolutorium

odbędzie się w dniach 14-15-16 października 2011 r.

w Międzyzdrojach w Hotelu Vestina
Zainteresowanych prosimy o kontakt ( po godzinie 18.00):
Grażyna Durska - 603-390-488, grazynadurska@wp.pl,
Andrzej Torbe - 601-776-108, torbea@wp.pl,
Sławomir Żółtowski - 601-090-807, slawekzoltowski@vp.pl
Zasady uczestnictwa:
Cena pobytu w pokoju jednoosobowym - 500 zł, miejsce w pokoju dwuosobowym - 400 zł. Zaliczkę
w wysokości 40% należy wpłacić na konto hotelu do dnia 31 sierpnia 2011 r. Przy rezerwacji należy
podawać kompletne dane do faktury zawierające imię i nazwisko, termin i tytuł rezerwacji (Zjazd PAM)
oraz określenie rodzaju pokoju. W przypadku rezerwowania miejsca w pokoju dwuosobowym prosimy
o ewentualne podanie nazwiska osoby rezerwującej drugie miejsce w tym samym pokoju.
Dane do przelewu:
Hotel Vestina, RENARD Sp. z o.o. , Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje
Fortis Bank Polska S.A. , nr konta 44 1600 1299 0002 3501 5931 1001
Osoba do kontaktu w hotelu: Rita Ossowicka - tel. 91 32 82 153 lub 607 353 212

Komisja ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
w ramach szkoleń z cyklu „Najnowsze trendy w stomatologii” zaprasza na

Warsztaty endodontyczne – etap II
Wypełnianie kanałów korzeniowych
21. 10. 2010 r. klub Remedium OIL Szczecin

Prowadzenie

Dr n. med. Wojciech Kaczmarek i dr n. med. Łukasz Tyszler,
specjaliści w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją

W programie:

– materiały i narzędzia do wypełnień kanałowych,
– porównanie metod wypełniana kanałów korzeniowych,
– techniki termoplastyczne wypełniania kanałów korzeniowych,
– kontrola wypełnienia kanałowego,
– pokaz procedury zabiegowej,
– ćwiczenia praktyczne,
– konsultacje z wykładowcami - postępowanie w trudnych przypadkach.
Czas trwania 3 godziny w 20 osobowych grupach. Uczestnicy otrzymują certyfikat z punktami edukacyjnymi. Termin realizacji: październik - grudzień 2011 r . Planowana ilość warsztatów: 4 . Warunki uczestnictwa: kurs bezpłatny dla członków OIL, opłacone składki
członkowskie, wypełniony formularz zgłoszeniowy, szczegółowe informacje w Biurze OIL.

wrzesień-październik 2011
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ABSOLWENCI PAM

Wydział Lekarski Oddział Stomatologii

Rocznik 1970-75
UWAGA! ZMIANA TERMINU SPOTKANIA
Zapraszamy nad morze z osobami towarzyszącymi i sympatykami na spotkanie koleżeńskie, które odbędzie się w Trzęsaczu, w dn. 1-2 października 2011r. w willi „KLIPER”, pomiędzy Rewalem i Pobierowem. Będzie okazja odnowić kontakty.
Kontakt organizacyjny: Daria Dorenda – Zbroja,
Tel. +48 601-178-353; e-mail: zzbroja@sz.onet.pl
Szacowany koszt uczestniczenia 250,- zł od osoby.
Wpłaty należy dokonać na konto:

19 1090 1492 0000 0001 0165 1951

Uwaga!
Komunikat Zachodniopomorskiej Izby
Aptekarskiej o nowym sposobie wystawiania recept na leki narkotyczne.
Lekarz może przepisać narkotyki tylko na 30 dni kuracji. Recepta ważna jest 14 dni i powinna zawierać
dokładne dawkowanie. Ilość musi być wyrażona słownie
Jeśli dawka jednorazowa lub dobowa jest przekroczona,
musi być postawiony wykrzyknik, pieczątka i czytelny
podpis lekarza.

Szczegóły pisma na stronie WWW naszej OIL.

SPRZEDAM DOCHODOWY
SALON OPTYCZNY
W SZCZECINIE

z powodu przeprowadzki do Warszawy na stałe!
tel. 501 156 430
www.optykokulista.com

medycyna w krzywym zwierciadle
Kobieta siedzi u psychiatry.
– W czym problem? - pyta lekarz.
– No, tego... - jąka się kobieta - Myślę, że
jestem nimfomanką.
– Rozumiem. - mówi lekarz - Mogę pani pomóc,
ale zaznaczam, że biorę 150 zł za godzinę.
– Nie tak źle - stwierdza kobieta - A ile za całą noc?
***
Pacjent opowiada psychiatrze o swoich
kłopotach.
– Co noc prześladuje mnie ten sam koszmarny
sen. Śni mi się, że po całym mieszkaniu goni
mnie teściowa z krokodylem na smyczy.
Widzę wyraźnie te okropne żółte oczy,
chropowate czoło, ostre zębiska...
Pacjent u urologa:
Pewien poeta zorganizował sobie wieczorek – To rzeczywiście brzmi groźnie... – przyznaje
– Doktorze, wie pan, czym martwią się nieto- deklamacyjny
psychiatra.
w szpitalu – charytatywnie dla
perze na starość?
–
Tak,
a krokodyl wygląda jeszcze gorzej…
pacjentów i personelu. Godzinkę to trwało,
– Czym?
wreszcie koniec. Na sali cisza. Do artysty pod– Nietrzymaniem moczu…
chodzi jeden z anestezjologów, i serdecznie
***
ściska jego prawicę.
***
– Ten lekarz, którego mi poleciłeś to cudo– Szacuneczek, mistrzu...
Panie doktorze! Czy taka operacja jest
twórca! Uleczył moją żonę w ciągu minuty!
niebezpieczna?
– Tak? No sam nie myślałem, że jest taki
– O tak! Na pięć udaje się tylko jedna.
***
dobry... A jak to zrobił?
– Ojej!
– Powiedział jej, że wszystkie jej choroby to
– Niech się pan nie boi. Teraz jest, statystyczPacjent pyta się lekarza:
oznaka nadchodzącej starości...
nie rzecz biorąc, pora na sukces!
– Panie doktorze, czy wyleczy mnie pan z
***
bezsenności?
U psychiatry:
***
– T ak, ale najpierw trzeba ustalić i zlikwidować
– Trochę się pogubiłem w pańskiej historii. Czy
Przyszedł kransoludek do apteki.
jej przyczynę.
mógłby pan zacząć od początku?
– L epiej nie. Żona jest bardzo przywiązana do – Poproszę aspirynę.
– No dobrze. A więc, na początku stworzyłem
– Zapakować?
naszych dzieci.
Ziemię...
– Dziękuję, poturlam...
***
Mówi Kowalski do doktora:
– Świetny ten lek! Mój wuj zażył go przez
przypadek i odziedziczyłem fortunę!
***
W zespole gabinetów przyjmuje po sąsiedzku
dwóch psychiatrów. Rozmawiają ich pacjenci.
– Ciekawe, mój lekarz jest grubo młodszy pod
Twojego, a wygląda, jakby dźwigał jakieś
brzemię, taki zgarbiony, wiecznie ponury, a
twój ma chyba z siedemdziesiąt lat i zawsze
taki rześki i uśmiechnięty. Nie daje mi to
spokoju, dlaczego tak jest.
– Jak to nie rozumiesz. To proste. Jak się
słucha tych wszystkich okropnych historii,
nie można być radosnym.
– Nie rozumiem.
– Mój już niedosłyszy…
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