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Tytułem wstępu

ze Stolicy. Zapewniam Państwa – mamy godną reprezentację!
Szczegóły znajdą Państwo w relacjach z obrad.
W momencie, w którym ten numer biuletynu dotrze do
Państwa, będziemy już po kolejnym zjeździe – tym razem budżetowym – naszej OIL, lecz by nie zmęczyć Was rozbudowaną
częścią o�cjalną, relację z niego przeczytacie, Koleżanki i Koledzy, w następnym numerze.
Redakcja planuje w tym roku wydanie co najmniej 6 numerów biuletynu, choć nie wiemy, czy nie będzie ich więcej, to
zależy od tego, cóż się ciekawego wydarzy. Może uda się nam
zrealizować ambitny plan i – do przynajmniej jednego wydania,
pod koniec roku – dołączyć płytę CD ze zdjęciami, których
z braku miejsca nie możemy zamieścić na naszych łamach.
Mam też nadzieję, że nowa Komisja do Spraw Informatyzacji powołana przez radę w celu „ucywilizowania” naszej
strony internetowej i życia Izby w sieci znajdzie dla nas kącik,
co umożliwiłoby stworzenie dla Państwa elektronicznego archiwum VOX MEDICI. Chciałabym bardzo, by każdy numer
biuletynu został umieszczony w jej zasobach.
Słowo „ucywilizowanie” pojawiło się już w poprzednim
biuletynie w sprawozdaniu Rady poprzedniej kadencji wraz
z podziękowaniami Pana Prezesa dla Pani dyrektor Biura
– Agnieszki Niśkiewicz. Mam szczerą nadzieję, że dalsze „cywilizowanie” będzie przebiegać pomyślnie i znaczyć nic innego,
jak tylko wprowadzanie kolejnych udogodnień technicznych
Szanowne Koleżanki i szanowni Koledzy,
ułatwiających pracę zespołu biura, na co liczymy. Redakcja Vox
Medici ze swojej strony postara się o środki na te udogodnienia
Po stresującym okresie przygotowań do wydania pierwszezabiegając – oby skutecznie – o reklamy. Liczę na to, że jako
go numeru w tej kadencji już trochę odpoczęliśmy. Chyba tak
członkowie naszej korporacji przekażecie Państwo znajomym,
to już bywa, że podejmując nowe wyzwanie stres przyjmuje się
że warto zareklamować się w Vox Medici tym bardziej, że
w pakiecie. Nie uniknęliśmy drobnych błędów. Tu bardzo przecennik reklam jest bardziej przystępny, niż niegdyś, a gazeta
praszam za chochlika, który zmienił brzmienie nazwiska naszej
dociera w końcu do ponad piękoleżanki redakcyjnej – dr Jolanciu tysięcy przedstawicieli śroty Bochińskiej i utajnił nazwisko
dowiska zarabiającego w pocie
dr.n.med. Marka Rybkiewicza
Imperium virum ostendit
czoła i „konsumującego” usługi
– Rzecznika Odpowiedzialności
i dobra.
Zawodowej – pod sprawozdaPonieważ będziemy się starać – tak ja, jak i pozostali koniem z poprzedniej kadencji.
ledzy z zespołu redakcyjnego – by Vox Medici ewoluował do
Początek każdej kolejnej kadencji pracy samorządu wiąpostaci biuletynu czytanego przez Państwa z uwagą i chęcią,
że się z publikacją wielu tekstów sprawozdawczych, zjazdy
prosimy o komentarze do kolejnych numerów, ale i listy
następują po sobie w krótkich odstępach czasu. Tym razem
zawierające Wasze oczekiwania. Karmiąc Państwa nowinami
skupimy się na informacjach z Krajowego Zjazdu Lekarzy,
urzędowymi, dla równowagi nie chcemy stronić od publikoktórych dostarczyła nam dr Halina Teodorczyk – akredytowania zabawnych zdjęć, dowcipów z życia medyków, anegdot,
wana z ramienia Vox Medici. Niewątpliwie interesujące są
czy humoresek językowych. Warunek jest jeden – czekamy na
artykuły dotyczące perypetii związanych z wyborami nowego
ich nadsyłanie. Chcemy być dla Was, a nie dla siebie. Zatem
Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej, którym został dr Maciej Haw imieniu całej redakcji zapraszam do lektury i czekam na
mankiewicz i budujące doniesienia o „naszych w Warszawie”.
głosy Czytelników.
Mogę tylko krótko skwitować – ja jestem dumna, że mamy
swoje miejsce w NIL. Mimo senności urlopowej ożywiałam
Agnieszka Borowiec
się przy odczytywaniu kolejnych sms-ów z dobrymi wieściami
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Informacje

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
71-332 Szczecin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
tel. 91 487 49 36 (centrala)
www.oil.szczecin.pl
email: biuro@oil.szczecin.pl

BIURO OKRĘGOWEGO
SĄDU LEKARSKIEGO
mgr Paweł Kowalski
tel. 91 487 49 36 w. 119

DYREKTOR BIURA OIL
mgr Agnieszka Niśkiewicz
tel. 91 487 49 36 w. 102

UWAGA – GODZINY PRACY:

SEKRETARIAT
mgr Kamila Sidor
tel. 91 487 49 36 w. 106, fax 91 4877561
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY
(Prawa Wykonywania Zawodu)
mgr inż. Lidia Borkowska
tel. 91 487 49 36 w. 104
(Prawa Wykonywania Zawodu
oraz Punkty Edukacyjne)
Krzysztof Halewski
tel. 91 487 49 36 w. 124
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
Sylwia Chudoba
tel. 91 487 49 36 w. 112
KSIĘGOWOŚĆ
mgr Maria Iwińska – główna księgowa
tel. 91 487 49 36 w. 111
KASA, WINDYKACJA SKŁADEK
mgr Małgorzata Amanowicz
tel. 91 487 49 36 w. 107
SEKRETARIAT KOMISJI BIOETYCZNEJ,
REDAKCJI „VOX MEDICI”
I REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
mgr Mirosława Fryś
tel. 91 487 49 36 w. 110, 91 486 26 31
BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
mgr Marta Hamerska-Litwinowicz
mgr Marta Witek
tel. 91 487 48 98

BIURO OIL
(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
BIURO OKRĘGOWEGO SĄDU LEKARSKIEGO
poniedziałek 7.30-15.30
środa w godzinach 8.30-13.30
piątek w godzinach 8.00-15.00
OKRĘGOWY REJESTR LEKARZY,
REJESTR PRAKTYK LEKARSKICH
w piątek nie przyjmują interesantów.
PORADY PRAWNE
Eliza Nahajowska – radca prawny
Andrzej Lubiniecki – radca prawny
Pracownicy Kancelarii Radców Prawnych
Lubiniecki Sołtyszewski sp.p.
udzielają porad 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 Kancelaria udziela porad
prawnych dla członków OIL w Szczecinie na
preferencyjnych warunkach.
Radcy Prawni nie udzielają porad prawnych
telefonicznie. Porady prawne udzielane są po
wcześniejszym umówieniu terminu.
REJESTRACJA I INFORMACJA
– SEKRETARIAT OIL
tel. 091 487 49 36
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Prezesa „słów kilkoro”

się fiskusowi, gdy lekarze wykażą dodatkowy dochód w wysokości około 40 mln zł w porównaniu z deklarowanym obecnie. Wg
Ministerstwa Finansów objęcie jak największej grupy podatników
obowiązkiem stosowania kas fiskalnych doprowadzi do uszczelnienia systemu VAT. Jest jedno ale ! Usługi medyczne są zwolnione od
VAT (to nie to samo co VAT zerowy). Założenie przez Ministerstwo
Finansów, że kasy fiskalne u lekarzy przyczynią się do uszczelnienia
systemu VAT i ograniczenia „szarej strefy” niekoniecznie jest prawdziwe. Uważam, że błędne. Wielu ekspertów zastanawia się, czy
kasa fiskalna będąca formą ewidencji VAT, powinna być stosowana
przez podatników (np. lekarzy), którzy prowadzą działalność zwolnioną z VAT. Podatnicy wykonujący czynności zwolnione z VAT nie
mają obowiązku nawet rejestrować się dla potrzeb tego podatku czy
składać deklaracji. Nałożenie takiego obowiązku na lekarzy w sposób oczywisty narusza zasadę proporcjonalności.
A może w tym przypadku chodzi tylko o efekt medialny? –„Nie
Drogie Koleżanki i Koledzy!
ma taryfy ulgowej dla lekarzy”! Analitycy finansowi zwracają
uwagę, że koszty wprowadzenia kas fiskalnych dla prawników
Mamy Naszą „Kobietę Przedsiębiorczą 2010 roku”.
i lekarzy odczują potencjalni klienci kancelarii i pacjenci gabinetów
W plebiscycie Głosu Szczecińskiego na Kobietę Przedsiębiorczą
lekarskich. Wielu lekarzy specjalistów jednocześnie deklaruje, że
2010 roku pierwsze miejsce zajęła dr n. med. Elżbieta Teresińska.
w przypadku wprowadzenia obowiązku posiadania kas fiskalnych
Laureatka otrzymała 28,3% wszystkich głosów. Do tego plebiscytu
albo zrezygnuje z prowadzenia gabinetu lekarskiego, albo podczytelnicy zgłosili również panią dr n. med. Mariolę Lembas – Sznaniesie cenę usługi medycznej, co na pewno wpłynie na jeszcze
bel – założycielkę Hospicjum dla dzieci. Ogółem do plebiscytu
większe ograniczenie dostępu do specjalistów. W tym miejscu
czytelnicy zgłosili 27 kobiet przedsiębiorczych. Laureatka jest fowarto przypomnieć i uzmysłowić, że grozi społeczeństwu polniatrą, audiologiem, laryngologiem, logopedą i lekarzem medycyny
skiemu katastrofa kadrowa
estetycznej. Jest właścicielką
tj. niedobór lekarzy, głównie
gabinetu medycyny estetycznej.
„Nie można uciec od pracy, która jest powołaniem” specjalistów w średnim wieku.
To był bardzo ważny, dla środoCzeka nas co najmniej pięć lat
wiska lekarskiego i samych
poważnych kłopotów i braków, które społeczeństwo już zaczyna
kobiet, plebiscyt. Pani doktor – gratulujemy ! Ten tytuł zobowiązuje.
odczuwać. Dostrzegamy, że pacjenci narzekają na zły dostęp do
W następnym wydaniu Vox Medici zamieścimy wywiad z laureatką.
specjalistów.
Refleksja... Plebiscyt wygrała lekarka, a wyboru dokonali czytelnicy
Temu, między innymi problemowi, poświęcona była konferencja,
„Głosu Szczecińskiego”. W ostatnim czasie rzadko się zdarza, aby
która odbyła się w Krakowie 18 marca 2010 roku z inicjatywy Wojeo lekarzach mówiono czy pisano pozytywnie. Pomimo, że to lekarzy
wody Małopolskiego St. Kracika oraz Prezesa Okręgowej Rady Leczyni się odpowiedzialnych za złe funkcjonowanie służby zdrowia
karskiej w Krakowie dr A. Matyi. Konferencja połączona z Konwentem
(komentarze pracowników NFZ czy Ministerstwa Zdrowia), nadal
Prezesów Izb Lekarskich. O tematyce konferencji, dyskusji i istotnych
cieszymy się dużym poparciem społecznym. Nie zmarnujmy tego.
wnioskach szerzej napiszę w następnym „Vox Medici”. Warto w tym
O kasach fiskalnych można pisać bardzo dużo, szczególnie
miejscu zdecydowanie powiedzieć : mamy do czynienia z luką pokoteraz. Wymiana korespondencji między Prezesem Naczelnej Rady
leniową, ale nie jest to wynik migracji do innych krajów UE młodych
Lekarskiej a Ministerstwem Finansów trwa nadal. Ministerstwo
lekarzy, ale złą organizacją kształcenia młodych lekarzy i brak wizji
Finansów szacuje, że wprowadzenie kas fiskalnych, między innymi
kształcenia przyszłych kadr lekarskich na poziomie akademii medyczdla lekarzy i prawników, zwiększy wpływy budżetowe, choć początnych. Nie bez winy pozostaje również środowisko lekarskie.
kowo będą one mniejsze o około 120 mln złotych (?!). Wynika to
Z okazji szczególnych Świąt, Świąt Wielkiej Nocy, zwycięstwa
z przepisów o zwrocie nakładów na zakup pierwszej kasy fiskalnej
prawdy, szacunku i miłości nad pogardą, kłamstwem i zdradą skła(do 700 zł). To tak jak przed wielu laty, kabareciarz Jan Pietrzak,
dam Wszystkim najserdeczniejsze życzenia.
ironizując z przeprowadzanego w Polsce w latach osiemdziesiątych
Wesołych, szczęśliwych i rodzinnych Świąt!
XX wieku referendum pytał: „Czy chcemy, żeby było lepiej, ale i tak
Pozdrawiam serdecznie
będzie gorzej?”. Bo odnosząc się do przepisów, jeśli trzeba będzie
Mariusz Pietrzak
zainstalować np. 10 tysięcy kas, to koszt tej rekompensaty zwróci
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X Zjazd Krajowy

X KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
(W TONACJI MINOROWEJ)
Delegat nr 414, Halina Teodorczyk

W

dniach 28–30.01.2010 obradował w Warszawie X Krajowy zjazd sprawozdawczo-wyborczy VI kadencji.
W zjeździe wzięło udział 475 osób, z czego 16 miało
być ze Szczecina. Niestety, z nieznanych przyczyn nie dojechało
naszych 4 delegatów, więc ostatecznie ORL w Szczecinie reprezentowało 8 lekarzy i 4 lekarzy dentystów. Nieobecni najwyraźniej
wzięli przykład z „wielkich” person z ulicy Miodowej – pp. minister
Ewy Kopacz i wiceministra Marka Twardowskiego, którzy również
nie wzięli udziału w zjeździe.
Brak na zjeździe przedstawicieli resortu uniemożliwił dyskusję
na szereg interesujących delegatów tematów, takich jak:
• skrócenie czasu uzyskiwania specjalizacji,
• odpis z podatku kosztów obowiązkowego doskonalenia zawodowego,
• realizacji obietnic z Białego Szczytu,

• poprawa finansowania doktorantów,
• priorytety w zakresie lecznictwa stomatologicznego,
• wzrostu kosztów stosowania leków w leczeniu.
Z przykrością trzeba zauważyć, iż plaga nieobecności, niestety,
dotknęła także delegatów z większości Izb Lekarskich w Polsce.
Pierwszego dnia odbyły się wybory do wszystkich komisji
zjazdowych oraz prezes Konstanty Radziwiłł wygłosił sprawozdanie z przebiegu V kadencji samorządu lekarskiego (NRL). Do
wygłoszonego sprawozdania uwagi zgłosiła Komisja Rewizyjna,
występując o nieudzielanie absolutorium odchodzącej NRL,
podając za przyczyny sprawy spółki Medbroker i zbytnią rozrzutność przy organizacji centralnych obchodów 20-lecia samorządu lekarskiego. Po burzliwej dyskusji NRL absolutorium
uzyskała. Głosowało 218 delegatów, w tym 90 przeciw i 30 się
wstrzymało. Interesujące, że w głosowaniu nad sprawozdaniem
Komisji Rewizyjnej głosowało 176 delegatów, przy czym przeciw 111, a 53 się wstrzymało.

Nasi na zjeździe w Warszawie
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X Zjazd Krajowy

Drugiego dnia odbyły się wybory Prezesa NRL, do Rady
Naczelnej oraz innych organów naczelnych (Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelny Sąd Lekarski, Naczelna Komisja
Rewizyjna).
Prezesem został dr n. med. Maciej Hamankiewicz, długoletni
członek NRL, absolwent ŚAM w Katowicach. Został wybrany w II
turze głosowania, dostając około 300 głosów delegatów.
W wyborach do Rady Naczelnej (35 lekarzy, 15 lekarzy dentystów i obligatoryjnie wszyscy przewodniczący ORL w Polsce)
wzięło udział 113 kandydatów, z czego wybrano 50 osób. Miło
nam donieść, iż w tym gronie znalazła się delegatka ze Szczecina
– dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler, aktualnie v-ce przewodnicząca ORL w Szczecinie,
Jednocześnie do Naczelnego Sądu Lekarskiego wybrano
dwóch naszych kolegów – dr n. med. Konrada Jarosza i lek. med.
Jacka Siwulskiego.
Do Naczelnej Komisji Rewizyjnej został wybrany lek. med.
Mariusz Kasiński.
Szeregi Krajowej Komisji Wyborczej zasilili nasi koledzy: dr n.
med. Magda Wiśniewska oraz dr n. med. Łukasz Tyszler.
Tego samego dnia odbyło się wręczanie odznaczeń Meritus
Pro Medici za lata 2009–2010.
Zaszczytu tego dostąpiło 15 osób, w tym nasz kolega, dr n.
med. Zbigniew Hamerlak.
Trzeci dzień zjazdu poświęcony był kwestii rozpatrywania
projektów uchwał zjazdu. Ponieważ było ich bardzo dużo, więc
wstępne prace nad nimi były podejmowane w dniach poprzednich,
tak że obrady kończyły się o 2-3 nad ranem.
W dyskusjach nad projektami aktywny udział brał nasz kolega lek.
med. Krzysztof Bukiel, zgłaszając mnóstwo wniosków. Był on wspierany przez naszych młodszych kolegów, np. dr Magdę Wiśniewską
i drdr Agnieszkę i Łukasza Tyszlerów, w sprawie wprowadzenia modułowego systemu kształcenia podyplomowego.
Niestety, z powodu braku quorum na sali (zmęczenie delegatów?) i braku czasu, nie udało się rozpatrzyć znacznej ilości
postulatów, tak że 70 projektów uchwał zostało przekazanych
do rozpatrzenia przez Komisję Wniosków i Uchwał zjazdu przy
NRL.
Nowo wybrany Prezes zamknął zjazd i podziękował wszystkim
wytrwałym delegatom za udział i uczestnictwo w pracach zjazdu
30.01.2010.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n.med. Maciej
Hamankiewicz

Naczelny Rzecznik dr Jolanta Orłowska-Heitzman

Z ostatniej chwili
Ze względów proceduralnych członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji członka
Naczelnej Komisji Rewizyjnej (lek. Mariusz Kasiński) i członka
Naczelnego Sądu Lekarskiego (dr n.med. Konrad Jarosz).
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Polemiki, opinie

ORDYNACJA
WYBORCZA

Grzegorz Wojciechowski

U

chwała Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych
organów i tych delegatów” – jest ordynacją wyborczą naszego
samorządu. Ma przydługą nazwę, sama liczy 25 stron, ponadto
jest 14 załączników. Uchwała była wielokrotnie nowelizowana. Po
zapoznaniu się z nią wydaje się, że przewiduje każdą sytuację,
w dużej części jest zresztą dokładną receptą na przeprowadzenie
wyborów na każdym szczeblu izb lekarskich. Właśnie – wydaje
się. Życie pisze bowiem scenariusze, które trudno wymyślić,
a jeszcze trudniej ubrać w normy prawne. Dobitnie pokazał to
ostatni Krajowy Zjazd Lekarzy i to w wyborach najważniejszych
– Prezesa NIL. W wyborach brało udział 4 kandydatów. Żaden nie
otrzymał bezwzględnej większości głosów i konieczna była druga tura, do której przeszli prof. Krajewski i dr Hamankiewicz. Ale
i w drugiej turze, przy prawie remisowym (196 do 200) wyniku
nie było wymaganej większości. Zgodnie z § 25 pkt. 6 uchwały
NIL komisja wyborcza zarządziła nowe wybory. Można było
wybrać Prezydenta RP jednym głosem. Można wybrać Prezydenta USA mimo, że dostał mniej głosów od swojego rywala.
Można zostać nawet mistrzem olimpijskim po ośmiu minutach
dogrywki! Ale Prezes NIL ma być tyle razy wybierany, aby dostał
tyle głosów ile uchwalono w uchwale! Ile razy można powtarzać
wybory? – tyle ile będzie trzeba.
Gdyby nie obywatelska postawa profesora Krajewskiego (zrezygnował z dalszego kandydowania), wybory prezesa NIL mogłyby
trwać do tej pory. Superszczegółowa ordynacja wyborcza samorządu lekarskiego nie zawiera bowiem przepisu, który określałby
co robić, gdy mimo przeprowadzonych kolejnych wyborów, żaden
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z kandydatów nie uzyska bezwzględnej większości głosów. A właściwie określa, a mianowicie: „...przeprowadza się nowe wybory.”
Koniec. Kropka. Dzień świstaka.
Oczywiście najważniejsze, że mamy nowego Prezesa. Jednak
kłopoty z ordynacją wyborczą nie wystąpiły tylko na konklawe
w Warszawie. Pamiętamy przecież przepychanki wyborcze na naszym szczecińskim podwórku. Co z tego, że spowodowane przez
działania kilku osób nie rozumiejących słowa „samorząd”? Ważne,
że w całym majestacie tego właśnie samorządu, zgodnie z uchwałą NIL, zarządzono wybory dla 400 lekarzy w pomieszczeniu na
40 osób. W terminie, który nawet dla 40-tu był nieodpowiedni.
Inne wybory, tym razem w szpitalu w którym pracuje 50 lekarzy.
Termin i miejsce dla kolegów dogodne. Tylko że na liście okręgu
wyborczego (ponad 100 osób), z tego szpitala znalazło się 19 kolegów. Nawet gdyby przyszli wszyscy to i tak nie byłoby quorum.
Żaden z przepisów uchwały o wyborach nie został naruszony.
O okręgach wyborczych i ich składzie, terminie i miejscu wyborów
decyduje komisja wyborcza. Nie musi tego uzgadniać ani nawet
opiniować z bezpośrednio zainteresowanymi. A jeżeli członkowie
komisji wyborczej nie chcą, aby wybory zostały przeprowadzone
w danym okręgu (powody niechęci nieważne)? Tego autorzy ordynacji nie przewidzieli.
Franciszek Józef, cesarz Austro-Węgier (jego poddanym był Józef Szwejk), był miernym monarchą, ale znakomitym urzędnikiem.
Nie miał klawego życia (była taka piosenka!), ale był przekonany, że
wszystko można opisać i przewidzieć w przepisach. Rządził 68 lat,
był władcą absolutnym (nie musiał przejmować się parlamentem),
a życie za jego czasów było prostsze (nie było np. kodeksu drogowego). Mimo to nie udało mu się. „Wszystkiego nie zadekretujesz”
– to powiedzenie prawników wzięło się właśnie z tego okresu.
Niestety, będzie jak w rosyjskim powiedzeniu o książkach,
wódce i dziewczynach. Nie da rady – ale próbować trzeba. Na
tym samym styczniowym zjeździe krajowym lekarzy, uchwalono
nowy regulamin wyborów – tym razem przyjęty nie decyzją NIL,
a zjazdu. Wprowadza dużo zmian, w tym możliwość głosowania
korespondencyjnego. Oczywiście projekt regulaminu był przygotowany przed zjazdem i twórcy nie zdążyli zareagować na trudności
w wyborze Prezesa. Pewnie będzie następna nowelizacja...
Na początku działalności naszego samorządu brakowało przepisów, ale było dużo dobrej woli. Wybory przeprowadzaliśmy bez
specjalnych problemów, kierując się ustawą o izbach i zdrowym
rozsądkiem. W regionach wyborczych skomplikowaną procedurę
zastępowało ogłoszenie wieszane w widocznym miejscu i rozsyłane wici. Wykorzystywano autorytet dyrektorów placówek
i ordynatorów w celu „optymalizacji frekwencji”. Jeżeli ktoś chciał
zmienić okręg wyborczy (bo np. zmienił miejsce pracy), to robił to
na zebraniu wyborczym. Takie są moje kombatanckie wspomnienia. Ale czy można poważnie traktować kogoś, kto jako argument
przywołuje postać cesarza Franciszka Józefa?
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PRZEŁOMOWE
DNI
CHARYTATYWNEJ
POMOCY
CHORYM
Dr Anna Kościelniak
Prezes Zarządu ZO KSLP

D

ni Charytatywnej Pomocy Chorym,
organizowane przez KSLP w Szczecinie nieprzerwanie od piętnastu lat
z okazji Światowych Dni Chorego, przypominają nam osobę ich inicjatora – śp.
Ojca Świętego Jana Pawła II. Integrują
lekarzy specjalistów wokół charytatywnej
idei, społeczników lokalnych mobilizują do
czynnej pomocy, zaś regionalne władze
państwowe, samorządowe i duchowne do
życzliwej pomocy chorym.
XIV Dzień Charytatywnej Pomocy Chorym, odbył się on w dniu 7 lutego 2009, na
terenie NS ZOZ „Prawobrzeże-Medyk”. Lekarze tej gościnnej, niepublicznej placówki
kolejny raz świetnie wypełnili obowiązki
gospodarza. Wsparci niezbędnymi specjalistami ze szczecińskich klinik i poradni
udzielili około 1000 konsultacji 300 przybyłym pacjentom. Ewangeliczna zasada
troski o duszę i ciało człowieka znajduje
w nich każdorazowo wyraz w osobistym
udziale chorych w porannej Eucharystii,
w kilkugodzinnych konsultacjach specjalistycznych oraz w posiłku. Gorąca
strawa, serwowana w Archidiecezjalnym
Domu Pielgrzyma, wzmacnia i smakuje
zawsze wybornie. Jest niezbędna dla tych
wszystkich, których czeka długa, powrotna
podróż do wsi i miasteczek położonych na
krańcach województwa. XIV Szczeciński
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Dzień Pomocy Chorym był przełomowym
ponieważ, zamykał długi etap wspólnej
pracy szczecińskich specjalistów. Przyjmowali i konsultowali pacjentów profesorowie i adiunkci z klinik PAM, zmieniali
się chorzy i lekarze specjaliści. Natomiast,
niezmiennie przez czternaście lat, koordynował wszystkie Dni jeden i ten sam
człowiek – dr n. med. Wojciech Żebrowski.
Swoją pasją i kreatywnością ukształtował
formułę Dni.
XV Dzień Charytatywnej Pomocy Chorym, który odbył się w sobotę 13 lutego
2010 r., otwierał z kolei nowy rozdział naszej pięknej, szczecińskiej tradycji. Po raz
pierwszy bowiem był zorganizowany na
terenie placówki lecznictwa zamkniętego
– Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
Ponieważ przyjęcia pacjentów odbywały
się w budynku przyszpitalnym, wśród
przyjmujących specjalistów dominowali
pracownicy tego szpitala. Byli to: okulista
– Elżbieta Machoy, kardiolog – Wiesława
Sobuś, endokrynolog – Henryk Fuchs,
reumatolog – Magdalena Herczyńska, neurolodzy – Monika Jarosz i Robert Jałowiński, mgr rehabilitacji – Adam Daraż. Kadrę
szpitala gościnnie wspomagali członkowie
KSLP: profesor Czesława Tarnowska
– laryngolog i foniatra, Artur Mierzecki
– chirurg, Mariusz Szczepaniec – dermatolog oraz Wojciech Żebrowski – ortopeda.
Warto podkreślić osobisty udział ordynatorów, życzliwą współpracę miejscowych
pielęgniarek oraz zgodę i osobiste zaangażowanie Dyrektora Szpitala – dr. n. med.
Mariusza Pietrzaka.
Przyjęto 200 pacjentów, udzielając
trzykrotnie więcej świadczeń. Zgodnie
z tradycją Dnia poprzedziła je specjalna
Msza św. w kaplicy AWSD a zakończył
obiad w Domu Pielgrzyma na Osiedlu
Słonecznym. Relacje z XV Dnia otwierały
główne serwisy informacyjne regionalnej
telewizji. Nowym, sprawnym koordynatorem XV Dnia okazała się nasza koleżanka, wiceprezes ZO KSLP – dr n.med.

dr n. med. Wojciech Żebrowski
Magdalena Herczyńska, której debiut w tej
roli wypadł bardzo udanie i obiecująco.
Dowodem – wrażenia i podziękowania
pacjentów w lokalnych mediach.
W imieniu
Zachodniopomorskiego
Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich dziękujemy wszystkim
Koleżankom i Kolegom – lekarzom, pielęgniarkom i położnym – za wielkie serce,
poświecony czas i dobrą wolę. Wdzięczni
jesteśmy również kierownictwu współpracujących instytucji za realną pomoc
przy organizacji dwóch ostatnich Dni
Charytatywnej Pomocy, a były to: Kuria,
Caritas i Dom Pielgrzyma Archidiecezji
Szczecińsko-Kamieńskiej, Wojewoda, OZ
NFZ, WSPR, OIL. NS ZOZ „PrawobrzeżeMedyk”, WSZ, Lek Polska i Senat Obywateli Szczecina.
Z okazji zbliżającego się dnia Zmartwychwstania Pana składam wszystkim
Uczestnikom i współorganizatorom, a także
naszym Członkom i Sympatykom, najserdeczniejsze życzenia Radosnych i Błogosławionych Świąt Wielkanocnych.
Wesołego Alleluja!
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Portret malowany pędzlem i słowem

OWOCE
Mieczysław Chruściel

B

ardzo wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młodym chłopakiem
i moje myśli zaprzątały dylematy związane z wyborem zawodu, miałem szczęście do szczególnego sąsiedztwa. Zajmowaliśmy lokal na piętrze. Pod nami mieszkał sędziwy już wówczas
artysta malarz Tadeusz Nartowski, a tuż obok dobrze zapowiadający
się młody lekarz Czesław Markiewicz. Podziwiałem ich obu. Matka
mówiła: ”Jeśli zostaniesz malarzem, to ludzie z pobłażaniem lub
niechęcią patrzeć będą na twoje dziwactwa, w niepewności bytu rodzina nie obdarzy cię uznaniem i wdzięcznością. Jeśli zaś zostaniesz
lekarzem, cieszyć się będziesz powszechnym szacunkiem, żyć będziesz dostatnio, a twoi bliscy szczycić będą się twoją profesją”.

***

Doktor Stanisław Paradowski ukończył studia na Wydziale
Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w 1970
roku. Dzięki wysokiej średniej ocen uzyskał staż kliniczny. W tym
wczesnym okresie kształcenia stykał się z wybitnymi nauczycielami.
Staż z interny odbywał w klinice u profesora Edwarda Gorzkowskiego. Szczególnie ciepło wspomina opiekę doktora Krzysztofa
Marlicza, późniejszego kierownika kliniki i rektora. W klinice pediatrii
kierowanej przez profesor Julię Starkiewiczową szkolił się pod okiem
młodego wówczas doktora Janusza Fydryka. Na staż z ginekologii
i położnictwa trafił do kliniki prowadzonej przez profesora Zygmunta
Kornackiego. Poznał pracę wielu niezwykłych i utalentowanych
lekarzy, którzy wywarli wpływ na jego przyszłą drogę zawodową.
Wspomina doktorów: Różewickiego, Rzepkę, Walknowską, Lewczuka, Szczygielskiego, Czajkowskiego i innych. Wszystkich wymienić
nie sposób. W trakcie tego stażu ministerstwo zdrowia wydało
rozporządzenie o możliwości skrócenia okresu stażowego, więc
pojawiła się możliwość wcześniejszego rozpoczęcia samodzielnej
pracy. Młody Paradowski zamierzał specjalizować się w chirurgii
jako że profesor Jan Kortas, ówczesny dziekan Wydziału Lekarskiego PAM, chętnie widział zdolnego absolwenta w kierowanej przez
siebie klinice. Przypadek jednak sprawił, że spotkał nieco starszego
kolegę Jurka Romanowskiego, z którym w czasie studiów pracował
w Radzie Okręgowej ZSP. Jurek (późniejszy wieloletni dyrektor PSK
2) namówił kolegę do objęcia etatu asystenta na oddziale chirurgii
dziecięcej w szpitalu przy ul. Św. Wojciecha w Szczecinie.
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Był rok 1971. Po wydarzeniach grudniowych podwyższono
zarobki o kilka procent. Żona Danuta jeszcze studiowała, pomagali
teściowie i na skromne życie wystarczało. Nie myślało się wtedy
o pieniądzach. Ważniejsza była praca na oddziale, dyżury, specjalizacje. Zresztą w ówczesnej dobie, w czasach powszechnej niemal
równości i mizerii rynkowej, pieniądze niewiele znaczyły. Ceniono za
to bardziej satysfakcję z pracy i prestiż zawodu. Trzeba pamiętać, że
był on wówczas bardzo znaczący.
Doktor Paradowski od początku pracy w odrodzonym samorządzie stał na straży prawdy. Prawdy lekarskiej, która jest podstawą etyki tego zawodu. Od pierwszej kadencji reaktywowanego
samorządu pracował w sądzie lekarskim, kiedy to przewodniczył
mu profesor Kazimierz Niezabitowski. W okresie przewodniczenia
sądowi przez doktora Stanisława Grodzkiego był jego wiceprzewodniczącym. W latach 1995 - 2001 wzorowo wywiązywał się
z pełnienia funkcji przewodniczącego sądu. Przez wiele lat spotykał się z trudnymi problemami życia zawodowego lekarzy różnych
specjalności, którzy stawali w obliczu konfliktu z pacjentami,
a czasem i samych ze sobą.
Doktor Stanisław Paradowski całe swoje życie osobiste i zawodowe związał z Pomorzem Zachodnim, oddając się bez reszty
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małym pacjentom. Jest jednym z pionierów chirurgii dziecięcej,
którzy dostrzegli potrzebę udzielania specjalistycznej pomocy
dzieciom poparzonym. Przez całe swoje profesjonalne życie do
dnia dzisiejszego jest związany ze Szpitalem Dziecięcym przy ul.
Św. Wojciecha w Szczecinie, gdzie przeszedł wszystkie stopnie
kształcenia specjalistycznego, do funkcji ordynatora włącznie. Jest
lubiany i ceniony przez kolegów ordynatorów.
Umiłował swoją pracę. Wybrał szczególny zawód, któremu
towarzyszy zawsze wzmożona troska i łagodna cierpliwość.
Spokój i ład wewnętrzny są bowiem nieodzownymi fundamentami
dawania siebie innym, a zwłaszcza małym pacjentom. Taki właśnie
jest ten wyjątkowy lekarz, choć w swojej skromności stara się on
umniejszyć znaczenie tych słów. Za swoje wybitne zasługi dla odrodzonego samorządu lekarskiego i wzorowe pełnienie społecznych
funkcji doktor Stanisław Paradowski otrzymał w 2005 roku tytuł
Honorowego Członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
Doktor Paradowski spokojnie i pogodnie patrzy w przyszłość.
Systematyczną pracą, doświadczeniem i postawą ukształtował
osobowości lekarskie swojego zespołu. Mimo blisko czterdziestoletniej pracy w zawodzie wciąż ma wiele pokory do swej wiedzy
i umiejętności. Jest jednak przekonany, że zbliżająca się emerytura
nie odbije się na pracy zespołu. Dobrze uformowani i wyspecjalizowani koledzy z pewnością sobie poradzą.
Dzisiaj, słuchając nagrania z naszej rozmowy, powracam pamięcią do klimatu spotkania w słoneczne, styczniowe południe. Znów
odnajduję nastrój i ciepło tej chwili, kiedy państwo Paradowscy
przyjęli mnie w swoim pięknym domu. Pani Danuta jest lekarzem
neurologiem. Twierdzi, że żona chirurga musi mieć specjalne predyspozycje i wielkie zrozumienie dla wymogów pracy męża. Oddała
się domowi i rodzinie. Mają dwóch dorosłych synów. Doczekali się
trzech wnuków. Ich dom pełen jest życia i miłości. Razem czekają na
chwilę, kiedy znów odnowi się przyroda, zaśpiewają ptaki, zazieleni
się ogród.

***

Minęły lata. Tadeusz Nartowski pozostawił po sobie wspaniałe
obrazy, które zdobią prywatne kolekcje i muzealne zbiory (także
gabinety w gmachu rektoratu PAM). Czesław Markiewicz, profesor
szczecińskiej Alma Mater, pozostał w pamięci tysięcy leczonych
dzieci, z których większość jest już dzisiaj dziadkami, a niektóre
z nich piastują nawet prawnuki. Tadeusz ze swej artystycznej
egzystencji odszedł cichutko, niemal niepostrzeżenie, Czesław
w blasku akademickiej chwały. Obaj robili w życiu to, co ukochali
najbardziej. Rezultaty ich zmagań są bogate, choć jakże różne.
A może z powodu jakiejś cechy podobne?
Przez te wszystkie lata poszukiwałem związków pomiędzy malarstwem a medycyną, chcąc jakby usprawiedliwić własny życiowy dylemat. Dziś wiem, że tą wspólną cechą może być tylko jedno
– służenie ludziom. Wszystko zaś, co jest obok, przemija i nie jest
istotne. Pozostają owoce.
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SPOJRZENIE
NA SAMORZĄD...

Autoryzowany wywiad z dr. Maciejem Mrożewskim
przeprowadziła Halina Teodorczyk
dnia 2 marca 2010 roku.
H.Teodorczyk: – Panie doktorze. Gratuluję z racji
otrzymania tak wysokiego odznaczenia nadanego przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest Krzyż
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Zanim Pan udzieli
odpowiedzi na pytanie związanej z orderem, porozmawiajmy o samorządzie lekarskim.
M.M.: – Z przyjmnością. Mówmy sobie „per Ty”, znamy
się wiele lat i równie długo współpracujemy.
H.T.: – Od kiedy rozpoczęła się Twoja przygoda z samorządem lekarskim?
M.M.: – Zawsze pracowałem „dla innych” stąd moja
specjalizacja – anestezjologia i intensywna terapia– ciężka niewdzięczna, ale dająca dużo radości w przypadkach skutecznej
pomocy innym w stanach zagrożenia życia. Sport też zawsze
był mi bliski. uprawiałem wiele dyscyplin– łyżwiarstwo szybkie
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(Łódź lata 50-te, trener Jadwiga Głażowska), biegi szybkie 100
m - AZS przy PAM -ie na I-szym roku studiów, tenis ; ostatnio
dużo gram w golfa (bez konotacji). Na początku lat 90-tych
w środowisku lekarskim szczególnie rozwijał się tenis ziemny
i już od 1993 roku organizowaliśmy w zespole, który przetrwał 8 lat, ogólnopolskie turnieje i dwukrotnie (1996 i 2000)
mistrzostwa Polski lekarzy na 10 kortach w Gry�nie. W tym
ostatnim turnieju, z którego została pamiątka w postaci obszernego folderu, brało udział ok. 350 lekarzy i ich dzieci w turnieju „ pociech lekarskich”. W 1995 roku powstało Polskie
Stowarzyszenie Tenisowe Lekarzy zarejestrowane w Olsztynie,
którego byłem wiceprezesem w 1-szej kadencji.
Szczecin miał wtedy silną drużynę tenisową na czele z doktorem R. Kostyrką.
Koledzy członkowie Rady Lekarskiej, widząc nasze sukcesy
organizacyjne, zaczęli patrzeć przychylnym okiem na naszą
działalność i utworzenie komisji sportu i rekreacji, a potem
komisji kultury, sportu i rekreacji, było tego naturalną konsekwencją. Wystartowała „liga piłkarska” – 6-7 szpitalnych
drużyn grających (co jest krajowym ewenementem) do dzisiaj,
stąd sukcesy naszych piłkarzy w Mistrzostwach Świata Medyków. Organizowaliśmy turnieje siatkówki, bilarda, brydża,
w strzelectwie – broń czarno-prochowa.
H.T.: – Ale w tej chwili OIL w Szczecinie jest znana
głównie z organiazacji imprez żeglarskich, golfowych i siatkówki plażowej.
M.M.: – Sport lekarski w wymiarze ogólnopolskim gromadził coraz liczniejsze grupy, stąd w NIL-u powstała koncepcja
organizacji przez poszczególne izby lekarskie imprez sportowych
adekwatnych do tradycji i możliwości danej izby. Od 2001 roku
organizujemy Mistrzostwa Polski Lekarzy w Gol�e – w tym roku
będą to X Mistrzostwa. Korzystamy z 3 naszych pól golfowych
tj. Binowo Park Golf Club, Amber Baltic Golf Club i Modry Las
Golf Club. Żeglarstwo zawsze pasjonowało liczną grupę lekarzy,
gdyż warunki do jego uprawiania w naszym regionie są znakomite. Stąd wielu naszych kolegów od razu podchwyciło pomysł
i w 2003 roku wystartowało w I Mitrzostwach Izb Lekarskich
w Żeglarstwie w klasie Omega. Nie bez znaczenia jest tu, Halu,
Twoje zaangażowanie, umiejętności sternika i dlatego w tym
roku pokierujesz siódmą edycją tej imprezy. Siatkówka plażowa
w tym roku – IV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Niechorzu – to
kolejna nasza specjalizacja regionalna. Działam w znakomitym
zespole wspólnie z dr. M. Lewandowskim i C. Sierantem i już
teraz naszą troską jest to, czy zdołamy przyjąć wszystkich chętnych do startu grając na 3 boiskach na plaży w rejonie Dworku
Prawdzic. To już są profesjonalne imprezy, umieszczane w kalendarzu imprez ogólnopolskich, do�nansowywane przez NIL i zapisane w programach mistrzostw danych związków sportowych.
Byliśmy pierwsi w do�nansowywaniu startu naszych kolegów
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jako reprezentantów naszego środowiska w imprezach organizowanych przez inne izby lekarskie. Pierwszą „ sportsmanką”
najwszechstronniejszą lekarką była nasza reprezentantka Pani
doktor Mirosława „Miśka” Przyłuska.
H.T.: – Jak oceniasz działalność organów naszego samorządu dawniej (lata 90-te) i teraz.
M.M.: – Wtedy był zapał i entuzjazm radości tej pracy.
Wypadałoby przypomnieć, że walka o naszą własną siedzibę
trwała prawie dwa lata i kosztowała dużo zdrowia i czasu naszych kolegów, szczególnie Pani prof. H. Pilawskiej, prof. W.
Domagały, dr. M. Kurowskiego i tego, który owocnie zakończył te starania – dr M. Mikee.
Przez pierwsze pięć kadencji mojej nieprzerwanej bytności
w okręgowej radzie lekarskiej współpracowałem z ok. 150 kolegami wykonującymi swą działalność na różnych szczeblach
samorządu. Byli to w zdecydowanej większości koledzy widzący w dobrej pracy dla środowiska lekarskiego swój zaszczytny
cel. Ostatnio coraz częściej mam wrażenie, że niektórzy koledzy podejmują społeczną działalność bardziej jako zabezpieczenie swojej zawodowej kariery.
H.T.: – A marzenia?
M.M.: – Izba lekarska to nie tylko praca bieżąca zespołu
administracyjnego i wybranego samorządu, ale powinna być też
miejscem pielęgnującym dokonania poprzedników, mówiącym
o historii poczynań, życiorysach wielu jej twórców, itp.
Starałem się zwracać uwagę moich kolegówi i koleżanek
na to, co staje się tradycją naszej izby – gromadzić obrazy
pochodzące z lekarskich plenerow malarskich organizowanych
przez Pana dr. Mieczysława Chruściela a podarowanym izbie,
gromadzić pamiątki wystaw indywidualnych twórców np.
Pana dr. Krzysztofa Jacha, gromadzić pamiątki przekazane
izbie przez pojedynczych jej członków. Wiem, że wielu kolegów seniorów ma prace, które chcieliby przekazać izbie, czy
to w formie własności, czy to depozytu i które mogłyby być
eksponowane, bowiem duch i tradycja izby lekarskiej to lata
pracy wielu ludzi z nią związanych i winniśmy o tym pamiętać.
To także swoista kultura współpracy.
H.T.: – Teraz powiedz, Maćku, w skrócie, za co dostałeś
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski numer 160/2009/18
przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego dnia 29 maja 2009 roku.
M.M.: – Odpowiem Ci, przytaczając uzasadnienie wniosku o nadanie orderu:
• organizacja imprez sportowych i kulturanych rangi mistrzostw Polski i ogólnopolskich,
• VI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym – 1996
roku,
• X Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Ziemnym – 2000
roku,
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•

I, II, III, IV, V, VI Turniej Tenisa Lekarzy – Gry�no 1993,
1994, 1995, 1997, 1998, 1999,
• Organizator Mistrzostw Polski Lekarzy w Gol�e,
• I, II, III, IV, V – Binowo Park Golf Club – 2001, 2002,
2003, 2004, 2005,
• VI, VII, VIII – Amber Baltic Golf Club, Binowo Park Golf
Club – 2006, 2007, 2008, Modry Las Binowo – 2009,
Współorganizator VIII Pleneru Malujących Lekarzy–
Szczecin 2008,
Współorganizator I, II, III, IV, V, VI Mistrzostw Polski Izb
Lekarskich w Żeglarstwie w latach 2004-2009.
Współorganizator imprez rangi regionalnej mistrzostw
w pool-bilarda, strzelectwie, wystaw malarskich i fotogra�cznych, mistrzostw OIL w Szczecinie w żeglarstwie.
Członek Kolegium Redakcyjnego Vox Medici – V kadencja, Naczelnej Komisji Rewizyjnej – III kadencja 1997-2001,
Naczelnej Komisji Kultury,Sportu i Rekreacji V kadencja,
Delegat na Zjazdy Lekarskie, Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
– II, III, IV, V kadencja, Członek Prezydium Okręgowej Izby
Lekarskiej w Szczecinie – V kadencja, Członek Komisji Praktyk Lekarskich Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie – IV,
V kadencja.
– Utworzenie i pomoc w organizacji Oddziału Intensywnej
Terapii i Anestezjologii Dziecięcej i Noworodkowej, funkcja
Prezesa Towarzystwa Anestezjologów Polskich, Oddziału Zachodniopomorskiego w latach 90-tych. Współautor książek
o problematyce anestezjologii pediatrycznej „Anestezjologia
dziecięca”, „Anestezjologia poza salą operacyjną”. Ordynator
w Szpitalu Dziecięcym i kierownik specjalizacji licznych anestezjologów z Zespołu Szpitala i innych. Współorganizator
konferencji specjalistycznych w tym Europejskiej Konferencji Anestezjologii Pediatrycznej – Międzyzdroje październik
1997.
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Pożegnania

Z najgłębszym żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prof. dr. hab. n. med.
Z ogromnym żalem zawiadamiamy,
że w dniu 11 lutego 2010 roku odszedł

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
I kadencji odrodzonego
samorządu lekarskiego

Tadeusza
Chruściela
Prezesa I kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej
(1989-1993),
wybitnego farmakologa, członka Zarządu Polskiego

profesor dr hab. n. med.

Tadeusz Lesław
Chruściel
Jeszcze niedawno w czasie obrad X Krajowego Zjazdu Lekarzy aktywnie uczestniczył w obradach do samego końca dając przykład zaangażowania i pracowitości. Mimo choroby pragnął
służyć swoim samorządowym doświadczeniem
w kolejnej VI kadencji, dzielić się swoją wiedzą
w ukochanej farmakoterapii, której poświęcił
swoje zawodowe życie. Potra�ł być liderem,
nauczycielem i Wielkim Przyjacielem.
Łączymy się w bólu z najbliższą rodziną śp.
profesora Tadeusza Chruściela całym sercem i
modlitwą.
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Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii,
Komitetu Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk
oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego,
Doktora Honoris Causa
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
współpracownika wielu polskich i zagranicznych
towarzystw naukowych,
członka Polskiego Komitetu Opieki nad Internowanymi
i Aresztowanymi przy Radzie Prymasowskiej,
laureata nagrody I i II st. Ministra Zdrowia,
odznaczonego
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Złotym Krzyżem Zasługi,
Złotą Odznaką Honorową „Za zasługi dla Warszawy”.
Przekazujemy wyrazy najgłębszego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
Rada i członkowie OIL w Szczecinie
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Jesteśmy nowoczesnym szpitalem dysponującym 435 łóżkami oraz 38 miejscami terapii dziennej w Schwedt nad Odrą,
należącym do koncernu Asklepios, który obejmuje ponad 100
jednostek w Niemczech, Europie oraz w USA. Klinikum Uckermark jest szpitalem edukacyjnym Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie. Przy szpitalu działa centrum ośmiu poradni specjalistycznych.

Poszukujemy w najbliższym czasie

LEKARZY
chcących podjąć specjalizację w następujących kierunkach:

Donat Woszczyński
urodzony 26 maja 1926 roku
w Białej Podlaskiej,
zmarł 17 stycznia 2010 roku w Szczecinie.
Słowa złożone wraz z pamięcią:
„...odchodzisz zgodnie z wolą Boga
na wieczną służbę.
Oczy pełne łez a wielki
żal ściska nasze serca...
Panie Doktorze Pułkowniku stań do apelu!
Dziś nad Twoja urną nie pochyli się poczet
sztandarowy, nie będzie honorowej salwy pożegnalnej a orkiestra wojskowa nie zagra marsza
żałobnego Chopina...
Wsłuchaj się uważnie w delikatny szum
gałązek drzew, a one nucą... śpij kolego
w ciemnym grobie, niech się Polska przyśni
Tobie... ta Polska wolna i niezawisła,
o którą bohatersko walczyli Twoi przodkowie...
Tadeusz Grygiel – Przyjaciel

Państwu Maciejowi i Irminie Mrożewskim
najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają
Prezes, Rada i członkowie OIL w Szczecinie
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• urologia
• radiologia
• neurologia

• pediatria
• interna/kardiologia
• geriatria

Oczekujemy osób ambitnych, zaangażowanych i koleżeńskich,
z umiejętnościami pracy w zespole oraz znajomością języka niemieckiego.
Oferujemy możliwość podjęcia specjalizacji w doskonale prowadzonych i nowocześnie wyposażonych oddziałach we wszystkich kierunkach na cały okres specjalizacji, również w innych
szpitalach w rachach konzernu Asklepios. Wszyscy kierownicy
klinik posiadają szeroką lub pełną akredytację do prowadzenia
specjalizjacji.
OFERUJEMY:
atrakcyjne wynagrodzenie, możliwości dokształcania, koleżeńską atmosferę pracy w ambitnym zespole oraz wielokierunkowość działań.
Ponadto istnieje możliwość odbywania praktyk i zdobywania
praktycznych doświadczeń w oddziałach naszego szpitala. Czas
trwania praktyk jest dopasowany do przebiegu kształcenia i elastycznie ustalany z kierownikami klinik.
Schwedt sąsiaduje z Narodowym Parkiem Krajobrazowym
Dolnej Odry blisko polsko- niemieckiej granicy. Posiada doskonałe
połączenia komunikacyjne z Berlinem i wybrzeżem Bałtyku. Miasto oferuje dobrą infrastrukturę szkół i przedszkoli we wszystkich
grupach wiekowych. Służymy pomocą w wynajęciu mieszkania.
Bliższych informacji udziela dyrektor medyczny i kierownik oddziału urologii prof. dr med. Rüdiger Heicappell nr tel. 00493332532452 (r.heicappell@asklepios.com) oraz kierownik działu kadr
Michael Kulle nr.tel.00493332-532321 (m.kulle@asklepios.com)
List motywacyjny i CV w języku niemieckim proszę nadsyłać na adres:
Asklepios Klinikum Uckermark
Personalabteilung Auguststraße 23, 16303 Schwedt
E-mail: personal.schwedt@asklepios.com
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Sąd versus specjaliści...

SĄD:

SPECJALIŚCI
NIE SĄ
DYSKRYMINOWANI
Opracował Grzegorz Wojciechowski

S

ąd Rejonowy w Białymstoku oddalił powództwo o odszkodowanie za nierówne traktowanie i dyskryminację
w zakresie wynagrodzenia za pracę skierowane przeciwko
Samodzielnemu Publicznemu Psychiatrycznemu Zakładowi Opieki
Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, które zostało
złożone przez lekarkę zatrudnioną w tej placówce. Orzeczenie nie
jest prawomocne. Lekarka zapowiedziała apelację. Do VI Wydziału
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Białymstoku wpłynęło łącznie 6 pozwów skierowanych przeciwko Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Białymstoku oraz SPP ZOZ im.
dr St. Deresza w Choroszczy, które zostały złożone przez lekarzy
zatrudnionych w tych jednostkach, w tym pozew lekarza psychiatry z 20-letnim stażem pracy i drugim stopniem specjalizacji,
Iwony Owsiejczuk.
Powodowie wnoszą o zasądzenie na ich rzecz odszkodowań
z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
w zakresie wynagrodzenia za pracę wskazując, iż wypłacane im,
jako lekarzom posiadającym specjalizację I bądź II stopnia, wynagrodzenie jest niższe od wynagrodzenia lekarzy odbywających
specjalizację w ramach rezydentury.
W uzasadnieniu powództw powołują się na przepis art.
183c § 1 kodeksu pracy stanowiący, iż pracownicy mają prawo
do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości oraz przepis art. 78 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym wynagrodzenie za pracę powinno być tak
ustalone, aby odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu,
a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy.
Powodowie wywodzą, iż wynagrodzenie za pracę lekarza
specjalisty (asystenta lub starszego asystenta) powinno być odpowiednio wyższe od lekarza dopiero odbywającego specjalizację
w ramach rezydentury.
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Dr Owsiejczuk domagała się 41,6 tys. zł odszkodowania od
pracodawcy za okres od stycznia do września 2009 roku. Przyjęła
m.in. wyniki wrześniowego badania opinii publicznej zleconego
przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy (OZZL), z których wynika, że Polacy uważają, iż specjalista powinien zarabiać
o połowę więcej niż rezydent. Podkreślała w trakcie całego postępowania, że specjaliści nie kwestionują wysokości wynagrodzenia
rezydentów, ale uważają, że skoro mają lepsze wykształcenie niż
początkujący, powinni zarabiać więcej od nich.
Oddalając powództwo sędzia Maciej Łukaszewicz powiedział,
że przepisy prawne nie dają sądowi kompetencji do ustalania, o ile
czyjaś praca jest cięższa od pracy innej osoby, i – w związku z tym
– o ile więcej pracujący ciężej powinien zarabiać.
Sąd przedstawił wyliczenie, że biorąc pod uwagę składniki
wynagrodzenia lekarki (w tym premie, dodatek stażowy itp.), zarabia ona nieco więcej, niż lekarz rezydent. Sąd wziął przy tym pod
uwagę także dyżury lekarskie doktor Owsiejczuk (choć zaznaczył,
że i bez dyżurów jest to nieco więcej niż u rezydenta).
Sędzia mówił, że płaca lekarki zależy od sytuacji finansowej
szpitala, a rezydenta – od stawek ustalonych przez ministerstwo zdrowia, co oznacza, że pieniądze na pensje dla tych
dwóch grup pracowniczych pozyskiwane są z dwóch różnych
źródeł: z Narodowego Funduszu Zdrowia i z tytułu umowy z ministerstwem.
Sędzia mówił, że w tej sytuacji zróżnicowanie płac lekarzy
i rezydentów jest „usprawiedliwione okolicznościami” i nie można
tu mówić o dyskryminacji płacowej.
– Takiego rozstrzygnięcia można się było spodziewać – uważa
przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. – Nie dlatego jednak, że sąd
ma rację, ale dlatego, że sprawa tylko pozornie dotyczy konkretnej
lekarki i konkretnego szpitala. W istocie dotyczy całego systemu
finansowania i organizacji polskiej służby zdrowia, a przez to ma
znaczenie ściśle polityczne – wyjaśnia.
– Sąd po prostu przestraszył się konsekwencji takiego
wyroku, który uwzględniałby tylko merytoryczne przesłanki.
Okazałoby się wówczas, że NFZ wycenia świadczenia zdrowotne tak nisko, iż za te pieniądze nie można lekarzy specjalistów
opłacić wyżej niż Ministerstwo Zdrowia wyceniło pracę rezydentów. Jasne stałoby się wówczas również i to, że Ministerstwo
Zdrowia padło ofiarę własnej propagandy: tak głośno i długo
przekonywało, że płace lekarskie są niebotycznie wysokie, iż nie
przypuszczało nawet, że mogą się one okazać niższe niż płace
rezydentów – komentuje dr Bukiel.
– Jeszcze trudniejszy problem sąd będzie miał sąd już 5 marca. Ma się tam odbyć kolejna rozprawa w analogicznej sprawie.
Tym razem jednak lekarka – specjalistka nie dyżuruje, a jej całkowite wynagrodzenie jest mniejsze niż wynagrodzenie zasadnicze rezydenta. Co najgorsze (dla sądu) i ona i rezydent pracują
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Za „Medycyna Praktyczna On Line”
inf. wł., PAP, 24.02.2010

Od redakcji

Od pewnego czasu krąży po Internecie zredagowana w formie
nekrologu wiadomość p.t. „Zdrowy rozsądek zmarł”. Opisywane są
tam różne absurdy współczesności powodowane przez tzw. political
corection. Postanowienie sądu w Białymstoku wykorzystuje ten
zgon. (chodzi oczywiście o domniemaną śmierć zdrowego rozsądku). Spróbujmy przeprowadzić ankietę wśród przeciętnie rozgarniętych sześciolatków pt.: „kto powinien więcej zarabiać – lekarz po
studiach, czy uczący go zawodu specjalista z 20-letnią praktyką?”.
Czy na 100 zerówkowiczów (tak chyba trzeba mówić o kandydatach
do pierwszej klasy?) znalazł by się choć jeden taki gamoń, który
zgodziłby się ze zdaniem sądu? Jeżeli tak, niech idzie na prawo, bez
matury, bo po co przez 12 lat mieszać biedakowi w głowie.

Odpowiadając na pytanie dr. Bukiela; jakie tym razem wytłumaczenie znajdzie sąd? Odpowiedź brzmi: na pewno znajdzie! Będzie
zgodne z dotychczasową logiką.
Rozprawa w sądzie, fragment przesłuchania.
Adwokat: Panie Doktorze, zanim rozpoczął
Pan autopsję, zbadał Pan puls?
Oskarżony: Nie.
Adwokat: Zmierzył Pan ciśnienie?
Oskarżony: Nie.
Adwokat: Sprawdził Pan oddech?
Oskarżony: Nie.
Adwokat: A więc jest możliwe, że pacjent
jeszcze żył, kiedy dokonywał Pan autopsji?
Oskarżony: Nie.
Adwokat: Jak może być Pan tak pewny,
Panie Doktorze?
Oskarżony: Ponieważ jego mózg stał
w słoju na moim stole.
Adwokat: Czy pomimo to, mogło być możliwe,
że pacjent był jeszcze przy życiu?
Oskarżony: Tak, było możliwe, że jeszcze żył
i praktykował gdzieś jako adwokat.

Uśmiechnij się

(w miesiącu) tyle samo. Jakie tym razem wytłumaczenie znajdzie
sąd? – zastanawia się szef lekarskiego związku.

List do redakcji

WIEDZA ZDECENTRALIZOWANA

W

dniach 27-28 listopada 2009 r. odbył się w Warszawie IX Międzynarodowy Interdyscyplinarny Kongres Naukowy, który zorganizowały
Polskie Towarzystwo Rehabilitacji, Fizjoterapii oraz Ortopedii i Traumatologii. Tym razem o miłą niespodziankę postarali się ortopedzi, a więc
koledzy z najbliższej mi zawodowo specjalności lekarskiej.
Kongres poświęcony był problematyce bocznych idiopatycznych
skrzywień kręgosłupa. Wiodące ośrodki krajowe przedstawiały własne
doświadczenia w zakresie rozwiązań terapeutycznych, przypominając
równocześnie najważniejsze ustalenia europejskie dotyczące istoty i statusu klinicznego skoliozy.
Jest mi szczególnie miło stwierdzić, że asystenci Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PAM oraz jej obecny szef prof. Maciej Kołban wystąpili
w rolach głównych na warszawskim kongresie. Referaty naszych naukowców otwierały sesję inauguracyjną, poświęconą czynnikom i mechanizmom sprawczym skoliozy oraz sesję trzecią, dotyczącą leczenia
operacyjnego tego schorzenia. Oprócz referatów wprowadzających, prof.
M. Kołban moderował konferencję okrągłego stołu na zakończenie drugiego dnia obrad. Był także współautorem ciekawych referatów na temat
jakości życia operowanych pacjentów, wygłoszonego przez dr B. Gorzkowicz oraz przydatności gorsetu ortopedycznego SpineCor w leczeniu
zachowawczym skolioz przedstawionego prze dr A. Szweda. Reasumując, szczecińska ortopedia dała prawdziwy koncert w „jaskini lwa”.
Wobec licznych głosów w dyskusji kongresowej krytycznie oceniających
brak jednolitego modelu profilaktyki skolioz w Polsce, żałować należy, że
nie zaprezentowano uczestnikom warszawskich obrad szczecińskiego
programu wczesnego wykrywania wad budowy i postawy. Wspominam
o nim nie tyle dlatego, że byłem jego inicjatorem, ale dlatego, że program
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ten był, i nadal pozostaje, wyjątkowo trafną propozycją skutecznego zapobiegania zaburzeniom rozwojowym kręgosłupa. Obejmował bowiem
swoim zasięgiem dzieci wszystkich szkół regionu, od klas zerowych do
maturalnych. Kompletnie i kompetentnie przygotowany przed kilku laty
przez zespół pod przewodnictwem prof. M. Kołbana, leży teraz gdzieś bezużytecznie w szufladach Urzędu Marszałkowskiego. Wdrożony – niósłby
wymierne korzyści zdrowotne, dawał duże oszczędności w budżecie NFZ
oraz sławił władze regionu w całym kraju.
O ile z dumą i radością przyjąłem postawę ortopedów szczecińskich,
o tyle dużym zaskoczeniem była dla mnie nieobecność na tak ważnym
forum referatów z warszawskiej kliniki ortopedycznej. W czasach kierowania nią przez śp. Prof. Adama Grucę – hegemona w tej dziedzinie
sztuki ortopedycznej. Stąd wyszła przed laty m.in. pierwsza polska
praca sugerująca genetyczne uwarunkowanie skolioz, który to pogląd tak
silnie zdominował współczesny punkt widzenia etiopatogenetycznego.
To z warszawskiej kliniki przybył w latach 60-tych do Szczecina prof.
Tomasz Żuk, twórca szczecińskiego ośrodka ortopedycznego, w tym
również wspomnianej Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PAM.
Wspominam o tych wydarzeniach świadomie, by podkreślić związek
przyczynowy istotnych zdarzeń byłych i obecnych – to po pierwsze.
A po drugie – celem zwrócenia uwagi na to, jak radykalnie zmienia się,
za sprawą ludzi, krajowa mapa wiodących centrów leczenia. I to nie tylko
skolioz. Okazuje się więc, że nie tylko władza, ale także wiedza, może
podlegać procesowi decentralizacji, a „stołeczność” – nie zawsze musi
być naj... w każdej dziedzinie.
Wojciech Żebrowski
Szczecin, 8.01.2010 r.
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Komisja ds. Rejestru Lekarzy

LEKARSKI EGZAMIN
PAŃSTWOWY I LEKARSKO-DENTYSTYCZNY
EGZAMIN PAŃSTWOWY
NAGRODY W ROKU 2009

P

odczas obrad grudniowej rady Prezes OIL – dr Mariusz Pietrzak wręczył wyróżnienia przyznane za najlepsze wyniki
uzyskane podczas LEP i LDEP w minionym roku. Poniżej
podajemy nazwiska wyróżnionych lekarzy wraz z uzyskanym
wynikiem egzaminu.
1.
2.
3.
4.
2.

lek. WIDECKA JUSTYNA – LEP
lek. WIDECKA-OSTROWSKA KATARZYNA – LEP
lek. JELEŃ AGNIESZKA – LEP
lek. dent. BĄCZKIEWICZ ALEKSANDRA – LDEP
lek. dent.DWOJAK MIRELA – LDEP

– 84,92 %
– 84,42 %
– 84,42 %
– 82,3 %
– 81,8 %

Justyna Widecka

Koleżankom serdecznie gratulujemy sukcesu i oczywiście życzymy pomyślnego startu i satysfakcji w życiu zawodowym.
Okręgowa Rada Lekarska OIL w Szczecinie
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Bal lekarza

BAL LEKARZA 2010 ROK NA LUDOWO...

BAL
POLSKIEGO
TOWARZYSTWA
LEKARSKIEGO
W SZCZECINIE

W

pięknych salach hotelu Park odbył się już 34. bal
lekarza. Tradycją jest, że każdego roku bawimy
się w innych przebraniach. Były lata 30, 40, karnawał wenecki, oryginalne nakrycia głów.
W tym roku obowiazywały stroje ludowe różnych narodów. Królową balu została wybrana z dużą przewagą nad rywalkami
dr Eliza Nowakowska-Grinczelis a bezapelacyjnym Królem
dr Paweł Miłoszewski, który był również zeszłorocznym zwyciezcą,
owym tajemniczym samurajem. Król i Królowa balu otrzymali piękne nagrody – obrazy szczecińskich malarzy.
Zapraszamy na przyszłoroczny bal pod hasłem „postacie z bajek, baśni i legend”.
tekst i zdjecia R. Milkiewicz

Podpis
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Królow

a Balu

Podpis
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Koło Seniora

SPOTKANIE
KOLEŻEŃSKIE
ABSOLWENTÓW
PAM
Z 1959 ROKU
Tableau rocznika 1959 w budynku Rektoratu PAM

N

ie spotykaliśmy się przez 50 lat, a tu taka niespodzianka”
– powiedziała dr Janina Wilamowska (de domo Kujawa).
„Nie zastanawiałam się ani chwili, od razu zatelefonowałam do organizatora” – pochwaliła się dr Wanda Junik. „To
będzie wielkie wydarzenie w moim życiu lekarza” – rzekł dr Lech
Bramorski.
Wspominając po latach studia medyczne, widzimy ich dwutorowość. Jeden tor, ten oficjalny, czyli przynależności do Akademii
i „kucie”, zaliczanie ćwiczeń i egzaminów i wspinanie się po
drabinie żywota studenckiego. Z semestru na semestr i z roku
na rok, aż do uroczystego Absolutorium, wielkiego świata i celu
każdego studenta. A potem finisz – tak było – egzaminy końcowe
i wymarzony dyplom lekarza. A potem praca. Drugi tor to nasze
prywatne życie studenckie, częściej w akademiku, spotkania,
rozmowy, ploteczki, randki, przeżycia miłosne, udział w życiu
kulturalnym, sportowym, brydż, prace społeczne itd.
To wszystko runęło lawiną wspomnień na wiadomość o spotkaniu,
które zostało sfinalizowane 11-12 września 2009 roku. Początek
to stara (teraz odnowiona) aula na Pomorzanach. Przychodzimy,
patrzymy na siebie, chwila niepewności, uśmiech i … poznajemy się – pomogły identyfikatory. Serdeczne powitania, delikatne
słowa, nic o upływie czasu ani o przyroście ciała… Co robisz?
Pracujesz? Tak – najczęściej – aktywny emeryt. Po pierwszych
chwilach oszołomienia siadamy. Tu słuchaliśmy rzeczowych
wykładów „Krechy”, „Miętusa” i innych Profesorów. Tutaj „Pa”
celebrował zaliczanie wykładów w indeksie każdemu osobno. Tu
rodzili się przyszli lekarze, doktorzy, profesorowie. Po krótkim po-
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witaniu przez organizatora Zjazdu, Jana Rusina, uczciliśmy pamięć
naszych wspaniałych Profesorów, a także – niestety – wielu naszych Kolegów. Oprawę audiowizualną powitalnej części spotkania
zapewniła sekretarz Zjazdu, też absolwent PAM, Beata Rusin. Było
to wzruszające przeżycie wspomnień. Następnie każdy z nas
przedstawił swój życiorys zawodowy i społeczny, a także stan
posiadania rodzinnego. Wypowiedzi zwięzłe, rzeczowe, ale zasługujące na uznanie naszych doktorów, ordynatorów i profesorów.
Wzruszające chwile przeżyliśmy w murach naszej Alma Mater na
Rybackiej. Władze uczelni zgotowały nam gorące przyjęcie. Chór
PAM zaśpiewał – my też – nieśmiertelne Gaudeamus igitur, a JM
Rektor, prof. Przemysław Nowacki przywitał nas bardzo ciepłymi
słowami, mówiąc m.in.: „(...) Przyjechaliście do siebie, do swojej
uczelni, której władze i kadra chylą czoło przed Wami. Widzę na
sali moich starszych kolegów, wielu moich nauczycieli, dzięki
którym jestem lekarzem, profesorem i rektorem, i za to Wam dziękuję.” Następnie JM Rektor wręczył nam okolicznościowe dyplomy
i ponownie w niejednym oku pojawiły się łzy.
Następnie udaliśmy się do Okręgowej Izby Lekarskiej na spotkanie
z Przewodniczącym ORL, dr. n. med. Mariuszem Pietrzakiem.
W zabytkowych wnętrzach OIL spożyliśmy obiad i udaliśmy się
na autokarową wycieczkę po Szczecinie. Złożyliśmy wiązanki
kwiatów pod pomnikiem papieża Jana Pawła II i Czynu Polaków,
po czym udaliśmy się do Pałacu w Przelewicach – miejsca zakwaterowania. Wieczorem rozpoczęła się biesiada. Było świetne
jedzenie, różne napoje, rozmowy, wspomnienia, śpiewy i tańce od
białego rana. Wymienialiśmy adresy i przyrzekaliśmy częściej się
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Koło Seniora

Takie dyplomy otrzymali wszyscy
uczestnicy zjazdu

Absolwenci w ogrodzie przed siedzibą Izby

spotykać, a Janka Rusina zobowiązaliśmy do powtórki. Biesiadę
zakończył taneczny pociąg. Było cudownie. Całość imprezy filmował i fotografował Piotr Tarasiewicz razem z mamą, Beatą Rusin.
Następnego dnia rano chętni uczestniczyli w mszy św. celebrowanej w zabytkowym kościele w Przelewicach, gdzie piękną i wzruszającą homilię wygłosił ks. proboszcz Roman Dutko. Po śniadaniu
odjechaliśmy do Szczecina, gdzie żegnaliśmy się wzruszająco
i „mokro”, zapewniając, że spotkamy się ponownie za pięć lat.

Był to piękny i wzruszający zjazd, świetnie zorganizowany, za co
należą się gorące podziękowania naszemu Koledze, organizatorowi, Jankowi Rusinowi, sekretarzowi – Beacie Rusin i asystentowi
– Piotrowi Tarasiewiczowi.
Opracowanie:
Irena Stasiak-Wojteczek z d. Jung
Gustaw Wośko
Krystyna Żychska z d. Auguścińska

Szanowni Państwo,
mimo, że Święta już na nami,
i tak chcielibyśmy złożyć
Wam życzenia.
Same najlepsze – by Wiosna,
która w końcu nadeszła,
dała nam wszystkim nowy napęd
i uwolniła od zimowego zmęczenia.
Radosnej Wiosny!
Redakcja
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Koło Seniora

SENIORZY
ROZPOCZĘLI
VI KADENCJĘ
Zofia Sebastyańska

D

H.Teodorczyk

nia 10 lutego 2010 r. odbyło się w „Remedium” zebranie
Koła Seniora Szczecińskiej Izby Lekarskiej. Nie byłoby
w tym nic nadzwyczajnego, bowiem zebrania odbywają
się regularnie (z wyjątkiem letniego okresu) w każdą drugą środę
miesiąca. Lutowe spotkanie miało jednak niecodzienny przebieg.
Z powodu zapowiedzianej wcześniej rezygnacji z opieki nad naszym Kołem, chcieliśmy uprosić Panią Profesor Halinę Pilawską,
aby tę decyzję na czas nieokreślony odwołała. Nie ma bowiem
nikogo, kto mógłby Ją zastąpić. Prosiliśmy, by Pani Profesor,
pozostawiając nas bez swojej opieki, nie czyniła nas sierotami bez
żadnych szans na adopcję. Deklarowaliśmy, że wszyscy kochamy,
cenimy i szanujemy Panią Profesor Halinę Pilawską a wręczony
bukiet kwiatów miał to potwierdzić. Jednocześnie chcieliśmy zrekompensować Jej wszelkie trudy, jakie ponosi w związku z opieką
nad seniorami (co nie jest sprawą łatwą), wręczając Jej mały
upominek, damskie precjoza, które chyba przypadły Pani Profesor

do gustu. By dodatkowo wytrącić Pani Profesor argumenty o powodach jej zamierzonej rezygnacji (np. że gubi okulary, zapomina
i przypala naczynia), otrzymała w prezencie również garnek. Jest
to wielofunkcyjny belgijski garnek wysokiej klasy, którego największą zaletą jest to, że nie przypala potraw! Można go więc postawić
na kuchence, przyjść na zebranie, wrócić do domu – a garnek
przetrwa bez uszczerbku. Wydaje się, że nasze prośby poparte
kwiatkami, kobiecym drobiazgiem i garnkiem zostały wysłuchane
i odniosły zamierzony skutek. Pani Profesor Halina Pilawska nadal
będzie naszym opiekunem i dobrym duchem czuwającym nad
grupą lekarzy – seniorów. Hurra!
W drugiej części zebrania przenieśliśmy się do pięknej Australii
(a dokładniej w okolice Sydney) dzięki wspaniałemu prelegentowi,
doktorowi Mieczysławowi Chruścielowi, który niedawno ją odwiedził. Obejrzeliśmy cudowną przyrodę, barwne, egzotyczne kwiaty,
wspaniałe budownictwo dzielnic biurowych i handlowych, słynną
na cały świat Operę. I piękne, ciągnące się kilometrami, bezludne
plaże z czystym, słonecznym piaskiem. I kangury, których jest tyle,
ilu mieszkańców Australii, więc każdy Australijczyk ma swojego.
Śmieszne, ospałe, bo lekko odurzone eterycznymi olejkami eukaliptusa misie koala wyglądały jak maskotki – przytulanki. Prezentacja przepięknych slajdów przez dr. Chruściela poparta była jeszcze
dydaktycznymi opowieściami o tym odległym kraju. Dumą nas
napawała działalność australijskiej Polonii, o której usłyszeliśmy.
Jej aktywność podtrzymuje absolwent naszej Akademii Medycznej
– kolega ze studiów prelegenta. Piękna była ta niekosztowna, bezwizowa podróż na skąpany w słońcu australijski kontynent. Na zakończenie zebrania, w celu organoleptycznego doznania smaków
Australii i utrwalenia sobie opowieści o niej poczęstowano nas
pysznymi krewetkami z sałatką i majonezem. Krewetki to owoce
morza a nim Australia stoi i zdrowo się odżywia. W tak przyjemnej
i ciepłej atmosferze, mimo zimowych warunków panujących na
zewnątrz, część oficjalna zebrania dobiegła końca.

Koło Seniora obraduje
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Koło Seniora

Bożena Gracz

SENIORZY
KONTRA
MROZY

W

yjątkowo ostra zima w tym roku z kilkunastostopniowymi minus mrozami zdawałoby się nie sprzyja wypadom
rekreacyjnym w teren, a szczególnie nad skuty mrozem
Bałtyk. A jednak grupa lekarzy seniorów zaplanowała spędzenie
weekendu w Międzyzdrojach. Czas upłynął nam na spacerach na
wytrzymałość po zamarzniętej plaży i dokarmianiu mew. Romek
Milkiewicz uratował życie jednej ptaszynie przymarzniętej do lodu
i pół żywej, którą udało mu się odchuchać. Dużym powodzeniem
cieszył się basen i jaccuzi, a także sauna jako antidotum na mróz
za oknami.

Spotkanie z G.Holoubkiem

Polecam wypady nad morze,nawet zimą. Blisko, niedrogo
i skracają zimową monotonię.
Halina Pilawska

Bożena Gracz

Odbył się także tradycyjny w czasie naszych wspólnych wypraw rekreacyjnych wieczór integracyjny, urozmaicony degustacją
nalewki z aronii, po której odtańczyliśmy kozaka na siedząco, jako
akcent karnawałowy.

Marznące ptaszki na lodzie

UWAGA: Koleżanki i Koledzy Seniorzy!

OGŁOSZENIE

Chętni na wyjazd do Ośrodka Rehabilitacyjnego RELAX
w Międzyzdrojach w okresie 14-24 maja br. lub 25-07 lipca br.
proszeni są o kontakt do 15 kwietnia 2010 roku
z panią prof. Haliną Pilawską
– tel. 91 48 74 967 w godzinach 9-10 rano

W dniach 20-23 maja 2010 roku odbędzie się pielgrzymka
autokarowa do Częstochowy na rekolekcje Służby Zdrowia.
Po drodze odwiedzanie miejsc sakralnych w Skwierzynie,
Pucicach, Kaliszu. Koszt 300,00 zł – 3 noclegi
w Domu Pielgrzyma. Powrót w niedzielę.
Zgłoszenia telefoniczne: 91 452 60 61 – po godz. 18
do 20 dnia kwietnia 2010 roku
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Komisja ds. Praktyk Prywatnych

CERTYFIKATY
– 2009 r.

N

a pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Okręgowej Rady
Lekarskiej w dniu 16 grudnia 2009 roku po raz kolejny przyznano Certyfikaty OIL w Szczecinie dla wyróżniających się
praktyk lekarskich i dentystycznych. Nagrody wręczył Prezes ORL
dr n. med. Mariusz Pietrzak wraz z dr. Maciejem Mrożewskim.

Certyfikaty za rok 2009 przyznano następującym
lekarzom i lekarzom dentystom:
(załącznik numer 1 do Uchwały Nr 75/2009/V
z dnia 18.11.2009 roku)
1.

2.

3.

4.

lek. Janusz Petri – Choroby wewnętrzne st. I i II i Kardiologia st. II – Indywidualna – praktyka Lekarska wykonywana
w Stargardzie Szcz. ul. Bolesława Limanowskiego 1/ 2,
dr n. med. Alicja Nowicka – Stomatologia ogólna st. I i Stomatologia zachowawcza st. II – NZOZ wykonywany w Bezrzeczu, ul. Nowowiejska 17,
lek.dent. Jacek Karpów – Stomatologia ogólna st. I i Protetyka stomatologiczna st. II – Indywidualna Praktyka Lekarska
wykonywana w Szczecinie, ul. Owocowa 4B/1,
dr n. med. Izabella Doniec – Zawidzka, Stomatologia ogólna st,. I i Ortodoncja st. II – Indywidualna Specjalistyczna
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Praktyka Stomatologiczna wykonywana w Szczecinie, ul.
Ostrawicka 18,
5. lek.dent. Katarzyna Maculewicz – Stomatologia ogólna st.
I i Parodontologia st. II – NZOZ ArtDentica wykonywany
w Szczecinie, ul. Piłsudskiego 24/1,
6. lek.dent. Maria Domańska – Wiktor – Chirurgia stomatologiczna st. I i II – NZOZ Ekodent wykonywany w Policach ul.
Przyjaźni 29/31 – NZOZ Ekodent wykonywany w Szczecinie,
ul. Przyjaciół Żołnierza 114A/2,
7. lek.dent. Teresa Cieślak – Stomatologia ogólna st. I – Indywidualna Specjalistyczna – Praktyka Stomatologiczna, wykonywana w Suchaniu, ul. Kard. A. Hlonda 33,
8. lek.dent. Joanna Sikorska – Dziadecka – Stomatologia
ogólna st. I – Grupowa Praktyka – Lekarska wykonywana
w Bezrzeczu, ul. Koralowa 61A,
9. lek.dent. Grzegorz Dziadecki – Stomatologia ogólna st.
I – Grupowa Praktyka Lekarska – wykonywana w Bezrzeczu,
ul. Koralowa 61A.,
10. dr n. med. Maria Znaczko – Pediatria st. II, Alergologia st. II,
Medycyna rodzinna – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka
Lekarska wykonywana w Choszcznie, ul. Akacjowa 8.
Potwierdziła się też prawidłowość ostatnich lat, iż faktem jest,
że to lekarze dentyści bardziej sobie cenią uzyskanie tego wyróżnienia, głównie z tego powodu, że większość nowych gabinetów
szczególnie o profilu dentystycznym prezentuje wysoki standard.
Władze Izby Lekarskiej bardzo popierają ideę certyfikatów,
uważając, że nowoczesne wyposażenie znacznie poprawia warunki leczenia pacjentów, a ich właścicielom pozwala odnieść sukces
finansowy.
Przygotował dr M.Mrożewski
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PLAN
NA KADENCJĘ

Agnieszka Borowiec

C

ieszyć powinien fakt, że Komisja ds. Praktyk Prywatnych ma każdego miesiąca okazję do wizytowania
nowych praktyk. Więcej jest tych, które się rozwijają,
ale nie brakuje też nowo otwieranych, zarówno lekarskich, jak
i dentystycznych. Dla każdego, kto podejmuje ten trud, końcowym wymogiem jest uzyskanie pozytywnej opinii zespołu
wizytującego OIL. W nowej kadencji pozwoliłam sobie na
wprowadzenie pewnej innowacji. Obecny skład komisji pozwolił na stworzenie aż czterech zespołów wizytujących. Mam
nadzieję, że skróci się w związku z tym czas oczekiwania na
wizytację sprawdzającą przede wszystkim zgodność przyjętych
rozwiązań z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 roku w spawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej pierwszego grupowej praktyki
lekarskiej.
Podczas pierwszego zebrania komisji ustalono, że powstanie
schemat oceny praktyk, który jednocześnie może być wstępem
do starania się właściciela praktyki o certy�kat OIL. Prace nad
stworzeniem tegoż schematu już się zaczęły. Po dopracowaniu
projektu zamierzam poddać go pod dyskusję na posiedzeniu
okręgowej rady lekarskiej nie dalej niż w maju bieżącego roku.
Zdaniem moim i Kolegów , wobec znacznego postępu technicznego, celowym by było, aby stopniowo zacząć przeprowadzać rewizytacje tych praktyk, które były otwierane ponad
dziesięć lat temu, po wprowadzeniu dotyczących tego obowiąz-
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ku przepisów. Niestety zapracowani nie mamy często czasu na
„bieganie z papierami”, więc chcemy Kolegom lekarzom pomóc i usprawnić proces aktualizowania danych dotyczących
ich praktyk, to jest zatem główne zadanie aktywności zwanej
roboczo „rewizytacjami”. Niewątpliwie nasi pacjenci są coraz
bardziej wymagający, a zgodnie z założeniami Komisja ds.
praktyk prywatnych ma za zadanie dbać o to, by otrzymali
świadczenia na odpowiednim poziomie.
Moim zdaniem również do schematu zasad przyznawania
certy�katu OIL należałoby wprowadzić pewne nowelizacje.
Głównym celem jest bardziej precyzyjne określenie, co powinno cechować praktykę lub NZOZ, by przyznanie tego wyróżnienia było zasadne.
Rozważaliśmy też, czy przepisy mówiące o dozwolonych sposobach reklamowania się przez praktyki indywidualne nie wymagają zmian. Obecnie panuje w tym zakresie pewien chaos,
a zapis uchwały Nr 18/98/III NRLz dnia 25 kwietnia 1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad podawania do publicznej
wiadomości informacji o udzielaniu przez lekarzy świadczeń
zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej nie
do końca jest przestrzegany. Z pewnością przez lata, które
upłynęły od zawarcia tych ustaleń w uchwale, wiele się zmieniło w naszej rzeczywistości. Ponadto widoczna jest dysproporcja
między przepisami dotyczącymi praktyk prywatnych a niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, niestety, na niekorzyść
tych pierwszych. Nie stanie się to natychmiast, ale mam nadzieję, że uda się nam wypełnić tę lukę, a przepis przekształcić
w bardziej życiowy. Pozostaje mi jedynie mieć nadzieję, że
koledzy współpracujący ze mną w nowej komisji wykażą dużo
zaangażowania, by te ambitne plany mogły się ziścić.
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Konferencje – szkolenia

Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska
w Toruniu
i Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych
mają zaszczyt zaprosić Państwa na

VII Światowy Kongres Polonii Medycznej
który odbędzie się w Toruniu,
w dniach 24-26 czerwca 2010 roku.
Tematem Kongresu będzie: „MEDYCYNA

XXI WIEKU – możliwości i zagrożenia”

Po uroczystej inauguracji zaplanowano wykład gościa specjalnego Kongresu prof. Marii Siemionow
– wykład pt. „Całkowity przeszczep twarzy – marzenie i rzeczywistość”.
Więcej informacji na stronie:
www.kongrespoloniimedycznej.org.pl
Uczestnikom Kongresu przysługuje 20 pkt. edukacyjnych.
Ania Zielaskiewicz
Kierownik Działu Rejestracji Lekarzy Kuj.-Pom.
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Chopina 20,
tel.fax 056 / 6554160-61, 0-695 673 753
a.zielaskiewicz@hipokrates.org, www.torun.oil.org.pl

KOMISJA
DS. KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO ORL
W SZCZECINIE
we współpracy

Z OŚRODKIEM DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO NIL
planuje zorganizowanie w siedzibie OIL w Szczecinie
bezpłatnych szkoleń:

„Wystąpienia publiczne” cz. I i II
„Techniki negocjacji”
„Jak pracować z trudnym pacjentem? Wstęp do umiejętności komunikacyjnych”
Szkolenia są akredytowane przez Prezydium NRL.
Uczestnicy otrzymują 6 pkt. edukacyjnych.
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Chętnych prosimy o kontakt – sekretariat OIL
tel. 91-4874936, mail biuro@oil.szczecin.pl
Liczba miejsc ograniczona!
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Komisja ds. Lekarzy Dentystów

Informacja
dla Lekarzy
i Lekarzy Dentystów
Osoby zainteresowane odbyciem
• szkolenia z ochrony radiologicznej pacjenta,
• uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
• lub szkolenia w ramach BHP
proszone są o złożenie akcesu w biurze OIL
pod nr tel.: 914874936 wew. 106
lub poprzez pocztę mailową biuro@oil.szczecin.pl
do końca maja 2010 r.
Powyższe kursy odbędą się, jeżeli ilość chętnych przekroczy 50 osób na dane szkolenie.

ZDOBYWAMY PUNKTY EDUKACYJNE
W VI KADENCJI
Komisja ds. Lekarzy Dentystów i Komisja Kształcenia działające
w ORL w Szczecinie były organizatorami kursów, w ramach kształcenia ustawicznego, w dniu 27.02.10 roku w Hotelu Silver w Szczecinie.
Przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Dentystów dr n. med. Agnieszka
Ruchała-Tyszler powitała Komisję Egzaminacyjną oraz licznie zgromadzonych kursantów. „Kurs Inspektora Ochrony Radiologicznej” odbył
się przed południem. Do egzaminu przystąpiło 30 osób.
Natomiast drugi kurs pt.: „Ochrona Radiologiczna Pacjenta”
rozpoczął się po południu i tutaj 70 osób zdawało egzamin.
Halina Teodorczyk

KOMISJA DS. LEKARZY DENTYSTÓW
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W SZCZECINIE
zaprasza
NA KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ
z cyklu
NAJNOWSZE TRENDY W STOMATOLOGII
HOTEL SILVER/SZCZECIN
08.05.2010, godz. 10.00
Co z fluorem?
Tajemnice implantologii
Wszystko o acetalu...
Usunąć czy leczyć ząb mleczny?
Estetyka całoceramiczna
Dokumentacja medyczna

- dr hab. n. med. Katarzyna Grocholewicz
- dr hab. n. med. Leszek Myśliwiec
- dr n. med. Bartosz Łuszczyński
- dr n. med. Ewa Sobolewska
- dr n. med. Anna Jarząbek
- dr n. med. Piotr Koński
- mec. Eliza Nahajowska

Dla członków OIL w Szczecinie – konferencja bezpłatna.
Dla pozostałych osób 200 zł. Liczba miejsc ograniczona.
Każdy z uczestników otrzyma certyfikat z 6 punktami edukacyjnymi.
Zapisy Sekretariat OIL
ul. M. Skłodowskiej-Curie 11, 71-332 Szczecin, tel. 914874936
Udział w konferencji jest możliwy po uregulowaniu składek
członkowskich.Składki można opłacić w dniu konferencji.

Szczegółowe informacje na stronie - www.oil.szczecin.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.
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Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DROBNE – PRACA
UWAGA

KONKURS!
Redakcja Biuletynu Vox Medici i Komisja Kultury, Sportu
i Rekreacji Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie ogłaszają
konkurs na krótką formę literacką:
DROGI LEKARZY W OKRESIE SOLIDARNOŚCI
Prace podpisane pseudonimem prosimy dostarczyć
do sekretariatu redacji Vox Medici
do dnia 15 czerwca 2010 roku. W osobnej, zaklejonej
kopercie prosimy dołączyć swoje rzeczywiste dane,
które zostaną ujawnione po rozstrzygnięciu konkursu.
Pierwsze trzy nagrodzone prace zostaną uhonorowane
nagrodą Prezesa OIL w Szczecinie, a także opublikowane
w trzech kolejnych numerach biuletynu Vox Medici.
CZEKAMY NA WASZE WSPOMNIENIA

PAM
rocznik 1990
Miło nam poinformować, że w dniach

7-9 maja 2010 roku
odbędzie się III Zjazd absolwentów PAM
rocznika 1990.
Zjazd odbędzie się w Pensjonacie „Pisz”
w Pobierowie, ul. Piastowska 5
Zgłoszenia proszę przesyłać na adres:
kszczucki@poczta.onet.pl
Komitet organizacyjny:
Małgorzata Hebel (Krupska) – 501 721009,
Krzysztof Szczucki – 601 732361
Koszt uczestnictwa 340,00 zł od osoby;
płatne od 15.04.2010 r.
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• Lekarz poszukuje zastępstwa do praktyki lekarza rodzinnego
na wsi (50 km od Szczecina) z możliwością przejęcia Niepublicznego ZOZ. Tel. 604 425 575
• Prywatny gabinet w Stargardzie Szczecińskim zatrudni
stomatologa oraz nawiąże współpracę z ortodontą.
Kontakt:www.vegadent.pl lub tel.507058590.
• Zatrudnię lekarza dentystę w Stargardzie Szczecinskim.Gabinet z NFZ i/lub prywatny.
Kontakt tel: 669780309 lub 91 5777666.
• Dyrektor SPZOZ Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 7 zatrudni od zaraz lekarza specjalistę
anestezjologa. Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie i bardzo
dobre warunki pracy oraz pomoc przy wynajęciu mieszkania.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel 91-3267-345 e-mail
sekretariat@szpital-swinoujscie.pl
• Zatrudnię lekarza stomatologa w nowocześnie wyposażonej
praktyce prywatnej na korzystnych warunkach w Koszalinie.
Kontakt pod nr telefonu: 601310503.
• Zatrudnię lekarza stomatologa do pracy w Gabinetach Lekarskich i Stomatologicznych na Warszewie w Szczecinie.
Informacje pod numerem telefonu 794-691-302 lub 502-438688.
• NZOZ zatrudni lekarza w praktyce Podstawowej Opieki Zdrowotnej.
Informacje pod nr telefonu 509 349 592, 509 349 591.
• Klinika stomatologiczna w centrum Szczecina zatrudni lekarza stomatologa. Warunki pracy bardzo dobre.
Kontakt tel. 91 48 77 036, 91 48 74 999
• Zatrudnię stomatologa po stażu w gabinecie zlokalizowanym
w centrum Szczecina. Tel. 606 76 99 03.
• Zatrudnię lekarkę w gabinecie dentystycznym w Szczecinie.
Dobre warunki pracy. Tel. 601 560 354.
• NZOZ INTERMED Sp. z o.o. zatrudni lekarzy internistów do
pracy w szpitalu w Resku.
Warunki pracy i wynagrodzenia pod
nr. tel. +48 693162216, 0913952726.
E-mail:prezes@nzozintermed.pl
• Zatrudnię stomatologa, zabiegi prywatne i w ramach NFZ.
Kontakt 883 34 83 83.
• Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów w Szczecinie zatrudni
lekarzy gastrologa, kardiologa, neurologa, psychiatrę, urologa,
radiologa wykonującego usg sutków, jamy brzusznej, stawów
i mięśni oraz Dopplera, ginekologa wykonującego usg ginekologiczne, ortodontę, stomatologa ogólnego.
Informacji udziela Dział Kadr, Szczecin, pl. Zwycięstwa 1, tel.
91 434-21-57, 692 560 141.
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Uchwały i obwieszczenia

UCHWAŁY I STANOWISKA
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
VI KADENCJI
Z DNIA 24.02.2010 R.
Uchwała Nr 25/2010/VI
zmieniająca uchwałę Nr 96/2006/V ORL w Szczecinie
w sprawie rozłożenia na raty zaległych składek członkowskich
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 96/2006/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie z dnia
26 października 2006 roku w sprawie rozłożenia na raty zaległych składek
członkowskich, zmienionej uchwałą nr 51/2007/V z dnia 19 września 2007r.,
wprowadza się następujące zmiany:
W § 4 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
„2. Nie uzyska rozłożenia na raty zaległych składek członkowskich lekarz
lub lekarz dentysta starający się lub wyjeżdżający zagranicę albo zmieniający
izbę lekarską.”
Uchwała Nr 26/2010/VI
uchylająca uchwałę nr 97/2005/V ORL w Szczecinie w sprawie
udziału członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie w pracach
komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U.
Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie,
stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL w Szczecinie oraz
§ 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 7/V/2009 OZL OIL
w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwałę nr 97/2005/V ORL w Szczecinie z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie udziału członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
w pracach komisji problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Uchwała Nr 27/2010/VI
w sprawie ustalenia ramowego regulaminu organizacji i trybu działania
komisji stałych i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 29 ust. 8 Regulaminu organizacji i trybu
działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie (załącznik nr 1 do uchwały
nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się Ramowy regulamin organizacji i trybu działania komisji stałych
i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiący
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Regulamin, o którym mowa w § 1, nie ma zastosowania do Komisji Etyki
Lekarskiej oraz Komisji Bioetycznej.
§ 2.
Komisje stałe i problemowe ORL w Szczecinie działają na podstawie regulaminu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, bądź na podstawie regulaminów
poszczególnych komisji opracowanych w oparciu o zapisy ramowego regulaminu, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, zatwierdzonych przez Okręgową
Radę Lekarską w Szczecinie.
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§ 3.
Zobowiązać Przewodniczących komisji stałych i problemowych ORL
w Szczecinie do zapoznania wszystkich członków komisji z postanowieniami
regulaminu, o którym mowa
w § 1.
§ 4.
Traci moc uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Szczecinie Nr 67/
2007/V z dnia 24 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu
Komisji ds. Lekarzy Dentystów przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Szczecinie.
Załącznik do uchwały ORL w Szczecinie nr 27/2010/VI
Ramowy regulamin organizacji i trybu działania komisji stałych
i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
§1
Komisja stała lub problemowa jest komisją Okręgowej Rady Lekarskiej OIL
w Szczecinie wybraną przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie na okres
kadencji.
§2
Ramowy regulamin organizacji i trybu działania komisji stałych i problemowych Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, zwany dalej „regulaminem” określa zasady funkcjonowania komisji działających przy Okręgowej Radzie Lekarskiej
w Szczecinie, zwanych dalej komisją, oraz sposób wykonywania ich zadań.
§3
1. Komisja działa zgodnie z ustawą o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009
r., Regulaminem organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie oraz Statutem Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
2. Do zakresu działania komisji należą sprawy powierzone jej do wykonania
przez Okręgową Radę Lekarską w Szczecinie.
§4
1. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący w terminie nie
później niż 2 miesięcy od dnia jej powołania przez Okręgową Radę Lekarską
w Szczecinie.
2. Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród swoich
członków wiceprzewodniczącego oraz sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym komisji tworzą Prezydium Komisji. W skład Prezydium mogą być
powołani również inni członkowie komisji w liczbie nie większej niż 20%
ogólnej liczby członków komisji, max. 3 osoby.
3. Wyboru członków Prezydium dokonuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów. W razie równej liczby głosów ponawia się głosowanie.
Na wniosek członka komisji wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym.
4. Prezydium komisji jest organem wykonawczym komisji i kieruje działalnością danej komisji w okresie między posiedzeniami tej komisji.
5. Prezydium obraduje w obecności, co najmniej połowy składu Prezydium.
6. Przepis § 12 stosuje się odpowiednio.
7. Skład komisji oraz osoby wybrane do Prezydium, w tym przewodniczącego
komisji, podaje się do publicznej wiadomości w biuletynie OIL w Szczecinie
oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).
§5
1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, który w szczególności:
1) reprezentuje komisję na zewnątrz oraz na posiedzeniach okręgowej rady
lekarskiej, a w uzasadnionych przypadkach również na posiedzeniach Prezydium na podstawie indywidualnego zaproszenia Przewodniczącego ORL
w Szczecinie,
2) zwołuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa ORL w Szczecinie
posiedzenia komisji i im przewodniczy,
3) przygotowuje na wniosek Skarbnika ORL w Szczecinie projekt rocznego
planu wydatków komisji,
4) odpowiada za prawidłową realizacją wydatków komisji, w tym za racjonalizację kosztów komisji,
5) podpisuje w imieniu komisji jej uchwały, stanowiska i apele, a także korespondencję i inne dokumenty komisji,
6) nadzoruje wykonanie uchwał komisji,
7) wykonuje czynności zlecone przez komisję,
8) powołuje pełnomocników komisji,
9) składa roczne i kadencyjne sprawozdania komisji.
2. W razie nieobecności przewodniczącego komisji lub braku możliwości
pełnienia przez niego funkcji, jego obowiązki pełni wiceprzewodniczący.
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§6
Do zadań sekretarza komisji należy w szczególności:
1) przygotowywanie posiedzeń komisji lub jej prezydium,
2) sporządzanie protokołu z posiedzeń komisji lub jej prezydium oraz projektów uchwał, stanowisk, apeli.
§7
1. Komisja może przydzielić do wykonania określone czynności, wynikające
z jej zadań wiceprzewodniczącemu, sekretarzowi komisji lub członkom albo
zespołom powołanym w tym celu ze swojego składu.
2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Przewodniczącego ORL w Szczecinie, komisja może zasięgać opinii eksperta lub zespołu ekspertów.
§8
1. Komisja odbywa posiedzenia w zależności od potrzeb i bieżących problemów.
2. O terminie posiedzenia członek komisji powinien być powiadomiony listownie lub pocztą elektroniczną, a w wyjątkowych przypadkach (niecierpiących
zwłoki) telefonicznie.
§9
1. Członkowie komisji mają obowiązek uczestniczenia w jej posiedzeniach
oraz jej pracach.
2. W razie niemożności uczestniczenia w posiedzeniu komisji, jej członek
obowiązany jest powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed
posiedzeniem, przewodniczącego lub sekretarza.
3. Pięć kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności w posiedzeniach komisji uprawnia przewodniczącego komisji do złożenia Okręgowej Radzie
Lekarskiej w Szczecinie wniosku o odwołanie członka ze składu komisji.
4. Odwołanie członka komisji następuje przez ORL w Szczecinie na wniosek
Przewodniczącego Komisji, w przypadkach, gdy członek komisji:
a) nie stosuje się do decyzji komisji lub jego prezydium,
b) nie wywiązuje się z przyjętych na siebie obowiązków,
c) naruszania postanowień regulaminu,
d) na wniosek zainteresowanego,
e) skreślenia z listy członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie.
5. Odwołanie następuje w trybie analogicznym do powołania na członka komisji.
§ 10
1. W posiedzeniach komisji mogą również uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji.
2. Na wniosek członka komisji, posiedzenie lub jego część odbywa się przy
wyłącznym udziale jej członków (przy drzwiach zamkniętych).
§ 11
1. Komisja obraduje w obecności, co najmniej połowy jej członków, w tym
przewodniczącego komisji lub jego zastępcy.
2. Uchwały komisji, stanowiska, opinie, oświadczenia komisja podejmuje
zwykłą większością głosów. W razie równiej liczby głosów rozstrzyga głos
prowadzącego posiedzenie.
§ 12
1. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad,
2) imiona i nazwiska uczestników,
3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia, ze wskazaniem głosów wstrzymujących
i przeciw.
2. Do protokółu dołącza się przyjęte stanowiska, opinie, oświadczenia
i uchwały.
3. Protokół posiedzenia podpisuje sekretarz i przewodniczący komisji.
§ 13
Uchwały, stanowiska i apele komisji podpisuje przewodniczący komisji lub
wiceprzewodniczący i sekretarz.
§ 14
1. Członkom komisji przysługuje zwrot kosztów podróży i innych wydatków
oraz diety na zasadach określonych w obowiązującej uchwale okręgowej
rady lekarskiej w sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży osobom
delegowanym do wykonywania czynności na rzecz izb lekarskich.
2. Osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji uczestniczą w posiedzeniach na koszt komisji.
§ 15
Obsługę administracyjną zapewnia biuro okręgowej izby lekarskiej.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie.
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Uchwała Nr 28/2010/VI
w sprawie wyboru składu Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji
2009-2013
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL
w Szczecinie oraz § 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
Do składu Komisji ds. Lecznictwa Otwartego Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie na okres kadencji 2009-2013 powołuje się niżej wymienione
osoby:
lek. med. Wiesław Kupiński – Przewodniczący
lek. med. Ewa Jendrzejczak-Opałka
dr n. med. Jarosław Małolepszy
lek. med. Beata Modlińska
dr n. med. Witold Zieliński
Uchwała Nr 29/2010/VI
zmieniająca uchwałę Nr 13/2010/VI ORL w Szczecinie w sprawie
ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji
2009-2013
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL
w Szczecinie oraz § 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 13/2010/VI ORL w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji
2009-2013, wprowadza się następujące zmiany:
W § 1, za słowami „lek. Oleksandr Vrublevskyi” kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się:
„dr n. med. Dariusz Adamczyk, dr n. med. Bogdan Adamek, lek. med. Roman Bożyk, dr n. med. Mieczysław Chruściel, lek. med. Iwona Damiljanović, dr
n. med. Halina Ey-Chmielewska, lek. med. Zbigniew Grelecki, dr n. med. Maciej
Lewandowski, dr n. med. Roman Milkiewicz, dr n. med. Paweł Rawski, lek. med.
Jan Rusin, lek. dent. Cezary Sierant lek. med. Michał Szelągowski, dr n. med.
Grzegorz Wojciechowski, lek. med. Wojciech Wójtowicz, dr n. med. Beata Wudarska, lek. dent. Andrzej Zaborowski, lek. dent. Rafał Zawojski.”
Uchwała Nr 30/2010/VI
zmieniająca uchwałę Nr 9/2010/VI ORL w Szczecinie w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej
Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres kadencji
2009-2013
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz § 6 ust. 5 statutu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 8/V/2009 OZL OIL
w Szczecinie oraz § 29 ust. 6 -7 Regulaminu organizacji i trybu działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały
nr 7/V/2009 OZL OIL w Szczecinie, Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
W uchwale nr 9/2010/VI ORL w Szczecinie z dnia 20 stycznia 2010r.
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na okres
kadencji 2009-2013, wprowadza się następujące zmiany:
W § 1 skreśla się: „dr n. med. Jerzy Sieńko”
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Uchwała Nr 31/2010/VI
w sprawie przyjęcia projektu Programu obrad Okręgowego Zjazdu
Lekarzy w Szczecinie wyznaczonego na dzień 27 marca 2010r. godz. 10.00
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z mającym odbyć się w dniu 21.03.2010r.
o godz. 10.00 w Hotelu Novotel w Szczecinie Okręgowym Zjazdem Lekarzy,
Okręgowa Rada Lekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć projekt Programu obrad Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie
wyznaczonego na dzień 27 marca 2010r. godz. 10.00., stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 32/2010/VI
w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Szczecinie wyznaczonego na dzień 27 marca 2010r. godz. 10.00
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku z mającym odbyć się w dniu 21.03.2010r.
o godz. 10.00 w Hotelu Novotel w Szczecinie Okręgowym Zjazdem Lekarzy,
Okręgowa Rada Lekarska uchwala, co następuje:
§ 1.
Przyjąć projekt Regulaminu Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Szczecinie wyznaczonego na dzień 27 marca 2010r. godz. 10.00., stanowiącego załącznik nr
1 do niniejszej uchwały.
Uchwała Nr 34/2010/VI
w sprawie przyjęcia projektu budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie na rok 2010
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Przyjąć projekt budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie na rok
2010.
2. Projekt budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej na rok 2010, o którym mowa
w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01
stycznia 2010r.
Uchwała Nr 35/2010/VI
uchylająca uchwałę Nr 97/2006/V ORL w Szczecinie w sprawie
umorzenia zaległych składek członkowskich
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach
lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uchyla się uchwałę nr 97/2006/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
z dnia
26 października 2006 roku w sprawie umorzenia zaległych składek członkowskich, zmienioną uchwałą 49/2007/V z dnia 19 września 2007 r.
2. Do spraw dotyczących umorzenia zaległych składek członkowskich stosuje
się odpowiednio uchwałę nr 8/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej.
Uchwała Nr 36/2010/VI
uchylająca uchwałę Nr 98/2006/V ORL w Szczecinie w sprawie
zawieszenia wpłaty składek członkowskich
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach
lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie
uchwala, co następuje:
§ 1.

MARZEC/KWIECIEŃ 2010

1.
2.

Uchyla się uchwałę nr 98/2006/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie
z dnia 26 października 2006 roku w sprawie zawieszenia wpłaty składek
członkowskich, zmienioną uchwałą 50/2007/V z dnia 19 września 2007 r.
Do spraw dotyczących zawieszenia zaległych składek członkowskich
stosuje się odpowiednio uchwałę nr 8/08/V NRL z dnia 4 kwietnia 2008 r.
w sprawie wysokości składki członkowskiej.

Uchwała Nr 37/2010/VI
w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie do rekomendowania przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej
w Szczecinie do składu stałych komisji i zespołów Naczelnej Rady Lekarskiej
na okres kadencji 2010-2013
Na podstawie art. 26 ust. 2, w związku z art. 25 pkt 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada
Lekarska w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie do
rekomendowania przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do
składu komisji problemowych Naczelnej Rady Lekarskiej na okres kadencji
2010 – 2013.
Uchwała Nr 38/2010/VI
w sprawie zorganizowania aukcji charytatywnej na rzecz dzieci
z domów dziecka
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
(Dz.U. Nr 219, poz. 1708), Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie uchwala, co
następuje:
§ 1.
1. Zorganizować aukcję charytatywną obrazów namalowanych przez kol./kol.
lekarzy podczas Pleneru Malujących Lekarzy w Szczecinie w 2008r.
2. Środki pieniężne pochodzące z aukcji, o której mowa w ust. 1, przekazać na
rzecz dzieci z:
• Pogotowia Rodzinnego Alicji i Piotra Mikłaszewicz w Trzebieży,
• Rodzinnego Domu Dziecka nr 1 w Szczecinie,
• Wielofunkcyjnej Palcówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Mostach,
• Domu Dziecka nr 2 im. A. Mickiewicza w Szczecinie.
§ 2.
Powołać zespół ds. organizacji aukcji, o której mowa w § 1, w składzie:
• dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler – koordynator
• lek. dent. Agnieszka Borowiec
• lek. med. Grzegorz Czajkowski
• mgr Agnieszka Niśkiewicz
STANOWISKO NR 1/2010/VI
w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów
czynności wykonywanych przez izby lekarskie
Okręgowa Rada Lekarska w Szczecinie krytycznie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania izbom lekarskim środków finansowych na pokrycie kosztów czynności wykonywanych przez izby lekarskie, gdyż nie
pozwala on na uwzględnienie przede wszystkim rzeczywistych potrzeb i wydatków
koniecznych do poniesienia na realizację zleconych izbom lekarskim zadań.
Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia
rozwiązania nie uwzględniają zasięgnięcia opinii Naczelnej Rady Lekarskiej na
etapie ustalania wydatków koniecznych na realizację zadań powierzonych izbom
lekarskim, o których mowa w art. 5 pkt 3-6 i 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r.
o izbach lekarskich. Powyższe należy wywieść z treści § 3 projektowanego
rozporządzenia. Przedstawiony tryb konsultacji przewiduje bowiem, iż wartość
każdego zadania jest ustalana corocznie w drodze negocjacji ministra właściwego do spraw zdrowia z okręgowymi izbami lekarskimi i z Naczelną Izbą Lekarską,
po przedłożeniu Sejmowi uchwalonego przez Radę Ministrów projektu ustawy
budżetowej na rok następny. Nie uwzględniono w nim zatem prognozowania
rzeczywistych potrzeb i wydatków samorządu lekarskiego ponoszonych na
realizację zadań na etapie tworzenia ustawy budżetowej a uzależniono od kwoty
przeznaczonej na ten cel odgórnie.
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Proponowane rozwiązania spowodują, iż negocjacje w tej mierze pomiędzy
ministrem właściwym do spraw zdrowia a okręgowymi izbami lekarskimi i Naczelną Izbą Lekarską nie spełniają celu założonego w znowelizowanej ustawie
o izbach lekarskich oraz ustawie o finansach publicznych, a projektowane rozporządzenie nie pozwala na uwzględnienie rzeczywistych potrzeb związanych
z wykonywaniem zadań przekazanych izbom lekarskim.
Przyjęta regulacja nie uwzględnia założeń nowej ustawy o finansach publicznych, przewidującej opracowanie budżetu w układzie zadaniowym, wprowadzającej zarządzanie środkami publicznymi na rzecz osiągania określonych
rezultatów (realizacji zadań). Zasady tworzenia ustawy budżetowej mają na celu
m.in. realną wycenę poszczególnych zadań państwa, co realizuje się poprzez
dokonanie zestawienia zadań, mierników wykonania zadań oraz przewidywanych
kosztów finansowych ponoszonych w związku z realizacją zadań, które to zestawienie załącza się do projektu ustawy budżetowej. Stąd też, kierując się potrzebą
sprawnego wykonywania zadań przekazanych izbom lekarskim, konsultacje
w zakresie ustalania kosztów działalności związanej z realizacją zleconych zadań
powinny następować na etapie pozwalającym ich realne uwzględnienie w ustawie budżetowej, a nie, jak zostało przewidziane, po przedłożeniu uchwalonego
projektu ustawy, co jest ponadto zgodne z zasadami budżetu zadaniowego.

UCHWAŁY PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
VI KADENCJI
Z DNIA 10.02.2010 R.
Uchwała Nr 05/2010/VI
w sprawie wskazania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki
Oddziałowej w SPSK nr 1 w Szczecinie
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 15/2008/V ORL w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, w związku z § 9 pkt 4 lit. e) Rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych zasad
przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. nr 115 poz. 749), Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Wskazuje się dr. n. med. Zygmunta Niedźwiedzia do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w:
1) Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego,
2) Pediatrycznej Izbie Przyjęć
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PAM w Szczecinie.
2. Wskazuje się dr hab. n. med. Cezarego Pakulskiego do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej w:
1) Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
2) Oddziale Klinicznym Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych i Dzieci,
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. prof. Tadeusza
Sokołowskiego PAM w Szczecinie;
Uchwała Nr 06/2010/VI
w sprawie wskazania przedstawiciela Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie do składu komisji konkursowej na stanowisko Pielęgniarki
Naczelnej i Pielęgniarki Oddziałowej w SPZZOZ w Gryficach

VOX MEDICI

Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 15/2008/V ORL w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, w związku z § 9 pkt 3 lit. d ora pkt 4 lit. e) Rozporządzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998r. w sprawie szczegółowych
zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego
regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. nr 115 poz. 749), Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wskazuje się lek. Krzysztofa Kozaka do składu komisji konkursowej na
stanowisko:
1) Pielęgniarki Naczelnej,
2) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji,
3) Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach.
Uchwała Nr 09/2010/VI
w sprawie przyznania wsparcia finansowego XXXXI Ogólnopolskiej
Sesji Naukowej Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii
Medycznej w Szczecinie
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 15/2008/V ORL w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Wyasygnować kwotę 1000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) na organizację w dniach 4-6 marca 2010r. XXXXI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej
Studenckiego Towarzystwa Naukowego Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pochodzić będą w równych
częściach z budżetu Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego oraz Komisji
ds. Lekarzy Dentystów.
Uchwała Nr 10/2010/VI
w sprawie przyznania wsparcia finansowego Dnia Charytatywnej
Pomocy Chorym
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708) oraz uchwały nr 15/2008/V ORL w Szczecinie
z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej w Szczecinie do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Szczecinie, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie uchwala,
co następuje:
§ 1.
1. Wyasygnować kwotę 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) na organizację
w dniu 13 lutego 2010r. XIII Dnia Charytatywnej Pomocy Chorym.
2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 pochodzić będą z budżetu
Komisji Socjalnej.
§ 2.
Warunkiem przekazania kwoty, o której mowa w § 1, jest przedłożenie
rachunku potwierdzającego poniesienie przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Oddział Zachodniopomorski wydatków związanych z organizacją
XIII Dnia Charytatywnej Pomocy Chorym na kwotę w wysokości, co najmniej
500,00 zł.
UCHWAŁY WCHODZĄ W ŻYCIE Z DNIEM PODJĘCIA
z wyjątkiem uchwały nr 34/2010/VI
Pełna treść uchwał ORL w Szczecinie i Prezydium ORL w Szczecinie została
opublikowana na stronie internetowej BIP OIL w Szczecinie:
bip.oil.szczecin.pl
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