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Z mojego punktu

widzenia

We wszystkich izbach okręgowych odbyły się już zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Za nami także wybory do organów
ŚIL VII kadencji, które skłaniają do optymizmu. Wprawdzie dominowały żmudne wyborcze procedury, nie brakowało
jednak rzeczowych dyskusji i wniosków,
dopisała frekwencja, która jest zapowiedzią aktywnej pracy na rzecz naszej
medycznej społeczności. Wyłoniliśmy
wspólnie 173 osoby, które, w co wierzę,
z oddaniem poświęcą samorządowi swój
czas i energię przez najbliższe cztery lata.
Minioną kadencję już podsumowywałem, chciałbym więc tylko podkreślić, że
Okręgowa Rada Lekarska uzyskała absolutorium jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się, co jest dla
mnie, jako jej prezesa w VI kadencji, także
wielkim zobowiązaniem na przyszłość.
Postaram się sprostać oczekiwaniom,
mając okazję znowu współpracować,
zarówno w Prezydium, jak i w nowej Radzie z doświadczonymi, zaangażowanymi Koleżankami i Kolegami, którzy nie raz
udowodnili, że nie ma dla nich trudnych
samorządowych przedsięwzięć. Wszystkim wybranym składam raz jeszcze najszczersze gratulacje, życząc jednocześnie
wszelkiej pomyślności na drodze podejmowanych zadań i obowiązków.

W

W nowy rok weszliśmy ze starymi bolączkami ochrony zdrowia, a właściwie ze
starymi problemami jej zarządzania. Resort zdrowia zaniedbał poinformowania
lekarzy, że zmienia się sposób wystawiania zleceń na wyroby medyczne i po raz
kolejny zapanował chaos, kolejkom do
leczenia nakazano „skrócić się do wiosny”,
tylko nie bardzo wiadomo jak ma to nastąpić. W rządzie – jak dotąd. Ktoś komuś
wydał votum nieufności, ktoś wystąpił
o czyjeś odwołanie ze stanowiska, ktoś
komuś pogroził jego utratą. Szuka się winnych, najwygodniej wskazać – jak zwykle
– lekarzy. Może nastąpi kolejna zmiana
ministra zdrowia, może nie… a karuzela
kręci się dalej. Nam niepotrzebne są kolejne białe szczyty jako element politycznej
gry przedwyborczej! Potrzebna jest wizja
systemu ochrony zdrowia w co najmniej
dwudziestoletniej perspektywie. Niestety
lata 2014-2015 obfitować będą w wybory,
zatem pewnie znów obserwować będziemy „wyścigi na obietnice" i hasła bez pokrycia. Ku przestrodze rządzących przypominam słynną scenę z filmu „Wszystko
na sprzedaż” Andrzeja Wajdy, z karuzelą
właśnie.
Tymczasem lekarze „robią swoje” i znacznie ponad to… Podczas zjazdu Amerykań-
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skiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej (styczeń br.)
pierwszy na świecie przeszczep twarzy
ze wskazań życiowych przeprowadzony
przez zespół prof. Adama Maciejewskiego
został uznany za najlepszy na świecie zabieg rekonstrukcyjny w 2013 r. Regionalna
Izba Gospodarcza w Katowicach wręczyła
kolejne Laury Umiejętności i Kompetencji m.in. śląskim lekarzom, którzy znaleźli
się w gronie „ludzi wybitnych, kreujących
sukces swoją pracą i talentami” (pełną informację zamieściliśmy na naszej stronie
internetowej). To tylko niektóre przykłady
z wielu. Jakże rażąca jest dysproporcja
między wysokim poziomem naszej medycyny, a sposobem traktowania lekarzy
przez urzędników odpowiedzialnych za
ochronę zdrowia. A jeszcze większa, gdy
porównać ilość (i jakość) informacji medialnych o tych sukcesach i dokonaniach,
z uwagą, jaką przykładają niektórzy pseudodziennikarze do tego, w jakich butach
pojawiła się jakaś celebrytka i gdzie zjadł
kolację celebryta, znany z tego, że jest
znany.
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Od redakcji

Ten numer niemal w całości dotyczy XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, co
wynika z postanowienia z § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, które to zaleca druk „wyników wyborów
w izbach lekarskich w formie obwieszczenia odpowiednio w biuletynie okręgowej izby lekarskiej (…)". Z powodu harmonogramu druku pisma i łączonego wydania grudniowo-styczniowego, możemy to zrobić dopiero w numerze lutowym, zamieszczając również
sprawozdania.

również skład Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego, znajduje się na stronie internetowej Izby w zakładce „Komisje problemowe”). Na wniosek prezesa ORL dokonano zmniejszenia liczby Komisji (było ich 23), łącząc zagadnienia, jakie będą
podejmowały (np. Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów
z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu, Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej, Komisja ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa
Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą).

8.01.2014 r. podczas pierwszego w VII kadencji posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej wybrano Prezydium ORL i członków 19 Komisji problemowych (wykaz Komisji, wraz z zakresem tematycznym ich działania, przewodniczącymi i składem osobowym, jak

Nowym wiceprezesem został dr Rafał Kiełkowski (lekarz dentysta); sekretarzem dr Krystian Frey. Prezydium ORL obraduje
w składzie, jak w VI kadencji, poszerzonym o dr dr Danutę Korniak
(zastępca sekretarza) i Janusza Milejskiego.

Prezydium ORL VII kadencji
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
– dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
– dr n. med. Maciej Hamankiewicz
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej
– dr Rafał Kiełkowski
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej – dr Krystian Frey
Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
– dr Danuta Korniak
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
– dr n. med. Jerzy Rdes
dr n. med. Halina Borgiel-Marek
dr n. med. Jan Cieślicki
dr n. med. Grzegorz Góral
dr Janusz Heyda
dr n. med. Wojciech Marquardt
dr Janusz Milejski
dr Andrzej Postek
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
W KATOWICACH

z dnia 10 stycznia 2014 r.
o wynikach wyborów Przewodniczącego
i Wiceprzewodniczących
Okręgowego Sądu Lekarskiego
Na podstawie § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r. oraz protokołów Komisji Wyborczej Okręgowego Sądu Lekarskiego obwieszcza się, co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrany został:
– Dyrda Adam
1. Wiceprzewodniczącymi Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrani zostali:
– Stencel Stefan,
– Gucze Paweł.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Okręgowa Rada Lekarska przyjęła tzw. „uchwałę kompetencyjną”
(Uchwała nr 5/2014) w sprawie upoważnienia Prezydium ORL do
działania w jej imieniu, m.in. prowadzenia bieżących spraw ŚIL,
zarządzania działalnością gospodarczą i majątkiem ŚIL, podejmowania decyzji w sprawie zaciągania w imieniu ŚIL zobowiązań finansowych, których wartość nie przekracza jednorazowo kwoty
100 000 złotych, bieżącego sprawowania pieczy i nadzoru nad
należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza
dentysty i in.
10 i 18 stycznia br. Komisja Wyborcza, ukonstytuowana z Okręgowej Komisji Wyborczej, przeprowadziła w OSL i OROZ wybory odpowiednio na: przewodniczącego i wiceprzewodniczących Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz pierwszego i drugiego Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Grażyna Ogrodowska

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO
OKRĘGOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
W KATOWICACH

z dnia 18 stycznia 2014 r.
o wynikach wyborów Pierwszego
i Drugiego Zastępcy
Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Na podstawie § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich,
na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia
29 stycznia 2010 r. oraz protokołu Komisji Wyborczej zgromadzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Zastępców Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej obwieszcza się, co następuje:
§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, ogłasza się, że:
1. Pierwszym Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wybrany został:
– Andrzej Wcisło
1. Drugim Zastępcą Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wybrana została:
– Barbara Lubaś-Nitecka.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski
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Siódma kadencja rozpoczęta!
Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach 7 grudnia
2013 r. wyłonił swoich przedstawicieli do władz samorządu na kolejną, siódmą już
kadencję. Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej wybrany został dr Jacek Kozakiewicz, którego delegaci ponownie obdarzyli zaufaniem, powierzając mu misję kierowania Śląską Izbą Lekarską na następne cztery lata, do 2017 roku. Na kolejną
kadencję został ponownie wybrany także Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej; funkcję tę po raz drugi będzie pełnił dr Tadeusz Urban.
Tego dnia wybrano także członków
wszystkich organów statutowych Izby:
Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy,
a także członków Okręgowej Komisji Wyborczej.

Wszystkie sprawozdania kadencyjne organów statutowych Izby zostały przyjęte
przez Zjazd, który następnie jednogłośnie udzielił absolutorium Okręgowej
Radzie Lekarskiej VI kadencji. Delegaci
zadecydowali również o wystosowaniu
w sumie sześciu apeli i stanowisk. Dwukrotnie zaapelowali do Naczelnej Rady
Lekarskiej; raz w sprawie uznania wydatków ponoszonych przez lekarzy i lekarzy
dentystów na kształcenie podyplomowe
za koszty uzyskania przychodu, a w drugim przypadku o intensyfikację działań
zmierzających do likwidacji obowiązku
określania poziomu odpłatności leków
przez lekarzy i umożliwienia ordynacji
refundowanych leków zgodnie aktualną
wiedzą medyczną.
Ponadto Zjazd wystosował także apel do
ministra zdrowia o znowelizowanie rozporządzenia w sprawie recept lekarskich
poprzez poszerzenie katalogu osób, którym przysługuje prawo do otrzymania
recept „Pro Familiae”. Zjazd zaapelował
także do Okręgowej Rady Lekarskiej
o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia
z opłat za wydanie opinii przez Komisję
Bioetyczną ŚIL, dla członków naszej Izby
i zespołów, którymi kierują w przypadku, gdy prowadzone badania stanowią
element ich indywidualnego rozwoju
naukowego lub zawodowego. Delegaci
podjęli także dwa stanowiska. W pierwszym wyrazili sprzeciw wobec niewystarczającej liczby miejsc specjalizacyjnych,
zwłaszcza przyznanych w trybie rezydenckim, co – poza utrudnieniami w zdobywaniu kwalifikacji przez młodych

fot.: Anna Zadora-Świderek

APELE I STANOWISKA

Głosowanie nad apelami i stanowiskami.
lekarzy – stwarza również zagrożenie powiększenia się luki pokoleniowej wśród
lekarzy specjalistów. Drugie stanowisko
dotyczy przepisów prawnych obowiązujących lekarzy.
SPRAWOZDANIE KADENCYJNE ORL
W swoim wystąpieniu prezes Jacek Kozakiewicz podsumował działalność
Okręgowej Rady Lekarskiej w latach
2009-2013. Na wstępie zaznaczył, że priorytetem w kończącej się kadencji były
działania na rzecz obrony godności zawodu lekarza oraz walka o godziwe warunki pracy. Stąd wielkie zaangażowanie
samorządu lekarskiego w przekonanie
rządzących i opinii publicznej o konieczności zmian w obowiązującej od stycznia
2012 roku tzw. ustawie refundacyjnej.
– Solidarna postawa naszego samorządu
i wielu organizacji lekarskich doprowadziła do szybkiej nowelizacji krytykowanej
ustawy, z której usunięto kuriozalny zapis
o obowiązku zwrotu nienależnej refundacji
przez lekarzy – podkreślał prezes, który
jednocześnie przypomniał o podejmowanych apelach i stanowiskach, w któ-

rych Prezydium ORL i Rada podkreślali, że
refundacja należy się pacjentowi z mocy
ubezpieczenia i że zbędne są umowy
lekarzy z NFZ-em. Te poglądy śląskiego
samorządu znalazły swój wyraz także
w opublikowanym w prasie codziennej i na portalach internetowych „liście
otwartym” oraz wydrukowanej ulotce informacyjnej dla pacjentów.
Prezes Kozakiewicz przypomniał także
liczne interwencje podejmowane w ciągu ostatnich czterech lat m.in. przeciwko naruszaniu obowiązującego prawa,
w tym także praw pracowniczych w wielu
zakładach opieki zdrowotnej, czy przeciwko zapowiadanemu obowiązkowi
prowadzenia dokumentacji medycznej
w postaci elektronicznej przez lekarzy
wystawiających recepty „Pro Auctore"
i „Pro Familiae". W efekcie działań podjętych w związku z bezzasadnymi listami
kierowanymi przez NFZ do lekarzy, którzy nie podpisali umów na wystawianie
recept refundowanych, NFZ wystosował
listy zawierające przeprosiny i wyjaśnienia. Sukcesem samorządu było także doprowadzenie do podpisania w kwietniu
2013 roku, przez ministra sprawiedliwociąg dalszy na str. 4
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Siódma kadencja rozpoczęta!
ciąg dalszy ze str. 3

ści, rozporządzeń w sprawie określenia
wynagrodzenia i stawek biegłych sądowych, które wreszcie porządkują i urealniają ich honoraria.
Ważną kwestię stanowiła także sprawa
zasad przeprowadzania Państwowego
Egzaminu Specjalizacyjnego oraz warunków, w jakich młodzi lekarze odbywają
szkolenie specjalizacyjne. Te problemy,
a także anonimowa ankieta przeprowadzona przez Komisję Młodych Lekarzy,
w której blisko 130 lekarzy zdecydowało
się opowiedzieć o bolączkach systemu
kształcenia podyplomowego – były przyczynkiem do zorganizowania konferencji
poświęconej głównie temu tematowi.
Spotkanie stało się forum wymiany uwag
i propozycji, zarówno ze strony szkolących, jak i szkolonych.
Mówiąc o ważnych wydarzeniach, prezes
ORL przypomniał także o swoim udziale
w 2013 r. w sesji Sejmiku woj. śląskiego,
w trakcie której poruszył niezwykle ważny problem braku koordynacji działań
i odpowiedzialności decydentów.
– Jak dotąd nie istnieje żaden akt prawny,
który w sposób kompleksowy wskazywałby katalog organów władzy publicznej,
odpowiedzialnych za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania ochrony zdrowia! – mówił prezes i podkreślał: – Zwracałem uwagę na coraz wyraźniejszą lukę
pokoleniową wśród lekarzy niektórych specjalności, na konieczność oddzielenia roli
płatnika od organizatora ochrony zdrowia
i decentralizację NFZ – zarówno organizacyjną, jak i finansową. Nie było i nie będzie
naszej zgody na to, by zasadniczym sposobem zmian było nakładanie coraz większej
odpowiedzialności na lekarzy.

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Prezydium Zjazdu; od lewej: dr Gabriela Muś, dr Jan Cieślicki, dr Rafał Kiełkowski
oraz doc. Katarzyna Ziora.
Prezes przypomniał również, że w mijającej kadencji wiele uwagi poświęcono
współpracy pomiędzy ŚIL a innymi samorządami medycznymi i pozamedycznymi,
a także z uczelniami naszego regionu.
Podpisano umowę o pomocy prawnej
z Izbą Adwokacką, w zakresie kształcenia powstały wspólne inicjatywy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym (kursy
atestacyjne z interny i pediatrii) oraz
Uniwersytetem Śląskim (studia z zakresu prawa medycznego). W ogóle organizacja kształcenia dla lekarzy i lekarzy
dentystów zajmowała poczesne miejsce
w działaniach Okręgowej Rady Lekarskiej
i komisji problemowych. Prezes przytaczał dane, z których wynika, że od stycznia 2010 r. zorganizowanych przez Izbę

Według sprawozdania Komisji Mandatowej w Zjeździe uczestniczyło 234 delegatów, a tym samym frekwencja wyniosła 88%.
Prezydium Zjazdu:
przewodniczący: dr Rafał Kiełkowski, zastępcy przewodniczącego: dr Jan Cieślicki i doc. Katarzyna Ziora
sekretarz – dr Gabriela Muś, zastępcy sekretarza: dr Dariusz Dobosz, dr Bartłomiej Kiszka, dr Grażyna Sobol-Milejska i dr Urszula Zimoń
Komisja Mandatowa:
przewodniczący: dr Janusz Heyda
członkowie komisji: dr Stanisław Mysiak, dr Jerzy Rdes
Komisja Regulaminowa
przewodniczący: dr Wojciech Marquardt
członkowie komisji: dr Danuta Korniak, prof. Stefan Pojda, dr Stefan Stencel
Komisja Wniosków i Uchwał
przewodniczący: dr Andrzej Sielańczyk
sekretarz: dr Maria Janusz
członkowie komisji: dr Teresa Bieńko, dr Mieczysław Dziedzic, dr Ewa Paszek,
dr Zbigniew Puszczewicz, dr Ryszard Szozda, dr Andrzej Tyczyński

zostało 175 kursów i konferencji, w których wzięło udział łącznie około 13 400
lekarzy i lekarzy dentystów. W tym okresie każdy z uczestników mógł zdobyć
1 059 punktów edukacyjnych. Zorganizowano też i przeprowadzono kursy
„Zdrowie publiczne” w ramach projektów
wspierających rozwój kadr medycznych
w województwie śląskim „Pro Doctore”
i „Pro Doctore 2”. Kontynuowano pozyskiwanie środków unijnych na bezpłatne
szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów.
W marcu 2013 r. podpisano umowę na
trzeci unijny projekt szkoleniowy na kwotę 417 697,97 zł, łącznie na dwa projekty
ŚIL pozyskała kwotę 903 388,05 zł.
– W VI kadencji wprowadziliśmy nowe formy wyróżnień i nagradzaliśmy osiągnięcia
m.in. najmłodszych Koleżanek i Kolegów.
Występowaliśmy wielokrotnie z wnioskami
do władz państwowych oraz samorządu
województwa o przyznanie odznaczeń
Koleżankom i Kolegom – mówił prezes
i wymieniał, że zostały wprowadzone nagrody dla lekarzy specjalistów, młodych
lekarzy, którzy najlepiej zdali LEP i LEK
oraz LDEP i LDEK, ufundowano również
gratyfikacje dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli dziewięćdziesiąty
rok życia. Ustanowiono także nowe wyróżnienie „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”,
cyklicznie organizowane są spotkania
ze specjalistami i kierownikami ich specjalizacji, młodymi adeptami medycyny,
którzy odbierają ograniczone prawo wykonywania zawodu, zasłużonymi ordynatorami i lekarzami – seniorami.
W ciągu ostatnich czerech lat wiele zmian
poczyniono także w zakresie infrastruktury Izby. Prezes Kozakiewicz wspomniał
m.in. o wyposażeniu biura ŚIL w nową
centralę telefoniczną, objęciu całego
budynku Domu Lekarza zasięgiem bez-

przewodowego dostępu do Internetu,
oświetleniu jego fasady przy wsparciu
PZU, zmodernizowaniu sali konferencyjno-szkoleniowej 010, wymianie windy
i remoncie dachu, a także oddaniu do
użytku dodatkowych 22 miejsc parkingowych (na terenie 21 arów, pozyskanych
nieodpłatnie z Urzędu Miasta Katowice)
oraz remoncie pokoi i urządzeń sanitarnych w hotelu „Pro Medico” w Warszawie.
Sukcesem minionej kadencji było także
uzyskanie przez Fundację „Dom Lekarza
Seniora” statusu organizacji pożytku publicznego, a następnie przekształcenie
jej w Fundację „Lekarzom Seniorom” oraz
wynajęcie Domu Lekarza Seniora firmie
„Jesienna Róża” i uruchomienie jego działalności.
ODZNACZENIA
W trakcie XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
wręczone zostały odznaczenia przyznane lekarzom i lekarzom dentystom na
wniosek prezesa ORL. Radna Małgorzata
Ochęduszko-Ludwik, przewodnicząca
Komisji Polityki Społecznej i Ochrony
Zdrowia, w imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego, wręczyła „Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa
Śląskiego” przyznane dr. Stefanowi Kopoczowi, doc. Andrzejowi Krzywieckiemu, dr. Zbigniewowi Wiąkowi oraz uhonorowanemu już w kwietniu 2013 roku
dr. Andrzejowi Jasińskiemu.
Następnie prezes ORL Jacek Kozakiewicz,
wraz ze Stefanem Stenclem, przewodniczącym OSL i Tadeuszem Urbanem
– OROZ, uhonorowali Srebrnymi Odznakami ŚIL „Zasłużony dla Lekarzy Pro
Medico” dr Teresę Bieńko, dr. Michała
Kolnego, dr. Marka Seredyńskiego
i dr. Jarosława Stefaniaka. Zaległe odznaczenie, przyznane wiosną ubiegłego
roku, odebrała także dr Irena Jachimiak.
Wręczone zostały również „Medale za

WYBORY
Zjazd Wyborczy jest wydarzeniem granicznym. Na nim po raz ostatni spotkali
się przedstawiciele organów Śląskiej Izby
Lekarskiej w składach mijającej kadencji.
Był to czas gratulacji i podziękowań za
dotychczasową pracę na rzecz samorządu. Niektórzy nadal pełnić będą podobne
funkcje, inni zmienią profil prowadzonej
działalności samorządowej, pojawiły się
też nowe nazwiska.
O funkcję prezesa ubiegało się troje delegatów: dotychczasowa wiceprezes,
dr Halina Borgiel-Marek, kandydujący
na drugą kadencję – dr Jacek Kozakiewicz oraz wieloletni członek ORL – dr. Tomasz Romańczyk. Kandydaci zaprezentowali swoje propozycje i pomysły
na funkcjonowanie ŚIL w VII kadencji.
Z największą akceptacją Delegatów spotkała się wizja dotychczasowego prezesa,
który zapowiedział kontynuację działań
zainicjowanych i prowadzonych w latach
2009-2013 oraz położenie większego nacisku na sprawy związane z ugruntowaniem dobrego publicznego i medialnego
wizerunku lekarzy i całego śląskiego samorządu lekarskiego. Jak sam podkreślał,
podstawą jego działań w nowej kadencji
ma być przede wszystkim troska o bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz o godność
i etos pracy. Doktor Jacek Kozakiewicz
już w pierwszej turze ponownie został
wybrany prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach uzyskując 127 głosów, przy 56 oddanych na dr Tomasza
Romańczyka i 34 na dr Halinę BorgielMarek.
Jedynym kandydatem na Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej był dr Tadeusz Urban, który został
wybrany przez delegatów niemalże jednogłośnie.
Okręgowa Rada Lekarska, podobnie jak
w ubiegłej kadencji, liczy 46 członków.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej – dr Tadeusz Urban.
W trakcie Zjazdu wybrano 44 przedstawicieli, bo z powodu zbyt małej liczby
kandydujących lekarzy stomatologów
dwa miejsca pozostały nieobsadzone.
W gronie Rady siedmioro członków nie
pełniło tej funkcji w ostatniej kadencji:
jedna z wybranych osób była członkiem
Rady w przeszłości, sześcioro to całkowicie nowe osoby.
Zjazd zdecydował o zwiększeniu liczby
zastępców OROZ z 63 w ostatniej kadencji do 83 w kadencji VII. Do zespołu
rzecznika wybranych zostało 24 lekarzy
i lekarzy dentystów, którzy nie pełnili tej
funkcji w ubiegłej kadencji, w tym 23,
którzy nigdy zastępcami rzecznika nie
byli. W Okręgowym Sądzie Lekarskim
liczba sędziów pozostała na dotychczasowym poziomie 37, w ich gronie znalazły się cztery nowe osoby w tym jedna,
która pełniła tę rolę przed rokiem 2009.
W Okręgowej Komisji Rewizyjnej w kadencji VII zasiada ośmioro członków,
z których wszyscy brali udział w jej pracach w poprzedniej kadencji. Zmniejszyła się jedynie o dwie osoby liczebność tej
komisji.
Okręgowa Komisja Wyborcza w VII kadencji liczy 23 członków, (tj. o ośmiu
mniej niż w poprzedniej kadencji), wśród
nich wybrano dwóch, którzy przez ostatnie cztery lata nie byli w jej składzie,
a siedmioro nigdy nie pełniło tej funkcji.
Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy
zostało wybranych 41 lekarzy i lekarzy
dentystów, ich liczba jest mniejsza o trzy
w stosunku do minionej kadencji. Sześcioro delegatów będzie reprezentowało
śląski samorząd na Krajowym Zjeździe po
raz pierwszy, dwóch delegatów pełniło
już tę funkcje przed VI kadencją.
(Nazwiska wszystkich przedstawicieli publikujemy na dalszych stronach Pro Medico.)
Anna Zadora-Świderek
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Prezes ORL VII kadencji
dr Jacek Kozakiewicz.

Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne” –
otrzymało je trzech utytułowanych sportowców, wielokrotnych medalistów i rekordzistów lekarskich igrzysk: dr Stefan
Madej, dr Piotr Mikołajczyk oraz dr Leszek Stecuła.
Z powodów niezależnych od śląskiego
samorządu lekarskiego, wynikających
z niemożności przybycia na Zjazd wojewody śląskiego, przyznane w listopadzie
2013 r. odznaczenia państwowe zostaną
wręczone w innym terminie. Medale za
Długoletnią Służbę otrzymają dr Janina
Kierat, dr Eryk Kwapuliński, dr Józef
Meisel, dr Henryk Potyrcha oraz dr Stefan Stencel.
(Sylwetki odznaczonych znajdują się na
dalszych stronach Pro Medico, skróconą
biografię dr Ireny Jachimiak i dr. Andrzeja
Jasińskiego publikowaliśmy w numerze
majowym z 2013 roku).

fot.: Anna Zadora-Świderek

fot.: Anna Zadora-Świderek
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W geście solidarności,
z wdzięcznością za współpracę
Wyczekiwaną przez wielu delegatów i gości uroczystą część
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy otworzył prezes ORL w Katowicach dr Jacek Kozakiewicz.
W słowach powitania nie zapomniał on o oddaniu hołdu osiemdziesięciu dwóm lekarzom i lekarzom dentystom, którzy zmarli
w ciągu kilku ostatnich miesięcy dzielących nas od kwietniowego
Zjazdu. Gremium w skupieniu i powadze oddało cześć zmarłym
Koleżankom i Kolegom.
Po uroczystych słowach wstępu, prowadzenie drugiej części spotkania objęła wiceprezes, dr Halina Borgiel-Marek, która wśród
gości honorowych zapowiedziała: prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej dr. Macieja Hamankiewicza, prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego ŚUM prof. Krystynę Olczyk, prorektora ds. nauki
ŚUM prof. Jana Duławę, wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie dr. Krzysztofa Makucha, dziekana Okręgowej Rady
Adwokackiej mec. Jerzego Piniora, prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej dr. Piotra Brukiewicza, przewodniczącego Zarządu
Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy dr. Macieja Niwińskiego, przewodniczącą ORL w BielskuBiałej dr Zytę Kaźmierczak-Zagórską, prezes Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dr Mariolę Bartusek,
przewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Sejmiku Śląskiego Małgorzatę Ochęduszko-Ludwik, dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu
Zdrowia Grzegorza Nowaka, kierowniczkę Referatów Wydziału
Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych UM w Katowicach Iwonę Gotszalk, wiceprezesa Regionalnej Izby Gospodarczej Tomasza Zjawionego. Przedstawicielem
Krajowej Komisji Wyborczej, obserwatorem Zjazdu był dr Ładysław Nekanda-Trepka.
Poprzedzająca głosowanie uroczysta część grudniowego Zjazdu
była dla gości honorowych szansą do podsumowania współpracy z Okręgową Radą Lekarską VI kadencji. W oficjalnych wystąpieniach wygłaszanych na forum nie brakowało gratulacji pod adresem prezesa Jacka Kozakiewicza i współpracującej z nim przez
ostatnie cztery lata Rady.
– Jesteśmy jako Śląska Izba Lekarska Izbą, która ma już rozpoznawalną markę, renomę i osiągnięcia. Nie zyskałaby takiego statusu
bez zaangażowania i aktywnej działalności wielu koleżanek i kolegów przez wszystkie dotychczasowe kadencje naszego samorządu.
(…) Jesteśmy dumni, że stanowimy jedną wspólnotę – podsumował prezes Jacek Kozakiewicz.
Z AKCENTEM NA SUKCESY
Słowa wdzięczności i uznania dla dotychczasowej aktywności ŚIL
towarzyszyły deklaracjom i życzeniom dalszej udanej współpracy. Z mównicy słyszalne były też wyrazy troski o zawód lekarza
w Polsce, stosunek decydentów do tej grupy zawodowej oraz do
potrzeb pacjentów:
– Chciałbym, byśmy wspólnie się zastanowili, do czego służy samorządność w Polsce. Chciałbym siebie samego i Was zapytać czy my
jesteśmy w ogóle Rzeczypospolitej Polskiej potrzebni? Czy dzisiaj
przyszliście tutaj poświęcić swój czas w słusznej sprawie? – pytał
dr Maciej Hamankiewicz. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej poświęcił swe wystąpienie sytuacji lekarzy w dzisiejszym otoczeniu
prawnym i ekonomicznym. Niemało miejsca w prezentacji zajęła
także kwestia rozbieżności w opiniowaniu zasad finansowania
ochrony zdrowia i tarć w tym zakresie na linii Ministerstwo Zdrowia – lekarze.
Temat uwarunkowań polityczno-prawnych w zawodzie lekarza
i problemów z tym związanych nie przyćmił jednak akcentów pozwalających spojrzeć na działalność samorządu w bardziej opty-

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Warszawska Izba Lekarska uhonorowała śląskich prezesów cenionych za działalność samorządową kolegów; od lewej: dr Maciej
Hamankiewicz, dr Wojciech Marquardt, dr Zygfryd Wawrzynek,
dr Krzysztof Makuch (WIL) oraz dr Jacek Kozakiewicz.
mistycznym świetle. O międzyśrodowiskowych sukcesach wspomniała m.in. prof. Krystyna Olczyk, reprezentująca podczas
Zjazdu Jego Magnificencję prof. Przemysława Jałowieckiego:
– Udało nam się zrealizować wiele bardzo spektakularnych przedsięwzięć, pozwolę sobie wymienić choćby dwa: prawo medyczne
w ramach studiów podyplomowych – każdego roku jest około stu
osób na tych studiach i cieszą się one niesłabnącym zainteresowaniem. Drugi przykład: dzięki determinacji pana prezesa oraz
obecnego tutaj pana rektora Jana Duławy, udało się przenieść do
Katowic kurs atestacyjny z chorób wewnętrznych dla lekarzy. Niemożliwe stało się możliwe – podsumowała.
Sukcesom we współpracy z Izbą sporo miejsca poświęcili
w swych wystąpieniach także: mec. Jerzy Pinior, dr Zyta Kaźmierczak-Zagórska oraz dr Mariola Bartusek.
– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że poziom opieki medycznej jest wyznacznikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństwa
i stanowi o jego sile. Wykształcenie i kompetencja pracujących na
terenie Śląska lekarzy oraz jakość wykonywanych przez nich usług
pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość – powiedział dr Piotr
Brukiewicz.
Temat wspólnych celów i dążeń w kierunku poprawy komfortu
pracy lekarza zdominował także przemówienie przedstawiciela
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy – dr. Macieja
Niwińskiego:
– Bardzo chciałbym widzieć i wierzyć w to, że Narodowy Fundusz
Zdrowia będzie sprawował swoją funkcję opiekuńczą nie tylko wobec pacjentów, ale również wobec wszystkich pracowników ochrony zdrowia, w tym lekarzy. Bo taka jest jego rola – podkreślił.
Spotkanie w tak dużym i szacownym gronie dla dr. Krzysztofa
Makucha, reprezentującego Warszawską Izbę Lekarską, stało
się okazją uhonorowania byłych współpracowników cenionych
za działalność samorządową kolegów, medalem im. dr. Jerzego
Moskwy. Honorowe odznaczenie gość nadał dr dr: Maciejowi
Hamankiewiczowi, Wojciechowi Marquardtowi oraz Zygfrydowi Wawrzynkowi. Dr Jacek Kozakiewicz dołączył do grona
wyróżnionych, odbierając medal im. prof. Jana Nielubowicza.
– Dziękuję Wam za solidarność i wrażliwość – podsumował dr Makuch.
Część poświęconą wystąpieniom gości zgromadzonych z okazji
Zjazdu zakończyła wypowiedź prof. Jana Duławy, który w kilku
zdaniach podsumował cel i jednocześnie jedno z najważniejszych – wydaje się – zadań samorządu lekarskiego:
– Uważam za zasadniczy cel działalności Izby Lekarskiej dbałość
o to, by zaufanie społeczeństwa do lekarzy jako gremium było po
prostu większe. Powinniśmy wskazywać, że my, jako lekarze, nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu ochrony zdrowia w Polsce –
Aleksandra Wiśniowska
konkludował.

APEL nr 1

APEL nr 2

XXXIII Okręgowego SprawozdawczoWyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2013 r.

XXXIII Okręgowego SprawozdawczoWyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach

do Okręgowej Rady Lekarskiej
XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Okręgowej Rady Lekarskiej o podjęcie
uchwały o zwolnieniu z opłat za wydanie opinii
przez Komisję Bioetyczną ŚIL w Katowicach dla
członka tej Izby lub zespołu przez niego kierowanego, jeżeli badania przez niego wykonywane stanowią element jego indywidualnego
rozwoju naukowego lub zawodowego. Badania
nie mogą stanowić elementu pracy komercyjnej na zlecenie firmy farmaceutycznej lub innego podmiotu gospodarczego.
Sekretarz
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś

Przewodniczący
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

z dnia 7 grudnia 2013 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej
XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o intensyfikację działań
zmierzających do likwidacji obowiązku określania poziomu odpłatności leków przez lekarzy i umożliwiających ordynację leków przede
wszystkim zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a nie ograniczeniami wynikającymi z Charakterystyki Produktu Leczniczego.

Sekretarz
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś

Przewodniczący
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

APEL nr 3

APEL nr 4

XXXIII Okręgowego SprawozdawczoWyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2013 r.

XXXIII Okręgowego SprawozdawczoWyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 7 grudnia 2013 r.

do Ministra Zdrowia

do Naczelnej Rady Lekarskiej

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia o znowelizowanie rozporządzenia
w sprawie recept lekarskich poprzez poszerzenie katalogu osób, którym przysługuje prawo
do otrzymania recept „Pro Familiae” o zstępnych
i wstępnych małżonków lekarzy.

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów regulujących zasady
kształcenia podyplomowego lekarzy w taki sposób, aby koszty kształcenia ustawicznego ponoszone przez lekarzy i lekarzy dentystów, szczególnie szkoleń, kursów i staży wyjazdowych,
były uznawane za koszty uzyskania przychodu.

Sekretarz
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś

Przewodniczący
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

Sekretarz
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś

Przewodniczący
XXXIII Okręgowego
SprawozdawczoWyborczego
Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

7

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy

Pro Medico • luty 2014

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy

8

Pro Medico • luty 2014

STANOWISKO nr 1
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.
w sprawie liczby miejsc specjalizacyjnych
Delegaci na XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach wyrażają sprzeciw wobec niewystarczającej liczby miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza przyznanych w trybie rezydenckim.
Taki sposób prowadzenia polityki zdrowotnej, poza utrudnieniem zdobywania kwalifikacji przez młodych lekarzy, stwarza
zagrożenie powiększenia luki pokoleniowej wśród lekarzy specjalistów.
Niedobór wyspecjalizowanych kadr medycznych jest niebezpieczny dla ciągłości leczenia specjalistycznego chorych w wielu dziedzinach medycyny.
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STANOWISKO nr 2
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.
w sprawie przepisów prawa obowiązujących lekarzy
– Podkreślając poszanowanie dla prawa ustanowionego,
– uznając, że najwyższym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego „Salus aegroti suprema lex esto", a mechanizmy
rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza od przestrzegania tej zasady,
– przypominając o konstytucyjnym uprawnieniu samorządu lekarzy i lekarzy dentystów do udziału w procesie legislacyjnym,
– obserwując niekorzystne dla pacjentów i lekarzy zjawiska wynikające z wadliwie stanowionego prawa,
– wskazując, że właściwe funkcjonowanie opieki zdrowotnej w znacznym stopniu zależy od zaangażowania lekarzy i lekarzy
dentystów,
– oczekując, że rządzący zaproponują rozwiązania, które zbliżą sytuację polskiego pacjenta do warunków świadczenia usług
zdrowotnych zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, a pracownikom ochrony zdrowia zapewnią godne warunki pracy,
XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach stwierdza, że obowiązujący system prawny nie
realizuje celów zbudowania sprawnie działającego systemu opieki zdrowotnej na poziomie odpowiednim do oczekiwań
społecznych, powstaje w sposób arbitralny wykluczający udział zainteresowanych grup społeczeństwa, a został przygotowany bez współpracy ze środowiskiem medycznym, a w znacznej części wbrew jego opinii, poważnie zagraża warunkom
wykonywania zawodu i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów, wpływa na lekarzy, zmuszając ich do zachowań niezgodnych z potrzebami pacjentów, może być dla lekarzy przyczyną konsekwencji administracyjnych w sądach powszechnych
i korporacyjnych.
W związku z tym XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach uważa, że: lekarz powinien przestrzegać prawa, ale również przyjąć na siebie ciężar obowiązku dążenia do zmiany wszystkich wymogów prawnych, które są
sprzeczne z najlepiej pojętym interesem pacjenta. Lekarz nie może godzić się na pracę w każdych warunkach, w szczególności takich, które w jego ocenie prowadzą do istotnego pogorszenia jakości opieki i poziomu bezpieczeństwa pacjentów.
Lekarze mają moralny obowiązek występować przeciwko przejawom ograniczenia podmiotowości pacjentów w przepisach
prawa. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie systemu udzielania świadczeń zdrowotnych spoczywa na administracji państwowej, a udział samorządu w procesie legislacyjnym jest podstawą społeczeństwa obywatelskiego i siły demokratycznego państwa.
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej
Rady Lekarskiej w VI kadencji
W czasie trwania VI kadencji odbyło się 160 posiedzeń Prezydium ORL przy średniej frekwencji 87%
oraz 40 posiedzeń ORL – średnia frekwencja wynosiła
77,13%.
W minionej kadencji zorganizowaliśmy pięć Okręgowych
Zjazdów Lekarzy. Ogółem podjęto uchwał:
-- ORL – 230,
-- Prezydium ORL – 1860.
Informacje o tych uchwałach i ich treść jest udostępniona
na stronie internetowej ŚIL.
Od października 2011 r. zaczęła funkcjonować nowa
strona BIP Izby. Na stronie są zamieszczane niezbędne informacje przy zachowaniu przepisów o ochronie
danych osobowych. Zgodnie z ustaleniami, są tam zamieszczane uchwały, apele, stanowiska. Treść uchwał
osobowych nie jest publikowana poza tytułem i zaznaczeniem, że jest to uchwała o takim charakterze. To
pozwala zachować ciągłość numeracji.
W składzie osobowym Rady w trakcie trwania jej kadencji zaszło kilka zmian.
W związku z objęciem w 2010 r. mandatu Zastępcy
NROZ przez dr Annę Glińską oraz dr. Włodzimierza Majewskiego, jak również w związku z objęciem
mandatu członka NKR przez dr. Pawła Gruenpetera,
członkami ORL zostali: dr Andrzej Cholewka, dr Dariusz Dobosz oraz dr Jacek Olender.
W 2012 r. mandatu zrzekła się dr Barbara Schneiberg, a nowym członkiem ORL został dr Zenon Cholewa.
W 2012 roku dwukrotnie przyszło nam pożegnać na
zawsze zasłużonych członków Rady. Na wieczny dyżur
odeszli od nas Koledzy Adam Blecharz i Tadeusz
Dragan. W ich miejsce skład Rady uzupełnili dr Tomasz Duda oraz dr Marek Gmerczyński.
Działania ORL VI kadencji
ORL VI kadencji wiele uwagi i wysiłku poświęcała problemom dotyczącym – najogólniej mówiąc – warunków
pracy lekarzy.
Czas pracy lekarzy wykonujących zawód w ramach
umów cywilnoprawnych albo w ramach zatrudnienia.
Zmiany w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Zagrożenia, od których należy się ubezpieczać. To
wszystko było przedmiotem dyskusji na posiedzeniach
ORL i Prezydium. Daje się zauważyć, że zainteresowanie lekarzy tymi problemami jest coraz większe. Jest to
konieczność wynikająca z coraz większych problemów
publicznej służby zdrowia, zmiany form własnościowych
placówek i restrukturyzacji, jako skutku zmian na mapie
usług zakontraktowanych przez NFZ. Dział prawny naszej Izby przygotował analizę i opracował formę poradnika dla lekarzy mającego ułatwić orientację w wyborze:
zatrudnienie czy kontrakt? – informacje te opublikowano w Pro Medico.
Mówiąc o warunkach pracy, nie sposób pominąć głosu
młodzieży lekarskiej. Komisja Młodych Lekarzy naszej
ORL jest bardzo aktywna, a jej głos z uwagą wysłuchiwany.

W kwietniu 2013 r. odbyła się w Domu Lekarza konferencja „Specjalizacja – nadzieje i problemy, przepisy, a rzeczywistość”. Obszerne relacje i komentarze
dotyczące tego problemu opublikowano w biuletynie
Pro Medico. Obszerniej o działaniach Komisji napisano
w jej sprawozdaniu. W tym miejscu pragnę jeszcze tylko
przypomnieć „List otwarty młodych lekarzy ze Śląska”
z 3 lipca 2012 r. Spotkał się on z szerokim oddźwiękiem
w środowisku lekarskim w naszym kraju. Szerszej dyskusji publicznej jakoś nie wzbudził, a jest to tekst dramatyczny i nie sposób go tu przytaczać czy komentować.
Trzeba go koniecznie przeczytać.

jest konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
mimo opinii UOKiK, w odczuciu środowiska lekarskiego wydaje się nadużyciem idei wolnego rynku i brzmi
fałszywie. Nie zaspokaja potrzeby pacjentów w zakresie
zapewnienia ciągłości opieki medycznej. Szczegółowe
informacje dotyczące tych zagadnień zawarte są w sprawozdaniach z posiedzeń Rady i Prezydium oraz w załączonych do nich materiałach pozostawionych przez gości
z NFZ.

Na posiedzeniach Prezydium z uwagą były obserwowane i omawiane problemy, z jakimi borykają się największe śląskie szpitale. Dramatyczne losy zadłużonego WSS
nr 1 w Tychach, gdzie obniżano wynagrodzenia i zwalniano lekarzy, likwidowano oddziały – nie uchodziły
naszej uwadze. Z niepokojem zauważamy, że podobne
zdarzenia mogą wystąpić w innych jednostkach.

Zasługują one na szczególne omówienie. Już XXX OZL
w Katowicach podjął w tej sprawie apel skierowany do
NRL. Postulowano w nim, by wobec zwiększonej odpowiedzialności lekarzy za błędy przy wystawianiu recept
na leki refundowane, rekomendować lekarzom niezawieranie nowych umów z NFZ na wystawianie recept.
W październiku 2011 r. ORL, znając stanowisko Konwentu Prezesów OIL i Prezydium NRL, podjęła stanowisko
stwierdzające konieczność zmiany w ustawie z 12 maja
2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, zapisów mówiących o weryfikacji przez
lekarza uprawnień pacjenta do refundacji i zobowiązujących go do określenia stopnia refundacji. Problem stał
się szczególnie pilny, kiedy w drugiej połowie listopada
2011 r. pojawił się projekt rozporządzenia regulującego
wystawianie recept, według którego o prawie do refundacji decydować miały wskazania zapisane w oficjalnej
Charakterystyce Produktu Leczniczego, a nie wskazania
kliniczne. Efektem było masowe, ogólnopolskie, podpisywanie przez lekarzy i lekarzy dentystów petycji
z żądaniem zmian przepisów ustawy refundacyjnej.
Apele lekarzy, w tym naszej ORL, o uwzględnienie ich
postulatów i wspólne wypracowanie nowych zasad nie
były brane pod uwagę.
Dlatego 2 grudnia 2011 r. NRL postanowiła rekomendować lekarzom i lekarzom dentystom stemplowanie
recept pieczątką „Refundacja leku do decyzji NFZ”. ORL
Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu 14 grudnia, po
wysłuchaniu relacji swojego prezesa z posiedzenia NRL,
postanowiła rozpowszechniać komunikaty o sposobach
postępowania w sprawie wystawiania recept i działaniach w ramach „protestu pieczątkowego”. 16 grudnia
2011 r. odbyło się pamiętne nadzwyczajne posiedzenie
NRL, na którym postanowiono protest zawiesić. Równocześnie, w odpowiedzi na propozycje ministra dotyczące wspólnych rozmów, powołano zespół do spraw
opracowania propozycji zmian w ustawie refundacyjnej.
Przewodniczącym Zespołu został prezes ORL ŚIL Jacek
Kozakiewicz.
28 grudnia 2011 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ORL ŚIL, na którym podjęta została uchwała
nr 63/2011, w której, w odpowiedzi na zawieszenie
protestu przez NRL 16 grudnia, stwierdzono m.in:
„…Wobec braku ze strony Naczelnej Rady Lekarskiej
wskazania konkretnych form postępowania w związku
z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2012 ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(…) Okręgowa Rada Lekarska (…) uważa za uzasad-

Wyrazem troski ORL o warunki wykonywania zawodu
lekarza było także zorganizowanie przez Komisję Legislacyjną w lutym 2011 r. konferencji na temat: „Czas
pracy lekarzy – różne formy zatrudnienia”.
Równocześnie z uwagą śledzimy także inne tendencje.
Szczególny niepokój wzbudziły zmiany dotyczące zasad
wyboru na stanowiska kierownicze w oddziałach szpitalnych: odchodzenie od funkcji ordynatorów wybieranych
w drodze konkursu na rzecz kierowników oddziałów.
Rola Izby Lekarskiej w tych wyborach i powołaniach
została radykalnie zredukowana. Decyzję w tej sprawie
pozostawiono do swobodnego wyboru zarządzającym
szpitalami. Prezydium ORL podjęło 22.09.2010 r. stanowisko, w którym negatywnie opiniowało, wówczas
jeszcze projekt, ustawy o działalności leczniczej, wprowadzającej opisane tu regulacje. Obecnie, kiedy już
takie regulacje, mimo sprzeciwu środowisk lekarskich,
stały się faktem, Prezydium i Komisja ds. Konkursów
naszej ORL aktywnie działa, często z powodzeniem, na
rzecz zasady, by także kierowników oddziałów wyłaniano w trybie konkursowym. Często też przedstawiciele
Izby lekarskiej zostają powołani do tych komisji konkursowych lub dyrektorzy zasięgają opinii Izby w sprawie
kandydatów na stanowiska kierownicze w oddziałach
szpitalnych.
Zdecydowanie niepokojące okazały się zasady kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej (AOS). W roku 2011 kilkakrotnie
zapraszano z tego powodu dyrektora i przedstawicieli
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na posiedzenia
Rady i jej Prezydium, gdzie oczekiwaliśmy wyjaśnienia
licznych wątpliwości dotyczących wyników postępowania
konkursowego – wówczas w zakresie leczenia ambulatoryjnego. Niepokój budziły rezultaty rozstrzygnięć konkursów na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne.
Wystąpiło wówczas przesunięcie kontraktów z poradni
długo już działających, często z ugruntowaną tradycją,
na rzecz podmiotów nowych, jeszcze nieznanych. Obrona takiego stanu rzeczy przez podkreślanie konieczności
zachowania równości podmiotów w grze rynkowej, jaką

Problemy związane z zasadami refundacji
leków i z wypisywaniem recept

ciąg dalszy na str. 10
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej
Rady Lekarskiej w VI kadencji
ciąg dalszy ze str. 9

nione postępowanie Koleżanek i Kolegów polegające na
dokonywaniu na receptach adnotacji „Refundacja leku
do decyzji NFZ”.
Zdecydowana postawa środowiska, wspierająca negocjacje Zespołu NRL z ministrem zdrowia i prezesem
NFZ, doprowadziła ostatecznie do niezwykle szybkiej
nowelizacji ustawy w dniu 13 stycznia 2012 r., z której usunięto zapis o zwrocie przez lekarzy nienależnej
refundacji. Pozostawiono niestety inne dyskryminujące
nas zapisy. Ostatecznie jednak „protest pieczątkowy”
został zawieszony.
Do czerwca 2012 r. obowiązywały zawarte przed laty
umowy lekarzy z NFZ uprawniające do wystawiania
recept refundowanych. Na posiedzeniu ORL w kwietniu
2012 r. przypomniano, że w proponowanej treści nowej
umowy z NFZ na wypisywanie leków refundowanych,
nie zostały uwzględnione żadne z najważniejszych postulatów środowiska lekarskiego. Powołany przez NRL
zespół do prac w tym zakresie spotykał się wielokrotnie z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia, jednak
zamieszczenie przez prezesa Paszkiewicza projektu
umowy na stronie internetowej NFZ uznano za równoznaczne z zakończeniem procesu negocjacyjnego.
Zapisy projektu nie dawały się pogodzić z treścią przyjętego stanowiska NRL w tej kwestii. W maju 2012 r. na
stronie internetowej naszej Izby znalazła się informacja
zespołu radców prawnych w sprawie zagrożeń mogących
wynikać z podpisania przez lekarza umowy z NFZ na
wystawianie recept refundowanych. Nasza ORL, podobnie jak inne w Polsce, czynnie propagowała ideę
niepodpisywania nowych umów na wypisywanie recept
refundowanych przez NFZ wobec zawarcia w niej zapisów niekorzystnych i wręcz niebezpiecznych dla lekarzy.
W maju 2012 r. w ŚIL odbyła się konferencja prasowa
poświęcona temu tematowi.
Z całą mocą należy podkreślić, że zasadnicze cele, jakie
samorząd sobie wyznaczył w uchwałach i stanowiskach
XI Nadzwyczajnego KZL i NRL w sprawie recept, nie zostały jeszcze osiągnięte. Apel NRL 5/12/VI/do lekarzy
i lekarzy dentystów stwierdza, że recepta powinna zawierać informacje o leczeniu, którego pacjent potrzebuje, zaś opłacanie leków jest obowiązkiem NFZ i do niego
należy zapewnienie ubezpieczonym refundacji kosztów.
W tym apelu rekomendowano kolegom wystawianie recept bez adnotacji o refundacji. W początku lipca 2012 r.
Prezydium ORL dyskutowało o sytuacji, w jakiej znaleźli
się lekarze. Z jednej strony duża grupa tych, którzy pozostawali wierni zaleceniom nieoznaczania refundacji na
receptach. Nie zawierali oni umów na wystawianie recept
refundowanych przez NFZ, stosując się do listu prezesa
NRL do lekarzy i lekarzy dentystów z 1 lipca 2012 r.
z zdaniem (cyt.): „Proszę więc wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, by od dziś zastosowali się do
wzoru recepty określonej uchwałą Prezydium Naczelnej
Rady Lekarskiej”. Z drugiej strony – lekarze, którzy
pod naciskiem zarządzających w ochronie zdrowia wypisywali recepty zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Dla tych, którzy nie podpisali nowych umów, Izba przygotowała druki recept według wzoru zaproponowanego
przez Naczelną Radę Lekarską. Są one nadal wydawane
bezpłatnie i nadal są lekarze, którzy zgłaszają się po nie
do Biura Izby.

4 lipca 2012 r. w naszej Izbie (cyt. z protokołu z posiedzenia Prezydium) „członkowie Prezydium jednogłośnie
podjęli apel do Prezydium NRL w sprawie akcji protestacyjnej, aby w trybie pilnym, w uzgodnieniu z prezesami
okręgowych rad lekarskich, dokonać wszechstronnej
analizy prowadzonej akcji protestacyjnej. Zdaniem Prezydium ORL w Katowicach, należy rozważyć wytypowanie przez samorząd lekarski mediatorów zewnętrznych,
którzy podejmą działania prowadzące do ostatecznego
uzgodnienia stanowisk samorządu lekarskiego, NFZ
i Ministerstwa Zdrowia w kwestii wystawiania przez lekarzy i lekarzy dentystów recept na leki refundowane”.
Widoczne było, że coraz więcej recept jest wypisywanych
według zasad narzuconych przez ustawę refundacyjną
i NFZ. Nastąpiła też zmiana na stanowisku prezesa NFZ.
6 lipca 2012 r. – została podjęta Uchwała Nr 87/12/PVI Prezydium NRL gdzie zapisano:
„…– w poczuciu odpowiedzialności za pacjentów oraz
w trosce o bezpieczeństwo lekarzy i lekarzy dentystów
uczestniczących w akcji protestacyjnej.
– w związku z propozycją Business Centre Club prowadzenia mediacji między Naczelną Radą Lekarską a Narodowym Funduszem Zdrowia (…) Prezydium (…)
postanawia:
par. 1.: Zawiesić akcję protestacyjną. (…)”.
Akcja protestacyjna jest obecnie zawieszona. Trwały
wspólne prace zespołów roboczych Ministerstwa i Izby
oraz NFZ w omawianych sprawach, ale, jak słyszymy,
praktycznie uległy one zawieszeniu.
Zespół prawny naszej Izby opracował informator o zasadach prawidłowego i bezpiecznego dla lekarza wypisywania recept. Jego obszerność i skomplikowanie materii
pośrednio dowodzą słuszności protestu lekarzy.
W listopadzie 2012 r. kilka tysięcy lekarzy otrzymało
z NFZ listy w sprawie bezprawnego wypisywania recept
na leki refundowane. Treść listu oburzyła adresatów.
Spotkało się z to ze zdecydowaną reakcją prezesa ŚIL.
Efektem było, że dyrektor ŚOW NFZ przepraszał za
niestosowność formy i wyjaśniał powody wysłania listów.
W efekcie, dla uniknięcia podobnych reakcji, prezes
przypomniał w biuletynie i na stronie internetowej naszej Izby wspomnianą instrukcję.
Prezes ORL ŚIL oraz Rada i jej Prezydium inicjowali
różne wydarzenia i aktywnie uczestniczyli tam, gdzie
była okazja upominać się o lepsze finansowanie ochrony zdrowia w naszym regionie. Wielokrotnie wyrażano
wielki niepokój z powodu nieuzasadnionego i krzywdzącego zdaniem lekarzy, niedofinansowania Śląska
w tym zakresie. Dysproporcje finansowe widoczne są
przy porównaniu nakładów na ochronę zdrowia w minionym oraz nadchodzącym okresie w województwach
zbliżonych do naszego liczbą ubezpieczonych (zwłaszcza
mazowieckim). Z najważniejszych inicjatyw, jakie zostały tu podjęte, wymienić należy przede wszystkim debatę
„Region Śląski a finansowanie świadczeń medycznych”
w 2010 r., protest w sprawie wybitnie niesprawiedliwego
podziału środków z funduszu zapasowego NFZ między
trzy województwa w 2012 r. przez ustępującego prezesa
tej instytucji, konferencję prasową „NIE dla dyskryminacji pacjentów ze Śląska” z udziałem innych samorządów
w ochronie zdrowia oraz „NIE dla dyskryminacji pacjentów i lekarzy – odsłona druga” w reakcji na nowe

zasady wypisywania recept na leki refundowane. Innymi ważnymi okazjami do głośnego wyrażania opinii
środowiska lekarskiego w tych sprawach były spotkania
z przedstawicielami władz regionu, wystąpienie prezesa
Jacka Kozakiewicza na sesji Sejmiku Województwa
Śląskiego. Nie pomijano żadnej okazji do upominania
się o finansowanie ochrony zdrowia w naszym regionie
i warunki, w jakich jest realizowana.
W działaniach na rzecz członków samorządu
Niezwykle ważną działalnością na rzecz lekarzy i lekarzy dentystów naszej Izby są szkolenia, kursy i inne formy kształcenia. Wielka w tym zasługa bardzo aktywnej
Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego. Jej dokonania
prezentuje sprawozdanie Komisji. Koniecznie należy tu
jednak wymienić te szczególne, a wiele z nich udało się
zorganizować dzięki ogromnemu osobistemu zaangażowaniu prezesa oraz innych osób aktywnie działających
w samorządzie. Przede wszystkim przy współpracy
z naszą Izbą Śląski Uniwersytet Medyczny uzyskał akredytację CMKP na prowadzenie kursu atestacyjnego do
specjalizacji z chorób wewnętrznych. Obecnie odbywa
się kolejna jego edycja. Podobny kurs odbywa się w zakresie pediatrii. Śląscy lekarze, jako jedni z pierwszych
w Polsce, mogli odbyć takie szkolenie bez konieczności
wyprowadzania się na wiele dni do stolicy.
Po raz kolejny zostały pozyskane środki unijne na bezpłatne szkolenie w zakresie zdrowia publicznego wymagane do specjalizacji. Są to programy:
-- „Pro Doctore 2 – projekt wspierający szkolenie kadr
medycznych w województwie śląskim”, kwota dofinansowania 485 690,08 zł
-- „Pro Doctore – projekt wspierający szkolenie kadr
medycznych w województwie śląskim” kwota dofinansowania 417 697,97 zł (trzecia edycja).
Te i inne programy oraz kursy (w tym bardzo wysoko
oceniany i cieszący się wielką popularnością wśród
lekarzy kurs z zakresu resuscytacji dorosłych, dzieci,
noworodków i niemowląt) nie mogłyby się wydarzyć
bez sprawnej pomocy biura Izby, szczególnie ośrodka
kształcenia.
Bardzo ważnym przedsięwzięciem są prowadzone na
mocy umowy pomiędzy UŚ, ŚUM i ŚIL międzyuczelniane, dwusemestralne studia podyplomowe – „Prawo
w ochronie zdrowia”.
W mijającej kadencji wprowadzono formy uroczystego
uhonorowania lekarzy, którzy ukończyli ważny etap
rozwoju zawodowego, jakim jest zdobycie specjalizacji. Podczas tej uroczystości wręczane są dyplomy oraz
nagrody pieniężne tym, którzy zdobyli specjalizację
w dziedzinach podstawowych. Nagrody te z pewnością
nie rekompensują wyrzeczeń, ale są kwotą zauważalną.
Nadawane są z tej okazji również dyplomy kierownikom
specjalizacji. Przekonujemy się, że uroczystości te cieszą się wielkim uznaniem. Okolicznościowych wystąpień
Mistrzów z uwagą wysłuchują nie tylko młodsi koledzy.
Podobną formę nadano przy wręczeniu ograniczonego
prawa wykonywania zawodu najmłodszym kolegom
rozpoczynającym staż zawodowy. Spotkania młodzieży
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Nagrody są uroczyście wręczane także tym lekarzom,
którzy najlepiej zdali LEP i L-DEP, a obecnie odpowiednio
LEK i L-DEK.
W VI kadencji podjęta została przez prezesa inicjatywa
utworzenia wyróżnienia Zasłużony Nauczyciel Lekarzy.
XXXII OZL w Katowicach wiosną 2013 r. zobowiązał
ORL do jej zrealizowania. Na posiedzeniu we wrześniu
2013 r. Rada podjęła stosowną uchwałę w tej sprawie.
W mijającej kadencji uroczyście wręczono zasłużonym
dla środowiska lekarskiego istniejące już w Śląskiej
Izbie Lekarskiej odznaczenia „Zasłużony dla lekarzy
– Pro Medico” oraz medale „Za wybitne osiągnięcia
pozamedyczne”. Szczególnie zasłużeni nasi mistrzowie
uhonorowani zostali najwyższym wyróżnieniem ŚIL –
„Wawrzynem Lekarskim”.
Samorząd stara się szczególnie pamiętać o lekarzach
seniorach. Wprowadzono zwyczaj wręczania listów gratulacyjnych i gratyfikacji jubileuszowej nestorom, którzy
ukończyli 90 lat życia.
W trakcie VI kadencji samorządu zmieniony został regulamin działania ORL w zakresie przepisów dotyczących
komisji problemowych. Obecnie oprócz punktów opisujących ogólne zasady działania, każda komisja ma swój
regulamin, ujęty w załącznik do Regulaminu Rady.
Ponadto, zgodnie z wymogami nowej ustawy o izbach
lekarskich obowiązującej od 1.01.2011 r., utworzone
zostało stanowisko mediatora. Na funkcję tę powołano
Kol. Zygfryda Wawrzynka.
Nową funkcją w obecnej kadencji jest też Rzecznik Praw
Lekarzy. Objęła ją Kol. Katarzyna Ziora. Ustalone
zostały także zasady regulujące działalność Rzecznika.
1.12.2010 r. odbyły się uroczyste obchody jubileuszu
75-lecia samorządu lekarskiego na Śląsku. Organizację obchodów zapewniła nowo powołana w naszej Izbie
Komisja Historyczna. Wykładem okolicznościowym, ważnym i zapamiętanym przez uczestników, poświęconym
idei samorządności zawodowej, wydarzenie uświetniła
prof. Irena Lipowicz.
W mijającej kadencji wielką uwagę przywiązywano do
historii i pamięci o przeszłości wynajdując tam wzorce
i uzasadnienia dla obecnych i przyszłych działań. Aktywność ta znajduje wyraz w pracach Komisji Historycznej
wspieranej przez innych pasjonatów. Starania te zaowocowały rozpoczęciem wydawania pierwszych tomów
Biblioteczki Historycznej. Powstały także na nośnikach
audiowizualnych nagrania rozmów z naszymi mistrzami
i nestorami – Archiwum Telewizyjne „Dziedzictwo Hippokratesa”.
Wielką inicjatywą jest zamysł utworzenia na Śląsku Muzeum Historii Medycyny. Zawiązany został Komitet organizacyjny z udziałem władz samorządu terytorialnego
i świata nauki, przedstawicieli innych samorządów medycznych.
Od początku VI kadencji sprawą szczególnej troski ORL
i jej Prezydium był los Domu Lekarza Seniora utworzonego w Sosnowcu sporym nakładem środków finansowych.
Z uwagi na brak wystarczającej liczby lekarzy chętnych
do zamieszkania (początkowo zaledwie trzy osoby),
obiekt nie był użytkowany, a koszty utrzymywania go
były wysokie. Poszukiwano wielu rozwiązań, pozwala-

jących na uruchomienie Domu, przy zminimalizowaniu
kosztów własnych. Początkowo powołano nawet pełnomocnika ds. opracowania koncepcji funkcjonowania
Domu Lekarza Seniora. Wśród rozwiązań problemów
uwzględniając rozeznania poczynione przez Pełnomocnika, rozważano nawet zbycie obiektu. Przeciw temu
gorąco apelowała Komisja Emerytów i Rencistów – jej
członkom najbliższa jest troska o lekarzy seniorów i tam
też przed laty zrodził się pomysł utworzenia miejsca
dla samotnych lekarzy. Ostatecznie znalazło się lepsze
rozwiązanie.
23 listopada 2011 r. na posiedzeniu ORL i za zgodą Rady
podpisana została umowa najmu Domu przez firmę „Jesienna Róża”. W Domu Lekarza Seniora świadczone są
usługi polegające na całodobowej opiece wraz z zakwaterowaniem. Umowa przewiduje pierwszeństwo i opłatę
preferencyjną dla lekarzy. Droga do zawarcia tej umowy
była długa. Szczegóły opisane zostały w sprawozdaniu
na Okręgowy Zjazd Lekarzy w 2012 r. Obecnie wiemy,
że Dom Lekarza Seniora ma swoich mieszkańców. Są
tam również nasi lekarze – seniorzy, nasi Mistrzowie.
Wiemy, że czują się tam dobrze. Izba utrzymuje z nimi
kontakty, są odwiedzani przez lekarzy.
Dużym sukcesem jest uzyskanie w 2011 r. przez Fundację Dom Lekarza Seniora statusu organizacji pożytku
publicznego. Od 2012 r. można dokonać 1% odpisu
od podatku na rzecz naszej Fundacji. ORL w drodze głosowania postanowiła przekazać 150 000 zł ze środków
Komisji Socjalnej z przeznaczeniem na realizację celów
statutowych Fundacji. Rozszerzono również grono beneficjentów Fundacji, która będzie obecnie służyć pomocą
nie tylko mieszkańcom Domu Lekarza Seniora. Zmieniono również nazwę na: Fundacja „Lekarzom Seniorom”.
Wśród działań służących bezpośrednio lekarzom,
wymienić trzeba nakłady na renowację naszej bazy
noclegowej w Warszawie. Remont kosztował sporo, ale
należał się wysłużonemu hotelowi. Korzystający z bazy
mówią, że było warto. Zmieniono także zasady jej funkcjonowania i do jej obsługi wybrano firmę zewnętrzną,
która zapewnia recepcję przez 16 godz. na dobę.
W Domu Lekarza przybyło miejsc parkingowych. Izba
otrzymała od miasta Katowice prawo do nieodpłatnego
użytkowania gruntu o powierzchni 2100 m2 z przeznaczeniem a powiększenie parkingu. Prace trwały długo,
bo i niespodziewanych problemów w toku przygotowań
i realizacji było sporo – zarówno pod ziemią, jak i na
powierzchni związanych z odbudową zieleni. Powiększenie parkingu z pewnością doceniają użytkownicy Domu
Lekarza.
Biuro naszej Izby otrzymało nową centralę telefoniczną,
co zdecydowanie poprawiło możliwości kontaktu z poszczególnymi działami, zwielokrotniona została ilość
możliwych jednoczasowo połączeń.
W Domu Lekarza możliwy jest teraz bezpłatny dostęp do
Internetu dla użytkowników indywidualnych. W ostatnich tygodniach uzyskano szerokopasmowe, światłowodowe łącze internetowe, co poprawi możliwości obsługi
biura w zakresie wymiany danych z centralnymi bazami
danych m.in. rejestru lekarzy i rejestru podmiotów leczniczych.
Przeprowadzono remont dachu oraz wyeksponowano
elewację Domu Lekarza przy współfinansowaniu przez
PZU S.A.

Współpraca z innymi organizacjami
Z inicjatywy prezesa ORL zawarte zostało porozumienie
z Izbą Adwokacką w Katowicach. W myśl porozumienia
obydwa samorządy współdziałają w zakresie ochrony
godności zawodów lekarza, lekarza dentysty oraz adwokata, a nadto służą sobie wzajemnie pomocą przy poszerzaniu ogólnej wiedzy reprezentowanych środowisk
zawodowych oraz zasad etyki zawodowej obu korporacji. Bezpośrednią korzyścią dla lekarzy na co dzień jest
możliwość korzystania z pomocy prawnej, także w formie pogotowia. Obyśmy nie musieli z niej korzystać, ale
w razie potrzeby możliwość taka jest i bywa nierzadko
wykorzystywana. Wiemy o tym, ale wszystkie strony
zachowują tu daleko idącą dyskrecję.
Zawarto także formalne porozumienie z Regionalną
Izbą Gospodarczą. Dotyczy wspierania wzajemnego
w zakresie swoich kompetencji, wymiany doświadczeń
i organizacji szkoleń.
Wśród organizacji z kręgu ochrony zdrowia, choć formalnie niezapisana, to jednak faktycznie zawiązała się
bardzo dobra współpraca z Izbą Aptekarską. Samorządy
nasze szybko i skutecznie porozumiewały się, wymieniały informacjami i współpracowały, szczególnie w okresie
nowelizacji przepisów o refundacji leków. W sposób naturalny wypracowane wówczas drogi porozumienia pozwalają także obecnie, na bieżąco współdziałać, zwłaszcza, kiedy pojawiają się problemy przy nowelizacjach list
refundacyjnych.
Dobrze rozwijała się współpraca także z innymi, sąsiednimi Izbami Lekarskimi, szczególnie z Dolnośląską,
Małopolską i Łódzką. Największym wspólnym przedsięwzięciem było sympozjum w Książu „Przeszłość zrozumieć – przyszłość kształtować”, w którego organizacji
uczestniczyła nasza Izba wspólnie z Dolnośląską, Naczelną i Saksońską Izbą Lekarską. Uczestnicy ocenili go
bardzo wysoko. Szczególne zainteresowanie wzbudziło
opracowanie „Perspektywy zawodowe lekarzy specjalistów na obszarze Izb Lekarskich Śląskiej i Dolnośląskiej
– problemy demograficzne” przygotowane wspólnie
przez obie Izby.
Zawiązano Konferencję Medycznych Towarzystw Naukowych, której celem jest wsparcie władz samorządu
lekarskiego zgodnie z opracowaną przez Zespół Koordynacyjny oraz przyjętą deklaracją i założeniami programowymi.
Celem działania Konferencji jest:
-- reprezentowanie stanowiska towarzystw lekarskich;
-- wskazywanie problemów wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
-- opiniowanie wybranych projektów przepisów prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty;
-- upowszechnianie uchwał Konferencji wśród członków towarzystw lekarskich;
-- upowszechnianie zasad wykonywania zawodu opartych na dowodach naukowych;
-- umacnianie współpracy towarzystw lekarskich z samorządem lekarskim.
Uroczyste podpisanie przystąpienia Towarzystw do Konferencji odbyło się w październiku 2010 r.
Wśród komisji i zespołów problemowych ORL w VI kadencji pojawił się Zespół ds. orzekania i opiniowania
sądowo-lekarskiego. Jego aktywność niewątpliwie
przyczyniła się do korzystnych zmian, jakie pojawiły się
ciąg dalszy na str. 12
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lekarskiej z nestorami okazują się ważnym przeżyciem
dla wszystkich uczestniczących w uroczystości.
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej
Rady Lekarskiej w VI kadencji
ciąg dalszy ze str. 11

w zasadach wynagradzania biegłych za opinie sporządzane na zlecenie sądów.
Z ważnych spraw samorządowych koniecznie wymienić
należy podjęcie we wrześniu 2013 r. uchwały w sprawie przyjęcia informacji dla lekarzy wykonujących
działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej.
Uchwała ta dotyczy poprawnych form podawania do
wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jest to ważny krok
zmierzający do uporządkowania niepokojącego zjawiska reklamowania się lekarzy i podmiotów leczniczych,
czasem w bulwersujących formach. Problem był długo
dyskutowany wspólnie przez OROZ, OSL, Komisję Etyki
Lekarskiej oraz Komisję Prywatnych Praktyk z udziałem
zaproszonego, kompetentnego w sprawie reklamy, pracownika naukowego Uniwersytetu Śląskiego.
W mijającej kadencji kilkakrotnie Prezydium ORL odbyło swoje posiedzenia na terenie delegatur terenowych.
Było to okazją do spotkania się z lekarzami na ich terenie, a także z zarządzającymi ochroną zdrowia i szpitalami oraz z władzami samorządowymi. Ważnym celem
takich wyjazdowych posiedzeń było także wręczenie listów gratulacyjnych i uhonorowanie wyróżniających się
lekarzy w ich własnym środowisku. Było to także okazją
do wielu cennych rozmów z kolegami, którzy nieczęsto
mają potrzebę i czas, by przyjeżdżać do siedziby Izby,
a także z gospodarzami: władzami miast i zarządzającymi ochroną zdrowia. Spotkania takie odbyły się w Raciborzu, Chorzowie, Rybniku, Zawierciu i Wodzisławiu
Śląskim. W delegaturze bytomskiej, mysłowickiej i tarnogórskiej odbyły się spotkania z lekarzami seniorami.
Uaktywniły się środowiska lekarskie delegatur. Ma to
swój wyraz w postaci organizacji Kół Samorządowych
powstałych z potrzeby załatwiania spraw specyficznych, lokalnych. Obok dotychczas jedynego w Szpitalu
Psychiatrycznym w Rybniku powstały jeszcze w Tychach

w WSS nr 1, w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu
i w Zabrzu w PSK nr 1. Wszystkie działają obecnie według ujednoliconego regulaminu.
W zakresie spraw finansowych ważne były posunięcia
zmierzające do wyegzekwowania od naszych kolegówdłużników zaległości składkowych. Ogłoszenie tzw. abolicji odsetkowej pozwoliło odzyskać znaczne kwoty i równocześnie skrócić listę zalegających z opłatą składek.
Dokładniej pisze o tym Skarbnik i Komisja Finansowa.
Dobra kondycja finansowa naszej Izby pozwoliła na to,
że mogliśmy wspomóc pożyczkami Izbę Warszawską
i Dolnośląską. Te gesty solidarności nie spowodowały dla
nas strat finansowych wobec wynegocjowania korzystnych dla obu stron warunków.
Śląska Izba Lekarska należy także do tych, które konsekwentnie upominają się o należny zwrot kosztów poniesionych na realizację zadań przejętych od administracji
państwowej. Problem powtarza się już od lat. Obecnie
izby lekarskie, w tym śląska, są w trakcie procesów
sądowych o zwrot zaległych należności z Ministerstwa
Zdrowia za lata 2007-2009.
Realizując zadania nałożone na Izbę przez ustawę
o izbach lekarskich i wypełniając założenia programowe prezesa Jacka Kozakiewicza, przedstawione na
zjeździe sprawozdawczo-wyborczym jesienią 2009 r.,
ORL starała się jak najlepiej służyć swojej korporacji.
Między innymi dążyła do tego, by pieniądze pochodzące
ze składek lekarzy wracały do nich w jak największej
części. W mijającej kadencji przeznaczono:
-- na pomoc socjalną 1 443 964 zł
-- udzielono 1156 pożyczek z funduszu socjalnego
i funduszu na kształcenie na kwotę 11 273 782,60 zł
-- na nagrody dla lekarzy, którzy po raz pierwszy uzyskali tytuł specjalisty w 816 000 zł
-- środki finansowe przeznaczono m.in. na zapomogi

(pośmiertne, losowe) dla seniorów, stypendia dla
dzieci zmarłych lekarzy, Fundację Lekarzom Seniorom, nagrody dla specjalistów, szkolenia i kursy
doskonalące, działalność delegatur i komisji problemowych oraz hotel „Pro Medico” w Warszawie, Dom
Lekarza Seniora, działalność informacyjną Izby,
dofinansowanie biblioteki lekarskiej.
W różnych formach członkowie ŚIL skorzystali ze środków finansowych Izby (z uwzględnieniem rotacji funduszu pożyczkowego) w kwocie 19 587 132,91 zł.
Staraliśmy się dobrze służyć śląskiej rodzinie lekarskiej.
Czas był trudny, ale w nadchodzącej kadencji – nie
wydaje się, by był łatwiejszy. Jest to czas gruntownych
przemian w organizacji ochrony zdrowia w naszym kraju
i kryzysu w gospodarce i finansach. Także czas narastających lawinowo problemów demograficznych w społeczeństwie i wśród lekarzy. Jak się sprawdziliśmy – Zjazd
Sprawozdawczo-Wyborczy oceni w dyskusji i – przede
wszystkim – przy urnach wyborczych.
Integralną częścią sprawozdania ORL są sprawozdania
przewodniczących komisji i zespołów problemowych
Rady, Mediatora, Rzecznika Praw Lekarzy i Pełnomocnika do Spraw Zdrowia Lekarzy.
Na koniec, już tradycyjnie, pragnę wspomnieć o administracji naszego Biura Izby. Fachowość poszczególnych
działów została doceniona w oficjalnych rankingach biur
izb lekarskich. Życzliwość, dyspozycyjność pracowników
i starania, by aparat administracyjny Izby funkcjonował
sprawnie i na rzecz członków samorządu może być
przykładem dla innych urzędów. Wielkie dzięki za to
składam na ręce pani dyrektor, mgr Wandy GalwasPrasałek.
Sekretarz ORL
Andrzej Postek

Sprawozdanie Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Katowicach
sporządzone dla XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy
Okręgowa Komisja Rewizyjna obradująca w dniu 4 listopada 2013 r. w składzie:
1. Przewodniczący – Krzysztof Olejnik
2. Zastępcy Przewodniczącego:
– Piotr Grzesik
– Ryszard Michalik
3. Członkowie:
– Wiesława Dulęba
– Barbara Goering-Pierożek
– Maciej Kubicz
– Magdalena Rączka-Czech

– Władysław Łoś
– Zbigniew Rok

ła się z materiałami zbiorczymi zawierającymi sprawozdanie z działalności w VI kadencji.

w obecności:
1. Prezesa ORL – Jacka Kozakiewicza
2. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa
3. Dyrektora Biura ŚIL– Wandy Galwas-Prasałek
4. Głównej Księgowej ŚIL – Róży Wróbel

Okręgowa Komisja Rewizyjna, na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, że ŚIL w okresie dziewięciu miesięcy 2013 r. uzyskała przychody w wysokości
6 364 024,71 zł tj. 65,29% wartości zaplanowanej na
rok 2013. Dotychczas nie wpłynęły do izby środki z MZ
należne tytułem refundacji kosztów poniesionych na realizację zadań przejętych od administracji państwowej.
ŚIL, podobnie jak wszystkie izby lekarskie, wprowadziła

przeprowadziła kontrolę działalności finansowej Izby
w okresie dziewięciu miesięcy 2013 r., a także zapozna-

do umowy zaproponowanej przez MZ zapis gwarantujący prawo dochodzenia poniesionych kosztów w pełnej
wysokości, znacznie wyższej jak zaproponowana przez
ministra, pokrywająca zaledwie 20% kosztów. Powyższe
dotychczas nie zostało zaakceptowane. ORL podejmuje
wspólnie z innymi izbami działania, które mają doprowadzić do uzyskania całej kwoty.

-- udziały w innych organizacjach: 108 269,25 zł
-- wartości niematerialne i prawne: 6 612,48 zł
-- środki trwałe w budowie: 40 277,65 zł
Część środków, które wpłynęły do Izby ulokowano
w bankach. Na dzień sporządzenia sprawozdania tj.
30.09.2013 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami
finansowymi:

Okręgowa Komisja Rewizyjna odnotowała również brak
wpływu z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu realizacji
staży podyplomowych. Należność ta zostanie przekazana na konto ŚIL po całkowitym rozliczeniu cyklu szkoleń
dla lekarzy stażystów. ŚIL zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę, w której zagwarantowano kwotę
pokrywającą w całości poniesione z tego tytułu koszty.

Bank PKO BP O/Katowice
-- konto podstawowe: 87 376,01 zł
-- konto pożyczek: 359 923,70 zł
-- konto bioetyki: 121 133,69 zł.

Osiągnięto natomiast planowane przychody w pozycjach:
-- składki członkowskie – 4 737 290 zł (74,99%)
-- wpłaty – 526 810,61 zł (90,83%) znaczną część
w tej pozycji stanowią przychody uzyskane przez
Komisję Bioetyczną – 452 536,60 zł (90,51%)
-- działalność gospodarcza – 389 150,16 zł (77,83%)
-- przychody z reklam – 104 386,24 zł (86,99%)
-- dotacja z NIL na kursy i szkolenia, wpłaty lekarzy
i lekarzy dentystów – 22 361,60 zł (37,27%)
-- odsetki od lokat i obligacji – 424 911,44 zł
(106,23%)
-- inne – 159 114,66 zł (63,65%).
Okręgowa Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała koszty poniesione przez ŚIL w okresie dziewięciu
miesięcy 2013 r. Na rok 2013 przewidziano wydatki
w wysokości 9 660 628 zł. W okresie dziewięciu miesięcy
wydano 5 619 344,83 zł, co stanowi 58,17% (dopuszczalna granica to 75% wartości rocznej). We wszystkich
działach uzyskano oszczędności. Analiza przychodów
i kosztów ŚIL w badanym okresie dziewięciu miesięcy
2013 r. wykazała dodatni wynik finansowy w wysokości 744 679,88 zł przy planowanej wartości rocznej
86 892 zł.
Na dzień 30 września 2013 r. ŚIL dysponowała środkami
finansowymi w następującej wysokości:
-- niematerialne i prawne: 6 612,48 zł
-- majątek trwały:129 124,73 zł
-- nieruchomości + budynki: 10 744 182,27 zł
-- grunty: 102 138,00 zł
Komunikat

Bank Śląski O/Katowice
-- konto podstawowe: 527 595,23 zł
-- konto pożyczek na kształcenie: 9 158,54 zł
-- konto funduszu socjalnego: 13 610,33 zł
-- konto Pro Medico: 63 001,05 zł
-- konto gabinety: 54 289,61 zł
-- konto Pro Doctore: 14 039,55 zł.
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień
30.09.2013 r. stanowi kwotę 10 972,25 zł:
-- kasa podstawowa: 5 514,25 zł
-- ZFSS: 86,00 zł
-- pożyczkowe: 2 613,00 zł
-- środki unijne: 300,00 zł
-- prywatne gabinety: 2 549,00 zł
Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi
1 261 099,96 zł.
Obligacje: 209 842,10 zł
Lokaty OKO: 9 782 776,11 zł.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również
z opinią niezależnego biegłego rewidenta, który przeprowadził audyt sprawozdania finansowego za rok 2012
na zlecenie Komisji.
Z przedstawionej opinii wynika, że sprawozdanie finansowe za rok 2012 zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, przedstawia rzetelnie
i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej
i finansowej Izby.
W związku ze zbliżającym się zakończeniem VI kadencji,
OKR dokonała również podsumowania wyników finansowych w poszczególnych latach oraz w ujęciu zbiorczym.
W mijającej kadencji działalność finansowa Izby we

wszystkich latach wykazywała dodatni wynik finansowy,
dając w efekcie końcowym kwotę 5 737 163,36 zł.
Przychody Izby w omawianym okresie wynosiły
33 411 220,07 zł, z czego na wszystkie rodzaje działalności wydatkowano 27 674 056,71 zł.
Wiele z tych środków w różnych formach (zapomogi,
stypendia, pożyczki, nagrody, gratyfikacje jubileuszowe, biuletyn, środki dla delegatur i komisji problemowych, zawody sportowe, uroczystości okolicznościowe
i inne) wróciło do lekarzy.
W VI kadencji po raz pierwszy w budżecie wyodrębniono
dział „Doskonalenie zawodowe”, w ramach którego na
kursy i szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów wydano 1 302 159,72 zł.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za
dziewięć miesięcy 2013 r., przeanalizowaniem budżetów i ich realizacji w VI kadencji, wysłuchaniu wyjaśnień
Prezesa i Skarbnika ORL, Okręgowa Komisja Rewizyjna
oceniła finansową działalność Izby jako prawidłową. Racjonalne wykorzystanie posiadanych środków przyczyniło się do wzrostu rezerwy budżetowej o 4 048 370,71 zł.
Uwzględniając przedstawione materiały dot. gospodarki
finansowej Izby w VI kadencji, Okręgowa Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o następującej treści:
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
-- pozytywnie ocenia wykonanie w okresie dziewięciu
miesięcy 2013 r. budżetu uchwalonego przez XXXII OZL,
-- zaleca kontynuowanie działań zmierzających do
pełnej refundacji kosztów poniesionych w związku
z realizacją zadań przejętych od organów administracji państwowej,
-- zaleca podjęcie działań prowadzących do uaktywnienia delegatur,
-- z uznaniem odnosi się do decyzji ORL w sprawie
abolicji odsetkowej, w efekcie której na konto Izby
wpłynęła znaczna część zaległych składek,
-- pozytywnie ocenia politykę Izby w zakresie udostępniania lekarzom miejsc noclegowych w bazie
noclegowej „Pro Medico” w Warszawie,
-- z uznaniem odnosi się do gospodarki finansowej ŚIL
w VI kadencji (2009-2013), która przyczyniła się do
zwiększenia jej majątku,
-- z wielkim zadowoleniem przyjmuje działanie ORL
w zakresie nagradzania lekarzy specjalistów, lekarzy zdających LEP i LDEP (obecnie LEK i LDEK) z najlepszymi wynikami oraz obdarowywanie lekarzy
seniorów gratyfikacjami jubileuszowymi,
-- z wielkim uznaniem podkreśla starania ORL w kwestii
organizacji kursów, szkoleń, studiów podyplomowych,
-- z zadowoleniem podkreśla zasługi w pozyskiwaniu
środków z funduszy unijnych na kursy dla lekarzy
i lekarzy dentystów,
-- akceptuje i pozytywnie ocenia decyzję ORL dot. zagospodarowania Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu, pozwalającą uniknąć nieuzasadnionych kosztów
obciążających wynik finansowy Izby,
-- sugeruje ORL bardziej racjonalne wykorzystanie
posiadanych środków finansowych w bezpiecznych
przedsięwzięciach pozwalających na zwiększenie
przychodów,
-- wnioskuje do XXXIII OS-WZL o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za VI kadencję
2009-2013.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Olejnik
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Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby
Lekarskiej w Katowicach
z działalności w VI kadencji (okres 29.11.2009-11.10.2013)
VI kadencja Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Katowicach była okresem wytężonej pracy
i wysiłku całego zespołu rzeczników i pracowników kancelarii.
Najdonioślejszą kwestią mijającej kadencji było wprowadzenie zmian w przepisach ustawy dotyczących działalności organów prowadzących postępowania z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Ustawa z dnia 2.12.2009 r.
o izbach lekarskich, obowiązująca od dnia 1.01.2010 r.
wprowadziła wiele zmian i nowości, porządkując szereg
zagadnień prawnych w tej materii. Jednocześnie, codzienna praktyka wykazała konieczność dalszych nowelizacji
usprawniających działania w zakresie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy, co stało się jedną z inicjatyw rzecznika ŚIL w Katowicach, jako przewodniczącego Konwentu
Okręgowych Rzeczników. Podjęte działania spowodowały
nawiązanie współpracy z Ministerstwem Zdrowia, dzięki
czemu konieczne zmiany legislacyjne w ustawie będą
miały nadany priorytetowy charakter.
Kalendarium VI kadencji:
Rok 2009:
Zwiększenie ilości spraw kierowanych przez Rzecznika
Praw Pacjenta przy NFZ, w tym przede wszystkim stomatologicznych z zakresu protetyki. Organ ten zrezygnował
z własnego biegłego i tym samym uznał kompetencje
rzecznika do oceny refundowanych prac protetycznych.
Rok 2010:
Wzrasta ilość zawiadomień oraz prawomocnych decyzji
od organów ścigania i sądów powszechnych na temat
aktualnie prowadzonych lub zakończonych postępowań
o popełnienie błędu medycznego. Analiza zgromadzonych materiałów wykazała, że wiele decyzji organów
opartych było na opiniach biegłych, które w swej treści
zawierały błędy natury formalnej oraz merytorycznej.
Dało to przyczynek do podjęcia kolejnej inicjatywy rzecznika w zakresie zmian legislacyjnych zmierzających do
tego, by nadzór nad działalnością biegłych mogła sprawować właściwa izba lekarska jako gwarant jakości tej
jakże ważnej funkcji publicznej – biegłego sądowego.
W chwili obecnej, przy współpracy z samorządem adwokackim, przedstawicielami środowiska naukowego oraz
Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia,
trwają prace w tym zakresie.
Duże oczekiwania środowiska dotyczące roli mediatora (funkcji wprowadzonej nową ustawą) w sprawach
prowadzonych przed rzecznikiem odpowiedzialności
zawodowej niestety nie zostały, zgodnie z obawami
rzecznika, spełnione. Przepisy, które nie dają możliwości zakończenia postępowania w wyniku porozumienia
stron przed mediatorem, skutecznie zniechęcają strony
do skorzystania z tej formy rozstrzygnięcia konfliktu.
Sukcesem kończyły się jedynie te postępowania, które
tyczyły nieetycznego zachowania lekarza w rozumieniu
skarżących, a wyjaśnione przed rzecznikiem, a następnie mediatorem, satysfakcjonowały strony, a ugoda
wobec braku znamion naruszenia zasad KEL nie skutko-

wała dalszym prowadzeniem sprawy.
Bardzo dobrze została oceniona również roczna współpraca z Okręgowym Sądem Lekarskim jako organem
II instancji w prowadzonych postępowaniach odwoławczych, zmiana przepisów spowodowała przede wszystkim
przyśpieszenie procedur. Istotnym wydaje się być również ułatwienie udziału stron i rzecznika w postępowaniach odwoławczych przed OSL.
W 2010 r. zorganizowano dwa wyjazdowe szkolenia
zespołu rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sędziów ŚIL, które odbyły się przy udziale zaproszonych
gości, między innymi z przedstawicielem Okręgowej Rady
Adwokackiej w Katowicach, przedstawicielem Sądu Okręgowego w Katowicach i dyrektorem Śląskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ.
Rok 2011:
Wprowadzenie w życie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz – co za tym idzie – likwidacja stanowiska Rzecznik Praw Pacjenta przy wojewódzkich oddziałach NFZ, spowodowało zwiększenie ilości
spraw przekazywanych przez tę instytucję do rzecznika,
częstokroć w sprawach, w których nie ma przesłanek
z zakresu odpowiedzialności zawodowej. Taka zasada
działania zaczęła bardzo absorbować działalność rzecznika (do 20% prowadzonych spraw), narażając tym samym
Izbę lekarską na ponoszenie dodatkowych kosztów.
Coraz częściej nowe skargi zaczęły w swej treści zawierać
cały szereg zarzutów, które nie dotyczyły odpowiedzialności zawodowej lekarza, bądź stały się przyczynkiem
skonstruowania skargi przeciwko lekarzowi, a u ich podłoża leżały nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu
służby zdrowia.
W 2011 r. odbyły się dwa szkolenia rzeczników i sędziów
naszej Izby dotyczące spraw bieżących, jak również
zmian w interpretacji przepisów, a co za tym idzie zasad
funkcjonowania organów dyscyplinarnych. Znaczenie
dydaktyczne tych spotkań zostało podkreślone poprzez
przyznanie akredytacji przez NIL umożliwiających uzyskanie przez uczestników punktów edukacyjnych.
W omawianym okresie odbyło się również spotkanie
Okręgowego Rzecznika z przedstawicielami Prokuratury
Okręgowej w Katowicach, mające na celu usprawnienie
przepływu informacji między organami reprezentującymi powszechny wymiar sprawiedliwości, a rzecznikiem
odpowiedzialności zawodowej ŚIL.
Z inicjatywy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Katowicach odbyło się szkolenie pracowników Kancelarii OROZ z całego kraju.
Z inicjatywy Naczelnego Rzecznika oraz Okręgowego
Rzecznika w Katowicach jako przewodniczącego Konwentu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej zorganizowane zostały trzykrotnie konwenty
Okręgowych Rzeczników wszystkich izb. Organizacja tych
spotkań to zasługa biura naszej Izby.
W 2011 r. odbyła się wizytacja Kancelarii OROZ przez
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
która zakończyła się wydaniem pozytywnej opinii o na-

szym funkcjonowaniu i uzyskaliśmy bardzo dobrą ocenę.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej występował z licznymi inicjatywami w zakresie interpretacji przepisów ustawy o izbach lekarskich współpracując
w tym zakresie z Naczelnym Rzecznikiem, a w sprawie
inicjatyw dotyczących zmiany ustawy z komisją legislacyjną ORL w Katowicach.
Rok 2012:
Następuje wzrost ilości zawiadomień kierowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach na
lekarzy, którzy prowadzą działalność w zakresie medycyny pracy bez uprawnień lub bez zgłoszenia placówki
(NZOZ, indywidualna praktyka) do właściwego rejestru.
W konsekwencji, w omawianych przypadkach część
spraw zostaje skierowanych do sądu lekarskiego z tytułu
rażącego naruszenia obowiązujących przepisów. Biorąc
pod uwagę skalę zjawiska, rzecznik podjął działania edukacyjne na forum Pro Medico.
Omawiana już wyżej kwestia skarg na leczenie protetyczne kierowane do rzecznika przez NFZ zaowocowało przekazaniem do konsultantów wojewódzkiego i krajowego,
na ich prośbę, danych statystycznych wskazujących skalę
problemu.
Kancelaria Okręgowego Rzecznika podjęła działania
zmierzające do wykorzystania do celów naukowych
posiadanych materiałów. Podjęła w tym zakresie współpracę ze studium doktoranckim Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach.
W 2012 r. odbyły się dwa szkolenia rzeczników dotyczące
spraw bieżących, jak również zmian w interpretacji przepisów, a co za tym idzie zasad funkcjonowania organów
dyscyplinarnych. Jedno z nich odbyło się z udziałem
rzeczników Małopolskiej Izby Lekarskiej. Znaczenie
merytoryczne tych spotkań zostało podkreślone poprzez
przyznanie akredytacji NIL umożliwiających uzyskanie
przez uczestników punktów edukacyjnych.
Z inicjatywy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Katowicach odbyło się drugie szkolenie
pracowników Kancelarii OROZ z całego kraju.
Z inicjatywy prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Naczelnego Rzecznika oraz Okręgowego Rzecznika w Katowicach, jako przewodniczącego Konwentu
Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej,
zorganizowane zostało spotkanie pięciu ościennych izb
lekarskich, połączone z konwentem prezesów, sędziów
i rzeczników z całego kraju. W organizacji przedsięwzięcia udział brało biuro OROZ oraz biuro ŚIL.
Równocześnie część Zespołu OROZ w Katowicach podjęła
własne inicjatywy w zakresie doskonalenia w temacie
prawa medycznego (uczestnictwo w studiach podyplomowych z prawa medycznego współorganizowanych przez
naszą Izbę).
Rok 2013 (stan na dzień 11.10.2013):
Przy stałej realizacji ustawowych zadań wynikających
z rozdziału 5 ustawy o izbach lekarskich, rzecznik w chwili obecnej uczestniczy w następujących inicjatywach:

-- zmiany legislacyjne w ustawie o izbach lekarskich,
-- zmiany legislacyjne w zakresie wykonywania funkcji
biegłego sądowego.
Należy podkreślić doskonałą współpracę z pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów ORL
– dr Dorotą Rzepniewską, która zaowocowała ustaleniem jednolitych zasad wspólnego postępowania, mających za zadanie wyegzekwowanie od kolegów mających
problemy z uzależnieniami skutecznego podjęcia przez
nich leczenia.
Działalność rzecznika stale opiera się na współpracy
z Zarządem Służby Więziennej w obszarze rozpatrywania
skarg osób osadzonych. Szkolenie w ramach Konwentu
Okręgowych Rzeczników w dniach 4-06.10.2013 r. zorganizowane przez OROZ Katowice z czynnym udziałem
lekarza i prawnika więziennej służby zdrowia pozwoliło wypracować schematy postępowania w tych bardzo
specyficznych sprawach. W części roboczej spotkania
opracowano i uzgodniono wszystkie propozycje zmian le-

gislacyjnych w ustawie o izbach lekarskich w odniesieniu
do działalności organów dyscyplinarnych izb lekarskich.
Wagę tych działań podkreśla udział w spotkaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia doktora Igora
Radziewicz-Winnickiego.
Felietony w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej Pro Medico
mają na celu informowanie kolegów i koleżanek o bieżących problemach prawno-medycznych z punktu widzenia
rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
Szczególne podziękowania należą się dla zespołowi radców prawnych za merytoryczną pomoc i wsparcie w prawidłowym interpretowaniu aktów prawnych w odniesieniu tak do indywidualnych problemów wynikających
z prowadzonych spraw, jak i szerszych aspektów prawnomedycznych wynikających w trakcie bieżącej pracy.
W VI kadencji Zespół Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pracował w 64 osobowym składzie
– Okręgowego Rzecznika i 63 Zastępców (57 lekarzy

i siedmioro lekarzy dentystów). Zjazd w 2011 r. podjął
uchwałę określając ilość rzeczników na 72 osób, wobec
powyższego w chwili obecnej dziewięć mandatów pozostaje do objęcia.
Zestawienie kadencji najbardziej zasłużonych Zastępców
OROZ:
dr Barbara Lubaś-Nitecka – I, II, III, IV, V, VI
dr Jacek Bera – II, III, IV, V, VI
dr Franciszek Chmielak – I, II, IV, V, VI
dr Franciszek Hadasik – II, III, IV, V, VI
dr Andrzej Krzywiecki – II, III, IV, V, VI
dr Barbara Opalińska – II, III, IV, V, VI
dr Jerzy Pieniążek – II, III, IV, V, VI
dr Andrzej Wcisło – II, III, IV, V, VI
dr Aleksander Zajusz – II, III, IV, V, VI
Była to bardzo smutna kadencja, ponieważ odeszli od
nas dwaj wspaniali lekarze, doskonali Rzecznicy, Koledzy
i Przyjaciele: Dr Andrzej Stańkowski i Dr Jerzy Borys. Na
zawsze pozostali w Naszych sercach i pamięci.

Ruch spraw:
Rok

Wpływ

Odmowa
wszczęcia
postępowania

Umorzenie
postępowania
wyjaśniającego

Wniosek
o ukaranie do OSL

Inny sposób
zakończenia

Ogółem
zakończono

29.11. – 31.12.2009

15

7

5

1

0

13

2010

225

45

88

14

15

162

2011

286

100

150

28

38

316

2012

266

128

132

27

11

298

1.01. – 11.10.2013

225

70

75

26

13

184

RAZEM

1017

350

450

96

77

973

Należy zwrócić uwagę, że każdego roku pewna ilość
spraw nie zostaje zakończona i przechodzi na następny
okres. W związku z powyższym ilość postępowań prowadzonych w danym roku obliczeniowym jest większa
o ilość tych spraw w wykazie.
Porównanie wszystkich kadencji, w zakresie
ilości spraw i wniosków o ukaranie skierowanych do OSL:

I kadencja – 436 spraw (44 wnioski o ukaranie skierowane do OSL)
II kadencja – 659 spraw (42 wnioski o ukaranie skierowane do OSL)
III kadencja – 868 spraw (55 wniosków o ukaranie skierowanych do OSL)
IV kadencja – 733 spraw (91 wniosków o ukaranie skierowanych do OSL)
V kadencja – 888 spraw (99 wniosków o ukaranie skie-

rowanych do OSL)
VI kadencja – 1017 spraw (96 wniosków o ukaranie skierowanych do OSL) na dzień 11.10.2013 r.)
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
Tadeusz Urban

VI Kadencyjne Sprawozdanie Okręgowego
Sądu Lekarskiego Śląskiej Izby Lekarskiej

za okres od 2010 do 30.09.2013 roku
2010 r. ilość spraw które wpłynęły do OSL
82
+ 11 do rozpatrzenia z 2009 r
93

ilość spraw rozpatrzonych przez OSL
82

wnioski o ukaranie – 18
zażalenia na postanowienia – 64

sprawy przekazane przez OSL do NSL
(odwołania) – 4

2011 r. ilość spraw które wpłynęły do OSL
121

ilość spraw rozpatrzonych przez OSL
114

wnioski o ukaranie – 31
zażalenia na postanowienia – 90

sprawy przekazane przez OSL do NSL
(odwołania) – 4

2012 r. ilość spraw które wpłynęły do OSL
131

ilość spraw rozpatrzonych przez OSL
107

wnioski o ukaranie – 33
zażalenia na postanowienia – 98

sprawy przekazane przez OSL do NSL
(odwołania) – 10

2013 r. ilość spraw które wpłynęły do OSL
do 30.09.2013 r.
77

ilość spraw rozpatrzonych przez OSL
86

wnioski o ukaranie – 33
zażalenia na postanowienia – 53

sprawy przekazane przez OSL do NSL
(odwołania) – 4

łącznie
411 +11 = 422

389

wnioski o ukaranie – 115
zażalenia na postanowienia –
305

22
ciąg dalszy na str. 16
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VI Kadencyjne Sprawozdanie Okręgowego
Sądu Lekarskiego Śląskiej Izby Lekarskiej
ciąg dalszy ze str. 15

W VI kadencji w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Katowicach wydano następujące orzeczenia:
----------

umorzenie – 11
uniewinnienie – 30
upomnienie – 46
nagana – 26
zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach
organizacyjnych ochrony zdrowia na okres 5 lat – 1
zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres
1 roku – 1
zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres
5 lat – 1
ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres 2 lat – 2
ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu za-

wodu lekarza na okres 6 miesięcy – 1
-- publikacja orzeczenia w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej – 3
-- kara pieniężna – 2.
W okresie kadencyjnym rozprawy prowadzone przed
Okręgowym Sądem Lekarskim objęły łącznie – 115 obwinionych lekarzy.
Członkowie Sądu Lekarskiego uczestniczyli w 129 rozprawach oraz 262 posiedzeniach niejawnych i jawnych.
Uwagi i wyjaśnienia dotyczące sprawozdania VI kadencji:
1. Do ilości spraw, które wpłynęły do Sądu, wliczane są
również prośby z innych izb lekarskich o przesłuchanie świadków w ramach pomocy prawnej, jak również
wnioski Rzecznika o zwieszenie postępowania.

2. Jeden wniosek o ukaranie może zawierać zarzuty
odnośnie kilku lekarzy. Kary są orzekane oddzielnie
do każdego przedstawionego zarzutu.
3. Sprawy z danego roku niezakończone w tym roku
przechodzą na rok następny.
4. Liczbę odwołań od orzeczeń Okręgowego Sądu Lekarskiego do Naczelnego Sądu Lekarskiego podano łącznie niezależnie od strony, która to odwołanie składa
(pokrzywdzony, ukarany, rzecznik).
5. Publikację orzeczenia w biuletynie Śląskiej Izby
Lekarskiej można dokonać dopiero po jego uprawomocnieniu.
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. Stefan Stencel
mgr prawa

Sprawozdanie Mediatora Śląskiej
Izby Lekarskiej
Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich z dnia 2.12.2009 r.
wprowadzono instytucję mediatora. Od 3.02.2010 r.
Okręgowa Rada Śląskiej Izby Lekarskiej powierzyła to
stanowisko mojej osobie.
W okresie sprawozdawczym prowadziłem mediacje
w 23 sprawach.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zlecił
19 spraw, Okręgowy Sąd Lekarski zlecił jedną sprawę.
Na prośbę prezesa ŚIL prowadziłem dwie sprawy oraz
dwie sprawy na prośbę członków naszej Izby, przy czym
jednej z nich nie udało się rozpocząć, gdyż Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej sprzeciwił się prowadzeniu
mediacji.

Jedna sprawa dotyczyła mediacji w sprawie rezygnacji
z członkostwa w ORL lekarza tajnego współpracownika
służb TW według IPN.
W ośmiu sprawach udało się doprowadzić do ugody,
w jednej do symbolicznego zadośćuczynienia, zaś w pozostałych udało się doprowadzić do dialogu, zamiast
zaostrzenia konfliktu.
Mediacje, w których nie udało się doprowadzić do ugody,
dotyczyły żądań zadośćuczynienia finansowego znacznej
wysokości.
W tym czasie jako mediator interweniowałem na prośbę
kolegów lekarzy w sprawach przejęcia do leczenia z oddziałów szpitalnych do ośrodków o najwyższej referencji.

Przykrą obserwacją mediatora jest częsty brak solidarności zawodowej w naszym środowisku lekarskim, dlatego
ugoda znaczy więcej niż zwycięstwo.
Na prośbę prezesa ŚIL Jacka Kozakiewicza odbyło się
wspólne posiedzenie Komisji ds. Etyki Lekarskiej, gdzie
omówiono między innymi temat przyjęcia w przyszłości
stanowiska Mediatora ŚIL na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Etyki Lekarskiej.
Mediator Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach
Zygfryd Wawrzynek

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika
ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów
za okres 2010-2013 r.
Moja działalność, jako pełnomocnika na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej rozpoczęła się z chwilą powołania
mnie na to stanowisko przez Okręgową Radę Lekarską
w 2007 r. Stanowisko pełnomocnika zostało wówczas
ustanowione na podstawie postanowienia Naczelnej
Rady Lekarskiej w sprawie organizacji pomocy lekarzom
i lekarzom dentystom, których stan zdrowia ogranicza
lub uniemożliwia wykonywanie zawodu. Po wyborach
w 2010 r. zostałam poproszona o kontynuację mojej
działalności na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej przez
prezesa ORL, dr. n. med. Jacka Kozakiewicza.
Od początku mojej działalności na terenie Izby uczestniczyłam w ogólnopolskich spotkaniach pełnomocników
w Warszawie, które cyklicznie co około 12 miesięcy
odbywają się pod patronatem prezesa NRL. Starałam
się wdrażać podjęte na spotkaniach postanowienia na
terenie ŚIL. W listopadzie 2012 r. na dorocznym spo-

tkaniu pełnomocników wygłosiłam wykład na temat:
„Współpraca różnych organów izby lekarskiej w interwencji pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy, wobec lekarza
z problemem uzależnienia i innym problemem zdrowotnym, na podstawie własnych doświadczeń”.
Od 2008 r. na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej działa
biuro pełnomocnika. Przyjmuję w nim lekarzy z różnymi problemami zdrowotnymi, w każdy piątek i sobotę
przez okres kilku godzin (od 15.00-18.00). Na spotkania lekarze są zapraszani listownie. Każdy list zawiera
podstawowe informacje o zasadach, na jakich funkcjonuje w Izbie pełnomocnik oraz czas i miejsce spotkania,
a także numer telefonu kontaktowego.
Dane lekarzy zgłaszających się na interwencje do pełnomocnika odnotowywane są w dokumentacji poufnej,
która jest przechowywana w biurze na terenie Izby.
Informacje o mojej działalności znajdują się w naszej

gazecie branżowej Pro Medico oraz na stronie internetowej ŚIL.
W ciągu ubiegłej kadencji spotkałam się z kilkudziesięcioma lekarzami członkami naszej Izby. Prowadziłam w tym czasie, w poszczególnych latach: w 2010
– 12 spraw, w 2011 – sześć spraw, w 2012 – osiem
spraw, w 2013 do końca września – sześć spraw.
W większości przypadków spotykałam się z lekarzami
przez okres dwóch lat, w pierwszym roku co trzy miesiące, w drugim roku co 3-6 miesięcy. W ponad połowie
przypadków problemy dotyczyły uzależnień, w dwóch
przypadkach współuzależnienia, gdzie udzielałam pomocy lekarzom – członkom rodzin osoby uzależnionej,
w kilku przypadkach zgłaszali się do mnie lekarze z innymi niż uzależnienie zaburzeniami psychicznymi.
W sześciu przypadkach lekarze zgłosili się po interwencji swoich przełożonych, którzy kontaktowali się ze

mną w sprawach podwładnych. W takich przypadkach
pomagałam przygotowywać porozumienie między przełożonymi i lekarzami z problemem, które zawierało
informacje o częstotliwości spotkań z pełnomocnikiem,
zakresie informacji, jakich pełnomocnik może udzielać
przełożonemu odnośnie leczenia lekarza z problemem.
Powyższe ustalenia były formułowane jako kontrakt dotyczący indywidualnie każdej sytuacji z osobna.
Wszystkie osoby z problemem uzależnienia podjęły
leczenie odwykowe. W dwóch przypadkach lekarze
leczenie przerwali, nie kontynuowali spotkań z pełnomocnikiem. Wielu lekarzy skorzystało z terapii w stacjonarnym ośrodku odwykowym, kilku w dziennym oddziale terapii uzależnień, a pięciu w poradni odwykowej.
Prowadziłam ponadto regularne spotkania z lekarzami,
którzy podjęli ze mną współpracę w poprzednich latach
mojej działalności.
W przypadkach lekarzy z problemem uzależnienia ustalałam miejsca w ośrodkach odwykowych stacjonarnych
i ambulatoryjnych, monitorowałam stan zdrowia i postępy terapii. Kilkakrotnie zgłaszali się lekarze – członkowie rodzin osób z problemem uzależnienia (będący
i niebędący lekarzami). Starałam się udzielać im wyczerpujących informacji i wszelkiej pomocy przy leczeniu
osób z rodzin lekarskich, udzielałam wsparcia i pomocy
medycznej (o ile sytuacja tego wymagała), lekarzom
dotkniętym przez problem alkoholowy w rodzinie.

W przypadkach, gdy prowadziłam spotkania z lekarzami cierpiącymi na inne niż uzależnienie zaburzenia psychiczne, motywowałam lekarzy do regularnego leczenia
psychiatrycznego, zapoznawałam się z wynikami badań
oraz kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego, spotykałam się z rodzinami, informując o możliwościach
leczenia i wsparcia.
Z prośbą o interwencję w sprawie lekarzy z problemem
uzależnienia i zdrowia psychicznego, kontaktowali się
ze mną drogą telefoniczną, mailową i bezpośrednio zarówno członkowie rodzin lekarzy, jak i instytucje (pracodawcy, oddziały szpitalne, w których hospitalizowani
byli lekarze z podejrzeniem istnienia uzależnienia). Nie
wszystkie osoby po telefonie zgłaszały się na umówione
spotkania. Podkreślam, że wielokrotnie byłam proszona
przez organy Izby o spotkanie z lekarzem z problemem,
częstokroć moje zaproszenie nie spotykało się z odzewem, o czym informowałam.
Od początku kadencji współpracuję z Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach,
dr. n. med. Tadeuszem Urbanem. W 2012 r. kontaktowałam się z trzema lekarzami po interwencji OROZ,
podobnie w roku bieżącym. W tych sześciu przypadkach
za każdym razem informowałam Rzecznika o tym, czy
lekarz stawił się na spotkanie, a jeśli tak, to jaka jest
moja ocena jego stanu zdrowia.
Starałam się nawiązać kontakt ze społecznością Leka-

rzy Trzeźwiejących. Spotkałam się z lekarzami, którzy
pozostają od wielu lat w abstynencji. Kilku lekarzy,
którzy od lat utrzymują abstynencję, zaoferowało swoją
pomoc kolegom i koleżankom dopiero rozpoczynającym
leczenie odwykowe. Osoby te podały numery telefonów
kontaktowych i zadeklarowały wsparcie w razie takiej
potrzeby.
W czerwcu 2013 r. przyjęłam zaproszenie na doroczny Zjazd Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wiśle, gdzie na
zebraniu kierowników oddziałów wygłosiłam wykład
o działalności pełnomocnika na terenie naszej Izby oraz
o możliwościach współpracy przełożonych w interwencji
wobec lekarza z problemem.
Przygotowałam i opublikowałam kilka artykułów dotyczących problemu uzależnienia w środowisku medycznym, m.in. w Pro Medico, gazecie branżowej „Lekarz”
i czasopiśmie „Rynek Zdrowia”. Udzieliłam kilku wywiadów m.in. dla „Gazety Wyborczej”, „Dziennika Zachodniego”, „Radia Eska”. Takie publikacje zazwyczaj
zwiększały zainteresowanie moją działalnością, co owocowało mailami, telefonami oraz w kilku przypadkach
samodzielnym zgłaszaniem się lekarzy z problemem
z prośbą o pomoc do pełnomocnika.
Pełnomocnik do Spraw Zdrowia Lekarzy
i Lekarzy Dentystów ORL w Katowicach
dr Dorota Rzepniewska

Sprawozdanie Rzecznika Praw Lekarzy
Od kwietnia 2010 r. sprawuję funkcję Rzecznika Praw
Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej.
Zgodnie z Uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej (nr 187/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 roku),
zadaniem Rzecznika Praw Lekarzy jest podejmowanie
działań dla obrony indywidualnych i zbiorowych interesów członków ŚIL w przypadku naruszania ich dóbr osobistych, nietykalności cielesnej bądź użycia w stosunku
do nich obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu
w toku postępowania karnego lub innego, w związku
z wykonywaniem zawodu lekarza. Wyłączeniu podlegają
sprawy dotyczące lekarzy, prowadzone przed organami izb lekarskich.

W przedstawianym okresie sprawozdawczym do Biura
Rzecznika Praw Lekarzy wpłynęły 42 sprawy, w tym
38 spraw szczegółowych, dotyczących konkretnych lekarzy
i lekarzy dentystów oraz cztery sprawy ogólne. Rzecznik
zajmował się przede wszystkim sprawami dotyczącymi
agresji słownej, zniewag i gróźb pod adresem lekarzy ze
strony pacjentów lub ich rodzin. Wstawiał się za lekarzami
u pracodawców w związku z konfliktami w miejscu pracy,
interweniował w organach policji w sprawie pomówienia lekarzy na stronie internetowej. Opiniował wnioski
o przyznanie pomocy finansowej ze strony Izby Lekarskiej
w przypadkach ciężkiej sytuacji materialnej lekarzy po
utracie przez nich możliwości pracy i zarobkowania.

W czasie trwania kadencji Rzecznik zauważył, jak duża
jest różnorodność problemów, z jakimi stykają się lekarze wykonujący ten zawód i z którymi zwracają się o pomoc do Biura Rzecznika Praw Lekarzy. Każda sprawa jest
nieco inna, indywidualna i wymaga dużej uwagi, przemyślenia. Dzięki aktywnej współpracy Rzecznika z Biurem
Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
wszystkim lekarzom, którzy zwrócili się o pomoc i poradę
udzielono wsparcia oraz pomocy prawnej.
Rzecznik Praw Lekarzy ŚIL
dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że projekt Śląskiej Izby Lekarskiej
„Pro Doctore – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych
w Województwie Śląskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów
i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego został przyjęty do realizacji.
W ramach projektu w ciągu dwóch lat zorganizowanych zostanie 16 edycji kursów specjalizacyjnych
„Zdrowie Publiczne”.
W kursach będą mogli uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali, bądź zatrudnieni na terenie
województwa śląskiego. Kursy będą bezpłatne.
Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2013 roku.
Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej
Śląskiej Izby Lekarskiej: www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore
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Obwieszczenia Przewodniczącego Komisji Wyborczej
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.
Na podstawie art. 24 pkt 7 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), §30 Regulaminu wyborów do
organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., §1 uchwały Nr 1/2013
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXXIII
Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy oraz protokołu komisji skrutacyjnej, obwieszcza się, co następuje:
O wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017
zostali wybrani:
1. lek. dent. Dulęba Wiesława
5. lek. Łoś Władysław
2. lek. dent. Goering-Pierożek Barbara
6. lek. Michalik Ryszard
3. lek. Grzesik Piotr
7. lek. Olejnik Krzysztof
4. lek. Kubicz Maciej
8. lek. Rączka-Czech Magdalena
O wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji
Wyborczej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017
zostali wybrani:
1. lek. Bieńko Teresa
2. lek. Biniszkiewicz Tomasz
3. lek. Borysławski Stanisław
4. lek. Cholewka Andrzej
5. lek. Dobosz Dariusz
6. lek. Gajdosz Mieczysław
7. lek. Gmerczyński Marek
8. lek. Góral Grzegorz
9. lek. Grzesiak-Kubica Ewa
10. lek. Heyda Janusz
11. lek. dent. Kiełkowski Rafał
12. lek. Kolebacz Bogdan
13. lek. Korniak Danuta

14. lek. Łopacz-Stoczek Stefania
15. lek. Majewski Włodzimierz
16. lek. Potempa Marek
17. lek. Rdes Jerzy
18. lek. dent. Sommerlik-Biernat
Aleksandra
19. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska
Alina
20. lek. Włoszczyńska Ewa
21. lek. Wołkowski Janusz
22. lek. Wyrobiec Grzegorz
23. lek. Zyska Michał

O wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady
Lekarskiej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1.lek. dent. Baron Antoni
2. lek. dent. Borgiel-Marek Halina
3. lek. Borysławski Stanisław
4. lek. Cholewa Zenon
5. lek. Cieślicki Jan
6. lek. Depta Eugeniusz
7. lek. Dobosz Dariusz
8. lek. Duda Wiesław
9. lek. Dziedzic Mieczysław
10. lek. Frey Krystian
11. lek. Glińska Anna
12. lek. Góral Grzegorz

13. lek. Gruenpeter Paweł
14. lek. Hamankiewicz Maciej
15. lek. Heyda Janusz
16. lek. dent. Jurczak Adam
17. lek. dent. Kiełkowski Rafał
18. lek. Klosa Zygmunt
19. lek. Kopocz Stefan
20. lek. Korniak Danuta
21. lek. Lekston Andrzej
22. lek. Markowski Jarosław
23. lek. Marquardt Wojciech
24. lek. Mendel Żywisław

25. lek. Michalak Janusz
26. lek. Milejski Janusz
27. lek. dent. Mysiak Stanisław
28. lek. Ochudło Stanisław
29. lek. Olender Jacek
30. lek. Pabis Jerzy
31. lek. Pojda Stefan
32. lek. Postek Andrzej
33. lek. Potempa Marek
34. lek. dent. Prudel Norbert
35. lek. Rdes Jerzy

36. lek. Rogala-Poborska Iwona
37. lek. Romańczyk Tomasz
38. lek. Seredyński Marek
39. lek. dent. Sommerlik-Biernat
Aleksandra
40. lek. Sosada Krystyn
41. lek. Szwed Zygmunt
42. lek. Wawrzynek Zygfryd
43. lek. Zimoń Urszula
44. lek. Ziora Katarzyna

O wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego
Sądu Lekarskiego w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach na okres kadencji 2013-2017
zostali wybrani:
1. lek. Binkiewicz Przemysław
2. lek. Byrski Mariusz
3. lek. Czyrnik Bogusława
4. lek. Dyrda Adam
5. lek. Finik Maciej
6. lek. Flak Maria
7. lek. dent. Górska-Pudlik Elżbieta
8. lek. Grabowski Tomasz
9. lek. Gruca Andrzej
10. lek. dent. Gucze Paweł
11. lek. Hawranek Marek
12. lek. Iwańska Jadwiga
13. lek. Iwański Grzegorz
14. lek. dent. Jachimiak Irena
15. lek. Kielan-Postek Iwona
16. lek. Kies Anna
17. lek. Kocot Jacek
18. lek. Kondracki Maciej
19. lek. dent. Krupiński Józef

20. lek. Mandat Mirosława
21. lek. Miklasińska Jadwiga
22. lek. Miklasiński Daniel
23. lek. Mleczko Wojciech
24. lek. Nasiek-Palka Anna
25. lek. Nasiłowski Władysław
26. lek. Ociepka Bożena
27. lek. Pruszowski Jan
28. lek. Sielańczyk Andrzej
29. lek. Stasiów Andrzej
30. lek. Stefaniak Jarosław
31. lek. Stencel Stefan
32. lek. Szozda Ryszard
33. lek. Tyczyński Andrzej
34. lek. dent. Warmuziński Zenon
35. lek. Włusek Mariusz
36. lek. Wojciechowska-Wieja Anna
37. lek. Zakrzewska Marzena

O wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. dent. Borgiel-Marek Halina
2. lek. Borysławski Stanisław
3. lek. Cieślicki Jan
4. lek. Dziedzic Mieczysław
5. lek. Finik Maciej
6. lek. Frey Krystian
7. lek. Gawron Jacek
8. lek. Góral Grzegorz
9. lek. Gruenpeter Anna
10. lek. Gruenpeter Paweł

11. lek. dent. Gucze Paweł
12. lek. Hamankiewicz Maciej
13. lek. dent. Jurczak Adam
14. lek. dent. Kiełkowski Rafał
15. lek. Kocot Jacek
16. lek. Kopocz Stefan
17. lek. Korniak Danuta
18. lek. Kozakiewicz Jacek
19. lek. Kurek Józef
20. lek. Majewski Włodzimierz

21. lek. Marquardt Wojciech
22. lek. Mendel Żywisław
23. lek. Milejski Janusz
24. lek. Niwiński Maciej
25. lek. Pabis Jerzy
26.lek. dent. Paszek Ewa
27. lek. Postek Andrzej
28. lek. Potempa Marek
29. lek. dent. Prudel Norbert
30. lek. Rdes Jerzy
31. lek. Romańczyk Tomasz

32. lek. dent. Sommerlik-Biernat
Aleksandra
33. lek. Sosada Krystyn
34. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska Alina
35. lek. Swoboda Kazimierz
36. lek. Szozda Ryszard
37. lek. Tiszler Adam
38. lek. Urban Tadeusz
39. lek. Wawrzynek Zygfryd
40. lek. Zimoń Urszula
41. lek. Ziora Katarzyna

O wynikach wyborów na stanowisko Prezesa
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach na okres kadencji 2013-2017 został wybrany Jacek Kozakiewicz.
O wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach na okres kadencji
2013-2017 został wybrany Tadeusz Urban.
O wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach, ogłasza się, że:
Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach na
okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:
1. lek. Antosz Zbigniew
2. lek. Bajor Monika
3. lek. Barańska Maria

4. lek. Bera Jacek
5. lek. Biniszkiewicz Tomasz
6. lek. Bon-Bałazińska Joanna

7. lek. Brodala Leszek
8. lek. Cebula-Byrska Ilona
9. lek. dent. Charciarek Urszula
10. lek. Chmielak Franciszek
11. lek. Czecior Eugeniusz
12. lek. Darocha Zbigniew
13. lek. dent. Dawiec Grzegorz
14. lek. Dąbal Mirosław
15. lek. Dolczak Ludmiła
16. lek. Dosiak Małgorzata
17. lek. Drozd Wojciech
18. lek. Dugiełło Maciej
19. lek. dent. Faltus Krystyna
20. lek. Fischer Ireneusz
21. lek. dent. Frelich Henryk
22. lek. Frycz Jan
23. lek. Gałązka Andrzej
24. lek. Gawron Jacek
25. lek. Gładkiewicz Antoni
26. lek. Głowacka-Kareł Joanna
27. lek. Gomoliński Marek
28. lek. Grzesiak-Kubica Ewa
29. lek. Hadasik Franciszek
30. lek. Hildebrandt Marek
31. lek. Jasiński Andrzej
32. lek. Jurewicz-Bartczak Antonina
33. lek. Kelm Marek
34. lek. Kolebacz Bogdan
35. lek. Kolny Michał
36. lek. Konieczny Dariusz
37. lek. Kotrys Krzysztof
38. lek. Kowalski Tomasz
39. lek. dent. Koziarz Aleksandra
40. lek. Kozina Janusz
41. lek. Kozioł Wacław
42. lek. Krzywiecki Andrzej
43. lek. Kuboszek Cezary
44. lek. Lis-Święty Anna
45. lek. dent. Lubaś-Nitecka Barbara
Przewodniczący Zjazdu
Rafał Kiełkowski

46. lek. Marczyński Antoni
47. lek. Marek Bogdan
48. lek. Matuszewski Wojciech
49. lek. dent. Mazur Marcin
50. lek. Mąka Bogusław
51. lek. Migacz Włodzimierz
52. lek. dent. Niedzielska Iwona
53. lek. Nitecki Krzysztof
54. lek. Nowak Anna
55. lek. Opalińska Barbara
56. lek. Orłowska Dorota
57. lek. dent. Paszek Ewa
58. lek. Pieniążek Jerzy
59. lek. Pieniążek Tomasz
60. lek. Pietraszek Krzysztof
61. lek. Płazak Urszula
62. lek. Podwińska Ewa
63. lek. dent. Skaba Dariusz
64. lek. Smętek Elżbieta
65. lek. Sobol-Milejska Grażyna
66. lek. dent. Stańczyk-Franiel Anna
67. lek. Staszewska-Kwak Anna
68. lek. dent. Stefański Władysław
69. lek. dent. Stępnik-Mardzyńska
Alina
70. lek. Szewc Adam
71. lek. Szostak Robert
72. lek. Teodorowicz-Rachuba Bogna
73. lek. Tiszler Adam
74. lek. Wawrzyczek Maciej
75. lek. Wcisło Andrzej
76. lek. Wiąk Zbigniew
77. lek. Widziszowska Agnieszka
78. lek. Wierzba Włodzimierz
79. lek. Wołkowski Janusz
80. lek. dent. Wróbel Jacek
81. lek. Wyganowska Anna
82. lek. Zajusz Aleksander
83. lek. Ziomek Mariusz

Przewodniczący Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Odznaczenia lekarzy ŚIL

dr Stefan Bronisław Kopocz
Specjalista ortopedii i traumatologii, urodzony w 1950 r. w Pszczynie. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1975 r.). Lekarz WSS nr 1 w Tychach. Kierownik kliniki
sportowej w Abu Dhabi. Regionalny konsultant medyczny Towarzystwa Ubezpieczeń
i Reasekuracji Allianz. Uczestnik rozlicznych kursów, konferencji, sympozjów i zjazdów. Współautor opracowań z ortopedii i medycyny sportowej oraz książki pt. „Prawo
Medyczne w Praktyce. Antologia tekstów prawnych w Medical Tribune z lat 20072012”. Współtwórca tzw. „tabeli uszczerbkowej”. Inicjator studiów podyplomowych dla
lekarzy z prawa medycznego. Wykładowca zajęć dla stażystów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy pięciu kadencji, w latach 1996-1997
oraz 2001-2009 Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach. Delegat na Krajowe Zjazdy Lekarzy VI i VII kadencji, członek Okręgowej Rady Lekarskiej.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz odznaczeniami samorządowymi.

fot.: Anna Zadora-Świderek

Decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego, z dnia 18 listopada 2013 r. za całokształt
działalności oraz realizację swych zadań na terenie województwa śląskiego, które
przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa,
Złotymi „Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Województwa Śląskiego” uhonorowani zostali:

Odznaczeni Złotą Odznaką za Zasługi dla Woj. Śląskiego; od lewej:
dr Stefan Kopocz, dr Andrzej Jasiński i dr Zbigniew Wiąk.
ciąg dalszy na str. 20

19

XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy

Pro Medico • luty 2014

Pro Medico • luty 2014

Odznaczenia lekarzy ŚIL
ciąg dalszy ze str. 19

dr hab. n. med. Andrzej Tadeusz Krzywiecki
Specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc i alergologii, urodzony w 1948 r. w Sosnowcu. Absolwent Śląskiej
Akademii Medycznej (1972 r.). Pracownik naukowy
SUM z czterdziestoletnim stażem pracy. Kierownik specjalizacji, promotor prac doktorskich, uczestnik licznych
kursów, szkoleń, konferencji i sympozjów naukowych
w kraju i za granicą. Autor i współautor wielu doniesień
i opracowań naukowych publikowanych w wydawnictwach zwartych oraz prasie fachowej. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy czterech kadencji, delegat na Krajowe Zjazdy Lekarzy VI kadencji. Od 20 lat zastępca
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Katowicach. Członek Komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie. Przewodniczący Komisji ds. Współpracy z Zagranicą Okręgowej Rady Lekarskiej. Członek
Zespołów wizytujących praktyki lekarskie. W swych
działaniach kieruje się maksymą audiatut et altera pars.
Uhonorowany srebrną odznaką ŚIL „Zasłużony dla Lekarzy – Pro Medico”.
dr Zbigniew Józef Wiąk
Specjalista chorób wewnętrznych, urodzony w Katowicach w 1956 r. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej
(1981 r.). Naczelny lekarz Szpitala im. S. Leszczyńskiego w Katowicach i lekarz oddziału chorób wewnętrznych.
Uczestnik licznych szkoleń, kursów doskonalących,
kursokonferencji, sympozjów i kongresów naukowych
w kraju i za granicą. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy wszystkich kadencji (za wyjątkiem V k.). Od kilkunastu lat zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach. Członek Okręgowej
Komisji Wyborczej w latach 2001-2005. Profesjonalista,
sumienny i pracowity, kieruje się maksymą: repetitio
mater studiorum est. Człowiek prawy, lekarz oddany
chorym i wszystkim potrzebującym, humanista, dla
którego w centrum zainteresowania i działań zawsze
pozostaje człowiek, a nie instytucja.
Kapituła Odznaczeń, Wyróżnień i Medali Śląskiej
Izby Lekarskiej, dnia 7 sierpnia 2013 r., uhonorowała Srebrnymi Odznaczeniami „Zasłużony dla
Lekarzy – Pro Medico” lekarzy, którzy w sposób
szczególny zasłużyli się dla środowiska lekarskiego,
a są nimi:
dr Teresa Anna Bieńko
Specjalista ortopedii i traumatologii, urodzona w Głubczycach w 1949 r. Absolwentka Śląskiej Akademii
Medycznej (1974 r.). Dyrektor i lekarz oddziału
ortopedii i traumatologii Szpitala Powiatowego w Zawierciu. Lekarz ZLA Przychodni Specjalistycznej w Zawierciu. Lekarz kontroli nad orzecznictwem lekarskim.
Od 1989 roku aktywnie uczestniczy w pracach śląskiego samorządu, sześciokrotnie wybierana delegatką
na Okręgowe Zjazdy Lekarzy, członkini Komisji ds.:
Konkursów, Prywatnych Praktyk i Prywatyzacji, Zdrowia Publicznego, Farmakoterapii i Leków oraz Komisji
Legislacyjnej, członkini Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego oraz Zespołów wizytujących
praktyki lekarskie. Delegatka na Krajowe Zjazdy Lekarzy III i V kadencji. Członkini Okręgowej Rady Lekarskiej
IV i V kadencji. Sekretarz i członkini Okręgowej Komisji
Wyborczej IV, V i VII kadencji. Zastępczyni Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej V i VI kadencji.

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Wręczenie Srebrnych Odznaczeń „Zasłużony dla Lekarzy – Pro Medico". Od lewej : dr Tadeusz Urban, dr Stefan Stencel, dr Teresa Bieńko, dr Irena Jachimiak, dr Marek Seredyński,
dr Jarosław Stefaniak, dr Jacek Kozakiewicz i dr Michał Kolny.
dr Michał Grzegorz Kolny
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, urodzony w 1967 r. w Pszczynie. Absolwent Śląskiej Akademii
Medycznej (1992 r.). Lekarz NZOZ Szpitala w Pszczynie, lekarz oddziału anestezjologii i intensywnej terapii
NZOZ Kliniki Chirurgii Endoskopowej Sp. z o. o. w Żorach. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy III kadencji. Od 1997 roku zastępca Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach. Organizator III Turnieju Tenisa Ziemnego Lekarzy o Puchar
Pszczyńskiej Delegatury ŚIL, który rozegrano w 2000 r.
w Pszczynie. Przez koleżanki i kolegów postrzegany
jako osoba bardzo energiczna, pełna pomysłów, a zarazem bardzo skromna, bezinteresowna, rzetelna, konkretna w wypowiedziach i działaniach.
dr n. med. Marek Bronisław Seredyński
Specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii, urodzony
w Mysłowicach w 1950 r. Absolwent Śląskiej Akademii
Medycznej (1975 r.). Lekarz Kliniki Nefrologii Śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach. Ordynator oddziału
chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologii i dializ Gliwickiego Centrum Medycznego Sp. z o. o. Delegat
na Okręgowe Zjazdy Lekarzy sześciu kadencji, członek
Okręgowej Rady Lekarskiej VI i VII kadencji, delegat
na Krajowe Zjazdy Lekarzy IV kadencji. Członek zjazdowych Komisji skrutacyjnych oraz Komisji ds. Oceny przydatności lekarza do wykonywania zawodu. Wielokrotny
przewodniczący lub członek Komisji Konkursowych
na stanowiska ordynatorów. Członek Zespołów wizytujących praktyki lekarskie. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach III i IV
kadencji. Życzliwy, wyważony w opiniowaniu, skłonny
do dialogu i negocjacji. Wieloletni przewodniczący Oddziału Gliwickiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego.
dr Jarosław Andrzej Stefaniak
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, urodzony w Czeladzi w 1963 r. Absolwent Śląskiej Akademii

Medycznej (1988 r.). Kierownik komórki organizacyjnej
anestezjologii i intensywnej terapii Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpitala w Będzinie.
Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy pięciu kadencji,
wybrany ponownie w kadencji VII. Od 16 lat sędzia
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach. Bardzo
zdyscyplinowany, odpowiedzialny, posiada ogromne
doświadczenie i wiedzę fachową. Podejmuje wyważone,
gruntownie przeanalizowane i właściwie uzasadnione
decyzje. Lubiany przez kolegów, chętnie dzieli się doświadczeniem z młodszymi sędziami.
Wręczono również Medale „Za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne”, przyznane 7 sierpnia
2013 roku, przez Kapitułę Odznaczeń, Wyróżnień
i Medali ŚIL lekarzom, którzy rozsławiają dobre imię ŚIL
w dziedzinach pozamedycznych. Oto nazwiska laureatów medali, którzy zdobyli uznanie w oczach członków
Kapituły, dzięki swym sportowym sukcesom:
dr n. med. Stefan Madej
Specjalista ginekolog – położnik; urodzony w Zagórzu
w 1949 r. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi (1973 r.). Lekarz jednostek wojskowych w Opolu i Tarnowskich Górach, jednostki Obrony Terytorialnej
przy Hucie Katowice oraz Wojskowej Komendy Uzupełnień. Lekarz Samodzielnego ZLA w Dąbrowie GórniczejGołonogu. Prowadzi Przychodnię Specjalistyczną NZOZ
„Med – Jolan”. Członek Komisji Sportu Okręgowej Rady
Lekarskiej. Medalista rozlicznych imprez sportowych
krajowych i międzynarodowych. W trzech dyscyplinach
sportu: rzucie oszczepem, dyskiem i pchnięciu kulą
(które zalicza do swoich koronnych konkurencji), zdobył 12 złotych medali, sześć srebrnych i jeden brązowy.
Podczas World Medical and Health Games (Medigames)
rozegranych w chorwackim Poreću w 2010 r. uzyskał
brązowy medal w skoku wzwyż. Jest również wysoko
klasyfikowany w narciarstwie alpejskim i klasycznym.
Odnosi także sukcesy w otwartych zawodach weteranów
ciąg dalszy na str. 22
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Odznaczenia lekarzy ŚIL
ciąg dalszy ze str. 20

(pozalekarskich). W 1984 r. uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi. Wielokrotnie
wyróżniany odznaczeniami wojskowymi i samorządowym.
dr Piotr Kazimierz Mikołajczyk
Specjalista otolaryngolog, urodzony w 1940 r. w Będzinie. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1965 r.). Wieloletni ordynator oddz. laryngologii PZZOZ Szpitala
w Czeladzi. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy I kadencji. Aktywnością sportową
i wspaniałymi rezultatami propaguje zdrowy styl życia w myśl maksymy: verba docet,
exempla trahunt. Uczestnik kilkuset imprez sportowych dla lekarzy, turniejów ogólnopolskich i międzynarodowych (m.in. w Austrii, Włoszech, Niemczech i Czechach) różnych
dyscyplin: narciarskich, biegowych, pływackich i kolarskich. Uczestnik m.in.: dziesięciu
Letnich Igrzysk Lekarskich w Zakopanem (40 medali), sześciu Zimowych Igrzysk Lekarskich (dziesięć medali), dziesięciu Mistrzostw Kolarskich w Bychawie (15 medali),
Mistrzostw Świata Lekarzy w kolarstwie szosowym w Zakopanem (cztery medale),
Mistrzostw Polski w duathlonie (trzy medale), Mistrzostw Polski w triathlonie (dwa medale), Mistrzostw Polski Lekarzy w biegach narciarskich na kilku dystansach: 10 km,
15 km, półmaratonie i maratonie, dziesięciu Biegów Piastów na dystansie 50 km, i niezliczonej liczby światowych biegów narciarskich oraz maratonów rowerowych.
dr Leszek Zbigniew Stecuła
Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej, urodzony w 1961 roku w Bytomiu. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1986 r.). Lekarz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach i NZOZ „Familia” w Świętochłowicach. Delegat na Okręgowe
Zjazdy Lekarzy od II do IV kadencji. Od lat z pasją uprawia lekkoatletykę. Startował
285 razy w konkurencjach: biegowych, skokach i rzutach, zdobywając 170 medali
Mistrzostw Polski (51 złotych, 59 srebrnych i 60 brązowych), ustanowił 19 rekordów
Polski, w tym siedem indywidualnych oraz dwa rekordy igrzysk lekarskich. Trzykrotnie startował w mistrzostwach świata i Mistrzostwach Europy (w Eskilstunie, Helsinkach
i Poznaniu, w biegu przez płotki na dystansie 60 m, sztafecie 4 x 200 m i 4 x 400 m).
Zdobywał również medale w siatkówce plażowej i halowej. Od 1997 r. prezes Górnośląskiego Klubu Scrabble w Katowicach. Z zapamiętaniem gra w scrabble – w otwartych
turniejach scrabble zdobył cztery medale.
Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego,
z dnia 12 listopada 2013 roku, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, Złotymi Medalami
za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali następujący członkowie ŚIL:
dr n. med. Janina Elżbieta Kierat
Specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii, rehabilitacji ogólnej oraz medycyny
społecznej, urodzona w 1937 r. w Katowicach. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1963 r.). Przez 44 lata lekarz Szpitala im. dr A. Mielęckiego SP ZOZ Zespołu
Szpitali Miejskich w Chorzowie, ordynator oddziału reumatologicznego. Od 1969 roku
lekarz NZOZ „Centrum Medycznego” w Chorzowie. Autorka 16 samodzielnych publikacji naukowych. Uczestniczka pięciu projektów badawczych wprowadzających leki,
kierownik specjalizacji z reumatologii 33 lekarzy. Konsultant wojewódzki w latach
1994-2002, członek Wojewódzkiej Komisji Sanatoryjnej, członek Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Delegatka na Okręgowe Zjazdy Lekarzy
I kadencji, członek Delegatury Chorzowskiej. W zawodzie lekarza przepracowała 50 lat.
dr n. med. Eryk Kwapuliński
Specjalista chorób wewnętrznych oraz medycyny społecznej, urodzony w 1933 roku
w Radlinie. Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej (1957 r.). Lekarz z wieloletnim doświadczeniem w oddziale chorób wewnętrznych Kliniki Śląskiej Akademii
Medycznej. Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach. Ordynator Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku, później starszy asystent i konsultant. Autor kilku prac oraz doniesień naukowych z dziedziny interny. Uczestnik wielu
konferencji i sympozjów naukowych oraz kursokonferencji dla ordynatorów, prowadzonych w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Odznaczony
Złotym Krzyżem Zasługi oraz srebrną i złotą odznaką „Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego”. W zawodzie lekarza przepracował wzorowo i sumiennie 56 lat.
dr Józef Edmund Meisel
Specjalista chorób wewnętrznych, urodzony w Katowicach w 1935 r. Absolwent Śląskiej
Akademii Medycznej (1960 r.). Wieloletni dyrektor ds. lecznictwa Wojewódzkiego

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Uhonorowani „Medalem za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne”;
od lewej: dr Stefan Madej, dr Piotr Mikołajczyk oraz dr Leszek Stecuła.
Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. W latach 1971-1990 kierownik Górniczego ZOZ, od 2001 r. lekarz NZOZ „Centrum Medycznego” Sp. z o. o. w Rybniku.
Działacz wielu towarzystw medycznych. Autor doniesień na konferencjach i zjazdach
naukowych, uczestnik sympozjów i kursów doskonalących. Poseł na Sejm I kadencji,
z ramienia Unii Demokratycznej. Członek sejmowych Komisji Zdrowia, Handlu i Usług
oraz trzech podkomisji. Radny Rady Miejskiej Rybnika. Jeden z inicjatorów rybnickiego
Oddziału Związku Górnośląskiego oraz inspirator zawiązania i wykładowca Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rybniku. Uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi i wieloma
innymi odznaczeniami. W zawodzie lekarza przepracował 53 lata.
dr Henryk Franciszek Potyrcha
Specjalista medycyny społecznej i chorób wewnętrznych, urodzony w 1945 roku w Oleśnie. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1970 r.). Lekarz SP ZOZ Zespołu Szpitali
Miejskich w Chorzowie, wieloletni ordynator oddziału chorób wewnętrznych. Obecnie
starszy asystent zatrudniony dodatkowo w pracowni diagnostycznej przy Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Kierownik specjalizacji 15 lekarzy. Członek kilku medycznych towarzystw naukowych. Wieloletni przewodniczący Chorzowskiego Oddziału PTL.
Członek zespołów badawczych powołanych do przeprowadzenia badań klinicznych,
dot. stosowania leków poprawiających wydolność serca. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy sześciu kadencji, wybrany delegatem na VII kadencję. W IV i V kadencji
członek Komisji ds. Prywatnych Praktyk oraz Komisji ds. Konkursów na Stanowiska
Ordynatorów. Przewodniczący i członek kilku Komisji konkursowych na stanowiska
ordynatorskie. Członek Zespołów wizytujących praktyki lekarskie. Za swą działalność
wielokrotnie odznaczany i uhonorowywany przez towarzystwa naukowe, samorząd
terytorialny oraz ministra zdrowia. W zawodzie lekarza przepracował 43 lata.
dr Stefan Joachim Stencel
Specjalista chirurg, urodzony w 1939 r. w Chorzowie. Absolwent Śląskiej Akademii
Medycznej (1964 r.) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (wydziału prawa – 1972 r.).
Od 1989 r. dyrektor lecznictwa otwartego w Chorzowie. Przygotowywał zakłady lecznictwa otwartego z terenu Chorzowa do prywatyzacji. Od 1989 r. aktywny działacz
samorządu lekarskiego, delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy oraz sędzia i wiceprzewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego. W dwóch ostatnich kadencjach przewodniczący OSL. Członek Okręgowej Komisji Wyborczej w latach 2001-2005, delegat na Krajowe Zjazdy Lekarzy oraz członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Lekarskiej.
Uczestniczył w pracach nad kształtem ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.
Radny Rady Miejskiej Chorzowa w latach 1993-1997 oraz członek Komisji Zdrowia
Urzędu Miasta Chorzowa. Nagrodzony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznaczeniami resortowymi i samorządowymi. W zawodzie lekarza przepracował 49 lat.
Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!
Oprac. Bogusława Blecharz
na podstawie uzasadnień we wnioskach o odznaczenia
nadesłanych do ŚIL

23

reklama

Pro Medico • luty 2014

z teki rzecznika

24

Pro Medico • luty 2014

Lekarz sądowy
– między młotem a kowadłem
Od kilku lat do biura Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za- Obaj ci lekarze orzekli, że pacjent nie może brać udziału w czynnowodowej w Katowicach coraz częściej trafiają skargi z zastrzeżeniami ściach procesowych. Sędzia prowadzący postępowania podnosi zadotyczącymi pracy lekarzy sądowych. Zawiadomienia przesyłane są strzeżenia, że zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentyprzez wydziały karne sądów powszechnych ze Śląska i całej Polski.
sty, wykonywanie zawodu lekarza polega na udzieleniu przez osobę
Podstawą funkcjonowania na terenie Rzeczypospolitej lekarzy sądo- posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi
wych jest ustawa o lekarzu sądowym z 2007 r. Została ona wprowa- dokumentami, świadczeń zdrowotnych (…), a także wydawaniu opidzona w życie z zamiarem stworzenia „organu kontrolnego” pracują- nii i orzeczeń lekarskich. Wobec powyższego podjął on podejrzenie,
cego na potrzeby prokuratur i sądów prowadzących postępowanie że zachodzi wątpliwość, czy lekarz wydający zaświadczenie w przedkarne i cywilne. Lekarze ci w zamiarze ustawodawcy powinni weryfi- miocie chorób z zakresu innej, niż swoja, specjalizacji, posiada wykować stan zdrowia pacjentów, którzy otrzymali wezwanie do udziału magane kwalifikacje i dostępną wiedzę specjalistyczną potrzebną
w czynnościach dochodzeniowo-śledczych lub procesowych. To oni do wystawiania zaświadczeń o takiej treści. Zasadność swojego rozupodejmują decyzję, czy choroba
mowania ilustruje jeszcze faktem,
faktycznie uzasadnia niestawien- Art. 10
iż obowiązujące obecnie zasady
W razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do rzetelno- uniemożliwiają na przykład wynictwo.
Przed wejściem w życie tej usta- ści zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego pre- pisanie leku specjalistycznego
wy sądy respektowały druki zes sądu okręgowego może rozwiązać umowę o wykonywanie przez lekarza innej specjalności
czynności lekarza sądowego ze skutkiem natychmiastowym.
o niezdolności do pracy, bądź
niż schorzenia objęte działaniem
Przepis art. 9 ust. 3 stosuje się odpowiednio (ustawa z dnia
zaświadczenia o chorobie wystadanego leku. Nie daje on wiary, iż
15.06.2007 r. o lekarzu sądowym z późn. zm.)
wiane przez wszystkich lekarzy.
specjalista chorób kobiecych bądź
Konieczność zmiany tego wynikaortopeda, nie są w stanie stwierła najprawdopodobniej z chęci unikania przewlekłości prowadzonych dzić, że występujący u pacjenta epizod depresyjny uniemożliwi mu
postępowań. Ustawodawca założył, iż funkcję tę sprawować mogą udział w procesie przez kilka miesięcy.
lekarze posiadający specjalizację I lub II stopnia. Prezesi sądów okręgo- Ten cytowany przykład ma jeszcze drugie oblicze, ponieważ poza
wych zobowiązani zostali do prowadzenia list takich lekarzy. Na listach Izbą Lekarską zawiadomienie otrzymała również prokuratura. Jest to
tych znajduje się najczęściej kilkanaście nazwisk w poszczególnych realizacja art. 17 ustawy o lekarzu sądowym. Artykuł ten umożliwia
okręgach, np. Katowice – 17, Gliwice – 12, Warszawa – 15, Kraków – 15, organom uprawnionym podjęcie niezbędnych czynności sprawdzaa na przykład Rzeszów – 2. Fakty te mówią same za siebie, iż na listach jących dla zweryfikowania rzetelności zaświadczenia. Najczęściej potych nie muszą, a nawet nie mogą znajdować się lekarze z zakresu lega to na powołaniu biegłych oceniających stan zdrowia pacjenta.
wszystkich specjalności. Co za tym idzie, liczyć się powinna nie szcze- Jak widać, lekarz, który zgadza się pełnić tę funkcję zgodnie z ustawą
gółowa wiedza specjalistyczna, a wyłącznie poparta doświadczeniem za stosukowo niewielkie wynagrodzenie (obecnie 100 zł za zaświadwiedza ogólnolekarska.
czenie), naraża się na pozostawanie w konflikcie pomiędzy dobrem
Przykład:
pacjenta a dobrem instytucji, dla której pracuje, a co za tym idzie,
Jeden z sądów rejonowych informuje Śląską Izbę Lekarską w Katowicach również interesu społecznego. Ustawodawca założył, iż wystarczająo wątpliwościach dotyczących zaświadczeń wystawionych przez dwóch cą jest wiedza ogólnolekarska, natomiast oczekuje się jednak wiedzy
lekarzy sądowych – członków naszej Izby. Pierwszy – specjalista ortopeda- specjalistycznej. W związku z tym, iż spraw takich jest coraz więcej, letraumatolog – w zakresie stwierdzenia choroby „epizod depresyjny – F.32” karze winni bardzo roztropnie podejmować decyzję, czy są w stanie
przewidywany termin niemożliwości stawienia w sądzie sześć miesięcy. podołać takiej kolizji pomiędzy dobrem indywidualnym a społeczDrugi – specjalista ginekolog-położnik – w zakresie stwierdzenia chorób nym, narażając przede wszystkim swoje dobre imię pod względem
- S.32, F.40 i S.34 czyli złamanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miedni- rzetelności, a co za tym idzie na wszelkie z tego wynikające kłopoty.
cy, zaburzenia lękowe w postaci fobii i uraz nerwów i rdzenia kręgosłupa
odcinka lędźwiowego kręgosłupa (…)” – okres niemożności stawienia
dr n. med. Tadeusz Urban
w sądzie – cztery miesiące.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Żale, żale (sądów do biegłych,
a biegłych do sądów)
TYTUŁEM WSTĘPU
„Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim
dogodził” i na tle tego powiedzenia oraz
doświadczeń własnych, a także wynikających z kontaktów z Koleżankami i Kolegami biegłymi sądowymi oraz sędziami,
postanowiłem napisać ten tekst. Moim celem nie było „dopieczenie” czy „dołożenie”
komukolwiek – uważam, że o pewnych
rzeczach należy mówić wprost, szcze-

gólnie w niedopowiedzianych przypadkach…
KIM JEST LEKARZ BIEGŁY SĄDOWY?
Jest to lekarz z wysokimi kwalifikacjami, specjalista w swojej dziedzinie wiedzy, wpisany
na listę prezesa sądu okręgowego na swój
własny wniosek – posiadający „wiadomości
specjalne”. Niestety – nikt nie uczy nikogo
bycia biegłym – każdy z nich jest czymś w ro-

dzaju „wysoce oświeconego samouka” w tej
oczywiście dziedzinie. Może to być profesor,
doktor habilitowany, doktor lub lekarz bez
specjalizacji. Niewątpliwie musi ona/on być
w pewnym stopniu pasjonatem, bowiem
sądy (co nie jest winą samych sądów, ale
ustawodawstwa) nie „rozpieszczają” biegłych
wysokimi stawkami, pomimo tego, że bez
tychże opinii nie mogłyby w zasadzie funkcjonować. Istnieją także tak zwani biegli „ad
hoc” powoływani dla konkretnych rozstrzy-

PRETENSJE SĘDZIÓW DO BIEGŁYCH…
Z prowadzonych rozmów wynika, że generalnie mają pozytywną opinię o biegłych,
ale… na I Kongresie biegłych sądowych w listopadzie 2011 r. dali temu wyraz przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości – sędziowie
i prokuratorzy, a nawet jeden z ówczesnych
wiceministrów sprawiedliwości. Nikt jednak
nie mówił nic na temat wynagrodzeń („dżentelmeni” nie mówią o pieniądzach?) aczkolwiek jeden z mówców zaznaczył, że „on jako
prawnik za takie pieniądze by nie pracował”.
Natomiast sędziowie i prokuratorzy korzystający z usług biegłych wskazują na pewne
problemy – oto najważniejsze z nich:
* Niektóre opinie bywają niepełne.
* Zdarzają się opinie nie na temat, dotyczące
sprawy, ale koncentrujące się na innych problemach – z ich treści wynika bardzo często
niechęć do konkretnych osób lub do ich rodzin itp.
* Bardzo często dochodzi do opóźnień –
wynikających z różnych przyczyn. O ile te
przyczyny wynikają z powodu dużego obłożenia biegłych (a biegli reagują na wskazywane terminy na wydanie opinii – i pozostają
w kontakcie z sądami) – nie stanowi to większego problemu, ale jeżeli z innych przyczyn
– niestety rodzi się problem. O tym mówi się
na wszystkich szkoleniach w Sądach Okręgowych, adresowanych szczególnie do nowo
ustanawianych biegłych sądowych, niezależnie od ich zawodu.
* Biegli wydają rachunki w sposób nieprawidłowy – „zawyżają” rachunki za wydawanie
opinii – oczywiście w odniesieniu do obowiązujących przepisów. Przy czym o treści
przepisów płacowych nie decydują sędziowie, zlecający wydawanie opinii, ani także
kierownictwa sądów. Jest to jednak problem,
którego nie da się „załatwić” jednym zdaniem, a poza tym pisałem (i zapewne niestety będę pisał) na ten drażliwy temat.
* Biegli wdają się w potyczki słowne z adwokatami lub radcami prawnymi reprezentującymi strony czy z przedstawicielami ZUS
– są często prowokowane nie przez nich, ale
niejako dostosowują się do sytuacji. W takim
przypadku największym problemem są tak
zwane „wycieczki osobiste”…
PRETENSJE BIEGŁYCH DO SĘDZIÓW…
Bardzo często mają do sądów rozliczne pretensje. Postaram się podać najważniejsze:
* Brak uprzejmości we wzajemnych kontaktach. Jest to w zasadzie jeden z najczęściej
poruszanych problemów. Czym bowiem
jest kierowanie sprawy do biegłego pismem
przewodnim – o zleceniu np. w sprawie cywilnej wydania opinii „pod rygorem grzywny”? Ów „rygor” jest umieszczany na wstępie.

Co dziwniejsze (?) nie spotkałem się z takimi
wstępami w pismach kierowanych w sprawach karnych, a jedynie w niektórych wydziałach cywilnych. Co prawda wyjaśniono
mi, że „taki jest wzór pisma z Ministerstwa
Sprawiedliwości” ale sprawdziłem – takiego wzoru nie ma. W zasadzie – jeżeli pod
takim pismem podpisuje się sędzia – moim
zdaniem rzeczywiście nie stanowi to o lekceważeniu a jedynie o… – pozwolę sobie nie
pisać o czym. Natomiast jeżeli pod pismem
o takiej treści podpisuje się protokolant
wskazując, że czyni to na polecenie kierowniczki sekretariatu, czyniącej to na polecenie
sędziego – to niestety jest to zwykłe lekceważenie biegłego. Takie rzeczy nie zdarzają
się często, ale jednak się zdarzają.
* Przetrzymywanie rachunków za wydanie
opinii do zakończenia sprawy – z takimi
problemami mamy do czynienia coraz rzadziej, ale niestety występują – nie zawsze
oczywiście z winy sędziego czy prokuratora – tu swoje dokładają oddziały finansowe.
Podkreślam jednak, że dzieje się tak coraz
rzadziej, a prezesi sądów i prokuratorzy okręgowi reagują w przypadku zgłaszania takich
problemów bardzo szybko.
* Wzywanie na rozprawy, gdy strony chcą
zadawać biegłym pytania. Rozumiem oczywiście, że nic nie zastąpi osobistego przesłuchania biegłego i tak stanowi prawo (o osobistym przesłuchaniu) ale należy zrozumieć,
że w przypadku wzywania lekarzy na każdą
rozprawę z tego tylko powodu, w pewnym momencie dojdzie do braku biegłych,
bo praca w charakterze biegłego sądowego nie jest dla nikogo pracą zasadniczą i nic
tego w obecnym stanie prawnym nie zmieni.
Poza tym zauważa się ostatnio próby wzywania biegłych na rozprawy, celem udzielenia ustnej opinii bez wydania opinii pisemnej w sprawie i bez zapoznania się z aktami
– podejrzewam, że ma to na celu obniżenie
wydatków.
Problemem związanym z wzywaniem
do wydania opinii uzupełniającej na rozprawie jest zwrot kosztów za dojazd na rozprawę. W niektórych jeszcze sądach usiłuje się
zmuszać biegłego do wystawienia rachunku
za dojazd „środkiem komunikacji publicznej”.
Rozumiem oszczędności, ale uważam, że jeżeli biegły dojeżdżając na rozprawę samochodem, a wypisując rachunek za „środek…”
potwierdza nieprawdę – to jego opinia jest
niewiarygodna i nic tego nie zmieni. Natomiast problem malejących stawek za kilometr przebiegu samochodu (w każdym sądzie obowiązuje inna stawka) nie nadaje się
do komentowania.
* „Obcinanie” wynagrodzeń – szczególnie
w przypadkach spornych – kiedy usługa nie
jest wyszczególniona w tzw. taryfie wynagrodzeń dla biegłych z dziedziny medycyny.
Albo też w przypadku wystawiania rachunku
w ujęciu godzinowym – stwierdzanie z urzędu, że biegły policzył na przykład zbyt dużo
godzin za czytanie akt czy za pisanie opinii –
szczególnie w przypadku podania w karcie
pracy nie tylko ilości, ale konkretnych go-

dzin, w których była wykonywana określona
czynność – w takim przypadku niestety sąd
(nie pisząc tego wprost) de facto zarzuca
biegłemu kłamstwo, a więc w zasadzie nie
powinien korzystać z jego opinii.
* Negowanie uzgodnionej już stawki za wydanie opinii. Bywają przypadki, że akta
sprawy są obszerne, a więc i opinia taka
będzie. W takim przypadku coraz częściej
biegli uzgadniają kwotę zapłaty. I zdarza się,
że sędziowie, którzy uzgodnili kwotę, nagle
po otrzymaniu opinii z rachunkiem negują
ustalenia (być może dyscyplinowani przez
Oddział Finansowy?).
* Brak ochrony biegłych. Bardzo często dochodzi do ich obrażania w pismach stron,
w tym szczególnie ich przedstawicieli (adwokatów, radców prawnych) czy nawet
w trakcie rozpraw – i bardzo często sędziowie na to nie reagują.
* Brak szkoleń. Koleżanki i Koledzy biegli lekarze sygnalizują, że bardzo chętnie braliby
udział w szkoleniach dla biegłych, w trakcie
których można byłoby uzupełnić wiedzę
orzeczniczą. Nie chodzi tu o wiedzę ze specjalności reprezentowanych przez biegłych
– wiedzy często unikatowej – ale o wiedzę
ogólną dotyczącą interpretacji pewnych
przepisów, wymianę doświadczeń itp.
SPOTKANIA, „SKRZYNKA PYTAŃ”
Zespół orzekania i opiniowania sądowolekarskiego przygotowuje cykl spotkań
dla biegłych. Sugerujemy także powołanie
„skrzynki pytań i odpowiedzi” dla Koleżanek
i Kolegów biegłych lekarzy – każdy mógłby
zadać drogą pisemną (mailową) pytanie,
a Zespół, korzystając z wiedzy ekspertów,
mógłby udzielać odpowiedzi, doradzić itp.
lub skierować osobę zainteresowaną „pod
stosowny adres”, którym nie zawsze jest
nasza Izba. Do czasu przeprowadzenia stosownych działań organizacyjnych ewentualne pytania lub problemy można kierować
na adres Zespołu.
PODSUMOWANIE
Jako przewodniczący Zespołu ds. orzekania
i opiniowania sądowo-lekarskiego, a także
biegły sądowy, spotykam różne problemy,
które dotyczą albo mnie osobiście jako biegłego, albo słyszę o problemach od Koleżanek i Kolegów biegłych, zgłaszających się
do mnie lub do pozostałych członków Zespołu. Uważam, że o wszystkim należy mówić wprost, a wątpliwe sytuacje wyjaśniać.
Pragnę przypomnieć, że z inicjatywy prezesa
OIL Jacka Kozakiewicza (także biegłego)
odbywają się okresowo spotkania z kierownictwem Sądu Okręgowego w Katowicach.
Dzięki tym spotkaniom poprawia się sytuacja (w okręgu katowickim) – tym niemniej
problemy istnieją nadal… Stąd niniejszy artykuł.
dr n. med. Ryszard Szozda

stomatologia

gnięć w konkretnych sprawach. Problematykę biegłych reguluje Rozporządzenie,
ale obecnie trwają (od kilku lat) prace nad
ustawą o biegłych sądowych, a końca tychże
prac raczej nie widać…
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Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaprasza
na KURSY I KONFERENCJE
17.02.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Coaching w medycynie”
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
Warsztat poprowadzi dr hab. n. hum. Alicja Gałązka
24.02.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Inteligencja emocjonalna w pracy lekarza, czyli czy można nauczyć się empatii?”
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
Warsztat poprowadzi dr hab. n. hum Alicja Gałązka
25.02.2014 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Odpłatność za udział w kursie wynosi 50 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
(z dopiskiem: stany nagłe). Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu.
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
03.03.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce
– kurs podstawowy”
Kierownik naukowy dr Marek Potempa
BRAK MIEJSC
06.03.2014 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność za udział w kursie wynosi 50 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
(z dopiskiem: stany nagłe).
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu.
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
12.03.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Najczęstsze urazy i schorzenia odcinka szyjnego kręgosłupa”
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda oraz dr n. med. Marek
Kaleta
13.03.2014 (czwartek) godz. 11.00
Kurs doskonalący
„Badania kierowców – mity i fakty?”
Współpraca: Oddział Śląski Towarzystwa Medycyny Pracy, Konsultant
Wojewódzki w zakresie Medycyny Pracy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny
Pracy
14.03.2014 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Interpretacja zapisu EKG dla lekarzy rodzinnych – arytmie, niedokrwienie i bloki – spotkanie pierwsze”
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Krzysztof Szydło

25.03.2014 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)”
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność za udział w kursie wynosi 50 zł.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu.
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
27.03.2014 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodków i niemowląt”
Czas trwania: wykład – 5 godzin dydaktycznych, ćwiczenia – 7 godzin
dydaktycznych.
Koszt dla członków ŚIL – 50 zł, dla pozostałych osób – 300 zł.
Liczba miejsc została ograniczona.
Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym. Decyduje kolejność
zgłoszeń.
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Iwona Maruniak-Chudek
28.03.2014 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Trudne sytuacje kliniczne, łatwe rozwiązania – kompozytowe
wkłady koronowe”
Wykład poprowadzi dr Maciej Mikołajczyk
Współpraca: Marrodent
29.03.2014 (sobota) godz. 9.00
Konferencja
„Śląska Wiosna Internistyczna”
Współpraca: Oddział Śląski Towarzystwa Internistów Polskich
Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar
03.04.2014 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych”
Odpłatność za udział w kursie wynosi 50 zł.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu.
Kierownik naukowy prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
11.04.2014 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Leczenie minimalnie inwazyjne – od teorii do praktyki klinicznej”
Wykład poprowadzi dr Hien Go
(wykład z tłumaczem)
Współpraca: Marrodent
16.04.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Najczęstsze urazy i schorzenia odcinka piersiowo-lędźwiowego
kręgosłupa”
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda oraz dr n. med. Marek
Kaleta
25.04.2014 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Leczenie patologii okołowierzchołkowych – rekomendowane
strategie i techniki współczesnej endodoncji”
Wykład poprowadzi dr Bartosz Cerkaski
Współpraca: Multidental-Med

Kursy i konferencje odbędą się w Domu Lekarza w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a
Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu
dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326).
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce
KURSY, SZKOLENIA, KONFERENCJE. Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 60 44 225.
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13 marca 2014
w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej
odbędzie się
konferencja naukowo-szkoleniowa

BADANIA KIEROWCÓW – MITY I FAKTY
(NA DZIEŃ 13.03.2014)

którą organizują:
Zespół do spraw orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego
Śląskiej Izby Lekarskiej
Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
Konsultant wojewódzki z dziedziny medycyny pracy
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach

Sympozjum
„Koksartroza VII”
W dniach 24-26 kwietnia br. w Lipowej w pow.
żywieckim po raz siódmy odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum „Koksartroza”, pod
auspicjami Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Rejestracja i szczegółowe informacje: www.koksartroza.pl.
Relację prof. dr. hab. n. med. Damiana Kusza
z Sympozjum zamieścimy w „Pro Medico”.

W programie m.in.:
– dr n. med. Jacek Kozakiewicz: „Wprowadzenie”
– dr Marcin Rybacki (Instytut Medycyny Pracy w Łodzi – przedstawiciel Konsultanta Krajowego z dziedziny medycyny pracy): „Stan aktualny wiedzy orzeczniczej dotyczącej orzekania
o zdolności do kierowania pojazdami w świetle obowiązujących przepisów – stan na 12.03.2013”
– dr n. med. Ryszard Szozda: „Uprawnienia do kierowania
pojazdami a zdolność do pracy w rozumieniu przepisów dotyczących badań profilaktycznych, przepisów rentowych, dotyczących orzekania o stopniu niepełnosprawności oraz ustawy
o transporcie drogowym”
– dr hab. Renata Złotkowska: „Choroby (w tym zawodowe
i parazawodowe) stanowiące przeciwwskazanie do posiadania
prawa do kierowania pojazdami"
– „Okrągły stół" – „Wątpliwości w zakresie orzekania, sposobu dokumentowania, kontroli i wydawania „orzeczeń” przez
lekarzy orzekających”: prowadzi dr n. med. Jacek Gawron,
uczestnicy: dr Marcin Rybacki, dr n. med. Joanna KowalskaJackiewicz, dr Krystyna Kostyra, dr hab. n. med. Renata Złotkowska, dr Patrycja Jaklik-Żołądź, dr n. med. Ryszard Szozda, przedstawiciele UW i Urzędu Marszałkowskiego.
Wstęp dla lekarzy wolny.
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.
Zapisy przyjmuje Ośrodek Kształcenia
tel. 32 60-44-225; kursy@izba-lekarska.org.pl
dr n. med. Ryszard Szozda

Zaproszenie na

Zjazd Koleżeński
Absolwenci Wydziału Lekarskiego,
Zabrze, rocznik 1994.
W dniach 5-7.09.2014 r.
planujemy Zjazd absolwentów AM,
Wydział Lekarski Zabrze,
rocznik 1994.
Zgłoszenie i rezerwacja
Hotel „Pod Jedlami”
ul. Beskidzka 17, Wisła
e-mail: rezerwacja@podjedlami.pl
Kontakt: Bogdan Żychowicz
tel. 606 121 247
Anna Pohl (Czereba)
tel. 604 775 408
Hasło rezerwacji:
Zjazd Zabrze 1994

LEKARZU! PRZYJDŹ! ZADZWOŃ! NAPISZ E-MAILA!

JEŚLI SAM MASZ PROBLEM

jeśli Twój kolega lekarz ma problem
jeśli Twoja żona, Twój mąż lekarz ma problem
jeśli Twoja mama, tato, córka czy syn lekarz ma problem
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW DOROTA RZEPNIEWSKA
DYŻUR OSOBISTY PEŁNI W PIĄTEK
W GODZ. 16.00 – 18.00 w siedzibie ŚIL – Domu Lekarza w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49a w pokoju 501
e-mail: d.rzepniewska@izba-lekarska.org.pl, pelnomocnik@izba-lekarska.org.pl
Jednocześnie istnieje możliwość KONTAKTU TELEFONICZNEGO Z BIUREM PEŁNOMOCNIKA
w godzinach pracy Śląskiej Izby Lekarskiej pod numerem tel. 32 60 44 261
z p. Anną Zadorą-Świderek
LEKARZU! MOŻESZ BYĆ PEWIEN, ŻE TWÓJ PROBLEM POZOSTANIE TAJEMNICĄ!
Twoja rozmowa i współpraca z pełnomocnikiem nie skutkuje uruchomieniem procedury
z zakresu odpowiedzialności zawodowej i oceną Twojej niezdolności do pracy.

PODEJMIJ DECYZJĘ ZANIM INNI ZADECYDUJĄ ZA CIEBIE...

komunikaty

Komunikaty
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Wojciech Artur Kilar

(1932-2013)
„Był światłem ze Śląska, głosem dotykającym Tajemnicy, a jego muzyka – metronomem wszechświata i niebieską medycyną”
Ślązak ze Lwowa, ale Ślązak – mówił o sobie jeden z największych
polskich kompozytorów współczesnych. Do Katowic przyjechał
w 1948 r.
Urodził się 17 lipca 1932 r. we Lwowie. Ojciec kompozytora był
lekarzem, matka – aktorką teatralną. Po przymusowym wysiedleniu ze Lwowa, w latach 1946-1947 uczył się gry na fortepianie w Średniej Szkole Muzycznej nr 2 w Rzeszowie. Zadebiutował
w 1947 r. na konkursie Młodych Talentów. W latach 1947-1948
uczęszczał do Państwowego Liceum Muzycznego w Krakowie,
w latach 1948-1950 do Państwowego Liceum Muzycznego w Katowicach, ucząc się w klasie fortepianu. Studiował w Państwowej
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach u Władysławy Markiewiczówny (fortepian), Artura Malawskiego (teoria muzyki) i Bolesława Woytowicza (fortepian i kompozycja). Dyplom ukończenia
studiów z wyróżnieniem uzyskał w 1955 r. W latach 1959-1960
jako stypendysta rządu francuskiego kształcił się pod kierunkiem
Nadii Boulanger w Paryżu. Przez wiele lat związany był z Jasną
Górą, należał do konfraterni zakonu Paulinów.
Kilar zadebiutował w końcu lat 50. na pierwszych edycjach festiwalu Warszawska Jesień, komponując pod wpływem polskiego
i europejskiego neoklasycyzmu. Od początku lat sześćdziesiątych współtworzył wraz z Krzysztofem Pendereckim i Henrykiem
M. Góreckim nową polską szkołę awangardową, nawiązywał
do serializmu i dodekafonii. Dzieła kompozytora, takie jak Riff
62, Générique, Diphtongos, Springfield Sonet, czy Upstairs-Downstairs pozwoliły uznać go za czołowego przedstawiciela polskiej
awangardy muzycznej. W połowie lat siedemdziesiątych zaczął
wyraźnie nawiązywać do tradycji, w jego muzyce pojawiły się inspiracje ludowe (folklor podhalański) i religijne. Punktem zwrotnym był Krzesany (1974), potem powstały słynne Kościelec 1909
(1976) – poemat symfoniczny nawiązujący do tragicznej śmierci Karłowicza, Siwa mgła (1979) na baryton i orkiestrę, Exodus
(1980), Orawa (1986) na orkiestrę kameralną. Zwrócił się także
ku twórczości sakralnej. Wyrazem jego głębokiej religijności stały się takie dzieła, jak m.in. Bogurodzica, (1975) na chór mieszany
i orkiestrę, Angelus (1984) na sopran, chór mieszany i orkiestrę
symfoniczną czy Victoria.
Ostatni okres twórczości przyniósł takie dzieła, jak Sinfonia de
motu dedykowana Fizykom Polskim, September Symhony poświęcona ofiarom 11 września, Symfonia Adwentowa, Veni Creator, Magnificat, Hymn paschalny i wiele innych. Kompozytor upraszczał
w nich język muzyczny, stosując charakterystyczną dla siebie
repetytywność motywów i fraz muzycznych oraz długie płaszczyzny harmoniczno-fakturalne. Jednym z ostatnich dzieł kompozytora był II Koncert fortepianowy, którego zakończone wielkim
sukcesem prawykonanie miało miejsce 14 października 2011 r.
w Katowicach.
Napisał muzykę do ponad 130 filmów, współpracując m.in. z Andrzejem Wajdą, Kazimierzem Kutzem, Krzysztofem Zanussim
(począwszy od Struktury kryształu stworzył muzykę do niemal
wszystkich jego filmów), Krzysztofem Kieślowskim, Stanisławem
Różewiczem, Wojciechem Hasem, Tadeuszem Konwickim, Romanem Polańskim, Francisem Fordem Coppolą (muzyka do filmu
Dracula przyniosła mu światową sławę), Jane Campion.
Wojciech Kilar zmarł 29 grudnia 2013 r. w Katowicach, po kilkumiesięcznej walce z guzem mózgu. Uroczystości pogrzebowe
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kompozytora odbyły się 4 stycznia 2014 r. w Katedrze pw. Chrystusa Króla w Katowicach, przewodniczył im abp Wiktor Skworc,
metropolita katowicki. „Wojciech Kilar był światłem ze Śląska,
głosem dotykającym Tajemnicy, a jego muzyka – metronomem
wszechświata i niebieską medycyną” – powiedział metropolita.
W Katedrze zabrzmiały dźwięki słynnego Angelusa, Exodusu, Symfonii Adwentowej, Agnus Dei i Veni Creator, w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia pod batutą Jerzego
Maksymiuka, Orkiestry Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka, Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy „Aukso”
pod dyrekcją Marka Mosia oraz Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia.
Artysta został pochowany na katowickim cmentarzu przy ul. Sienkiewicza, we wspólnym grobowcu ze zmarłą kilka lat wcześniej
ukochaną żoną Barbarą.
Oprac. Grażyna Ogrodowska

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci
śp. Wojciecha Kilara
oddanego Ojczyźnie,
a w szczególny sposób Śląskowi,
wybitnego artysty.
Głęboko poruszeni,
żegnamy światowej sławy kompozytora,
którego postać oraz wspaniała muzyka
na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci.
Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy
głębokiego współczucia
Jacek Kozakiewicz
wraz z Okręgową Radą Lekarską
w Katowicach

Śp. Doktor Zofia Łuka
(1914-2013)

Była wzorem rzetelności i sumienności
Zofia Łuka z domu Wierzbowska, córka
Witolda i Felicji z Zielińskich, urodziła się
6.01.1914 r. w Kurytybie, w Brazylii. Ojciec
Witold przyjechał do Ameryki Południowej
w 1905 r., ratując się ucieczką z zaboru rosyjskiego, gdzie za działalność patriotyczną
groziło mu zesłanie na Sybir. W 1923 r. rodzina Wierzbowskich powróciła do Polski,
zamieszkali na Górnym Śląsku, w Bielszowicach. Zofia uzyskała maturę w Nowym
Bytomiu. W 1929 Wierzbowscy przeprowadzili się do Chorzowa.
Rozpoczęła studia medyczne na Wydziale
Lekarskim UJ w Krakowie. Ówczesny regulamin naboru przewidywał w stosunku
do ogólnej liczby – 120 studentów przyjmowanych na pierwszy rok studiów tylko
10% miejsc dla kobiet. Ukończyła studia
w 1939 r.
W Warszawie rozpoczęła zawodową pracę
1.09.1939 r. Znalazła zatrudnienie w Szpitalu Przemienienia Pańskiego na warszawskiej Pradze. Szpital szybko objęły
wojenne działania. Już 7 września został
zbombardowany, mimo wyraźnych oznakowań znakiem Czerwonego Krzyża.
Po nalotach nocą ewakuowano ok. 1000
rannych i chorych (rodzina przechowuje
do dziś zrobione przez Zofię fotografie ruin
szpitala). Brała udział przez cały wrzesień
1939 r. w przekazywaniu dokumentów
zmarłych ukrywającym się polskim żołnierzom, by ich uchronić przed aresztowaniem. Uczestniczyła w paleniu wojskowych
sztandarów w szpitalnej kotłowni, aby nie
wpadły w ręce wroga. Nocą płonący Zamek Królewski oświetlał miasto czerwoną
łuną, ten widok dodawał grozy i tak już
tragicznej sytuacji. Po kapitulacji Warszawy
Niemcy przejęli zarząd szpitala. Zima przełomu 39/40 zapisała się w historii medycznej placówki kolejną tragedią, którą Zofia
szczególnie przeżyła – masowymi zgonami
noworodków z powodu zimna, gdyż okupant wstrzymywał dostawy węgla do stolicy w odwecie za jej bohaterską obronę.
W 1940 r. Zofia Wierzbowska wyszła za mąż
za Stanisława Łukę. Mieli troje dzieci: synów
Andrzeja i Jerzego oraz córkę Ewę. Mąż Zofii, oficer AK, całą okupację prowadził konspiracyjną działalność. Ich zasobny i gościnny dom był źródłem pomocy rzeczowej
i medycznej dla partyzantów AK. Stał się
również miejscem tajnych przerzutów kurierów zdążających z Krakowa ku południowej granicy. Ukrywał się w nim m.in. Stanisław Marusarz po brawurowej ucieczce
z więzienia na ul. Montelupich w Krakowie.
Zofia prowadziła prywatną lekarską praktykę. Odwiedzała chorych w promieniu

25 km, dojeżdżając furmanką. Tym środkiem lokomocji można było przewieźć
każdego, wyjaśniając kontrolującym żandarmom, że wiezie się pacjenta z ciężkim
przypadkiem tyfusu, choroby, której Niemcy bali się panicznie. Nie wzywano jej tylko
do starszych, po sześćdziesiątym roku życia i do małych dzieci, do pierwszego roku
życia. Uważano, że w razie choroby pisana
im jest śmierć. W tym czasie śmiertelność
wśród niemowląt wynosiła ok. 50%.
W styczniu 1945 r. Zofia przechodziła przez
linię frontu pod obstrzałem katiusz i szczęśliwie dotarła do ciężkiego porodu, ratując
życie matce i dziecku. Spirytus do dezynfekcji musiała skutecznie ukrywać w śniegu przed zatrzymującymi ją czerwonoarmistami z pytaniem „wodku majesz?”.
Po zakończeniu działań wojennych rodzina Łuków wróciła na Górny Śląsk do Chorzowa. Od 1945 do 1953 r. Zofia pracowała jako asystent na Oddziale Chorób
Wewnętrznych Szpitala Miejskiego nr 3.
Równocześnie w latach 1948-1953 była
lekarzem Kolumny Sanitarnej w Chorzowie. Od 1953 do 1954 r. pełniła obowiązki
dyrektora Miejskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chorzowie. W tym czasie
uzyskała specjalizację I stopnia z interny.
W Wydziale Zdrowia kierowała Oddziałem
Ochrony Macierzyństwa i Zdrowia Dziecka. Od 1955 r. rozpoczęła pracę w Szpitalu
Chorób Zakaźnych w Chorzowie. W 1958 r.
uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie
organizacji i ochrony zdrowia. Cały 1957 r.
prowadziła samodzielnie oddział chorób:
duru i czerwonki. Pełniła też przez cztery
lata dyżury na Oddziale Gruźliczym.
Od 1960 r. objęła funkcję p.o. ordynatora
Oddziału żółtaczki zakaźnej. Specjalizację
II stopnia w zakresie chorób zakaźnych
uzyskała w1965 r. Po wygranym konkursie

objęła stanowisko ordynatora wyżej wymienionego Oddziału.
Była członkiem PTL i PCK. W uznaniu zasług
odznaczona Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.
W 1976 r. przeszła na emeryturę.
Wolny czas pozwolił jej bez reszty oddać
się Jej życiowemu hobby – pracy w ogródku. Po śmierci męża Stanisława w 1991 r.
przeprowadziła się do córki Ewy Sońskiej,
mieszkającej w Rzeszowie. W miarę swoich sił uczestniczyła w zebraniach Klubu
Seniora przy Okręgowej Izbie Lekarskiej,
życzliwie tam przyjęta przez kolegów.
Chętnie słuchali wspomnień z jej długiego
i ciekawego życia: o dzieciństwie w Brazylii, o pracy jej ojca przy budowie kolei przez
egzotyczną dżunglę, o początkach pracy
zawodowej w płonącej we wrześniu 1939
Warszawie, o pracy w charakterze wiejskiego lekarza udzielającego po kryjomu pomocy rannym i chorym partyzantom.
Ostatnie lata, ograniczona ruchowo, lecz
nadal obdarzona żywym umysłem, spędziła w rodzinie córki Ewy i zięcia Tadeusza
wśród wnuków i prawnuków.
Zmarła 3 lutego 2013 r. w Rzeszowie,
zaczynając setny rok życia. Pochowana
w Chorzowie, spoczęła u boku męża Stanisława i ukochanego syna Andrzeja, zmarłego tragicznie w wypadku, w 23 roku życia.
Jako lekarz była wzorem rzetelności i sumienności, co wielokrotnie potwierdzały
pisemne opinie, jak i wspomnienia dawnych pracowników. Oddana bez reszty
swojej pracy, szczególną troską otaczała
pacjentów ubogich i samotnych.
córka Ewa Sońska

Naszej drogiej koleżance
Dr Weronice Stolpie
wyrazy
głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Pani Ordynator
Joannie Noras
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu
śmierci

Mamy

Mamy

składają
współpracownicy
z Oddziału Onkologii,
Hematologii i Chemioterapii
GCZD w Katowicach

składają
lekarze Oddziału Anestezjologii
i Intensywnej Terapii
w Żorach
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(1956-2013)

Nie żyje dr Halina
Kańtoch

W przeddzień Wigilii w wieku 59 lat
zmarła dr Halina Kańtoch, w latach
2002-2010 radna w Katowicach
związana z PO, ale przede wszystkim oddana pacjentom lekarka.
Słynęła ze skromności i ciętego języka. Sprzeciwiała się przyjmowaniu
przez radnych kwiatów od dzieci
po głosowaniach w sprawie nadania patronów szkołom. Uważała,
że odbieranie hołdów za pracę nie
jest stosowne. Jako przewodnicząca komisji zdrowia upominała się też o jakość miejskich szpitali
i przychodni. Trwała przy swoim zdaniu, nieraz wbrew partyjnej
linii. Pracowała w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach. Była wziętym alergologiem dziecięcym.
Potrafiła docenić zasługi innych i nawet podczas oficjalnych
uroczystości robiła to w sposób spontaniczny. Kiedy Centralny
Szpital Kliniczny w Katowicach-Ligocie otrzymywał imię znakomitego lekarza prof. Kornela Gibińskiego, nie kryła uwielbienia
dla swego mistrza. Wyznała mu wtedy wprost i na głos: – Jest pan
piękny, udał się pan Panu Bogu.
Ona też się udała.
Judyta Watoła
Przedruk za zgodą Gazety Wyborczej z dnia 28-29.12.2013 r.

Z ogromną przykrością i smutkiem żegnamy
dr. n. med. Jana Wojciechowskiego
Wieloletniego ordynatora Oddziału
Chorób Wewnętrznych
Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego
w Tarnowskich Górach.
Żegnamy wspaniałego Człowieka i Nauczyciela
wielu pokoleń lekarzy

Śp. Doktor Tadeusz
Kosteczka

(1933-2013)
„Gdy śmierć nadchodzi, ptak smutno śpiewa,
a człowiek dobre wypowiada słowa.”

Konfucjusz

28 grudnia 2013 r. odszedł od nas
na zawsze nasz Kolega z Komisji
ds. Lek. Emerytów i Rencistów, śp.
Dr Tadeusz Kosteczka. Pogrzeb
odbył się 2 stycznia br. w jego rodzinnym mieście – Mikołowie,
gdzie spoczął na cmentarzu parafii
św. Wojciecha. Śp. Doktor Tadeusz
w pracach Komisji zapisał się jako
dobry Kolega i wspaniały Lekarz,
z wielkim zaangażowaniem realizujący program Komisji. Służył pomocą i radą, poświęcając swój wolny
czas emeryta działalności na rzecz kol. kol. emerytów i rencistów,
za co składamy Mu serdeczne podziękowania i wyrazy szacunku.
Jego uśmiech i dobre słowa pozostaną z nami. Odchodzenie Przyjaciół zasmuca, tylko pamięć o nich nas pociesza.
Śp. Kolega Tadeusz pozostanie w naszej pamięci na zawsze.
W imieniu wszystkich członków Komisji ds. Lekarzy Emerytów
i Rencistów
Przewodnicząca Komisji
Irena Utrata

Z wielkim smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
w dniu 17 stycznia 2014 roku
śp. dr. n. med.
kapitana jachtowego

Rodzinie składam szczere wyrazy współczucia.

Janusza Makiełło

Przewodniczący Delegatury Tarnogórskiej
Adam Tiszler

Wybitnego lekarza, specjalisty
anestezjologii i intensywnej terapii,
zasłużonego kierownika
Działu Anestezjologii
Szpitala Urologicznego
im. prof. Michałowskiego w Katowicach,
naszego Nauczyciela i Przyjaciela.

Pogrążeni w smutku zawiadamiamy,
że 16 stycznia br. zmarła nasza Koleżanka
lekarz pediatra

Joanna Zielińska-Szostek
W imieniu własnym i współpracowników
z naszej Poradni Sp. z o. o. Chorzów
wyrazy głębokiego współczucia składa Rodzinie
Prezes Zarządu
Tomasz Tabin

Łącząc się w żałobie
składamy Rodzinie
i bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia
Lekarze Szpitala Urologicznego
im. prof. Michałowskiego
w Katowicach

szukam pracy
Lekarz otolaryngolog i lekarz medycyny pracy szuka dodatkowego
zatrudnienia w Tychach i najbliższej okolicy; tel. 604 544 204
Specjalista neurolog, dr n. med., podejmie pracę w warunkach ambulatoryjnych, godziny poranne, Zabrze i okolice; tel. 606 817 438
Endokrynolog, ginekolog szuka pracy; tel. 502 568 844, 32 241 37 14
Kardiolog poszukuje pracy w okolicy Katowic i Zagłębia, w niepełnym
wymiarze czasu pracy; tel. 518 077 711
Lekarz dentysta szuka pracy na terenie Gliwic i okolic; tel. 605 608 782
Lekarz dentysta, 40 lat doświadczenia i praktyki, podejmie pracę w zakresie protetyki, chirurgii i endodoncji, w rejonie Katowic;
tel. 785 488 001, 724 620 032. Za dobrą pracę oczekuję dobrej płacy.
Specjalista laryngolog szuka pracy w NZOZ w pełnym wymiarze godzin
lub na ½ etatu, w Zagłębiu, okolicy Katowic, Bytomia, Chorzowa lub
Mysłowic; tel. 697 060 216, 32 266 40 29
Specjalista kardiolog, dr n. med., poszukuje pracy w oddziale kardiologii.
Optymalnie w wykonującym zabiegi z zakresu elektroterapii;
tel. 504 209 506
Specjalista otorynolaryngolog poszukuje pracy w POZ na terenie Dąbrowy Górniczej, Będzina, Czeladzi, Sosnowca i Katowic;
tel. 603 273 487
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