My, lekarze, niemal na co dzień obcujemy ze śmiercią. Ale tragedia, jak się wydarzyła 10 kwietnia
2010 roku pod Smoleńskiem, wstrząsnęła nami do głębi.. Wstrząsnęła Polską! Ci, którzy w naszym imieniu mieli składać hołd wymordowanym siedemdziesiąt lat temu polskim elitom, sami tragicznie zginęli
w katyńskim lesie. Straciliśmy nie tylko ostatniego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na wychodźctwie,
bohatera II wojny światowej Ryszarda Kaczorowskiego, ale i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dla którego pamięć narodu o polskim patriotyzmie, walce o niepodległą Polskę i prawdę Historii była celem nadrzędnym. Zginęło wielu wybitnych Polaków, reprezentujących różne pokolenia i różne okresy walki
o niepodległą Ojczyznę i Jej rozwój. Cała Delegacja towarzysząca naszym Prezydentom miała śmierć
wielu tysięcy Polaków w katyńskim lesie przywrócić życiu, poprzez pełną prawdę o tym, co się wydarzyło, poprzez zachowanie jej w pamięci, przez uzdrowienie polsko-rosyjskiej historii. I w imię tej Prawdy
i tej Pamięci zginęli.
Dni żałoby narodowej były dniami reﬂeksji. Poznaliśmy wiele wspaniałych biograﬁi, które nie
zawsze pokazywane były w blasku jupiterów. Przekonaliśmy się, jak ważne jest, by w dążeniu do
nowoczesności, w pogoni za światem, nie zapominać o wartościach nadrzędnych. Dla nas, lekarzy, tym
kodeksem wartości jest także konstytucja naszych sumień, Kodeks Etyki Lekarskiej.

z mojego
punktu
widzenia…

Wybraliśmy rzecznika praw lekarzy, którym została dr hab. n. med. Katarzyna Ziora. Gratuluję
serdecznie Pani Docent tego wyboru, który jest wyrazem szczególnego zaufania środowiska lekarskiego, a także uznania Jej wieloletniej pracy i zaangażowania w strukturach samorządu. Niestety, nierzadko spotykamy się z pomówieniami, albo agresją ze strony pacjentów i ich rodzin, przy bierności
zakładów pracy i prokuratury, która proponuje złożenie wniosku z powództwa cywilnego. Nie każdy
sam decyduje się na taki krok, z różnych powodów, nie tylko ﬁnansowych. Zdarza się też, że
organa policji i prokuratury stosują tzw. nieuzasadnione środki przymusu. Chcemy wesprzeć lekarzy
w obronie godności wykonywania zawodu. Rzecznik będzie mógł zwracać się do organów ścigania z przypomnieniem o konieczności interwencji, napisać odpowiednią skargę. Może też pomóc lekarzowi
w dochodzeniu jego spraw na drodze sądowej. Życzę jednak, aby wyżej wymienionych przypadków
było jak najmniej, by Rzecznik nie miał zbyt wiele pracy. Jednocześnie jestem przekonany, że nikt
z Koleżanek i Kolegów, którzy będą tego potrzebowali, nie zostanie bez pomocy.
Z satysfakcją przyjąłem wiadomość, że Minister Zdrowia nadała odznakę honorową „Za zasługi
dla ochrony zdrowia” siedmiu dyrektorom zakładów opieki zdrowotnej woj. śląskiego, w uznaniu
znaczących osiągnięć w dziedzinie zdrowia oraz twórczej i nienagannej pracy. Wśród nich jest
pięcioro lekarzy, członków naszej izby: dr. n. med. Anna Rusek – dyrektor Szpitala Psychiatrycznego
w Toszku, dr n. med. Bogdan Koczy –dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dra
J. Daaba w Piekarach Śląskich, dr Mariusz Nowak – dyrektor Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, dr. n. med. Andrzej Siwiec – dyrektor Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
w Sosnowcu, dr Tadeusz Urban – dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
Jest mi miło tym bardziej, że jako reprezentanci śląskiego środowiska lekarskiego Laureaci są
przykładem umiejętnego łączenia zawodu lekarza z zarządzaniem, co jest ważne zwłaszcza w niełatwej sytuacji ochrony zdrowia w ostatnich latach. Koleżankom i Kolegom złożyłem już osobiście
gratulacje podczas wręczenia odznaczeń, które odbyło się 7 kwietnia w trakcie zorganizowanej
w 60 rocznicę uchwalenia Światowego Dnia Zdrowia w gmachu Sejmu Śląskiego konferencji „Nauka,
Ekonomia, a Medycyna”, dołączając życzenia dalszej wytrwałości w pracy. Aby wiedza, profesjonalizm
i zaangażowanie zawsze towarzyszyły Wam w trudnym zadaniu, jakim jest kierowanie szpitalem. Zwłaszcza w jednostkach, które mają tak wspaniałą tradycję i znakomitą kadrę medyczną.
Abyście nie ustawali w dążeniach do zapewnienia lekarzom jak najlepszych warunków do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.
Skoro już o gratulacjach mowa…Na posiedzenie Prezydium ORL zaprosiłem panią doktor
Magdalenę Kocierz, która najlepiej na Śląsku zdała Lekarski Egzamin Państwowy, o czym pisałem już
w marcu br. Jak jest trudny i jakie są statystyki – o tym wiemy wszyscy. Wynik 85,3 % jest znakomity,
jeden z najwyższych w Polsce. Nasza Koleżanka została zaproszona wraz z dumną z osiągnięć córki
mamą, dr n. med. Sylwią Kocierz, obu Paniom gratulacje składali członkowie prezydium ORL.
Za nami XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy, o którym szerzej wewnątrz numeru. Delegaci zatwierdzili
m.in. plan budżetu na 2010 rok z uwzględnieniem wielu nowych zadań przedstawionych podczas zjazdu
sprawozdawczo-wyborczego w listopadzie ub. roku. Po raz kolejny mieliśmy okazję posłuchać chóru Śląskiej Izby Lekarskiej, nie brakło okazji, by podziwiać dzieła lekarzy artystów na okolicznościowej wystawie.
Jacek Kozakiewicz
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AKTUALNOŚCI
Obwieszczenie Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
w Katowicach z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
dr Annie Glińskiej, dr. Pawłowi Gruenpeterowi oraz dr. Włodzimierzowi Majewskiemu.

na okładce: sztandar ŚIL

W NUMERZE:

Z mojego punktu widzenia...

1

Tragedia Narodowa

2

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy 6

Na podstawie §49 ust. 4 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 19 września 2008
roku w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów, obwieszcza się, co następuje:
§1
Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej dr Annie Glińskiej oraz dr Włodzimierzowi Majewskiemu w związku z objęciem mandatu Zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
§2
Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej dr. Pawłowi Gruenpeterowi w związku z objęciem mandatu członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
§3
Ustala się, że mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej obejmują:
1. dr Andrzej Cholewka
2. dr Dariusz Dobosz
3. dr Jacek Olender
Stanisław Borysławski
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Dyżury przedstawicieli Śląskiej Izby Lekarskiej:
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Kol. Jacek Kozakiewicz: środa 1700-1900,
piątek 1300-1500

Wywiad z prof. Tomaszem
Szczepańskim
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Kol. Halina Borgiel-Marek:
czwartek 1200-1500
Kol. Maciej Hamankiewicz:
środa 1300-1400 (po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym)
Skarbnik Kol. Jerzy Rdes: środa 1600-1700
Sekretarz Kol. Andrzej Postek:
wtorek 1300-1500, poniedziałek po 1500
(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)
Zastępca Sekretarza Kol. Krystian Frey:
wtorek 1100-1300

Członkowie Prezydium:
Kol. Jan Cieślicki: środa
(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)

Kol. Grzegorz Góral: poniedziałek i środa
(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)
Kol. Janusz Heyda: czwartek 1500
(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)
Kol. Rafał Kiełkowski: środa 1200-1400
Kol. Wojciech Marquardt:
środa 1300-1400 i poniedziałek
(po wcześniejszym uzgodnieniu tel.)
Kol. Krystyn Sosada: poniedziałek
1500-1600

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej:
Kol. Tadeusz Urban: drugi i czwarty piątek
każdego miesiąca 1100-1300

Przewodniczący Okręgowego Sądu
Lekarskiego:
Kol. Stefan Stencel: środa 1000-1200

Wydawca: Śląska Izba Lekarska w Katowicach. Dla wszystkich lekarzy zrzeszonych w ŚIL w Katowicach bezpłatnie.
Redaktor naczelny: Żywisław Mendel, zastępcy redaktora naczelnego: Grażyna Ogrodowska, Katarzyna Strzałkowska,
redaktor Anna Zadora-Świderek. Adres redakcji: „Pro Medico”: ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice,
tel. (32) 203 65 47/48 wew. 310, 325; fax: (32) 352 06 38; e-mail: biuletyn@izba-lekarska.org.pl;
strona internetowa: www.izba-lekarska.org.pl; druk: Elanders Polska Sp. z o.o. Płońsk, ul. Mazowiecka 2
Skład, reklamy, ogłoszenia, projekt okładki: Przemysław Skiba; okładka: fot. Przemysław Skiba.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo redagowania i skracania tekstów.
Materiały do najbliższego numeru przyjmujemy do 20-go (reklamy do 15-go) dnia każdego miesiąca poprzedzającego.
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TRAGEDIA NARODOWA

Śląskie środowisko lekarskie pozostaje w solidarności z pogrążonymi
w żałobie Rodakami w obliczu tragedii narodowej, jaką jest
śmierć Prezydenta RP, Prof. Lecha Kaczyńskiego,
Jego Małżonki Marii oraz wielu wybitnych Polaków.
Tragedia wydarzyła się 10 kwietnia 2010 roku,
w miejscu tak symbolicznym dla Nas Wszystkich, gdzie przed 70 laty
tysiące Polaków złożyło ofiarę życia za naszą Wolność.
Łączymy się w głębokim bólu z Rodzinami
i składamy wyrazy serdecznego współczucia.
W imieniu lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
dr n. med. Jacek Kozakiewicz

O prawdzie – reﬂeksje
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opala wspomina Prezydenta RP w tragicznych dniach
żałoby narodowej. Zadaje pytania o znaczenie prawdy w życiu publicznym.
„Czy można mieć inny stosunek do prawdy w uprawianym zawodzie lekarza i inny w życiu codziennym?”
W chwilach narodowej tragedii wraz z żalem i bólem przychodzi czas na reﬂeksje. Spotkało nas bolesne doświadczenie, o niewyobrażalnych rozmiarach, połączone z symboliką
miejsca w sposób trudny do ogarnięcia rozumem. „Oﬁara życia w czasie pełnienia służby,
tragedia rodzin, drugi Katyń” – to tylko niektóre określenia powtarzające się w licznych, często pięknych wypowiedziach.
Dlaczego tak się stało? Jakie będą konsekwencje dla nas, dla Polski? Czy faktycznie wzniesiemy się ponad to, co było dotychczas? Czy dzielące nas różnice poglądów nie będą już
niszczyć tego, co ważne, co nadrzędne, czyli racji stanu naszej Ojczyzny?
Czy zapomnimy to, co widzieliśmy w kolejnych dniach, to wspaniałe składanie hołdu
przez rzesze młodych ludzi, królewskie powitanie trumny Pana Prezydenta i Pierwszej Damy i pożegnanie w drodze na Wawel, gdzie w krypcie zasłużonych razem z Nim znajdą się
symbole i Katynia i Solidarności. Dlaczego dopiero teraz mogliśmy zobaczyć zupełnie inne zdjęcia Prezydenckiej Pary, inne fragmenty życiorysu i inne komentarze dotyczące największego polityka III Rzeczypospolitej. Największego, bo nie polityczna poprawność lecz
konsekwentna walka o prawdę i odwaga głoszenia prawdy oraz praca na rzecz dobra wspólnego i umiłowanie Polski, określały Jego kierunek działania.
Przychodzi stopniowo czas na reﬂeksję. Czy potrzebna była ta tragedia, by przywrócić prawdziwy obraz wielu wartościowych ludzi, a przede wszystkim Pana Prezydenta RP?
Wielka szkoda, że tak wielu ludzi dało się zwieść fałszywemu medialnemu wizerunkowi. Czy
po tych doświadczeniach nauczymy się być bardziej krytyczni i bardziej obywatelscy? Czy
zniknie na zawsze przyzwolenie na brak szacunku do drugiego człowieka, a już w szczególności do Prezydenta Rzeczypospolitej? Czy tak trudno zrozumieć, że drwiny z Prezydenta, to drwiny z Rzeczypospolitej, a drwiny z Prezydenta i Rzeczypospolitej, to drwiny
z Obywateli? Ilu z nas miało tego świadomość i czuło się wtedy obrażonych? Ilu z nas potraﬁło to wyartykułować?

A przecież przyzwolenie na niewłaściwość zachowania na samej górze schodzi
także niżej. To dlatego można źle traktować,
czy nawet bezkarnie obrażać również innych,
np. profesorów, lekarzy. Czyż nie doświadczamy tego w ostatnim czasie?
Warto również pokusić się o reﬂeksję
o znaczeniu prawdy w życiu publicznym. Ilekroć powraca ten problem, tylekroć wracam
myślami do czasów, kiedy zaczęto mówić
głośno o Katyniu. Podejmowaliśmy rozmowy razem ze studentami NZS, z naszymi
profesorami i słyszeliśmy od niektórych
z nich kłamstwo. I wtedy nie po raz pierwszy zadałem sobie pytanie, jak to jest z poszukiwaniem prawdy i jej głoszeniem.
Czy można mieć inny stosunek do prawdy w nauce, uprawianym w zawodzie lekarza i w życiu codziennym? Czy będziemy
o tym już zawsze pamiętać? Wiele pytań pozostanie bez odpowiedzi, ale mam nadzieję, że tak jak w życiu osobistym, jednostkowym, tak w życiu narodu silne przeżycia nie
pozostaną bez śladu.
Dojrzewanie i doświadczanie często
jest bolesne, ale liczba tych, którzy dzisiaj
wiedzą więcej i więcej rozumieją, niewątpliwie wzrosła. Zawdzięczamy to wielu wybitnym i odważnym ludziom, takim jak Pan Prezydent Lech Kaczyński.
Grzegorz Opala
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W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
zginęła dwójka lekarzy. Pani doktor Bronisława Orawiec -Loffler na pokładzie samolotu znalazła się na zaproszenie Kancelarii
Prezydenta, jako przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Pan docent Wojciech Lubiński był lekarzem Prezydenta RP.
Zginął na posterunku, w czasie pełnienia
obowiązków służbowych.
Lekarz dentysta Bronisława OrawiecLofﬂer z Poronina, miała 81 lat. Była bratanicą podpułkownika Franciszka Orawca,
dowódcy 2 Pułku Strzelców Podhalańskich,
polskiego oﬁcera zamordowanego w Katyniu. W czasie II wojny światowej pełniła funkcje łączniczki w Armii Krajowej.
Początki pracy zawodowej spędziła
w Nowym Targu, jako kierownik zakładu protetyki, potem pracowała w Bukowinie Tatrzańskiej. W Poroninie prowadziła swoją
praktykę lekarską. Dr Bronisława Orawiec-Lofﬂer aktywnie działała w Związku Podhalan. Współpracowała z prezesem IPN Januszem Kurtyką, całe życie starała się, by poznano prawdę i nie zapomniano o tragicznych zdarzeniach w Katyniu.

… tylko CISZA, brzemienna
w nieśpieszne słowa
rodzące Czyn …
Cyprian Kamil Norwid
Płk dr hab. n. med. Wojciech Lubiński, lekarz Prezydenta, rzecznik wojskowego szpitala w Warszawie. W latach 1988-1994 Wojciech Lubiński studiował w Wojskowej Akademii Medycznej. W 1994 r. ukończył staż podyplomowy w Wojskowym Instytucie Medycznym, następnie uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych i chorób płuc. Od 1996 r. był
asystentem w Wojskowym Szpitalu Gruźlicy i Chorób Płuc w Otwocku, wcześniej – od 1995
roku był lekarzem w jednostce Wojskowej w Ostródzie.
W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2010 r. – doktora habilitowanego nauk medycznych. W tym czasie został starszym asystentem Kliniki Chorób Wewnętrznych Pneumonologii i Alergologii CSK MON, od 2005 r. był adiunktem w tej klinice.
Od 2008 roku Wojciech Lubiński był zastępcą Komendanta Centralnego Szpitala Klinicznego MON (CSK MON), a od 2005 r. rzecznikiem prasowym Wojskowego Instytutu
Medycznego.

Cześć Ich Pamięci!
Oprac. G.O.

● ZGINĘŁA KRYSTYNA BOCHENEK (1953–2010)

Nie tylko Jej głos kojarzył się z medycyną. Wiele lat prowadziła na antenie radia autorski program o zdrowiu. Od kilku lat
ogromnie popularny klub „Spotkania medyczne Krystyny Bochenek”. Napisała kilka
książek, m. in. o lekarzach „Chirurdzy i detektywi” oraz „Dobry zawód”. Była współautorką filmu dokumentalnego o chirurgach.
Na spotkanie poświęcone językowi polskiemu i medycynie zaprosiła naszą redakcję. Przysłała potem maila z podziękowaniem
za relację. „Czytam Pro Medico”, zapewniała w nim. Obiecała, że jak znajdzie w końcu czas, napisze coś specjalnie dla nas.

S

obota rano. Wiemy już o tragedii. Nie
znamy szczegółów. Wszystkie stacje
podają informację: zginął Prezydent
RP, zginęło kilkadziesiąt osób, może nawet 136, może 88. Nagle dzwoni znajomy
dziennikarz: w tym samolocie była nasza
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Krysia Bochenek, to
nie może być prawda?„Na sza Kry sia” – nie senator,
nie wicemarszałek
Senatu, polityk, ale
wieloletnia koleżanka z redakcji Polskiego Radia Katowi ce. Upo mi na ła
nas: ciągle jestem
waszą koleżanką,
dziennikarzem, nie
mówcie do mnie,
pani senator, pani
marszałek, jesteśmy
na ty, już nie pamiętasz?
Parę lat temu
ktoś puścił w obieg
plotkę, trochę żar-

fot.: dzięki uprzejmości Biura Senatorskiego

„Chcę przywrócić wiarę w piękno zawodu lekarza”

tem, że Krystyna skończyła medycynę. Że studiowała na SUM i jest lekarzem. Nie wszyscy potraktowali to jako żart. Bo dlaczego nie? Medycyna była Jej pasją, Prowadziła autorski program o zdrowiu, na antenie Radia Katowice, była za niego wielokrotnie nagradzana. Nic dziwnego, że na Śląsku przez lata jej głos kojarzył się z medycyną. W swoich wtorkowych audycjach medycznych edukowała słuchaczy i namawiała do zdrowego trybu życia. Ogromną popularność miał cykl „Spotkania medyczne Krystyny Bochenek”, na które
zapraszała publiczność i lekarzy. Podczas inauguracji powiedziała: „Jestem szczęśliwa, że
zaczynamy dzisiaj spotkania dotyczące naszego zdrowia i naszych chorób”.
Pomysł spotkań pod patronatem Dziennika Zachodniego, w formie klubu dla Czytelników zainteresowanych tematyką medyczną, zrodził się w 2004 roku.
– Pani Krystyna Bochenek jest najlepszym gwarantem tych spotkań, a nasi prelegenci to najlepsi specjaliści, najgodniejsi z godnych, cieszył się wtedy prezes Prasy Śląskiej, Bogdan Ścibut. I tak było. Nikt nie umiał tak nadać spotkaniom rangi wyjątkowego wydarzenia, tak ich
prowadzić.
Poznałam Ją ponad 20 lat temu, podczas pierwszego „Dyktanda”, skromnego jeszcze
konkursu, w którym nagrodą był Słownik Języka Polskiego. Potem współpracowałyśmy przez
lata, robiłam relacje z kolejnych edycji, a kiedy wymyśliła Zjazd Krystyn z całej Polski, też
poprosiła mnie o współpracę. Podczas pierwszego, w Filharmonii Śląskiej, ewakuowano

całą widownię, bo nagle pojawił się sygnał,
że… ktoś podłożył bombę! Zaimponowała nam wtedy zimną krwią i poczuciem humoru. Podtrzymywała na duchu przerażone kilkaset Krystyn i jakby nic się nie stało,
powróciła na scenę, by podjąć przerwany wątek.
Była profesjonalistką, trudno było Jej nie
podziwiać i trochę zawodowo nie zazdrościć, bo odnajdywała się na antenie radiowej, przed kamerami telewizyjnymi i w literaturze, z równą łatwością. Nieliczni wiedzieli, jak starannie się przygotowuje, ile pracy
wkłada, jak stosuje zasadę „dziennikarz nie
zadaje pytania, na które nie zna odpowiedzi”.
Byłam zafascynowana książką „Dobry zawód”

Wicemarszałek Senatu Krystyna Bochenek zginęła w sobotę 10 kwietnia, towarzy-

(napisała ją wspólnie z Dariuszem Kortką) To

sząc prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu w podróży na uroczystości z okazji 70. rocz-

po prostu rozmowy z lekarzami, ale jakie!

nicy zbrodni katyńskiej.

Na przykład takie pytanie: „Czy lekarz ma pra-

W 2007 roku na Śląsku zagłosowało na Nią ćwierć miliona osób. W życiu zawodowym realizowała dwie pasje: popularyzowała kulturę i piękno polszczyzny, ale rów-

wo zapłakać?” Zapytana o powody napisania
tej książki, odpowiedziała: „Chcę przywrócić

wiarę w sens i piękno zawodu lekarza”.

nież – przy wsparciu męża, kardiochirurga, prof. dr hab. Andrzeja Bochenka – w wielu
publikacjach i działaniach propagowała życie wolne od dymu tytoniowego i profilaktykę
zdrowia, promowała zdrowy styl życia.
Była dziennikarką i publicystką, dyrektorem kreatywnym Polskiego Radia Katowice,
członkiem Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodni-

K

iedy piszemy wspomnienia o tych,
którzy Odeszli, tak naprawdę piszemy o sobie. Bo zostawili w nas jakiś

ślad, bo wpłynęli na nas, bo ważne, jaką pustkę zostawili Nam właśnie.

czącą Komisji Języka w Mediach. Przewodniczącą Rady Śląskiego Funduszu Stypendial-

Bo ich nie ma, a my jesteśmy.

nego, wiceprzewodniczącą Rady Programowej TVP Polonia.

We „Wszystko na sprzedaż” Andrzeja

Inicjatorką wielu akcji charytatywnych na Śląsku, w tym: kwesty „Mamo nie płacz” na rzecz
ratowania Oddziału Hematologii Dziecięcej w Zabrzu. Współpracowała ze stowarzysze-

Wajdy Bogumił Kobiela mówi taką kwestię,
zdenerwowany próbami wspomnień o zmarłym przyjacielu: „Przestańcie! Był, tu, stał,

niami i organizacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych m. in. ze Śląskim

mówił do nas, rozpłynął się, nie ma Go!”

Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych AKCENT, Śląskim Stowarzyszeniem Alzheime-

Piszę ten tekst i wydaje mi się niemoż-

rowskim, Stowarzyszeniem Debra Polska Kruchy Dotyk, Śląskim Stowarzyszeniem Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Jako członek Społecznego Komitetu wspierała działania na rzecz
budowy nowej siedziby dla Hospicjum Cordis w Mysłowicach.
Pomysłodawczyni i organizatorka masowych imprez promujących profilaktykę zdro-

liwe, że Jej po prostu wśród nas nie ma.
Kiedy 12 kwietnia wystukuję imię i nazwisko Krysi w Internecie, pojawia się link:
„Napisz list do senator Krystyny Bochenek. www.krystynabochenek.kontakt.pl”

wia, np. jak pierwsza niekonwencjonalna akcja honorowego oddawania krwi „Wampiria-

I odpowiedź:

da”, akcja profilaktyki raka piersi „Różowa wstążka. Katowice. Rynek 2000”, imprezy ma-

„Przykro nam. Strona o podanym adre-

sowej zapobiegającej próchnicy pod hasłem „Lepiej dbać, niż rwać”.

sie przekroczyła limit transferu.”
Grażyna Ogrodowska
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Z

fot.: Anna Zadora-Świderek

jazd rozpoczął się wprowadzeniem
sztandaru Śląskiej Izby Lekarskiej,
hymnem stanu lekarskiego, pożegnaniem zmarłych lekarzy oraz krótkim występem
chóru Śląskiej Izby Lekarskiej. Chór zaintonował też jubileuszowe „Sto lat”, które delegaci odśpiewali profesorowi Władysławowi Nasiłowskiemu – obchodzącemu 60-lecie pracy zawodowej. Gratulacje w imieniu śląskiego samorządu
złożył prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr Jacek Kozakiewicz, który przypomniał wiele fak-

tów z życia Pana Profesora (opublikowanych
w kwietniowym numerze „Pro Medico”).
Prezes ORL powitał przybyłych na Zjazd
gości: dr Ireneusza Ryszkiela – reprezentanta wojewody śląskiego, dyrektora Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Piotra
Zarzyckiego – przewodniczącego Komisji
Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Sejmiku Województwa Śląskiego, dr Jerzego Dosiaka – wiceprzewodniczącego Zarządu
Głównego i przewodniczącego Oddziału
Śląskiego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego,
dr Macieja Hamankiewicza – prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Zygmunta Klosę – dyrektora Śląskiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia, mec. Henryka Stablę – wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, mgr
Mariolę Bartusek – przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, dr Martę
Klimkowską-Misiak – wiceprezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej w Warszawie i dr Macieja
6 PRO MEDICO MAJ 2010

Skwarnę – wiceprezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Bielsku-Białej. Zabrakło przedstawicieli Zarządu województwa śląskiego, pomimo, że w jego składzie znajduje się dwóch lekarzy.
Goście – w swoich wystąpieniach – dziękowali za dotychczasową współpracę ze Śląską Izbą
Lekarską oraz życzyli Delegatom
udanych obrad. Wielu z tych gości, którzy nie mogli przybyć na Zjazd, nadesłało listy.
Gratulacje i życzenia przysłali:
JM rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera; Prezydent Katowic – Piotr Uszok; Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – dr Elżbieta Rabsztyn; Prezesi wielu izb lekarskich: z Bydgoszczy, Gdańska, Kielc, Krakowa, Łodzi, Poznania, Torunia, Wrocławia; wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych – Elżbieta Rabsztyn.
Prezes Jacek Kozakiewicz w swoim wystąpieniu podsumował cztery miesiące działań Rady, pokazujące, że w krótkim czasie udało się zrealizować część zamierzeń z programu wyborczego.
W Prezydium Zjazdu zasiedli: dr Jarosław Markowski – przewodniczący
Zjazdu, dr Jan Cieślicki i dr Wojciech Drozd – zastępcy przewodniczącego,
dr Adam Jurczak – sekretarz. Na zastępców sekretarza wybrano: dr dr Aleksandrę Sommerlik-Biernat, Marka Potempę, Bogdana Kolebacza i Dariusza Dobosza. Wielu z nich zasiadło w Prezydium Zjazdu po raz pierwszy.
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy podjął uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań z działalności ORL, OROZ, OSL oraz udzielenia absolutorium ORL za 2009 rok. Uchwalił również budżet na rok 2010.
W związku ze zmianą ustawy o izbach lekarskich pod uchwałę Zjazdu
poddano projekty nowych regulaminów ORL, OKR, które delegaci przyjęli
Prezydium Zjazdu w drodze uchwały. Ustalono również nowe zasady gospodarki ﬁnansowej izby.
Delegaci Zjazdu przyjęli także dwa apele do Naczelnej Rady Lekarskiej o wystąpienie do ministra ﬁnansów o: rezygnację z planowanego wprowadzenia kas rejestracyjnych dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz o przywrócenie limitowanej ulgi za poniesione koszty leczenia odliczanej od podatku dochodowego od osób ﬁzycznych.
Dokonano również wyborów uzupełniających zastępców OROZ oraz członków OSL.
Kilku projektów apeli i stanowisk nie podjęto, bowiem tradycyjnie część Delegatów nie wykazała należytej determinacji, by dotrwać do końca Zjazdu. Niektórym być może przeszkodziły w tym obowiązki rodzinne, bądź
zawodowe i obrady zakończyły się
wcześniej, niż przewidywano, ze
względu na brak wystarczającej liczby
obecnych.
Zjazdowi towarzyszyła wystawa
prac lekarzy: obrazy Krystyny Skupień,
Krystyny Faltus, Stanisława Mysiaka,
Marleny Borowskiej; fotograﬁe Wojciecha Wróbla i rzeźby: Krystyny Skupień,
Stanisława Mysiaka, i Jerzego WilguWystawa prac lekarzy, na pierwszym planie obraz
sa. Prezes ORL podziękował lekarzomdr Marleny Borowskiej
-artystom, przedstawiając Delegatom ich
najważniejsze osiągnięcia.
Katarzyna Strzałkowska

fot.: Anna Zadora-Świderek

Delegaci dwudziestego dziewiątego Zjazdu udzielili absolutorium Okręgowej Radzie
Lekarskiej, przyjęli sprawozdania Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego, uchwalili nowe regulaminy oraz plan budżetu na rok 2010.

fot.: Anna Zadora-Świderek

XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009

Okręgowa Rada Lekarska

O

kręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym zebrała się na 7 posiedzeniach. Frekwencja na zebraniach ORL wynosiła 69,9%. Prezydium zebrało się 36
razy. Frekwencja na tych posiedzeniach wynosiła 85,9%.
W 2009 r. odbyły się 3 okręgowe zjazdy lekarzy, w tym jeden nadzwyczajny i sprawozdawczo-wyborczy.
Na wniosek Komisji Rejestracji Lekarzy i Organizacji Ośrodka Kształcenia, Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło decyzje w sprawie wydania:
– 14 praw wykonywania zawodu dla lekarza i lekarza dentysty,
– 2 wymiany dokumentu prawa wykonywania zawodu dla lekarza
– 32 duplikaty praw wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów,
– 275 ograniczonych praw dla lekarzy i lekarzy dentystów kierowanych na staże podyplomowe,
– 262 prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty po stażu,
– 3 prawa wykonywania zawodu dla lekarzy z UE,
– 17 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty dla cudzoziemców,
Podjęto 156 uchwał o skreśleniu z listy ŚIL z powodu przeniesienia do innej izby, śmierci lekarza, zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lub wygaśnięcia terminu ważności prawa, zakazu wykonywania zawodu, bądź zawieszenia w wykonywaniu zawodu jako zastosowanie środka zapobiegawczego przez sąd i prokuratora.
Na prośbę 95 lekarzy i lekarzy dentystów wydanych zostało 231 zaświadczeń „unijnych”. Wydano 7 zaświadczeń stwierdzających posiadanie prawa do udzielania świadczeń
zdrowotnych w zakresie p. o. z.
W roku 2009 zakończył się okres rozliczeniowy dotyczący realizacji rozporządzenia ministra
zdrowia w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Komisja ds. Kształcenia Podyplomowego w ramach swojej działalności m. in. zaopiniowała wnioski 884 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozliczyli się z tego obowiązku i dokonano stosownego wpisu w ich prawach wykonywania zawodu.
Do rejestru komputerowego wprowadzono 181 form kształcenia podyplomowego i zarejestrowanych zostało 5 nowych podmiotów organizujących szkolenia. Komisja czynnie uczestniczyła we wszystkich formach szkolenia lekarzy i lekarzy stażystów m. in. przez organizowanie szkoleń (w zakresie orzecznictwa, prawa medycznego i bioetyki), opiniowanie kandydatur osób szkolących, opiniowanie wniosków lekarzy o szkolenie i staże w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu i kierowanie na te staże.

kursowych na stanowiska naczelnych, oddziałowych i przełożonych
pielęgniarek (łącznie 78 oddziałów).

Na posiedzeniach Okręgowa Rada Lekarska podjęła łącznie 48 uchwał:
• 10 uchwał w sprawach ﬁnansowych
• 5 uchwał w sprawie skierowania na przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu
• 4 uchwały w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdzających zdolność
lekarza do wykonywania zawodu
• 4 uchwały w sprawie umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie
niezdolności lekarza do wykonywania
zawodu
• 10 uchwał związanych ze Spółką „Dom
Lekarza”
• 1 uchwała w sprawie składu personalnego Prezydium ORL
• 1 uchwała w sprawie ustalenia liczby
wiceprzewodniczących ORL
• 1 uchwała w sprawie uchylenia uchwały dot. zawieszenia w prawie wykonywania zawodu
• oraz 12 uchwał w sprawach różnych.
ORL w tym okresie podjęła też apele, które dotyczyły:
• zmiany uchwały nr 8/08/V NRL z dnia
4 kwietnia 2008 r. w sprawie wysokości
składki członkowskiej
• zmiany uchwały nr 16-08-V NRL
z dnia 19 września 2008 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd
Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.
Realizując zalecenia ministra zdrowia
w sprawie staży podyplomowych, Prezydium
ORL skierowało 276 absolwentów akademii
medycznych do 43 jednostek ujętych na liście marszałka województwa śląskiego.
W okresie sprawozdawczym na wniosek
komisji wypłacono 6 nagród za uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych z wyróżnieniem, na łączną kwotę 6 000 zł oraz
udzielono trzech pożyczek z funduszu
kształcenia na łączną kwotę 12 364.72 zł.
Komisja ds. Prywatnych Praktyk działając w ramach realizacji rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej
w sprawach wydawania zezwoleń i wpisu
do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich
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i specjalistycznych oraz grupowych praktyk
lekarskich. Wydane zostały 583 zezwolenia
na wykonywanie prywatnych praktyk lekarskich w tym:
• 254 zezwolenia na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej (w tym 208
wyłącznie w miejscu wezwania przez
pacjenta)
• 329 zezwoleń na prowadzenie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej
(w tym 250 wyłącznie w miejscu wezwania przez pacjenta)
• oraz 4 zezwolenia na prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej.
Ponadto wydano 186 zezwoleń na wykonywanie praktyki lekarskiej w tzw. dodatkowej lokalizacji oraz przedłużono termin
ważności zezwoleń dla 23 praktyk. Powołano 514 zespołów wizytujących praktyki prywatne. Z rejestru praktyk prywatnych skreślono 369 gabinetów.
Komisja Informacyjna przygotowała
do druku 11 numerów pisma „Pro Medico”.
Na jego łamach poruszano szereg kwestii dotyczących bieżących wydarzeń oraz problemów nurtujących środowisko lekarskie.
Działalność Komisji Stomatologicznej
skupiała się przede wszystkim na aktywnym
włączeniu się w szkolenia lekarzy dentystów
zrzeszonych w ŚIL. Zorganizowano 9 kursów doskonalących, w których wzięło
udział 2106 lekarzy dentystów oraz 5 spotkań koleżeńskich grup samokształcenia. Odbyły się spotkania z przedstawicielami ŚOW
NFZ na temat realizacji kontraktów zawartych z lekarzami dentystami, współczynników korygujących do leczenia dzieci i młodzieży, nowych zasad wypełniania druków
RUM oraz na temat zasad kontraktowania
usług stomatologicznych na 2010 rok. Aktualności dotyczące działań komisji są zamieszczane na redagowanej przez jej członków stronie internetowej oraz w stałej rubryce w biuletynie „Pro Medico”.
Komisja ds. Etyki Lekarskiej w roku 2009
odbyła 9 posiedzeń. W tym czasie wpłynęło do komisji 21 spraw. Głównie były one kierowane do komisji za pośrednictwem biura Śląskiej Izby Lekarskiej i przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej, a w ok. 30% lekarze zwrócili się bezpośrednio do komisji.
Podobnie jak w poprzednich kadencjach,
komisja za najważniejszy kierunek swego
działania uznała propagowanie zasad etycznych w środowisku lekarskim, co realizowa8 PRO MEDICO MAJ 2010

W 2009 roku Ośrodek Kształcenia zorganizował:
– 4 kursy doskonalące dla lekarzy, w których wzięło udział 246 osób i 8 konferencji
(dla 775 osób)
– 9 kursów dla lekarzy dentystów we współpracy z Komisją Stomatologiczną ŚIL (udział
wzięło 2106 osób) oraz konferencję „Stomatologia dziś i jutro” we współpracy z sp.
„Dom Lekarza” (udział wzięło 290 osób),
– dwie edycje kursu „Zdrowie Publiczne”, które ukończyło 30 osób,
– wykłady i warsztaty „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa wg aktualnych wytycznych”.
Izba zorganizowała również we współpracy z Akademią Ekonomiczną oraz Fundacją Salveo I sesję „Akademii Umiejętności Menedżerskich w Ochronie Zdrowia”.
no przez rozpatrywanie indywidualnych skarg lekarzy i opracowywanie stanowisk w sprawach ogólnych dotyczących zachowania się lekarzy w obowiązującym systemie opieki zdrowotnej.
Większość stanowisk była przedstawiana i dyskutowana na posiedzeniach Okręgowej
Rady Lekarskiej oraz publikowana w „Pro Medico” i w witrynie internetowej Śląskiej Izby
Lekarskiej.
Zorganizowano Konferencję Naukowo-Szkoleniową wspólnie z Oddziałem Śląskim Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Lekarskiego p. t. „Niepłodność – trudny problem zdrowia publicznego”, wpisując się – przy braku jednoznacznych poglądów medycznych i przepisów prawnych – w rozwijającą się
ogólnopolską dyskusję na temat sztucznego zapłodnienia, przedstawiając naprotechnologię
jako alternatywę dla metody In vitro. W konferencji tej wzięli udział najbardziej merytorycznie kompetentni przedstawiciele tematu z Warszawy, Białegostoku, Lublina i Katowic oraz
z Komisji ds. Etyki: kol. kol. Urszula Urbanowicz i Jan Kłopotowski.
W 2009 r. członkowie Komisji ds. Etyki Lekarskiej uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie i Komisji Etyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
Ponadto członkowie Komisji ds. Etyki Lekarskiej brali udział w organizacji i prowadzeniu Kursów z Bioetyki organizowanych dla absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Dawały o sobie znać różnice poglądów komisji i Zespołu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na niektóre sprawy i komisja dążyła do wspólnego ich omówienia. Próby przedyskutowania tych kwestii z zespołem OROZ na wspólnym spotkaniu jednak nie powiodły
się.
Komisja Bioetyczna w 2009 roku na 15 posiedzeniach zaopiniowała 25 projektów badawczych, w tym 16 eksperymentów medycznych, nadzorowanych przez koordynatorów
krajowych podlegających naszej komisji ze względu na siedzibę. Pozytywną opinię uzyskały wszystkie projekty. Cztery eksperymenty zostały zwolnione z opłat z uwagi na to, że były przeprowadzane przez nasze Koleżanki i Kolegów w ramach doktoratów. W omawianym
okresie w 162 ośrodkach działających na terenie właściwości terytorialnej naszej Komisji
Bioetycznej uzyskano pozytywne opinie dotyczące 109 projektów badawczych.
Członkowie Komisji ds. Farmakoterapii i Leków czynnie uczestniczyli w pracach Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL, gdzie analizowali nadsyłane projekty ustaw i rozporządzeń, a następnie przygotowywali robocze projekty stanowisk NRL lub jej Prezydium
(w szczególności projekt ustawy – prawo farmaceutyczne, projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych, a także ustaw
modyﬁkujących. Także projekt rozporządzenia o receptach lekarskich i przede wszystkim
projekty rozporządzeń o lekach refundowanych).
Komisja Legislacyjna na bieżąco opiniowała projekty aktów prawnych, regulujące działalność służby zdrowia, korporacji i jej członków.
Komisjia Sportu i Rekreacji za swoje główne zadanie w minionym roku przyjęła integrację środowiska lekarskiego poprzez czynny wypoczynek. Z jednej strony komisja starała się
organizować imprezy rekreacyjno-sportowe dla lekarzy, a z drugiej starała się wspomagać
lekarzy reprezentujących ŚIL w zawodach w wymiarze ogólnopolskim, jak i światowym.

Komisja ds. Emerytów i Rencistów w roku 2009 na swych spotkaniach omawiała bieżące sprawy nurtujące środowisko lekarskie, a zwłaszcza lekarzy – seniorów. Jak co roku zorganizowano spotkanie wielkanocne i wigilijne lekarzy emerytów i rencistów. Komisja zorganizowała dwie wycieczki. Jesienią 2009 odbyło się spotkanie z członkami Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów NRL.
Komisja Socjalno-Bytowa w 2009 roku na 22 posiedzeniach przyznała 129 zapomóg
losowych, 15 zapomóg pośmiertnych (na łączną kwotę 15.000 zł), 259 pożyczek z funduszu socjalnego (na łączną kwotę 2.527.000 zł).
Dla Komisji ds. Młodych Lekarzy w roku 2009 przedmiotem obrad na posiedzeniach
były sprawy organizacyjne dotyczące działalności komisji w roku wyborczym oraz problemy
związane z szkoleniem podyplomowym i specjalizacyjnym. Zorganizowano spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło około 100 osób. Z grona komisji dwie osoby uczestniczyły w I Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy w Olsztynie.
Komisja Finansowa w 2009 opiniowała wykonanie budżetu, przesunięcia w budżecie
oraz plan budżetu.
Komisja ds. BIP i strony internetowej dbała o stałe uaktualnianie treści zawartych na naszej stronie. Komisja współpracowała z biurem ŚIL, innymi komisjami i Prezydium w celu
pozyskiwania możliwie najpełniejszych informacji, istotnych nie tylko dla członków samorządu lekarskiego.
Komisja ds. Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu zainicjowała ściślejsze kontakty w z władzami SUM, czego wyrazem było spotkanie z rektorem – prof. Ewą
Małecką-Tenderą i prof. Przemysławem Jałowieckim – prorektorem ds. szkolenia podyplomowego.
Komisja ds. kontaktów z NFZ w ramach działania odbyła wielokrotne spotkania z pracownikami Funduszu w sprawie konsultacji w zakresie nowelizacji i wprowadzania istotnych
zmian w przepisach. W 2009 kontynuowano działalność komisji prowadzoną od 2008, związaną ze zmianą ﬁnansowania procedur wysokospecjalistycznych i przeszczepów, a brakiem
środków na ten cel w planie ﬁnansowym. Kwestią nader często poruszaną była również sprawa druków recept o wysokim stopniu zabezpieczeń, gdyż pakiet rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia w sprawie recept, wykazów i cen urzędowych oraz limitów cen leków refundowanych budził zaniepokojenie środowiska lekarskiego.
Komisja Zdrowia Publicznego w 2009 spotkała się 6 razy. Działalność Komisji skierowana była m.in. na analizę bieżącej sytuacji w dziedzinie zdrowia publicznego oraz omówienie przy współudziale konsultanta wojewódzkiego prof. M. Muc-Wierzgoń, zamierzeń
w zakresie objęcia szczególną opieką młodzieży szkolnej. Wobec wielu zagrożeń zdrowotnych komisja uważa ten problem za bardzo ważny. Wiele uwagi poświęcono opiniowaniu
projektów aktów prawnych, a w szczególności ustawy o izbach lekarskich. Omawiano zagadnienia dotyczących współpracy samorządu zawodowego i samorządów lokalnych w zakresie zdrowia publicznego ze szczególnym akcentem na promocją zdrowia. Praca przygotowana przez przewodniczącego komisji kol. Jacka Kozakiewicza oraz kol. Ryszarda Szozdę znalazła się w programie naukowym Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między
proﬁlaktyką a medycyną kliniczną”. Podejmowano wraz z Komisją ds. Kultury działania na rzecz
integracji środowiska lekarskiego.
Komisja ds. Kultury w ubiegłym roku zorganizowała:
– 5 koncertów muzykujących lekarzy
– 2 wystawy malarstwa i rzeźby z okazji okręgowych zjazdów lekarzy
– 10 projekcji ﬁlmowych w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
– plener artystyczny lekarzy w Zakopanem
– ﬁnał ogólnopolskiego konkursu fotograﬁi artystycznej „Okiem Eskulapa”.
Pre zy dium ORL przy zna ło sty pen dia dla 31 dzie ci po zmar łych le ka rzach
(na kwotę 146.200 zł).
W ramach działalności charytatywnej Prezydium udzieliło pomocy Stowarzyszeniu na Rzecz
Niepełnosprawnych „SPES” w wysokości 3000 zł.

Członkowie komisji prezentowali swoja twórczość w almanachach, biuletynach
oraz na imprezach organizowanych przez towarzystwa naukowe i samorządy.
W ramach współpracy z TU Inter Polską pracownicy biura izby zawierali polisy
ubezpieczeniowe OC lekarzy. Z tego tytułu izba osiągnęła przychód w wysokości 58.339,95 zł.
Jak co roku, delegaci minutą ciszy uczcili pamięć Lekarzy, którzy odeszli w 2010 roku.
Byli to:
Zenon Barteczko, Franciszek Bartoszek,
Zbigniew Cofała, Zbigniew DanowskiZdziebło, Olgierd Domański, Danuta
Jach na -Li sow ska, Ro ża Ja ny -Bur sig,
Andrzej Kita, Anna Oslislo, Andrzej
Po wąz ka, Krzysz tof Roz now ski,
Kazimierz Sikora, Barbara Skotnicka,
Anna Wycisk, Mirosław Zając.
Prezydium ORL zaopiniowało kandydatury 2 osób wytypowanych na stanowiska konsultantów wojewódzkich w zakresie: hematologii, stomatologii zachowawczej z endodoncją.

R

ok 2009 był dla naszej izby rokiem
szczególnym, bo kończącym V kadencję. Aktywność Rady, a szczególnie Komisji Wyborczej musiała więc skupić
się na przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy i zorganizowaniu Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego.
Okręgowa Rada Lekarska powołała 115
rejonów wyborczych dla 15.507 lekarzy
i lekarzy dentystów, w tym 85 dla lekarzy i 29
dla lekarzy dentystów, oraz jeden wspólny.
Łącznie (w dwóch terminach) odbyło się 70
zebrań wyborczych, na których wybrano 278
delegatów (co daje 61,91% ogólnej liczby
przysługujących mandatów), w tym 23 lekarzy dentystów.
28 listopada 2009 r. odbył się w Katowicach XXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy. Dokonano na nim
wyboru przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Jacka Kozakiewicza i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Tadeusza Urbana, a także członków
organów Śląskiej Izby Lekarskiej i delegatów
na Krajowy Zjazd Lekarzy.
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ORL zebrała się w wybranym podczas
Zjazdu składzie po raz pierwszy 16 grudnia 2009 roku i wówczas dokonano wyboru członków Prezydium Rady:
zastępcy przewodniczącego: Halina BorgielMarek, Maciej Hamankiewicz
sekretarz: Andrzej Postek;
z-ca sekretarza: Krystian Frey
skarbnik: Jerzy Rdes
członkowie: Rafał Kiełkowski, Krystyn Sosada, Janusz Heyda, Jan Cieślicki, Grzegorz
Góral.
13 stycznia 2010 roku na posiedzeniu
Rady uzupełniono skład Prezydium ORL
i wybrano na członka Prezydium Kol. Wojciecha Marquardta.
W takim zorganizowaniu Okręgowa
Rada Lekarska w Katowicach rozpoczęła
swoją normalną pracę na rzecz Śląskiej Izby
Lekarskiej.

Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Etyki Lekarskiej
Komisja działała w następującym składzie: przewodniczący Jan S. Kłopotowski, sekretarz Gabriela Muś, członkowie: Tadeusz
Dragan, Mieczysław Dziedzic, Janusz Milejski, Andrzej Muras, Olga Olechnowicz,
Stefan M. Pojda, Andrzej Postek, Urszula
Urbanowicz, Stanisław Wencelis i Wanda
Wenglarzy-Kowalczyk. Komisja odbyła 9 posiedzeń. W tym czasie wpłynęło do komisji 21 spraw.
Głównie były one kierowane do komisji
za pośrednictwem biura Śląskiej Izby Lekarskiej i przewodniczącego Okręgowej Rady
Lekarskiej, a w ok. 30% lekarze zwrócili się
bezpośrednio do komisji. Trzy skargi skierowane były przeciwko lekarzom przez pacjentów.
Podobnie jak w poprzednich kadencjach, komisja za najważniejszy kierunek
swego działania uznała propagowanie zasad
etycznych w środowisku lekarskim, co realizowano nie tylko poprzez rozpatrywanie indywidualnych skarg lekarzy, ale również
przez opracowywanie stanowisk w sprawach ogólnych, dotyczących zachowania
się lekarzy w obowiązującym systemie opieki zdrowotnej.
W 2009 roku komisja rozpatrywała
trzy sprawy, które dotyczyły skomplikowa10 PRO MEDICO MAJ 2010

Rok 2009 – wyborczy – był dla naszej izby rokiem szczególnym. Był rokiem przełomowym, bo na najbardziej odpowiedzialne funkcje, w miejsce tych, którzy służyli nam dobrze przez dwie kadencje, wybraliśmy wspólnie, spośród nas wszystkich, nowych naszych
przedstawicieli. Oby wszystkim, którzy podjęli się tej pracy nie zabrakło powodzenia, zdrowia, sił i zapału. Dobrych pomysłów i trafności w decyzjach.
Koniecznie pamiętać należy, że działania Okręgowej Rady Lekarskiej mogły przebiegać
bez znaczących zakłóceń dzięki sprawności, fachowości, doświadczeniu i często oﬁarności pracowników biura Śląskiej Izby Lekarskiej. Bardzo im wszystkim za to dziękuję.
Dziękuję za wysłuchanie i życzę owocnych obrad
Andrzej Postek

sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej

Do powyższego sprawozdania zostały załączone sprawozdania następujących komisji:
ds. Etyki Lekarskiej, ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii, ds. Kształcenia Podyplomowego, ds. Młodych Lekarzy, ds. Emerytów i Rencistów, ds. Konkursów, ds. Rejestru Lekarzy, Stomatologicznej, Zdrowia Publicznego, Prywatnych Praktyk, Bioetycznej, Sportu i Rekreacji.

nych konﬂiktów interpersonalnych w klinikach, u podłoża których zaistniały błędy w organizacji pracy, a na tym tle działania o charakterze mobbingu, braku wzajemnego szacunku
oraz niedostatecznego przestrzegania praw autorskich. Opracowano i opublikowano stanowiska: dotyczące dostrzeżonych przypadków naruszania zasad etycznych przez dyrektorów niektórych jednostek opieki zdrowotnej i kierownictwa samorządowego podczas rozwiązywania umów o pracę z lekarzami. Większość stanowisk była przedstawiana i dyskutowana na posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej oraz publikowana w „Pro Medico” i w witrynie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej.
Zwracano uwagę na konieczność wzajemnego przestrzegania szacunku i innych zasad
wynikających z art. 52 Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz na szczególną ostrożność przy udzielaniu informacji dziennikarzom, którzy niejednokrotnie wypaczali rzeczywiste tło zaistniałych konﬂiktów. Zorganizowano kolejną Konferencję Naukowo-Szkoleniową (wspólnie z Oddziałem Śląskim Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Lekarskiego) p. t. „Niepłodność – trudny problem zdrowia publicznego”,
wpisując się – przy braku jednoznacznych poglądów medycznych i przepisów prawnych – w rozwijającą się ogólnopolską dyskusję na temat sztucznego zapłodnienia, przedstawiając naprotechnologię jako alternatywę dla metody In vitro. W konferencji tej wzięli udział najbardziej
merytorycznie kompetentni przedstawiciele tematu z Warszawy, Białegostoku, Lublina i Katowic oraz z Komisji Etyki: kol. U. Urbanowicz i J. Kłopotowski.
Komisja nadal w sposób niekorzystny odczuwała brak jednoznacznych ustaleń dotyczących zakresu kompetencji i uprawnień komisji etycznych w Polsce, które winny wynikać z aktów prawnych, a co w sposób istotny ogranicza wpływ i oddziaływanie na kształtowanie właściwych postaw etycznych lekarzy, a co jest oczekiwane zarówno przez lekarzy jak, i społeczeństwo. Problemu tego nie rozwiązała też ostatnia nowelizacja ustawy o izbach lekarskich.
Komisja ubolewa, że nie udało się uzyskać zrozumienia, dla potrzeby omówienia przypadków nasuwających wątpliwości co do niewłaściwego z punktu widzenia etycznego, przeprowadzenia kilku spraw, przez niektórych członków zespołu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Próby przedyskutowania tych kwestii z zespołem OROZ nie
powiodły się.
W 2009 r. członkowie Komisji d. s. Etyki Lekarskiej uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie, Komisji Etyki Dolnośląskiej Izby Lekarskiej. Ponadto członkowie Komisji d.s. Etyki Lekarskiej brali udział w organizacji

i prowadzeniu Kursów z Bioetyki organizowanych dla absolwentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.
Jan S. Kłopotowski
przewodniczący Komisji d. s. Etyki Lekarskiej

Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Polityki Lekowej
i Farmakoterapii
Tak jak w latach poprzednich działalność komisji skupiała się głównie na opiniowaniu projektów rozporządzeń ministra zdrowia w terminach kilkunastodniowych, czasem 2-3 tygodni,
otrzymywanych głównie drogą elektroniczną od przewodniczącego Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej, prof. dr Tadeusza Chruściela. Wynikało to z faktu równoczesnej przynależności 2 członków naszej komisji, tj. dr n. med. Jana Kłopotowskiego i prof. Stefana Pojdy do wyżej wymienionego 4-5 osobowego Zespołu Naczelnej Rady
Lekarskiej.
W Warszawie uczestniczyliśmy regularnie w kilku posiedzeniach Zespołu ds. Polityki
Lekowej i Farmakoterapii, przedstawiając w bezpośrednich dyskusjach oraz później drogą
elektroniczną, pozytywy i negatywy proponowanych treści zarządzeń w prowadzeniu farmakoterapii, dotyczących aktualizacji krajowej listy leków oraz nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne. Tematem posiedzeń i ocen m. in. było:
– 6.30.2009 Program ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce w latach 2009-2013
– 11.07.2009 Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie kryteriów klasyﬁkacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu
w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych, z prośbą o przesłanie
uwag do 14 lipca br.
– 7.23.2009 ocena projektu ustawy o zmianie ustawy „prawo farmaceutyczne”
– 8.05.2009 Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające, stron 74
– 8.05.2009 Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 sierpnia 2009 r. w sprawie limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie,
za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością, stron 158
– 8.05.2009 Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16-08- 2009 r. w sprawie wykazu
chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są
przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością, stron105
– 8.05.2009 Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 16 sierpnia 2009 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością,
stron 344
– 18.11.2009 Dyskusja nad proponowanymi zmianami w wykazach leków refundowanych:
– Problem wycofania z listy leków z dniem 31. XII. 2008 produktów leczniczych niezharmonizowanych, tj. produktów wytwórców, którzy nie uzupełnili wymaganej w Unii
Europejskiej dokumentacji (rejestracja).
– Znaczenie ewentualnego wprowadzenia sztywnych cen na leki refundowane (czego
domaga się samorząd aptekarski).
– Odpowiedzialność lekarzy za błędy w recepcie.
a) Apel o zwiększenie dbałości o czytelność i unikanie błędów formalnych przy pisaniu recepty.
b) Wykaz przepisów dotyczących uprawnień do leków bezpłatnych.
c) Omówienie aktualnej sytuacji na Śląsku – żądanie samorządu aptekarskiego karania lekarzy za pomyłki w pisaniu recept.

• Programy terapeutyczne i ich znaczenie dla właściwego wykorzystania drogich leków.
Na zakończenie działalności Zespołu
do Spraw Polityki Lekowej i Farmakoterapii
prof. Chruściel serdecznie pożegnał się
z członkami komisji.
prof. dr hab. Stefan M. Pojda
przewodniczący Komisji ds. Polityki
Lekowej i Farmakoterapii ORL

Sprawozdanie z działalności
Komisji Kształcenia
Podyplomowego
W skład komisji wchodzą:
Ewa Karpel – przewodnicząca komisji,
Jerzy Rdes – przewodniczący zespołu ds. staży podyplomowych, Wojciech Marquardt
– przewodniczący zespołu ds. akredytacji
i organizacji kursów podyplomowych, Krzysztof Ślaski – przewodniczący zespołu ds. specjalizacji.
W pracach Komisji uczestniczyli: Halina Borgiel-Marek, Marek Hildebrandt, Jacek
Kocot, Józef Kurek, Janusz Michalak, Zuzanna Milewska-Krawiec, Ewa Paszek, Marek Potempa, Mirosława Rogal, Iwona Rogala- Poborska, Barbara Schneiberg, Andrzej Stańkowski, Anna Wąsek. W roku 2009 odbyło się 6 spotkań Komisji Kształcenia i 2 spotkania Zespołu ds. staży podyplomowych.
W związku z zakończonym okresem rozliczeniowym dotyczącym realizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, członkowie komisji zaopiniowali wnioski 884 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozliczyli się z obowiązku doskonalenia zawodowego w pierwszym
okresie rozliczeniowym.
Rozpatrzono 276 podań lekarzy i lekarzy dentystów ubiegających się o skierowanie na staż podyplomowy, z czego do poszczególnych jednostek skierowano: 189 lekarzy i 87 lekarzy dentystów. Zorganizowano szkolenia dla stażystów z zakresu prawa
medycznego, bioetyki i orzecznictwa lekarskiego. Zaopiniowano kandydatury koordynatorów staży podyplomowych.
W celu zweryﬁkowania listy jednostek
upraw nio nych do pro wa dze nia sta ży
MAJ 2010 PRO MEDICO 11

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009
podyplomowych, zespół ds. staży podyplomowych zwrócił się pisemnie do wszystkich
jednostek znajdujących się na liście marszałka województwa śląskiego, z prośbą o nadesłanie aktualnych informacji dotyczących
jednostki.
W związku z 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza na stosowne przeszkolenie skierowano 4 lekarzy. Pozytywnie zaopiniowano 2 wnioski o uznanie przeszkolenia
odbytego w związku z ponad pięcioletnią
przerwą. Zarejestrowano 8 nowych podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów oraz akredytowano 181 form kształcenia podyplomowego.
Rekomendowano przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej do udziału w pracach
komisji kwaliﬁkacyjnych dla lekarzy ubiegających się o rozpoczęcie specjalizacji oraz
przedstawicieli ORL do prac w Państwowej
Komisji Egzaminacyjnej i Komisji przeprowadzającej Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy.
Członkowie komisji brali czynny udział
w posiedzeniach Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej. W okresie sprawozdawczym wypłacono 6 nagród za uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na łączną kwotę 6 000 zł oraz udzielono 3 pożyczek z funduszu kształcenia
na łączną kwotę 12 364.72 zł.
Komisja współuczestniczyła w organizacji szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów odbywających się w tutejszej izbie.
Ewa Karpel
przewodnicząca Komisji Kształcenia
Podyplomowego

Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Młodych Lekarzy
W roku 2009 odbyły się 3 posiedzenia
Komisji ds. Młodych Lekarzy. Przedmiotem
obrad komisji były sprawy organizacyjne dotyczące działalności komisji w roku wyborczym oraz problemy związane ze szkoleniem
podyplomowym i specjalizacyjnym.
Zorganizowaliśmy na przełomie września i października, ostatnie w tej kadencji
spotkanie integracyjne. W tym roku odbyło
się ono w Ustroniu – Jaszowcu. Zgodnie
z dotychczasową tendencją było nas więcej
niż w roku ubiegłym, bo zgromadziło się około 100 osób.
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W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem odbyła się 1 Ogólnopolska Konferencja
Młodych Lekarzy. Na konferencję do Olsztyna na początku czerwca pojechały dwie koleżanki stażystki: Paulina Ślosarek i Patrycja Starzak.
Spotkanie jesienne poświęcone było podsumowaniu naszej działalności w czasie całej V kadencji.
Urszula Zimoń
przewodnicząca Komisji ds. Młodych Lekarzy

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
W roku 2009 odbyło się 5 spotkań komisji, dotyczących omawiania spraw bieżących
organizacyjno-korporacyjnych oraz realizacji wyznaczonych uprzednio planów działania.
Na spotkaniach komisji w roku 2009 poruszone zostały następujące zagadnienia:
1) powołano Klub Lekarza Seniora przy Śląskiej Izbie Lekarskiej (który obecnie jest w trakcie
ostatecznego organizowania się – do tej pory odbyły się dwa spotkania klubowe z dużą
frekwencją zainteresowanych Kol. Kol. Lekarzy i Lekarzy Dentystów). Realizowanie planów
dotyczących dalszej działalności Klubu związane jest z uzyskaniem lokalu w Domu Lekarza w Katowicach oraz wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za prowadzenie klubu.
2) ostatecznie powołano Fundację na rzecz Domu Lekarza Seniora, zaproponowaną przez
nas w 2008 roku.
3) zaplanowano także pomoc w utrzymaniu Domu Lekarza Seniora, angażując się w społeczne działania mające na celu uzyskanie środków ﬁnansowych przez propagowanie w swoich środowiskach – delegaturach okręgowych, miejscach pracy i zamieszkania idei wsparcia Domu Lekarza Seniora. Zaproponowano, aby zwrócić się do Kol. Kol. Lekarzy i Lekarzy Dentystów prowadzących prywatne praktyki lekarskie, aby włączyli się w Fundację przez dobrowolne (w miarę swoich możliwości ﬁnansowych) darowizny na rzecz Domu Lekarza Seniora,
4) postanowiono prosić wszystkie delegatury Śląskiej Izby Lekarskiej o zwrócenie szczególnej uwagi na Kol. Kol. Lekarzy Seniorów zaawansowanych wiekiem i samotnych, potrzebujących pomocy ﬁnansowej lub innego rodzaju wsparcia.
5) Komisja podjęła decyzję o zwróceniu się do Kapituły Odznaczeń Śląskiej Izby Lekarskiej
w sprawie odznaczania Kol. Kol. Lekarzy Seniorów, którzy ukończyli 80 rok życia. Określono także formę oraz tytuł odznaczenia (do ostatecznego uzgodnienia z Okręgową Radą Lekarską), Propozycja dotyczyła premii w kwocie 1 000 zł oraz dyplomu dla w/w Lek.
Seniorów. Zaproponowano także, aby w/w honorarium zostało wręczone jubilatom w dniu
ich urodzin oraz aby umieszczono wiadomość o jubileuszu w biuletynie „Pro Medico”.
6) jak każdego roku odbyły się spotkania okolicznościowe – bożonarodzeniowe i wielkanocne oraz dwie wycieczki turystyczno-krajoznawcze (autokarowe, 3-dniowe – Praga i Ziemia Jeleniogórska)
W roku 2009 kontynuowano dyżury pod telefonem w ramach istniejącego od 3 lat telefonu zaufania przy Komisji ds. Lek. Emerytów i Rencistów – raz w miesiącu przez dwie
godziny dyżuruje pod telefonem jeden z członków komisji, aby na bieżąco załatwiać sprawy dzwoniących Kol. Kol. Lekarzy i Lekarzy Dentystów Seniorów.
Na zakończenie naszej kadencji Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów zaprosiła, za zgodą i aprobatą prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, przedstawicieli wszystkich Okręgowych Izb
Lekarskich z całego kraju i Naczelną Komisję ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów w Warszawie
na krajowe, wyjazdowe spotkanie, podsumowujące całość działania komisji krajowych. Na uroczyste spotkanie sprawozdawcze, przedstawiające nasze osiągnięcia w działalności na rzecz Kol.
Kol. Lekarzy Emerytów i Rencistów zaprosiliśmy honorowych gości – przewodniczącego Naczelnej Izby Lekarskiej oraz przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej. Ich uczestnictwo w naszym spotkaniu było wyrazem wielkiego szacunku i aprobaty dla naszej działalności oraz uznania za wieloletnią działalność na rzecz Kol. Kol. Lekarzy Emerytów i Rencistów. Nasza śląska
gościnność wzbudziła we wszystkich uczestnikach spotkania wielkie uznanie i podziw.

We wszystkich naszych przedsięwzięciach komisyjnych byliśmy zawsze wspierani przez
panią dyrektor biura izby mgr Wandę Galwas-Prasałek oraz jej współpracownice – panią
Katarzynę Fulbiszewską i panią Katarzynę Majchrzak. Dziękujemy za całą życzliwość i zaangażowanie osobiste.
Z wyrazami szacunku i koleżeńskim pozdrowieniem.
Irena Utrata
p.o. przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy
Emerytów i Rencistów

Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Konkursów
Komisja ds. Konkursów przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach działa pod przewodnictwem dr Janusza Heydy. W roku 2009 Komisja wytypowała:
– 38 przewodniczących komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie z ramienia Okręgowej Rady Lekarskiej;
– 112 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie z ramienia Okręgowej Rady Lekarskiej, w tym również ordynatorów – przedstawicieli do komisji konkursowych z wykazów konsultantów wojewódzkich, przesłanych na prośbę Komisji ds.
Konkursów;
– 21 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze.
Komisja ds. Konkursów – w porozumieniu z przewodniczącymi delegatur – typowała również przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska naczelnych, oddziałowych oraz
przełożonych pielęgniarek, łącznie na 78 oddziałów 36 przedstawicieli, w celu przeprowadzenia konkursów na wyżej wymienione stanowiska. W ciągu minionego roku, ogółem w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej przeprowadzono 53 postępowania konkursowe na stanowiska
ordynatorskie. Przewodniczący komisji wielokrotnie spotykał się i przeprowadzał rozmowy
telefoniczne z przewodniczącymi poszczególnych komisji konkursowych, szczegółowo omawiając procedury związane z prawidłowym przeprowadzeniem konkursu.
Janusz Heyda
przewodniczący Komisji ds. Konkursów

Sprawozdanie z prac Komisji ds. Rejestru Lekarzy
W okresie sprawozdawczym wydano ogółem: 605 praw, w tym:
I. Prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty:
– wydanie prawa wykonywania zawodu – 14
– wymiana dokumentu (w związku z nowym nr ZUS) – 2
– duplikat prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty – 32
– wydanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty w celu
odbycia stażu podyplomowego – 275
– wydanie prawa wykonywania zawodu po stażu podyplomowym – 262
– wydanie praw dla lekarzy z Unii Europejskiej – 3
II. prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty dla cudzoziemców:
– w celu odbycia stażu podyplomowego – 6
– w celu zarobkowym – 6
– wydanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty dla cudzoziemca, który uzyskał obywatelstwo polskie – 5
III. W związku z prawem wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty podjęto 605 uchwał.
IV. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło 39 uchwał dotyczących wpisania na listę członków Śląskiej Izby Lekarskiej z powodu:
– przeniesienia lekarza – 35

– stwierdzenia odbycia przeszkolenia – 2
– uchylenie uchwały o duplikacie – 2
V. Wydano 156 zarządzeń w sprawie
skreślenia z listy członków Śląskiej Izby
Lekarskiej z powodu:
– przeniesienia lekarza – 76
– śmierci lekarza – 44
– zrze cze nia pra wa wy ko ny wa nia
zawodu – 25
– upływu terminu ważności prawa wykonywania zawodu – 6
– zakaz wykonywania zawodu, orzeczenie środka karnego przez sąd – 1
– zawieszenie w wykonywaniu zawodu,
zastosowanie środka zapobiegawczego przez prokuratora – 3
– ograniczenie wykonywania zawodu – 1
VI. Decyzją przewodniczącego Komisji
ds. Rejestru Lekarzy 6 osób ﬁgurujących w ewidencji przeniesiono do archiwum, a ich akta osobowe przekazano innej izbie, której są członkami.
VII. Decyzją przewodniczącego Komisji
ds. Rejestru Lekarzy 278 osób zostało przeniesionych z ewidencji do archiwum komputerowego, a ich akta osobowe do archiwum z powodu śmierci.
VIII. Wydano 231 zaświadczeń do Unii
Europejskiej dla 95 lekarzy i lekarzy
dentystów.
IX. Wydano 7 zaświadczeń do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
X. Rozliczono punkty edukacyjne 884 lekarzom i dokonano wpisu w prawo wykonywania zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia zawodowego.
XI. Dla potrzeb Narodowego Funduszu
Zdrowia dla 146 lekarzy wydano zaświadczenia potwierdzające kwaliﬁkacje zawodowe lekarzy, lekarzy dentystów (dotyczących wydruku recept).
XII. Ogółem dokonano wpisu 456 specjalizacji, doktoratów, habilitacji, profesur
w rejestr komputerowy oraz w dokumencie prawo wykonywania zawodu.
XIII. Wprowadzono do rejestru komputerowego 181 form kształcenia podyplomowego.
Wojciech Marquardt
przewodniczący
Komisji ds. Rejestru Lekarzy
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009
Sprowadzanie z działalności
Komisji Stomatologicznej
W skład Komisji Stomatologicznej wchodzi 15 lekarzy, są oni jednocześnie członkami Komisji Kształcenia.
Działalność Komisji Stomatologicznej
w 2009r skupiała się przede wszystkim
na aktywnym włączeniu się w szkolenia lekarzy dentystów zrzeszonych w Śląskiej Izbie
Lekarskiej.
Zorganizowano 9 kursów doskonalących
(27.02; 19.03; 24.04; 22.05; 18.09; 09.1
0; 23.10; 6.11; 03.12), w których wzięło
udział 2106 lekarzy dentystów oraz 5
spotkań koleżeńskich grup samokształcenia.
Odbyły się spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Oddziału Narodowego
Funduszu Zdrowia na temat realizacji kontraktów zawartych z lekarzami stomatologami, współczynników korygujących do leczenia dzieci i młodzieży, nowych zasad wypełniania druków RUM oraz na temat zasad
kontraktowania usług stomatologicznych
na 2010 rok.
Aktualności dotyczące działań Komisji
Stomatologicznej są zamieszczane na redagowanej przez jej członków stronie internetowej oraz w stałej rubryce w biuletynie „Pro
Medico”.
Halina Borgiel-Marek
przewodnicząca Komisji Stomatologicznej

Sprawozdanie z działalności
Komisji Zdrowia Publicznego
Komisja Zdrowia Publicznego odbyła 6
spotkań plenarnych (przy czym jedno poza siedzibą Śląskiej Izby Lekarskiej).
W styczniu odbyło się spotkanie z konsultantem wojewódzkim w dziedzinie zdrowia publicznego prof. M. Muc-Wierzgoniem,
który przedstawił sprawozdanie ze swojej
działalności oraz najbliższe zamierzenia.
Podczas spotkania podkreślono konieczność
stałej współpracy konsultanta z samorządem
lekarskim, a zwłaszcza z Komisją Zdrowia
Publicznego. Ustalono, że szczególną troską należy objąć grupę młodzieży szkolnej,
wobec wielu zagrożeń zdrowotnych i problemu otyłości w tej grupie wiekowej.
Wspólne wyjazdowe spotkanie Komisji
Zdrowia Publicznego i Komisji ds. Kultury
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odbyło się w dniach 27.02-1.03.2009 roku w Zakopanem. Członkowie komisji brali udział
w koncercie przygotowanym przez muzykujących lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Centrum
Rehabilitacji oraz w prezentacji twórczości własnej członków Komisji ds. Kultury, dyskutowano nad ważnymi projektami ustaw zdrowotnych, projektem nowej ustawy o izbach lekarskich
oraz problemach zdrowotnych mieszkańców woj. śląskiego. Wspólne posiedzenie Komisji ds.
Kultury i Komisji Zdrowia Publicznego dotyczyło promocji zdrowia i propagowania aktywności pozazawodowej środowiska lekarskiego, odbyły się również zajęcia rekreacyjno-sportowe.
W trakcie spotkań komisji omawiano między innymi:
– sprawozdanie z Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się 9.05.2009r. w Sosnowcu,
– problem ograniczonego zainteresowania środowiska lekarskiego sprawami samorządu,
– organizację Ogólnopolskiego Konkursu Fotograﬁcznego Lekarzy,
– udział w pracach samorządów lekarskich w zakresie zdrowia publicznego,
– wybory do samorządu lekarskiego w kadencji 2009-2013.
Komisja zainicjowała współpracę samorządu lekarskiego z Komisją Zdrowia Rady Miejskiej Katowic, w zakresie różnych form promocji zdrowia, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej. Przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego dr Jacek Kozakiewicz brał udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Między proﬁlaktyką, a medycyną kliniczną”, która odbyła się w Poznaniu, dn. 9-11 września 2009r. Praca członków komisji – Kol. Jacka Kozakiewicza i Ryszarda Szozdy „Zawodowe uszkodzenie słuchu: niezdolność do pracy w rozumieniu rentowym z punktu widzenia specjalistów: laryngologów i medycyny pracy” znalazła się w programie naukowym.
Budżet komisji w 2009 r. wynosił 12 000 PLN. Wydatkowano 6 581 PLN.
Jacek Kozakiewicz
przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego

Sprawozdanie Komisji Prywatnych Praktyk
Wydano ogółem 583 zaświadczenia o wpisie do rejestru praktyk lekarskich, w tym:
– indywidualne praktyki lekarskie 46
– indywidualne, wyłącznie w miejscu wezwania 208
– specjalistyczne praktyki lekarskie 79
– specjalistyczne, wyłącznie w miejscu wezwania 250
Wydano 4 zaświadczenia o wpisie do rejestru grupowych praktyk lekarskich. Ponadto
wydano 186 zaświadczeń o wpisie do rejestru praktyk lekarskich w dodatkowej lokalizacji,
w tym:
– indywidualne praktyki lekarskie 59
– specjalistyczne praktyki lekarskie 127
Przedłużono termin ważności 23 praktykom w tym:
– indywidualne praktyki lekarskie 3
– specjalistyczne praktyk lekarskie 20
Wykreślono 369 praktyk. Ogółem powołano 514 komisji wizytujących gabinety w tym:
– dla nowopowstałych praktyk lekarskich 201
– dla już zarejestrowanych praktyk lekarskich 313.
Adam Blecharz
przewodniczący Komisji Prywatnych Praktyk

Sprawozdanie z działalności Komisji Bioetycznej
Komisja Bioetyczna pracowała w składzie: prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada – przewodniczący; prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek – z-ca przewodniczącego; dr n. med.

Halina Borgiel-Marek, dr n. med. Jan Cieślicki, dr n. med. Tadeusz Dragan, ks. mgr Jarosław Wolski (od 04.10.09), dr n. med. Ewa Grzesiak–Kubica, prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek, prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiepas, mgr Czesława Brylak-Kozdraś, dr hab.
n. med. prof. AWF Cezary Kucio, dr farm. Izabela Majewska, prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski, dr Stanisław Wencelis, dr n. med. Katarzyna Ziora.
Funkcjonowanie Komisji Bioetycznej pokrywane było w całości z opłat wnoszonych przez
ﬁrmy farmaceutyczne sponsorujące większość badań.
Na mocy § 10 Rozporządzenia MZiOS z dnia 11 maja 1999 r., zgodnie z uchwałą
nr 29/99 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 1.12.1999 r. z późn. zm. za wydanie opinii
komisja pobierała opłatę w wysokości nie mniejszej, niż 6.000 zł.
Nadal przestrzegana była zasada zwalniania z opłat za opinię o projektach badawczych,
zgłaszanych zwłaszcza jako tematy rozpraw na stopień doktora nauk medycznych. W ciągu 2009
roku Komisja Bioetyczna na 15 posiedzeniach zaopiniowała 25 projektów badawczych, w tym 16
eksperymentów medycznych nadzorowanych przez koordynatorów krajowych podlegających
naszej Komisji Bioetycznej ze względu na siedzibę.
Wszystkie projekty badawcze uzyskały pozytywne opinie. W okresie tym Komisja Bioetyczna otrzymała informacje, że na terenie ośrodków podległych jurysdykcji naszej komisji pozytywnie zaopiniowano 109 projektów badawczych w 162 ośrodkach (tzw. badania koordynowane – nadzorowane przez koordynatorów krajowych podlegającym innym komisjom bioetycznym). W żadnym przypadku komisja nie wniosła zastrzeżeń. Nie wniesiono też żadnych zastrzeżeń w stosunku do projektów badawczych i ośrodków skierowanych do poszczególnych
komisji tzw. lokalnych przez naszą Komisję Bioetyczną.
Na wniosek badacza-doktoranta, za wydanie opinii nie pobrano opłat w czterech przypadkach. Od decyzji Komisji Bioetycznej Śląskiej Izby Lekarskiej, dotyczących projektów badawczych, nie wniesiono ani jednego odwołania. Projekt badania oceniał wyznaczony przez
przewodniczącego recenzent.
Na posiedzeniu komisji wniosek przedstawiał koordynator – kierownik projektu, po czym
po ocenie wystawionej przez recenzenta oraz dyskusji, komisja podejmowała uchwałę w tajnym głosowaniu.
Ocenie poddawano również uzupełnienia i poprawki wnoszone przez badaczy w trakcie trwania badania.
W trakcie realizacji projektów badawczych, kierownicy tematów i przedstawiciele ﬁrm
sponsorujących zgłaszali do Komisji Bioetycznej zdarzenia niepożądane. Nie miały one istotnego wpływu na prowadzone badania i ich ewentualne wcześniejsze zakończenie.

Sprawozdanie Komisji
Sportu i Rekreacji
Głównym zadaniem Komisji Sportu i Rekreacji jest integracja środowiska lekarskiego poprzez czynny wypoczynek. Działalność
idzie w dwóch kierunkach. Z jednej strony
staramy się organizować imprezy rekreacyjno-sportowe dla naszych lekarzy i ich rodzin o różnym stopniu trudności, z drugiej
staramy się wspomagać lekarzy reprezentujących Śląską Izbę Lekarską w zawodach
o wymiarze ogólnopolskim, jak i światowym.
Imprezy, które są organizowane przez naszą izbę, to między innymi: Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach – Ustroń; Mistrzostwa
Polski w Kolarstwie Górskim – Żywiec; Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa Śląskiej Izby
Lekarskiej – Rybnik; Regaty Żeglarskie o „NIC”
– Boguchwałowie; Zawody Tenisowe „Majówka Lekarzy” – Gliwice i wiele innych.
Ekipy, które osiągają największe sukcesy
w zawodach rangi mistrzostw świata i Polski
to drużyny: piłkarzy nożnych i siatkarzy. Indywidualnie nasi reprezentanci uczestniczą
w Igrzyskach Lekarskich, mistrzostwach świata i Polski, osiągając liczne sukcesy. Wymienić
należy głównie tenisistów i narciarzy alpejskich.
Przy naszej komisji powstało prężnie
działające Koło Śląskiego Klubu Motocyklowego Lekarzy „DoctoRRiders”
Myślę, że rok 2010 będzie również pełen atrakcyjnych imprez, a nasi lekarze – sportowcy osiągną dużo znaczących sukcesów.
Jerzy Pabis
przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji

prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
przewodniczący Komisji Bioetycznej

Okręgowa Komisja Rewizyjna

O

kręgowa Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości dokonaną
w dniu 9.09.2009 korektę budżetu po le ga ją cą na prze su nię ciu kwo ty 200.000 z działu „komisje problemowe”
do działów:
– pozostałe koszty ORL 150.000 zł
– Zjazd 50.000 zł.
Zmiany te nie wpłynęły na ogólny wynik
ﬁnansowy.
Okręgowa Komisja Rewizyjna w swojej
pracy odniosła się do budżetu po korekcie.

Na podstawie przedstawionych dokumentów Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że ŚIL w 2009 roku uzyskała przychody w wysokości 8.279.394,84 tj. 99% wartości
zaplanowanej. Różnica stanowi 117.925,16 zł.
Główna przyczyną niewykonania planowanej wartości przychodów była niepełna refundacja kosztów poniesionych przez izbę z tytułu wykonywania czynności przejętych od administracji państwowej.
W tym dziale zaplanowano przychody w wysokości 778.500 zł, natomiast uzyskano 196.499 zł.
Skarbnik ORL wyjaśnił, że korespondencja z Ministerstwem Zdrowia dotycząca zwrotu kosztów w pełnej wysokości trwała do ostatnich dni grudnia. W związku z pisemnym oświadczeniem MZ o przekazaniu nieprzyjętych przez ŚIL środków na rzecz pozostałych izb, ORL
podjęła decyzję o podpisaniu umowy. Kwota, która wpłynęła na konto izby pokryła
MAJ 2010 PRO MEDICO 15

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2009
zaledwie 27,8% poniesionych kosztów. Nie
wykonano również planu przychodów w tytule:
– „staże podyplomowe” z uwagi na mniejszą, niż zaplanowaną liczbę stażystów
– działalność gospodarcza – gdzie główną
przyczyną było niepodjęcie działalności
w Domu Lekarza Seniora oraz niższe, niż
przewidywano wpływy z tytułu wykorzystania hotelu „Pro Medico” w Warszawie.
Do tej działalności Okręgowa Komisja
Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń, bowiem
główną ideą utworzenia bazy noclegowej było zapewnienie lekarzom specjalizującym się
możliwości korzystania z tanich noclegów
w Warszawie.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z wartością poniesionych przez
izbę w roku 2009 kosztów. Z zaplanowanych środków w wysokości 7.955.628 zł
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
– pozytywnie opiniuje projekt uchwały ORL
dotyczący wypłaty nagród lekarzom
i lekarzom dentystom, którzy ukończyli
specjalizację w dziedzinie podstawowej
na terenie RP
– pozytywnie ocenia propozycje Prezydium ORL dotyczące wprowadzenia
ryczałtów dla członków organów izbowych
– akceptuje politykę ORL w zakresie korzystania z bazy noclegowej w Warszawie
– wnioskuje do XXIX OZL o rozważenie
możliwości doﬁnansowania działalności
Domu Lekarza Seniora
– pozytywnie ocenia wykonanie budżetu
uchwa lo ne go przez XXVII NOZL
na rok 2009
– wnioskuje o poddanie audytowi zewnętrznemu sprawozdania ﬁnansowego z działalności ŚIL w 2009 roku
– pozytywnie ocenia projekt budżetu
na rok 2010
– przedstawia pod uchwałę XXIX OZL
projekt regulaminu OKR
– wnioskuje do XXIX Okręgowego

Zjazdu Lekarzy o udzielenie
absolutorium ORL z działalności
w roku 2009

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:
przewodniczący
Krzysztof Olejnik
zastępcy przewodniczącego
Piotr Grzesik, Ryszard Michalik
sekretarz
Piotr Zyzak
członkowie:
Wiesława Dulęba, Barbara Goering-Pierożek,
Maciej Kubicz, Władysław Łoś, Magdalena RączkaCzech
w obecności:
skarbnika ORL
Jerzego Rdesa
przewodniczącego Komisji Finansowej Jana Cieślickiego
sekretarza ORL
Andrzeja Postkad
dyrektora biura ŚIL
Wandy Galwas-Prasałek
głównego księgowego ŚIL
Róży Wróbel
wydano 6.572.462,13 zł co stanowi 83%. Przekroczenie wystąpiło w tytule „komisja bioetyczna” o 41% tj. 74.527,72 zł. Nie wpłynęło to na ogólny wynik ﬁnansowy, bowiem wartość przychodów Komisji Bioetycznej wyniosła 263.529,28 zł tj. 293% wartości planowanej i pokryła w całości poniesione koszty. W pozostałych działach poniesione koszty były
niższe od zaplanowanych, co przyczyniło się do zwiększenia dodatniego wyniku ﬁnansowego z kwoty 441.692 zł do 1.706.932,71 zł (386,46%).
Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z projektem budżetu na rok 2010.
W preliminarzu budżetowym założono wzrost przychodów w porównaniu do planu roku ubiegłego o 483.460 zł tj. 5,8% oraz wzrost kosztów o 906.204 zł tj. 11,39%.
Na wzrost kosztów wpłynie:
– propozycja uchwalenia przez ORL nagrody dla lekarzy, którzy ukończyli specjalizację w dziedzinie podstawowej na terenie RP
– propozycja ustanowienia funkcji Rzecznika Praw Lekarzy i pomoc prawna
– ustanowienie funkcji Mediatora
– propozycja wprowadzenia ryczałtów dla członków organów izbowych
– propozycja doposażenia Domu Lekarza Seniora
W projekcie budżetu na rok 2010 przychody przewyższają koszty zaledwie o 18.948 zł,
jednakże OKR jest przekonana, że podobnie jak w latach ubiegłych, ostateczny wynik ﬁnansowy będzie znacznie lepszy od zaplanowanego, mimo, iż w niektórych działach założono ujemny wynik ﬁnansowy. Są to:
– gospodarka, gdzie przewidziano wydatki związane z doposażeniem Domu Lekarza Seniora
– biuletyn, którego wydawanie jest obowiązkiem statutowym izby. W tym dziale wykazywane
są przychody z tytułu reklam, insertów itp. jednakże nie pokrywają one kosztów edycji i kolportażu biuletynu, tylko zmniejszają ciężar ﬁnansowy spoczywający z tego tytułu na izbie.
– Komisji Bioetyczna, w której założono wprawdzie wyższe koszty niż przychody, jednakże na koncie komisji znajdują się środki zgromadzone w latach ubiegłych, z których można będzie pokryć koszty w przypadku nie uzyskania przychodów w wysokości wyższej,
jak zaplanowano
– prywatne praktyki lekarskie, które również posiadają środki pochodzące ze świadczeń publicznych wnoszonych przez lekarzy i lekarzy dentystów jednorazowo w dacie rejestracji prywatnej praktyki.
Pozostałe działy budżetu z założenia bilansują się, nie wymagają więc omówienia.

Krzysztof Olejnik

przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

W

2009 roku wpłynęło do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach – 247 skarg. Pozostało z okresu poprzedniego – 123 skargi. Razem rozpatrywano – 370 skarg. Zakończono w omawianym okresie – 224 spraw w tym:
– odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego – 76 spraw
– umorzenie postępowania – 97 spraw
– skierowano do Okręgowego Sądu Lekarskiego – 23 spraw – w inny sposób (np.
polubownie, wycofanie) – 28 spraw.
Pozostało na następny okres – 146 spraw.
W 9 sprawach, skierowanych do Okręgowego Sądu Lekarskiego w II półroczu (pozostałe złożone w I półroczu 2009 r. zostały w większości omówione w poprzednim
sprawozdaniu) rzecznicy wystąpili z wnioskiem o ukaranie 7 lekarzy:
1. Dwóm lekarzom zarzucono niewłaściwą
opieką nad chorą podczas jej pobytu
w szpitalu, poprzez brak wykonania w trybie pilnym badań diagnostycznych (zgon).
2. Lekarzowi postawiono zarzut nie przeprowadzenia z należytą starannością postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
u dziecka w wieku 5 lat; jednocześnie zarzucono lekarzowi nieetyczne zachowanie w stosunku do rodziców dziecka podczas wizyty.
3. Lekarzowi zarzucono wdrożenie niewłaściwego leczenia i zlekceważenie działań
ubocznych u pacjenta, a następnie

Wpływ

Odmowa wszczęcia
Umorzenie postępowania
Wniosek o ukaranie
Inny sposób zakończenia
Razem zakończonych

kontynuowanie tym samym lekiem terapii w przychodni, co doprowadziło do pogorszenia stanu zdrowia (zgonu).
4. Lekarzowi postawiono zarzut wprowadzenia w błąd Narodowego Funduszu Zdrowia, celem osiągnięcia korzyści majątkowej. Lekarz wykorzystując dane pacjentów uprawnionych
do otrzymania leków refundowanych wystawiał recepty na nazwiska różnych pacjentów
(nawet nieżyjących), w tym na swoje. Wniosek o ukaranie został sporządzony w oparciu o prawomocny wyrok wydziału karnego sądu powszechnego.
5. Lekarzowi dentyście postawiono zarzut nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej z leczenia implantologicznego oraz podjęcie niewłaściwych decyzji dotyczących
kwaliﬁkacji do zabiegu i postępowania pooperacyjnego u pacjenta.
6. Jednemu lekarzowi dentyście, w czterech toczących się postępowaniach dyscyplinarnych,
postawiono zarzuty niewłaściwego postępowania protetycznego w stosunku do trzech
pacjentów, niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej w w/w sprawach oraz posługiwanie się tytułami specjalizacji z zakresu ortodoncji i protetyki na pieczątce lekarskiej (czwarte postępowanie).
Największą liczbę spraw rozpatrywanych przez rzeczników w 2009 r. stanowią skargi
w grupie „uszkodzenie ciała i powikłania chorobowe”. W grupie tej znajdują się najczęściej
powikłania w leczeniu internistycznym i chirurgicznym osób dorosłych.
W dalszej kolejności nieetyczne postępowanie lekarzy w relacji pacjent – lekarz lub lekarz – rodzina pacjenta.
Obserwuje się również stałą tendencję wzrostową w zakresie skarg stomatologicznych
dotyczących leczenia protetycznego, i to nie tylko w związku ze złym wykonaniem prac, ale
coraz częściej z niewłaściwą kwaliﬁkacją do leczenia. Zwykle skargi są przekierowywane
do rzecznika za pośrednictwem Rzecznika Praw Pacjenta przy NFZ. W większości przypadków pokrzywdzeni żądają wycofania punktów z Funduszu, celem przeprowadzenia ponownego leczenia protetycznego w innym gabinecie.
W analizowanych skargach z zakresu stomatologii w przypadku prywatnych gabinetów
częstym zjawiskiem jest niedostateczne prowadzenie dokumentacji medycznej. W konsekwencji utrudnia to wyjaśnianie treści zarzutów, a czasem może uniemożliwić skuteczną obronę lekarzowi, którego dotyczy postępowanie. Wzrasta również ilość skarg na wydane opinie sądowo-lekarskie, co wynika z faktu, iż osoby skarżące uważają instytucję rzecznika za organ kontrolny nad działalnością biegłych sądowych.
Ze względu na coraz bardziej skomplikowany charakter spraw, znacznie wzrosła konieczność powoływania biegłych. W 2009r. rzecznik powoływał specjalistów w ponad 50 sprawach.

2007
218
z poprzedniego okresu
– 107
97
61
23
14

2008
176
z poprzedniego okresu
– 130
72
72
26
6

195

176

2009
247
z poprzedniego okresu
– 123
76
97
23
28
224
pozostało na rok 2010
– 146
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Podsumowując sprawozdanie, według danych liczbowych:
– 26% spraw zostało umorzonych z powodu braku przekonywujących dowodów winy lekarza,
– około 20% zostało odrzuconych już po wstępnym rozpoznaniu,
– 6 % spraw zostało skierowanych do sądu lekarskiego z wnioskiem o ukaranie – co stanowi około 0,04 % w stosunku do ilości praktykujących lekarzy zarejestrowanych w naszej izbie.
W 2009r. rzecznik wystąpił z 20 wnioskami o zawieszenie postępowań wyjaśniających,
zwykle na uwagi na równolegle toczące się postępowania prokuratorskie, sądowe lub inne
przeszkody.

W sprawozdawczym okresie dwa razy
zwołano Kolegium Rzeczników w poszerzonym składzie, w celu omówienia spraw
skomplikowanych i trudnych.
Tadeusz Urban
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Sąd Lekarski
Wyjaśnienia do sprawozdania za okres od stycznia do grudnia 2009r.
ad. 1.
a) w punkcie tym uwzględniono wszystkie sprawy, które wpłynęły do sądu tzn. wnioski o ukaranie od Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (również od rzeczników innych okręgowych izb lekarskich, których sprawy rozpatruje tutejszy sąd z decyzji Naczelnego Sądu Lekarskiego).
b) wnioski o zawieszenie postępowania wyjaśniającego na czas trwania przeszkody (jeśli równocześnie toczy się sprawa karna w sądzie powszechnym, a jej rozstrzygnięcie jest niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego)
c) inne sprawy (wniosek o wszczęcie postępowania polubownego, protest wyborczy)
d) wnioski kierowane prze NSL z odwołania do ponownego rozpatrzenia

ad. 16. w tych sprawach ze względu na obawę przed zarzutem braku bezstronności,
skierowano do NSL, w celu uzyskania decyzji o rozpatrzeniu tych spraw w innym
okręgowym sądzie lekarskim
ad. 22. w okresie sprawozdawczym Prezydium Sądu zbierało się w celu omówienia aktualnych spraw związanych z orzekaniem,
z projektem nowej ustawy o izbach lekarskich
jak również w celu przygotowania tematów
na szkolenia członków sądu lekarskiego.
Stefan Stencel
przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarskiego

ad. 4. w niektórych sprawach w jednym wniosku o ukaranie może być 2 lub więcej lekarzy

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sprawy, które wpłynęły do sądu
Sprawy pozostałe do rozpatrzenia z poprzednich lat
łącznie
Lekarze objęci wnioskami o ukaranie
Wnioski o ukaranie, które wpłynęły od OROZ i z odwołania przez NSL
Wnioski o zawieszenie postępowania wyjaśniającego na czas trwania przeszkody
Ilość wszystkich rozpraw i posiedzeń niejawnych
Posiedzenia niejawne
Orzeczenia wydane przez Okręgowy Sąd Lekarski
Lekarze wobec których uprawomocniło się orzeczenie
Uniewinnieni
Ukarani upomnieniem
Ukarani naganą
Zawieszenie prawa wykonywania zawodu
Sprawy pozostające w toku
Sprawy skierowane do NSL celem rozpatrzenia przez inny sąd
Odwołanie od orzeczenia przez ukaranego
Odwołanie od orzeczenia przez pokrzywdzonego
Odwołanie od orzeczenia przez naczelnego rzecznika
Protest przeciwko ważności wyborów delegatów na OZL VI kadencji
Sąd Polubowny
Prezydium Sądu
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Liczba
52
14
66
30
30
20
63
20
33
26
18
7
5
2
17
2
3
4
1
1
1
5
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● ROZMOWA Z KONSULTANTEM WOJEWÓDZKIM PROF. DR. HAB. N. MED. TOMASZEM SZCZEPAŃSKIM,
ORDYNATOREM ODDZIAŁU HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ W SP SZPITALU KLINICZNYM
NR 1 IM. PROF. S. SZYSZKO W ZABRZU (SUM)

„Zachować czujność onkologiczną”
Anna Zadora-Świderek: Pański oddział jest jednym z trzech oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w woj. śląskim, którym Fundacja „Iskierka” przekazała sprzęt medyczny.
Otrzymaliście pulsoksymetr, kardiomonitor i pięć pomp infuzyjnych; W jakim stopniu ten
dar pomoże w doposażeniu Pańskiej placówki?
Prof. Tomasz Szczepański: Ten sprzęt znacznie podnosi standard naszego wyposażenia. Wiadomo, że niektóre leki można podać w kroplówce i nie jest do tego koniecznie potrzebna pompa infuzyjna, ale większość – w tym wszystkie cytostatyki, muszą być odpowiednio dozowane i nie mogą być „puszczone na żywioł”. Część podawanych przez nas leków może być kardiotoksyczna, dlatego ich aplikowanie powinno być monitorowanie. Monitorowanie funkcji życiowych jest też niezbędne u pacjentów w stanie ciężkim wymagającym ciągłego nadzoru, ale
jeszcze nie spełniających kryteriów przyjęcia do oddziału intensywnej terapii – to dla nich potrzebne są kardiomonitory, czy jeszcze częściej pulsoksymetry. Jest to po prostu dobry standard, którego nam samym, z naszym budżetem nie udałoby się osiągnąć. Polskie placówki
onkologii dziecięcej są niestety pod względem wyposażenia ciągle daleko w tyle za podobnymi ośrodkami w Europie.

A czego Wam jeszcze potrzeba?
Na Śląsku przydałaby się pracownia genetyki, biologii molekularnej nowotworów u dzieci.
To są badania, które wymagają z jednej strony ogromnej wiedzy, odpowiedniego know how,
a z drugiej specjalistycznego sprzętu. Powiedźmy sobie szczerze, w Polsce te badania są
jeszcze ciągle zbyt kosztowne i wykonywane w bardzo niewielu miejscach. Powstanie pracowni już wymagałoby dużych pieniędzy, chociaż są takie miejsca, gdzie można by je łatwiej zlokalizować np. u nas w szpitalu, gdzie znajduje się pracownia genetyki, która jest
zorientowana na genetykę konstytucjonalną i prenatalną. Dużym problemem byłoby natomiast utrzymanie takiego laboratorium, jako że minimalny koszt takiej diagnostyki w prze-

liczeniu na jedno dziecko z ostrą białaczką
to kwota co najmniej dwóch–trzech tysięcy
złotych. Szpitale kliniczne są pod względem
ﬁnansowym w dużo gorszej sytuacji, niż inne placówki, bo nie mogą mieć wsparcia ze
strony władz samorządowych. Śląski Uniwersytet Medyczny może nas wspomóc również
w bardzo ograniczony sposób. W związku
z powyższym zostają inicjatywy takie, jak wojewody śląskiego, który zorganizował bal charytatywny, z którego środki przekazano
na rzecz fundacji „Iskierka”. Zastrzykiem pieniędzy są także badania naukowe, ale to nie
są stałe dochody, które można by przeznaczyć na przykład na zatrudnienie pracowników. Bo jedna rzecz to sprzęt i odczynniki, a druga to zapewnienie ciągłości pracy
w laboratorium specjalistycznym.

Ile jest takich ośrodków w Polsce?
W sumie jest około 15 – 16 ośrodków onkologii i hematologii dziecięcej. Natomiast
samych pracowni genetycznych może pięć
lub sześć. Inna rzecz, że są miejsca, gdzie
teoretycznie te badania można robić, ale się
ich nie wykonuje ze względu na brak odczynników, albo personelu.
Na Pański oddział traﬁają dzieci, o których
wiadomo, że są chore na chorobę nowotworową. Proszę powiedzieć czy Pana zdaniem
lekarze pierwszego kontaktu i pediatrzy
potraﬁą odpowiednio wcześnie właściwie
zinterpretować towarzyszące tym chorobom
objawy?
De facto to my diagnozujemy, bo do nas
przychodzi pacjent z podejrzeniem nowotworu, a to ostateczne rozpoznanie u większości pacjentów jest dokonywane tutaj,
na tym oddziale.
Rozumiem, ale ktoś musiał nabrać podejrzeń
i te dzieci do Państwa skierować.
Najczęściej tą stacją przekaźnikową są szpitale miejskie, czy rejonowe, bo chociaż mówimy, że jesteśmy otwarci na kontakt z lekarzami POZ, to bardzo często – może dla
bezpieczeństwa, lekarze kierują pacjentów
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WYWIAD
do tych placówek. Nie wpływa to znacząco na wydłużenie czasu podjęcia właściwego leczenia, bo na ogół koledzy w szpitalach orientują się bardzo szybko i pacjent z chorobą
nowotworową, w ciągu jednego, dwóch dni jest do nas przekazywany. Natomiast na pewno lekarz pierwszego kontaktu może bardzo pomóc we wczesnym rozpoznaniu poprzez
zachowanie czujności onkologicznej. Nie jest to łatwe, bo nowotwory u dzieci, którymi w większości bywają białaczki, są rzadkimi chorobami i lekarz „na pierwszej linii frontu”, w ferworze walki bardzo często zapomina, że takie choroby w ogóle istnieją. Tym bardziej, że
często wstępnej fazie ostrej białaczki, towarzyszy zakażenie i jeśli rzecz dzieje się w tzw.
sezonie infekcyjnym, gdzie dziennie przychodzi kilkudziesięciu pacjentów z zapaleniem oskrzeli
to bardzo łatwo, ordynując ten sam lek, można nie zauważyć, że akurat ten pacjent jest
może jakiś bledszy. Inny przykład: zawsze powinno się badać pacjentów, ale zdarza się, że
lekarz pierwszego kontaktu nie ma czasu, żeby dokładnie zbadać brzuch, a powiększenie
wątroby, czy śledziony zwróciłoby jego uwagę na możliwość choroby nowotworowej u pacjenta. Badaniem, które daje nam bardzo dużo wskazówek, jest także morfologia krwi w odpowiednim momencie wykonana i odpowiednio zinterpretowana. Muszę jednak przyznać,
że cześć dzieci faktycznie traﬁa do nas na oddział od lekarzy pierwszego kontaktu i jesteśmy pełni podziwu dla zachowywanej przez nich czujności. Mimo to staramy się ich cały
czas uczulać, na jakie objawy powinni zwracać uwagę, kiedy należy się niepokoić powiększeniem węzłów chłonnych, kiedy nie. Oczywiście czasami są pewne opóźnienia, które czasami wynikają też z tego, że rodzice do pewnych objawów nie przywiązują wagi i potem
też sami do siebie mają pretensje, o to, że coś zlekceważyli.

Czy Pana zdaniem w województwie jest odpowiednia ilość miejsc na oddziałach onkologii
i hematologii dziecięcej?
Wydaje mi się, że mamy wystarczająca liczbę łóżek Najistotniejsze jest to, że obecnie żadne dziecko nie czeka na hospitalizacje nawet jednego dnia. Jeżeli są jakiekolwiek kolejki, to
nie dotyczą one pacjentów onkologicznych, jedynie pewnej diagnostyki hematologicznej,
która nie wymaga natychmiastowego działania i można ją rozłożyć w czasie. Ale generalnie u nas każdy pacjent przyjmowany jest w trybie natychmiastowym.
tem wojewódzkim w dziedzinie onkologii i hematologii
dziecięcej.
Wielokrotnie wyróżniany za swoją pracę
naukową przez Rektora ŚAM, a następnie
SUM. Laureat nagrody Stevena Hogendijk „Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte” za najlepszą medyczną rozprawę PhD w latach 2002-2003 oraz nagrody Fundacji im. Tomasza Jakuba Michalskiego,
PAN Oddział w Łodzi, za wybitne osiągnięcia
w badaniach nad immunobiologią i hematoonkologią dziecięcą ze szczególnym uwzględnieniem badań nad minimalną chorobą resztkową w białaczkach u dzieci. Otrzymał również
nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę
habilitacyjną za 2005 rok i Indywidualne Nagrody Ministra Zdrowia w zakresie działalności naukowej w roku akademickim 2002/2003
i 2007/2008.
Członek licznych towarzystw naukowych polskich i międzynarodowych. Autor ponad 150 prac
naukowych, w tym ponad 70 w recenzowanych
czasopismach zagranicznych z listy ﬁladelﬁjskiej,
oraz kilkunastu rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych.
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Panie Profesorze – w Śląskiej Izbie Lekarskiej zarejestrowanych jest trzynastu specjalistów
onkologii i hematologii dziecięcej. Czy to dużo, czy mało?
Myślę, że na Śląsku jeśli chodzi o lekarzy tej specjalności, to raczej nie możemy mówić o ich
braku. W naszym regionie są trzy oddziały szpitalne i każdy z nich ma zapewnioną minimalną liczbę specjalistów. Natomiast na pewno brakuje lekarzy specjalistów onkologii hematologii dziecięcej w lecznictwie ambulatoryjnym. Inna rzecz, że Śląsk ma tę zaletę, że odległości
nie są tu zbyt duże i jesteśmy w stanie wszędzie dojechać, czy to do Zabrza, Chorzowa, Częstochowy, czy do Katowic. Wydaje się jednak, że jeszcze paru specjalistów by się przydało – troszeczkę świeżej krwi, tym bardziej, że kadry muszą być cały czas odnawiane.
Co Pana zdaniem należałoby zrobić, żeby zachęcić lekarzy do kształcenia się w tej specjalności?
Trudne pytanie. Specjalizację można nawet robić w formie rezydentury, która jest opłacana przez ministerstwo, ale wiadomo, że istniejące oddziały są do pewnego stopnia nasycone specjalistami, a każdy młody człowiek decydując się na jakąś specjalizację, chce mieć
przede wszystkim perspektywę, że będzie miał miejsce pracy. Tak naprawdę obecnie potrzeba onkologów dziecięcych do poradni specjalistycznych, a nie każdy lekarz chce pracować w opiece ambulatoryjnej jako miejscu docelowym. Nie ma także jakichś ewidentnych
bodźców materialnych, które podnosiłyby atrakcyjność tej pracy. A trzeba przyznać że jest
to praca ciężka, bo to jedna z niewielu specjalizacji pediatrycznych, gdzie lekarz dość często styka się ze śmiercią dzieci i gdzie na stałe współpracuje się z lekarzami opieki paliatywnej. Na pewno jest to dyscyplina ciekawa, bo jest to taka działka medycyny, gdzie stale pojawiają się nowe odkrycia i cały czas coś się zmienia. Ale to co jest w tym wszystkim
najważniejsze to satysfakcja, że z czasem coraz większej liczbie pacjentów możemy pomóc.
Wskaźniki są coraz lepsze. W niektórych jednostkach chorobowych ponad 90% pacjentów

„Iskierka” wspomaga śląską onkologię

fot.: Anna Zadora-Świderek

W Wielkim Tygodniu Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową „Iskierka”
uroczyście przekazała nowoczesny sprzęt medyczny trzem oddziałom onkologii i hematologii
dziecięcej w szpitalach w Zabrzu,
Chorzowie i Katowicach.
Urządzenia zostały zakupione przez Fundację, ze środków
zebranych na lutowym balu
charytatywnym zorganizowanym w gmachu Sejmu Śląskiego przez wojewodę śląskiego
Wojewoda Zygmunt Łukaszczyk na oddziale zabrzańskiego Zygmunta Łukaszczyka.
szpitala w towarzystwie ordynatora prof. Tomasza Szczepańskiego
Każdy z obdarowanych oddziałów otrzymał po pięć pomp infuzyjnych. Dodatkowo oddział mieszczący się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrzu dostał kardiomonitor i pulsoksymetr, Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie wzbogaciło się o cztery urządzenia do oczyszczania powietrza na salach reżimowych, a do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach traﬁł hydrauliczny stół rehabilitacyjny do terapii neurourazowej i goniometr.
Wszystkie zakupy, na które wydano w sumie około 130 tys. zł, były konsultowane z ordynatorami i szefami oddziałów szpitalnych tak, aby odpowiadały ich bieżącym potrzebom.
A. Z-Ś.
jesteśmy w stanie wyleczyć, tak, że wracają do normalnego życia. W innych bywa gorzej 50 – 60%, ale nawet te liczby dają poczucie, że można coś zrobić, że nie jest to praca na marne.
Jednak nadal ten procent wyleczeń nie jest taki, jakiego by sobie życzyli lekarze. To musi być bardzo trudne, rozmawiać z dziećmi o rodzaju ich choroby, o dolegliwościach jakie
mogą towarzyszyć samemu procesowi leczenia?

Znacznie lepiej leczy się dzieci małe, których świadomość i percepcja choroby jest dużo bardziej ograniczona, niż nastolatków.
Na pewno nie są to łatwe sprawy, dlatego mamy na stałe psychologa, który zajmuje się
i dziećmi i ich rodzicami. Nie zawsze jest tak,
że rodzic chce w pełni ujawnić przed dzieckiem, jakie jest rozpoznanie. Czasem ten
strach przed wypowiedzeniem słowa „białaczka” jest wręcz irracjonalny, różnie to bywa. Wiadomo, że my, lekarze, też cały czas
uczymy się tej komunikacji. Myślę, że
przede wszystkim najważniejsze jest, aby pacjent poznał prawdę, ale w taki sposób, żeby był ją w stanie zaakceptować. Dla nas najważniejszym jest, żeby zarówno rodzice, jak
i dzieci walczyli, czyli żeby to była informacja, która nie tyle przytłoczy i załamie, ale
która pozwoli aktywnie walczyć z chorobą.

A czy jest większa liczba pacjentów? Czy
można na przestrzeni czasu zaobserwować,
że coś się zmienia?
Zawsze dochodzi do pewnych ﬂuktuacji i bywają lata, gdzie jest więcej pacjentów z chorobami nowotworowymi. Myślę, że na Śląsku trzeba by było zająć się kwestą epidemiologii nowotworów w sposób bardziej
usystematyzowany. Dopiero analizując dekady lub okresy pięcioletnie, bylibyśmy
w stanie coś więcej na ten temat powiedzieć.
Myślę, że jest to jedno z zadań, które w najbliższym czasie należałoby wykonać.
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PRAWNIK INFORMUJE
● INFORMACJA DLA LEKARZY CUDZOZIEMCÓW ZAMIERZAJĄCYCH WYKONYWAĆ ZAWÓD NA
TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zasada
Osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza w innym
państwie (zwana dalej lekarzem cudzoziemcem) aby stale wykonywać
zawód lekarza w Polsce, powinna posiadać prawo wykonywania zawodu przyznane przez okręgową
izbę lekarską. Zasada ta dotyczy zarówno lekarzy będących obywatelami państw członkowskich Unii
Europejskiej jak i obywateli wszystkich innych państw. Od powyższej
zasady istnieją wyjątki, które dotyczą okazjonalnego wykonywania
zawodu.
Wyjątek nr 1:
Lekarz cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej może, bez ubiegania się w Polsce
o prawo wykonywania zawodu, wykonywać
czasowo i okazjonalnie zawód lekarza,
jeśli złoży właściwej okręgowej radzie
lekarskiej pisemne oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu w Polsce.
Wraz z oświadczeniem lekarz powinien
przedstawić następujące dokumenty:
a) dokument potwierdzający obywatelstwo,
b) zaświadczenie wydane przez właściwe
organy państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, stwierdzające, że posiada w tym państwie prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które w czasie składania oświadczenia nie jest zawieszone lub ograniczone, i że wykonuje zawód lekarza,
c) dokument potwierdzający kwaliﬁkacje
formalne lekarza lub lekarza dentysty.
Oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu składa się do okręgowej rady lekarskiej
właściwej ze względu na zamierzone
miejsce wykonywania zawodu.
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Uwaga:
– Obywatel państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, który spełni powyższe
wymagania, informuje tylko o zamiarze
tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu lekarza w Polsce określając miejsce, czas i zakres świadczeń
zdrowotnych, które zamierza wykonywać w Polsce. Lekarz ten nie musi się
ubiegać o zgodę izby lekarskiej, czy innego typu pozwolenie na wykonywanie
zawodu.
– Obywatel państwa członkowskiego Unii
Europejskiej nie musi wykazywać, że został zaproszony przez lekarza posiadającego w Polsce prawo wykonywania zawodu, ani przez instytucję służby zdrowia.

Wyjątek nr 2:
Lekarz cudzoziemiec, który nie jest
obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej może bez ubiegania się
o prawo wykonywania zawodu, prowadzić
w Polsce teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu lekarza lub brać udział w konsylium lekarskim i wykonywać zabiegi, których potrzeba wynika z tego konsylium lub
programu nauczania, jeżeli posiada odpowiednio wysokie kwaliﬁkacje i ponadto:
1) został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
każdorazowo po uzyskaniu zgody właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub
2) został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w zakładzie opieki
zdrowotnej, każdorazowo po uzyskaniu zgody kierownika tego zakładu
i właściwej okręgowej rady lekarskiej,
lub
3) został zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczną jednostkę naukową,
która informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską.

Uwaga:
– obywatele państw nie będących członkami Unii Europejskiej, aby wykonywać
w Polsce zawód lekarza bez uzyskania
prawa wykonywania zawodu, muszą posiadać wysokie kwaliﬁkacje zawodowe,
– obywatele państw nie będących członkami Unii Europejskiej, aby wykonywać
w Polsce zawód lekarza bez uzyskania
prawa wykonywania zawodu muszą
uzyskać zaproszenie lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu w Polsce lub zakładu opieki zdrowotnej, czy
szpitala klinicznego
– obywatele państw nie będących członkami Unii Europejskiej, aby wykonywać
w Polsce zawód lekarza bez uzyskania
prawa wykonywania zawodu, muszą
uzyskać zgodę izby lekarskiej (zgoda nie
jest wymagana, gdy zapraszającym jest
szpital kliniczny lub medyczna jednostka naukowa – wówczas wystarczy
zawiadomienie izby lekarskiej).
Wniosek o wyrażenie zgody na zaproszenie lekarza cudzoziemca w celu prowadzenia teoretycznego i praktycznego nauczania zawodu lub udziału w konsylium
lekarskim i zabiegach, których potrzeba
wynika z tego konsylium, może złożyć instytucja zapraszająca lekarza.
We wniosku do okręgowej rady lekarskiej należy wskazać:
– obywatelstwo zapraszanego lekarza,
– posiadanie przez niego uprawnienia
do wykonywania zawodu lekarza w innym państwie wraz potwierdzającym to
dokumentem,
– informacje świadczące o jego wysokich
kwaliﬁkacjach zawodowych (specjalizacje,
tytuły naukowe, osiągnięcia zawodowe),
– cel zaproszenia (np. udział w konkretnym konsylium, praktyczne nauczanie
określonych procedur medycznych).
Michał Kozik

radca prawny z Kancelarii Radców
Prawnych Niczpan, Trefon,
Prasałek s.c.

KONFERENCJE
● POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I TERAPII SCHORZEŃ ROGÓWKI
Siedmiuset okulistów, oblegane kursy i wykłady szkoleniowe, wybitni naukowcy
z Polski i świata, owacje na stojąco, rekordowa liczba wystawców firm okulistycznych,
sukces naukowy i organizacyjny- tak można podsumować konferencję w Wiśle.

W

dniach 19 i 20 marca br. do Wisły zawitało 700 okulistów z całego kraju i zagranicy. Rekordowa też była liczba wystawców ﬁrm okulistycznych. Powitała ich
piękna wiosenna pogoda, ale głównym celem przyjazdu była II Ogólnopolska
Konferencja: Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki. Organizatorem konferencji był kierowany przez prof. Edwarda Wylęgałę Oddział Okulistyczny Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach. Było to już drugie takie spotkanie dotyczące rogówki, które już wydaje się być na stałe wpisane do kalendarza większości okulistów. Patronat konferencji przyjęli wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk i marszałek województwa śląskiego
Bogusław Piotr Śmigielski.
Konferencja była wyjątkowa pod wieloma względami. Nigdy dotąd polscy okuliści nie
mieli okazji wysłuchać tak szerokiej gamy wykładów gości zagranicznych dotyczących problematyki rogówkowej. Ogromne zainteresowanie wzbudziły kursy bardzo licznie oblegane zwłaszcza przez młodych adeptów okulistyki.
Ale po kolei.

DZIEŃ PIERWSZY: MOŻLIWOŚCI RATOWANIA WZROKU SIĘGAJĄ DALEJ,
NIŻ NAM SIĘ WYDAWAŁO.
Piątek był dniem szkoleniowym, w którym odbyły się dwa kursy: „Diagnostyka genetycznie uwarunkowanych schorzeń rogówki” prowadzony przez prof. Edwarda Wylęgałę,
lek. Annę Nowińską i lek. Dominikę Janiszewską oraz „Keratoplastyka” prowadzony przez
prof. Edwarda Wylegałę i dr n. med. Dariusza Dobrowolskiego. Kursy trwały po trzy godziny i cieszyły się ogromnym zainteresowaniem – już w pięć dni po ogłoszeniu wszystkie
miejsca były już zajęte, lekarze zapisywali się na nie do ostatniej chwili. Podczas kursów
można było zapoznać się nie tylko ze współczesnymi niuansami diagnostyki w okulistyce,
ale i zdobyć podstawy chirurgicznego leczenia schorzeń rogówki.
Wieczorem odbył się wykład inauguracyjny prof. Uli Jurkunas z Massachusetts Eye and
Ear Inﬁrmary, Harvard Medical School w Bostonie, dotyczący zabiegów keratoprotezowania. Wykład dał nam do zrozumienia, że w chwili obecnej możliwości ratowania ludzkiego
wzroku sięgają dalej, niż nam do tej pory wydawało. Po godzinnym wykładzie była jeszcze
godzinna dyskusja oraz owacja na stojąco dla niezwykłego nauczyciela z Harvardu.

DZIEŃ DRUGI: WYJĄTKOWI WYKŁADOWCY ORAZ …NIESPODZIANKA
Sobotnia, główna część konferencji, zgromadziła wielu wybitnych naukowców z kraju
i zagranicy – specjalistów zajmujących się nie tylko problematyką rogówkową. W sobotni

Wykład prof. U. Jurkunas o keratoprotezowaniu wzbudził ogromne zainteresowanie

Prof. Ula Jurkunas i prof. Edward Wylęgała

poranek mieliśmy zaszczyt wysłuchać wykładu plenarnego prof. Zbigniewa Zagórskiego, wybitnego polskiego okulisty znanego
i cenionego na całym świecie, członka rzeczywistego Academia Internationalis Ophthalmologica, założyciela pierwszego w Polsce
banku ocznego oraz inicjatora powołania Sekcji Rogówkowej PTO. Profesor omówił trudny problem zapaleń brzegów powiek. Kolejne sesje obejmowały tematykę przeszczepów
warstwowych, trudnych przypadków, stożka
rogówki i nanotechnologii w okulistyce, diagnostyki chorób rogówki, jak i różnych
technik leczenia schorzeń rogówki.
Sesja „Przeszczepy warstwa po warstwie”
zgromadziła polskich specjalistów: dr n. med.
Agnieszkę Kudasiewicz-Kardaszewską, prof.
Dzień wcześniej, pod okiem prof. Uli Jurkunas z Massachusetts Eye and Ear Inﬁrmary, Harvard Medical School w Bostonie, zespół prof. Edwarda Wylegały dokonał po raz pierwszy w Polsce pięć wszczepów keratoprotez typu Boston, zaprojektowanych przez prof. Claesa Dolhmana.
Edwarda Wylęgałę, dr. n. med. Doratę
Tarnawską, i dr. n. med. Dariusz Dobrowolskiego.
Przed południem rozpoczęły się wykłady szkoleniowe sesji „Trudne przypadki” dotyczące nie tylko rogówki. Gość z Argentyny prof. Juan Gallo wygłosił ciekawy wykład
dotyczący komórek macierzystych rąbka
rogówki. Prof. Frank Koch z Frankfurtu
przeniósł nas z kolei do tylnego odcinka oka
wykładem o leczeniu zapalenia wnętrza
oka i zastosowania intrektora. Tematy
z przedniego i tylnego odcinka połączył
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opuścił nasz kraj) dotyczący wszczepów soczewek w oczach bezsoczewkowych. Dr Koss
jest jednym z najwybitniejszych młodych naukowców w Europie i zawsze można na niego liczyć przy organizowaniu w Polsce konferencji okulistycznych.
Sesja „Stożek rogówki” także miała dwóch wyjątkowych bohaterów. Dr med. hab. Jens
Bühren przedstawił niezwykle szczegółowy wykład, opisujący zasady rozpoznawania wczesnego stożka rogówki. Dr Frederico Bicalho Dias da Silva z Bello Horisonte w Brazylii, omówił natomiast wszczepy ringów stosowanych obecnie w leczeniu stożka rogówki.
Ostatnia sesja „Nanotechnologie w schorzeniach rogówki” gościła prof. Christopha
Baudouin, wybitnego okulistę z Paryża, który przedstawił zebranym problematykę zaburzeń powierzchni oka w zespole suchego oka. Konferencję zakończył dr Marco Tavolato wykładem opisującym zastosowanie lasera femtosekundowego w okulistyce.
Na koniec gości czekała niespodzianka: prof. Wylęgała przebrany w śląski strój góralski pojawił się na scenie wraz z kapelą Zwyrtni.

ZA ROK SPOTYKAMY SIĘ ZNOWU

Prof. Zbigniew Zagórski, członek rzeczywisty
Academia Internationalis Ophthalmologica, omawia
problemy leczenia i diagnostyki zapaleń brzegów powiek

wspaniały wykład dr. Michaela Kossa (urodzonego w Katowicach, który jako dziecko

Konferencja okazała się sukcesem naukowym i organizacyjnym, a szczególne podziękowania należą się ﬁrmom, które wsparły jej organizację. Już teraz zapraszamy
na trzecie takie międzynarodowe spotkanie, które odbędzie się 10–12 marca 2011
roku ponownie w Wiśle, z udziałem już potwierdzonym przez kilkunastu gości z zagranicy.
dr n. med. Dariusz Dobrowolski
Oddział Okulistyki, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach

OGŁOSZENIA
Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów informuje,
iż telefon zaufania „IPI” (informacje-porady-interwencje) jest czynny ponownie
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 1400 do 1500
pod numerem tel. (32) 203 65 47/48
Irena Utrata
przewodnicząca Komisji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2010 w ramach projektu „Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”.
Nr projektu WND-POKL. 08.01.01-24-119/08 została zamknięta.
Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2010 mogą zgłaszać się na listy
rezerwowe we wszystkich proponowanych terminach.
Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIURO PROJEKTU:
Śląska Izba Lekarska, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, tel: (32) 203 65 47 wew. 321,
tel. kom. +48 694 65 90 61, fax: (32) 352 06 38;
e-mail: prodoctore@izba-lekarska.org.pl; www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/
W roku 2011 zorganizowanych zostanie 6 edycji kursów specjalizacyjnych „Zdrowie Publiczne”.
W kursach mogą uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali, bądź zatrudnieni na terenie województwa śląskiego. Warunkiem zakwaliﬁkowania na kurs jest zatrudnienie na zasadzie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
UWAGA: Osoby, które są wyłącznie samozatrudnione nie będą mogły być zakwaliﬁkowane. Kursy są bezpłatne.
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KSZTAŁCENIE

Zdała najLEPiej!

W

lutym odbył się kolejny Lekarski Egzamin Państwowy. W tegorocznej sesji przystąpiło do niego 2598 lekarzy, w tym 201 ze Śląskiej Izby Lekarskiej. W ubiegłorocznej, jesiennej sesji zdawało 236 naszych lekarzy spośród 2764 wszystkich zdających. Magdalena Kocierz – lekarz ŚIL zdała egzamin z wynikiem 85,3%, co było
jednym z najwyższych wyników w Polsce i najlepszym w województwie. Na jednym z marcowych posiedzeń Prezydium ORL, z inicjatywy prezesa ORL, pogratulowano Pani Doktor zdobytego wyniku. Zgodziła się porozmawiać z „Pro Medico” o swoich naukowych zmaganiach.

NIE MA EMOCJI, JEST ZADANIE
Katarzyna Strzałkowska: Ukończyła Pani studia ze średnią 4,54 czyli najwyższą średnią na roku, a następnie uzyskała najlepszy w województwie śląskim wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego. To potwierdza teorię, że pracowitość na studiach odzwierciedla się w późniejszych wynikach.
Magdalena Kocierz: Rzeczywiście, jeśli ktoś niewiele się uczył, to będzie potrzebował wyjątkowego szczęścia, żeby dobrze zdać Lekarski Egzamin Państwowy. Zauważyłam w pytaniach
egzaminacyjnych dużo elementów z całych studiów, ale także takie, które wykraczały poza ich
program – ogromny materiał z podręczników, które trudno ogarnąć nawet w pół roku. Opanowanie na przykład wszystkich podręczników zalecanych do LEP z zakresu interny jest niemożliwe. Literatura olbrzymia, a czasu niewiele. Znam osoby, które w czasie stażu podyplomowego przede wszystkim uczyły się do LEP-u i przystępowały do niego dwa, trzy razy, uzyskując za każdym razem inny wynik, wybierając potem najlepszy, ale to tylko pewna metoda.

fot.: Katarzyna Strzałkowska

K.S.: Czy Pani skorzystała z tej metody?
M. K.: Nie. Kiedy w lutym niektórzy poszli na pierwszy lub nawet na drugi LEP, ja uznałam,
że pójdę tylko raz. Oczywiście do momentu przystąpienia do egzaminu trochę tego żałowałam,
że może trzeba było jednak spróbować. W samym teście niektóre pytania były bardzo trudne.
Myślałam sobie: może w poprzednim były łatwiejsze? Dopiero po wynikach uznałam, że to była dobra decyzja.
K.S.: Jest Pani perfekcjonistką?
M.K.: Moja mama mówi, że tak i zaraz potem dodaje, że życie to zweryﬁkuje. Pewnie tak
będzie. Jestem teraz na rezydenturze z kardiologii, otworzyłam przewód doktorski. Jeśli będę chciała do tego założyć rodzinę to mama
pewnie będzie miała rację. Nie da się tylu rzeczy
na raz robić perfekcyjnie.
To prze wrot ność lo su – kiedy człowiek jest
studentem, młodym lekarzem rzadko jest doceniany, zakończenie studiów
przechodzi bez echa, mimo, że wtedy czeka się
na komplementy. Każda
pochwała młodych ludzi
wzmacnia dalsze działania. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwa, że izba
lekarska zwróciła uwagę
Od prawej: dr Magdalena Kocierz z mamą dr n. med. Sylwią Kocierz na wyniki tych, którzy
i prezesem ORL dr Jackiem Kozakiewiczem wie le się uczy li choć

dopiero zaczynają przygodę z zawodem.
Docenianie młodych jest bardzo krzepiące,
tym bardziej, że dzisiejszych czasach nie ma
tego bodźca przekonywującego, że jeśli masz
wspaniały dyplom, dobra średnią, to będziesz
doceniony.
K.S.: Zamiłowanie do nauki, zaangażowanie w wykonywaniu zawodu lekarza to cechy, które zazwyczaj nie biorą się z przypadku. U niektórych jest to tradycja rodzinna,
u innych spotkanie na swojej drodze dobrego nauczyciela.
M.K.: U mnie to i jedno i drugie. Mój dziadek był lekarzem, moja mama jest lekarzem,
w domu nigdy nie brakowało tematów medycznych. Bardzo wiele zawdzięczam też docentowi Jerzemu Chudkowi, prowadzącemu
koło naukowe dla studentów SUM przy klinice nefrologii, endokrynologii i chorób
przemiany materii. To człowiek oddany bez
reszty młodym ludziom, który uczy ich
przede wszystkim myślenia i poszukiwania,
pokazuje studentom, jakie mają możliwości.
Niewielu mamy takich nauczycieli.
K.S.: A może ich mamy, tylko zanika relacja mistrz – uczeń?
M.K.: Na palcach jednej ręki mogę policzyć
egzaminy, które nie były testem, a rozmową.
Może dlatego pamiętam doskonale histologię z prof. Kamińskim czy farmakologię
z prof. Hermanem. Takie relacje mistrz-uczeń
rzeczywiście zanikają, chociażby dlatego, że
zbyt wiele wiedzy sprawdzanej jest pisemnie.
Zarówno w LEP-ie, jak i w innych egzaminach. Teraz liczy się zdolność pisania testu,
szybkość podejmowania decyzji, domysły,
o co autorowi chodziło. Nie ma emocji, jest
zadanie. Największą wadą takiego rozwiązania jest to, że nie trzymając skalpela, dostałabym się na chirurgię.
K.S.: Jak to zmienić?
M.K.: Aby to zmienić, musiałby zostać doceniony głos studentów oraz młodych lekarzy, którzy w swojej pracy szukają mistrza,
nauczyciela, autorytetu. Marzy mi się taka
grupa młodych lekarzy, którzy zaczną o tym
głośno mówić. Zresztą postulatów dla grupy młodych lekarzy znalazłoby się więcej.
K.S.: Może dołączy Pani do prac Komisji
Młodych Lekarzy Okręgowej Rady Lekarskiej?
M.K.: Pomyślę nad tym.
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SZKOLENIA ŚIL
Wykład:
„Chirurgiczno-ortodontyczne leczenie recesji przyzębia”
Termin:
14 maja 2010 r. (piątek), godz. 1600
Odpłatność:
Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje: Wykład poprowadzi dr n.med. Marzena Dominiak

Wykład:

„Najnowsze osiągnięcia implantologii jednofazowej z natychmiastowym obciążeniem. Ząb w jeden
dzień. Przypadki kliniczne.”
Termin:
11 czerwca 2010 r. (piątek), godz. 1600
Odpłatność:
Udział bezpłatny
Dodatkowe informacje: Wykład poprowadzą: lek. dent. Elżbieta i Arkadiusz Krężlik

Konferencja:
Termin:
Odpłatność:

„Śląska Konferencja Medycyny Estetycznej”
18 czerwca 2010 r. (piątek), godz. 900
Koszt 150 zł, wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 2130 0004 2001 0492
0468 0001 lub w kasie Domu Lekarza
Dodatkowe informacje: „Molekularne podstawy starzenia się” – prof. dr hab. n. przyr. Urszula Mazurek, „Jasne i szare aspekty zastosowań toksyny botulinowej typu A w medycynie estetycznej” + pokaz praktyczny – lek. med.
Zbigniew Leśniowski; „Choroba żylakowa w gabinecie lekarza medycyny estetycznej” – dr n. med.
Zbigniew Niedzielski; „Zasady racjonalnego żywienia, a medycyna estetyczna” – dr n. farm. Elżbieta Grochowska-Niedworok; „Praktyczne zastosowanie peelingów chemicznych. Odnowa, regeneracja i kondycjonowanie skóry na co dzień” + pokaz praktyczny – dr n. med. Joanna Czuwara; „Biust
– atrybut pięknej sylwetki” – dr n. med. Zbigniew Łucki; Sesja satelitarna „Modelowanie sylwetki za
pomocą różnych urządzeń. Wykorzystanie lasera frakcyjnego – trwałe usuwanie przebarwień skóry,
zmarszczek, blizn bez skalpela”.
Organizator: „Dom Lekarza” w Katowicach
Zapisy przyjmuje Dom Lekarza (32) 258 54 15, 515 08 68 09

Wykłady:
Terminy:
Odpłatność:

„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłych według aktualnych wytycznych”
20 września 2010 r. (poniedziałek), 21 września (wtorek), godz. 1600
Koszt 50 zł, wpłaty należy dokonywać na konto: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z dopiskiem:
resuscytacja)
Dodatkowe informacje: Uczestników obowiązuje udział w obydwu dniach wykładów. Po zakończeniu wykładów uczestnicy
podzieleni zostaną na grupy warsztatowe do nauki resuscytacji z zastosowaniem manekinów
ćwiczeniowych. Terminy spotkań warsztatowych podane zostaną 20 września. Każdy z uczestników
wykładów weźmie udział w jednym spotkaniu warsztatowym.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego
na stronie internetowej ŚIL oraz dokonanie przelewu. Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje
kolejność złoszeń.
Czas trwania wykładów 2x4 godziny dydaktyczne. Czas trwania zajęć warsztatowych – 7 godzin
dydaktycznych.

Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych Śląskiej Izby Lekarskiej
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 Kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów na adres:
kursy@izba-lekarska.org.pl; lub telefonicznie pod numerem telefonu (32) 203 65 47/8 wew. 321.
26 PRO MEDICO MAJ 2010

KONGRES
● II REGIONALNY KONGRES NAUK SĄDOWYCH, CZĘSTOCHOWA 15.04.2010 R.

Wokół wynagrodzeń lekarzy biegłych sądowych
Integracja i funkcjonowanie biegłych sądowych w polskim wymiarze sprawiedliwości, status biegłych Polsce
i na świecie oraz określenie źródeł i przyczyn zjawisk patologicznych oraz metod, narzędzi i działań przeciwdziałających tym zjawiskom – były tematami przewodnimi.
Z założenia w kongresie miało uczestniczyć około dwustu biegłych z terenu województwa śląskiego, w praktyce przyjechało około stu sześćdziesięciu z całej Polski, reprezentujących różne dziedziny, w tym medycynę. Wśród
uczestników nie zabrakło oczywiście przedstawicieli naszej izby lekarskiej.
Pomimo określenia tematów przewodnich, wystąpienia koncentrowały się wokół problematyki wynagrodzeń,
w tym „nieszczęsnego podatku VAT”, który zdaniem
wszystkich jest jakby „celem samym w sobie” i „ideą nadwartościową”, w aspekcie obciążenia nim biegłych.
Widok sali obrad – na pierwszym planie dr Ryszard Szozda oraz dr Ewa Lange

FUNDAMENTALNE PYTANIA
Jako pierwszy przedstawiony został referat prof. Tadeusza Widły z Uniwersytetu Śląskiego „Co robić? – biegły, a podatek VAT” w którym zawarto informacje i porady dla biegłych, jak ustrzec się przed wszystkimi „okropnościami”
wynikającymi ze sprawowania tej funkcji. Dr Jerzy Pobocha podał informacje na temat planowanego na listopad 2010 r. I Kongresu Nauk Sądowych. Dr Ryszard
Szoz da przed sta wił pra cę „ Wy na gro dze nie bie głych – wczoraj, dziś i jutro”, wraz z informacjami o wynagrodzeniach za opiniowanie od początku wieku XX oraz
porównaniem wynagrodzeń biegłych z cenami usług,
na przykład pracowników budowlanych, czy rzemieślników. W wykładzie został uwzględniony także zarys propozycji systemowych wynagrodzeń za opinie, ze wskazaniem wszelkich wad tak zwanych „taryf” (ryczałtowych)
lansowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości praktycznie od zawsze, a także wskazano na liczne luki prawne w obowiązującym obecnie systemie wynagrodzeń. Dr
Ewa Lange podniosła problem podatku VAT dla biegłych
lekarzy, zadając fundamentalne dla tego problemu pytanie „I o co chodzi?”. Nie zabrakło
także licznych głosów w dyskusji, kilku jej uczestników przedstawiło informacje na temat
regionalnych zrzeszeń biegłych (istniejących i planowanych), w tym propozycje powołania
przy naszej izbie Zespołu (Komisji?) Biegłych Sądowych.

KONGRES PRZYJĄŁ UCHWAŁY
Przyjęte uchwały są bardzo istotne także dla biegłych lekarzy. I tak zaapelowano do Ministerstwa Sprawiedliwości o:
– przyspieszenie prac nad ustawą o biegłych sądowych
– uwzględnienie reprezentacji środowiska biegłych przy pracach nad aktami prawnymi ich
dotyczącymi
– opracowanie systemu szkoleń, z wykorzystaniem doświadczeń innych krajów

Organizatorem kongresu był Romuald
Tomczyk – prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych, obrady prowadził dr Jerzy Pobocha – były prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej,
a do Komisji Uchwał i Wniosków wybrani zostali członkowie naszej izby – dr Ryszard Szozda – jako jej przewodniczący
oraz dr Ewa Lange. Wśród gości Kongresu znaleźli się m. in. naczelnik Wydziału
Syndyków, Biegłych Sądowych i Biegłych
Rewidentów Ministerstwa Sprawiedliwości, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz zastępca dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych
w Krakowie.
– wstrzymanie wszelkich postępowań karno – skarbowych wobec biegłych, związanych z podatkiem VAT.
Zaapelowano także do wszystkich organizacji zrzeszających biegłych sądowych,
o włączenie się w prace nad powołaniem
ogólnopolskiej reprezentacji biegłych sądowych.
11 maja br. w „Domu Lekarza” odbędzie się spotkanie lekarzy biegłych sądowych – członków naszej izby, podczas którego przedstawimy szczegółowe sprawozdanie z kongresu.
Ryszard Szozda
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DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA
● SPOTKANIE CZTERDZIESTE DRUGIE
Drodzy przyjaciele i sympatycy naszego
Klubu Filmowego! Jak wiecie, w kwietniu mieliśmy zaplanowane wyświetlenie komedii
„Droga do Wellville”. Niespodziewana tragedia, która dotknęła polski naród, pokierowała jednak nasze myśli ku innym, daleko poważniejszym tematom. Życie samo napisało
czarny scenariusz, a my zostaliśmy zmuszeni do odegrania ról statystów. Wobec majestatu śmierci, w atmosferze szacunku dla pamięci poległych, odwołaliśmy seans.
Film Alana Parkera zaprezentujemy
w czerwcu. Spotkanie 12 maja, zgodnie
z wcześniejszymi zamierzeniami, będzie
związane z pokazem adaptacji powieści Paulo Coelho – dramatem „Weronika postanawia umrzeć”.
Staniemy raz jeszcze w obliczu tematu,
który choć rzadko przywoływany bezpośrednio, kształtuje cale nasze życie: ulotności tego, co doczesne – a zarazem bezcennej wartości każdej przeżytej minuty. Życie planować, czy smakować? Plany mogą nas zawieść,

ale płynąć z prądem wydarzeń – to miałkie; chciałoby się obrać jakiś kurs, wziąć ster we
własne ręce, podążając – to prawda – ku nieuchronnej śmierci, ale wyznaczając przystanie i porty, w których pozostawimy cząstkę samych siebie. Bohaterka ﬁlmu, Weronika, nie
chce odbywać podróży. Postanawia roztrzaskać swój
okręt – znużona monotonią gładkiej taﬂi życia, które prawdopodobnie oszczędziło jej poważniejszych
burz. Ale po nieudanej próbie samobójczej, wraca
do świadomości w prywatnej klinice psychiatrycznej.
O ironio losu! Gdy większość ludzi zaskoczonych
zostaje przez śmierć, ją zaskakuje odzyskane życie.
Jestem przekonany, że nie znamy w pełni motywacji
naszych działań. To, co podświadome, odgrywa nie
mniejszą rolę od zracjonalizowanych decyzji.
A pytanie o źródła naszej inspiracji, o to, co stanowi sprężynę pchającą nas przez świat, może być
trudniejsze, niż się wydaje... Ale warto pytać. Samych
siebie, ale i jedni – drugich. I jeśli nawet reżyserka ﬁlmu, Emily Young, pyta nas nieco niezręcznie, spróbujmy jej odpowiedzieć.
Wojciech Bednarski

P. S. Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące Dyskusyjnego Klubu Filmowego
proszę kierować na adres: ciech@mp.pl
Stałym miejscem spotkań pozostaje Dom Lekarza, a stałą
godziną – dziewiętnasta.

ZAPROSZENIA
Zapraszamy na XI edycję
Festiwalu „Ave Maria”
Czwartek, 27 maja, godz. 1800
Spektakl Krystyny Jandy,
otwarcie festiwalu

Piątek, 28 maja, godz. 1930
Wieczór Bogusława Kaczyńskiego
poświęcony Fryderykowi Chopinowi

Sobota, 29 maja, godz. 1930
Turniej Tenorów Polskich w rocznicę urodzin
Jana Kiepury

Niedziela, 30 maja, godz. 1930
Koncert Chopinowski Akademii Muzycznej
w Krakowie
Wszystkie koncerty odbywają się w Czeladzi,
w Kościele pw. św. Stanisława.
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Komisja ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

organizuje w dniach

24-27 czerwca br.
wyjazd na Węgry do Budapesztu
Odpłatność uczestników wynosi
240 PLN od osoby.
Przy liczbie zgłoszeń większej od ilości
miejsc, Komisja dokona kwalifikacji
przyznając pierwszeństwo Koleżankom
i Kolegom, którzy w najmniejszym stopniu
korzystali z dotychczasowych wyjazdów.
Zgłoszenia przyjmuje Pani Katarzyna
Fulbiszewska pod nr tel. (32) 203 65 47
lub 203 65 48 do dnia 7 czerwca br.
We wrześniu planowane jest 2-3-dniowe
spotkanie integracyjne
w Górach Świętokrzyskich

WSPOMNIENIA

Śp. Barbara Skotnicka (1926-2009)

O

świcie ostatniego dnia ubiegłego roku odeszła z naszego grona ś.p. Barbara
Skotnicka, lekarz medycyny – prawy i szlachetny człowiek, żołnierz AK – urodzona w Warszawie 19 września 1926 roku.
W okresie okupacji w Warszawie na tajnych kompletach nauczania ukończyła gimnazjum
oraz liceum. Natomiast egzamin dojrzałości zdała już po wyzwoleniu, w Jędrzejowie, w lipcu 19451 roku. Równocześnie z nauką na tajnych kompletach działała w 14-tej „Warszawskiej Drużynie Harcerek” – „Błękitnej”, organizacyjnie przynależnej do „Szarych Szeregów”.
Jako kombatant Powstania Warszawskiego i żołnierz Armii Krajowej została odznaczona krzyżem „Powstańcom Warszawy” oraz medalem „Za Honor i Ojczyznę – Pokonani Niezwyciężeni”, jak i Odznaką Weterana Walk o Niepodległość.
Studia na wydziale lekarskim rozpoczęła w Krakowie w roku akademickim 1947/48, dyplom Krakowskiej Akademii Medycznej otrzymała w 1953 r. Jako młody lekarz swoją pracę zawodową rozpoczęła, zgodnie z nakazem pracy, w Bytomiu – w III Klinice Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej, pod kierownictwem prof. dr med. Kornela Gibińskiego. Po przeniesieniu kliniki do Katowic pozostała w Bytomiu w tym samym szpitalu, w charakterze zastępcy ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych.
Barbara Skotnicka odznaczała się zawsze wielkim poczuciem odpowiedzialności i dbałością o chorych. W okresie przed przejściem na emeryturę pracowała w zespole Opieki
Zdrowotnej w Bytomiu. W uznaniu za swoją pracę i postawę została odznaczona złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego.
W końcowych dniach swojego życia, tak w szpitalu, jak i wcześniej Barbara Skotnicka
była otoczona wielką serdecznością.

To poczucie, że można komuś zaufać
i polegać na Nim – nie jest mniej warte, niż
niejedna odznaka, czy medal.

Na podstawie dokumentów opracował
M. S.

Lek. Marianowi Jaworskiemu
Zastępcy Lekarza Zarządzającego Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Syna
składają
Dyrekcja i pracownicy WSzS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju

Ordynator Oddziału Kardiologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 4 w Bytomiu

dr n. med. Barbarze Kuśnierz
Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki
składa Zespół Lekarski
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