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Z mojego punktu

widzenia

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy za nami. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg Zjazdu, Delegatom, Koleżankom i Kolegom pracującym w Prezydium
Zjazdu i Komisjach. Jak co roku, mieliśmy
okazję podsumować realizację założeń programowych tej kadencji. Zwróciłem uwagę na
oszczędne gospodarowanie powierzonymi
nam środkami, czyli jak „składki wracają do
lekarzy”: członkowie naszego samorządu skorzystali, w różnych formach, z ok. 82% środków finansowych wydatkowanych w 2012 r.
Blisko cztery tysiące naszych Koleżanek i Kolegów wzięło udział w organizowanych w ŚIL
różnych formach kształcenia podyplomowego, niemała grupa skorzystała z pomocy
socjalnej. Całość działań, w tym nasze liczne
interwencje podejmowane na rzecz ochrony
zawodu lekarza, są omówione w sprawozdaniach zjazdowych, drukowanych na dalszych
stronach. Zjazd wystąpił do ministra zdrowia
i prezesa NFZ o zniesienie obowiązku zawierania przez lekarzy umów upoważniających
do wystawiania recept refundowanych. Orzekając dla ZUS o czasowej niezdolności do
pracy, a więc też wydając środki publiczne,
umów nie mamy, dlaczego zatem wystawianie recept ma być szczególnie obwarowane
restrykcyjnymi warunkami? Zaapelowano,
po raz kolejny, do Prezesa Rady Ministrów
i parlamentarzystów RP o podjęcie zdecydowanych działań mających na celu poprawę
sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, która
w sposób bezpośredni, szczególnie na Śląsku,
oddziałuje na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków i nasze warunki pracy. Podjęto uchwałę
w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, by docenić zasługi
na rzecz kształcenia podyplomowego, wkład
w nauczanie i pomoc w zdobywaniu specjalizacji i umiejętności. Wyróżnienia dla najlepszych będą, jestem przekonany, jeszcze bardziej podkreślały, jak ważna jest relacja Mistrz
– Uczeń w kształceniu nowych pokoleń lekarzy. Nie brakło wzruszających chwil towarzyszących wręczaniu medali i odznaczeń: świa-

W

dectwa wieloletniego, niezwykle oddanego
zaangażowania wielu Koleżanek i Kolegów
w realizację lekarskiego powołania. Panteon
laureatów „Wawrzynu Lekarskiego", wyznaczających najwyższe standardy zawodowe
i etyczne, wzbogacił się o prof. zw. dr. hab. n.
med. Kazimierza Marka, specjalistę chorób
wewnętrznych i toksykologii klinicznej, niekwestionowany autorytet w dziedzinie medycyny pracy. Serdecznie gratuluję wszystkim
odznaczonym.

Jednym z wielu miłych akcentów tegorocznego Zjazdu były wystąpienia naszych Gości,
wysoko oceniających pozycję i dorobek Śląskiej Izby Lekarskiej. Cieszę się, że dostrzegana jest też nasza skuteczność w pracy na rzecz
integracji samorządów zawodowych. „Otwarcie” środowiska lekarskiego, wspólne i solidarne działania m.in. z innymi samorządami,
uznałem za jeden z celów programowych na
początku VI kadencji. Samorząd lekarski musi
wyjść też poza własne środowisko, by nasze
głosy dotarły do opinii publicznej, „karmionej”
propagandowymi hasłami, powtarzanymi od
lat, przy coraz bardziej dotkliwych problemach, z jakimi codziennie się borykamy.
Troska o zapewnianie stabilnych warunków,
umożliwiających realizację szkolenia podyplomowego i rozwój młodych kadr, jest dla
nas zadaniem oczywistym, ale czy także dla
wszystkich decydentów? Na początku tego
roku wspólnie z prezesem Dolnośląskiej Izby
Lekarskiej, dr. Igorem Chęcińskim, upomnieliśmy się u ministra zdrowia nie tylko o zapewnienie dostatecznej ilości miejsc rezydenckich
wraz z ich pełnym finansowaniem, ale również
o rezydentów, którym zagrożono zwolnieniami. Podsekretarz Stanu w MZ odpowiedział
nam, że „są podstawy”, by uznać, że realizacja
szkoleń we wszystkich ośrodkach zostanie
utrzymana, gdyż wszystkie podmioty szkolące podpisały aneksy do umów zmieniających
zakres finansowania. „Żywi też głęboką nadzieję”, że nie zostanie zerwana współpraca
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w zakresie szkoleń specjalizacyjnych lekarzy
rezydentów. My również…
Dokładnie przyglądamy się „specjalizacyjnym
labiryntom”. Nasza konferencja „Specjalizacja
– nadzieje i problemy. Przepisy a rzeczywistość”, zorganizowana 16 kwietnia br. w Domu
Lekarza z pewnością w znacznym stopniu ułatwi rozpoznanie skali problemu.
Nasze zdecydowane stanowisko przeciwko
próbie wyeliminowania z opieki specjalistycznej licznej rzeszy Koleżanek i Kolegów
„jedynkowiczów” okazało się na szczęście skuteczne. Na stronie internetowej NFZ pojawiły
się projekty zarządzeń zmieniających zasady
określania warunków, zawierania i realizacji
umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz kryteria oceny ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z których
wynika, że lekarze, którzy na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów uzyskali
specjalizację pierwszego stopnia, będą mogli,
według terminologii NFZ „nabyć kryteria kwalifikacji” do udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
W tym roku mija pięć lat od „białego szczytu”,
dziesięć od utworzenia Narodowego Funduszu Zdrowia i 15 lat od zmiany sposobu
finansowania opieki zdrowotnej z budżetowego na ubezpieczeniowy. Jakie są efekty,
każdy lekarz widzi, a przede wszystkim widzi
to pacjent. Aż 80% Polaków źle ocenia system
ochrony zdrowia, choć o systemie trudno
mówić, bo jesteśmy jednym z niewielu krajów w Unii Europejskiej, który nie ma jasno
określonej struktury ochrony zdrowia, a to, co
jest, staje się coraz bardziej nieprzyjazne dla
chorych i próbujących im pomagać lekarzy.
Samorządowi lekarskiemu nie braknie jednak
ani determinacji, ani konsekwencji, by nie zamilknąć i wciąż upominać się o godne warunki do leczenia naszych chorych.
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Święta polskie: maj

I znowu maj… Cykl felietonów „Święta polskie” zatoczył koło, minął rok...

Dziękuję Czytelnikom za uwagi. Tradycje i kulinaria przywołane
w cyklu, jak się okazało, wywołały wiele wspomnień z dzieciństwa i sentymentów, także tych z Kresów.
W środę, 1 maja, Święto Pracy, 3 maja, piątek – Święto Konstytucji 3 Maja.
19 maja – Zesłanie Ducha Świętego, obchodzone w pięćdziesiątym dniu po Zmartwychwstaniu, święto ruchome. Jak
pisał Zygmunt Gloger, pełne „prastarych lechickich zwyczajów
i obrzędów wiosennych, jak np. obchodzenie granic „z królewną”,
na Kujawach, wybieranie „króla pasterzy”, na Podlasiu. Na Śląsku
odbywały się wyścigi konne, a pierwszy młodzian, który przybył do
oznaczonej mety, okrzykiwany był „królem”, ostatni zaś Rochwistem”. Z Zielonymi Świątkami wiązał się także zwyczaj majówek
– zabaw podmiejskich. Fajerwerki, tańce, przejażdżki po Wiśle
umajonymi łódkami, występy sztukmistrzów, gry na wolnym
powietrzu, radowały Polaków. Dziś biorą trzy dni urlopu i mając
tydzień wolnego, raczej lecą do Egiptu.
21 maja Światowy Dzień Kosmosu. Niektórzy układają listę
osób i całych instytucji, które warto by w kosmos wystrzelić. Będzie okazja: na grudzień 2014 r. NASA planuje pobranie próbek
gruntu z powierzchni planetoidy (162173) 1999 JU3, powrót
z próbkami na Ziemię już w 2020 r.
26 maja (niedziela) Dzień Matki, w Polsce obchodzony od
1914 r. Matka jest tylko jedna, ale jej portretów powstało tysiące,
bo początki święta sięgają czasów starożytnych Greków, od czasu, gdy bogini urodzaju Demeter z tęsknoty za córką uśmierciła
całą przyrodę. Kiedy jednak Kora powróciła do matki, na ziemi
zawitała wiosna. W polskiej sztuce postać matki jest najbardziej
przejmująca tam, gdzie dramatyczna. Jak u H. M. Góreckiego,
który skomponował Ad Matrem op. 29. zaczynające się uderzeniami perkusji, jak biciem serca, K. K. Baczyńskiego czy T. Różewicza – pożegnanie w poemacie „Matka odchodzi”. Kiedy Violetta Villas śpiewała „Mamo, wołam twoje imię, znowu jesteś
przy mnie, jak za dawnych lat” wszyscy na koncertach płakali,
nie wyłączając artystki i muzyków… Wojciech Młynarski temat
ujął po męsku:
„Ona jedna dostrzegała
w durnym świecie tym jakiś ład
własną piersią dokarmiała
oczy mlekiem zalewała
Wychowała, jak umiała
a gdy wyjrzał już człek na świat
wziął swój los w ręce dwie
i nie w głowie mu było że:
Nie ma jak u mamy,
ciepły piec, cichy kąt
Nie ma jak u mamy,
kto nie wierzy, robi błąd.”
Wśród najsłynniejszych obrazów przedstawiających matkę
i macierzyństwo jest i ten złoty Klimta, Siemiradzkiego akademicki klasycyzm, połączony z naturalizmem, są dzieła Renoira,
Rodakowskiego czy wielokroć powielanego Wyspiańskiego.

Przypomnijmy jednak kobietę – malarkę: Berthe Morisot (18411895) krewną Fragonarda i Maneta, uczennicą Corota. Była
przedstawicielką impresjonizmu, najczęściej malowała kobiety
– na balu, przed lustrem, wśród malw. Jej Kołyska (na zdjęciu)
znajdująca się w paryskim Musée d'Orsay, urzeka spokojem, delikatnością i optymizmem.
30 maja, czwartek, święto Bożego Ciała. Dzień wolny od pracy. Król Stanisław August wydał zakaz strzelania salwami „by nie
wystraszały dam”, bo po miastach strzelało wojsko, po wsiach
i miasteczkach rzemieślnicy i parobcy, bito w bębny, procesje
przeradzały się w wielką wrzawę. Dziś w Polsce najpiękniejsze
dywany z kwiatów układa się w Boże Ciało w łódzkiem, w Spycimierzu, ale cicho, żeby się mainstreamowe media nie dowiedziały i nie rzuciły krytykować, że godzą w uczucia ateistów.
Najpopularniejsze imieniny: Zygmunta, Moniki, Floriana, Filipa, Jakuba, Stanisława, Zofii, Bernarda, Zuzanny. Na zakończenie, razem z serdecznymi życzeniami dla Solenizantów, sielski
obrazek z Mikołaja Reja, oby się nam spełnił:
„Nuż nachodziwszy się po swem gospodarstwie, już też sobie
w ciepłej izbie usiędziesz, albo sam, albo z przyjacielem. A jeślić jeszcze Pan Bóg dziatki dał, toć już jako błazenkowie kuglują, żonka z panienkami szyje, też się z tobą rozmawia albo
też co powiada, piecze się wieprzowa dopieka, cietrzew w rosołku, a kapłun tłusty z kluskami dowiera, więc rzepka, więc
ine potrawki – a czegoż ci więcej trzeba?”.
Grażyna Ogrodowska

KOMUNIKAT nr 8

Okręgowej Komisji Wyborczej
Dnia 17 kwietnia 2013 r. Okręgowa Komisja Wyborcza zatwierdziła listy kandydatów na delegatów w poszczególnych rejonach wyborczych. Wykazy kandydatów z podziałem na rejony wyborcze zostały opublikowane na stronie internetowej
Śląskiej Izby Lekarskiej www.izba-lekarska.org.pl. Po zapoznaniu się z listą kandydatów, należy dokonać wyboru.
Okręgowa Komisja Wyborcza rekomenduje głosowanie w rejonie wyborczym w drodze korespondencyjnej, które jest równoważne z głosowaniem osobistym. Zasady głosowania w drodze korespondencyjnej zostały przedstawione poniżej. Członek rejonu wyborczego, który nie głosował w trybie korespondencyjnym, może oddać głos osobiście w dniu wyborów.
Głosowanie przeprowadza i ustala jego wyniki komisja skrutacyjna powołana przez Okręgową Komisję Wyborczą.
Członek rejonu wyborczego głosujący osobiście oddaje głos poprzez wrzucenie karty do głosowania w nieoznakowanej
kopercie do urny wyborczej i potwierdza oddanie głosu na liście członków rejonu wyborczego podpisem oraz pieczątką
imienną. W przypadku braku pieczątki lekarz powinien okazać dokument tożsamości.
Lista kandydatów oraz szczegółowa instrukcja głosowania będzie dostępna przy urnie wyborczej.
INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W TRYBIE KORESPONDENCYJNYM
1. Po zapoznaniu się z listą kandydatów należy dokonać wyboru przez wstawienie w polu przy nazwisku kandydata znaku
„x” lub „v” lub „+”. Można również nie dokonać żadnego wyboru – wstrzymując się od głosu.
Liczba wskazań nie może być większa niż liczba mandatów określona dla danego rejonu wyborczego. Informacja o liczbie
mandatów znajduje się na karcie do głosowania.
Przed wskazaniem kandydata można zapoznać się z informacjami o nim zamieszczonymi na stronie internetowej Izby lub
porozumieć się z kandydatem telefonicznie lub drogą mailową, jeżeli zamieszczone zostały przez niego dane kontaktowe.
2. Kartę do głosowania (również w przypadku wstrzymania się od głosu – bez wskazania kandydata) należy umieścić w najmniejszej z nadesłanych kopert.
3. Kopertę zawierającą kartę do głosowania proszę włożyć do większej koperty – z nadrukowanymi danymi głosującego
i adresem zwrotnym Okręgowej Komisji Wyborczej.
4. Po zaklejeniu tej większej koperty należy w zaznaczonym polu na jej odwrocie przystawić imienną pieczątkę lekarską oraz
się podpisać. Głos bez pieczątki i podpisu nie jest ważny.
5. Kopertę należy wysłać pocztą (przesyłka jest już opłacona – prosimy nie naklejać znaczka) lub dostarczyć do siedziby
Okręgowej Komisji Wyborczej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2013 r.
6. Datą oddania głosu drogą korespondencyjną jest dzień wpływu listu do Izby, potwierdzony datownikiem przez biuro
Izby. Głosy wpływające do Izby po dniu 31.05.2013 r. będą nieważne.
7. Koperta w stanie nienaruszonym zostanie przekazana przez Okręgową Komisję Wyborczą komisji skrutacyjnej w dniu
głosowania osobistego. Po otworzeniu koperty zewnętrznej i potwierdzeniu na liście członków rejonu wyborczego przez
przewodniczącego komisji skrutacyjnej głosowania w trybie korespondencyjnym, koperta wewnętrzna zostanie przez niego wrzucona do urny.
8. Koperty, które wpłyną do Okręgowej Komisji Wyborczej po terminie podanym w zawiadomieniu, zostaną zniszczone
komisyjnie.
Stanisław Borysławski
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

UWAGA!
Elektroniczna
rejestracja
praktyk
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru
podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, od 1 kwietnia 2013 wszelkie
zmiany dotyczące praktyk lekarskich: rejestracja, zmiany we wpisie dotyczącym
praktyki już istniejącej czy wykreślenie
praktyki z rejestru – jest możliwe tylko na
portalu internetowym RPWDL. Instrukcja
postępowania na stronie internetowej
Śląskiej Izby Lekarskiej w zakładce: „Rejestracja praktyk krok po kroku”.
Rafał Kiełkowski
przewodniczący Komisji
ds. Praktyk Lekarskich

Prawo medyczne
– przypomnienie
1 kwietnia 2013 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie
kas rejestrujących.
Z najważniejszych zmian należy wymienić informacje zawarte w § 8:
§ 8. 1. Paragon fiskalny zawiera co najmniej:
6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
17) numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawie okresu przejściowego odnoszącego się
do nowych informacji, jakie muszą pojawić się na paragonie fiskalnym tj. nazwy towaru
lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację oraz NIP-u nabywcy (pacjenta) na jego żądanie:
Do 30 września 2013 roku będzie obowiązywał okres przejściowy. Jest to czas dla serwisantów na przestawienie kas i dostosowanie ich do nowych wymagań. Nawet jednak
po tej dacie stare kasy, które nie mogą ujawniać na paragonie NIP nabywcy, nie będą
musiały spełniać tego warunku aż do ich zużycia. Jeśli chodzi o warunek jednoznacznego oznaczenia na paragonie nazwy towaru lub usługi, jego wprowadzenie ma zapewnić
odpowiednią identyfikowalność danego produktu. W ocenie Ministerstwa Finansów od
1 października 2013 roku jednoznacznie oznaczać nazwy będą musiały też stare kasy,
nabyte przed 1 kwietnia 2013 roku.
Biuro Radców Prawnych ŚIL
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Korespondencja
w sprawie
listu otwartego
dr. Zubowicza

W lutowym numerze „Pro Medico” opublikowaliśmy list otwarty
dr. Rafała Zubowicza, w którym zwracał on szczególną uwagę
na trudne warunki pracy lekarza poradni POZ, nadmierną liczbę
pacjentów oraz dodatkowych biurokratycznych obowiązków, co
w sposób wymierny przekłada się na konieczność ograniczania
czasu trwania badania i porady lekarskiej, a tym samym kontaktu lekarza z pacjentem. Prezes ORL, Jacek Kozakiewicz, przesłał
ten list do jego faktycznych adresatów tj. Agnieszki Pachciarz
– prezes NFZ i Bartosza Arłukowicza – ministra zdrowia, popierając jednocześnie zawarte w nim argumenty. „Naszym zdaniem,
zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyki Lekarskiej, praca
lekarza powinna koncentrować się na chorym, to on powinien być
najważniejszym podmiotem naszych działań. Lekarz musi mieć
wystarczającą ilość czasu na rozmowę służącą nawiązaniu właściwych relacji z chorym, dogłębne przeprowadzenie wywiadu lekarskiego, wyjaśnienie, na czym polega schorzenie i jakie zostanie
wdrożone leczenie. Niestety, w codziennej pracy te podstawowe
zasady lekarskiej konsultacji są często spychane na margines przez
„papierową nawałnicę” i coraz bardziej skomplikowane otoczenie
prawne praktyki lekarskiej.” – czytamy w piśmie prezesa ORL.
W pierwszych dniach marca biuro ŚIL otrzymało w tej sprawie
odpowiedź z Narodowego Funduszu Zdrowia. Marcin Pakulski
– zastępca prezesa NFZ ds. medycznych – napisał m.in.: „Zgodnie
z założeniami systemu ochrony zdrowia, lekarz POZ, obejmując pacjenta opieką długookresową, pełni rolę koordynatora w procesie
terapeutycznym oraz „przewodnika” w systemie. Zatem, świadom
swej roli i wynikających z niej obowiązków, posiadając wiedzę na
temat potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką, powinien
przyjąć takie rozwiązania w organizacji udzielania świadczeń, które
pozwolą mu na realizację podjętych zadań i zapewnią możliwość
postępowania zgodnego z zasadami dobrej praktyki lekarskiej
oraz przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów prawa respektowanie uprawnień i praw pacjentów.”
Zaś odnosząc się bezpośrednio do postulatu dr. Zubowicza, aby
Fundusz określił liczbę minut, jaką system przewiduje na wizytę
chorego, wiceprezes Pakulski stwierdził: „W mojej ocenie, wyznaczenie liczby minut na przyjęcie jednego pacjenta może w konsekwencji spowodować ograniczenia w dostępności do świadczeń
oraz tworzenie kolejek oczekujących na świadczenia, a więc nie
znajduje uzasadnienia, ani z punktu widzenia założeń systemowych dotyczących POZ, ani też interesów świadczeniobiorców.
Świadczenia POZ udzielane są w sposób nielimitowany i do lekarza
należy decyzja, ile czasu winien poświęcić pacjentowi.”

Marcowe
posiedzenie ORL
Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej, które odbyło się 13 marca, zostało zdominowane przygotowaniami do XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy. Rada została zapoznana ze sprawozdaniami
z działalności za 2012 rok przez dr. Tadeusza Urbana, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dr. Stefana Stencla,
przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach
i dr. Krzysztofa Olejnika, przewodniczącego Okręgowej Komisji
Rewizyjnej. W trakcie posiedzenia, skarbnik, dr Jerzy Rdes, przedstawił wykonanie budżetu Izby za 2012 r. oraz zaprezentował
projekt budżetu na rok bieżący. Członkowie Rady pracowali również nad projektem sprawozdania z działalności ORL, który został
przedstawiony na kwietniowym Zjeździe.

Wyjazdowe Prezydium –
Delegatura Chorzowska

20 marca br. odbyło się kolejne z serii wyjazdowych spotkań prezesa Jacka Kozakiewicza i Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.
Tym razem gościli oni na zaproszenie Delegatury Chorzowskiej
w Urzędzie Miejskim w Chorzowie. W spotkaniu uczestniczyli także
Andrzej Kotala – prezydent Chorzowa oraz Henryk Wieczorek –
przewodniczący Rady Miejskiej. W trakcie wizyty przedstawicieli
Śląskiej Izby Lekarskiej rozmawiano m.in. o aktualnych problemach ochrony zdrowia w naszym województwie, z uwzględnieniem niełatwej często sytuacji lekarzy, a także o działaniach podejmowanych przez śląski samorząd lekarski.
Kulminacją spotkania była uroczystość wyróżnienia zasłużonych
lekarzy, którą poprowadziła przewodnicząca Delegatury Chorzowskiej, dr Danuta Korniak. Prezes ORL podziękował laureatom za
poświęcenie zawodowi lekarza wielu lat pracy, wręczył okolicznościowe listy i kwiaty.
– To wspaniałe, że w jednym miejscu zgromadzili się tak znakomici
lekarze, nestorzy chorzowskiej medycyny – powiedział prezes Kozakiewicz.
Do życzeń w imieniu władz miasta dołączył się także prezydent
Chorzowa, również przekazując okolicznościowe adresy. Wśród
nagrodzonych lekarzy znaleźli się: dr Henryk Bazger, Alicja Broda, Alicja Danielewska-Gabryś, Tadeusz Doliński, Maria Kampa-Gałązka, Witold Kandziora, Elżbieta Krause-Krakowczyk,
Tadeusz Krawecki, Grażyna Krzypkowska, Wanda Mastalerz,
Leszek Ogorzał, Grażyna Pawlak, Edyta Przybyła-Kręglicka,
Urszula Szaleniec, Alicja Szymańska, Tadeusz Ullmann i Jolanta Wadas.
W imieniu nagrodzonych głos zabrał dr Tadeusz Krawecki, lekarz
czynnie wykonujący zawód od blisko 60 lat, który podziękował za
ten szczególny sposób uhonorowania zarówno władzom samorządu lekarskiego, jak i Chorzowa.
Jolanta Wadas, specjalista neurolog, wypowiedziała się wierszem,
prezentując swoiste credo zawodu lekarza:
„W imieniu wszystkich odznaczonych pragnę bardzo serdecznie Państwu podziękować!
Cóż powiedzieć?
Wszak nie czynimy nic nadzwyczajnego!
Po prostu walczymy o Chorego!
Jest to walka z chorobą, z papierami o fundusze,
W tym wszystkim nie zapominamy, że pacjent ma duszę!
Pracujemy w poradniach, szpitalach – to swoiste sanktuaria,
gdzie widzimy ból, łzy i cierpienie,
A w sercach naszych ciążą niby kamienie –
Współczucie i odpowiedzialność – to olbrzymie brzemię!
Zawód lekarza jest trudny, ale piękny;
Lekarz to brzmi dumnie!
Lecz zobowiązuje!!!
Jeszcze raz serdecznie dziękuję!
Anna Zadora-Świderek
we współpracy z dr. Andrzejem Postkiem, sekretarzem ORL

1.03.2013 – Komisja ds. Etyki Lekarskiej z udziałem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, dr. Tadeusza
Urbana oraz dr Danieli Dzienniak-Pauliny z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Tematem spotkania było omówienie
współpracy OROZ z Komisją na podstawie analizy spraw rozpatrywanych w 2012 r. Wiele uwagi poświęcono ogłoszeniom o działalności
leczniczej, zamieszczanym w prasie i Internecie, które noszą znamiona niedozwolonej reklamy.

z działań samorządu
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wydaje się profesjonalizacja jego działań, także w zakresie odpowiedzialności zawodowej.
26.03.2013 – Posiedzenie Delegatury Bytomskiej ŚIL oraz spotkanie z dr Grażyną Adamek, uczestniczką charytatywnej To – Misji do Paragwaju. Cenna inicjatywa polskich lekarzy, aby pomagać
ubogim mieszkańcom tego południowoamerykańskiego kraju, po
raz kolejny uzyskała wsparcie finansowe śląskiego samorządu lekarskiego.

9.03.2013 – Koncert muzykujących lekarzy z Komisji ds. Kultury ORL w Katowicach dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala
Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Koncert
został przyjęty z dużym entuzjazmem przez pacjentów, nie zabrakło
wyrazów wdzięczności ze strony Pani dyrektor Szpitala, która osobiście uczestniczyła w koncercie. Nasi artyści w trakcie pobytu w Zakopanem, obok zajęć warsztatowych, „dopinali” tegoroczne bogate plany koncertowe i opracowywali pomysły nowych inicjatyw w zakresie
aktywności pozazawodowej.

27.03.2013 – Kapituła Odznaczeń, Wyróżnień i Medali Śląskiej
Izby Lekarskiej przyznała „Wawrzyn Lekarski”, najwyższe wyróżnienie śląskiego samorządu lekarskiego, prof. Kazimierzowi Markowi.
Członkowie Kapituły podjęli także decyzję o przyznaniu pięciu Srebrnych Odznak „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico” oraz „Medalu za
Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne”. Odznaczenia zostały wręczone
w trakcie XXXII OZL w Katowicach (pełną listę laureatów oraz ich sylwetki publikujemy na dalszych stronach „Pro Medico”).

13.03.2013 – Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

28.03.2013 – Kolejne spotkanie w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej, dotyczące projektu utworzenia na Górnym Śląsku Muzeum Historii Medycyny.

14-15.03.2013 – X Zjazd Laryngologów Wojskowych w Szczyrku, pomiędzy sesjami spotkanie z prezesem Łódzkiej Izby Lekarskiej,
poświęcone omówieniu planowanych wspólnych przedsięwzięć.

19.03.2013 – Wieczorne spotkanie w Śląskiej Izbie Aptekarskiej
w ramach cyklu pt. „Retrospekcje – czyli spotkajmy się i porozmawiajmy”, którego celem jest poszerzanie wiedzy młodych farmaceutów poprzez spotkania z interesującymi ich osobistościami
życia publicznego. Po przedstawieniu najważniejszych zagadnień
dotyczących specyfiki działalności samorządowej, a także niemałego dorobku Śląskiej Izby Lekarskiej, spotkanie przerodziło się w żywą
dyskusję m.in. na temat etyki zawodowej, coraz bardziej widocznego
kwestionowania autonomiczności ludzkich wyborów. W wypowiedziach podkreślano, że niezwykle ważne w pracy zawodowej i życiu
prywatnym jest wsłuchiwanie się w głos własnego sumienia, który
należy traktować jako szczególny rodzaj „drogowskazu” ułatwiającego podejmowanie niejednokrotnie trudnych zawodowo decyzji. Podczas kilkugodzinnej rozmowy nie brakło planów dotyczących dalszej
współpracy między środowiskiem lekarskim i aptekarskim.
20.03.2013 – Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Okręgowej
Rady Lekarskiej w Chorzowie, w którym uczestniczyli także Andrzej
Kotala, prezydent Chorzowa oraz Henryk Wieczorek, przewodniczący Rady Miejskiej. Spotkanie zakończono uroczystością honorującą zasłużonych lekarzy (szerzej na ten temat na stronie obok).
23.03.2013 – Udział w XXXI Zjeździe Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu. Przekazując gratulacje Koleżankom i Kolegom,
w związku z bogatym dorobkiem mozolnie tworzonym na przestrzeni wielu lat, dr Jacek Kozakiewicz podkreślił, że samorząd lekarski stoi
dziś przed niezwykle ważnym zadaniem, by w trudnych dla ochrony zdrowia latach zapewniać swoim członkom poczucie integracji
i zawodowego bezpieczeństwa, tworzyć ramy do samokształcenia
i działalności pro bono. By poprawiać wizerunek samorządu, istotna

fot.: Anna Zadora-Świderek

16.03.2013 – Udział w konferencji naukowo-szkoleniowej
„Śląska Wiosna Internistyczna”, zorganizowanej w katowickim
Domu Lekarza. W panelu dyskusyjnym „Aktualne problemy interny
w Polsce” omawiano m.in. problemy i zagrożenia tej niezwykle ważnej dziedziny medycyny.

Uczestnicy spotkania w sprawie utworzenia Muzeum Historii
Śląskiej Medycyny.
Kontynuowano dyskusję na temat charakteru, celu i podstawowych
założeń Muzeum. Podkreślano, że Muzeum pozwoli na właściwą
ochronę dóbr kultury związanych z bogatą tradycją medycyny i farmacji. Niezwykle ważną rolą Muzeum będzie także promocja regionu
przez pryzmat wspaniałych osiągnięć medycyny i ich znaczenia dla
tworzenia kultury społecznej. Sporządzono specjalne oświadczenie,
które podpisali: prof. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego, dr Piotr Brukiewicz – prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej, prof. Jerzy
Buzek – eurodeputowany, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Przemysław Jałowiecki – rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Ewa Kosowska – kierownik Zakładu Teorii
i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego, dr Jacek Kozakiewicz – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, prof. Krystyna Olczyk
– prorektor ds. szkolenia podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego, Małgorzata Mańka-Szulik – prezydent Zabrza, Piotr
Uszok – prezydent Katowic oraz prof. Zygmunt Woźniczka – historyk z Uniwersytetu Śląskiego.
Sygnatariusze oświadczenia udzielili tym samym poparcia projektowi
prezesa Jacka Kozakiewicza w sprawie powołania Muzeum oraz upoważnili go, wraz z prof. Zygmuntem Woźniczką, do dalszego koordynowania działań i przekazywania na bieżąco informacji związanych
z organizacją tego przedsięwzięcia.
Oprac.: Aneta Kuśnierz
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XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Katowicach

Goście Zjazdu.
Ostatnie wspólne posiedzenie delegatów przed kończącym
VI kadencję Zjazdem Sprawozdawczo-Wyborczym (planowanym
na grudzień) odbyło się 6 kwietnia br. w „Domu Lekarza”.

Zjazd wystosował kilka apeli, w tym adresowany do Prezesa Rady
Ministrów i parlamentarzystów RP, w sprawie pogłębiających się
od wielu lat problemów związanych z brakiem odpowiednich nakładów finansowych na funkcjonowanie systemu ochrony zdro-

Uchwały i Apele

Delegaci zatwierdzili sprawozdania organów Śląskiej Izby Lekarskiej: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej. Delegaci udzielili też absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach i zatwierdzili tegoroczny budżet Izby.

Według sprawozdania Komisji Mandatowej, w Zjeździe
uczestniczyło 142 delegatów, a tym samym frekwencja
wyniosła 52,01%.
PREZYDIUM ZJAZDU:
przewodniczący: doc. Jarosław Markowski
zastępcy przewodniczącego: dr Jan Cieślicki, dr Rafał Kiełkowski
sekretarz: dr Bartłomiej Kiszka
zastępcy sekretarza: dr Marek Gmerczyński, dr Zenon Cholewa, dr Urszula Zimoń, dr Dariusz Dobosz

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Prezydium Zjazdu; od lewej: dr Rafał Kiełkowski, doc. Jarosław Markowski, dr Jan Cieślicki i dr Bartłomiej Kiszka.

KOMISJA MANDATOWA:
przewodniczący: dr Janusz Heyda
członkowie komisji: dr Andrzej Postek, dr Jerzy Rdes
KOMISJA REGULAMINOWA
dr Danuta Korniak, dr Wojciech Marquardt, prof. Stefan
Pojda, dr Stefan Stencel
KOMISJE UCHWAŁ I WNIOSKÓW
przewodniczący: dr Janusz Milejski
członkowie komisji: dr Mieczysław Dziedzic, dr Bogdan Kolebacz, dr Ewa Paszek, dr Grażyna Sobol-Milejska, dr Rafał
Sołtysek

Zjazdowi towarzyszyła promocja wydawnictwa ŚIL, czterech
płyt DVD z nowego cyklu Archiwum Telewizyjnego „Dziedzictwo Hippokratesa”. Są to kilkudziesięciominutowe filmy dokumentalne prezentujące wywiady z wybitnymi postaciami
śląskiej medycyny. Na pierwszą część cyklu składają się wypowiedzi prof. Andrzeja Łępkowskiego, prof. Szczepana Łukasiewicza, prof. Władysława Nasiłowskiego oraz dr. Zygfryda
Wawrzynka.
– Jest to inicjatywa, której celem jest utrwalanie i popularyzowanie sylwetek naszych Mistrzów i Nauczycieli. Bohaterami cyklu są
lekarze o niekwestionowanym autorytecie zawodowym, oddani
wychowawcy, współtwórcy i działacze samorządu lekarskiego. To
właśnie oni wyznaczali ścieżkę, którą obecnie podążamy, nie tylko
w życiu zawodowym, ale i prywatnym – mówił Jacek Kozakiewicz, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.
Filmy dostępne są również na stronie internetowej Śląskiej Izby
Lekarskiej www.izba-lekarska.org.pl w zakładce „Dziedzictwo
Hippokratesa”.
http://www.izba-lekarska.org.pl/526-dziedzictwo_hippokratesa
wia. Zdaniem delegatów, taka sytuacja wpływa negatywnie na
sposób leczenia pacjentów, ograniczając im dostęp do właściwej
terapii, a także pozbawiając wielu lekarzy odpowiednich warunków udzielania świadczeń medycznych, zgodnie z ich najlepszą
wiedzą i doświadczeniem. Śląscy medycy zaapelowali również
do ministra zdrowia i prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
o zniesienie obowiązku zawierania przez lekarzy umów upoważniających ich do wystawiania recept na leki refundowane.
„Wskazać należy, iż uprawnienie lekarzy i lekarzy dentystów do
wystawiania recept wynika z istoty wykonywania zawodu lekarza
i nie powinno wiązać się z innymi obowiązkami, w tym z koniecznością zawierania dodatkowych umów” – czytamy w apelu OZL.
Delegaci podjęli decyzję o ustanowieniu nowego wyróżnienia
„Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, pragnąc tym samym docenić zasługi lekarzy na rzecz kształcenia podyplomowego, w szczególności kierowanie lekarskimi specjalizacjami i pomoc w zdobywaniu umiejętności.

Działalność ORL w 2012 r.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Jacek Kozakiewicz przedstawił zgromadzonym podsumowanie działalności
Rady z ostatnich kilkunastu miesięcy. Wiele miejsca poświęcił
sprawom związanym z ustawą refundacyjną, której temat dominował w pracach prowadzonych przez samorząd w pierwszym
półroczu 2012 roku. Ich kulminacją było zwołanie z inicjatywy
prezesa ORL, konferencji prasowej „NIE dla dyskryminacji pacjentów i lekarzy – odsłona druga”. Był to wspólny głos lekarzy i pacjentów na temat permanentnego niedofinansowania ochrony
zdrowia, pogarszających się warunków leczenia, refundacji leków
oraz kontrowersji dotyczących umów proponowanych przez
NFZ indywidualnym lekarzom, jak również zapisów istniejących
w umowach ze świadczeniodawcami.
– Powołaniem lekarza jest pomagać, ratować życie, kierując się
dobrem chorego człowieka. Jednak stale pogarszające się warunki
do wykonywania naszego zawodu, coraz bardziej skomplikowane
otoczenie praktyki lekarskiej, nakładają na nas coraz większą odpowiedzialność i często dramatyczne wybory – powiedział prezes
Kozakiewicz i dodał:
– To nie lekarze marnują pieniądze. To patologie narzucanego nam
i dodatkowo ciągle komplikowanego systemu ochrony zdrowia pogłębiają coraz bardziej odczuwalne braki finansowe.
W celu upowszechnienia problemu, ŚIL wydrukowała ulotki informacyjne dla pacjentów oraz rozesłała do mediów list otwarty,
który opublikowała m.in. „Gazeta Wyborcza”.

fot.: Anna Zadora-Świderek

„Dziedzictwo Hippokratesa”

Chwilą ciszy delegaci uczcili pamięć Koleżanek i Kolegów, którzy
zmarli w ubiegłym roku.
W swym wystąpieniu prezes wiele miejsca poświęcił również
coraz lepszej współpracy w ramach porozumienia czterech Izb:
Śląskiej, Dolnośląskiej, Krakowskiej i Łódzkiej. Kooperacja realizowana jest m.in. poprzez cykliczne posiedzenia prezydiów,
w trakcie których – poza wymianą doświadczeń – opracowywane są wspólne stanowiska oraz projekty nowych inicjatyw, np.
organizacji konferencji poświęconych problemom specjalizacji
lekarskich. Pierwsza z nich odbyła się w styczniu br. we Wrocławiu, następna, kwietniowa, miała miejsce w Katowicach.
Nie zabrakło przykładów dobrej współpracy z zaprzyjaźnionymi
samorządami: aptekarskim i adwokackim oraz omówienia wspólnych, często trudnych, spotkań z przedstawicielami administracji
państwowej i samorządów terytorialnych.
Prezes Kozakiewicz w olbrzymim skrócie przedstawił też wybrane ubiegłoroczne interwencje, podejmowane na rzecz członków
śląskiego samorządu lekarskiego, a wśród nich zdecydowany
protest w związku z listami kierowanymi przez NFZ do lekarzy,
którzy nie podpisali umów na wystawianie recept refundowanych z zarzutem „bezprawnego wystawiania recept”, a tym samym „narażenia na szkodę NFZ”. W wyniku spotkania prezesa
z Grzegorzem Zagórnym, dyrektorem ds. medycznych ŚOW
NFZ, i przekazania na jego ręce stanowczego listu adresowanego do dyrektora Grzegorza Nowaka, Fundusz w oficjalnym liście
przeprosił za „zaistniałe nieporozumienie”.
W kontaktach z NFZ Śląskiej Izbie Lekarskiej udało się również
uzyskać zmianę stanowiska w niezwykle istotnej sprawie kontroli
przeprowadzanych w praktykach lekarskich. Od 1 maja 2012 roku
wszystkie planowe kontrole ŚOW NFZ są przeprowadzane po
wcześniejszym zawiadomieniu.
Mówiąc o ważnych ubiegłorocznych wydarzeniach, prezes przypomniał o organizacji przez ŚIL jednego z największych w tej
kadencji ogólnopolskich spotkań samorządu lekarskiego. Osiemnastu prezesów ORL, kilkunastu OROZ i sędziowie OSL przez trzy
dni tworzyło w Szczyrku wielkie forum dyskusyjne, na którym
wymieniano uwagi i propozycje usprawnienia funkcjonowania
izb lekarskich, ze szczególnym uwzględnieniem pionu odpowiedzialności zawodowej. W spotkaniu wzięli udział również
przedstawiciele samorządu terytorialnego woj. śląskiego i małopolskiego, będący organami założycielskimi wielu podmiotów
działalności leczniczej.
Ważnym punktem prezentacji było także przedstawienie działalności szkoleniowej i edukacyjnej prowadzonej przez Izbę.
W 2012 r. odbyło się 57 kursów zorganizowanych przez ŚIL,
które dały lekarzom i lekarzom dentystom możliwość zdobycia
379 punktów edukacyjnych. W sumie skorzystało z nich 3995
osób. Wielkim sukcesem okazało się również przeprowadzenie
jesienią ubiegłego roku, we współpracy ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym, kursów atestacyjnych z chorób wewnętrznych
i pediatrii, o co od wielu lat zabiegali młodzi lekarze. Wzięło
w nich udział ponad 100 lekarzy, w tym wielu spoza śląskiej Izby.
Prezes Kozakiewicz poinformował również zebranych o podpisaniu w ostatnich dniach marca br. umowy na trzeci unijny projekt
szkoleniowy na kwotę 417 697,97 zł. Oznacza to, że łącznie na
ciąg dalszy na str. 8
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XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Katowicach
ciąg dalszy ze str. 7

trzy projekty ŚIL pozyskała w latach 20092013 kwotę 1 395 632,82 zł.

fot.: Katarzyna Fulbiszewska

Nagrody i wyróżnienia

W trakcie XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Andrzej Gościniak – przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego – wręczył odznaczenia wielu lekarzom, członkom Śląskiej Izby Lekarskiej. „Wawrzynem
Lekarskim”, najwyższym wyróżnieniem
ŚIL, został uhonorowany prof. zw. dr hab.
n. med. Kazimierz Marek, specjalista chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej, uznany autorytet w dziedzinie medycyny pracy.
Kapituła Odznaczeń, Wyróżnień i Medali
Śląskiej Izby Lekarskiej zdecydowała także
o przyznaniu Srebrnych Odznak „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico” oraz Medalu
za Wybitne Osiągnięcia Pozamedyczne.
Wyróżnienia te laureaci odbierali z rąk
prezesa Jacka Kozakiewicza oraz wiceprezes Haliny Borgiel-Marek i dr. Zygfryda
Wawrzynka.
Natomiast Okręgowa Rada Adwokacka
w Katowicach przyznała prezesowi ŚIL
Jackowi Kozakiewiczowi, prestiżową nagrodę – „Diamentową Temidę 2013”, którą wręczył wicedziekan ORA, mec. Jerzy
Pinior. Samorząd adwokacki docenił tym
samym, jak to określono w uzasadnieniu,
niespotykaną aktywność Pana Prezesa
na niwie działalności samorządowej, nie
tylko w regionie, ale i w całej Polsce. Działalność tę uznano za niezwykle skuteczną
oraz pozytywnie wpływającą na integrację środowisk – lekarskiego i adwokackiego (nazwiska oraz sylwetki wszystkich laureatów drukujemy na kolejnych stronach
„Pro Medico”).

Prof. Kazimierz Marek odbiera „Wawrzyn Lekarski” z rąk prezesa Jacka Kozakiewicza i wiceprezes Haliny Borgiel-Marek.

Goście

W trakcie oficjalnej części Zjazdu dr Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej, przedstawił m.in. analizę
demograficzną lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód. Jak zaznaczał,
w wielu specjalizacjach, np. w pediatrii,
chirurgii ogólnej czy chirurgii dziecięcej,
bardzo wielu lekarzy przekroczyło już
60. rok życia.
Prezes ORL we Wrocławiu, dr Igor Chęciński, przekazując pozdrowienia i życzenia
owocnych obrad uczestnikom Zjazdu,
podziękował za stałe rozwijanie współpracy między oboma śląskimi samorządami
zawodowymi. Zabierając głos, prof. Jan
Duława – prorektor ds. nauki SUM, dołączając się do słów prezesa Kozakiewicza
podziękował członkom Komisji ds. Mło-

fot.: Katarzyna Fulbiszewska
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„Diamentowa Temida 2013” dla prezesa Jacka Kozakiewicza od mec. Jerzego Piniora, przedstawiciela Izby Adwokackiej.

dych Lekarzy ORL za determinację i wielką
pomoc w przeniesieniu do Katowic kursów atestacyjnych, które dotychczas odbywały się tylko w stolicy.
Wśród licznie przybyłych gości Zjazdu
znaleźli się również: Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
Sejmiku Województwa Śląskiego, dr Alicja Marczyk-Felba – wiceprezes ORL we
Wrocławiu, dr Jerzy Jakubiszyn – prezes
ORL w Opolu, r. pr. Piotr Bober – dziekan
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych,
dr Piotr Brukiewicz – prezes Śląskiej Izby
Aptekarskiej, prof. Jan Zejda – dziekan
Wydziału Lekarskiego w Katowicach SUM,
dr Jerzy Dosiak – członek Zarządu Głównego i przewodniczący O/Katowice PTL,
Grzegorz Nowak – dyrektor ŚOW NFZ,
Grzegorz Zagórny – zastępca dyrektora ds. medycznych ŚOW NFZ, dr Zofia
Orzechowska – prezes O/Śląskiego STOMOZ, Lidia Kwiecińska-Bożek – wiceprezes O/Śląskiego STOMOZ, Małgorzata
Ziółkowska – dyrektor TU Inter Polska
w Katowicach, dr Maciej Niwiński – przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy, dr Mariusz Wójtowicz – przewodniczący Związku Pracodawców Ochrony
Zdrowia Województwa Śląskiego „Porozumienia Zielonogórskiego”, dr Jacek Przybyło – prezes Stowarzyszenia Lekarzy Praktykujących, prof. Ligia Brzezińska-Wcisło
– przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego
oraz dr Ryszard Szozda – przewodniczący
Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa
Medycyny Pracy.
Anna Zadora-Świderek

UCHWAŁA NR 12/2013
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustanowienia wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”
XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy, pragnąc docenić dorobek w szczególności lekarzy pełniących funkcje kierowników specjalizacji, za wybitną działalność i szczególne zasługi na rzecz kształcenia podyplomowego, wkład w nauczanie lekarzy w trakcie
specjalizacji i pomoc w zdobywaniu umiejętności oraz na podstawie art. 24 pkt 1 ustawy z dnia 02.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r., nr 218, poz. 1708) postanawia co następuje:
§1
Ustanowić wyróżnienie „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”, zwane dalej „Wyróżnieniem”.
§2
Zobowiązać Okręgową Radę Lekarską w Katowicach do opracowania szczegółowego regulaminu przyznawania Wyróżnienia.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Bartłomiej Kiszka

Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Jarosław Markowski

Apel nr 1

Apel nr 2

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2013 r.

XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 6 kwietnia 2013 r.

do ministra zdrowia
i do prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia

do Prezesa Rady Ministrów
i parlamentarzystów
Rzeczypospolitej Polskiej

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje
do ministra zdrowia i do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o zniesienie obowiązku zawierania
przez lekarzy umów upoważniających do wystawiania recept refundowanych.
Wskazać należy, iż uprawnienie lekarzy i lekarzy
dentystów do wystawiania recept wynika z istoty
wykonywania zawodu lekarza i nie powinno wiązać
się z innymi obowiązkami, w tym z koniecznością zawierania dodatkowych umów.
Obecnie funkcjonujący system, w którym lekarz dopiero na podstawie zawartej z właściwym dyrektorem oddziału wojewódzkiego NFZ umowy uzyskuje
uprawnienie do wystawiania recept refundowanych,
jest nieuzasadniony. Co więcej, zawierana umowa
przewiduje liczne obowiązki niezwiązane z ordynacją leków.
Jednocześnie XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach w pełni popiera przyjęte przez Naczelną
Radę Lekarską w Uchwale nr 2/13/P-VI z dnia 22 lutego 2013 r. założenia nowego systemu wystawiania
recept przez lekarzy, które powinny stać się podstawą przyjęcia nowych, właściwych zasad wystawiania
recept.

XXXII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Prezesa Rady Ministrów i parlamentarzystów
RP o podjęcie zdecydowanych działań mających na
celu poprawę sytuacji finansowej w ochronie zdrowia, która w sposób bezpośredni oddziałuje na bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.
Pogłębiające się od wielu lat problemy braku odpowiednich środków finansowych, narastające
w szczególności w roku 2012, równoważone są z coraz większym trudem przez zaangażowanie środowiska medycznego, w tym przede wszystkim lekarzy
i pielęgniarek.
Sytuację pogarszają wprowadzane nowe zasady,
które nie tylko ograniczają dostęp pacjentów do
właściwego leczenia, kontynuację leczenia, ale także pozbawiają wielu lekarzy miejsca pracy, należnej
płacy i właściwych warunków do udzielania świadczeń medycznych zgodnie z posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
Apelujemy o pilne podjęcie działań, które doprowadzą do naprawy niebezpiecznie szybko pogarszającej się sytuacji w ochronie zdrowia. Jednocześnie
śląski samorząd lekarski deklaruje każdą możliwą
pomoc w realizacji tego celu.

Sekretarz
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Bartłomiej Kiszka

Sekretarz
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Bartłomiej Kiszka

Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Jarosław Markowski

Przewodniczący
XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Jarosław Markowski
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Laureaci – odznaczenia państwowe

fot.: Katarzyna Fulbiszewska
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Laureaci odznaczeń państwowych Złotego i Srebrnego Krzyża Zasługi oraz Medali za Długoletnią Służbę wraz z Andrzejem Gościniakiem,
przewodniczącym Sejmiku Województwa Śląskiego i prezesem ORL.
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
Studia medyczne ukończył w 1979 roku.
Posiada trzy specjalizacje: z chirurgii ogólnej II stopnia (zdobytą w 1988 r.), z medycyny ratunkowej (zdobytą w 2003 r.) oraz ze
zdrowia publicznego (zdobytą w 2004 r.).
Aktywnie uczestniczy w życiu samorządu lekarskiego naszego regionu. Od
1997 roku do chwili obecnej jest członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej Śląskiej
Izby Lekarskiej. Pełni wiele ważnych funkcji w środowisku medycznym i samorządowym. Od 2001 r. jest konsultantem
wojewódzkim w dziedzinie medycyny
ratunkowej dla województwa śląskiego,
ponadto od 2006 r. jest również członkiem
Rady Naukowej przy ministrze zdrowia, od
2001 r. członkiem Krajowego Nadzoru Medycyny Ratunkowej, od 2002 r. przewodniczy Komisji Bioetycznej ŚIL w Katowicach,
a od 2011 r. jest członkiem Rady Ośrodka
Bioetyki Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
od 2003 r. członek Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej dla przeprowadzania
egzaminu państwowego kończącego
specjalizację w zakresie medycyny ratunkowej i chirurgii ogólnej. Od 2003 r. rzeczoznawca MENiS w zakresie opiniowania
programów nauczania i podręczników
szkolnych do kształcenia w zawodzie ratownika medycznego. Od 2002 r. członek
Zespołu Doradczego ds. Ratownictwa przy
Wojewodzie Śląskim. W 2011 r. został przewodniczącym Zespołu MNiSW do opracowania wzorcowych efektów kształcenia, na
kierunku ratownictwo medyczne, zgodnie
z wymaganiami Krajowych i Europejskich
Ram Kwalifikacji, od 2002 r. jest członkiem zespołu ekspertów ministra zdrowia

do opracowania programu specjalizacji
w dziedzinie medycyny ratunkowej. Od
2010 r. jest przewodniczącym zespołu ekspertów ministra zdrowia, powołanego do
nowelizacji ramowego programu kursu
w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI
dr Stanisław Mysiak
Studia medyczne ukończył w 1980 roku.
Posiada specjalizację ze stomatologii ogólnej, którą zdobył w 1984 roku.
Aktywnie uczestniczy w życiu samorządu lekarskiego naszego regionu. Od 2011 r. pełni
funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji
ds. Kultury w ŚIL oraz zastępcy przewodniczącego w Komisji Historycznej. Pan Doktor
jest aktywnym działaczem i organizatorem
wystaw i plenerów fotograficznych oraz
plastycznych. Jest pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem Ogólnopolskiego
Konkursu Fotografii „Okiem Eskulapa”. Konkurs został zorganizowany po raz pierwszy
w 2009 roku i od tego czasu organizowany
jest co dwa lata. Ponadto Pan Doktor jest
propagatorem sztuki plastycznej: rzeźbiarstwa, malarstwa etc., organizatorem i animatorem plenerów i wystaw plastycznych dla
tworzących lekarzy.
Dr Stanisław Mysiak jest lekarzem stomatologiem z 32-letnim stażem pracy. Oprócz
działalności zawodowej i permanentnego
doskonalenia medycznego, mnóstwo czasu
poświęca na rozwijanie swoich pasji, którymi
skutecznie „zaraża” innych. Aktywnie działa
na rzecz środowiska lekarskiego. Szczególne
zamiłowanie do dziedzictwa narodowego
w zakresie sztuki, kultury i historii realizuje
poprzez zaangażowanie w komisjach zajmujących się tymi dziedzinami w obrębie ŚIL
w Katowicach. Dzięki pomysłom Pana Dok-

tora realizowanych jest wiele inicjatyw kulturalnych prezentujących wysoki poziom. Pan
Doktor jest przysłowiowym „człowiekiem
renesansu”, który przez swoją pracę czyni życie zwykłych ludzi ciekawszym, bogatszym
o wartości ponadczasowe, jakimi bezspornie
są piękno i tradycja narodu.
ZŁOTY MEDAL
ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ
dr Janina Bić-Szudak
Studia medyczne ukończyła w 1955 roku.
Jest cenionym specjalistą w województwie śląskim. Posiada specjalizację ze stomatologii ogólnej I stopnia, którą zdobyła
w 1975 roku. Rozpoczęła kursy implantologii u prof. Barona, przygotowała i zaliczyła
w części teoretycznej egzamin do II stopnia
specjalizacji (przerwany wprowadzeniem
stanu wojennego).
W latach 1955-1965 pracowała w Zakładzie
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu na
stanowisku lekarza dentysty. Od 1965 do
1997 roku była zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu na stanowisku asystent, a w latach
1996-2008 pracowała w NZOZ „Koral” Centrum Stomatologii w Bytomiu.
W obrębie struktur Śląskiej Izby Lekarskiej
Pani Doktor pomaga w organizowaniu
spotkań integracyjnych dla lek. emerytów
i rencistów z terenu Bytomia. Wspiera tych
spośród nich, którzy znaleźli się w trudnej
sytuacji materialnej i życiowej w staraniach
o uzyskanie pomocy. Organizuje opiekę
nad opuszczonymi grobami lekarzy spoczywających na bytomskich cmentarzach,
współdziała w organizowaniu wyjazdów
integracyjnych lekarzy emerytów i rencistów, współpracuje z Komisją ds. Emerytów
i Rencistów oraz Komisją ds. Etyki.
57 lat pracy w zawodzie lekarza dentysty.

dr Janina Chmurak-Lachendro
Studia medyczne ukończyła w 1967 roku.
Jest cenionym specjalistą z dziedziny chorób wewnętrznych II stopnia. Specjalizację
uzyskała w 1977 roku.
Pracowała w Szpitalu Miejskim nr 2 w Bytomiu na Oddziale Chorób Wewnętrznych,
gdzie pełniła również funkcję inspektora
ds. orzeczników i kierownika działu lecznictwa. Od 1968 roku związana z Przychodnią Rejonową nr 13 w Bytomiu, gdzie
pełniła funkcję starszego asystenta, kierownika oraz kierownika działu lecznictwa. Jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Towarzystwa Internistów Polskich.
Pani Doktor w swej kilkudziesięcioletniej
karierze wiele czasu poświęciła doskonaleniu zawodowemu, była skarbnicą wiedzy
dla wielu młodych lekarzy, zawsze służyła,
i służy nadal, pomocą oraz radą młodszym
kolegom. Zawsze znajduje czas dla chorych
i potrzebujących. Obowiązki zawodowe
łączy z działalnością na rzecz samorządu
lekarskiego, do czego otrzymała mandat
w obecnej kadencji.
47 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr n. med. Eugeniusz Czubak
Studia medyczne ukończył w 1953 roku.
Jest specjalistą z zakresu dermatologii i wenerologii od 1960 roku. Tytuł doktora nauk
medycznych uzyskał w roku 1970.
W 1960 roku objął stanowisko ordynatora
Oddziału Dermatologii Centralnego Szpitala Górniczego w Bytomiu. W placówce tej pełnił funkcję lekarza naczelnego,
zastępcy dyrektora i wreszcie dyrektora
naczelnego. Pracował tam do 1993 roku.
W latach 1960-1993 pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4
w Bytomiu. W okresie 1993-2012 działał
na rzecz Centrum Medycyny i Psychoterapii. Od 1991 roku pracuje w NZOZ „Sante”
Przychodni Lekarskiej w Bytomiu. Przez
ponad 30 lat aktywnie działał we władzach Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, będąc członkiem Zarządu Śląskiego Towarzystwa
Dermatologicznego w latach 1968-2008.
Od 1979 roku jest członkiem Unii Polskich
Pisarzy Lekarzy, posiada ogromny dorobek pisarski. Jego książka „W pogoni za
przeznaczeniem. Od Krakowa do Bytomia.
Wspomnienia lekarza” została nagrodzona
w 2012 r. przez Stowarzyszenie Absolwentów Medycyny UJ, Katedrę Historii Medycyny CM UJ oraz Komisję Historii Medycyny i Filozofii PAN – dyplomem i medalem
Heshlla.
59 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Józef Domagała
Studia medyczne ukończył w 1960 roku.
Tytuł specjalisty stopnia I z zakresu chirurgii uzyskał w 1965 roku, a w roku 1971
ukończył specjalizację II stopnia z zakresu
urologii.
W 1960 roku rozpoczął pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Raciborzu. Od

1984 roku pełnił funkcję ordynatora Pododdziału Urologii Oddziału Chirurgii Ogólnej. W roku 2001 przeszedł na emeryturę.
W 2003 roku podjął pracę w Poradni Urologicznej w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego.
Pan Doktor Józef Domagała jest osobą niezwykle pracowitą, ambitną i systematyczną.
To wysokiej klasy specjalista, który swoimi
umiejętnościami i wiedzą zawsze chętnie
służy pacjentom i młodszym kolegom, uczącym się zawodu lekarza. To człowiek wyjątkowej kultury osobistej i prawości.
52 lata pracy w zawodzie lekarza.
dr n. med. Sławomir Dudko
Studia medyczne ukończył w 1975 roku.
Jest specjalistą ortopedii i traumatologii od
1982 roku. Tytuł doktora nauk medycznych
uzyskał w roku 1995.
W latach 1975-1977 pracował w Szpitalu
Miejskim nr 1 w Katowicach na oddziale
Urazowo-Ortopedycznym. Od 1977 roku
związany jest z Górnośląskim Centrum
Medycznym w Katowicach-Ochojcu, gdzie
w latach 1985-1986 i 1992-2010 pełnił funkcję zastępcy ordynatora Oddziału Ortopedycznego. W latach 1986-1990 pracował
w Polskim Zespole Medycznym w Szpitalu
Okręgowym Zawia w Libii.
Pełnił funkcję biegłego Sądu Okręgowego
w Katowicach w latach 1998-2009. W okresie 1980-1986 był lekarzem klubowym GKS
Katowice.
Od 1976 roku członek, a w latach 20022006 zastępca prezesa Oddziału Śląskiego
PTOiTr. Trzydziestosiedmioletnia działalność Pana Doktora łączy w sobie pracę
medyczną z działalnością o charakterze
naukowo-dydaktycznym.
Dr n. med. Sławomir Dudko to wysokiej
klasy specjalista, ale również wybitny wykładowca i naukowiec.
37 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Antoni Gładkiewicz
Studia medyczne ukończył w 1964 roku.
Posiada II stopień specjalizacji z pediatrii,
uzyskany w 1978 roku, oraz I stopień specjalizacji z zakresu organizacji ochrony
zdrowia, który otrzymał w 1975 roku. Jest
specjalistą II stopnia z alergologii, po złożeniu egzaminu w 2002 roku.
Od 1965 roku pracował w Szpitalu Dziecięcym w Będzinie. W latach 1966-1972
był kierownikiem Miejskiej Przychodni
Obwodowej w Będzinie. Od 1972 roku
był starszym asystentem oraz zastępcą
dyrektora ds. lecznictwa w Zespole Opieki Zdrowotnej w Będzinie, a od 1983 roku
pracował na stanowisku dyrektora zakładu
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Będzinie.
W latach 1979-2008 był ordynatorem oddziału wewnętrznego w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Będzinie. Obecnie pracuje
na rzecz trzech poradni na terenie powiatu
będzińskiego.
Od 1997 roku nieprzerwanie pełni funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Od-

powiedzialności Zawodowej. Był radnym
Rady Miejskiej w Będzinie, radnym Rady
Powiatu Będzińskiego. Powołał do istnienia Oddział Intensywnej Opieki Medycznej
w powiatowym Szpitalu Dziecięcym. Przyczynił się do uruchomienia dwóch Domów
Opieki Społecznej. Jest twórcą Ośrodka
Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych. Wspomógł uruchomienie szeregu
przychodni na terenie miasta, gminy Psary
i Bobrowniki. Jest inicjatorem budowy Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.
48 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Jolanta Gwoździewicz
Studia medyczne ukończyła w 1968 roku.
Posiada specjalizację z ortodoncji II stopnia, którą zdobyła w 1976 roku.
Od 1968 roku pracowała w Wojewódzkiej
Przychodni Ortodontycznej w Zabrzu.
W latach 1973-2001 pracowała w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego Poradni
w Bytomiu na stanowisku kierownika poradni. Obecnie pracuje w gabinecie ortodontycznym Centrum Stomatologii „Koral”
w Bytomiu.
Pani Doktor w swej codziennej pracy z oddaniem służy pacjentom. Dała się poznać
jako wyśmienity fachowiec, który nie tylko
chętnie niesie pomoc potrzebującym, ale
mądrą radą zawsze chętnie wspomaga
młodszych kolegów. Jako osoba bardzo
ambitna, systematyczna, dokładna i pracowita, wykonuje swoje obowiązki niezwykle
sumiennie. Jej działalność niejednokrotnie
znacznie przekracza zakres zwykłych obowiązków pracowniczych. Jako lekarz jest
ogromnie ceniona przez pacjentów. Jako
koleżanka jest wzorem skromności, skrupulatności, rzeczowości, perfekcji w działaniu oraz skarbnicą wiedzy w dziedzinie
stomatologii. Jej zaangażowanie i serce
wkładane w pracę z pacjentami jest dla
nas wszystkich wzorem, do którego zmierzamy.
44 lata pracy w zawodzie lekarza dentysty.
dr Krystyna Kamińska
Studia medyczne ukończyła w 1974 roku.
Od 1984 roku jest specjalistą II stopnia
w dziedzinie okulistyki.
W 1975 roku rozpoczęła pracę w Szpitalu
Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym, a rok
później w Przemysłowym Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Zielonej Górze jako młodszy asystent. Od
1978 roku związana jest ze Szpitalem Rejonowym ims. dr. J. Rostka w Raciborzu.
Znakomita nauczycielka wielu młodych lekarzy, nieustająco służy im pomocą i radą.
Zawsze znajduje czas dla chorych i potrzebujących. Jest osobą o ogromnej inteligencji emocjonalnej i niespotykanej empatii.
Inicjatorka licznych działań mających na
celu promowanie zdrowego trybu życia
wśród społeczności.
Pani Doktor to wysokiej klasy specjalista
z zakresu okulistyki.
38 lat pracy w zawodzie lekarza.
ciąg dalszy na str. 12
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W imieniu nagrodzonych głos zabrał prof. Krystyn Sosada.
dr n. med. Olimpia Lempart
Studia medyczne ukończyła w 1963 roku.
Uzyskała dwie specjalizacje: z pediatrii –
w 1973 roku oraz II stopnia z neonatologii
– w 1990 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 1981 roku.
Pracę rozpoczęła w 1964 roku w Szpitalu
Miejskim nr 1 w Siemianowicach Śląskich.
W tym samym roku rozpoczęła również pracę jako wolontariusz w Szpitalu Miejskim
nr 2 w Bytomiu. Od 1965 roku związana ze
Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu,
z Oddziałem Noworodkowym, gdzie od
1974 roku była p.o. ordynatora, by w roku
1977 zająć stanowisko ordynatora. Na czas
pierwszej specjalizacji oddelegowana do
Kliniki Dziecięcej w Zabrzu, a następnie, na
czas drugiej specjalizacji, oddelegowana
do ośrodka w Katowicach Załężu. W latach
1964-1965 pracowała na rzecz Poradni D
i D1 w Bobrownikach Śląskich.
Pani Doktor związała swoją karierę zawodową z bytomską służbą zdrowia, całe
swoje życie podporządkowała doskonaleniu zawodowemu oraz pracy na rzecz tych
spośród nas, którzy sami się jeszcze bronić
i żalić nie potrafią, czyli noworodkom i małym dzieciom. Ustawiczna praca nad samodoskonaleniem przyniosła Pani Doktor
ogromną renomę i estymę wśród lekarzy
neonatologów województwa śląskiego.
Olimpia Lempart to lekarka całkowicie oddana swym małym pacjentom.
48 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Henryk Lendor
Studia medyczne ukończył w 1972 roku.
W tym samym roku odbył staż podyplomowy w Szpitalu Miejskim nr 4 w Katowicach
Janowie, by następnie po jego zakończeniu
zostać zatrudnionym w słynnej „oparzeniówce” w Siemianowicach Śląskich.
Pan Doktor to wybitnej klasy specjalista

z zakresu wiedzy kombustiologicznej,
swoje umiejętności regularnie doskonalił
biorąc aktywny udział w kursach kwalifikacyjnych, konferencjach naukowych
i sympozjach. Znakomity nauczyciel wielu młodych lekarzy, zawsze służył i służy
nadal pomocą i radą młodszym kolegom.
Pozostaje ciągle w gotowości do niesienia
pomocy chorym i potrzebującym.
Pan Doktor to wspaniały dydaktyk uczący
studentów ŚUM oraz kursantów lekarzy
z całej Polski w trakcie kursów do specjalizacji lub kształcenia studenckiego.
Henryk Lendor to niezwykle skromny,
przyjazny człowiek wyjątkowej kultury
i prawości. Dzięki Jego działalności dobre
imię województwa śląskiego jest rozsławiane szeroko poza jego granicami, jest
przykładem regionalnego patriotyzmu
i umiłowania Śląskiej Ziemi, naszej Małej
Ojczyzny.
41 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Urszula Lipowiecka-Kubacz
Ukończyła studia medyczne w 1967 roku,
posiada II stopień specjalizacji z chorób
wewnętrznych, który uzyskała w 1979 roku
oraz I stopień specjalizacji z medycyny
społecznej, który uzyskała w 1980 roku.
Odbyła dwuletnie studia podyplomowe
z akupunktury w Centrum Akupunktury
w Warszawie w latach 90. i Podyplomowe
Studia z Zarządzania w Ochronie Zdrowia
w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach (1999 r.)
Od 1967 roku pracowała w Szpitalu Górniczym w Bytomiu, następnie od 1968 roku
w Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu na stanowisku kierownika
przychodni. Od 2008 roku pracuje w NZOZ
„Multimed” Przychodni Lekarskiej, a od
1992 roku prowadzi prywatną praktykę internistyczną w Bytomiu.

Na przełomie lat 1970/1980 organizowała
i przewodniczyła Bytomskiemu Oddziałowi Caritas Polska, obecnie jest członkinią
tegoż oddziału. Dodatkowa kilkudziesięcioletnia działalność na rzecz organizacji
pożytku publicznego świadczy o organicznej wręcz potrzebie Pani Doktor niesienia
pomocy potrzebującym. Urszula Lipowiecka-Kubacz to człowiek wyjątkowej kultury
osobistej i prawości.
45 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Zygmunt Michel
Studia medyczne ukończył w 1962 roku.
Posiada II stopień specjalizacji z laryngologii, który uzyskał w 1972 roku oraz II stopień specjalizacji z laryngologii dziecięcej,
uzyskany w 1974 roku.
W 1962 roku rozpoczął karierę zawodową
w Szpitalu Miejskim nr 3 w Świętochłowicach oraz Bytomskiej II Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych. W 1963 roku
pracował w Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. W roku 1965
podjął pracę w Przychodni Rejonowej nr 7
w Bytomiu. Od roku 1972 pracował w Oddziale Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala
Miejskiego nr 2 w Bytomiu, jako zastępca
i p.o. ordynatora. W 1973 roku otrzymał
nominację ordynatorską. Pracę w tym oddziale zakończył w 2004 r. W latach 20072009 pracował na rzecz Oddziału Terenowego w Bytomiu Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W 2009 r. został ponownie zatrudniony w Szpitalu Specjalistycznym nr 2
w Bytomiu jako p.o. ordynatora oddziału
otolaryngologii dziecięcej, a następnie
jako starszy asystent. W swoich oddziałach
wykształcił wielu lekarzy specjalistów. Od
roku 1974 prowadzi Specjalistyczną Praktykę Lekarską.
Rozliczne obowiązki zawodowe zawsze
łączył z pasją pomagania ludziom w potrzebie, czego przykładem niech będzie
Jego wieloletnia działalność na rzecz walki
z chorobą alkoholową na terenie Bytomia.
Za swą działalność był wielokrotnie nagradzany. Cechują go niezwykła skromność,
pracowitość, kultura osobista i prawość.
50 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Marianna Mrusek
Studia medyczne ukończyła w 1968 roku.
Tytuł specjalisty z dziedziny stomatologii
ogólnej uzyskała w 1976 roku.
W 1969 roku pracowała w Wydziale Zdrowia UM (higiena szkolna) w Bytomiu, a następnie, do 1999 roku, była zatrudniona
przez Górniczy Zespół Opieki Zdrowotnej
Fundacji „Unia Bracka” w Sosnowcu w Przychodni Przyzakładowej przy KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich. Obecnie, od
1970 roku, pracuje w NZOZ Spółdzielnia

Pracy Lekarzy Specjalistów w Bytomiu,
jako lekarz dentysta.
Pani Doktor Marianna Mrusek w trakcie
pracy zawodowej skupiła swą uwagę
przede wszystkim na człowieku, pracując
nie tylko na rzecz pacjentów, ale również
swych kolegów, pomagając im w trudnych sytuacjach zawodowych jako mąż
zaufania. Jej zaangażowanie, rzetelność
i uczciwość zyskują wysoką ocenę i uznanie w środowisku lekarskim. Wyróżnia się
nienaganną postawą etyczno-moralną.
44 lata pracy w zawodzie lekarza.
dr Teresa Olszewska
Studia medyczne ukończyła w 1972 roku.
Posiada specjalizację I°i II° z pediatrii, które
uzyskała kolejno w latach 1976 oraz 1980.
W 1972 roku podjęła pracę w Szpitalu
Dziecięcym i Poradni dla Dzieci w Rudzie
Śląskiej. Od 1974 roku do dnia dzisiejszego pracuje w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu. W latach 1987-1988 pełniła funkcję
kierownika Poradni Dziecięcej. Od 1998
roku pełniła funkcję ordynatora Oddziału
Noworodków, a w latach 2004-2005 powierzono Jej funkcję kierownika odcinka
neonatologicznego przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym. Od 2005 roku była
zastępcą ordynatora Pododdziału Neonatologii. Po przejściu na emeryturę w 2007
roku, ponownie podjęła pracę i do 2008
roku pełniła funkcję zastępcy ordynatora
Pododdziału Neonatologii. Obecnie pracuje jako starszy asystent w wyżej wymienionym oddziale.
W trakcie wykonywania licznych obowiązków zawodowych prezentuje wysoki
poziom profesjonalizmu i zaangażowania
w podejmowane działania. Zawsze znajduje czas dla chorych i potrzebujących,
służy wiedzą i pomocą najmłodszym pacjentom. Jest inicjatorką licznych akcji promujących zdrowy tryb życia wśród społeczności Raciborza.
40 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr Zdzisław Pędracki
Studia medyczne ukończył w 1961 roku.
Posiada specjalizację z ginekologii i położnictwa II stopnia, którą zdobył w 1972 roku.
W 1961 roku został zatrudniony w Szpitalu Miejskim nr 5 w Rudzie Śląskiej – Goduli, kolejno na stanowiskach: asystent
i starszy asystent. Od 1984 roku ordynator
w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich.
W okresie 1964-1984 roku pracował na
rzecz Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa
w Katowicach w Punkcie Krwiodawstwa
przy Szpitalu Miejskim nr 5 w Rudzie
Śląskiej – Goduli. W latach 1987-2003
pracował w ZOZ w Bytomiu, skąd został
oddelegowany do pracy w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu. W latach 19961997 piastował stanowisko kierownika
ZOZ w Bytomiu (jako ZLA). Od 2003 roku
był lekarzem w Przychodni Rejonowej, Po-

radni K przy Piekarskim Centrum Medycznym w Piekarach Śląskich. Od 2010 roku
pracuje jako lekarz ginekolog-położnik
w Przychodni „Sante” w Bytomiu. Jest autorem trzech prac naukowych z zakresu
położnictwa i ginekologii. Wyszkolił kilku
specjalistów pierwszego i drugiego stopnia. Pan Doktor Zbigniew Pędracki to nie
tylko doskonały lekarz, ale również świetny nauczyciel i mentor młodych adeptów
sztuki lekarskiej, położniczej i pielęgniarskiej. To człowiek doskonale przygotowany do swego zawodu. Cieszy się wielkim
uznaniem jako świetny ginekolog, niezwykle przyjazny człowiek wyjątkowej kultury
i prawości.
51 lat pracy w zawodzie lekarza.
dr n. med. Ryszard Szozda
Studia medyczne ukończył w 1980 roku.
Posiada następujące specjalizacje: I stopnia z medycyny społecznej (1985) i chorób
wewnętrznych (1986) oraz II stopnia z organizacji ochrony zdrowia (1987) i medycyny pracy (1989).
Tytuł doktora nauk medycznych zdobył
w roku 1994.
W latach 1980-1998 pracował w Miejskim
ZLA w Gliwicach, będąc kierownikiem
Międzyzakładowej Przychodni Przemysłowej. W okresie od 1984 do 1989 był młodszym asystentem, następnie asystentem
i starszym asystentem w Oddziale Chorób
Wewnętrznych Szpitala nr 1 w Gliwicach.
Od 1985 był lekarzem Państwowego
Domu Opieki Społecznej, w okresie 19871991 objął stanowisko kierownika działu
POZ, następnie kierownika działu POZ
i Medycyny Przemysłowej ZOZ dla miasta
Gliwice. Od 1988 pracuje jako biegły sądowy (wydał 6086 opinii). W latach 19891991 był zastępcą ordynatora w oddziale chorób wewnętrznych, a od 1997 do
1999 starszym asystentem tego oddziału
w 106 Szpitalu Wojskowym w Gliwicach.
Od 1999 do dziś jest kierownikiem NZOZ
przy GPBP S.A. w Gliwicach, lekarzem
w Przychodni Lekarskiej przy ELSIT sp.
z o.o., prowadzi również specjalistyczną
praktykę lekarską. Był delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy. Obecnie jest zastępcą przewodniczącego Okręgowego Sądu
Lekarskiego, przewodniczącym Zespołu
ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego. Dr n. med. Ryszard Szozda prowadzi energiczną działalność na rzecz ŚIL
w Katowicach.
32 lata pracy w zawodzie lekarza.
dr Irena Utrata
Studia medyczne ukończyła w 1957 roku.
Posiada I stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, który uzyskała
w 1975 roku oraz II stopień specjalizacji
w stomatologii zachowawczej, uzyskany
w 1976 roku.
W roku 1958 podjęła pracę w Wydziale Zdrowia UM w Wodzisławiu Śląskim,

a następnie w tym samym roku rozpoczęła pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Rydułtowych, kolejno na stanowiskach:
młodszy asystent, asystent i starszy asystent. Obecnie prowadzi prywatny gabinet stomatologiczny w Pszowie.
Od początku istnienia reaktywowanych
Izb Lekarskich (od 1989 r.), do dnia dzisiejszego, pełni funkcję zastępcy Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
przy NIL w Warszawie. W okręgowej Izbie
pełni funkcję przewodniczącej Komisji ds.
Lekarzy Emerytów i Rencistów, w ramach
której czyni starania o objęcie opieką
i udzielenie pomocy lekarzom emerytom
i rencistom w potrzebie. Organizuje spotkania integracyjne i okolicznościowe.
W Śląskiej Izbie Lekarskiej jest delegatem
na zjazdy okręgowe i krajowe nieprzerwanie od 1989 roku. W strukturach Okręgowego Sądu Lekarskiego działała w trakcie
pierwszej kadencji istnienia reaktywowanego samorządu lekarskiego.
Jest jednym z pomysłodawców i animatorów projektu utworzenia „Domu Lekarza
Seniora”. Dzięki jej pomysłowi i uporowi
powstała Fundacja „Domu Lekarza Seniora”. Służenie ludziom to jej powołanie. Jest
powszechnie podziwianą oraz szanowaną
osobą.
Od 54 lat pracuje w zawodzie lekarza dentysty.
dr Bogumiła Żołędziowska-Galas
Studia medyczne ukończyła w 1966 roku.
Specjalizację w zakresie neurologii (I stopnia) uzyskała w 1972 r. Po odbyciu obowiązkowych staży rozpoczęła pracę jako
neurolog. Dwa lata przepracowała w Oddziale Neurochirurgii Centralnego Szpitala
Górniczego w Bytomiu. Następnie w Szpitalu Miejskim w Chorzowie w Oddziale
Neurologii oraz w Zespole Opieki Zdrowotnej w Chorzowie jako młodszy asystent. W następnych latach pracowała jako
asystent – neurolog w ZOZ dla Miasta Katowice. Od 1978 do 1982 r. była zatrudniona na stanowisku kierownika w Przychodni Rehabilitacyjnej Spółdzielni Inwalidów
„Odrodzenie” oraz „Praca Niewidomych”
w Chorzowie. Od 1983 roku pracowała
jako asystent w Poradni Specjalistycznej
w ZLA Fundacji „Unia Bracka" w Katowicach. Od 2007 roku zatrudniona w NZOZ
„Avimed” Przychodni Specjalistycznej oraz
od 2005 roku w NZOZ „Agmed” w Katowicach. Pracowała też jako biegły sądowy
neurolog w Sądzie Rejonowym w Katowicach oraz jako lekarz orzecznik konsultant w zakresie neurologii w ZUS Oddział
w Chorzowie.
W ramach działalności w Komisji ds. Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej była współorganizatorem koncertów dla Polonii Medycznej. Jest ambitna, uczynna, pracowita.
Stanowi wzór do naśladowania dla kolegów lekarzy.
47 lat pracy w zawodzie lekarza.
ciąg dalszy na str. 14
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ciąg dalszy ze str. 13

ODZNAKA HONOROWA ZA ZASŁUGI
DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
dr n. med. Andrzej Jasiński
Studia medyczne ukończył w 1981 roku.
Po odebraniu dyplomu lekarza podjął
działalność zawodową w SP Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, gdzie
pracuje do dnia dzisiejszego, jako ordynator Oddziału Chirurgii Rekonstrukcji Ręki.

Pracując w ośrodku z pięknymi tradycjami, kieruje, jako prezes zarządu, działalnością Fundacji Paraplegii im. dr. Janusza
Daaba. Jest wysokiej klasy specjalistą
medycyny sportowej, ortopedą i traumatologiem oddanym swoim pacjentom, kochającym swój zawód człowiekiem, który
nie przejdzie obojętnie wobec ludzkiego
cierpienia.
Pan Doktor aktywnie uczestniczy w pracach reaktywowanego w roku 1989 sa-

morządu lekarskiego, jako delegat na
Okręgowe Zjazdy Lekarskie. Od 2001 roku
pełni również funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Dzięki działalności Pana Doktora dobre imię województwa śląskiego jest
rozsławiane szeroko poza jego granicami.
Może stanowić przykład prawdziwie regionalnego patrioty, traktującego Śląską
Ziemię, jako Małą Ojczyznę.

Laureaci – odznaczenia ŚIL
WYRÓŻNIENIE „WAWRZYN LEKARSKI”
prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek
Specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i toksykologii klinicznej. Ukończył
studia lekarskie w Krakowskiej Akademii
Medycznej w 1952 roku. Od początku kariery zawodowej związany z Instytutem
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu.
Jego zawodowy i naukowy życiorys oraz
wybitny dorobek stanowią znaczący wkład
w rozwój polskiej medycyny pracy. Pan
Profesor jest ściśle związany ze Śląskiem
i doskonale promuje i reprezentuje nasz
region w skali krajowej i międzynarodowej. Poza argumentami odnoszącymi się
do dorobku zawodowego i naukowego,
poza owocną działalnością organizacyjną
i dydaktyczną na polu medycyny pracy,
był Pan Profesor i jest niekwestionowanym
liderem w promowaniu i kreowaniu klinicznej patologii zawodowej (w ostatnich
latach szczególnie w zakresie diagnostyki
i leczenia chorób zawodowych układu oddechowego).
Człowiek o nieskazitelnej postawie etycznej i moralnej, cieszący się zasłużonym
uznaniem w śląskim i polskim środowisku
lekarskim. Pan Profesor, jako wybitny naukowiec i ekspert w dziedzinie medycyny
pracy, zawsze cieszył się i cieszy ogromnym autorytetem, wynikającym nie tylko
z szacunku dla prezentowanej wiedzy, ale
również uznania dla osobowości, kultury
osobistej i postawy będącej wzorem dla
kilku pokoleń lekarzy mających zaszczyt
być Jego uczniami.
SREBRNA ODZNAKA ŚIL „ZASŁUŻONY
DLA LEKARZY PRO MEDICO”
dr Wojciech Drozd
Jest specjalistą z anestezjologii i intensywnej terapii, zatrudnionym w Szpitalu
Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów
w Katowicach. Prowadzi również prywatną praktykę specjalistyczną.
Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy
5 i 6 kadencji. Swoją działalność w samo-

rządzie zawodowym rozpoczął w 2005 r.
Został wtedy wybrany na zastępcę Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej i pełni tę funkcję do chwili
obecnej. Jest członkiem ścisłego Kolegium
Rzeczników Śląskiej Izby Lekarskiej. Pomimo licznych obowiązków zawodowych,
prowadzi największą ilość postępowań.
Jego poczynania cechuje wysoki poziom
profesjonalizmu. Swoje obowiązki wykonuje z pełnym zaangażowaniem.
dr Marek Gomoliński
Studia ukończył w 1976 roku. Od roku 1980
do 2007 pracował w oddziale chirurgii Szpitala Powiatowego w Pyskowicach, a następnie od czerwca 2007 objął stanowisko
ordynatora w Gliwickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. również w oddziale chirurgii ogólnej. W 1984 roku uzyskał II stopień
specjalizacji z chirurgii ogólnej. Od 17 lat
jest aktywnym działaczem samorządu lekarskiego Okręgowej Rady Lekarskiej. Od
2001 roku pełni funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Jest członkiem ścisłego Kolegium
Rzeczników Śląskiej Izby Lekarskiej. Jego
poczynania cechuje wysoki poziom profesjonalizmu. Swoje obowiązki wykonuje
z pełnym zaangażowaniem. Permanentnie
pogłębia swoją wiedzę w zakresie tematyki prawnej, związanej z funkcjonowaniem
instytucji rzecznika. W kontaktach służbowych cechuje Go zaangażowanie oraz silne
poczucie odpowiedzialności. Jego poświęcenie i trud włożone w usprawnienie funkcjonowania Biura Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej są wzorem
godnym naśladowania, zasługującym na
uznanie.
dr Irena Jachimiak
Doktor Irena Jachimiak pracuje w Sądzie
Lekarskim od 1997 roku, czyli od trzeciej
kadencji. Posiada dużą wiedzę oraz doświadczenie zawodowe. Można jej zlecić
każdą sprawę – nie tylko stomatologiczną.
Jej opinie są wyważone – zawsze potrafi swoje decyzje uzasadnić, co świadczy
o jej szczególnej odpowiedzialności. Panią

fot.: Katarzyna Fulbiszewska
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Prof. Kazimierz Marek, laureat „Wawrzynu
Lekarskiego”.
Doktor cechują nadzwyczajne poczucie
sprawiedliwości i bezstronność w ocenie
dowodów, które są niezbędne w pracy
sędziego.
Jest koleżeńska i lubiana przez kolegów.
Niezmiernie oddana działalności dla dobra środowiska lekarskiego.
dr Józef Krupiński
Ceniony chirurg stomatologiczny.
W Sądzie Lekarskim pracuje od 1997 roku
czyli od trzeciej kadencji. Jest bardzo
sprawnym sędzią, dlatego zostaje często
wyznaczany do zespołów orzekających nie
tylko w sprawach stomatologicznych. Jest
kompetentny, rzeczowy, odpowiedzialny, w związku z tym często pełni funkcję
przewodniczącego składu orzekającego.
Aktywny działacz samorządu lekarskiego
czterech kadencji. Niezwykle oddany działalności dla dobra środowiska lekarskiego.
Bardzo chętnie dzieli się swoją wiedzą z kolegami sędziami.
dr Marek Potempa
Swoją działalność w samorządzie lekarskim
rozpoczął w roku 1993. Od tego czasu, z wyjątkiem kadencji trzeciej, nieustannie działa
w strukturach samorządu zawodowego lekarzy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję za-

fot.: Katarzyna Fulbiszewska

Wręczenie odznaczeń izbowych: od lewej dr dr Jacek Kozakiewicz, Zygfryd Wawrzynek, Krzysztof Jarczok, Marek Potempa, Józef Krupiński,
Halina Borgiel-Marek, Marek Gomoliński i Wojciech Drozd.
stępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Od 2005 roku jest
członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej,
a w dwóch ostatnich kadencjach pełnił zaszczytną funkcję wiceprzewodniczącego
OKW. W bieżącej kadencji został wybrany
delegatem na Krajowy Zjazd Lekarzy, co
w sposób niebudzący wątpliwości świadczy o nieustannie rosnącym zaufaniu Kolegów wobec Pana Doktora.
Po ukończeniu studiów, w roku 1986,
podjął pracę zawodową w SP ZOZ Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej. Jest osobą
o wysokiej kulturze osobistej, ogromnej
samodyscyplinie i wielkim zaangażowaniu
w działalność samorządu lekarskiego. Wyrażane opinie i podejmowane przez Pana
Doktora decyzje są zawsze wyważone i głęboko przemyślane, a ponadto zawsze po-

parte logiczną i zasadną argumentacją. Pan
Doktor chętnie dzieli się swymi doświadczeniami z gronem koleżeńskim, wzbogacając nasze dyskusje i działania o wartości
merytoryczne i racjonalne.
MEDAL „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
POZAMEDYCZNE”
dr n. med. Krzysztof Jarczok
Studia medyczne ukończył w 1967 roku.
Posiada specjalizację z chorób wewnętrznych II stopnia, którą zdobył w 1977 roku
oraz od 2001 roku z hematologii II stopnia.
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał
w 1982 roku.
Długoletni działacz Komisji ds. Kultury Śląskiej Izby Lekarskiej. Od chwili powstania
komisji jest jej aktywnym członkiem. Bie-

rze udział w koncertach muzykujących
lekarzy, grając na skrzypcach solo lub
w zespole.
Zasłużony lekarz, obecnie – będąc na
emeryturze – nadal pracuje w poradni
hematologicznej. Jest bardzo obowiązkowy, uczynny, etyczny i niezwykle skromny.
Stanowi wzór dla młodszych lekarzy.
Doktor Jarczok prezentuje wysoki poziom
profesjonalizmu i, pomimo licznych obowiązków zawodowych, jest bardzo zaangażowany w pracę na rzecz samorządu
lekarskiego.
Doskonały organizator, podejmuje wiele
akcji na rzecz integracji społeczności zawodowej.
Oprac.: Justyna Cichoń
i Katarzyna Zawartka

Sprawozdanie z działalności Okręgowej
Rady Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym
zebrała się na 10 posiedzeniach, średnia frekwencja
wynosiła 74%.
Prezydium ORL zebrało się 37 razy, przy średniej frekwencji 88%.
W 2012 r. odbył się 1 Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym
podjęła łącznie 55 uchwał:
– 8 uchwał w sprawach finansowych,
– 1 uchwała w sprawie zwołania okręgowego zjazdu lekarzy,
– 3 uchwały w sprawie terminów posiedzeń ORL,
– 2 uchwały 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”,
– 4 uchwały w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych ORL oraz składu osobowego,
– 2 uchwały w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu,
– 6 uchwał w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej
specjalistycznej praktyki lekarskiej z rejestru,
– 1 uchwała w sprawie wpisów polis ubezpieczeniowych
lekarzy w rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą prowadzonym przez ORL w Katowicach,
– 3 uchwały związane z wyborami do VII kadencji,
– 2 uchwały w sprawie wydania zakazu wykonywania
działalności leczniczej objętej wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
– 1 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności ORL w roku 2011,
– 4 uchwały w sprawach innych.
ORL w okresie sprawozdawczym podjęła też apele i stanowiska:
– z dnia 25.01.2012 r. – stanowisko wyrażające podzię-

kowanie organizacjom i stowarzyszeniom lekarskim oraz
wszystkim Koleżankom i Kolegom za odpowiedzialną
i solidarną postawę w trudnym czasie, gdy ważyły się losy
podjętego przez środowisko lekarskie protestu,
– z dnia 23.05.2012 r. – stanowisko w sprawie aneksu,
zgodnego z Zarządzeniem nr 25/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r.,
do umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki
i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych
przysługujące świadczeniobiorcom, jaki przesyłany jest
lekarzom przez Śląski Oddział Wojewódzki NFZ,
– z dnia 23.05.2012 r. – apel do Świadczeniodawców
w sprawie niekorzystnych postanowień umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie możliwości
wystawiania recept refundowanych,
– z dnia 27.06.2012 r. – apel w sprawie recept lekarskich
– z dnia 24.10.2012 r.– apel do Rady Miasta Katowice
w sprawie nadania Szpitalowi Miejskiemu Murcki w Katowicach imienia dr. Jerzego Borysa.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej podjęło
ciąg dalszy na str. 16
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472 uchwały, w tym:
– 1 uchwała w sprawie powoływania zespołu wizytacyjnego,
– 21 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie i dyrektorskie,
– 81 uchwał w sprawach finansowych,
– 128 uchwał w sprawie dokonania wpisu do rejestru ŚIL
podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów,
– 11 uchwał w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego,
– 17 uchwał w sprawie kierowania na staż podyplomowy
– 210 uchwał w sprawie ustalenia wysokości lub zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej,
– 1 uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad
wypłacania nagrody za uzyskanie dyplomu specjalisty
w dziedzinie podstawowej,
– 1 uchwała w sprawie rekomendowania kandydatów na
lekarzy sądowych,
– 1 uchwała w sprawach innych.
oraz na wniosek Komisji Rejestracji Lekarzy uchwały
w sprawie wydania:
– 7 praw wykonywania zawodu dla lekarza – wydanie
dokumentu,
– 37 duplikatów praw wykonywania zawodu dla lekarzy
i lekarzy dentystów,
– 343 ograniczone prawa wykonywania zawodu dla
lekarzy i lekarzy dentystów kierowanych na staże podyplomowe,
– 332 prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty po stażu,
– 4 prawa wykonywania zawodu dla lekarzy z UE,
– 8 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty dla cudzoziemców.
Wydano 279 zarządzeń dotyczących skreślenia z listy
członków 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, zakazu zajmowania stanowisk
kierowniczych.
Na prośbę 68 lekarzy i lekarzy dentystów wydane zostały
154 zaświadczenia „unijne”. Wydano także 4 zaświadczenia stwierdzające posiadanie prawa do udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakresie p.o.z.
Prezydium ORL zaopiniowało kandydatury 8 osób wytypowanych na stanowiska konsultantów wojewódzkich
oraz 2 osób na stanowiska konsultantów krajowych.

– 9 przewodniczących komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie,
– 25 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie,
– 6 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze,
– 4 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierowników oddziałów szpitalnych,
– 3 przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie na prośbę ORL w Bielsku-Białej,
– 3 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie na prośbę ORL w Bielsku-Białej.
W porozumieniu z przewodniczącymi delegatur wytypowano 27 przedstawicieli do komisji konkursowych na
stanowiska przełożonych pielęgniarek oraz pielęgniarek
naczelnych i oddziałowych (łącznie 50 oddziałów).
Realizując zadania nałożone na Izbę przez Ustawę
o izbach lekarskich i wypełniając założenia programowe
prezesa ORL Jacka Kozakiewicza przedstawione na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym jesienią 2009 r., ORL
stara się jak najlepiej służyć członkom śląskiego samorządu lekarskiego. Troszczy się m.in. o to, by pieniądze
pochodzące ze składek lekarzy wracały do nich w jak
największej części. W 2012 roku przeznaczono na:
– utrzymanie bazy noclegowej „Pro Medico” w Warszawie – 288.742,12 zł,
– pożyczki z funduszu socjalnego – 3.096.000 zł
– zapomogi – 244.800 zł,
– stypendia – 147.300 zł,
– gratyfikacje dla seniorów – 10.000 zł,
– nagrody dla lekarzy, którzy uzyskali po raz pierwszy
tytuł specjalisty – 259.000 zł,
– pismo „Pro Medico” – 593.000 zł,
– organizację Okręgowego Zjazdu Lekarzy –
26.566,10 zł,
– działalność komisji problemowych ORL – 991.385,75 zł,
– dofinansowanie działalności delegatur – 64.868,80 zł,
– szkolenia i kursy doskonalące dla lekarzy i lekarzy
dentystów – 404.336,82 zł.
W przedstawionych powyżej formach członkowie ŚIL
skorzystali ze środków finansowych Izby w wysokości
6.125.999,59 zł, co stanowi 82% ogółem środków finansowych wydatkowanych w 2012 roku.
W początku 2012 roku działania Rady i jej Prezydium
skupiły się głównie na problemach związanych z nowymi przepisami dotyczącymi wystawiania recept na leki
i wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych
przysługujące świadczeniobiorcom. Staraliśmy się przy
tym współdziałać z innymi podmiotami, których problem
dotyczy szczególnie. Zwłaszcza z Izbą Aptekarską, a także z organizacjami lekarskimi.

Komisja Prywatnych Praktyk w 2012 roku wpisała do
rejestru 3959 praktyk zawodowych, w tym:
– 757 indywidualnych praktyk lekarskich (w tym 91 wyłącznie w miejscu wezwania oraz 589 wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego),
– 3202 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie
(w tym 605 wyłącznie w miejscu wezwania oraz 2112 wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
Z rejestru skreślono 318 praktyk prywatnych.

Trwały przygotowania do XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy zwołanego na dzień 31 marca 2012 r.

W okresie sprawozdawczym w siedzibie ŚIL przeprowadzono 12 postępowań konkursowych na stanowiska ordynatorskie. Na wniosek Komisji ds. Konkursów Prezydium
ORL wytypowało:

Zajęto się także sprawą udziału Izby Lekarskiej w powoływaniu lekarzy do komisji oceniających kandydatów na
stanowiska kierownicze w placówkach ochrony zdrowia.
Przede wszystkim dotyczy to osób kierujących oddziałami

W kwietniu 2012 r. Okręgowa Rada Lekarska, zmobilizowana uchwałą Zjazdu sprzed kilku dni, działając poprzez
Skarbnika i Prezydium, rozpoczęła intensyfikowanie
działań zmierzających do odzyskania należnych kwot
zaległych składek od opieszałych w ich regulowaniu
członków naszej Izby.

w szpitalach. Nowe przepisy regulujące tę sprawę dają
dyrektorowi dużą swobodę w budowaniu składu takiej
komisji. W naszej Izbie przyjęto zasadę, że jeśli w skład
komisji nie będą powoływani lekarze, to samorząd wystąpi do dyrektora jednostki z wnioskiem o uwzględnienie
w składzie osób posiadających odpowiednie kwalifikacje
(konsultant wojewódzki i przedstawiciel towarzystwa
naukowego). Przewodniczący Komisji ds. Konkursów
w rozmowach z dyrektorami szpitali, którzy nie będą tak
postępować, będzie starał się przekonywać ich o potrzebie
zapewnienia udziału w składzie komisji lekarzy gwarantujących merytoryczną ocenę kandydatów.
W maju Okręgowa Rada Lekarska po raz kolejny podejmowała temat recept. Jednogłośnie podjęto:
– stanowisko w sprawie aneksu, zgodnego z Zarządzeniem nr 25/2012/DGL prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2012 r., do umowy o upoważnieniu do wystawiania recept na leki i wyroby medyczne
refundowane ze środków publicznych przysługujące
świadczeniobiorcom, jaki przesyłany jest lekarzom przez
Śląski Oddział Wojewódzki NFZ. W stanowisku zawarto
rekomendację dla lekarzy i lekarzy dentystów o niepodpisywaniu umów z NFZ,
– apel do Świadczeniodawców w sprawie niekorzystnych
postanowień umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie możliwości wystawiania recept refundowanych.
Gośćmi Rady byli wówczas prezes Śląskiej Izby Aptekarskiej oraz przedstawiciele innych organizacji zrzeszających lekarzy: Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy i Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków. W dyskusji
podkreślano konieczność wspólnego i uzgodnionego działania lekarzy w tej sprawie.
ORL w maju przyjęła sprawozdanie Rady Nadzorczej
i Zarządu Spółki „Dom Lekarza”. Członkowie obu tych
organów uzyskali absolutorium. Okręgowa Rada Lekarska w głosowaniu jawnym (jednogłośnie) podjęła decyzję
o przeznaczeniu zysku w wysokości 12.798,03 PLN na
kapitał rezerwowy Spółki.
Podjęto także uchwałę w sprawie regulaminu udostępniania i korzystania z bazy noclegowej w Warszawie.
W czerwcu ORL podjęła uchwałę dotyczącą utworzenia
specjalnego funduszu pomocowego w celu udzielania
preferencyjnych pożyczek członkom ŚIL, którzy nie
otrzymują należnego im wynagrodzenia za pracę z winy
pracodawcy. O celowości utworzenia takiego funduszu
przekonała zebranych sytuacja kolegów z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach, którym
pracodawca od grudnia 2011 r. nie wypłacał w całości
należnych wynagrodzeń.
Na posiedzeniu Rady odniesiono się bardzo krytycznie do
wyników kontraktowania przez NFZ świadczeń szpitalnych. Przejrzystą prezentację obrazującą niejednokrotnie
bulwersujące informacje o tym, jak zmieniły się kontrakty szpitali o podobnych strukturach (porównanie planu
z roku 2012 z rokiem poprzednim) przedstawił prezes
naszej Izby. Obecny na posiedzeniu dyrektor Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ zgadzał się z wnioskami,
przedstawiał możliwe ogólne wyjaśnienia sytuacji, nie
odnosząc się do konkretnych podmiotów.
W czerwcu i lipcu poza zwykłymi sprawami bieżącymi, na
posiedzeniach Prezydium dominowały problemy związane z refundacją leków.
W sierpniu Prezydium odpowiadało na prośbę Stowa-

rzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie o umożliwienie
skorzystania z nieodpłatnego zakwaterowania lekarza
w bazie noclegowej w Warszawie w okresie jego szkolenia podyplomowego. Kierując się wyrażaną już wcześniej wolą wspierania lekarzy polskiego pochodzenia na
Ukrainie zdecydowano, że Izba we wskazanym okresie
udostępni nieodpłatnie jedno miejsce w bazie noclegowej
Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich we Lwowie, z przeznaczeniem dla wskazanego przez to Stowarzyszenie lekarza, na okres jego szkolenia podyplomowego w Polsce.
Rozważano także inny rodzaj pomocy dla lekarzy polskiego pochodzenia z krajów wschodniej Europy i Azji
przez pobieranie częściowej odpłatności za udostępnienie
miejsca noclegowego, udzielenia stypendium lub objęcie
opieką jednego kraju np. Kazachstanu, Ukrainy.
W związku z problemami, jakie występują w Szpitalu
Psychiatrycznym w Rybniku i dotyczą współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta, po konsultacjach przedstawicieli
Koła Samorządowego z Konsultantem wojewódzkim
w zakresie psychiatrii, przy współpracy zespołu radców
prawnych, Prezydium rozważało zamówienie opinii prawnej u prof. Teresy Dukiet-Nagórskiej. Sprawa, ze względu
na jej uniwersalny charakter, została skierowana także
do Naczelnej Rady Lekarskiej. W późniejszym okresie, już
po konsultacjach także w Izbie Naczelnej, postanowiono
zlecić sporządzenie opinii w zakresie najważniejszych
problemów dotyczących wzajemnej relacji Rzecznika
Praw Pacjenta i lekarzy.
We wrześniu podpisana została w UM Katowice umowa
nieodpłatnego użyczenia dodatkowego terenu o powierzchni 900 m2 przylegającego do wcześniej użyczonej
działki o powierzchni 1200 m2, na której Izba urządza
nowe miejsca parkingowe. Największym problemem było
uzyskanie zgody na wycięcie rosnących tu drzew, które
należy zastąpić nowymi nasadzeniami w innym miejscu.
Czterech członków naszej Izby, wspólnie z przedstawicielami Naczelnej Izby Lekarskiej, wzięło udział w III Międzynarodowej Zakaukasko-Polsko-Polonijnej Konferencji
Medycznej, która odbyła się w dniach 14-16.09 w Tbilisi
(Gruzja). Izba Lekarska utrzymuje od dawna kontakty
z Polonią w Gruzji, zwłaszcza z grupą lekarzy. Po powrocie kol. J. Kozakiewicz złożył Prezydium sprawozdanie
z udziału w konferencji. Zostało tam podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Naczelną Izbą Lekarską,
a Gruzińskim Stowarzyszeniem Lekarzy Specjalistów.
Wobec dużej liczby organizacji skupiających lekarzy polskiego pochodzenia, wielości form kontaktów, przy jednoczesnym braku wzajemnej o nich informacji, dobrym
rozwiązaniem byłoby rozdzielenie między okręgowe izby
lekarskie kontaktów, współpracy i w razie potrzeby opieki nad organizacjami lekarskimi poszczególnych krajów
na wschód od Polski, zwłaszcza powstałych po rozpadzie
ZSRR, gdzie pozostały wielkie grupy potomków wywiezionych tam naszych rodaków.
W październiku ORL wsparła inicjatywę lekarzy Szpitala
Miejskiego Murcki w Katowicach o nadanie szpitalowi im.
dr. Jerzego Borysa. Prezes ORL Jacek Kozakiewicz przedstawił taką propozycję prezydentowi Katowic.
Rada przyjęła uchwałę w ramach przygotowań do wyborów samorządowych w 2013 r. Ustalono, że w rejonach
wyborczych wybierany będzie 1 delegat na zjazd okręgowy na 41 lekarzy lub lekarzy dentystów. Minimalną liczbę
członków rejonu wyborczego ustalono na 41, natomiast
maksymalną na 3000.

W listopadzie odbyło się wspólne posiedzenie Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie, Śląskiej Izby Lekarskiej,
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej
w Łodzi. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim działalności samorządu lekarskiego w zakresie kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego lekarzy oraz
praktyk lekarskich w świetle ustawy o działalności leczniczej i dokonujących się licznych zmian prawnych. Drugim
ważnym tematem była tematyka ściągalności składek
członkowskich. Wymiana doświadczeń była bardzo pożyteczna, zwłaszcza że od kilku miesięcy trwają w naszej
Izbie działania w celu odzyskania kwot – niezapłaconych
przez Koleżanki i Kolegów składek członkowskich.
Również w listopadzie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej odbyło swoje posiedzenie w gościnnych progach
delegatury raciborskiej. Było ono okazją spotkania się
ze środowiskiem lekarskim Szpitala Rejonowego im.
dr. Józefa Rostka w Raciborzu przy udziale samorządu
terytorialnego. Rozmawiano o bieżących miejscowych
problemach, była też okazja złożyć listy gratulacyjne i podziękowania za dotychczasową pracę Koleżankom i Kolegom, niezwykle zasłużonym lekarzom i nauczycielom
młodszych pokoleń.
28 listopada w posiedzeniu Prezydium uczestniczył
marszałek województwa śląskiego Adam Matusiewicz.
Głównym tematem spotkania było omówienie bieżących
problemów ochrony zdrowia w woj. śląskim i planowanych działań samorządu wojewódzkiego w najbliższych
miesiącach, zwłaszcza finansowanie ochrony zdrowia, organizacja i kontraktowanie leczenia szpitalnego, a szczególnie w szpitalach podległych marszałkowi.
W dniach 1 i 2 grudnia Okręgowa Rada spotkała się na
posiedzeniu wyjazdowym, w warunkach pozwalających
na poświęcenie więcej czasu na procedowanie. Głównym
tematem był problem składek i skuteczności ich pozyskiwania. Wiele czasu poświęcono tej sprawie. Omówili
ją skarbnik ORL i przewodniczący Komisji Finansowej.
W tym miejscu pragnę jedynie zaznaczyć, że Rada, na
obecnym etapie działań, nie była skłonna do tego, by
sięgać do ostatecznego środka, jakim jest pomoc komornika w celu odzyskania niewątpliwie należnych kwot
zaległych składek. Na jednym z późniejszych posiedzeń
Prezydium i Okręgowej Rady, mieliśmy okazję usłyszeć
jak ten problem rozwiązują inni. W lutym 2013 r. gościem
Prezydium i Rady był prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Warszawie. Podzielił się doświadczeniami swojej Izby
w zakresie odzyskiwania zaległych składek członkowskich. Koledzy z Mazowsza są w tym bardzo skrupulatni.
Starają się także stale aktualizować dane kontaktowe
członków Izby, co jest użyteczne między innymi w przypadku konieczności odzyskiwania zaległości.
Na posiedzeniu 1 grudnia 2012 r. ORL podjęła uchwałę
w sprawie przystąpienia do solidarnego, wspólnie z pozostałymi izbami, ponoszenia kosztów postępowania
sądowego, prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską
w Gdańsku przeciwko Ministerstwu Zdrowia o zapłatę
rzeczywistych kosztów poniesionych w 2011 roku na
realizację zadań przejętych od administracji państwowej.
Roszczenie, o które procesuje się Okręgowa Izba Lekarska
w Gdańsku jest analogiczne do tego, z jakim występują
także inne izby, w tym nasza. Rozwiązanie zaproponowane przez Konwent Prezesów, w jakim zdecydowaliśmy się
uczestniczyć, tj. współfinansowanie pozwu Izby gdańskiej,
która ma duże zaplecze prawnicze, pozwoli na zaoszczędzenie kosztów osobnego procesu, dając możliwość wykorzystania wyroku i jego uzasadnienia w ewentualnym

własnym dochodzeniu roszczeń. Śląska Izba Lekarska
zdecydowała się podpisać umowę z ministrem zdrowia
w sprawie refundacji kosztów poniesionych przez naszą
Izbę w roku 2012, w związku z wykonywaniem czynności przejętych przez samorząd lekarski od organów
administracji państwowej, w zaproponowanej wysokości
193.716 zł, z zastrzeżeniem możliwości dochodzenia
roszczeń do pełnej wysokości rzeczywiście poniesionych
kosztów. Środki zaproponowane przez Ministerstwo
Zdrowia stanowią w naszej Izbie zaledwie 21% kosztów
faktycznie ponoszonych.
Uczestnicy tego posiedzenia ORL mieli jeszcze okazję poznać bardzo interesujące, a często nieznane, dzieje historii
Śląska w okresie powstań z szczególnym uwzględnieniem
udziału w nich lekarzy. Zaproszony historyk, prof. Zygmunt Woźniczka. zaprezentował wykład: „90-lecie
przyłączenia części Górnego Śląska do Polski z dzisiejszej
perspektywy i rola środowiska lekarskiego”.
Także w grudniu Prezydium podjęło uchwałę o wsparciu
finansowym misji medyczno-duszpasterskiej w Paragwaju. Jest to trzecia wyprawa do tego kraju. Udział naszych
lekarzy w drugiej misji był współfinansowany przez naszą
Izbę. Relacje były prezentowane w piśmie „Pro Medico”.
Podjęto także decyzję o rozwiązaniu problemu łączności
telefonicznej z biurem ŚIL poprzez zawarcie umowy na
dzierżawę nowoczesnej centrali na korzystnych dla Izby
warunkach. Rezultaty są już odczuwalne – znacznie łatwiej jest dodzwonić się do poszczególnych działów.
Postanowiono także odświeżyć i zmienić tablice informacyjne na budynku Domu Lekarza i wewnątrz.
19 stycznia 2013 r. odbyła się w Zabrzu Wielka Gala wręczenia przez Regionalną Izbę Gospodarczą Laurów Umiejętności i Kompetencji. Wśród wyróżnionych Platynowym
Laurem „Pro Publico Bono” jest kol. Jacek Kozakiewicz
– prezes naszej Izby. W uzasadnieniu nagrody podano,
że przyznana została:
– za pełną pasji i poświęcenia służbę lekarską i administracyjną, w której głównym przesłaniem jest sentencja:
„Zdrowie chorego najwyższym prawem!”;
– za zaangażowanie w powstanie i rozwój projektu polsko-szwajcarskiego „Matka i Dziecko”;
– za sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza;
– za udział w ustanawianiu obowiązujących wszystkich
lekarzy zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie;
– za aktywne zajmowanie stanowisk w sprawach stanu
zdrowotności społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa
oraz organizacji ochrony zdrowia;
– za umacnianie odrodzonej w 1989 r. samorządności
lekarskiej i działania na rzecz integracji środowisk lekarskich.
Wymienione tu działalności prezesa w dużej części są
realizowane poprzez Jego działalność w samorządzie
lekarskim. Usprawiedliwia to umieszczenie tej informacji
o osobistym sukcesie kol. Jacka Kozakiewicza w sprawozdaniu z działalności samorządu.
30 stycznia posiedzenie Prezydium odbyło się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na
zaproszenie tamtejszej delegatury. Było to spotkanie z lekarzami, przy udziale zarządu Szpitala, wiceprezydenta
Rybnika, wicedziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
w Katowicach oraz wicedyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
ciąg dalszy na str. 18
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Spotkanie to było okazją do zaprezentowania działalności
samorządu lekarskiego i rozmowy na temat problemów
nurtujących lokalne środowisko. Zasłużonym lekarzom
wręczono listy gratulacyjne.
W dniach 1-3 lutego 3013 r. wspólnie z Kliniką Chirurgii
Endoskopowej w Żorach nasza Izba organizowała I Międzynarodowy Puchar Polski Lekarzy i Farmaceutów w narciarstwie alpejskim i klasycznym oraz konferencję „Medycyna
i Sport” na temat zagrożeń wynikających z wykorzystywania zdobyczy medycyny w sporcie wyczynowym.
6 lutego 2013 r. na posiedzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej dokonano wyboru nowego przewodniczącego Komisji
Socjalno-Bytowej ORL. Na miejsce zmarłego kol. Tadeusza
Dragana powołany został Jego dotychczasowy zastępca
kol. Krystian Frey.
Posiedzenie ORL było też okazją do uroczystego spotkania
wszystkich zaangażowanych w redagowanie biuletynu Śląskiej Izby Lekarskiej – dawniej „Medicusa” i obecnie „Pro
Medico”. Okazją do szczególnego świętowania było wydanie dwusetnego numeru biuletynu „Pro Medico”. Zasłużeni
dla pisma zostali przez redakcję uhonorowani nagrodą
„Złotego Pióra”.
Integralną częścią sprawozdania z działalności Okręgowej
Rady lekarskiej są sprawozdania z działalności jej komisji
problemowych, zespołów, pełnomocników i poszczególnych delegatur. Sprawozdania te zostają dołączone do
niniejszego.
SPRAWY SZCZEGÓLNEJ WAGI
Recepty i refundacja leków
Sprawa ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów
medycznych, czyli problem tzw. recept refundowanych
i dotyczących tego zarządzeń prezesa NFZ.
Przed rokiem, w czasie obejmującym także nasz
XXXI Okręgowy Zjazd Lekarski, byliśmy w okresie zawieszenia protestu lekarzy polegającego na oznaczaniu recept
pieczątką „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Do czerwca
2012 r. obowiązywały zawarte przed laty umowy lekarzy
z NFZ uprawniające do wystawiania recept refundowanych.
Toczyły się rozmowy z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie zmian w ustawie refundacyjnej. Na posiedzeniu naszej ORL w kwietniu 2012 r.
przypomniano, że w proponowanej treści nowej umowy
z NFZ na wypisywanie leków refundowanych nie zostały
uwzględnione żadne z postulatów środowiska lekarskiego.
Powołany przez NRL i działający pod przewodnictwem prezesa Jacka Kozakiewicza zespół do prac w tym zakresie
spotykał się wielokrotnie z Ministerstwem Zdrowia. Kiedy
jednak zamieszczony został na stronie internetowej NFZ
projekt umowy sygnowany przez jego prezesa Jacka
Paszkiewicza, było to jednoznacznym zakomunikowaniem
zakończenia negocjacji. Zapisy projektu nie dawały się pogodzić z treścią stanowiska NRL w tej kwestii.
W maju 2012 r. na stronie internetowej naszej Izby znalazła się informacja zespołu radców prawnych w sprawie
zagrożeń mogących wynikać z podpisania przez lekarza
umowy z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Izba
Lekarska koordynowała także akcję występowania świadczeniodawców do NFZ z wnioskami o zmianę umów na
udzielanie świadczeń zdrowotnych w części dotyczącej wystawiania recept refundowanych. W kwietniu 2012 r. podjęliśmy uchwałę upoważniająca prezesa ORL w Katowicach

do reprezentowania lekarzy w negocjacjach z Narodowym
Funduszem Zdrowia w sprawie warunków umów zawieranych z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Prezes
spotykał się w tej sprawie z kierownictwem Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Niestety nie doszło do zmiany
umów, gdyż było to poza kompetencją dyrektora Oddziału.
Akcja pozwoliła jednak zorientować się, jak wielu lekarzy
i zakładów opieki zdrowotnej skłonnych jest uczestniczyć
w podobnych działaniach. Ostatecznie prezes przekazał
dyrektorowi Śląskiego OW NFZ 701 wniosków złożonych
przez indywidualnych lekarzy oraz 261 złożonych przez
świadczeniodawców w biurze Izby. Wnioski takie zbierane
były także przez inne organizacje lekarskie i zrzeszające
świadczeniodawców. W maju na posiedzeniu Prezydium
ORL gościli przedstawiciele Porozumienia Zielonogórskiego, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
i Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków. Wszyscy zgodnie
stwierdzili, że rekomendują członkom tych organizacji
niepodpisywanie umów z NFZ na wystawianie recept refundowanych. Podkreślano konieczność jednolitego i masowego postępowania w tej sprawie. W siedzibie ŚIL odbyła się
wspólna konferencja prasowa poświęcona temu tematowi.
Ostatecznie jednak w NFZ rozpoczęto zawieranie nowych
umów z lekarzami na wystawianie recept na leki refundowane. Nie mamy dokładnych danych, ilu lekarzy nie
zdecydowało się na ich zawarcie. Dla nich Izba przygotowała druki recept według wzoru zaproponowanego przez
Naczelną Radę Lekarską. Są wydawane bezpłatnie. Nadal
lekarze zgłaszają się po nie do biura Izby. Z całą mocą należy podkreślić, że zasadnicze cele, jakie samorząd sobie
wyznaczył w uchwałach i stanowiskach XI Nadzwyczajnego
KZL i NRL, nie zostały jeszcze osiągnięte. Apel NRL 5/12/
VI do lekarzy i lekarzy dentystów stwierdza, że recepta
powinna zawierać informacje o leczeniu, którego pacjent
potrzebuje, zaś opłacanie leków jest obowiązkiem NFZ
i do niego należy zapewnienie ubezpieczonym refundacji
kosztów. W apelu tym rekomendowano Koleżankom i Kolegom wystawianie recept bez adnotacji o refundacji. Sytuacja była bardzo niejednoznaczna, a nastroje niepewne.
W początku lipca Prezydium ORL dyskutowało o sytuacji,
w jakiej znaleźli się lekarze: z jednej strony duża grupa
tych, którzy pozostawali wierni zaleceniom nieoznaczania
refundacji na receptach i nie zawierali umów na wystawianie recept refundowanych z NFZ, stosujących się do zaleceń
z listu prezesa NRL do lekarzy i lekarzy dentystów z 1 lipca
2012 r. z zdaniem „Proszę więc wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, by od dziś zastosowali się do wzoru
recepty określonej uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej”, a z drugiej strony lekarze, którzy pod naciskiem
zarządzających w ochronie zdrowia wypisywali recepty
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Napływały informacje o tym, że „protest słabnie, nie ma pełnego zaangażowania środowiska lekarskiego”. Mówiono, że „obecnie nasila
się zła atmosfera wokół lekarzy przez nagonki mediów
oraz rządu. Należy z twarzą wyjść z powstałej sytuacji.
Z przeprowadzonego sondażu wśród członków Prezydium
NRL wynika, że większe grono jest za zawieszeniem akcji
protestacyjnej. OZZL i PZ skłania się również do takiej decyzji”. 4 lipca 2012 r. w naszej Izbie „członkowie Prezydium
jednogłośnie podjęli apel do Prezydium NRL w sprawie akcji
protestacyjnej, aby w trybie pilnym, w uzgodnieniu z prezesami okręgowych rad lekarskich, dokonać wszechstronnej analizy prowadzonej akcji protestacyjnej. Zdaniem Prezydium ORL w Katowicach, należy rozważyć wytypowanie
przez samorząd lekarski mediatorów zewnętrznych, którzy
podejmą działania prowadzące do ostatecznego uzgodnienia stanowisk samorządu lekarskiego, NFZ i Ministerstwa
Zdrowia w kwestii wystawiania przez lekarzy i lekarzy

dentystów recept na leki refundowane” (cytaty pochodzą
z protokołów z posiedzeń Prezydium ORL i z wspomnianego wyżej Listu prezesa NRL). Nie bez znaczenia było, że
nastąpiła też zmiana na stanowisku prezesa NFZ. Widoczne
było, że coraz więcej recept jest wypisywanych według zasad narzuconych przez ustawę refundacyjną i NFZ.
6 lipca 2012 r. – została podjęta Uchwała Nr 87/12/P-VI
Prezydium NRL gdzie zapisano:
„…– w poczuciu odpowiedzialności za pacjentów oraz
w trosce o bezpieczeństwo lekarzy i lekarzy dentystów
uczestniczących w akcji protestacyjnej,
– w związku z propozycją Business Centre Club prowadzenia mediacji między Naczelną Radą Lekarską a Narodowym Funduszem Zdrowia (…) Prezydium (…) postanawia: par. 1.: Zawiesić akcję protestacyjną (…) ”.
Akcja protestacyjna nadal jest więc zawieszona. Wiemy,
że trwają wspólne prace zespołów roboczych Ministerstwa
i Izby w omawianych sprawach.
W listopadzie 2012 r. kilka tysięcy lekarzy otrzymało z NFZ
listy w sprawie bezprawnego wypisywania recept refundowanych. Treść listu oburzyła adresatów. Spotkało się to ze
zdecydowaną reakcją prezesa ŚIL, który wystosował odpowiedź w imieniu tych, którzy otrzymali pisma z NFZ. Doszło
do spotkania prezesa Jacka Kozakiewicza z wicedyrektorem ds. medycznych Oddziału Śląskiego NFZ Grzegorzem
Zagórnym. Dyrektor przepraszał za niestosowność formy
i wyjaśniał powody wysłania listów. W efekcie, dla uniknięcia podobnych reakcji, prezes przypomniał Koleżankom
i Kolegom w biuletynie i na stronie internetowej naszej Izby
instrukcje oraz informacje o zasadach bezpiecznego wypisywania recept na leki refundowane, zwłaszcza przez tych
lekarzy, którzy nie zawarli umowy na wystawianie recept
refundowanych.
Kursy i szkolenia
Jesienią 2012 r. odbyły się w Śląskiej Izbie Lekarskiej
kursy w randze atestacyjnych do specjalizacji: we wrześniu
„Postępy w chorobach wewnętrznych”, a w październiku
„Postępy w pediatrii”. Jest już zapewnienie kontynuacji
i terminarz takich szkoleń na rok 2013. Ta krótka informacja zawiera rzecz doniosłą. Jako jedna z niewielu w kraju,
Śląska Izba Lekarska zapewnia swoim członkom szkolenie,
które dotąd było możliwe jedynie w CMKP w Warszawie.
Zrealizowano to dzięki dobrej współpracy Śląskiego Uniwersytetu Medycznego z Izbą Lekarską.
W czerwcu 2012 r. zakończyła się pierwsza, a od października 2012 r. trwa druga edycja dwusemestralnych studiów
podyplomowych „Prawo w ochronie zdrowia”. Tu zaowocowała współpraca Uniwersytetu Śląskiego, Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego i Izby Lekarskiej. Więcej o tych
sprawach, na pewno z dumą, mogą powiedzieć ci, którzy są
ich faktycznymi i bezpośrednimi twórcami.
W 2012 r. zorganizowanych zostało w ŚIL 57 kursów,
w których uczestniczyło 3995 lekarzy i lekarzy dentystów.
Uczestnicy szkoleń mogli uzyskać 379 punktów edukacyjnych.
Dom Lekarza Seniora
Od początku obecnej kadencji ten temat był jednym z najważniejszych. Obecnie, szczęśliwie, przestał być pierwszoplanowym problemem. Dom funkcjonuje, ma swoich
mieszkańców. Jest wśród nich 4 lekarzy.
W tym miejscu należy przypomnieć także, że Fundacja
„Lekarzom Seniorom” posiada status Organizacji Pożytku
Publicznego. Pozwala to pozyskiwać fundusze z odpisu 1%
podatku rocznego od tych, którzy zechcą ją wesprzeć.

Gratulacje i wydarzenia zawodowe
okolicznościowe
Kontynuowany jest dobry zwyczaj uroczystego wręczania
prawa wykonywania zawodu i gratulacji z okazji uzyskania
specjalizacji. To najważniejsze etapy rozwoju zawodowego
lekarzy. Są to okazje do bezpośredniego spotkania grona
nauczycieli i mistrzów z ich uczniami wchodzącymi w kolejne etapy samodzielności. Bywa, że wchodzący w progi
zawodu mają wyjątkową okazję spotkać się wówczas
z naszymi nestorami i rodzi to często wyjątkowe refleksje.
We wrześniu 2012 r. niezapomnianym przeżyciem było
spotkanie lekarskiej młodzieży, przed stażem podyplomowym przyjmującej ograniczone prawo wykonywania
zawodu z nestorką, panią prof. Stefanią Kardaszewicz.
Pani Profesor przyjmowała wówczas najwyższe w naszej
Izbie wyróżnienie „Wawrzyn Lekarski".

Kontynuowany jest zwyczaj nagradzania tych, którzy
uzyskali po raz pierwszy specjalizację oraz tych, którzy
najlepiej zdali LEP i L-DEP.
W 2012 r. zorganizowano cztery spotkania dla lekarzy
i lekarzy dentystów, którzy uzyskali tytuł specjalisty.
W uroczystych spotkaniach, przy udziale kierowników specjalizacji, konsultantów wojewódzkich i przewodniczących
medycznych towarzystw naukowych, lekarze i lekarze
dentyści odebrali z rąk prezesa ORL listy gratulacyjne.
Wyrazy podziękowania za wkład wniesiony w kierowaniu
szkoleniem specjalizacyjnym skierowano do kierowników
specjalizacji zaproszonych na tę okoliczność.
Pożegnania
W ciągu minionego roku dwukrotnie los przypomniał nam,
że jesteśmy na Ziemi tylko gośćmi. Na zawsze odeszli

z grona ORL Koledzy aktywni i na pewno planujący dalszą
swoją działalność w samorządzie lekarskim. 2 listopada
2012 r. dramatycznie nagle opuścił nas Kolega Adam
Blecharz, a 31 grudnia Kolega Tadeusz Dragan. Ciągle
jesteśmy pod wrażeniem tych śmierci. Koledzy pozostaną
w naszej pamięci i wspomnieniach.
Na koniec, już tradycyjnie, koniecznie wspomnieć trzeba
o pracownikach Biura Izby. Ich fachowość, życzliwość,
i starania, aby aparat administracyjny Izby funkcjonował
sprawnie na rzecz członków samorządu może być przykładem dla innych urzędów. Ogromne podziękowania za
to składam na ręce Pani Dyrektor, mgr Wandy GalwasPrasałek.
Sekretarz ORL
Andrzej Postek

Sprawozdanie Okręgowej Komisji
Rewizyjnej
Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Przewodniczący – Krzysztof Olejnik
2. Zastępca Przewodniczącego – Piotr Grzesik
3. Zastępca Przewodniczącego – Ryszard Michalik
4. Sekretarz – Piotr Zyzak
5. Członkowie: – Wiesława Dulęba
– Barbara Goering-Pierożek
– Maciej Kubicz
– Magdalena Rączka-Czech
– Władysław Łoś
– Zbigniew Rok
w obecności:
1. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa
2. Dyrektora Biura ŚIL – Wandy Galwas-Prasałek
3. Głównej Księgowej ŚIL – Róży Wróbel
zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekarskiej w 2012 roku.
Na podstawie materiałów przedstawionych przez Skarbnika ORL kol. J. Rdesa, Okręgowa Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że gospodarka finansowa Okręgowej Rady
Lekarskiej w roku 2012 realizowana była zgodnie z założeniami budżetu.
Przychody zaplanowane na poziomie 9.493.300 zł zrealizowano w ponad 100%, uzyskano bowiem kwotę w wysokości 9.534.491,51 zł.
W trzech pozycjach nie osiągnięto zaplanowanych przychodów:
1) dotacje z budżetu państwa, gdzie uzyskano zaledwie
193.716 zł co stanowi 17,78% wartości zaplanowanej tj.
1.089.500 zł. Kwota przekazana Śląskiej Izbie Lekarskiej
pokryła zaledwie 19,67% kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem czynności przejętych od administracji
państwowej.
W roku 2012 ORL postanowiła podpisać umowę z MZ
o refundację powyższych kosztów w zaproponowanej
wysokości, z zastrzeżeniem prawa dochodzenia roszczeń
do pełnej refundacji na drodze postępowania sądowego.
2) refundacja z Urzędu Marszałkowskiego, której wysokość 341.000 zł zaplanowano na podstawie przewidywanej liczby stażystów. Z uwagi na to, że w naszym regionie
przeszkolono mniej stażystów niż przewidziano, refundacja wyniosła 329.101 zł tj. 96,51% wartości zaplanowanej. W tym dziale poniesiono również niższe koszty.
Zamiast 341.000 zł jak zaplanowano, wydatkowano

302.798,62 zł (88,8%). Kwota przekazana ŚIL przez
Urząd Marszałkowski przewyższała poniesione koszty
o 8,69%.
3) biuletyn – zamiast zaplanowanych przychodów z tytułu
reklam w wysokości 155.000 zł uzyskano 123.067,96 zł
co stanowi 98,44% wartości przewidywanej.
Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała również analizy
poniesionych w roku 2012 kosztów. Podobnie jak w latach ubiegłych, ŚIL wykazała się dużą rozwagą w wydatkowaniu środków, osiągając dodatni wynik finansowy.
Przy zaplanowanej wartości kosztów w wysokości
9.471.120 zł wydatkowano 7.500.569,15 zł tj. 79,2%.
Nieznaczne przekroczenie wystąpiło w pozycji 4 „wydatki
celowe” (37.342,07 zł), co nie wpłynęło za zachwianie
relacji pomiędzy przychodami i kosztami.
Rok 2012 Śląska Izba Lekarska zamknęła dodatnim wynikiem finansowym w wysokości 2.033.922,36 zł.
Okręgowa Komisja Rewizyjna przeanalizowała również
koszty związane z działalnością hotelu „Pro Medico” oraz
Domu Lekarza Seniora.
Okręgowa Komisja Rewizyjna z zadowoleniem dostrzegła
zwiększenie działalności delegatur.
Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, że majątek Śląskiej Izby
Lekarskiej na dzień 31.12.2012 r. przedstawiał się następująco:
– majątek trwały – 160.430,04
– nieruchomości + budynki – 10.917.273,15
– grunty – 102.138
– udziały w innych organizacjach – 08.269,25
– wartości niematerialne i prawne – 496,01
– środki trwałe w budowie – 14.882,90.
Część środków, które wpłynęły do izby ulokowano
w bankach. Na dzień sporządzenia sprawozdania tj.
31.12.2012 r. ŚIL dysponowała następującymi środkami
finansowymi:
Bank PKO BP O/Katowice
– konto podstawowe – 345.231,79
– konto pożyczek – 322.410,72
– konto bioetyki – 258.860,02
– konto Senior – 2.048,36

Bank Śląski O/Katowice
– konto podstawowe – 4.078.897,55
– konto pożyczek na kształcenie – 8.607,49
– konto funduszu socjalnego – 10.400,30
– konto oszczędnościowe – 5.045.239,63
– konto Pro Medico – 462.634,11
– konto gabinety – 46.626,44
– konto Pro Doctore – 62.459,98
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2012 r.
stanowi kwotę 222,93 zł:
– kasa podstawowa – 196,33
– ubezpieczenia – 25,76
– ZFSS – 0,84
Suma środków pieniężnych w bankach i kasie wynosi
10.641.590,96 zł.
Obligacje – 209.842,10
Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami, wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika ORL podjęła uchwałę o następującej treści:
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
– pozytywnie ocenia realizację budżetu uchwalonego
na rok 2012 przez XXXI OZL i z uznaniem odnosi się
do uzyskanego wyniku finansowego apeluje o dalsze
działania zmierzające do odzyskania w pełnej wysokości
środków finansowych na pokrycie kosztów poniesionych
w związku z realizacją zadań przejętych od administracji
państwowej wnosi o zintensyfikowanie działań mających
na celu ściągniecie zaległych składek pozytywnie ocenia
wkład ŚIL w proces doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów i apeluje o rozszerzenie działalności
w tym zakresie,
– akceptuje i pozytywnie ocenia zasady funkcjonowania
i rozliczania bazy noclegowej w Warszawie docenia efekty
wynikające z dzierżawy Domu Lekarza Seniora,
– apeluje o dalszą aktywizację delegatur pozytywnie
ocenia preliminarz budżetowy na rok 2013 wnioskuje
do XXXII OZL o udzielenie Okręgowej Radzie Lekarskiej
absolutorium za 2012 rok.
Przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Olejnik
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Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
1. W 2012 r. wpłynęło do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach – 266 skarg
2. Pozostało z okresu poprzedniego – 191 skarg.
3. Razem rozpatrywano – 457 skarg.
4. Zakończono w omawianym okresie – 298 spraw
w tym poprzez:
– odmowę wszczęcia postępowania wyjaśniającego –
128 spraw,
– umorzenie postępowania – 132 spraw,
– skierowanie do Okręgowego Sądu Lekarskiego –
27 spraw,
– w inny sposób (np. polubownie, wycofanie) – 11 spraw.
5. Pozostało na następny okres – 159 spraw.
6. Sprawy skierowane do Mediatora ŚIL – 2 sprawy.
W omawianym okresie zaobserwowano wpływ podobnej
ilości spraw do Kancelarii Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w odniesieniu do roku poprzedniego.
Należy jednak zaznaczyć, że dodatkowo ok. 70 spraw
złożonych do rzecznika zostało przekazanych innym instytucjom, zgodnie z właściwością (Naczelne Biuro Służby
Więziennej, Narodowy Fundusz Zdrowia, właściwi konsultanci wojewódzcy, dyrektorzy szpitali i poradni itp.).
W 27 sprawach rzecznik wystąpił do OSL z wnioskiem
o ukaranie 27 lekarzy, co stanowi wzrost w stosunku do
lat poprzednich, natomiast pozostaje na poziomie roku
2011.
Wśród skarg, które napłynęły w 2012 r., największą
grupę stanowią skargi dotyczące uszkodzenia ciała
i powikłań chorobowych w zakresie chorób wewnętrznych i chirurgii (ogólna i urazowo-ortopedyczna) oraz
szeroko pojętego nieetycznego postępowania, co w tym
przypadku należy rozumieć przede wszystkim jako skargi
na postawy moralno-etyczne lekarzy (odmowa leczenia
i kolokwialnie mówiąc tzw. „pyskówki” itp.).
Zauważa się wzrost zawiadomień kierowanych przez
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Katowicach na
lekarzy, którzy prowadzą działalność w zakresie medycyny pracy bez uprawnień lub bez zgłoszenia placówki
(NZOZ, indywidualna praktyka) do właściwego rejestru.
W konsekwencji, w omawianych przypadkach część spraw
zostaje kierowanych do sądu lekarskiego z tytułu rażące-

Okres 1.01.2009-31.12.2012 r.

go naruszenia zasad etyki lekarskiej. Biorąc pod uwagę
skalę zjawiska, rzecznik podjął działania edukacyjne na
forum „Pro Medico”.
Na szczególną uwagę zasługuje stale wysoki odsetek
spraw z zakresu protetyki, kierowanych głównie z Narodowego Funduszu Zdrowia do merytorycznego rozstrzygnięcia przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
W większości przypadków oczekiwania skarżących dotyczą możliwości ponownego wykonania protez, co biorąc
pod uwagę kompetencje rzecznika nie jest możliwe. Właściwym więc wydaje się, by tego typu skargi były rozstrzygane przez biegłego działającego w ramach NFZ, który
niezwłocznie lub w przyspieszonym trybie będzie orzekał
o jakości leczenia protetycznego i tym samym zasadności
wykonania nowej protezy. Problem został również dostrzeżony przez konsultantów krajowego i wojewódzkiego, którym to nasze biuro w ostatnich dniach udostępniło
dane statystyczne z tego zakresu działalności. Temat jest
istotny z punktu widzenia finansów Izby, ponieważ sprawy z zakresu protetyki to ok. 15% ogółu skarg i zwykle
wymagają powołania biegłego, co generuje kolejne koszty w postępowaniu dyscyplinarnym.
Na bardzo dobrym poziomie utrzymuje się współpraca
z prokuraturami i sądami powszechnymi w zakresie
udostępniania dokumentacji w prowadzonych postępowaniach karnych, a równolegle toczących przed organami
dyscyplinarnymi naszej Izby.
Bardzo dobrze układa się współpraca Okręgowego Rzecznika z Okręgowym Sądem Lekarskim, który mocą obowiązującej ustawy jest organem odwoławczym od decyzji
rzecznika. W trybie odwoławczym sprawy rozpatrywane
są terminowo, na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, co zdecydowanie wpływa na poprawę wizerunku
samorządowego wymiaru sprawiedliwości.
W 2012 roku zaobserwowano dalszy spadek ilości spraw
związanych z wykonywaniem zawodu lekarza pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Równocześnie
należy podkreślić doskonałą współpracę z pełnomocnikiem ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów ORL – Panią
dr Dorotą Rzepniewską, która zaowocowała ustaleniem
jednolitych zasad wspólnego postępowania, mających

za zadanie wyegzekwowanie od kolegów mających problemy z uzależnieniami skutecznego podjęcia przez nich
leczenia.
Kancelaria Okręgowego Rzecznika podjęła działania
mające na celu wykorzystanie posiadanych materiałów
archiwalnych z zakresu odpowiedzialności zawodowej do
celów opracowań naukowych. Obecnie współpracuje ze
studium doktoranckim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
W 2012 roku odbyły się dwa szkolenia rzeczników dotyczące spraw bieżących, jak również zmian w interpretacji
przepisów, a co za tym idzie zasad funkcjonowania organów dyscyplinarnych. Jedno z nich odbyło się z udziałem rzeczników Małopolskiej Izby Lekarskiej. Znaczenie
merytoryczne tych spotkań zostało podkreślone poprzez
przyznanie akredytacji NIL umożliwiających uzyskanie
przez uczestników punktów edukacyjnych.
Z inicjatywy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Katowicach odbyło się drugie szkolenie pracowników Kancelarii OROZ z całego kraju.
Z inicjatywy prezesa ORL w Katowicach, Naczelnego
Rzecznika oraz Okręgowego Rzecznika w Katowicach,
jako przewodniczącego Konwentu Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej zorganizowany został
konwent pięciu ościennych izb lekarskich, połączony
z konwentem prezesów, sędziów i rzeczników z całego
kraju. W organizacji przedsięwzięcia udział brało biuro
OROZ oraz biuro ŚIL.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej występował z licznymi inicjatywami w zakresie interpretacji przepisów ustawy o izbach lekarskich współpracując
w tym zakresie z Naczelnym Rzecznikiem, w sprawie
inicjatyw dotyczących zmiany ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty z komisją legislacyjną NRL w Warszawie. W tym miejscu należy podkreślić, że działania te są
pozytywnie postrzegane w kraju, możliwe były jedynie
dzięki wspaniałej współpracy z zespołem radców prawnych naszej izby. To dzięki ich profesjonalizmowi ocena
tych działań na forum krajowym jest tak pozytywna.
W tym miejscu rzecznik wyraża tradycyjnie szczególne
podziękowania dla pracowników Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Prasałek s.c., gratulując dotychczasowych osiągnięć i licząc na dalszą wzorową współpracę.
W 2013 roku rzecznik planuje kontynuowanie aktywnych
działań na rzecz szkolenia lekarzy pełniących funkcje
rzeczników odpowiedzialności zawodowej, zacieśniając
jednocześnie współpracę, wymianę poglądów i doświadczeń pomiędzy rzecznikami ościennych izb lekarskich,
ponieważ dotychczas podjęte inicjatywy w tym zakresie
spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem, jak również przyniosły korzyści w zakresie ujednolicenia postępowań w zgodzie z obowiązującą ustawą o izbach lekarskich
oraz wewnętrznym regulaminem urzędowania rzeczników. Równocześnie, część Zespołu OROZ w Katowicach
podejmuje własne inicjatywy w zakresie doskonalenia
w temacie prawa medycznego (uczestnictwo w studiach
podyplomowych z prawa medycznego współorganizowanych przez naszą izbę), stale dbając o profesjonalizm
swoich działań.
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RUCH SPRAW

RODZAJ
PRZEWINIENIA

Lp.

W TYM

Pozostało
z okresu
poprzedniego

Nowych
wpłynęło

Zakończono
ogółem

Mediacja

Odmowa
wszczęcia

Umorzono

Wnioski
o ukaranie
Sprawy

Osoby

W inny
sposób

Odwołania
do OSL

Uchylone
przez
OSL

Pozostało
na
okres
następny

1

Anestezjologia i intensywna
terapia

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Biegli sądowi, orzecznicy ZUS

0

4

1

0

0

0

0

0

1

0

0

3

3

Chirurgia dziecięca

3

1

3

0

2

1

0

0

0

1

1

1

4

Chirurgia ogólna

20

14

18

0

9

9

0

0

0

8

1

16

5

Chirurgia plastyczna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Chirurgia stomatologiczna

2

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

3

7

Choroby wewnętrzne

30

22

24

0

8

14

1

1

1

4

0

28

8

Ginekologia

7

4

6

0

2

2

1

1

1

3

1

5

9

Medycyna pracy

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

Neurologia

3

3

3

0

2

1

0

0

0

1

0

3

11

Okulistyka

6

2

6

0

2

4

0

0

0

1

0

2

12

Ortopedia i traumatologia

11

10

12

0

3

6

1

1

2

2

0

9

13

Ortopedia i traumatologia
dziecięca

2

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

2

14

Patomorfologia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pediatria

6

4

4

0

1

2

0

0

1

0

0

6

16

Położnictwo

14

3

6

0

2

4

0

0

0

0

0

11

17

Protetyka stomatologiczna

21

12

18

1

5

9

2

2

2

5

2

15

18

Psychiatria

4

8

6

0

5

0

0

0

1

1

0

6

19

Stomatologia dziecięca

2

4

2

0

1

1

0

0

0

1

0

4

20

Stomatologia zachowawcza

3

1

2

0

2

0

0

0

0

1

0

2

21

Inne

57

38

50

1

32

17

1

1

0

15

4

45

191

136

164

2

79

70

6

6

9

43

9

163
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Lp.

RODZAJ
PRZEWINIENIA

Pozostało
z okresu
poprzedniego

Nowych
wpłynęło

Zakończono
ogółem

Mediacja

Odmowa
wszczęcia

Umorzono

Wnioski
o ukaranie
Sprawy

Osoby

W inny
sposób

1

Śmierć

40

16

17

0

2

15

0

0

0

6

1

39

2

Uszkodzenie ciała, powikłania chorobowe

76

64

75

1

30

34

5

5

6

20

5

65

3

Eksperyment nielegalny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Korzyść materialna

8

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

5

Poświadczenie nieprawdy

7

5

8

0

7

1

0

0

0

4

1

4

6

Nieetyczne zachowanie
lekarza

41

44

53

0

33

16

1

1

3

11

2

32

7

Konflikty między lekarzami

4

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

3

8

Naruszenie praw chorych
psychicznie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Inne przyczyny

15

5

10

0

7

3

0

0

0

2

0

10

191

136

164

2

79

70

6

6

9

43

9

163
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RUCH SPRAW
RODZAJ
PRZEWINIENIA

Lp.

W TYM

Pozostało
z okresu
poprzedniego

Nowych
wpłynęło

Zakończono
ogółem

Mediacja

Odmowa
wszczęcia

Umorzono

Wnioski
o ukaranie
Sprawy

Osoby

W inny
sposób

Odwołania
do OSL

Uchylone
przez
OSL

Pozostało
na
okres
następny

1

Anestezjologia i intensywna
terapia

2

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

2

Biegli sądowi, orzecznicy ZUS

3

9

6

0

4

2

0

0

0

4

0

6

3

Chirurgia dziecięca

1

1

1

0

0

1

0

0

0

1

0

1

4

Chirurgia ogólna

16

9

17

0

4

12

1

1

0

8

1

8

5

Chirurgia plastyczna

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Chirurgia stomatologiczna

3

3

2

0

0

2

0

0

0

2

0

4

7

Choroby wewnętrzne

28

16

24

0

10

11

3

3

0

9

1

20

8

Ginekologia

5

4

5

0

0

4

0

0

1

1

0

4

9

Medycyna pracy

0

5

2

0

0

1

1

1

0

0

0

3

10

Neurologia

3

4

3

0

1

2

0

0

0

1

0

4

11

Okulistyka

2

2

3

0

1

2

0

0

0

2

0

1

12

Ortopedia i traumatologia

9

11

11

0

7

4

0

0

0

1

1

9

13

Ortopedia i traumatologia
dziecięca

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

14

Patomorfologia

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

Pediatria

6

4

2

0

0

2

0

0

0

3

0

8

16

Położnictwo

11

4

1

0

1

0

0

0

0

1

0

14

17

Protetyka stomatologiczna

15

15

11

0

5

3

3

3

0

3

0

19

18

Psychiatria

6

7

6

0

3

3

0

0

0

0

0

7

19

Stomatologia dziecięca

4

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

3

20

Stomatologia zachowawcza

2

2

1

0

0

1

0

0

0

0

0

3

21

Inne

45

34

37

0

11

12

13

13

1

9

2

42

163

130

134

0

49

62

21

21

2

45

5

159
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Pozostało
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RUCH SPRAW

Lp.

RODZAJ
PRZEWINIENIA

W TYM

Pozostało
z okresu
poprzedniego

Nowych
wpłynęło

Zakończono
ogółem

Mediacja

Odmowa
wszczęcia

Umorzono

Wnioski
o ukaranie
Sprawy

Osoby

W inny
sposób

1

Śmierć

39

10

19

0

3

15

1

1

0

11

1

30

2

Uszkodzenie ciała, powikłania chorobowe

65

47

52

0

18

28

6

6

0

19

2

60

3

Eksperyment nielegalny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Korzyść materialna

10

5

5

0

0

0

5

5

0

0

0

10

5

Poświadczenie nieprawdy

4

5

4

0

3

1

0

0

0

5

0

5

6

Nieetyczne zachowanie
lekarza

32

52

45

0

22

14

7

7

2

6

2

39

7

Konflikty między lekarzami

3

3

3

0

1

2

0

0

0

1

0

3

8

Naruszenie praw chorych
psychicznie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Inne przyczyny

10

8

6

0

2

2

2

2

0

3

0

12

163

130

134

0

49

62

21

21

2

45

5
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Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Tadeusz Urban

Sprawozdanie z działalności Okręgowego
Sądu Lekarskiego
Lp.

RODZAJ SPRAWY

Liczba

7.4

Uniewinnieni

8

7.5

Ukarani upomnieniem

12

7.6

Ukarani naganą

2

7.7

Ukarani karą pieniężną

1

7.8

Ukarani zakazem pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych ochrony
zdrowia na okres od roku do pięciu lat

-

7.9

Ukarani ograniczeniem zakresu czynności w
wykonywaniu zawodu lekarza na okres od
sześciu miesięcy do dwóch lat

1

7.10

Ukarani zawieszeniem prawa wykonywania
zawodu na okres od roku do pięciu lat

7.11

Pozbawieni prawa wykonywania zawodu

-

8.

Lekarze, w sprawie których uprawomocniło się orzeczenie Sądu I instancji
(orzeczenia OSL od których nie zostało
złożone odwołanie *

14

8.1

Umarzające postępowanie

7

8.2

Uniewinniające

3

8.3

Karzące upomnieniem

2

8.4

Karzące naganą

1

8.5

Karzące karą pieniężną

1

8.6

Zakazujące pełnienia funkcji kierowniczych w
jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia
na okres od roku do pięciu lat

-

8.7

Ograniczające zakres czynności w wykonywaniu zawodu lekarza na okres od sześciu
miesięcy do dwóch lat

1

8.8

Zawieszające prawo wykonywania zawodu na
okres od roku do pięciu lat

-

8.9

Pozbawiające prawa wykonywania zawodu

-

9.

Lekarze, w sprawie których złożono
prawomocne odwołanie do NSL:

1.

Sprawy, które wpłynęły do sądu w ciągu roku
sprawozdawczego*

131

1.1

Liczba lekarzy objętych wnioskami o ukarania
*

35

1.2

Liczba lekarzy, którzy zostali wcześniej ukarani
przez sąd lekarski

2

1.3

Wnioski i zażalenia wymagające rozpatrzenia
na posiedzeniu niejawnym

75

2.

Sprawy pozostałe do rozpoznania na rozprawie
głównej z 2011 roku

11

3.

Sprawy wymagające rozpatrzenia w trybie
niejawnym z 2011 roku

4

4.

Wokandy sądu

120

4.1

Rozprawy główne

16

4.2

Posiedzenia niejawne

75

4.3

Sprawy przekazane do postępowania
mediacyjnego

-

4.4

Protesty wyborcze

-

5.

Postanowienia OSL wydane na wniosek
OROZ (art. 77 ustawy oil):

-

5.1

- o tymczasowym zawieszeniu prawa wykonywania zawodu przez obwinionego

-

5.2

- o ograniczeniu zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza przez obwinionego

6.

Zażalenia na postanowienia OROZ *

85

7.

Orzeczenia OSL
(łączna liczba wydanych orzeczeń prawomocnych i nieprawomocnych)

-

7.1

Liczba lekarzy, których dotyczyły orzeczenia
Sądu I instancji kończące postępowanie przed
OSL wydane na rozprawie głównej *

19

7.2

Liczba lekarzy, których dotyczyły postanowienia Sądu I instancji wydane na posiedzeniach
niejawnych *

4

Liczba lekarzy w stosunku, do których umorzono postępowanie

8

7.3

9.1

- przez ROZ

-

9.2

- przez ukaranego

1

9.3

- przez pokrzywdzonego

9

Wyjaśnienia dotyczące sprawozdania:
Ad.1. Dotyczy to wniosków o ukaranie, zażaleń na
postanowienia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dot. odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego i umorzenia wszczętego
postępowania wyjaśniającego oraz wnioski o zawieszenie postępowania wyjaśniającego na czas trwania
przeszkody i inne.
Ad.1.1. Niektórymi wnioskami o ukaranie objętych
może być kilku lekarzy.
Ad.6. Zażalenia na postanowienia Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dotyczące
odmowy wszczęcia postepowania wyjaśniającego
lub umorzenia wszczętego postępowania, które
wpłynęły do Okręgowego Sądu Lekarskiego po dniu
25.02.2012 r. po wprowadzeniu zmian do regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich
tj, Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu
Lekarzy rozpatrywane są na posiedzeniach jawnych.
Zażalenia, które wpłynęły do dnia podjęcia uchwały
rozpatrywane były na posiedzeniach niejawnych.
Ad.7.1.
Orzeczenie wydane przez Sąd na rozprawie głównej
może dotyczyć jednego lub kilku lekarzy.
Ad.7.2.
Dotyczy to postanowienia Sądu wydane na posiedzeniach niejawnych (umorzenie), ale niezwiązanego ze skargą na postanowienie Rzecznika.
Ad.8.
We wnioskach o ukaranie może być jeden lub kilka
zarzutów. Do każdego z tych zarzutów Sąd musi
orzec o karze, uniewinnieniu lub umorzeniu.
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. Stefan Stencel
mgr prawa

Sprawozdanie Mediatora
Śląskiej Izby Lekarskiej
Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich z dnia
02.12.2009 r. wprowadzono instytucję mediatora. Od
03.02.2010 r. Okręgowa Rada Śląskiej Izby Lekarskiej
powierzyła to stanowisko mojej osobie.
W okresie sprawozdawczym prowadziłem mediacje
w 20 sprawach. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej zlecił 16 spraw, Okręgowy Sąd Lekarski zlecił
jedną sprawę. Na prośbę Prezesa ŚIL prowadziłem dwie
oraz dwie na prośbę członków naszej Izby, przy czym
jednej z nich nie udało się rozpocząć, gdyż Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej sprzeciwił się prowadzeniu
mediacji.

Jedna sprawa dotyczyła mediacji w sprawie rezygnacji
z członkostwa w ORL lekarza tajnego współpracownika
służb TW według IPN.

działów szpitalnych do ośrodków o najwyższej referencji.
Przykrą obserwacją mediatora jest częsty brak solidarności zawodowej w naszym środowisku lekarskim.

W pięciu sprawach udało się doprowadzić do ugody,
w jednej do symbolicznego zadośćuczynienia, zaś w pozostałych udało się doprowadzić do dialogu, zamiast
zaostrzenia konfliktu. Mediacje, w których nie udało się
doprowadzić do ugody, dotyczyły żądań zadośćuczynienia finansowego znacznej wysokości.

Na prośbę prezesa ŚIL odbyło się wspólne posiedzenie
Komisji ds. Etyki Lekarskiej, gdzie omówiono między innymi temat przejęcia w przyszłości stanowiska Mediatora
ŚIL na stanowisko przewodniczącego Komisji ds. Etyki
Lekarskiej.

W tym czasie jako mediator interweniowałem na prośbę
kolegów lekarzy w sprawach przyjęcia do leczenia z od-

dr Zygfryd Wawrzynek
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Sprawozdanie Rzecznika
Praw Lekarzy
W przedstawianym okresie sprawozdawczym do Biura
Rzecznika Praw Lekarzy wpłynęło tylko dziesięć pism
od lekarzy, którzy zwrócili się do Rzecznika z prośbą
o pomoc i podjęcie działań w celu obrony indywidualnych
interesów ich, jako członków Śląskiej Izby Lekarskiej,
z powodu naruszenia dóbr osobistych w związku z wykonywaniem zawodu lekarza. Pragnę zaznaczyć, że wielu
lekarzy dzwoni do Rzecznika z zapytaniami i prośbą
o poradę, lecz większość z nich nie zwraca się z oficjalnym pismem. W moim przekonaniu może to wynikać albo
z niechęci do pisania, albo z braku czasu. Być może też
z tego powodu, iż uzyskują w ich mniemaniu wystarczającą poradę telefonicznie i są nią usatysfakcjonowani.
Wśród spraw, które przewijały się w bieżącym roku,
pozwolę sobie wymienić tylko niektóre. Były to sprawy
dotyczące agresji słownej, zniewag, a nawet gróźb pod
adresem lekarzy ze strony pacjentów lub ich rodzin.
Zgłoszono problem wymuszania ekwiwalentu pieniężnego przez niezadowolonego z usług pacjenta w ramach
zadośćuczynienia, a także zastraszania lekarza dentysty
prokuraturą lub sądem. Rzecznik wstawiał się za lekarzami u pracodawców w związku z konfliktami w miejscu
pracy (podejrzenie mobbingu ze strony pracodawcy; presja ze strony pracodawcy na lekarzach i zmuszanie ich
do zmiany systemu pracy; rozwiązywanie umów o pracę
z rezydentami przed ukończeniem specjalizacji). Rzecznik
interweniował w organach policji w sprawie pomówienia
lekarzy na stronie internetowej.
W 2012 roku Rzecznik pozytywnie zaopiniował jeden

tylko złożony wniosek o przyznanie pomocy finansowej
w związku z utratą pracy przez lekarza.
Jako Rzecznik bardzo często, a w zasadzie w większości
spraw, korzystałam z pomocy prawnej, którą zapewnia
Biuro Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach. Pragnę podkreślić, iż opinie dotyczące poszczególnych zgłaszanych przez lekarzy problemów są opracowywane przez naszych radców prawnych na bieżąco, wręcz
błyskawicznie. Stanowi to dużą, wręcz nieocenioną pomoc
dla Rzecznika – który jest lekarzem, a nie prawnikiem.
Lekarze natomiast w moim odczuciu zbyt rzadko korzystają z pomocy prawnej, która jest zapewniona przez
Okręgową Izbą Adwokacką w Katowicach, na mocy porozumienia zawartego w lutym 2011 r. w przedmiocie
świadczenia pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów. Przypominam, że na mocy tego porozumienia
podjęto współpracę z 15 kancelariami prawnymi, rekomendowanymi przez Izbę Adwokacką. Każdy lekarz, członek ŚIL, ma prawo do jednej w kwartale kalendarzowym,
bezpłatnej porady prawnej dotyczącej typowych sytuacji
faktycznych, co do których możliwe jest udzielenie porady
prawnej bez konieczności pogłębionej analizy prawnej,
analizy dokumentów, dodatkowych spotkań lub uzgodnień telefonicznych.
Uczestniczyłam w spotkaniu Rzeczników Praw Lekarzy Izb
Lekarskich w Polsce, zorganizowanym przez Rzecznika
Praw Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej celem wymiany

własnych, choć skromnych jeszcze doświadczeń i spostrzeżeń oraz celem dokonania ustaleń co do współpracy
między rzecznikami w rozwiązywaniu spraw ogólnych dotyczących środowiska lekarskiego. Na spotkaniu podkreślono, że coraz więcej spraw zgłaszanych do rzeczników
nosi znamiona zniewagi, szkalowania, pomówień, nagannego zachowania ze strony pacjentów, na które lekarz
niejednokrotnie nie ma wpływu. Wobec tego zwróciłam
uwagę na to, że musimy jak najszybciej podjąć działania,
aby tę sytuację poprawić. Należy przede wszystkim doprowadzić do tego, aby zawód lekarza uznawano ponownie
jako zawód wypełniający znamiona „funkcjonariusza
państwowego” i aby lekarzom przywrócono z tego tytułu
chroniące ich przywileje.
W ubiegłym roku udzielałam też jako Rzecznik wywiadów
do prasy.
Pragnę zaznaczyć, że jestem otwarta na wszelkie problemy, z którymi stykają się w swojej pracy zawodowej
lekarze. Nadal chętnie będę udzielać lekarzom wszelkich
porad albo telefonicznie albo w razie potrzeby osobiście.
Wszelkie wnioski można kierować do mnie drogą mailową (e-mail: rzecznikpl@wp.pl) lub pocztą tradycyjną
oraz zgłaszać telefonicznie (numer telefonu służbowego
Rzecznika jest udostępniany zainteresowanym za pośrednictwem Śląskiej Izby Lekarskiej).
Rzecznik Praw Lekarzy ŚIL
w Katowicach
dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Sprawozdanie Pełnomocnika ds. Zdrowia
Lekarzy i Lekarzy Dentystów
Moja działalność jako pełnomocnika na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej rozpoczęła się z chwilą powołania
mnie na to stanowisko przez Okręgową Radę Lekarską
w 2007 r. Stanowisko pełnomocnika było wówczas po
raz pierwszy ustanowione na podstawie postanowienia
Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie organizacji pomocy
lekarzom i lekarzom dentystom, których stan zdrowia
ogranicza lub uniemożliwia wykonywanie zawodu.
Od początku mojej działalności na terenie Izby uczestniczę w ogólnopolskich spotkaniach pełnomocników w Warszawie, które cyklicznie, co około 12 miesięcy, odbywają
się pod patronatem prezesa NRL. Starałam się wdrażać
podjęte na spotkaniach postanowienia na terenie ŚIL. Na
listopadowy zjazd pełnomocników w 2012 r. przygotowałam wykład na temat „Współpraca różnych organów
izby lekarskiej w interwencji wobec lekarza z problemem
uzależnienia i innym problemem zdrowotnym”.
Od 2008 r. na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej działa
biuro pełnomocnika. Przyjmuję w nim lekarzy z różnymi
problemami w każdy piątek i sobotę przez okres kilku
godzin (od 15.00 do 18.00). Na spotkania lekarze są
zapraszani listownie. Każdy list zawiera podstawowe
informacje o zasadach, na jakich funkcjonuje w Izbie pełnomocnik oraz czas i miejsce spotkania, numer telefonu
kontaktowego.
Dane lekarzy zgłaszających się na interwencje do pełno-

mocnika odnotowywane są w dokumentacji poufnej, która jest przechowywana w biurze na terenie Izby. Informacje o mojej działalności znajdują się w naszej gazecie
branżowej „Pro Medico” oraz na stronie internetowej ŚIL.
W 2012 roku spotkałam się z ośmioma lekarzami członkami naszej Izby; pięciu z nich po raz pierwszy zgłosiło
się do mnie z problemem w 2012 roku. W trzech przypadkach lekarze korzystali już z mojej pomocy w latach
poprzednich. Dwóch lekarzy zgłosiło się po interwencji
swoich przełożonych, którzy kontaktowali się ze mną
w ich sprawie.
Wszystkie osoby z problemem uzależnienia podjęły leczenie odwykowe. Dwóch lekarzy skorzystało z terapii
w stacjonarnym ośrodku odwykowym, jeden w dziennym
oddziale terapii uzależnień, a dwóch w poradni odwykowej. Prowadziłam ponadto regularne spotkania z lekarzami, którzy podjęli ze mną współpracę w poprzednich
latach mojej działalności.
W przypadkach lekarzy z problemem uzależnienia ustalałam miejsca w ośrodkach odwykowych stacjonarnych
i ambulatoryjnych, monitorowałam stan zdrowia i postępy terapii. Kilkakrotnie zgłaszali się lekarze – członkowie
rodzin osób z problemem uzależnienia (będący i niebędący lekarzami). Starałam się udzielać im wyczerpujących
informacji i wszelkiej pomocy przy leczeniu osób z rodzin
lekarskich, udzielałam wsparcia i pomocy medycznej

(o ile sytuacja tego wymagała) lekarzom dotkniętym
przez problem alkoholowy w rodzinie. W dwóch przypadkach prowadziłam spotkania z lekarzami cierpiącymi
na inne niż uzależnienie zaburzenia psychiczne. W tych
wypadkach motywowałam ich do regularnego leczenia
psychiatrycznego, zapoznawałam się z wynikami badań oraz kartami informacyjnymi leczenia szpitalnego,
spotykałam się z rodzinami informując o możliwościach
leczenia i wsparcia.
Z prośbą o interwencję w sprawie lekarzy z problemem
uzależnienia i zdrowia psychicznego kontaktowali się ze
mną drogą telefoniczną, mailową i bezpośrednio zarówno członkowie rodziny lekarzy, jak i instytucje (pracodawcy, oddziały szpitalne, w których hospitalizowani
byli lekarze z podejrzeniem istnienia uzależnienia). Nie
wszystkie osoby po telefonie zgłaszały się na umówione
spotkania.
Starałam się nawiązać kontakt ze społecznością Lekarzy
Trzeźwiejących. Kilku lekarzy podało numery telefonów
kontaktowych i zadeklarowało wsparcie w razie potrzeby
niesienia pomocy innemu lekarzowi z problemem uzależnienia.
Pełnomocnik do Spraw Zdrowia Lekarzy
i Lekarzy Dentystów
ORL w Katowicach
Dorota Rzepniewska

II Konferencja „PrzypadkiMedyczne.pl”

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego lek. Mateusz Palczewski – rozpoczęcie konferencji.
lekcję, zarówno pod kątem najnowszych
osiągnięć w medycynie, jak i również kazuistycznych przypadków, które mogą się
przydarzyć każdemu.
Osoby zainteresowane retransmisją zapraszamy na stronę: http://przypadkimedyczne.pl/transmisja.html. Zachęcamy także do

obejrzenia fotorelacji: http://przypadkimedyczne.pl/poprzednie-edycje/107-konferencja-ii/3944-fotorelacja-ii-konferencjaprzypadkimedyczne-pl.html
Mateusz Stolarz

Śląska Izba Lekarska w Katowicach
zaprasza na KURSY I KONFERENCJE
08.05.2013 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„KURS Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ – DLA LEKARZY PRZYGOTOWUJĄCYCH
SIĘ DO EGZAMINU Z KARDIOLOGII LUB
W TRAKCIE SPECJALIZACJI Z KARDIOLOGII
PRZED STAŻEM W PRACOWNI DIAGNOSTYKI INWAZYJNEJ”
Wykład poprowadzi prof. dr hab. n. med.
Andrzej Lekston
10.05.2013 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH"
JAK SKUTECZNIE KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z PACJENTEM”
10.05.2013 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„BÓLE NEUROPATYCZNE I NOCYCEPTYWNE
PO INTERWENCJACH STOMATOLOGICZNYCH”
Wykład poprowadzi dr n. med. Wojciech
Drobek
18.05.2013 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
„ZABURZENIA RYTMU SERCA – INTERPRETACJA ZAPISU EKG. PODSTAWOWE
WIADOMOŚCI Z ZAKRESU ARYTMOLOGII
DLA LEKARZY RODZINNYCH”

Kierownik naukowy dr hab. n. med. Krzysztof
Szydło
23.05.2013 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA DZIECI”
Czas trwania: wykład – 6 godzin dydaktycznych, ćwiczenia – 7 godzin dydaktycznych.
Odpłatność za udział w kursie wynosi 50 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z dopiskiem: resuscytacja dzieci).
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
24.05.2013 (piątek) godz. 16.30
Kurs doskonalący
„NIEDOKRWIENIE MIĘŚNIA SERCOWEGO. INTERPRETACJA EKG ORAZ TESTÓW
OBCIĄŻENIOWYCH – KURS DLA LEKARZY
RODZINNYCH”
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Krzysztof
Szydło
24.05.2013 (piątek) godz. 10.00
lub 21.06.2013 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący – warsztaty
„ODBUDOWA ZĘBA PRZY UŻYCIU WKŁADÓW Z WŁÓKNA SZKLANEGO ORAZ NANOKOMPOZYTU”
Współpraca: 3M ESPE i Kol-Dental

27.05.2013 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.
ASERTYWNOŚĆ W PRACY LEKARZA”
13.06.2013 (czwartek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„KURS PIERWSZEJ POMOCY DLA PERSONELU POMOCNICZEGO GABINETÓW LEKARSKICH I ZAKŁADÓW LECZNICZYCH"
Program kursu dostosowany do programu
szkoleń dla lekarzy. Czas trwania: wykład –
4 godziny dydaktyczne, ćwiczenia – 7 godzin
dydaktycznych. Odpłatność za udział w kursie
wynosi 250 zł
14.06.2013 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH.
STRES I WYPALENIE ZAWODOWE W PRACY
LEKARZA”
29.06.2013 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
„DIAGNOSTYKA HOLTEROWSKA DLA
LEKARZY – INTERPRETACJA ARYTMII,
NIEDOKRWIENIA, DODATKOWE ANALIZY
POMOCNE W OCENIE RYZYKA NAGŁEGO
ZGONU"
Kierownik naukowy dr hab. n. med. Krzysztof
Szydło

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

kursy i konferencje
stomatologia

23 marca 2013 roku we Wrocławiu odbyła się II edycja konferencji poświęconej omówieniu ważnych, często trudnych diagnostycznie i terapeutycznie
przypadków. Wydarzeniu patronowała
Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
W obradach udział wzięło ponad
500 uczestników, a kolejne 1200 oglądało videotransmisję. Tegoroczna edycja
w znacznej mierze poświęcona była dziedzinom zabiegowym – historie pacjentów
przedstawiali m.in. prof. Dariusz Patrzałek, prof. Wojciech Witkiewicz, dr hab.
Lidia Hirnle, dr Krzysztof Ficek, czy dr Jacek Wojtacha. Ciekawe przypadki przedstawili także hematolodzy – prof. dr hab.
Wojciech Młynarski – onkohematolog
i diabetolog dziecięcy z Łodzi oraz dr Maciej Machaczka – hematolog z Karolinska
Institutet ze Sztokholmu.
Zaprezentowane opisy kliniczne pacjentów, ich diagnostyka i przyjęte postępowanie terapeutyczne, które zostały opublikowane w czasopiśmie, stanowią cenną
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Akcja ratunkowa
w gabinecie lekarskim
Liczba lekarzy, którzy uczestniczyli w kursach doskonalących
z resuscytacji krążeniowo-oddechowej w siedzibie ŚIL przekroczyła właśnie tysiąc osób! W ciągu niecałych czterech lat naszych wspólnych zmagań w trakcie ćwiczeń, miałem możliwość
utwierdzenia się w pierwotnym przekonaniu, że najtrudniejsze
okoliczności, w jakich może znaleźć się lekarz ratujący swego pacjenta, mają miejsce w jego gabinecie lub małej poradni. Dlaczego? Ponieważ do względów medycznych dołączają aspekty prawne... We własnym gabinecie lub poradni lekarz odpowiada nie
tylko za pacjenta w ciężkim stanie, ale także za dostępność sprzętu ratującego życie i leków resuscytacyjnych, a także pośrednio
za działania zatrudnionego personelu średniego/pomocniczego.
Tymczasem... skoro dla lekarza bez doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zaistniała sytuacja stanowi poważne wyzwanie, to
o ile bardziej przerasta ona jego skromny personel pomocniczy?
A przecież w tych okolicznościach liczy się każda para rąk do pomocy i każda chwila! Potrzebna jest dobra znajomość aktualnych
schematów postępowania oraz umiejętności wyćwiczone wcześniej na fantomach przy użyciu podstawowego sprzętu ratunkowego.
Dlatego w odpowiedzi na takie zapotrzebowanie oraz prośby
Koleżanek i Kolegów lekarzy, po akceptacji przez Prezydium ORL,
przygotowałem nowy kurs, tym razem przeznaczony dla personelu pomocniczego naszych gabinetów lekarskich/stomatologicznych. Program tego kursu ściśle zintegrowałem z programami
naszych kursów z RKO dla lekarzy, aby ułatwić dobrą współpracę
w Waszych zespołach.

Tylko praktyczne ćwiczenia powtarzane cyklicznie pozwalają na
opanowanie emocji w realnej sytuacji zagrożenia życia. Szczególnie, jeśli cały ciężar akcji musi udźwignąć niedoświadczony zespół.
A często musi… chociażby tylko do przyjazdu ambulansu.
Serdecznie pozdrawiam Koleżanki i Kolegów.
dr Janusz Michalak
Informacje organizacyjne dotyczące kursów z resuscytacji dla lekarzy
i kursów pierwszej pomocy dla personelu pomocniczego znajdą Państwo w stałej rubryce na stronie internetowej ŚIL w zakładce „Kursy
i konferencje”. Bardzo proszę o przekazanie tych informacji wszystkim
zainteresowanym.

Szanowni Państwo
Śląska Izba Lekarska w Katowicach oraz Śląski Uniwersytet
Medyczny zapraszają na
Kurs specjalizacyjny - podsumowujący (atestacyjny)
dla lekarzy specjalizujących się
w chorobach wewnętrznych
Postępy w chorobach wewnętrznych
Numer kursu: 5-705/1-05-228-2013
Termin: 09.09.2013-27.09.2013
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jan Duława
Zgłoszenia na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny
na stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl w zakładce
kursy dla lekarzy.
Formularz można przesłać:
> drogą elektroniczną na adres
e-mail: ksztalcenie@izba-lekarska.org.pl,
> pocztą na adres: Śląska Izba Lekarska,
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49A
> lub faksem na numer: 32 60 44 257.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W pierwszej kolejności na listę uczestników
wpisywani będą członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej.
Kurs bezpłatny.
Miejsce odbywania się zajęć: siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej
40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49A.
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 32 60 44 225

Śląski Uniwersytet
Medyczny

Absolwenci rocznika 1963
(lekarski 1956-1963
stomatologia 1957-1963)
W związku z odnową dyplomu
po 50 latach,
prosimy absolwentów
Wydziału Lekarskiego
i Oddziału Stomatologii
o zarejestrowanie się
w Dziekanacie
Wydziału Zabrzańskiego
u Pani Julity Prabuckiej,
do dnia 30 czerwca 2013 roku.
Adres Dziekanatu:
41-800 Zabrze,
Plac Traugutta 2,
Tel. 32 3705266
e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl
O terminie i programie uroczystości powiadomimy indywidualnie
każdego zarejestrowanego.
Stowarzyszenie Wychowanków ŚUM
prezes Maria Gajecka-Bożek

Zaproszenia
Komisji
ds.Kultury

Wystawa towarzysząca XXXII OZL

Lekarze i artyści

11 maja – pierwszy w Polsce Festiwal
Sztuki Autorstwa Ludzi Medycyny (Zabrze, Teatr Nowy, godz. 19.00) – promocja
lekarzy artystów ŚIL.
Serdecznie zapraszamy również na
imprezy ogólnopolskie organizowane
w najbliższym czasie przez ŚIL:
– 17 maja – Ogólnopolski Koncert Chórów Lekarskich połączony z Mszą św.
w intencji zmarłych Koleżanek i Kolegów (Mikołów, Bazylika św. Wojciecha,
godz. 18.00).
Połączone chóry izb lekarskich z Katowic,
Olsztyna, Szczecina, Białegostoku, Poznania i Warszawy wykonają m.in. utwór
„Magnificat” Johna Ruttera.
– 18 maja – finał III Ogólnopolskiego
Konkursu Fotograficznego „Okiem
Eskulapa”, połączony z wystawą nadesłanych prac (Katowice, Dom Lekarza,
godz. 16.00).
– 18 maja – Ave Maria lekarskie chóry
wystąpią w ramach festiwalu (Czeladź,
Bazylika św. Stanisława, godz. 20.00).
Tradycyjnie od kilku lat Okręgowym Zjazdom Lekarzy towarzyszą wystawy malarstwa i rzeźby zorganizowane przez Komisję ds. Kultury ŚIL. Na wystawie z okazji
XXXII Zjazdu prace prezentowali lekarze:
dr Krystyna Skupień, dr Krystyna Faltus,
dr Lidia Sołtysek, dr Maurycy Porc, dr Gerard Świtalik, dr Stanisław Mysiak oraz
gościnnie położna Katarzyna Knapik.

Ciekawostką były repliki białej broni z różnych zakątków świata wykonane z egzotycznych gatunków drewna przez doktora
Maurycego Porca. Ocenę wystawy niech
przybliży wpis do Księgi Pamiątkowej: „Lekarz czy artysta? Oto jest pytanie. Odpowiedź jest prosta – i jedno i drugie.”
Stanisław Mysiak

Zakład Chorób Metabolicznych Kości przy Katedrze i Klinice
Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i Kolegium Lekarzy
Rodzinnych w Polsce, Oddział Wojewódzki w Katowicach
Zapraszają na konferencję:
„Dwie dekady diagnostyki osteoporozy na Górnym Śląsku – jak
prawidłowo zdiagnozować i leczyć pacjenta z osteoporozą?”,
która odbędzie się 6 września 2013 w Gliwicach
w Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”, ul. Bojkowska 37
(Aula Drewniana, Budynek nr 3)
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz
Konferencja jest organizowana z okazji dwudziestolecia istnienia na Górnym
Śląsku diagnostyki osteoporozy. Jej celem jest przedstawienie aktualnego stanu
wiedzy dotyczącej diagnozowania i leczenia pacjentów z osteoporozą lekarzompraktykom. Grono wykładowców to wybitni znawcy zagadnień metabolizmu
kostnego z różnych ośrodków akademickich, którzy przedstawią state of art
w tej dziedzinie tak, by każdy uczestnik otrzymał informacje przydatne w codziennej pracy z pacjentami.
Prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji do 31.08.2013 r.
i wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
www.pmr.org.pl

Szanowne
Koleżanki i Koledzy
Uprzejmie informujemy, że

w dniach 5-8.06.2013 r.
odbędzie się

wyjazdowe spotkanie
integracyjne
dla Lekarzy Emerytów
i Rencistów w Berlinie.
Chęć uczestnictwa
prosimy zgłaszać
u Pani Bogusławy Blecharz,
pod nr. tel. 32 60-44-260.
Wszystkich chętnych
Lekarzy Emerytów i Rencistów
serdecznie zapraszam
na wyjazdy integracyjne:
– w lipcu i sierpniu br. wyjazd
na grilla do Ustronia z jednym
noclegiem
– we wrześniu trzydniowy
wyjazd Doliną Popradu.
Szczegóły wyjazdów dla osób
zainteresowanych zostaną
podane w późniejszym terminie.
Z poważaniem
przewodnicząca
Komisji ds. Emerytów
i Rencistów
Irena Utrata
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Uprzejmie informujemy,
że projekt Śląskiej Izby Lekarskiej
„Pro Doctore – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych
w Województwie Śląskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów
i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego
został przyjęty do realizacji.
W ramach projektu w ciągu dwóch lat zorganizowanych zostanie
16 edycji kursów specjalizacyjnych „Zdrowie Publiczne”.
W kursach będą mogli uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali,
bądź zatrudnieni na terenie województwa śląskiego.
Kursy będą bezpłatne.
Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2013 roku.
Szczegółowe informacje będą dostępne na stronie internetowej
Śląskiej Izby Lekarskiej: www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore

wspomnienie

śp. dr n. med. Bogusław Wojciechowski
(1939-2013)

„Żegnając przyjaciela, kocha się go najdłużej”
28 marca 2013 r. na bytomskim cmentarzu Mater Dolorosa pożegnaliśmy Doktora
Bogusława Wojciechowskiego – członka
Bytomskiego Klubu Lekarza Seniora.
Znamienity teolog i filozof, doktor honoris causa KUL-u, ksiądz Jan Twardowski
powiedział: „Żegnając przyjaciela, kocha
się go najdłużej”. W ten smutny marcowy
dzień naszego Kolegę żegnało liczne gremium przyjaciół oraz członków Bytomskiego Klubu Lekarza Seniora, z przewodniczącą, dr Janiną Szudak. Przybyliśmy
z potrzeby serca, żeby w ostatniej drodze
odprowadzić jakże bliskiego nam Przyjaciela. Zawodowa droga naszego Kolegi
zaznaczyła na niej ślad nie do zapomnienia, a nam i pacjentom utrwalą się po Nim
wspomnienia.
Dr n. med. Bogusław Wojciechowski był
wspaniałym człowiekiem, znakomitym
lekarzem – specjalistą urologiem, który zaskarbił sobie uznanie przełożonych
i pacjentów, działając na terenie aglomeracji bytomsko-tarnogórskiej, pełniąc
funkcję ordynatora Oddziału Urologicznego w Szpitalu Specjalistycznym nr 1
w Bytomiu oraz w Szpitalu Miejskim nr 1

w Tarnowskich Górach. Był też lekarzem
orzecznikiem w tarnogórskim ZUS-ie oraz
długoletnim lekarzem Pogotowia Ratunkowego w Bytomiu. Szczególną estymą
darzył sportowców, będąc lekarzem sportowym sekcji piłkarskiej KS Polonia Bytom,
sekcji koszykówki bytomskich „Bobrów”
oraz sekcji bokserskiej KS Szombierki. Jeszcze niedawno w Klubie Lekarza Seniora
toczyliśmy z Bogusiem dysputę o niedomaganiach służby zdrowia, lecz niestety,
nieubłagana choroba przerwała Jego życiową nić i bliski naszemu sercu Przyjaciel
odszedł na wieczny lekarski dyżur. Celowo
piszę „Boguś” – nie bardziej formalnie, będąc przekonany, że On tak by sobie życzył.
Z tą natrętną myślą o odejściu Bogusia nie
możemy się pogodzić, ogarnia nas, lekarzy, poczucie bezradności, niczym niezasłużonej krzywdy z końcowym stwierdzeniem, iż na tym łez padole już nigdy więcej
Go nie zobaczymy.
Drogi naszemu sercu Bogusiu! Odchodzisz na wieczny odpoczynek, w smugę
ciemności, ale pozostawiasz po sobie
smugę jasności.
Z wyrazami głębokiego bólu i nieutulo-

nego żalu łączymy się z Jego ukochaną
małżonką Marylą, która przez wiele miesięcy choroby męża w sposób czynny Go
wspierała. Wyrazy współczucia przekazujemy całej Rodzinie.
Swoim odejściem sprawiłeś wielką wyrwę w naszej świadomości, ale będziesz
z nami duchem i wówczas zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.
Spoczywaj w spokoju. Requiescat in pace.
Bardzo sobie zasłużyłeś na naszą pamięć.
Cześć Twojej pamięci.
lek. Jerzy Sałabun
Członek Bytomskiego
Klubu Lekarza Seniora
(na podstawie laudacji wygłoszonej
podczas uroczystości pogrzebowych)
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śp. dr
Konrad
Kozarski

(1937-2013)
Zawsze wierny
maksymie
„dum spiro, spero”…

Z potrzeby serca wspominamy naszego
nieodżałowanego przyjaciela Konrada,
z którym niedawno wspólnie obchodziliśmy 50-lecie dyplomu lekarza dentysty.
Konrad wyróżniał się szczególnymi cechami, kierując się przede wszystkim empatią do każdego szukającego pomocy,
której nigdy nie odmawiał. Oddany był
chorym, w pełni realizując powołanie
lekarza, co zaowocowało wielkim szacunkiem i przyjaźnią pacjentów oraz koleżanek i kolegów lekarzy. Był po prostu
bardzo lubiany. Dla przyjaciół miał zawsze
czas, zawsze miły, serdeczny i uśmiechnięty. Chętnie brał udział w różnych spotkaniach organizowanych w Opolskiej
i Katowickiej Izbie Lekarskiej.
Mieszkał w Kolonowskich koło Opola. Ukończył liceum w Lublińcu i podjął
studia w Śląskiej Akademii Medycznej
w 1955 r., ukończone dyplomem lekarza
dentysty w 1962 r. Pracował w Wiejskim
Ośrodku Zdrowia w Fosowskim potem
Kolonowskim i Przychodni Kolejowej.
Zdobył II stopień specjalizacji w stomatologii zachowawczej. Wielokrotnie był
odznaczany.
Pomimo choroby, żył aktywnie, z optymizmem, wierny maksymie „Dum spiro,
spero”. Podróżował, miał szerokie zainteresowania. Dużo czytał i gromadził książki, którymi chętnie obdarowywał.
Żegnamy Konradzie. Zawsze zostaniesz
w naszych sercach i pamięci.
Weronika Mandrysz-Nowacka,
Halina Rybicka-Stasiów
i przyjaciele

wspomnienia

śp. prof. dr hab.
Elżbieta Marszał
(1939-2012)

Była dla nas
niedoścignionym
wzorem lekarza…
Prof. dr hab. Elżbieta Marszał urodziła się
dnia 16 kwietnia 1939 r. w Gdyni, gdzie
Jej ojciec – budowlaniec pracował nad
umocnieniami polskiej placówki na Westerplatte.
Tuż przed wybuchem wojny rodzina
powróciła do swego stałego miejsca zamieszkania w Wilnie, w którym przeżyła
okres okupacji.
Na skutek przesiedlenia do Polski w jej
nowych granicach, wraz z rodziną znalazła się w Szczecinie. Kiedy zaczęła się
budowa Nowej Huty, ojciec wraz z rodziną został przeniesiony do Krakowa.
Tutaj prof. Elżbieta Marszał ukończyła
szkołę średnią oraz w latach 1956/19571960/1961 studia medyczne na Akademii
Medycznej w Krakowie.
Po zawarciu małżeństwa w 1962 r.
z prawnikiem, pracownikiem naukowym
z Poznania, zamieszkała z mężem w tymże mieście. W 1967 r. urodziła córkę, swe
jedyne dziecko. Tutaj rozpoczęła pracę
zawodową jako stażysta, lekarz, a po
uzyskaniu specjalizacji I stopnia jako lekarz pediatra. W ostatnich latach pobytu
w Poznaniu zajmowała się noworodkami,
będąc jednocześnie pod opieką naukową znakomitego pediatry prof. Olecha
Szczepskiego.
Od 1 kwietnia 1970 r. prof. Elżbieta Marszał rozpoczęła pracę w II Klinice Pediatrii
ŚAM w Katowicach, którą kierował prof.
dr hab. Mieczysław Krauze, wykazujący
szczególne zainteresowanie neurologią
dziecięcą. Podążając w tym kierunku, za
zainteresowaniami szefa, uzyskała specjalizację II stopnia z pediatrii oraz specjalizację I stopnia z neurologii i specjalizację II stopnia z neurologii dziecięcej.
Przez szereg lat pełniła obowiązki ordynatora oddziału neurologii dziecięcej
w II Klinice Pediatrii ŚAM w Katowicach.
W 1975 r. uzyskała stopień doktora nauk
medycznych, a w 1988 r. stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk medycznych. Od dnia 1 lutego 1990 r. powołana
została na stanowisko docenta w Śląskiej
Akademii Medycznej w Katowicach.
W 1999 r. nadano Jej tytuł naukowy
profesora nadzwyczajnego, a w 2004 r.
powołano na stanowisko profesora zwy-

czajnego w tejże Akademii. Po przeniesieniu Kliniki Pediatrii do nowo otwartego
Instytutu Pediatrii w Katowicach-Ligocie
przy ul. Medyków 16, Oddział Neurologii
Dziecięcej rozrósł się do 60 łóżek. Znalazło w nim zatrudnienie liczne grono specjalistów, w tym kilku adiunktów Pani Profesor. Powstały więc warunki personalne
i lokalowe do powołania odrębnej Kliniki
Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego, której kierownikiem została prof. Elżbieta Marszał, pełniąc tę funkcję do czasu
przejścia na emeryturę. Powołana placówka naukowa, dydaktyczna i lecznicza
rozwijała się dynamicznie, promieniując
na całą Polskę.
Głównymi obszarami zainteresowań naukowych Pani prof. Elżbiety Marszał były
padaczka oraz postępujące encefalopatie. Oprócz monografii, swe liczne prace
naukowe publikowała w kraju, jak i za
granicą.
Prof. Elżbieta Marszał była osobą rzetelną i wymagającą, stanowiła i będzie dla
nas zawsze stanowić niedościgniony
wzór zachowań lekarskich. Za naczelny
cel swej pracy uznawała niesienie pomocy chorym dzieciom, często z objawami
o charakterze napadowym lub niepełnosprawnością, a uzyskiwane pozytywne
efekty leczenia sprawiały jej ogromną
satysfakcję. Klinika Neurologii Dziecięcej,
którą stworzyła, zawsze będzie się nam
kojarzyć z Jej nazwiskiem i dokonaniami.
Poza Uczelnią, w której pracowała, wspierała przez wiele lat swą wiedzą i doświadczeniem Ośrodek dla Dzieci i Młodzieży
Niepełnosprawnej w Rusinowicach, prowadzony przez Caritas Diecezji Gliwickiej.
Przez dwie kadencje przewodniczyła Polskiemu Towarzystwu Neurologów Dziecięcych.
Wiedzę i doświadczenie prof. Elżbiety
Marszał docenił minister zdrowia, powołując Ją na stanowisko pierwszego konsultanta krajowego z zakresu neurologii
dziecięcej. Funkcję tę pełniła, pomimo
zmian na stanowisku ministra, do czasu
rezygnacji z powodu rozwijającej się choroby.
Prof. Elżbieta Marszał zmarła 20 grudnia
2012 r.
dr Jerzy Pietruszewski
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość,
że 13 kwietnia 2013 r., w wieku 95 lat zmarł
śp. dr n. med.

Jan Ornowski

Specjalista organizacji ochrony zdrowia.
Uczestnik Kampanii Wrześniowej 1939 roku.
Odznaczony medalem GLORIA MEDICINAE,
Dyrektor Woj. Wydz. Zdrowia
i Opieki Społecznej w Katowicach (1958-1975),
Zastępca Dyrektora Instytutu
Medycyny Pracy w Sosnowcu (1975-1993).
Rodzinie, Najbliższym i Przyjaciołom
składam wyrazy serdecznego współczucia
Jacek Kozakiewicz
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
Reklama

szukam pracy
Lekarz otolaryngolog i lekarz medycyny pracy szuka dodatkowego
zatrudnienia w Tychach i najbliższej okolicy; tel. 604 544 204
Lekarz specjalista kardiolog poszukuje pracy w okolicach Katowic,
Sosnowca; tel. 533 592 572
Specjalista ortodonta podejmie współpracę w Gliwicach w zakresie
świadczenia usług ortodontycznych w gabinecie stomatologicznym
z kompleksową ofertą rynkową. Do rozważenia kontrakt w ramach umowy z NFZ; e-mail: ortodoncja.gliwice@gmail.com, tel. 535 854 554
Pediatra, specjalista medycyny rodzinnej, 20-letnie doświadczenie zawodowe, szukam pracy w Por. Dziecięcej na pełny etat, kontrakt w okolicach
Oświęcimia; tel. 606 220 879
Reklama
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