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Z mojego punktu

widzenia

„Cele biznesu i medycyny są rozbieżne.
W biznesie jest klient. Pacjent nie jest moim
klientem!” – powiedział dosadnie jeden ze
znanych profesorów podczas spotkania poświęconego dylematom dzisiejszej praktyki
lekarskiej. Tymczasem, zarówno nazewnictwo narzucane nam przez NFZ i Ministerstwo
Zdrowia, jak i obecna struktura polskiej ochrony zdrowia, kształtują relację lekarz – chory na
poziomie „usług”. Czy mamy się w tej sytuacji
dziwić naszym pacjentom, że stają się coraz
bardziej roszczeniowi, że próbują „rozliczać”
lekarza niemal tak, jak dostawców owych
usług? Czy nie jest konsekwencją tego zjawiska np. postawa niektórych rodzin pacjentów
wobec powikłań w trakcie skomplikowanych
operacji czy leczenia pooperacyjnego? „Naprawiony kran nie może przecież cieknąć,
podrasowane auto ma wyraźnie lepiej jeździć,
dlaczego oni mówią, że się nie udało? Na pewno popełnili błędy, byli niestaranni, zmęczeni,
zlekceważyli problem…” I tak napędza się ta
machina. Dodatkowym elementem jest coraz
bardziej agresywna kultura masowa, w której
panuje kult młodości i zdrowia, wykluczając
refleksję nad starzeniem i jego nieuchronnymi skutkami. Człowiek nie jest „produktem
seryjnym” z gwarancją dobrego funkcjonowania przez co najmniej sto lat, o czym zapominają i urzędnicy, tworzący nam prawo, media
nagłaśniające niektóre przypadki medyczne,
i niekiedy sami pacjenci.
O tym między innymi mówiliśmy podczas
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który
zgromadził nie tylko delegatów, ale i wielu gości. Dla mnie szczególnym akcentem
była uroczystość wręczenia wielu odznaczeń
i medali, przede wszystkim – po raz pierwszy

W

w historii śląskiego samorządu lekarskiego –
wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”,
w uznaniu wieloletniej, wybitnej działalności
i szczególnych zasług na polu kształcenia podyplomowego, w tym pełnienia funkcji kierownika specjalizacji. Cieszę się, że będziemy
cyklicznie przyznawać to wyróżnienie. Dbałość o kształcenie podyplomowe jest jednym
z priorytetów programowych naszej Izby,
chcemy docierać do jak najszerszej grupy
Koleżanek i Kolegów. Dlatego proszę o przysyłanie propozycji programowych kursów
i szkoleń – jakie tematy powinny się Waszym
zdaniem wśród nich znaleźć, jakie problemy
powinny być poruszone w wykładach, postaramy się je uwzględnić w naszych planach
szkoleniowych.
Jasno, prosto, przejrzyście i bez wątpliwości
interpretacyjnych – tak powinny być konstruowane przepisy prawa medycznego, a szczególnie te mające największą moc sprawczą:
ustawy, zarządzenia i rozporządzenia. Ale nie
są. Tak jest ze stworzonym przez NFZ „labiryntem specjalizacyjnym”, w którym znalazła się
niemała grupa lekarzy. Jednym ze znanych
nam przykładów jest uniemożliwienie pracy w ramach świadczeń gwarantowanych
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego lekarzom
z I stopniem specjalizacji w wielu dziedzinach
medycznych, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami. Traktowanie lekarzy mających specjalizację I stopnia jak nieposiadających żadnej specjalizacji, eliminuje doświadczonych
fachowców, cieszących się zaufaniem pacjentów, powodując nie tylko dyskryminację,
ale wobec braku dostatecznej liczby lekarzy
specjalistów, działa na szkodę chorych. XXXIV
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OZL wystąpił z apelem w tej sprawie, podobnie jak – po raz kolejny – o zwiększenie liczby
miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza przyznawanych w trybie rezydenckim. Tymczasem
w planach ministra, w tzw. „pakiecie antykolejkowym” jest powierzanie pielęgniarkom
niektórych lekarskich obowiązków, tj. możliwość ordynowania niektórych leków lub wyrobów medycznych.
Nadal walczymy o zmniejszenie „pączkujących" obowiązków administracyjnych, wynikających z ustalonego przez NFZ systemu dokumentowania i sprawozdawczości. Fundusz
tak dalece „ustawia” nam pracę, że przypomina się zawołanie Stanisława Leca: „Gdyby
tak od razu każdy zrozumieć mógł, że lepsza
droga bez drogowskazów, niż drogowskazy
bez dróg!”
Wspominamy często, co jest nie tak, co nam
utrudnia leczenie pacjentów, co trzeba zmienić, stąd minorowy ton wielu wypowiedzi
i komentarzy – w dyżurkach lekarskich i na
większym forum. Ale musimy dostrzegać też
nasze sukcesy i niemałe osiągnięcia, zwłaszcza w trudnej rzeczywistości polskiej ochrony zdrowia. Przypominam sobie wypowiedź
prof. Andrzeja Szczeklika: „W każdym zawodzie istnieją sytuacje esencjalne, które odsłaniają jego istotę. W medycynie jest to spotkanie dwóch ludzi. Chorego z lekarzem”. To
są niejednokrotnie piękne spotkania, dające
nam wiele satysfakcji i pozwalające nabrać sił
oraz wewnętrznego spokoju. I takich właśnie
spotkań życzę Wam w nadchodzących majowo-czerwcowych, słonecznych dniach.
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Od redakcji

„Człowiek w teatrze życia codziennego” to słynne sformułowanie socjologa
Ervinga Goffmana. W uproszczeniu, jego praca z 1956 r. mówi o tym, że każdy
z nas gra określone role, a obserwatorzy odbierają dekoracje, powierzchowność,
sposób bycia, przywiązują znaczenie do drobnych zachowań na poziomie dosłownym, ogólnym i abstrakcyjnym. W każdym momencie jesteśmy aktorami, mającymi swoją „widownię”. Ponieważ najbardziej podstawowa definicja teatru polega na
spotkaniu dwóch osób – aktora i widza, porównania socjologiczne wg Goffmana
ze spotkaniem lekarza z pacjentem nasuwają się same (o tym spotkaniu pisze też
dr Jacek Kozakiewicz w felietonie na sąsiedniej stronie). Najważniejsze jest „zaufanie do roli”. Oczekujemy od lekarza określonego rytuału zachowań, który wzmacnia nasze zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. To rodzaj idealizacji, czyli modelowanie i modyfikowanie „występu” tak, by był zgodny z rolą. Kiedy np. lekarz nie
ruszając się od swojego biurka rzuca tylko okiem na zmianę na skórze (…czy to
aby nie czerniak, panie doktorze?) i mówi jedynie „to nic takiego”, bo WIE i WIDZI,
pacjent nie jest uspokojony. Potrzebuje „wejścia w rolę lekarza” z całym sztafażem
znaków. „Publiczność może opacznie zrozumieć znaczenie, jakie miał znak w interpretacji nadawcy, który dla niego mógł być mimowolny lub nie mieć znaczenia” – pisze
Goffman. Dlatego tak zbulwersował kilka lat temu przypadek lekarza, który będąc
świadkiem, w publicznym miejscu, zasłabnięcia i upadku jakiegoś człowieka, nie
ruszył się z miejsca, tłumacząc potem, że WIDZIAŁ, iż od razu nastąpił zgon, bo
ma ogromne doświadczenie. Nie mylił się. Ale wobec obserwatorów wypadł z roli
lekarza, od którego oczekuje się owej fasady i „arystokratyzmu lekarskiego”, związanego z rolą, jaką na siebie przyjął na całe życie. Spotkanie aktora i widza, lekarza
i chorego, człowieka z człowiekiem, może być misterium, które jest pozytywnym
przeżyciem, albo fałszywym przekazem, złym spektaklem, w którym obie strony
grają źle obsadzone role.
***
Ten numer „Pro Medico” niemal w całości zdominowała tematyka zjazdowa, po
XXXIV OZL. Myślę, że warto przeczytać apele, jakie podjął Zjazd, czy sprawozdania
z działalności samorządu lekarskiego za ubiegły rok. Dokładna, rzetelna informacja
jest wszak potęgą i władzą, a kto chciałby się sam władzy pozbawiać?
Nadesłane nam teksty publicystyczne, relacje i reportaże opublikujemy w czerwcowo-lipcowym wydaniu pisma.
Grażyna Ogrodowska
zastępca redaktora naczelnego
g.ogrodowska@izba-lekarska.org.pl
Komunikat

Komisja Kultury i Komisja Młodych Lekarzy
ogłaszają

KONKURS DOKTOR ArT
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XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy

O konieczności dialogu

Delegaci XXXIV OZL.
kuleje, nie leżą po naszej stronie. Jesteśmy
zawsze otwarci na prawdziwą współpracę
i Pańskie dzisiejsze deklaracje odbieram
jako szczerą potrzebę partnerskiego dialogu, za co w imieniu samorządu serdecznie
dziękuję.
Prezes odniósł się również do kwestii
wielkości nakładów na ochronę zdrowia,
zwracając uwagę, że w Polsce ze środków
publicznych przeznacza się jedynie 4,5%
produktu krajowego brutto, co plasuje
nas na szarym końcu wśród krajów euro-

pejskich. A już przed wieloma laty polscy
eksperci podkreślali, że poziom 6% PKB
stanowi niezbędne minimum.
ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA

fot.: Anna Zadora-Świderek

W trakcie Zjazdu przeprowadzono również wybory uzupełniające na wakujące
miejsca dla lekarzy dentystów: dwóch do
ORL i trzech do OSL. W ich wyniku w Radzie dodatkowo zasiedli: dr Zbigniew
Puszczewicz i dr Anna Wąsek, a szeregi
sędziów Sądu zasilili: dr Agnieszka Machorowska-Pieniążek, dr Tadeusz Morawiec oraz dr Ewa Solarska-Słonicz.
Na Zjazd przybyło wielu gości, a wśród
nich także podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, dr Igor RadziewiczWinnicki, który w krótkim wystąpieniu
między innymi zaapelował do samorządu
lekarskiego o współpracę i kontynuowanie merytorycznej dyskusji, mającej na
celu rozwiązywanie problemów, z którymi boryka się ochrona zdrowia w naszym
kraju. Minister bardzo ogólnie przedstawił także założenia tzw. „pakietu kolejkowego” oraz przyznał, że obecnie nie jest
brane pod uwagę zwiększenie nakładów
na ochronę zdrowia z budżetu państwa.
Jego słowa wywołały konsternację wśród
zgromadzonych na sali delegatów i spotkały się z ripostą prezesa ORL Jacka Kozakiewicza.
– Rozmowy między ministerstwem a samorządem lekarskim są bardzo ważne, ale powody tego, że ostatnio komunikacja mocno

fot.: Anna Zadora-Świderek

W cztery miesiące po Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym inaugurującym
VII kadencję śląskiego samorządu, 5 kwietnia 2014 r. zebrał się XXXIV Okręgowy
Zjazd Lekarzy, którego głównym zadaniem było uchwalenie budżetu Izby na
2014 rok. Ponadto delegaci przyjęli sprawozdania z działalności za 2013 rok
i udzielili absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej (ORL), Okręgowemu Sądowi
Lekarskiemu (OSL), Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej
(OROZ) i Okręgowej Komisji Rewizyjnej.

Prezydium Zjazdu, od lewej: doc. Katarzyna Ziora, dr Rafał Kiełkowski, dr Jan Cieślicki
i dr Gabriela Muś.

W trakcie uroczystej części Zjazdu zostały
wręczone wyróżnienia i medale, o nadanie których wnioskowano z inicjatywy
Jacka Kozakiewicza, prezesa ORL. Złote
Medale za Długoletnią Służbę, przyznane
jesienią ubiegłego roku, z rąk wicewojewody śląskiego Piotra Spyry otrzymali:
dr Janina Kierat, dr Eryk Kwapuliński,
dr Józef Meisel, dr Henryk Potyrcha
i dr Stefan Stencel. Następnie prezes Kozakiewicz wraz z dr. Stefanem Stenclem,
wiceprzewodniczącym OSL i dr. Tadeuszem Urbanem (OROZ), wręczyli trzy
Złote Odznaczenia „Zasłużony dla Lekarzy
– Pro Medico”. Na marcowym posiedzeniu
Kapituły Odznaczeń Wyróżnień i Medali
Śląskiej Izby Lekarskiej zapadła decyzja,
aby tą prestiżową nagrodą samorządową
uhonorować Śląski Uniwersytet Medyczny, w imieniu którego odznaczenie
przyjął prof. Przemysław Jałowiecki,
rektor SUM, a także wieloletnią dyrektor
Biura ŚIL – mgr Wandę Galwas-Prasałek
ciąg dalszy na str. 4
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ciąg dalszy ze str. 3

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Głosowanie nad apelami XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
oraz członka ORL i szefa Komisji Sportu
i Rekreacji ORL, dr. Jerzego Pabisa. Ponadto Srebrne Odznaczenia „Zasłużony
dla Lekarzy Pro Medico” otrzymali: dr Zenon Cholewa, dr Jacek Gawron, dr Marek Hawranek, dr Jadwiga Miklasińska,
dr Józefa Niemcewicz, dr Dorota Orłowska, dr Władysław Stefański. Wręczono

również Medale za Wybitne Osiągnięcia
Pozamedyczne, których laureatami zostali znakomici lekarze – artyści: dr Grzegorz
Góral i dr Krystyna Skupień.
Na Zjeździe po raz pierwszy w historii
Izby przyznano ustanowione w 2013 r.
wyróżnienie „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy”. Okolicznościowy dyplom i statuetkę

Według sprawozdania Komisji Mandatowej, w Zjeździe uczestniczyło
153 delegatów, a tym samym frekwencja wyniosła 58%.
PREZYDIUM ZJAZDU:
przewodniczący: dr Rafał Kiełkowski, zastępcy przewodniczącego: dr Jan
Cieślicki i doc. Katarzyna Ziora
sekretarz: dr Gabriela Muś, zastępcy sekretarza: dr Krystyna Faltus, dr Wacław Kozioł, dr Aleksandra Sommerlik-Biernat i dr Urszula Zimoń
KOMISJA MANDATOWA:
przewodniczący: dr Janusz Heyda
członkowie komisji: dr Tadeusz Urban i dr Jerzy Rdes
KOMISJA REGULAMINOWA:
dr Danuta Korniak, dr Wojciech Marquardt, prof. Stefan Pojda, dr Stefan
Stencel
KOMISJA WNIOSKÓW I UCHWAŁ:
przewodniczący: dr Mieczysław Dziedzic
zastępca przewodniczącego: dr Ryszard Szozda
sekretarz: dr Ewa Paszek
członkowie komisji: dr Teresa Bieńko, dr Urszula Charciarek, dr Zbigniew
Puszczewicz, dr Andrzej Sielańczyk i dr Andrzej Tyczyński
KOMISJA SKRUTACYJNA:
przewodniczący: dr Janusz Milejski
sekretarz: dr Alina Stępnik-Mardzyńska
członkowie komisji: dr Wojciech Drozd, dr Jacek Gawron, dr Paweł Gucze,
doc. Jarosław Markowski, dr Jerzy Pabis, dr Zygmunt Szwed

otrzymały: prof. Irena Krupka-Matuszczyk i dr Halina Książek-Bąk. O wyróżnienie ich działalności na rzecz kształcenia
i doskonalenia podyplomowego, w tym
pełnienie funkcji kierowników specjalizacji wielu lekarzy i lekarzy dentystów,
wnioskowały dr Halina Borgiel-Marek
i dr Danuta Korniak.
Na forum Zjazdu odznaczenie państwowe, Złoty Krzyż Zasługi, przyznany przez
prezydenta RP, na wniosek wojewody
śląskiego, z inicjatywy dr. Tadeusza Urbana (OROZ), odebrał dr Jacek Kozakiewicz.
W ten sposób uhonorowane zostały zasługi prezesa ORL w działalności na rzecz
ochrony zdrowia. (Krótkie charakterystyki
laureatów publikujemy na dalszych stronach naszego pisma. Skrócone biografie
lekarzy odznaczonych Złotym Medalem za
Długoletnią Służbę przedstawiliśmy w „Pro
Medico”, nr 210 z lutego 2014).
U PROGU VII KADENCJI
Prezes ORL Jacek Kozakiewicz w sposób
syntetyczny przedstawił działania podejmowane przez śląski samorząd lekarski VII
kadencji. Początek 2014 roku stanął pod
znakiem kontrowersji związanych z czasem pracy i liczbą miejsc, w których lekarze na różnych zasadach wykonują swój
zawód. Nie są to nowe zagadnienia, bo
– jak zauważył prezes – w tych sprawach
śląska Izba już wielokrotnie zabierała głos
informując władze, a także opinię publiczną, o problemach związanych z niedostateczną liczbą lekarzy i lekarzy dentystów
w naszym kraju, sytuacji demograficznej
i groźbie powstania luki pokoleniowej
oraz utrudnionym dostępie do kształcenia specjalistycznego.
– Utrzymanie ciągłości funkcjonowania
szpitali i poradni w Polsce przede wszystkim
możliwe jest jedynie dzięki oddanej pracy lekarzy, bowiem czas ich pracy bardzo często
przekracza wymiar jednego etatu. Polscy
lekarze i lekarze dentyści także po osiągnięciu wieku emerytalnego w różnych formach
kontynuują swoją pracę zawodową – informował prezes i przytaczał dane z których
wynika, że wśród praktykujących lekarzy
i lekarzy dentystów ŚIL, blisko 14% jest
w wieku 65 lat lub więcej.
– Brak lekarzy i specjalistów wielu dziedzin
medycyny to efekt wieloletnich ograniczeń
i zaniedbań w systemie kształcenia przed–
i podyplomowego – konstatował prezes,
jednocześnie przypominając, że w tej

APELE
XXXIV OZL w Katowicach przyjął aż dziewięć apeli, z których większość skierowana została do ministra zdrowia. Delegaci
wezwali do zwiększenia liczby miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza w trybie rezydenckim, bo przyznana w ubiegłym roku
liczba trzech tysięcy takich etatów w skali
kraju jest niewystarczająca w stosunku do
zapotrzebowania na świadczenia lekarzy
specjalistów. Obradujący zaapelowali tak-

fot.: Anna Zadora-Świderek

kwestii w ciągu ostatnich lat samorząd
już wielokrotnie interweniował. Także
delegaci na ostatnim, grudniowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe przyjęli
stanowisko wyrażające sprzeciw wobec
niewystarczającej liczby miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza w trybie rezydenckim.
Ten głos doczekał się w lutym br. odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia: pisma,
w którym stwierdzono m.in., „że liczba
etatów rezydenckich przyznawanych
przez ministra zdrowia jest ściśle uzależniona od sytuacji finansowej budżetu
państwa”.
W swoim wystąpieniu prezes Kozakiewicz poruszył także kwestię eliminowania
z systemu specjalistycznych świadczeń
finansowanych ze środków publicznych
doświadczonych lekarzy z I0 specjalizacji.
– W sytuacji niedostatecznej liczby specjalistów rezygnacja z potencjału, kwalifikacji
i wieloletniego doświadczenia „jedynkowiczów” wydaje się być niezrozumiała – mówił prezes, jednocześnie przypominając,
że lekarze z I0 specjalizacji posiadają obecnie minimum siedmioletnie doświadczenie w danej dziedzinie, ponieważ egzaminy w tym trybie można było zdawać
do wiosny 2007 r. Na zakończenie doktor
Kozakiewicz poinformował zgromadzonych, że sprawy, nad którymi w ostatnich
miesiącach pracował śląski samorząd, zostały przedstawione w formie projektów
uchwał i apeli na marcowym XII Krajowym
Zjeździe Lekarzy w Warszawie, gdzie spotkały się z aprobatą i po konsultacjach na
forum Zjazdu ostatecznie zostały przyjęte. Propozycje naszej Izby znalazły swoje
odzwierciedlenie w Apelu nr 1 KZL do
ministra zdrowia i prezesa NFZ w sprawie
wykonywania świadczeń specjalistycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów
z I stopniem specjalizacji, Apelu nr 2 KZL
do ministra zdrowia o podjęcie działań
na rzecz poprawy warunków kształcenia
specjalizacyjnego oraz w Apelu nr 8 KZL
skierowanym do Naczelnej Rady Lekarskiej i ministra zdrowia w sprawie zwiększenia liczby rezydentur.

Delegaci oddają głosy w wyborach uzupełniających.
że w sprawie zmniejszenia obowiązków
administracyjnych ciążących na lekarzach
i lekarzach dentystach oraz zniesienia
obowiązku zawierania przez nich umów
z NFZ, które upoważniają do wystawiania
recept na leki refundowane. Zjazd wystosował także apel do ministra zdrowia
i prezesa NFZ, w którym nakłania do zmiany rozporządzeń w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa
szpitalnego, w kierunku umożliwienia
pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych lekarzom z I stopniem specjalizacji ze wszystkich dziedzin
medycyny.
Zgromadzeni odnieśli się również do
kwestii sposobu przeprowadzania konkursów na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, wnosząc do ministra
zdrowia, aby w komisji konkursowej mogli uczestniczyć: konsultant wojewódzki
w danej dziedzinie, przedstawiciele izby
lekarskiej i towarzystwa naukowego.
Podjęli także apel o szczegółowe przedstawienie planu wdrożenia i finansowania zapowiedzianych przez ministra projektów zmian systemowych w ochronie
zdrowia.
Oprócz wniosków skierowanych do ministra zdrowia i prezesa NFZ, Zjazd wystosował też dwa apele, których adresatem jest
Naczelna Rada Lekarska. W pierwszym
z nich zwrócono się o podjęcie działań
mających na celu zwolnienie lekarzy wystawiających recepty wyłącznie dla siebie i rodziny z obowiązku prowadzenia
dokumentacji w formie elektronicznej,

drugi dotyczy z kolei pomysłu utworzenia celowego funduszu przeznaczonego
na ochronę wizerunku zawodu lekarza
w mediach. Delegaci postanowili także
zawnioskować do spółki „Dom Lekarza”
o niepobieranie opłat od Śląskiej Izby Lekarskiej za korzystanie z sali audytoryjnej
przy realizacji bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Kwietniowy Zjazd podjął także uchwałę
w sprawie ustanowienia Medalu Śląskiej
Izby Lekarskiej. Odznaczenie to będzie
nadawane osobom i instytucjom spoza
środowiska lekarskiego, jako uhonorowanie ich współpracy z samorządem lekarskim.
***
W trakcie Zjazdu delegaci złożyli hołd
lekarzom i lekarzom dentystom, którzy
odeszli w ostatnich miesiącach. Ich pamięć uczczono minutą ciszy.
***
Zjazdowi towarzyszyła wystawa prac
plastycznych lekarzy artystów – członków ŚIL. W holu Domu Lekarza można
było podziwiać kilkanaście dzieł stworzonych przy użyciu różnych technik
artystycznych. Znalazły się tam m.in.
barwne obrazy olejne dr Krystyny Skupień, pastelowe krajobrazy dr Lidii Sołtysek, ogniste akty autorstwa dr Anny
Pycińskiej, grafiki i obrazy strukturalne
dr. Stanisława Mysiaka oraz rysunki
dr Aleksandry Hładoń. Wystawa czynna
była do 17 kwietnia.
Anna Zadora-Świderek
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Goście Zjazdu. Napisali, powiedzieli:
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Goście, od lewej: prof. Przemysław Jałowiecki – rektor SUM, mec. Roman Kusz, wicedziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej, Piotr Spyra – wicewojewoda śląski, Grzegorz Zagórny –
naczelnik Wydziału Świadczeń i Opieki Zdrowotnej NFZ, dr Piotr Brukiewcz – prezes Śląskiej
Izby Aptekarskiej, Igor Radziewicz-Winnicki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia
oraz członek Prezydium ORL w Katowicach – dr Wojciech Marquardt.
„Zjazd odbywa się w czasie, gdy w Polsce
trwa debata nad poprawą stanu ochrony zdrowia. (…) Bez wątpienia zapewnienie obywatelom świadczeń opieki
zdrowotnej należy do konstytucyjnego
obowiązku władz publicznych, a lekarze, pielęgniarki i pracownicy medyczni
mają prawo do ochrony godności swego
zawodu i godziwego poziomu wynagradzania. Naszą wspólną troską powinno
być zapewnienie tego." – z listu Wojewody Śląskiego dr. Piotra Litwy.
„Poza pierwszym Zjazdem, czyli w sumie
33 razy, na tej sali mówiliśmy, że nie da
się zrobić z ochrony zdrowia – z funduszy
publicznych – supermarketu, w którym
można za niewielką kwotę wybrać, co się
chce, i iść do domu. Ministerstwo, niestety, nie chce się wsłuchiwać w pomysły,
które poddajemy pod dyskusję, a dziś
z propozycji pakietu kolejkowego wynika, że z bardzo wielu rozwiązań będzie
się trzeba wycofać na pozycje, które my
wskazywaliśmy przed laty." – prezes NIL
Maciej Hamankiewicz.
„Rozumiem mnogość wielu argumentów,
które dzisiaj padają, ale jestem przekonany, że nikt na tej sali nie wierzy w iluzję, że
proste zwiększenie nakładów na system
opieki zdrowotnej rozwiąże jego podstawowe problemy. (…) Budżet na ochronę
zdrowia w ostatnich latach wzrósł o blisko połowę, z 34 do 64 mld zł, zaś efek-

tywność systemu pozostaje – w mojej
ocenie – na tym samym lub gorszym poziomie.” – dr Igor Radziewicz–Winnicki,
Ministerstwo Zdrowia.
„Samorząd lekarski oraz związki zawodowe lekarzy w Polsce powinny patrzeć
władzy na ręce, powinny z nią współpra-

cować w takim zakresie, w jakim jest to
możliwe. A jeśli nie jest to możliwe, taką
władzę na drodze demokratycznych decyzji powinno się zmienić. Niestety, 30
lat reform ochrony zdrowia w naszym
kraju doprowadziło do przepaści pomiędzy Polską a (na przykład) Czechami czy
Słowacją. (…) Nie możemy zapomnieć,
że pacjent jest najważniejszym celem,
dlatego proszę nie manipulować ludźmi,
że proste powiększenie budżetu nie spowoduje poprawy sytuacji, bo spowoduje. (…) Na swój Zjazd – przewodniczący
zwrócił się do audytorium – nie powinniśmy zapraszać ministra zdrowia. Po co?
Powinniśmy zaprosić ministra finansów,
bo to on jest kluczem decyzji politycznych." – dr Maciej Niwiński – przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
„Potrafimy wcześniej rozmawiać, a dopiero potem decydować. Przykładem
tego są konkursy poprzedzone rozmowami z konsultantami, przedstawicielami
samorządu. To czas trudnej dla Państwa
pracy administracyjnej. Wszystko wymaga ogromnego skupienia i przygotowania. Jednocześnie wciąż toczy się dialog
o zmianach. Na szczęście samorząd wcześniej rozmawia i pewne sprawy wyprze-

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zaszczyciło swą obecnością wielu wybitnych gości, w audytorium Śląskiej Izby Lekarskiej znaleźli się: podsekretarz stanu
w Ministerstwie Zdrowia – Igor Radziewicz-Winnicki, wicewojewoda śląski – Piotr
Spyra, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego – Piotr Kurpios, prezes
NIL – Maciej Hamankiewicz, rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego – Przemysław Jałowiecki, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej – Roman Kusz, prezes
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej – Piotr Brukiewicz, dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych – Ryszard Ostrowski, prezes Rady Izby Notarialnej – Jacek Wojdyło,
naczelnik Wydziału Świadczeń i Opieki Zdrowotnej ŚOW NFZ – Grzegorz Zagórny,
przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Lekarzy – Maciej Niwiński, wiceprzewodnicząca Rady OPZZ woj. śląskiego – Helena
Ziółkowska, wiceprezes O/Śląskiego STOMOZ – Lidia Kwiecińska-Bożek.
Przedstawiciele towarzystw naukowych, oddziałów śląskich: przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego dr Marek Hawranek,
przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
dr Ewa Janczewska, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
doc. Jarosław Markowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
dr Ryszard Szozda oraz przewodnicząca polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
– prof. Irena Krupka-Matuszczyk.
Listy z pozdrowieniami i życzeniami owocnych obrad XXXIV OZL nadesłali m.in.:
dr Andrzej Sawoni z Warszawy, prof. Andrzej Matyja z Krakowa, dr Klaudiusz Komor z Bielska-Białej, dr Marek Janus z Koszalina, dr Janusz Spustek z Lublina, dr Jacek Chodorski z Wrocławia, dr Stanisław Prywiński z Bydgoszczy, dr Paweł Barucha
z Kielc, dr Jarosław Wanecki z Płocka, dr Roman Budziński z Gdańska oraz prezes
Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. – Janusz Szulik.

„Adwokaci i lekarze mają w tym kraju pewną misję do wypełnienia, dług do spłacenia społeczeństwu. Uważam, że jesteśmy
szczególnie uprawnieni do zabierania głosu w debacie publicznej. Siła intelektualna powoduje, że nas w tej debacie zabraknąć nie może. (…) Samorząd jest po to, by rozmawiać twardo
i stanowczo, ponieważ naszą misją jest służba ludziom, także reprezentantom naszych zawodów. Robimy to w interesie społeczeństwa. Musimy pokazać, że pewnych błędów powtarzać nie
można. To, jak pracuje samorząd lekarski – pan prezes Maciej
Hamankiewicz, pan prezes Jacek Kozakiewicz budzi w nas
wielki szacunek.” – Roman Kusz, wicedziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach.
„Nasz samorząd ma te same bolączki, dlatego podkreślam chęć
współpracy. Uważam, że dotychczas udało nam się wypracować nowe standardy i nową jakość tej współpracy. (…) Musimy
trwać w postanowieniach zdrowej polityki i dawaniu wzorców
całemu społeczeństwu” – Piotr Brukiewicz, prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.
„Mam nadzieję, że dialog, który dotychczas był prowadzony pomiędzy Stowarzyszeniem Menedżerów Opieki Zdrowotnej a samorządem, będzie tak poprawny, jak do tej pory. Obu stronom
daje on wiele satysfakcji.” – Lidia Kwiecińska-Bożek, wiceprezes O/Śląskiego STOMOZ.
Puentą wszystkich wystąpień gości Zjazdu mogłoby być stwierdzenie, że rzeczowa i merytoryczna debata na temat obecnej
sytuacji ochrony zdrowia w kraju oraz próba wdrożenia skutecznych i racjonalnych rozwiązań zmierzających ku jej poprawie
wydają się kluczem do sedna sprawy. Sprawy, której meritum
stanowi pacjent i obywatel.
Oprac. Aleksandra Wiśniowska

Apel nr 1

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie prowadzenia dokumentacji
medycznej w formie elektronicznej
XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca
się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie
działań mających na celu zmianę przepisów ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dotyczących zwolnienia lekarzy
wystawiających recepty wyłącznie dla siebie i rodziny
z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej
w formie elektronicznej.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

Apel nr 2

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia i Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie rozszerzenia uprawnień lekarzy
z I0 specjalizacji
XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań prowadzących do zmiany przepisów
rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz z zakresu lecznictwa
szpitalnego w taki sposób, aby umożliwić pracę na oddziałach
szpitalnych i w poradniach specjalistycznych posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia lekarzom z pierwszym
stopniem specjalizacji we wszystkich dziedzinach medycyny,
a nie jak dotychczas tylko w kilku z nich. Obecnie obowiązujące
regulacje prawne skutkują traktowaniem lekarzy posiadających
specjalizację I stopnia jak lekarzy nieposiadających żadnej specjalizacji, co powoduje brak lub ograniczenie możliwości udzielania
świadczeń przez nich w oddziałach szpitalnych i w poradniach
specjalistycznych. Sytuacja ta nie tylko dyskryminuje lekarzy
posiadających specjalizację I stopnia, którzy niejednokrotnie posiadają ogromną wiedzę i bogate doświadczenie zawodowe, ale
także – wobec braku dostatecznej liczby lekarzy specjalistów –
działa na szkodę pacjentów korzystających ze świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

Apel nr 3

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie wyboru lekarza
kierującego oddziałem
XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się
z apelem do Ministra Zdrowia o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska
kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą.
XXXIV OZL w Katowicach uważa, że powierzenie kierowania
oddziałem powinno następować w drodze postępowania konkursowego. W komisji konkursowej powinni uczestniczyć: konsultant wojewódzki w danej dziedzinie, przedstawiciele samorządu lekarskiego i przedstawiciel towarzystwa naukowego.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski
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Apel nr 4

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązków
sprawozdawczo-dokumentacyjnych

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia o wprowadzenie
zmian obowiązujących przepisów prawnych w celu
zmniejszenia obowiązków administracyjnych ciążących na lekarzach i lekarzach dentystach, wynikających z ustalonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia
systemu dokumentowania i sprawozdawczości.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

Apel nr 5

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie umów uprawniających
do wypisywania recept
XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie działań w celu
doprowadzenia do zmiany przepisów ustawy z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych poprzez wykreślenie przepisów
ustanawiających obowiązek zawarcia przez lekarza lub
lekarza dentystę umowy z Narodowym Funduszem
Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept refundowanych.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski
Komunikat

Absolwenci z roku 1978
(studia 1972-1978)

Śląskiej Akademii Medycznej,
Wydział Lekarski Zabrzański i Katowicki
z okazji 36-lecia ukończenia studiów
serdecznie zapraszam na kolejne spotkanie
w hotelu „Kotarz” w Brennej
18-19 października 2014 r.
Starosta roku Adam Tiszler
kontakt: tiszler@gmail.com, tel. 602-31-26-36

Apel nr 6

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie specjalizacji
w trybie rezydenckim

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca
się z apelem do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby
miejsc specjalizacyjnych, zwłaszcza przyznawanych
w trybie rezydenckim. Przyznana w 2013 r. przez Ministra Zdrowia liczba etatów rezydenckich w ilości 3.000
jest stanowczo niewystarczająca. Taki sposób prowadzenia polityki zdrowotnej nie tylko utrudnia zdobywanie kwalifikacji przez młodych lekarzy, ale także stwarza zagrożenie powiększenia luki pokoleniowej wśród
lekarzy specjalistów. Sytuacja ta może doprowadzić do
przerwania ciągłości leczenia specjalistycznego chorych w wielu dziedzinach medycyny.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

APEL nr 7

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie projektu proponowanych
zmian systemowych w ochronie zdrowia

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje
do Ministra Zdrowia o szczegółowe przedstawienie planu wdrożenia i finansowania projektów zapowiedzianych na konferencji prasowej w dniu 21 marca 2014 r.
zmian systemowych w ochronie zdrowia.
Jednocześnie XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach z uznaniem odnosi się do deklarowanych ułatwień dla pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem
choroby nowotworowej.
Podkreślamy jednak, że zwiększenie nakładów przeznaczonych na realizację procedur onkologicznych nie
może spowodować ograniczenia dostępu do diagnostyki i leczenia chorych na inne schorzenia.
Podtrzymujemy opinię, że właściwe, zgodne z interesem społecznym zmiany w ochronie zdrowia w Polsce,
mogą nastąpić jedynie przy odpowiednim zwiększeniu
na nią nakładów.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

APEL nr 8

XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych izb lekarskich
XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej i okręgowych
izb lekarskich o podjęcie działań mających na celu utworzenie celowego funduszu przeznaczonego na ochronę wizerunku zawodu lekarza, a także zobowiązania
okręgowych izb lekarskich do odprowadzania kwoty w wysokości 1 zł z każdej
składki członkowskiej na ten cel.
Wydatki te powinny być w szczególności przeznaczone na:
1) Zatrudnienie profesjonalnych dziennikarzy zobowiązanych do rzetelnego informowania społeczeństwa o wszelkich problemach związanych z funkcjonowaniem
ochrony zdrowia w Polsce.
2) Uruchomienie i prowadzenie na bieżąco specjalnej strony internetowej dostępnej ogółowi społeczeństwa w celu stałego informowania o systemie opieki zdrowotnej i szybkiego reagowania na wszelkie zarzuty skierowane w mediach przeciwko lekarzom.
3) Opłacanie kilkusekundowych reklam w TV nakierowujących opinię publiczną na
ww. stronę internetową.
UZASADNIENIE
W ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich kilkunastu miesiącach, zaznacza się
wyraźnie w naszym kraju narastający kryzys zaufania do zawodu lekarza. Zawód lekarza był, jest i nadal powinien być zawodem zaufania publicznego. Nagonka medialna prowadzona i wycelowana przeciwko lekarzom przez polityków i rządzących
jest niczym nieuzasadniona i powinna być w radykalny sposób powstrzymana. Nieustanna krytyka ze strony dziennikarzy, skierowana przeciwko lekarzom, wyraźnie
uderza w wizerunek lekarza i prowadzi do upadku autorytetu lekarza w naszym
społeczeństwie. Należy także zwrócić uwagę na to, iż ta celowa kampania przeciwko lekarzom jest najczęściej nieobiektywna i jednostronna, a przede wszystkim niesprawiedliwa. Ponadto społeczeństwo nie zostało i nadal nie jest w należyty sposób informowane ani o zasadach na jakich jest oparty system ochrony zdrowotnej
w Polsce, ani o tym, jak ten system faktycznie funkcjonuje w polskich realiach. Nie
ma także ogólnodostępnej informacji w mediach o zasadach finansowania przez
budżet państwa poszczególnych jednostek ochrony zdrowia, tj. poradni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych, szpitali i klinik oraz o kosztach,
jakie ponosi podatnik z racji utworzenia i funkcjonowania Narodowego Funduszu
Zdrowia. Rządzący za wszelką cenę starają się obarczyć nasze środowisko winą za
nieodpowiednio funkcjonujący system. Tak dalej być nie może. Nasza korporacja
zawodowa musi w sposób zdecydowany, ale zarazem bardzo przemyślany rozpocząć jak najszybciej przeciwstawną kampanię medialną, która doprowadzi do istotnej poprawy wizerunku i odbudowy autorytetu lekarza w społeczeństwie. Aby móc
to przeprowadzić i aby taka kampania była skuteczna, są potrzebne duże nakłady
finansowe. Pomysłem na pozyskanie środków finansowych na ten cel jest właśnie
stworzenie specjalnego, centralnego funduszu, pozostającego w gestii Naczelnej
Rady Lekarskiej, składającego się z comiesięcznych wpływów ze składek członkowskich w wysokości 1 zł z każdej zapłaconej składki. Fundusze te byłyby spożytkowane i rozdysponowane w sposób wymieniony wyżej w apelu. Naszej korporacji
nie stać bowiem na wykupienie czasu antenowego w TV ani w Radio. Natomiast
wywiady i wystąpienia w mediach, do których są zapraszani nasi przedstawiciele
reprezentujący korporację zawodową, są absolutnie niewystarczające. Kampanią
informacyjną muszą się zająć prawdziwi profesjonaliści, dziennikarze i socjotechnicy, specjalnie szkoleni w zakresie kształtowania opinii publicznej. Dopiero wtedy,
gdy samorząd lekarski zdobędzie znaczącą siłę medialną, zarysuje się szansa, że
politycy i rządzący zaczną liczyć się z opinią naszego środowiska.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś

Przewodniczący
XXXIV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski

APEL nr 9

XXXIV Okręgowego Zjazdu
Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.
do Sp. z o.o.
„Dom Lekarza”

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach zwraca się z apelem do „Dom
Lekarza” Sp. z o.o. o niepobieranie opłat
od Śląskiej Izby Lekarskiej za korzystanie
z sali audytoryjnej przy realizacji bezpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów.
UZASADNIENIE
Budynek ŚIL został wykupiony ze składek
lekarskich, a więc płacenie za korzystanie z czegoś, co jest własnością lekarzy,
jest bezzasadne. Jedynym udziałowcem
spółki jest Śląska Izba Lekarska. Takie zobowiązanie spółki nie będzie sprzeczne
z KSH. Ponadto nie powinno być z tym
problemu, ponieważ w radzie nadzorczej
spółki Dom Lekarza w 100% zasiadają nasze koleżanki i koledzy z Okręgowej Rady
Lekarskiej i Prezydium Rady Lekarskiej.
Aktualna sytuacja ogranicza dostęp lekarzy do tej największej sali, a mała sala nie
zawsze jest w stanie pomieścić wszystkich chętnych.

Sekretarz
XXXIV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy
Gabriela Muś
Przewodniczący
XXXIV Okręgowego
Zjazdu Lekarzy
Rafał Kiełkowski
Komunikat

ZAPROSZENIE
Komisja ds. Kultury Okręgowej
Rady Lekarskiej
w Katowicach uprzejmie zaprasza
Szanowne Koleżanki i Kolegów,
w szczególności
twórców poezji i prozy
do wstąpienia
do Sekcji Literackiej Komisji
Podczas spotkań w Dyskusyjnym
Klubie Literackim będzie możliwość
prezentacji własnej twórczości oraz
dyskusji z zapraszanymi gośćmi.
Planowane jest również nawiązanie
kontaktów z innymi środowiskami
literackimi oraz wydawcami.
Kontakt z sekretarzem Komisji:
dr. Janem S. Kłopotowskim,
tel.: 601 431 803
Grzegorz Góral
przewodniczący Komisji ds. Kultury
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Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady
Lekarskiej w roku 2013

Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym zebrała się na 9 posiedzeniach (średnia frekwencja wynosiła 69%).

Prezydium ORL zebrało się 41 razy, przy
średniej frekwencji 84,5%.
W 2013 r. odbył się jeden okręgowy zjazd
lekarzy oraz jeden okręgowy sprawozdawczo-wyborczy zjazd lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska w okresie sprawozdawczym podjęła łącznie 54 uchwały:
– 9 uchwał w sprawach finansowych,
– 1 uchwałę w sprawie zwołania okręgowego zjazdu lekarzy,
– 5 uchwał w sprawie skierowania na przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu,
– 3 uchwały w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdzających zdolność lekarza do wykonywania zawodu,
– 2 uchwały w sprawie zmiany składu
specjalnych komisji, stwierdzających zdolność lekarza do wykonywania zawodu,
– 2 uchwały w sprawie umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie
niezdolności lekarza do wykonywania zawodu,
– 10 uchwał związanych ze Spółką „Dom
Lekarza”,
– 2 uchwały w sprawie powołania komisji
i zespołów problemowych ORL oraz składu osobowego,
– 3 uchwały w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania zawodu,
– 1 uchwałę w sprawie wykreślenia wpisu
indywidualnej praktyki lekarskiej z rejestru,
– 1 uchwałę w sprawie odmowy przyjęcia
na listę ŚIL,
– 1 uchwałę związaną z wyborami do
VII kadencji,
– 2 uchwały w sprawie utworzenia koła
samorządowego oraz udzielania pełnomocnictwa,
– 2 uchwały w sprawie odmowy uchylenia
uchwały w sprawie zawieszenia w prawie
wykonywania zawodu lekarza,
– 10 uchwał w sprawach innych.
ORL w okresie sprawozdawczym podjęła
też apel:
– z dnia 12.06.2013 do ministra zdrowia
w sprawie zniesienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej przez lekarzy i lekarzy
dentystów wystawiających recepty pro
auctore i pro familiae.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
podjęło 430 uchwał, w tym:
– 15 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie
i dyrektorskie,
– 73 uchwały w sprawach finansowych,
– 137 uchwał w sprawie dokonania wpisu
do rejestru ŚIL podmiotów prowadzących
doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy
dentystów,
– 17 uchwał w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego,
– 28 uchwał w sprawie kierowania na staż
podyplomowy,
– 150 uchwał w sprawie ustalenia wysokości lub zwolnienia z obowiązku opłacania
składki członkowskiej,
– 2 uchwały w sprawie rekomendowania
kandydatów na lekarzy sądowych,
– 8 uchwał w sprawach innych
oraz na wniosek Komisji Rejestracji Lekarzy uchwały w sprawie wydania:
– 7 praw wykonywania zawodu dla lekarza
– wydanie dokumentu,
– 43 duplikaty prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów,
– 307 ograniczonych praw wykonywania
zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów
kierowanych na staże podyplomowe,
– 339 praw wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty po stażu,
– 4 prawa wykonywania zawodu dla lekarzy z UE,
– 17 praw wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty dla cudzoziemców.
Wydano 191 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 72 lekarzy i lekarzy dentystów
wydanych zostało 180 zaświadczeń „unijnych”.
Prezydium ORL zaopiniowało kandydatury czterech osób wytypowanych na stanowiska konsultantów wojewódzkich.
Komisja Prywatnych Praktyk w 2013 roku
wpisała do rejestru 1402 praktyki zawodowe, w tym:

– 328 indywidualnych praktyk lekarskich
(w tym 107 wyłącznie w miejscu wezwania oraz 280 wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego),
– 1002 indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie (w tym 239 wyłącznie w miejscu wezwania oraz 613 wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego).
Z rejestru skreślono 133 praktyki prywatne.
W okresie sprawozdawczym w siedzibie
ŚIL przeprowadzono 1 postępowanie konkursowe na stanowisko ordynatorskie.
Na wniosek Komisji ds. Konkursów Prezydium ORL wytypowało:
– 9 przewodniczących komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie,
– 20 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie,
– 2 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze,
– 2 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierowników oddziałów szpitalnych,
– 1 przewodniczącego do komisji konkursowej na stanowisko ordynatorskie na
prośbę ORL w Bielsku-Białej,
– 6 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie na prośbę ORL w Bielsku-Białej i Częstochowie.
W porozumieniu z przewodniczącymi delegatur wytypowano 147 przedstawicieli
do komisji konkursowych na stanowiska
przełożonych pielęgniarek oraz pielęgniarek naczelnych i oddziałowych (łącznie
81 oddziałów).
Od stycznia na posiedzeniach Okręgowej
Rady Lekarskiej prezentowane były Radzie propozycje sprawozdań i informacje
skarbnika, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego
Sądu Lekarskiego i sekretarza w ramach
przygotowań do Okręgowego Zjazdu
Lekarskiego. Szczególne zainteresowanie Rady dotyczyło problemów zaległych
składek członkowskich ŚIL.
19 stycznia 2013 r. w Zabrzu odbyła się
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 stopniu znaczącym jest to zasługa
Jego aktywności w samorządzie lekarskim. Usprawiedliwia to umieszczenie in-

formacji o osobistym sukcesie Kol. Jacka
Kozakiewicza w sprawozdaniu z działalności samorządu.
30 stycznia posiedzenie Prezydium ORL
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. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania
działalności samorządu lekarskiego i rozmowy na temat problemów nurtujących
lokalne środowisko. Zasłużonym lekarzom
wręczono listy gratulacyjne. Takie spotkania z lekarzami w ich środowisku stały się
już tradycją.
Odbył się bal lekarzy wspólnie z prawnikami i farmaceutami. Organizatorem była
Izba Lekarska i Izba Adwokacka, co również jest już tradycją integrującą i wspierającą dobrą współpracę naszych środowisk.
W dniach 1-3 lutego 2013 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”,
a obecnie „Pro Medico”. Okazją do szczególnego świętowania było wydanie dwusetnego numeru biuletynu „Pro Medico”.
Zasłużeni dla pisma zostali przez redakcję
uhonorowani nagrodą „Złotego Pióra”.
Od marcowego posiedzenia ORL coraz
bardziej widoczne stały się przygotowania
do wyborów delegatów na zjazd w nowej
kadencji. Podjęta została uchwała w sprawie ustalenia ostatecznej liczby mandatów
na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 20132017, a później kolejne uchwały wynikające z kalendarza i procedury wyborczej. Te
wybory po raz pierwszy dopuszczały głosowanie drogą korespondencyjną.

Kol. J. Kozakiewicz zaproponował przedstawienie na OZL projektu uchwały
w sprawie ustanowienia tytułu honorowego „Zasłużony dla ŚIL” oraz projektu ustanowienia wyróżnienia dla kierowników
specjalizacji.
Jedno z posiedzeń Prezydium w marcu zorganizowano w Urzędzie Miejskim
w Chorzowie, na zaproszenie miejscowej
delegatury. Tak jak wcześniej w innych
miastach naszego regionu – stało się to
okazją do uhonorowania wskazanych
przez jej członków wyróżniających się Koleżanek i Kolegów oraz spotkania z lekarzami i miejscowymi władzami.
6 kwietnia odbył się XXXII Okręgowy Zjazd
Lekarzy.
Była też promocja wydawnictwa ŚIL –
czterech płyt DVD z nowego cyklu (zainicjowanego przez prezesa ORL) Archiwum
Telewizyjnego „Dziedzictwo Hippokratesa”. Są to kilkudziesięciominutowe filmy
dokumentalne – 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.
ORL w kwietniu podjęła uchwałę o zmianie niektórych zapisów zasad przyznawania zapomogi losowej oraz pożyczek
pieniężnych. Przyjęto, że będzie możliwe
udzielanie świadczeń z funduszu pomocy
w formie zapomogi losowej członkom ŚIL
oraz pracownikom biura ŚIL w przypadku
wydarzenia losowego. Nowe założenie
zakłada, że w razie śmierci pożyczkobiorcy, w uzasadnionych przypadkach, Prezydium ORL, na wniosek Komisji ds. Socjalno-Bytowych będzie mogło umorzyć
niespłaconą część pożyczki wraz z odsetkami. W razie umorzenia pożyczki zobowiązania poręczycieli wygasają.
Podjęto także uchwałę o udzieleniu Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej pożyczki w wysokości 500 000 zł na dokończenie remontu nowej siedziby – analogicznie do tej,
jakiej udzielono przed kilkoma laty warszawskiej Izbie.
12 kwietnia odbyła się w Domu Lekarza
w Katowicach Konferencja NaukowoSzkoleniowa dla lekarzy biegłych sądowych opiniujących w sprawach ubezpieczeń społecznych, zorganizowana przez
Zespół ds. Orzekania i Opiniowania Sądowo-Lekarskiego. Wśród zaproszonych
gości przybyli: wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach Pani sędzia Marcela
Faska-Jagła oraz zastępca dyrektora O/
ZUS w Chorzowie Pani mgr Zofia Mucz-

ko. Na program złożyły się wykłady sędziego wydziału ubezpieczeń społecznych, przedstawicieli ZUS oraz biegłego.
Bardzo ciekawym punktem był wykład na
temat odpowiedzialności zawodowej biegłego sądowego.
16 kwietnia odbyła się siedzibie naszej
Izby konferencja pt. „Specjalizacja – nadzieje i problemy, przepisy a rzeczywistość” poświęcona problemom, z jakimi
zmagają się młodzi lekarze tuż przed lub
w trakcie specjalizacji.
W maju ORL podjęła uchwałę o utworzeniu Koła Samorządowego lekarzy na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala
Klinicznego nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach z siedzibą w Zabrzu.
Podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy naszą Izbą a Regionalną
Izbą Gospodarczą w Katowicach. Obydwie
strony deklarują gotowość do współpracy, której cele to integracja środowiska,
wspólna organizacja wydarzeń promocyjnych oraz wzajemna wymiana informacji
i doświadczeń w celu rozszerzenia oferty
usług kierowanych do członków każdej ze
stron.
Jedno z posiedzeń Prezydium odbyło się
w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Na
zaproszenie przedstawicieli Delegatury zawierciańskiej uczestnicy spotkania
zwiedzali Szpital Powiatowy w Zawierciu
i prowadzili rozmowy z dyrekcją na temat
jego bieżącej działalności i planowanych
inwestycji. W trakcie wizyty miało również
miejsce spotkanie z zespołem lekarskim
Szpitala, a także wręczenie listów gratulacyjnych i upominków lekarzom zasłużonym dla rozwoju medycyny w regionie.
W maju na zaproszenie Śląskiej Izby Lekarskiej spotkali się członkowie sześciu chórów lekarskich: z Białegostoku, Katowic,
Olsztyna, Poznania, Szczecina i Warszawy,
które przyjechały, aby wziąć udział w organizowanym już po raz drugi przez naszą
Izbę Ogólnopolskim Koncercie Chórów
Lekarskich.
Na posiedzeniu ORL zostało zredagowane
pismo do prezesa Rady Ministrów, które było konsekwencją listu, jaki minister
zdrowia skierował do lekarzy. Napisano
m.in.:
„ (…) Boli nas także fakt, że minister zdrowia właśnie dziś wyraził swój apel do
lekarzy za pośrednictwem mediów, zamiast przybyć do Krakowa i rozmawiać
z nami bezpośrednio. Zdziwienie wszystkich lekarzy jest tym większe, że minister
zdrowia nie zauważa wspólnej dyskusji
lekarzy i pacjentów na rzecz poprawy
systemu ochrony zdrowia, warunków leciąg dalszy na str. 12
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Sprawozdanie z działalności ORL...
ciąg dalszy ze str. 11

czenia pacjentów oraz nieuchronności
kar dla wszystkich, którym zostanie udowodniony błąd lekarski…” (było to w czasie trwania Kongresu Polonii Medycznej
w Krakowie i tam odbyło się posiedzenie
Naczelnej Rady Lekarskiej).
W czerwcu na posiedzeniu ORL przyjęto
sprawozdania i podjęte zostały stosowne uchwały związane z podsumowaniem
działalności Rady Nadzorczej i Zarządu
Spółki „Dom Lekarza”, Fundacji „Pro Medico” oraz „Lekarzom Seniorom” w roku
2012.
Podjęta została uchwała w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego Muzeum
Medycyny.
W dniach 6-9 czerwca odbyło się wyjazdowe szkolenie organów samorządowych
Śląskiej Izby Lekarskiej, połączone ze spotkaniem z przedstawicielami organizacji
lekarskich oraz władzami miasta i Uniwersytetu Medycznego we Lwowie.
We wrześniu ORL podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia treści informacji kierowanej do lekarzy wykonujących działalność
leczniczą w formie praktyki lekarskiej na
temat poprawnych form podawania do
wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń
zdrowotnych. Problemy dot. reklamy
i form ogłoszeń o działalności gabinetów i innych podmiotów prowadzących
działalność leczniczą w środowisku lekarskim istnieją i narastają od dawna. Treść
uchwały jest owocem kilku miesięcy pracy
komisji problemowych i OROZ. Ustalono,
że informacja na ten temat zostanie opublikowana na łamach „Pro Medico” i naszej
stronie internetowej, przekazana do wojewody, przesłana do członków naszej Izby
drogą elektroniczną, newsletterem.
9 września odbyło się uroczyste wręczenie
ograniczonego PWZ lekarzom i lekarzom
dentystom. W spotkaniu wzięło udział ok.
300 młodych adeptów sztuki lekarskiej.
W październiku członkowie ORL poznali sprawozdania Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego przygotowane na
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy.
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej zapoznał zebranych z ostatecznymi wynikami wyborów delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarski VII kadencji.

Posiedzenie ORL w listopadzie rozpoczęły
uroczyste gratulacje Kolegom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w LEK i L-DEK w sesjach wiosennej i jesiennej. Takie gratulacje również są już tradycją w naszej Izbie.
Skarbnik przedstawił zebranym wykonanie budżetu za dziewięć miesięcy 2013 r.
Sekretarz ORL przedstawił sprawozdanie
kadencyjne z działalności ORL. Materiały
te zostały przygotowane dla XXXIII Okręgowego
Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy. Zostały przyjęte przez
członków ORL. Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej zapoznał zebranych ze sprawozdaniem również przygotowanym dla Zjazdu. W podsumowaniu
Komisja „wnioskuje do XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy o udzielenie Okręgowej Radzie
Lekarskiej absolutorium za VI kadencję
2009-2013”.
Na wniosek przewodniczącego Komisji
Bioetycznej ORL podjęła uchwałę, która
ureguluje wzajemne rozliczanie pomiędzy
komisjami bioetycznymi OIL.
Zebrani przyjęli propozycję porządku
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy.
7 grudnia odbył się XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy.
Wybrana została nowa Okręgowa Rada
Lekarska na VII kadencję. Jej pierwsze posiedzenie zostało zaplanowane na styczeń
2014 r. (pierwszy możliwy termin po upływie 14 dni od wyboru na Zjeździe).
W składzie VI kadencji członkowie ORL po
Zjeździe spotkali się na agapie wigilijnej.
Godzi się jeszcze zaznaczyć, że w ciągu
roku 2013 trwały i zostały zakończone prace związane z tworzeniem nowych miejsc
parkingowych przy naszej siedzibie. Parking okazuje się bardzo przydatny i funkcjonalny.
W Domu Lekarza udostępniono łącze
światłowodowe pozwalające na znaczne
usprawnienie funkcjonowania działów
biura korzystających z zewnętrznych baz
danych.
Rozpoczęto także przygotowania do
przystosowania pomieszczeń dla m.in.
archiwum.
Realizując zadania nałożone na Izbę przez
ustawę o izbach lekarskich i wypełniając

założenia programowe prezesa Jacka Kozakiewicza przedstawione na zjeździe sprawozdawczo-wyborczym jesienią 2009 r.,
ORL 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 2013 roku przeznaczono na:
– utrzymanie hotelu „Pro Medico” w Warszawie – 303.996,83 zł,
– pożyczki z funduszu socjalnego –
2.991.882,60 zł,
– zapomogi – 222.800 zł,
– stypendia – 159.980 zł,
– gratyfikacje dla seniorów – 14.000 zł,
– nagrody dla lekarzy, którzy uzyskali po
raz pierwszy tytuł specjalisty – 226.000 zł,
– biuletyn „Pro Medico” – 483.825,01 zł,
– organizację Okręgowego Zjazdu Lekarzy – 84.766,40 zł,
– działalność komisji problemowych
ORL –1.071.823,89 zł,
– dofinansowanie działalności delegatur –
56.760,78 zł,
– szkolenia i kursy doskonalące dla lekarzy
i lekarzy dentystów – 410.460,75 zł.
W przedstawionych powyższej formach do
członków ŚIL wróciło 6.026.296,26 zł, czyli
95,12% wpłaconych składek (6.335.180 zł).
Na tym zakończyła się działalność Okręgowej Rady Lekarskiej VI kadencji w roku
2013.
Na koniec – dziękuję całemu zespołowi biura pod kierunkiem Pani dyrektor
mgr Wandy Galwas-Prasałek za oddanie
i fachowość z jakimi służą naszej Izbie.
Niniejsze sprawozdanie nie zawiera informacji o działalności komisji i zespołów problemowych Rady, Mediatora,
Rzecznika Praw Lekarzy, Pełnomocnika
ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.
W całej VI kadencji przyjęta została zasada, że sprawozdania przygotowane przez
kierujących zespołami bez zmian są dołączane do sprawozdania z działalności
ORL. W niniejszym materiale informacje
o działalności w roku 2013 zostały zawarte
w sprawozdaniach z całej VI kadencji. Delegaci na Zjazd poznali ich treść, zostały
przekazane w materiałach na XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd
Lekarzy.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
Andrzej Postek

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w Katowicach
sporządzone w dniu 10 marca 2014r. dla XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Przewodniczący – Piotr Grzesik
2. Zastępca Przewodniczącego – Krzysztof Olejnik
3. Sekretarz – Maciej Kubicz
4. Członkowie: Barbara Goering-Pierożek
Władysław Łoś
w obecności:
1. Wiceprezesa ORL – Rafała Kiełkowskiego
2. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa
3. Przewodniczącego Komisji Finansowej
– Jana Cieślickiego
4. Dyrektor Biura ŚIL – Wandy GalwasPrasałek
5. Głównej Księgowej ŚIL – Róży Wróbel
zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z działalności Śląskiej Izby Lekarskiej
w 2013 roku.
Na podstawie informacji złożonej przez
skarbnika ORL Kol. J. Rdesa oraz przedstawionych dokumentów, Okręgowa Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w roku 2013
Izba nie uzyskała przychodów w zaplanowanej wysokości.
Przy założonej wartości 9.747.520 zł uzyskano 9.006.134,05 zł tj. 92,4%. Przyczyną
powyższego jest brak pełnej refundacji
kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od administracji
państwowej. Na konto Izby z tego tytułu
wpłynęło 146.717,39 zł tj. 12,4% wartości
zaplanowanej.
Z wyjaśnień skarbnika oraz przewodniczącego Komisji Finansowej wynika, że
Prezydium ORL wystąpiło do MZ o zwrot
kwoty stanowiącej równowartość rzeczywiście poniesionych kosztów przedkładając szczegółowe wyliczenia.
W związku z powtarzającą się od lat sytuacją nierefundowania wszystkich ponoszonych kosztów, zaległości MZ wobec
izb sięgają wielu milionów złotych. Prezydium ŚIL, po bezskutecznym zaproszeniu
MZ do mediacji, zgodnie z uchwałą ORL
wystąpiło na drogę sądową z roszczeniem o kwotę 1.283.964 zł obejmującą
lata 2007-2009.
Nie osiągnięto również zaplanowanych
przychodów w pozycji „Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego”. W budżecie przewidziano wpływ w wysokości 340.000 zł,
natomiast rzeczywiście na konto Izby

przekazano z tego tytułu 324.056 zł tj.
95,31%.
Wysokość kwoty przekazanej Izbie przez
marszałka województwa śląskiego jest
zależna od liczby absolwentów odbywających staż na obszarze działania ŚIL.
Środki otrzymane przez Izbę z tego tytułu w całości pokryły poniesione koszty,
a różnica 43.329,71 zł (15%) zwiększyła
wynik finansowy Izby.
Pozostałą część założonych przychodów
zrealizowano.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała
się również z kosztami jakie ŚIL poniosła
w 2013 r. w związku z prowadzoną działalnością. Koszty pochłonęły 86,22% wartości zaplanowanej tj. zamiast przewidzianych 9.660.628 zł osiągnęły wartość
8.329.539 zł.
Niewielkie przekroczenie o 20.116,93 zł
wystąpiło w OSL w związku ze wzrostem
liczby odwołań od postanowień OROZ.
Po szczegółowej analizie sprawozdania
z wykonania budżetu uchwalonego przez
XXXII OZL, Okręgowa Komisja Rewizyjna
stwierdziła, że ORL – wzorem lat ubiegłych – wykazała się dużą rozwagą w wydawaniu środków, co pozwoliło uzyskać
dodatni wynik finansowy w wysokości
676.594,81 zł (w planie budżetu założono
86.892 zł).
Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała
się również z preliminarzem budżetowym
na rok 2014, w którym założono przychody oraz koszty na poziomie zbliżonym do
roku 2013. Wprawdzie przewidziano wynik finansowy na poziomie niższym niż
w roku 2013, jednakże Okręgowa Komisja
Rewizyjna zakłada, że w roku 2014 ORL
przy wydawaniu środków będzie, podobnie jak w latach poprzednich, kierowała
się rozsądkiem i miała na uwadze dobro
Izby. Dokonując oceny preliminarza budżetowego na rok 2014, Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się z pozytywną
opinią Komisji Finansowej.
Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów
stwierdziła, że majątek Śląskiej Izby Lekarskiej na dzień 31.12.2013 przedstawiał się
następująco:
– majątek trwały:122.440,98,

– nieruchomości + budynki: 10.897.412,42,
– grunty: 102.138,
– udziały w innych organizacjach:
108.269,25,
– wartości niematerialne i prawne:
6.502,27,
– środki trwałe w budowie: 14.882,90.
Część środków, które wpłynęły do Izby
ulokowano w bankach. Na dzień sporządzenia sprawozdania tj. 31.12.2013 r. ŚIL
dysponowała następującymi środkami
finansowymi:
Bank PKO BP O/Katowice
– konto podstawowe: 216.652,56,
– konto pożyczek: 541.268,23,
– konto bioetyki: 68.694,59.
Bank Śląski O/Katowice
– konto podstawowe: 382.766,57,
– konto pożyczek na kształcenie:
21.839,54,
– konto funduszu socjalnego: 13.499,23,
– konto oszczędnościowe: 10.262.730,91
(lokata),
– konto Pro Medico: 264.361,79,
– konto gabinety: 63.942,21,
– konto Pro Doctore: 17.613,05.
Stan środków pieniężnych w kasie
na dzień 31.12.2013 r. stanowi kwotę
13.057,76 zł:
– kasa podstawowa: 9.281,06,
– kasa środki unijne: 300,
– ZFSS: 829,
– kasa pożyczkowa: 809,70,
– kasa gabinety: 1.838.
Suma środków pieniężnych w bankach
i kasie wynosi 11.866.426,44 zł, w tym
10.262.730,91 zł.
Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi materiałami oraz wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika ORL podjęła uchwałę o następującej
treści:
Okręgowa Komisja Rewizyjna:
– pozytywnie ocenia wykonanie budżetu
w 2013 roku, podkreślając osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego w wysokości 676.594,81 złotych
– akceptuje działania zmierzające do
ciąg dalszy na str. 14
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Sprawozdanie z działalności OKR...
ciąg dalszy ze str. 13

pełnej refundacji kosztów poniesionych
w związku z realizacją zadań przejętych
od organów administracji państwowej
– pozytywnie oceniając już uzyskane
efekty, zachęca do dalszych działań mających na celu ściągnięcie zaległych składek
– z wielkim zadowoleniem odnotowuje
nagradzanie lekarzy specjalistów oraz lekarzy zdających z najlepszymi wynikami
LEK i LDEK a także wprowadzenie gratyfi-

kacji jubileuszowych dla lekarzy seniorów
– z wielkim uznaniem ocenia organizowanie kursów, szkoleń dla lekarzy i lekarzy
dentystów oraz pozyskiwanie środków
z funduszy unijnych na te cele
– zaleca kontynuowanie działań prowadzących do uaktywnienia delegatur
– pozytywnie ocenia politykę Izby
w zakresie udostępniania lekarzom
miejsc noclegowych w bazie noc-

legowej „Pro Medico” w Warszawie
– docenia dbałość i starania o dalszą poprawę standardu Domu Lekarza
– pozytywnie ocenia preliminarz budżetowy na rok 2014
– wnioskuje do XXXIV OZL o udzielenie
ORL absolutorium za 2013 rok.
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Piotr Grzesik

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
1. W 2013 r. wpłynęły do Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Katowicach – 292 skargi.
2. Pozostało z okresu poprzedniego – 159
skarg.
3. Razem rozpatrywano – 451 skarg.
4. Zakończono w omawianym okresie –
246 spraw
w tym poprzez:
– odmowę wszczęcia postępowania wyjaśniającego – 87 spraw,
– umorzenie postępowania – 106 spraw,
– skierowanie do Okręgowego Sądu Lekarskiego – 31 spraw,
– w inny sposób (np. polubownie, wycofanie) – 22 sprawy.
5. Pozostało na następny okres – 205 spraw.
6. Sprawy skierowane do Mediatora ŚIL –
7 spraw.
W omawianym okresie nastąpił wzrost
liczby spraw wpływających do kancelarii
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w odniesieniu do roku poprzedniego (9,8%).
Należy zaznaczyć, że dodatkowo ok.
90 spraw złożonych do rzecznika zostało
przekazanych innym instytucjom, zgodnie
z właściwością – Centralnemu/Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej,
Rzecznikowi Praw Pacjenta w Warszawie,
Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu
NFZ w Katowicach, właściwym konsultantom wojewódzkim, dyrektorom szpitali
i poradni, a także Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie.
W 31 sprawach rzecznik wystąpił do OSL
z wnioskiem o ukaranie 37 lekarzy, co sta-

nowi wzrost w stosunku do lat poprzednich.
Wśród skarg, które napłynęły w 2013 r., nadal największą grupę stanowią skargi dotyczące uszkodzenia ciała i powikłań chorobowych (ok. 33% skarg) w zakresie chorób
wewnętrznych, chirurgii ogólnej i urazowo-ortopedycznej oraz szeroko pojętego nieetycznego postępowania, przez co
w tym przypadku należy rozumieć przede
wszystkim jako skargi związane z brakiem
prawidłowej komunikacji między lekarzem
a pacjentem lub rodziną pacjenta (ok. 25%
skarg).
Około 5% prowadzonych postępowań
wynika z 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
rażącego naruszenia zasad etyki lekarskiej.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej ŚIL w Katowicach prowadzi
korespondencję z prokuraturami i sądami
powszechnymi w zakresie udostępniania
dokumentacji w prowadzonych postępowaniach karnych, a równolegle toczących
się przed organami dyscyplinarnymi naszej
izby. Szczególnie podkreślić należy dobrą
współpracę z prokuratorami.
Bardzo dobrze układa się współpraca Okręgowego Rzecznika z Okręgowym Sądem
Lekarskim, który mocą obowiązującej ustawy jest organem odwoławczym od decyzji

rzecznika. Sprawy przekazywane w toku
prowadzonej procedury odwoławczej
(w 2013 r. – 58 spraw) są rozpatrywane na
wysokim poziomie merytorycznym.
Należy podkreślić doskonałą współpracę
rzecznika z pełnomocnikiem ds. zdrowia
lekarzy i lekarzy dentystów ORL – Panią
dr Dorotą Rzepniewską, mającą na celu
wyegzekwowanie od kolegów, co do których w trakcie prowadzonych postępowań
wyjaśniających powstaje podejrzenie uzależnienia, skutecznego podjęcia przez nich
leczenia.
W 2013 roku odbyło się jedno szkolenie
rzeczników ŚIL w Katowicach dotyczące
spraw bieżących oraz doskonalących, co
związane było z przyznaniem akredytacji NIL umożliwiających uzyskanie przez
uczestników punktów edukacyjnych.
Z inicjatywy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
odbyło się kolejne, doroczne szkolenie pracowników Kancelarii OROZ z całego kraju
z udziałem Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Pani dr Jolanty
Orłowskiej-Heitzman, oraz przedstawicieli Centralnego Biura Służby Więziennej i
sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia,
Pana Igora Radziewicza-Winnickiego.
Spotkanie to przyczyniło się do usprawnienia współpracy między innymi z więzienną
służbą zdrowia w zakresie skarg kierowanych do rzecznika przez osoby osadzone
lub tymczasowo aresztowane.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej jako przewodniczący Konwentu w imieniu Okręgowych Rzeczników izb
z całego kraju był współinicjatorem zło-

żenia nowelizacji przepisów dotyczących
funkcjonowania samorządowych organów dyscyplinarnych w ustawie o izbach
lekarskich do Ministerstwa Zdrowia, które
w chwili obecnej pracuje nad przekazanym
materiałem. Ta inicjatywa została zrealizowana między innymi dzięki wielkiemu
zaangażowaniu zespołu radców prawnych
naszej Izby, którzy również na co dzień
wspierają pracę kancelarii OROZ w Katowicach niezbędną pomocą i radą. Chciałbym
serdecznie podziękować Kancelarii Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Prasałek s.c.
za zaangażowanie i profesjonalizm w codziennej pracy.

Analiza danych statystycznych ostatnich
kadencji wskazuje na stały wzrost skarg
kierowanych do okręgowego rzecznika
w związku z podejrzeniem popełnienia
przewinienia zawodowego. Jednocześnie
wzrasta stopień zawiłości rozpatrywanych
wniosków. Powyższe stało się przyczynkiem złożenia wniosku do Okręgowej
Rady Lekarskiej o zwiększenie zespołu
rzecznika ŚIL w Katowicach. Na podstawie uchwały zjazdu wyborczego z dnia
07.12.2013 r. zespół ten został zwiększony
do liczby 83 zastępców OROZ, reprezentujących szeroki wachlarz specjalizacji, co
niewątpliwie wpłynie na jakość i termi-

nowość pracy kancelarii. W tym miejscu
chciałbym serdecznie podziękować za
wybór mojej osoby na funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach VII kadencji. Chciałbym również złożyć serdeczne gratulacje
wszystkim Koleżankom i Kolegom, którym zjazd powierzył funkcje umożliwiające realizowanie zadań dla wzmocnienia
naszego samorządu.
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialność Zawodowej
dr n. med. Tadeusz Urban

Sprawozdanie z działalności Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Katowicach za rok 2013
lp

Liczba

1

Sprawy, które wpłynęły do sądu w ciągu roku
sprawozdawczego

100

2

Wnioski o ukaranie

36
41

3

Liczba lekarzy objętych wnioskami o ukaranie
w tym:
– wnioski o ukaranie lekarzy
– wnioski o ukaranie lekarzy dentystów
Zażalenia na postanowienia OROZ
w tym:
– o umorzeniu postępowania wyjaśniającego
– o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego
Z roku 2012 przeszło do rozpatrzenia na rok
2013

58

4

33
8

27
31
9

12

Razem odwołań w 2013 r. było:

15

13

w tym:
odwołania wniesione przez obwinionego

7

14

– odwołania wniesione przez OROZ

3

15

– odwołania wniesione przez skarżącego

5

16

Liczba ukaranych lekarzy w tym:
– na podstawie wniosków z poprzednich lat
– na podstawie wniosków z 2013 r.

41
16
25

17

Umorzenie postępowania przed OSL

1

18

Uniewinnień

5

19

Upomnień

24

20

Nagan

19

21

Zawieszenie prawa wykonywania zawodu:
– na okres 2 lat
– na okres 5 lat

1
1

22

Ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu:
– na okres 6 miesięcy
– na okres 1 roku
– na okres 2 lat

1
1
1

Sąd wydał postanowienia w 64 sprawach,
3 przeszły do rozpatrzenia na 2014 r.
5

Inne sprawy (przesłuchanie świadka w ramach pomocy prawnej, rozstrzygnięcie protestu itd.)

6

6

Liczba rozpraw

45

23

Kara pieniężna

1

7

Liczba posiedzeń jawnych

83

24

Opublikowanie orzeczenia w biuletynie ORL

2

8

Liczba wokand

59

Pozostałe wnioski o ukaranie rozpatrzone
z poprzednich lat
wnioski o ukaranie z roku 2013
Razem

16

W roku 2013 wydano orzeczeń
Pozostają do rozpatrzenia wnioski (oczekiwanie na wynik postępowania karnego)
Pozostałe wnioski do rozpatrzenia z 2013 r.

41

9

36
52

3
11

Razem wniosków o ukaranie pozostaje do
rozpatrzenia w 2014 r.

14

10

Odwołania od orzeczeń OSL za 2013 r.

9

11

Odwołania od orzeczeń OSL za 2012 r.
przesłane do NSL w 2013r.

6

Objaśnienia:
Ad. 8
W ramach jednej wokandy może być kilka rozpraw i kilka posiedzeń jawnych.
Ad. 17-24.
Zgodnie z obowiązującą procedurą, w ramach jednego orzeczenia, Okręgowy Sąd Lekarski orzeka oddzielną karę za każdy zarzut zawarty we wniosku o ukaranie.
Przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr Stefan Stencel
mgr prawa
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UCHWAŁA nr 7/2014

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
dr. Pawła Gruenpetera i objęcia mandatu
członka Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

UCHWAŁA nr 8/2014

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
dr Anny Glińskiej i objęcia mandatu członka
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz §5 ust.3 i §45 ust. 3
Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala
się, co następuje:

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz §5 ust.3 i §45 ust. 3
Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala
się, co następuje:

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr. Pawła Gruenpetera w związku ze zrzeczeniem się mandatu członka ORL w Katowicach.
§2
Ustala się, że mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach obejmuje dr Tomasz Duda.
§3
Zobowiązuje się przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej do ogłoszenia i opublikowania w formie obwieszczenia
w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej oraz na stronie internetowej
ŚIL informacji o wygaśnięciu i uzyskaniu mandatu przez członka
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§1
Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr Anny Glińskiej w związku ze zrzeczeniem się mandatu członka ORL w Katowicach.
§2
Ustala się, że mandat członka Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach obejmuje dr n. med. Leszek Jagodziński.
§3
Zobowiązuje się przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej do ogłoszenia i opublikowania w formie obwieszczenia
w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej oraz na stronie internetowej
ŚIL informacji o wygaśnięciu i uzyskaniu mandatu przez członka
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Sekretarz
Okręgowej
Komisji Wyborczej
Marek Gmerczyński

Wiceprzewodniczący
Okręgowej
Komisji Wyborczej
Marek Potempa

OBWIESZCZENIE

Sekretarz
Okręgowej
Komisji Wyborczej
Marek Gmerczyński

Wiceprzewodniczący
Okręgowej
Komisji Wyborczej
Marek Potempa

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ogłoszenie wyników wyborów
uzupełniających na stanowiska członków
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI
WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie: ogłoszenie wyników wyborów
uzupełniających na stanowiska członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego

Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się, co następuje:
§1
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonych wyborów
uzupełniających członkami Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach wybrani zostali:
1. Puszczewicz Zbigniew
2. Wąsek Anna

Na podstawie §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., obwieszcza się, co następuje:
§1
Stwierdza się, że w wyniku przeprowadzonych wyborów
uzupełniających członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego
wybrani zostali:
1. Machorowska-Pieniążek Agnieszka
2. Morawiec Tadeusz
3. Solarska-Słonicz Ewa

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Stanisław Borysławski

UCHWAŁA nr 9/2014

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu członka
Okręgowego Sądu Lekarskiego dr. n. med.
Jacka Kocota i objęcia mandatu członka
Okręgowego Sądu Lekarskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 3 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz §5 ust.3 i §45 ust. 3
Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów
i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów
komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12
X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala
się, co następuje:
§1
Stwierdza się, że wygasł mandat członka Okręgowego Sądu Lekarskiego dr. n. med. Jacka Kocota w związku ze zrzeczeniem się
mandatu członka OSL.
§2
Ustala się, że mandat członka Okręgowego Sądu Lekarskiego
obejmuje dr Andrzej Muras.
§3
Zobowiązuje się przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej do ogłoszenia i opublikowania w formie obwieszczenia
w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej oraz na stronie internetowej
ŚIL informacji o wygaśnięciu i uzyskaniu mandatu przez członka
Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Sekretarz
Okręgowej
Komisji Wyborczej
Marek Gmerczyński

Wiceprzewodniczący
Okręgowej
Komisji Wyborczej
Marek Potempa

UCHWAŁA nr 10/2014

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach
z dnia 2 kwietnia 2014 r.
w sprawie: wygaśnięcia mandatu Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej dr Ewy Paszek
Na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009
r. o izbach lekarskich oraz §5 ust. 3 i §45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwala się,
co następuje:
§1
Stwierdza się, że wygasł mandat Zastępcy Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Ewy Paszek
w związku ze zrzeczeniem się mandatu Zastępcy OROZ.
§2
Zobowiązuje się przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej do ogłoszenia i opublikowania w formie obwieszczenia w biuletynie Śląskiej Izby Lekarskiej oraz na stronie
internetowej ŚIL informacji o wygaśnięciu mandatu Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Sekretarz
Okręgowej Komisji Wyborczej
Marek Gmerczyński
Wiceprzewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
Marek Potempa

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że projekt Śląskiej Izby Lekarskiej
„Pro Doctore – Projekt Wspierający Rozwój Kadr Medycznych
w Województwie Śląskim”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów
i na mocy uchwały Zarządu Województwa Śląskiego został przyjęty do realizacji.
W ramach projektu w ciągu dwóch lat zorganizowanych zostanie
16 edycji kursów specjalizacyjnych „Zdrowie Publiczne”.
W kursach mogą uczestniczyć lekarze
i lekarze dentyści zamieszkali,
bądź zatrudnieni na terenie województwa śląskiego.
Kursy są bezpłatne.
Projekt rozpoczął się 1 kwietnia 2013 r.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej
Śląskiej Izby Lekarskiej: www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore
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Medale i odznaczenia
Po raz kolejny uhonorowano członków naszej Izby odznaczeniami, medalami
i wyróżnieniami państwowymi oraz samorządu lekarskiego.

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Od lewej: wicewojewoda śląski Piotr Spyra oraz laureaci odznaczeń państwowych: dr Jacek Kozakiewicz, dr Eryk Kwapuliński, dr Henryk
Potyrcha, dr Janina Kierat, dr Stefan Stencel i dr Józef Meisel.
POSTANOWIENIEM PREZYDENTA RP
BRONISŁAWA KOMOROWSKIEGO ZA
ZASŁUGI W DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ
OCHRONY ZDROWIA, ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI ODZNACZONY ZOSTAŁ
DR N. MED. JACEK KOZAKIEWICZ.
Specjalista otolaryngolog, ur. w 1951 r.
w Radomsku. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1975 r.). Od 2000 r. ordynator oddziału otolaryngologii WSS nr 4
w Bytomiu. W latach 1991-1998 zastępca
lekarza wojewódzkiego, w 1999 r. dyrektor Wydziału Zdrowia nowopowstałego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego. Przewodniczył Wojewódzkiej
Komisji Lekarskiej ds. poboru oraz radom
nadzorczym i społecznym kilku zakładów
opieki zdrowotnej. Od czasu reaktywacji
izb lekarskich nieprzerwanie zaangażowany w pracę samorządową, sekretarz
ORL pierwszej kadencji, wiceprzewodniczący ORL kadencji drugiej, od 2009 r.
prezes ORL w Katowicach. Współtwórca
i wieloletni członek Komisji PMU PolskoSzwajcarskiego Programu „Matka i Dziecko”, dofinansowującego śląską ochronę
zdrowia, przewodniczący komitetów
organizacyjnych i naukowych dziesięciu
międzynarodowych konferencji tego Programu.

KAPITUŁA ODZNACZEŃ, WYRÓŻNIEŃ
I MEDALI „PRO MEDICO” ŚLĄSKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ POSTANOWIŁA UHONOROWAĆ SZCZEGÓLNIE ZASŁUŻONE
DLA NASZEGO SAMORZĄDU INSTYTUCJE I OSOBY.
Decyzją Kapituły z 5 marca 2014 r. Złote Odznaczenia „Zasłużony dla lekarzy
– Pro Medico” otrzymali:
Śląski Uniwersytet Medyczny
Powołany w 1948 roku. Z uczelni jednowydziałowej rozrósł się do rangi wielowydziałowego i wielokierunkowego ośrodka uniwersyteckiego. Dyplom 66-letniej
Wszechnicy uzyskało ponad 33 tysiące
absolwentów. Spuścizna koryfeuszy
uczelni odcisnęła trwały ślad na działalności wielu członków naszego samorządu. We współpracy z SUM Izba kreuje
pionierskie formy doskonalenia zawodowego tj.: studia podyplomowe z zakresu
„Prawa w Ochronie Zdrowia” (od 2011
roku), kursy atestacyjne: „Postępy w chorobach wewnętrznych” i „Postępy w pediatrii” oraz kursy specjalizacyjne: „Wprowadzenie do specjalizacji w pediatrii”
i „Odrębności chorób alergicznych u dzieci”. ŚIL zaprosiła przedstawicieli SUM do
współpracy w stworzeniu Muzeum Medycyny. Znaczenie oraz wymowa wszyst-

kich przedsięwzięć zainicjowanych przez
ŚIL wraz z SUM, realizowanych w oparciu o potencjał intelektualny członków
Uczelni i samorządu, uzasadnia opinię
o niezwykłej zasadności i skuteczności
tej współpracy.
mgr Wanda Galwas-Prasałek
Kierująca pracą biura ŚIL od 1992 roku.
Jej zalety sprzyjały tworzeniu fundamentów administracyjnych biura. Uczestniczyła w wielu inicjatywach podejmowanych przez śląski samorząd lekarski m.in.
w: akcjach protestacyjnych, pracach
Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu
Polonii Medycznej, pracach społecznych
na rzecz samorządu lekarskiego np. obsłudze biurowej Agencji Pośrednictwa
Ubezpieczeniowego „PRO MEDICO” (od
1995 do 2012 r.), gdzie pełniła funkcję
prezesa zarządu (w latach 2008-2012).
Jest współzałożycielką i członkiem zarządu Lekarskiej SKOK. Jednoosobowo
zajmowała się obsługą administracyjnobiurową Fundacji „Dom Lekarza Seniora”.
Zaangażowana w realizację rozlicznych
inicjatyw podejmowanych przez ORL
wszystkich kadencji m.in. w: budowę,
wyposażanie i organizację hotelu „Pro
Medico” w Warszawie, remonty Domu
Lekarza w Katowicach, remont kapitalny,

fot.: Anna Zadora-Świderek

Przedstawiciele organów ŚIL oraz laureaci nagród samorządu lekarskiego. Od lewej: dr Dorota Orłowska, dr Zenon Cholewa, dr Józefa Niemcewicz, dr Stefan Stencel, prof. Przemysław Jałowiecki, dr Tadeusz Urban, mgr Wanda Galwas-Prasałek, dr Jerzy Pabis, dr Jacek Kozakiewicz,
dr Jadwiga Miklasińska, dr Jacek Gawron, dr Krystyna Skupień, dr Marek Hawranek, dr Władysław Stefański i dr Grzegorz Góral.
wyposażanie i organizację Domu Lekarza
Seniora w Sosnowcu. Życzliwość i empatia zjednują Jej sympatię i uznanie członków ŚIL.
dr Jerzy Pabis
W 1977 r. ukończył Śląską Akademię
Medyczną w Katowicach i podjął pracę
w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. W 2005 r.
rozpoczął pracę w Szpitalu w Pyskowicach
Sp. z o.o. na oddziale chirurgii ogólnej.
Pracował ponadto jako ławnik w Sądzie
Rejonowym w Zabrzu. W roku 1993 uzyskał drugi stopień specjalizacji z chirurgii
ogólnej. Od 1997 roku jest delegatem na
OZL. Od 17 lat zasiada w Okręgowej Radzie Lekarskiej w Katowicach. Wybrany
delegatem na KZL w trzeciej i siódmej
kadencji. Na przestrzeni lat angażował się
w prace kilku komisji ORL. Od trzeciej kadencji przewodniczy Komisji Sportu i Rekreacji. W latach 1997-2001 był członkiem
Komisji ds. Etyki Lekarskiej oraz zespołów
wizytujących praktyki lekarskie. W kadencjach trzeciej, piątej i szóstej uczestniczył
w pracach Komisji ds. Konkursów. Od
2006 r. jest członkiem Komisji ds. Kultury. W piątej i szóstej kadencji brał udział
w pracach Komisji Zdrowia Publicznego
oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu. W 2006 roku wybrany radnym Rady Miasta Zabrza.
Srebrnymi odznaczeniami „Zasłużony
dla lekarzy – Pro Medico” uhonorowani
zostali:

dr n. med. Zenon Cholewa
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej
(1979 r.). Po studiach podjął pracę w oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Katowicach.
W latach 1981-1988 pracował w oddziale dziecięcym II Kliniki Pediatrii ŚAM.
Od roku 1988 był zastępcą ordynatora
oddziału dziecięcego w ZOZ Szpitalu
Miejskim w Żorach. W latach 1993-2002
był ordynatorem oddziału pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Od 2002 r. jest ordynatorem oddziału pediatrii NZOZ Miejskich Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żorach. W 1983 r. uzyskał pierwszy stopień
specjalizacji z pediatrii, a w 1984 r. – drugi.
W 1987 r. uzyskał specjalizację pierwszego stopnia z radiodiagnostyki. W roku
2004 obronił pracę doktorską w Śląskiej
Akademii Medycznej. Delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy sześciu kadencji
(nieprzerwanie od 1993 roku). W kadencjach szóstej i siódmej członek Okręgowej
Rady Lekarskiej. Członek Komisji Zdrowia
Publicznego w latach 2001-2009. W trakcie trzeciej kadencji brał udział w pracach
zespołów wizytujących praktyki lekarskie.
dr n. med. Jacek Gawron
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej
(1979 r.). Po ukończeniu studiów podjął
pracę w Samodzielnym Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu, gdzie pracuje do dziś.
W 1989 r. uzyskał specjalizację drugiego

stopnia z medycyny pracy, a w 1992 r. –
został specjalistą chorób wewnętrznych.
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1996 r. Od ponad dwudziestu lat
zaangażowany w tworzenie struktur samorządu lekarskiego. W 1993 r. wybrany
delegatem na OZL i do tej pory, za wyjątkiem piątej kadencji, reprezentuje swoich
wyborców. Delegat na KZL w III i VII kadencji. W trzeciej i czwartej kadencji wybrany
zastępcą NROZ, a w kadencjach szóstej
i siódmej zastępcą OROZ w Katowicach.
W latach 1997-2001 zasiadał w gronie
członków ORL. Uczestniczył w pracach
kilku komisji: w trzeciej i szóstej kadencji
– Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
i Specjalizacji, w kadencji trzeciej – Komisji Prywatnych Praktyk i Prywatyzacji,
a w latach 2009-2013 – Komisji ds. Etyki
Lekarskiej. W roku 1998 został powołany
do pracy w zespołach wizytujących praktyki lekarskie. W kolejnej, czwartej kadencji był członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej.
dr Marek Hawranek
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej
(1971 r.). Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Szpitalu Miejskim w Zabrzu,
gdzie pracuje do dziś. Obecnie na stanowisku ordynatora oddziału ortopedii i chirurgii urazowej. Specjalizację drugiego
stopnia z chirurgii urazowo-ortopedycznej uzyskał w 1979 r. Ukończył rozliczne
szkolenia w zakresie alloprotezoplastyki pierwotnej i rewizyjnej w wiodących
ciąg dalszy na str. 20
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Medale i odznaczenia
ciąg dalszy ze str. 19

ośrodkach ortopedycznych Europy, Azji Mniejszej i USA. W roku
1997 został po raz pierwszy delegatem na OZL. Mandat ten pełni
już piątą kadencję. W bieżącej kadencji – po raz czwarty – został członkiem OSL. W roku 1999 powołany do grona członków
zespołów wizytujących praktyki lekarskie. Wielokrotnie uczestniczył też w pracach komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów, zarówno jako ich przewodniczący, jak i członek komisji
reprezentujący ŚIL.
dr Jadwiga Miklasińska
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1970 r.). Swoją ścieżkę zawodową związała z Sosnowcem. Po ukończeniu studiów
rozpoczęła pracę w Szpitalu Reumatologicznym nr 6, z którego
przeniosła się do Szpitala nr 3 (o profilu ogólnopediatrycznym)
oraz poradni dziecięcej. W 1972 r. rozpoczęła współpracę z Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego Przychodnią Rejonową również w Sosnowcu, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. W ramach
działalności przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sosnowcu orzeka w sprawach dzieci niepełnosprawnych. W 1977 r.
uzyskała specjalizację pierwszego stopnia z pediatrii. W 1997 r.
otrzymała mandat delegata na OZL trzeciej kadencji. Została
wówczas wybrana do grona członków OSL, w którego składzie
zasiada do dnia dzisiejszego. Jej działalność w pracach Sądu charakteryzuje się ogromną dozą obiektywizmu wobec stających
przed OSL stron, co wynika z wieloletniego doświadczenia. Dwukrotnie zasiadała w Radzie Miejskiej Sosnowca.
dr Józefa Niemcewicz
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1955 r.). Zaraz po
studiach rozpoczęła pracę w Przychodni Rejonowej ZOZ w Katowicach, następnie w roku 1957 w Klinice Pediatrii SPSK im. prof.
S. Szyszko w Zabrzu. W latach 1961-1977 pracowała w Miejskim
Szpitalu Dziecięcym w Chorzowie jako lekarz oddziału pediatrii.
Od 1965 r. pracowała na stanowisku kierownika Referatu Profilaktyki i Lecznictwa Dziecięcego Wydziału Zdrowia Prezydium
Wojewódzkiej Rady Narodowej. W grudniu 1977 r. rozpoczęła
współpracę z ZOZ w Tychach. W 1966 r. uzyskała tytuł specjalisty
drugiego stopnia z pediatrii. Jest delegatką na OZL nieprzerwanie od 2001 r. W 2006 roku rozpoczęła swoją działalność w Komisji ds. Emerytów i Rencistów, konsolidując szeregi lekarzy seniorów. Jest współorganizatorką imprez integracyjnych (w kraju
i poza jego granicami), spotkań okolicznościowych, świątecznych agap oraz spotkań emerytowanych członków samorządu
w rozlicznych delegaturach ŚIL. Jest animatorką spotkań kulturalnych, rozwijających zainteresowania i pasje grupy najstarszych przedstawicieli naszej Izby.
dr Dorota Orłowska
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1989 r.). W latach
1989-1993 zatrudniona w Szpitalu Miejskim nr 2 w Sosnowcu.
Od 1994 r. pracuje w Szpitalu Centrum Psychiatrii w Katowicach.
Od roku 1999 jest kierownikiem Przyszpitalnej Poradni Zdrowia
Psychicznego w Katowicach. W 1993 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, następnie specjalizację z psychiatrii pierwszego (1998 r.) i drugiego stopnia (2001 r.).
W 2012 r. ukończyła podyplomowe studia z zakresu prawa medycznego. Od roku 2001 jest delegatką na OZL, jak również za-

fot.: Anna Zadora-Świderek
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Pierwsze Wyróżnienia „Zasłużony Nauczyciel Lekarzy” otrzymały
prof. Irena Krupka-Matuszczyk (po lewej) i dr Halina Książek- Bąk.
Tu w towarzystwie prezesa ORL, Jacka Kozakiewicza.
stępcą OROZ. Cyklicznie uczestniczy w szkoleniach rzeczników.
Bierze udział w posiedzeniach komisji opiniujących zdolność do
wykonywania zawodu lekarza. Przez kilka lat pełniła społecznie
dyżury, udzielając porad i pomocy osobom uzależnionym i ich
rodzinom.
dr n. med. Władysław Stefański
Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej (1967 r.). Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Spółdzielni Lekarzy Dentystów
w Bytomiu. Po pół roku został asystentem w Katedrze Chirurgii
Szczękowo-Twarzowej ŚAM w Zabrzu. Od 1985 r. pracował, przez
kolejne dwa lata, w Szpitalu Wojewódzkim w Częstochowie. Od
roku 1987 zatrudniony w Centralnym Szpitalu Górniczym w Bytomiu. W latach 1987-2000 pracował na rzecz ZLA w Raciborzu
jako kierownik poradni w przychodni specjalistycznej. Od 2001 r.
pracuje w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu oraz poradni chirurgii szczękowo-twarzowej. W 1974 r. uzyskał specjalizację drugiego stopnia z chirurgii stomatologicznej, a w roku 1983 – pierwszego stopnia z chirurgii szczękowej. W 1976 roku obronił pracę
doktorską. Był delegatem na OZL trzeciej kadencji. Od 1997 roku
pięciokrotnie wybierany zastępcą OROZ w Katowicach. Brał
udział w pracach Komisji Socjalno-Bytowej (w latach 1997-2001)
i zespołów wizytujących praktyki lekarskie (od 1997 do 2005 r.).
WRĘCZONO TAKŻE MEDALE „ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
POZAMEDYCZNE”, PRZYZNANE 5 MARCA BR. LEKARZOM,
ROZSŁAWIAJĄCYM DOBRE IMIĘ ŚIL W DZIEDZINACH

POZAMEDYCZNYCH. TYM RAZEM CZŁONKOWIE KAPITUŁY
ODDALI HONOR KOLEGOM ROZMIŁOWANYM W SZTUCE.
OTO NAZWISKA I KRÓTKIE NOTY DOTYCZĄCE ICH DZIAŁALNOŚCI:

WNIOSKI O ICH NADANIE POPARTO PISEMNYMI REKOMENDACJAMI WYCHOWANKÓW LAUREATÓW. DECYZJĄ KAPITUŁY Z 26 MARCA BR. WYRÓŻNIENIEM „ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY” UHONOROWANE ZOSTAŁY:

dr n. med. Grzegorz Góral
Absolwent Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach (1977 r.), specjalista pediatra. Członek Prezydium
ORL szóstej i siódmej kadencji. W czwartej kadencji przewodniczył pracom Komisji Zdrowia Publicznego ORL, obecnie jest
członkiem Komisji Organizacyjnej. Wieloletni przewodniczący
Komisji ds. Kultury ORL (od 2006 r.). Inicjator i organizator licznych imprez kulturalnych realizowanych przez Śląską Izbę Lekarską i innych wydarzeń artystycznych na terenie Śląska, np. koncertu „Z łezką w oku” (2003 r.), koncertu poświęconego pamięci
Marka Kurzaka, koncertu „Serce dla serdecznych” Fundacji PRO
EKO, koncertu uświetniającego obchody XXV-lecia „Solidarności” ŚAM, koncertów „Pro Memoria”, koncertów świątecznych
etc. Uczestnik i współorganizator koncertów charytatywnych
na rzecz pacjentów i personelu Akademickiego Centrum Rehabilitacji im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem. Kompozytor, autor
tekstów. Ukoronowaniem Jego dotychczasowej działalności artystycznej było wydanie autorskiej płyty zatytułowanej „Dlaczego…?”.

prof. dr hab. n. med. Irena Krupka-Matuszczyk
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1969 r.). W 1969 r.
rozpoczęła pracę w Katedrze i Klinice Psychiatrii i Psychoterapii
swojej Alma Mater, gdzie pracuje do dziś. Kilkakrotnie pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego z dziedziny psychiatrii.
W roku 1973 uzyskała pierwszy, a w 1976 – drugi stopień specjalizacji z psychiatrii. Trzy lata później obroniła doktorat. Instytut
Psychiatrii i Neurologii w Warszawie nadał Jej w 1999 r. stopień
doktora habilitowanego nauk medycznych. W roku 2007 otrzymała z rąk prezydenta RP tytuł profesora. Jest kierownikiem
specjalizacji 44 lekarzy, promotorem 25 prac doktorskich i opiekunem 3 przewodów habilitacyjnych z dziedziny psychiatrii. Od
wielu lat zabiega na naszym terenie o miejsca specjalizacyjne
dla chcących szkolić się w dziedzinie psychiatrii. Jest organizatorem kursów, sympozjów i konferencji naukowych z dziedziny
psychiatrii.

dr Krystyna Skupień
Absolwentka Wydziału Dentystycznego Śląskiej Akademii Medycznej (1965 r.), specjalista z dziedziny stomatologii zachowawczej. Wieloletnia członkini Komisji ds. Kultury sekcji plastycznej.
Inicjatorka i organizatorka licznych wystaw malarstwa lekarzy
i lekarzy dentystów. Animatorka młodego pokolenia medyków
zajmujących się sztuką. Współorganizatorka Ogólnopolskiego
Konkursu Fotografii dla Lekarzy „Okiem Eskulapa”. Uczestniczka
licznych plenerów malarskich dla lekarzy w Polsce i w Europie.
W Domu Kultury w Rybniku odbyła się indywidualna wystawa
Jej prac. Uprawia liczne kierunki sztuki: malarstwo sztalugowe,
grafikę, fotografię, ceramikę, sztukę pisania ikon. Absolwentka
„Akademii Weekendowej”, organizowanej przez Akademię Sztuk
Pięknych w Katowicach. Laureatka ogólnopolskich konkursów
fotograficznych dla lekarzy.

dr n. med. Halina Książek-Bąk
Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (1972 r.). Specjalista
drugiego stopnia stomatologii zachowawczej i parodontologii.
Wyszkoliła ponad 62 specjalistów ze stomatologii zachowawczej
i periodontologii. Jest współorganizatorką Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej SUM. Przez wiele lat opiekowała się studenckim kołem naukowym SUM. Była kierownikiem
kursów doskonalących i szkoleniowych dla lekarzy i innych fachowych pracowników ochrony zdrowia, organizowanych przez
ŚAM w Katowicach np.: „Diagnostyka różnicowa stanów przedrakowych jamy ustnej”, „Zmiany przednowotworowe w jamie ustnej”, „Metody diagnostyki w chorobach przyzębia” czy „Zasady
wczesnego postępowania leczniczego w chorobach przyzębia”.
Jest autorką 53 publikacji naukowych oraz licznych wystąpień
na zjazdach i kongresach, organizowanych w kraju i za granicą.
Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy!

PODCZAS XXXIV OZL PO RAZ PIERWSZY WRĘCZONO STATUETKI WYRÓŻNIENIA „ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL LEKARZY”.

Oprac.: Bogusława Blecharz
na podstawie uzasadnień we wnioskach
o odznaczenia, wyróżnienia i medale, nadesłanych do ŚIL

Komunikaty

Ogólnopolski Plener Ceramiki
Artystycznej dla Lekarzy

Absolwenci Pomorskiej
Akademii Medycznej
w Szczecinie

Plener odbędzie się w dniach od 10 do 12 października br. w Wiśle – „Villa Japonica".
Jego organizatorem jest Śląska Izba Lekarska w Katowicach.
Wpisowe 100 zł prosimy wpłacać na konto Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
nr konta: PKO 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
z dopiskiem „Plener Ceramiki".
Organizator zapewnia noclegi ze śniadaniami oraz materiały plastyczne.
Termin zgłoszeń upływa 31.08.2014 r.
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Lekarze rocznik 1978-1984
oraz Lekarze Dentyści
rocznik 1979-1984
10-12 .10. 2014 r.
spotkanie jubileuszowe

Szczegółowych informacji udziela:
lek. stom. Stanisław Mysiak, tel. 32 252 97 51; kom. 605 256 335.

w Niechorzu (Dworek Prawdzic).
Kontakt:
Iza Doniec:
izabella@fabrykausmiechu.com;
Mariusz Zarzycki: marioz58@wp.pl;
Mariusz Pietrzak: mario241@op.pl
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Solidarność
społeczna…
Z fragmentów artykułu:
„Pacjentom, którzy zgłaszają się do lekarza bez potrzeby, nie odbierają wyników badań czy też nie zgłaszają rezygnacji z zaplanowanej wizyty – powinna
grozić kara grzywny – uważa Juan José
Rodríguez Sendín, prezes Organización
Médica Colegial de Espana (OMC), hiszpańskiego odpowiednika polskiej Naczelnej Izby
Lekarskiej.
Choć OMC sprzeciwia się wprowadzeniu
częściowych opłat za wizyty u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, prezes organizacji udzielił poparcia kampanii zakładającej finansowe karanie pacjentów, którzy
w jakiś sposób nadużywają państwowego
systemu ochrony zdrowia. Chodzi na przykład o sytuacje, gdy pacjent zapisuje się na
listę oczekujących więcej niż jeden raz, nie
zgłasza faktu rezygnacji z zaplanowanej wizyty, nie odbiera wyników badań lub recept,
albo gdy zamiast do lekarza pierwszego
kontaktu, zgłasza się na szpitalną izbę przyjęć – wymienia Sendín. Prezes OMC dodaje
też, że ci, którzy często chodzą do lekarza,
robią to ze strachu i „myślą, że to opóźni
nadejście ich ostatniego dnia”. (…)
„Carmen Flores, szefowa jednej z hiszpańskich organizacji chroniących prawa pacjenta, nazwała wypowiedzi Sendí haniebnymi.
Osobom z bólem zęba czy wysoką gorączką
często wyznaczane są odległe np. o tydzień
terminy wizyty. Czy mamy być karani za to,
że w takich sytuacjach szukamy pomocy na
Reklama

NZOZ w Katowicach,
zatrudni
LEKARZA
do badań
profilaktycznych,
w godz. porannych;
tel. 605 096 016

izbie przyjęć? – pyta Flores. – Sądzę, że lekarze nie poprą stanowiska prezesa OMC, ponieważ straszenie pacjentów karami nie jest
ani przyzwoite, ani humanitarne.”
Informację o tym artykule otrzymałem
z Lubelskiej Izby Lekarskiej i postanowiłem ją rozpropagować, ponieważ ucieszył
mnie ogromnie. Może i tym razem coś
dobrego przyjdzie do nas z Unii Europejskiej? Widać problem tyczy nie tylko
naszego społeczeństwa, ale jego waga
porusza społeczność lekarską krajów
znacznie bardziej rozwiniętych, a na pewno bogatszych. Mam osobistą satysfakcję,
ponieważ problem ten sygnalizowałem
już w jednym z archiwalnych artykułów
w kontekście wypisów na własne żądanie.
Z wielką nadzieją czekałem na wystąpienie premiera i naszego resortowego ministra w sprawie programu tzw. walki z kolejkami. Nie ukrywam, że oczekiwałem,
oprócz zmian organizacyjnych, stanowiska, które czyniłoby odpowiedzialnym
za dostęp do lekarza również pacjentów.
Przywykliśmy już do szukania winnych źle
funkcjonującego systemu naprzemiennie
pośród lekarzami i innymi pracownikami medycznymi a organizatorami systemu. Wszyscy jednak uporczywie milczą
w kwestii zasadniczej. Nie ma odważnych,
którzy głośno powiedzą, że znaczącą rolę
w upośledzeniu funkcjonowania ochrony
zdrowia mają sami pacjenci. Proszę zwrócić uwagę, że organizacje chroniące prawa
pacjenta, nie tylko w Polsce, popełniają
podobnie błędną retorykę uważając, że
pacjent ma zawsze rację. Niestety, wszystkie systemy powszechnych ubezpieczeń
społecznych, ze zdrowotnymi na czele,
mają jedną zasadę: wszyscy płacą niewiele
i za to będą na przykład leczeni, gdy będzie taka potrzeba. Założenie solidarności
społecznej jest doskonałe w swojej prostocie. Płacisz, i jak będziesz potrzebował,
to dostaniesz… No chyba, że dla ciebie
właśnie zabraknie. Opowiadanie, że starczy dla wszystkich i na wszystko to demagogia bez pokrycia, dobra jedynie na po-

trzeby kampanii wyborczych. Jak brakuje
wszystkiego, z pieniędzmi na czele, a nie
możemy oszczędzać już bardziej, nie stać
nas na ciągłe dofinansowywanie to może
zacznijmy po prostu nie marnować!
Może ktoś w końcu policzy, ile pieniędzy
marnują sami pacjenci. Ile niesolidni pacjenci, kierujący się niejednokrotnie aspołecznymi zachowaniami (np. egoizmem,
wygodnictwem, nieufnością, lekceważeniem…), marnują, zabierając tym rzeczywiście potrzebującym. Zapominają o tym,
że w życiu mogą przejść z pierwszej grupy
do tej drugiej i sami padną ofiarą swoich
zachowań. Pytanie czy zapominają? Myślę,
że nie. Oni nigdy nie byli takich prospołecznych zachowań uczeni. Może zamiast
tworzyć kolejne systemy oraz organa kontroli i nadzoru, należy zacząć uczyć i jeszcze raz uczyć. Trzeba zacząć piętnować postawy aspołeczne i starać się je wykluczać
z codzienności, ucząc społeczeństwo poszanowania wspólnych wartości. Może nie
aż karami, jak proponują hiszpańscy koledzy, ale na pewno zmuszając do oddania
zmarnowanych przez pacjenta środków
wypłaconych z ubezpieczenia zdrowotnego. To nie kara. tylko edukacja. Takie właśnie działania służą prawdziwej ochronie
interesów pacjentów. Tylko kto ma to zrobić? Kto nawoływać do takich działań? I tu
cisną się na usta i papier słowa popularnej
ostatnio piosenki „Jak nie my, to kto?”
Tylko tą drogą można z czasem osiągnąć
stan społeczeństwa cywilizowanego.
dr n. med. Tadeusz Urban
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialność Zawodowej
Hiszpański samorząd lekarzy domaga
się karania pacjentów!
Artykuł w hiszpańskiej gazecie lekarskiej
w oryginale:
http://www.gacetamedica.com/noticiasmedicina/2014-04-01/politica/sendin-insiste-en-que-hasta-el-40-de-las-urgenciasson-procesos-banales/pagina.aspx?
idart=827988&utm_source=direct&utm_
medium=web&utm_campaign=rel_gaceta

Wspólne
warsztaty

Pomiędzy 14 a 16 marca 2014 r. w Brennej odbyły się pierwsze w nowej VII kadencji wyjazdowe warsztaty szkoleniowe zespołu Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej wraz
z członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego ŚIL.
Wiodącą problematyką warsztatów była
„Polityka karalności w praktyce”. Wykład z tego tematu poprowadził mgr prawa Andrzej Jóźwiak – doradca prawny
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Warszawie. Jego prelekcja
była skierowana głównie do rzeczników
i sędziów, którzy w kolejnych instancjach
uczestniczą w procedurze ustalania winy
i tym samym wymierzania kary adekwatnej do stwierdzonego przewinienia zawodowego. Wykład nie miał charakteru
teoretycznego, za to wskazywał praktykę w zakresie procedowania, w tym roli
rzecznika i składu sędziowskiego w prowadzonym postępowaniu. Andrzej Jóźwiak w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę
na kontrowersje, jakie wywołuje prowadzenie postępowania na gruncie odpowiedzialności zawodowej w kontekście
już orzeczonego prawomocnego wyroku
sądu powszechnego. Wykład wywołał
wśród uczestników warsztatów ożywioną
dyskusję, jeszcze długo kontynuowaną
w kuluarach.
Kolejny blok szkoleniowy stanowiły warsztaty zatytułowane „Perswazja i manipulacja – jak reagować i radzić sobie z zachowaniami manipulacyjnymi w pracy
lekarzy” przeprowadzone przez prof. UŚ,
Alicję Gałązkę. Omawiane były sposoby
zachowań asertywnych, które ułatwiają
wyrażanie własnego zdania, czy stanowiska.
– Lekarz to nie tylko fachowiec od chorób
ciała, czasem jest też psychoterapeutą
i musi poradzić sobie z emocjami czy lękami pacjenta – podkreślała prof. Gałązka.
Warsztaty pozwoliły uczestnikom zauważyć, jakie błędy najczęściej popełniają
w kontaktach z pacjentem.
Marcowe szkolenie po raz kolejny potwierdziło konieczność ciągłego podnoszenia
umiejętności lekarzy w każdym aspekcie
życia zawodowego.
Agata Nowak,
Patrycja Makarska-Chachaj
Biuro OROZ w Katowicach

„Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa”

Adam Mickiewicz

Co każdy lekarz wiedzieć
powinien – czyli zmiana
czasu pracy lekarzy
Zgodnie z przepisem z art. 214 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(tekst jednolity, Dz. U. z 2013 r., poz. 217) w okresie od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 1 lipca
2014 r. czas pracy pracowników komórek organizacyjnych (zakładów, pracowni):
1) radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej – stosujących w celach diagnostycznych
lub leczniczych źródła promieniowania jonizującego,
2) fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów
– nie może przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Ustanowiona w tym przepisie skrócona norma czasu pracy znajduje zastosowanie do
pracowników na stanowiskach pracy w:
1) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) stosowanie w celach diagnostycznych lub leczniczych źródeł promieniowania
jonizującego, a w szczególności: wykonujących badania lub zabiegi, asystujących
lub wykonujących czynności pomocnicze przy badaniach lub zabiegach, obsługujących urządzenia zawierające źródła promieniowania lub wytwarzające promieniowanie jonizujące, lub wykonujących czynności zawodowe bezpośrednio przy
chorych leczonych za pomocą źródeł promieniotwórczych, lub
b) prowadzenie badań naukowych z zastosowaniem źródeł promieniowania jonizującego, lub
c) dokonywanie pomiarów dozymetrycznych promieniowania jonizującego związanych z działalnością, o której mowa w lit. a i b;
2) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach) fizykoterapeutycznych, jeżeli
do ich podstawowych obowiązków należy kontrolowanie techniki stosowanych zabiegów lub samodzielne wykonywanie zabiegów;
3) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, histopatologii, cytopatologii i cytodiagnostyki, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) przygotowywanie preparatów lub
b) wykonywanie badań histopatologicznych i cytologicznych;
4) komórkach organizacyjnych (zakładach, pracowniach): patomorfologii, medycyny sądowej oraz prosektoriach, jeżeli do ich podstawowych obowiązków należy:
a) wykonywanie sekcji zwłok lub
b) wykonywanie badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
c) pomoc przy wykonywaniu sekcji zwłok oraz badań patomorfologicznych i toksykologicznych, lub
d) pobieranie narządów i tkanek ze zwłok.
Od 2 lipca 2014 r. czas pracy wskazanej grupy pracowników, obejmującej w szczególności lekarzy radiologów, podlegał będzie tym samym regulacjom, co czas pracy pozostałych pracowników wykonujących zawód medyczny, a więc będzie on
wynosił 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień
w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Tym samym czas pracy lekarzy radiologów ulegnie wydłużeniu z 5 godzin na
dobę do 7 godzin 35 minut, przy zachowaniu tego samego wynagrodzenia, co budzi
zrozumiały sprzeciw lekarzy radiologów.
Tryb wprowadzenia omawianej zmiany czasu pracy kształtuje się w sposób odmienny
w zależności od treści umowy o pracę obowiązującej lekarza radiologa oraz treści obowiązującego w zakładzie pracy regulaminu pracy.
ciąg dalszy na str. 24
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Co każdy lekarz wiedzieć powinien...
ciąg dalszy ze str. 23

Jeśli umowa o pracę lub regulamin pracy określają w sposób ogólny czas pracy
lekarza radiologa stanowiąc, że czas ten
wyznaczają ramy obowiązujących w tym
zakresie przepisów ustawy o działalności leczniczej i przepisów Kodeksu pracy,
a więc bez precyzyjnego wskazania, że
czas ten wynosi 5 godzin na dobę i przeciętnie 25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy
w przyjętym okresie rozliczeniowym – to
wprowadzenie tej zmiany nie wymaga
dla swej skuteczności zmiany warunków
pracy i modyfikacji regulaminu pracy. Przy
tak ogólnie określonych normach czasu
pracy, zmiana przepisów od dnia 2 lipca
2014 r. spowoduje automatyczne rozpoczęcie obowiązywania względem lekarzy
radiologów wydłużonego czasu pracy.
W tej sytuacji jedynym obowiązkiem pracodawcy jest pisemne poinformowanie
pracownika o wydłużeniu obowiązującej
go normy czasu pracy, pracownik zaś nie
ma żadnego wpływu na tę zmianę.

kursy stomatologia
i konferencje

Natomiast w przypadku, gdy umowa
o pracę lub obowiązujący regulamin pracy w sposób precyzyjny określają czas pracy lekarzy radiologów stanowiąc, że czas
ten wynosi 5 godzin na dobę i przeciętnie
25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym
okresie rozliczeniowym, to wprowadzenie
zmienionego czasu pracy wymaga zmiany
regulaminu pracy, a następnie złożenia
pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy. Konieczność zmiany
przez pracodawcę regulaminu pracy bądź
złożenia wypowiedzenia zmieniającego,

w sytuacji, gdy w aktach tych zawarte były
precyzyjne zapisy dotyczące skróconego czasu pracy ww. grupy pracowników,
wynika z obowiązującej na gruncie Kodeksu pracy zasady zgodnie z którą, postanowienia umów o pracę oraz innych
aktów, na których podstawie powstaje
stosunek pracy, nie mogą być mniej
korzystne dla pracownika niż przepisy
prawa pracy. Postanowienia umów i ak-

cę zmiany regulaminu pracy z wszystkimi
działającymi w danym zakładzie pracy
związkami zawodowymi. Jeśli w danym
zakładzie działa więcej niż jeden związek
zawodowy i wszystkie działające w tym
zakładzie związki przedstawią pracodawcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
projektu regulaminu pracy wspólne stanowisko o braku zgody na wprowadzenie
zmiany regulaminu pracy, to pracodaw-

Od 2 lipca br. czas pracy lekarzy radiologów
ulegnie wydłużeniu z 5 godzin na dobę
do 7 godzin 35 minut, przy zachowaniu tego
samego wynagrodzenia, co budzi zrozumiały
sprzeciw tej grupy zawodowej.

tów mniej korzystne dla pracownika niż
przepisy prawa pracy są nieważne z mocy
prawa. Zasada ta ustanowiona została
w przepisie z art. 18 § 1 i 2 Kodeksu pracy.
Jeśli zatem dany lekarz radiolog otrzyma
wypowiedzenie zmieniające – bez dokonania przez pracodawcę wcześniejszej
zmiany regulaminu pracy, to lekarz ten
powinien wnieść odwołanie do sądu pracy, powołując się na niezgodność z prawem dokonanego wypowiedzenia.
Przypomnieć także należy, że zmiana
regulaminu pracy musi odbyć się z poszanowaniem przepisów Kodeksu pracy,
w szczególności zaś przepisu ustanawiającego wymóg konsultacji przez pracodaw-

ca będzie związany tym stanowiskiem
i w związku z tym nie będzie mógł dokonać modyfikacji tego regulaminu. Pogląd taki wyrażony został m.in. w wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2001 r.
o sygn. akt: I PKN 320/2000, w którym
wskazano, że „regulamin pracy wydany
przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową
nie ma mocy wiążącej”.
Ewa Rodzim
aplikantka adwokacka
Kancelaria
Radców Prawnych
Niczpan, Trefon, Prasałek s.c.

Śląska Izba Lekarska w Katowicach
zaprasza na KURSY I KONFERENCJE
9.05.2014 (piątek) godz. 10.00 lub godz. 12.00
Kurs doskonalący – warsztaty
„Czy teoria sprawdza się w praktyce – opracowanie fantomów
zębowych narzędziami rotacyjnymi”
Odpłatność za kurs praktyczny wynosi 100,00 PLN – wpłaty przelewem
na konto: Multidental-Med Sp.J; 61-432 Poznań,
ul. Jesionowa 25, Fortis Bank O/Poznań nr 24 1600 1084 0004 0503
6225 2001 (z dopiskiem – kurs Katowice).
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Warsztat poprowadzi lek. dent. Wiesław Kieroński (specj. chirurg)
14.05.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Choroby i urazy barku”

Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda
oraz dr n. med. Marek Kaleta
17.05.2014 (sobota) godz. 9.30
Kurs doskonalący
„Interpretacja zapisu EKG dla lekarzy rodzinnych – arytmie,
niedokrwienie i bloki – spotkanie drugie”
Wykład poprowadzi dr hab. n. med. Krzysztof Szydło
19.05.2014 (poniedziałek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Diagnostyka ultrasonograficzna jamy brzusznej w teorii i praktyce – kurs podstawowy"
brak miejsc

21.05.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Choroby wywołane przez kleszcze – diagnostyka i leczenie”
Wykład poprowadzi dr n. med. Lucjan Kępa
23.05.2014 (piątek) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Wstęp do Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”
4.06.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Medycyna podróży”
Wykład poprowadzi prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska
06.06.2014 (piątek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Rozmowa z pacjentem terminalnym”
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym.
Warsztat poprowadzi dr hab. n. hum. Alicja Gałązka
10.06.2014 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)"
brak miejsc
11.06.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Choroby i urazy stawu kolanowego u osób młodych”
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda oraz dr n. med. Marek Kaleta

24.06.2014 (wtorek) godz. 15.30
Kurs doskonalący
„Nagłe stany zagrożenia życia u dzieci (warsztaty praktyczne)"
Kurs przygotowany jest szczególnie dla lekarzy bez doświadczeń w leczeniu nagłych stanów zagrożenia życia.
Szkolenie odbywać się będzie w małych grupach warsztatowych z zastosowaniem manekinów i sprzętu ratunkowego.
Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych.
Liczba miejsc została ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Odpłatność za udział w warsztatach praktycznych wynosi 50 zł.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
43 1020 2313 0000 3102 0020 0246
(z dopiskiem: stany nagłe).
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie i przesłanie formularza
zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu.
Kierownik naukowy dr n. med. Ludwik Stołtny
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29.10.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Choroby i deformacje stóp”
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda
oraz dr n. med. Marek Kaleta
26.11.2014 (środa) godz. 16.00
Kurs doskonalący
„Najczęstsze neuro i entezopatie kończyn”
Wykład poprowadzą dr n. med. Tomasz Gajda
oraz dr n. med. Marek Kaleta

Fundacja „Pro Medico” zaprasza na KURSY
Kurs doskonalący
„Alloplastyka pierwotna stawu kolanowego
– stopień podstawowy"
Terminy kursu:
8 maja 2014 r.
6 listopada 2014 r.

Kurs doskonalący
„Alloplastyka pierwotna stawu kolanowego
– stopień podstawowy"
Terminy kursu:
6-7 czerwca 2014 r.
17-18 października 2014 r.
28-29 listopada 2014 r.

Kurs przygotowany jest dla lekarzy ortopedów i specjalizujących
się w dziedzinie ortopedii zajmujących się protezoplastyką stawu
kolanowego. Szkolenie obejmuje wykłady oraz warsztaty praktyczne. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach z wykorzystaniem
instrumentariów ortopedycznych oraz modeli kostnych stawu
kolanowego. Czas trwania: 10 godzin dydaktycznych.
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce kursu – Śląska Izba Lekarska w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a. Odpłatność za udział w kursie wynosi 330 zł.
Cena obejmuje udział w wykładach oraz warsztatach, przerwy
kawowe, obiad.
Możliwość otrzymania 10 punktów edukacyjnych.
Wpłaty należy dokonywać na konto:
Fundacja Pro Medico 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
ING o/Katowice 93 1050 1214 1000 0007 0270 8629 (z dopiskiem:
kurs kolano – Katowice). Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu.
Kurs prowadzą: dr n. med. Marek Kaleta, dr n. med. Tomasz Gajda.
Patronat naukowy: prof. dr n. med. Tadeusz S. Gaździk.
Współpraca: DePuy Synthes – Companies of Johnson&Johnson.
Szczegółowe informacje na stronie www.alloplastyka.pl
lub www.alloplastyka.edu.pl

Kurs przygotowany jest dla lekarzy ortopedów i specjalizujących
się w dziedzinie ortopedii zajmujących się protezoplastyką stawu
kolanowego. Szkolenie obejmuje wykłady oraz warsztaty praktyczne. Zajęcia odbywać się będą w małych grupach z wykorzystaniem
instrumentariów ortopedycznych oraz modeli kostnych stawu
kolanowego. Czas trwania: 12 godzin dydaktycznych.
Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce kursu – Hotel Jaskółka Ustroń, ul. Zdrojowa 10.
Odpłatność za udział w kursie wynosi 650 zł. Cena obejmuje udział
w wykładach oraz warsztatach, przerwy kawowe, nocleg z pełnym
wyżywieniem. Możliwość otrzymania 13 punktów edukacyjnych.
Wpłaty należy dokonywać na konto: Fundacja Pro Medico, 40-126
Katowice, ul. Grażyńskiego 49a
ING o/Katowice 93 1050 1214 1000 0007 0270 8629 (z dopiskiem:
kurs kolano – Ustroń). Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie
i przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie przelewu.
Kurs prowadzą: dr n. med. Marek Kaleta, dr n. med. Tomasz Gajda
Patronat naukowy: prof. dr n. med. Tadeusz S. Gaździk.
Współpraca: DePuy Synthes – Companies of Johnson&Johnson.
Szczegółowe informacje na stronie www.alloplastyka.pl lub
www.alloplastyka.edu.pl

stomatologia

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

W dniach 20-23.03.2014 w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Lekarzy. Śląskich stomatologów reprezentowali delegaci: kol. kol: Halina
Borgiel-Marek, Adam Jurczak, Paweł Gucze, Rafał Kiełkowski,
Ewa Paszek, Norbert Prudel, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Alina Stępnik-Mardzyńska. Naszym przedstawicielem w Naczelnej Radzie Lekarskiej został lek. stom. A. Jurczak. Na Zjeździe przetoczyła się
dyskusja m.in. nad: zmniejszeniem punktów edukacyjnych do liczby
100 na okres rozliczeniowy, zmianą regulacji dotyczącej możliwości
zatrudnienia lekarza przez lekarza w praktyce zawodowej, zmianą wizerunku lekarzy w mediach. W kwestiach stomatologicznych istotne
było spotkanie lekarzy stomatologów – delegatów na zjazd krajowy,
które odbyło się przed oficjalnym rozpoczęciem obrad. Można było

CZŁONKOWIE ŚIL W ORGANACH NACZELNEJ IZBY
LEKARSKIEJ VII KADENCJI:
Naczelna Rada Lekarska:
Prezes: Maciej Hamankiewicz (lek.)
Jan Cieślicki (lek.)
Mieczysław Dziedzic (lek.)
Adam Jurczak (lek. dent.)
Jacek Kozakiewicz (lek.)
Wojciech Marquardt (lek.)
Tomasz Romańczyk (lek.)
Zastępcy Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
Teresa Bieńko (lek.)
Anna Glińska (lek.)
Włodzimierz Majewski (lek.)
Ewa Paszek (lek. dent.)
Andrzej Podolecki (lek.)
Kazimierz Swoboda (lek.)
Wanda Wenglarzy-Kowalczyk (lek.)

fot.: Grażyna Ogrodowska

14 marca br. Komisja Stomatologiczna ORL w Katowicach, reprezentowana przez kol. Rafała Kiełkowskiego i kol. Aleksandrę Sommerlik-Biernat, odbyła spotkanie w siedzibie ŚOW NFZ z dyrekcją
Oddziału reprezentowaną przez Panią Barbarę Bulanowską p.o.
dyrektora ŚOW NFZ oraz Panią Ewą Noll-Plutą, przewodniczącą
komisji konkursowej. Tematem spotkania były wzajemne relacje,
kontynuacja współpracy, a przede wszystkim aktualne postępowanie konkursowe w rodzaju leczenie stomatologiczne. W związku ze
zmniejszeniem etatu przeliczeniowego z 15 tys. do 8,5 tys punktów/
miesiąc złożono wniosek ŚIL do ŚOW NFZ o proporcjonalne zmniejszenie liczby godzin przypadających na etat przeliczeniowy.
Praca w Komisji Skrutacyjnej. Przy urnie z lewej strony przebieg
głosowania kontroluje dr Aleksandra Sommerlik-Biernat , z prawej –
dr Alina Stępnik-Mardzyńska.
przedstawić się i krótko zaprezentować na forum delegatów lekarzy
dentystów. Nie odbyła się jednak żadna poważniejsza dyskusja nad
problemami nurtującymi środowisko.
W Naczelnej Radzie Lekarskiej reprezentować nas będzie 16 stomatologów z całej Polski:
Jolanta Szczurko z Białegostoku
Agnieszka Ruchała-Tyszler ze Szczecina
Andrzej Cisło z Poznania
Halina Porębska z Gdańska
Anna Lella z Olsztyna
Małgorzata Lindorf z Łodzi
Adam Jurczak z Katowic
Jolanta Małmyga z Gorzowa
Jerzy Gryko z Białegostoku
Robert Stępień z Krakowa
Alicja Marczyk-Felba z Wrocławia
Andrzej Baszkowski z Poznania
Ewa Miękus-Pączek z Warszawy
Marta Klimkowska-Misiak z Warszawy
Leszek Dudziński z Olsztyna
Szesnastym lekarzem dentystą w NRL jest kol. Paweł Barucha –
jedyny prezes stomatolog: prezes Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej
w Kielcach.
Liczymy, że ta kadencja okaże się dla lekarzy dentystów owocna i pomyślna.
Z koleżeńskim pozdrowieniem,
Aleksandra Sommerlik-Biernat

fot.: Grażyna Ogrodowska
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Naczelny Sąd Lekarski:
Janusz Bursa (lek.)
Jacek Kocot (lek.)
Krzysztof Zaorski (lek.)
Naczelna Komisja Rewizyjna:
Paweł Gruenpeter (lek.)

Podczas dyskusji zjazdowej – dr Wojciech Marquardt. Na posiedzeniu Prezydium NRL 4.04. został wybrany nowym skarbnikiem.

fot.: Grażyna Ogrodowska

fot.: Grażyna Ogrodowska
fot.: Grażyna Ogrodowska

fot.: Grażyna Ogrodowska

Podczas dyskusji zjazdowej – dr Ryszard Szozda.

„Sto lat" i gratulacje dla prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej od
delegatów z ŚIL.

Czy periodontologia ma szansę
na swoje pięć minut?
Czy – zapytam nieśmiało – nadszedł
w końcu czas, aby periodontologia została zauważona przez polskich stomatologów? Byłabym sceptyczna…
W ostatni weekend marca odbył się
w Warszawie Pierwszy Kongres Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego.
Nie zabrakło znamienitych gości, między
innymi z Ministerstwa Zdrowia czy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Było wiele przemówień, gratulacje, kwiaty
i oklaski. W końcu przecież słowa stały się
faktem i polska periodontologia uzyskała
formalnie swoje miejsce na europejskim
(żeby nie zapeszać ,,światowym’’) forum.
Po części oficjalnej Kongresu przyszła kolej na wykłady, które zdominowane były
przez zagranicznych gości.
Czy, zapytam nieśmiało, nadszedł w końcu
czas, aby periodontologia została zauważona przez polskich stomatologów? Po
latach ,,mody’’ na ortodoncję, fascynacji

tytanem i konstrukcjami protetycznymi
opartymi na implantach, po boomie na
endodoncję, czyżby przyszła pora na periodontologię? Byłabym w osądzie ostrożna, może nawet sceptyczna…

na rozmowę z pacjentem o higienie jamy
ustnej, indywidualnie dobierając do aktualnych jego potrzeb stosowne przybory
i środki? Czy informujemy o wprowadzanych na rynek polski nowościach (na

Ile gabinetów stomatologicznych posiada
chociaż jeden zgłębnik periodontologiczny?
Czy sięgamy po niego podczas kontrolnego
badania pacjenta? Ile czasu poświęcamy
na rozmowę z pacjentem
o higienie jamy ustnej?
Ile gabinetów stomatologicznych posiada chociaż jeden zgłębnik periodontologiczny? Czy sięgamy po niego podczas
kontrolnego badania pacjenta? A przecież
badanie przyzębia jest jednym z elementów tegoż badania. Ile czasu poświęcamy

przykład: szczoteczkach sonicznych czy
air floss) lub zajmujemy merytorycznie
stanowisko w przypadku pytań pacjenta odnośnie aktualnie reklamowanych
w mediach produktów? Przyjmuje się, że
profesjonalne usunięcie złogów z pełnych
ciąg dalszy na str. 28

stomatologia

„Dziękuję za wasze wsparcie" – prezes NRL z prezesem ŚIL w dniu
ogłoszenia wyników wyborów.

Nierzetelny wizerunek środowiska lekarskiego w mediach – jak go
poprawić? – dyskutowali delegaci.
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Czy periodontologia ma szansę...
ciąg dalszy ze str. 27

dwóch łuków zębowych zajmuje nawet od czterech do sześciu
godzin!!! A ile przeciętnie czasu w gabinecie poświęcamy (lub
nasza higienistka) na higienizację jednego pacjenta? Czy zdarza
się nam podczas wizyty w hipermarkecie lub aptece zerknąć na
półki z produktami do higieny jamy ustnej, by – przy bardzo dynamicznym rozwoju tej gałęzi przemysłu i imporcie – mieć wiedzę
o składzie poszczególnych produktów i ich poziomie cenowym,
by jako ekspert dla pacjenta, świadomie i z pełnym dla niego bezpieczeństwem, stać się również przewodnikiem pomiędzy oferowanymi produktami? Czyż nie zostawiamy go samego, na pastwę
losu (a raczej na pastwę reklamy)? Bynajmniej celem tych pytań
nie jest speszenie lub zawstydzenie czytelnika, ale raczej pretekst
do refleksji…
Śmiem jednak zaryzykować stwierdzenie, że standardowo boimy
się przyzębia i chorób z nim związanych. A strach najczęściej wynika... Z niewiedzy? Ale – i czy – tylko? Być może zbyt skromny
program nauczania podczas studiów. Być może brak możliwości
w Polsce samodoskonalenia podyplomowego w tym zakresie.
Ale może też i brak motywacji do zwrócenia uwagi na schorzenia przyzębia przez nas samych. Ile można zarobić na starannym
usunięciu złogów nazębnych? Gdy w tym samym czasie można
założyć kilka wypełnień, opracować kanał korzeniowy, usunąć pozostawiony korzeń? Efekt tych ostatnich zabiegów widoczny dla
pacjenta jest natychmiast. Stąd wie on, za co zapłacił. A usunięcie
kamienia? Rozmowa o higienie jamy ustnej? Kto chciałby za to
zapłacić stosowną do poświęconego czasu kwotę? Pamiętam, że
kiedy jakiś czas temu zgodziłam się konsultować pacjentów w no-

woczesnym, wielofotelowym centrum stomatologii, właściciel
zwrócił mi uwagę, że przez niespełna godzinę rozmawiam z konsultowanymi pacjentami, jak mają dbać o higienę, by ją poprawić
i w sumie z ich punktu widzenie nic nie robię, dlatego nie do końca wiedzą, za co płacą… Każdorazowo przysłowiowe strzałki idą
w dwie strony… Brak zainteresowania (czytaj: brak uświadomienia) ze strony pacjenta staje się demotywacyjny dla stomatologa,
który przecież ani nie może na siłę próbować uszczęśliwić pacjenta, ani poświęcać swojego czasu bez wynagrodzenia (kogo dzisiaj
stać, by zostać doktorem Judymem?).
Chociaż właśnie równocześnie wydaje mi się, że zorganizowało się
już w Polsce (samoistnie, mimowolnie) lobby stomatologów, którzy zajmują się wysokospecjalistycznym, na poziomie światowym,
leczeniem przyzębia, bo są świadomi, że nawet, jeśli jeszcze nie, to
wkrótce, może już tuż, tuż, będzie można zarobić całkiem nieźle
na terapii schorzeń przyzębia, a będzie to równoległe ze wzrostem świadomości pacjentów, tym samym ich potrzeb. Coraz częściej też i sami stomatolodzy będą zwracali uwagę na komplikacje
swoich własnych poczynań, w związku z niewyleczonym wcześniej stanem zapalnym przyzębia: nieszczelne wypełnienia klasy II
i V, brak estetyki na granicy korona/dziąsło, szczególnie w odcinku
przednim, przerosty dziąseł podczas leczenia ortodontycznego,
w końcu periimplantitis. I, dbając o jakość swoich usług, będą poszukiwali pomocy u lekarzy zajmujących się leczeniem przyzębia.
Szkoda jednak, że wszyscy ci, którzy widzą potrzebę doskonalenia
się w tematyce perio, póki co robią to za granicą. Miejmy jednak
nadzieję, że już niedługo.
dr n. med. Agnieszka A. Pawlik

„Człowiek jest zawsze drogą
i celem medycyny”
Ponad dwieście osób – lekarzy ze Śląska i województw ościennych – wzięło udział w dorocznym spotkaniu naukowym przebiegającym pod hasłem: „Śląskiej Wiosny Internistycznej”.
Funkcję kierownika naukowego konferencji po raz trzeci objął
prof. Grzegorz Cieślar – przewodniczący Oddziału Śląskiego
Towarzystwa Internistów Polskich. Wydarzenie współorganizował Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Śląskiej Izby Lekarskiej.
Na łamach kwietniowego wydania „Pro Medico” prof. Grzegorz
Cieślar podkreślał, że jego założeniem jest propagowanie mniej
oczywistych i popularnych dziedzin interny, poprzez prezentacje
naukowe aktualnych standardów postępowania, najnowszych
zdobyczy wiedzy i technik diagnostycznych. Tegoroczną – szóstą
z kolei – konferencję zdominowały tematy z dziedziny reumatologii, alergologii, pulmonologii czy hematologii. W prelekcjach nie
zabrakło także miejsca na innowacje medyczne.
Zgromadzeni w katowickim Domu Lekarza słuchacze mieli okazję
spotkać przedstawicieli samorządu lekarskiego oraz wybitne autorytety środowiska medycznego. W Śląskiej Wiośnie Internistycznej
udział wzięli: prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz – reprezentujący prezesa ORL dr. Jacka Kozakiewicza
konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jacek

fot.: Aleksandra Wiśniowska

konferencje

Śląska Wiosna Internistyczna 2014

Uczestnicy konferencji podczas dyskusji.
Imiela, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób wewnętrznych prof. Jan Duława, przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia
Podyplomowego ORL, współorganizatorka i współgospodarz naukowy wydarzenia dr Halina Borgiel-Marek, a ponadto: prof. Barbara Rogala, prof. Aleksander Sieroń, prof. Eugeniusz Kucharz,
prof. Janusz Gumprecht oraz doc. Ewa Nowakowska-Zajdel.
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Śląska Wiosna Internistyczna to doskonała okazja do poszerzenia
wiedzy dla wszystkich tych, którzy ze względu na natłok codziennych obowiązków nie mają czasu ani możliwości uczestniczenia
w spotkaniach naukowych i szkoleniach o zawężonej specjalizacji. Inicjatyw takich jest wiele i nierzadko trudno wybrać z natłoku
ogłoszeń te naprawdę istotne pod kątem merytorycznym w dodatku z udziałem wybitnych specjalistów i autorytetów medycznego
świata. Śląska Wiosna Internistyczna na tym tle wydaje się być wydarzeniem trudnym do przecenienia, dla wygody słuchaczy odbywa się w weekend, a uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Program naukowy tegorocznego wydarzenia zakładał dwie sesje
naukowe pod wspólną nazwą: „Postępy w chorobach wewnętrznych” (z łączną liczbą siedmiu wykładów); panel dyskusyjny czyli
tzw. „spotkanie okrągłego stołu” na temat: „Aktualnych problemów
interny w Polsce” – moderatorem którego był prof. Jan Duława; oraz
czas na dyskusję słuchaczy z prelegentami. Możliwość wymiany
opinii czy uzyskania szczegółowych informacji od wykładowców
okazała się praktycznym rozwiązaniem dla słuchaczy, dała także
okazję rozszerzenia pola dyskusji samym prelegentom, podzielenia się anegdotą czy humorystycznym komentarzem szpitalnej
codzienności…
Istotnym aspektem dyskusji była kwestia poruszona przez prof. Eugeniusza Kucharza, dotycząca malejącego zaufania pacjentów do
środowiska lekarskiego i konieczności zaradzenia tym szkodliwym
tendencjom. Nie przemilczano też tematu pozycji interny w Polsce,
którą skontrastowano z sytuacją na świecie. Konieczność bliskiej
współpracy specjalistów, przywrócenie w naszym kraju należytego
stanowiska omawianej dziedzinie medycyny oraz podniesienie jakości zintegrowanej opieki medycznej pozostają – w ocenie prelegentów i uczestników konferencji – kwestiami priorytetowej wagi.
Komunikat

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
OCHRONA ZDROWIA LEKARZA
(ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia
„lekarza medycyny pracy”)

Federacja Medycyny Wewnętrznej podkreśla, że specjalista chorób
wewnętrznych to lekarz „kompletny”, uwzględniający mnogość
i złożoność problemów zdrowotnych zwracających się do niego
pacjentów. Dlatego tak ważna dla internisty jest rozległa wiedza
i pogłębiana, gruntowna edukacja. Śląska Wiosna Internistyczna
to wydarzenie dające szansę spotkania z wybitnymi specjalistami
oraz czerpania z ich niemałego doświadczenia w pracy z chorymi.
Tematyka konferencyjnych prelekcji prezentowała szeroki wachlarz
zagadnień. Dotyczyły one przede wszystkim postępu w terapii,
metod diagnostycznych i terapeutycznych omawianych zespołów
schorzeń. Wiedza niezbędna do praktykowania tzw. „królowej medycyny”, czy potocznie mówiąc „interny”, bywa nierzadko trudna
do opanowania – komentowano z mównicy.
Wykład inaugurujący przedstawił prof. Jacek Imiela, który mówił
na temat wybranych zagadnień dotyczących powiązań nefrologii
i kardiologii. Do „Pułapek diagnostycznych u chorego z hiponatremią” nawiązał w wystąpieniu prof. Jan Duława, „Immunoterapii alergenowej astmy oskrzelowej” swoją prelekcję dedykowała
prof. Barbara Rogala, zaś na zakończenie pierwszej sesji głos zabrał
prof. Aleksander Sieroń, który temat wystąpienia poświęcił innowacjom w medycynie.
Druga sesja rozpoczęła się wykładem prof. Eugeniusza Kucharza,
który omówił zasady postępowania z chorym na zapalenie stawów. Układ inkretynowy i obecny stan wiedzy na ten temat był
przedmiotem prelekcji prof. Janusza Gumprechta. Wiosenną sesję
zamknął wykład doc. Ewy Nowakowskiej-Zajdel, która poruszyła
kwestie schorzeń onkologicznych w wieku podeszłym.
Wiosenne spotkanie internistyczne skończyło się rozdaniem certyfikatów i przyznaniem uczestnikom punktów edukacyjnych.
Aleksandra Wiśniowska
Tytuł zaczerpnięty jest z fragmentu listu otwartego prof. Eugeniusza
Kucharza z okazji stulecia TIP „Indywidualny człowiek jest zawsze drogą i celem medycyny, łączącej w sobie naukę i sztukę leczenia” (źródło:
tip.org.pl)
Komunikat

odbędzie się w dniu 29 maja 2014 (czwartek)

Szanowne Koleżanki i Koledzy

w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach,
ul. Grażyńskiego 49A.
Organizatorzy:
Śląska Izba Lekarska (Zespół ds. orzekania i opiniowania
sądowo-lekarskiego)
i Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
przy współpracy Komisji Kształcenia Podyplomowego
ORL w Katowicach
Izby Lekarskiej i ZUS O/Chorzów
W PROGRAMIE M.IN.
•
„Opieka profilaktyczna nad pracownikami ochrony zdrowia”,
•
„Profilaktyka przed i poekspozycyjna personelu ochrony
zdrowia”,
•
„Prewencja rentowa pracowników ochrony zdrowia”.
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.
Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu
zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej
www.izba-lekarska.org.pl
lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 60 44 225.

12-15.06.2014 r.

o godz. 11.00

dr n. med. Ryszard Szozda

Uprzejmie informujemy, że w dniach
odbędzie się

wyjazdowe spotkanie
integracyjne dla lekarzy
emerytów i rencistów
w Pradze
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać
u pani Bogusławy Blecharz, pod nr. tel. 32 60 44 262.
Przy liczbie zgłoszeń większej od ilości miejsc,
Komisja dokona kwalifikacji, przyznając pierwszeństwo
Koleżankom i Kolegom, którzy w najmniejszym stopniu
korzystali z dotychczasowych wyjazdów.
(Częściowa odpłatność za uczestnictwo
w spotkaniu integracyjnym wynosi 220 zł.)
Z poważaniem
przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów
Irena Utrata

wspomnienia
konferencje

KROK W KROK ZA POSTĘPEM

PRZY OKRĄGŁYM STOLE
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Do pełni szczęścia zabrakło złota
W niecodziennych warunkach, pośród
pierwszych oznak nadchodzącej wiosny, w dniach 6-9 marca odbyły się tegoroczne Zimowe Igrzyska Lekarskie
w Zakopanem. Rywalizacja obejmowała sporty halowe – hokej, łyżwiarstwo
szybkie, tradycyjnie rozgrywany zimą
tenis stołowy oraz dyscypliny plenerowe – narciarstwo alpejskie, skitour,
snowboard i narciarstwo biegowe.

o medale na trasach Czarnej Góry (zjazd),
Suchego k/Poronina (slalom specjalny)
i Białki Tatrzańskiej (slalom gigant).
Wiosenne temperatury zmuszały do rywalizacji w godzinach wczesnoporannych, kiedy pierwsi zawodnicy ginęli jeszcze w gęstej mgle już za pierwszą bramką,
oraz godzinach wieczornych, kiedy przy
blasku sztucznych reflektorów mknęliśmy między tyczkami, niczym gwiazdy
niedawno rozgrywanych nocnych zawodów Pucharu Świata w Schladming.
Zwieńczeniem zmagań sportowych była
wspólna kolacja i uroczyste wręczenie
medali okraszone obecnością Przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu NIL Jacka Tętnowskiego oraz wójtów gmin, na
terenie których rozgrywane były zawody.
Z Zakopanego wracam z czterema medalami. Zabrakło tylko tego z najcenniejszego kruszcu, ale to stanowi motywację

Wyrazy uznania i serdeczne podziękowania należą się Izabeli i Maciejowi Jachymiakom, organizatorom, którzy od
lat stwarzają niepowtarzalną atmosferę
Igrzysk. I tym razem, pomimo wysokich
temperatur i skąpej ilości białego puchu,
zdołali przeprowadzić zawody w optymalnych warunkach. Jako miłośniczka
narciarstwa, uwagę skupiłam na dyscyplinach narciarstwa alpejskiego. W szerokim
gronie lekarzy – narciarzy walczyliśmy

do jeszcze bardziej wytężonego treningu! W przyszłym roku kolejne Igrzyska
i pierwsze dla mnie Mistrzostwa Świata
Lekarzy. Teraz mogę tylko mocno kibicować wszystkim Koleżankom i Kolegom,
którzy bezpośrednio z Zakopanego wyjechali podbijać alpejski, lekarski świat.
Trzymam kciuki.
Ze sportowymi pozdrowieniami,
Beata Morawiec

Śląscy lekarze – sportowcy docenieni
fot.: Grażyna Ogrodowska

sport
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Na XII Krajowym Zjeździe Lekarzy
w Warszawie dwoje śląskich lekarzy
zostało uhonorowanych przez Komisję
Kultury, Sportu i Rekreacji Naczelnej
Rady Lekarskiej, która wybrała Najlepszych Sportowców 2013 roku.
Tytuł „Najlepszego Sportowca Roku 2013”
otrzymał dr Zbigniew Stefański (na zdjęciu), ortopeda-traumatolog z Gliwic, multimedalista Igrzysk Lekarskich w Zakopanem (w 2013 r. dwa złote medale w tenisie
stołowym) oraz Mistrzostw Polski Lekarzy
w lekkiej atletyce i tenisie stołowym, wielokrotny uczestnik i zdobywca złotych oraz
srebrnych medali na Światowych Mistrzostwach Lekarzy. Laureat otwartych Mistrzostw Śląska Weteranów w tenisie stołowym. W ubiegłym roku na Mistrzostwach
Świata Lekarzy w Zagrzebiu zdobył złoto
w badmintonie oraz dwa srebrne medale w tenisie stołowym i siatkówce. W tym

roku już dwukrotnie stawał na podium
Mistrzostw Polski Lekarzy w Zakopanem,
zwyciężając w tenisie stołowym w grze deblowej oraz zdobywając wicemistrzostwo
w singlu.
– Ten tytuł odbieram jako docenienie czterdziestu kilku lat mojej działalności sportowej. Uprawiałem wiele dyscyplin, ale na
poważnie zacząłem startować już w czasie
studiów, a następnie kontynuowałem swoje
pasje równolegle z pracą zawodową. W zasadzie ciągła aktywność fizyczna utrzymuje
mnie, seniora, w dobrej kondycji. Od kilku
lat staram się także integrować młodych
lekarzy sportowców, zachęcam ich do treningów, pomagam, motywuję, staram się
o finansowe wspieracie dla ich dzielności
sportowej. Razem tworzymy sportową rodzinę – komentuje dr Stefański.
Natomiast za najlepszą sportową debiutantkę 2013 r. uznano lekkoatletkę, dr Barbarę Czasławską, specjalistkę ortopedii
i traumatologii z Katowic. Ośmiokrotnie
stawała na podium ubiegłorocznych Lekarskich Igrzysk w Zakopanem, gdzie zdobyła trzy złote medale w pływaniu (50 m
stylem klasycznym, 50 m stylem grzbietowy, 50 m stylem dowolnym) i jeden za
udział w sztafecie 4x100 m, a także cztery
medale brązowe: w biegu na 100 m, w rzucie oszczepem i dyskiem oraz pchnięciu
kulą.
– To na pewno zabrzmi banalnie, ale bardzo

się cieszę z nagrody. Jestem też miło zaskoczona, bo w moim wieku być Debiutem
Roku jest miłe samo przez się. Zaklasyfikowana zostałam do kategorii wiekowej 35-45,
spowodowało to rywalizację z koleżankami
młodszymi ode mnie nawet o 9 lat (w tym
roku przechodzę do kategorii +45), dlatego
sukcesy w sprincie, pływaniu czy sztafecie
tak mnie cieszą. Startowałam z oporami,
które hamowały mnie w poprzednich latach
przed przyjazdem na Igrzyska. Wydawało mi
się, że wstydem będzie finiszować na ostatnich miejscach. Od wielu lat nie uprawiam
systematycznie lekkoatletyki ani pływania,
a co za tym idzie, nie mierzę czasów ani odległości, nie koryguję techniki, jednak cały
czas regularnie uprawiam sport rekreacyjnie. Jechałam do Zakopanego namówiona
przez znajomych, że jest fajnie, można spotkać miłych ludzi i tak faktycznie było. Jestem wdzięczna organizatorom Igrzysk oraz
osobom, które dostrzegły moje zmagania i je
doceniły – mówi dr Czasławska.
Oprócz dwojga laureatów ze Śląskiej Izby
Lekarskiej, tytuł „Najlepszego Sportowca
Roku 2013” w klasyfikacji kobiet uzyskała
dr Eliza Radzik z Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, a najlepszym debiutantem wśród mężczyzn został uznany
dr Sebastian Spaleniak z Wojskowej Izby
Lekarskiej.
Anna Zadora-Świderek

  

14 lutego, w wieku 51 lat zmarł śp. lek. Jacek Czechowski. Absolwent, rocznik 1987, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
specjalista II° z położnictwa i ginekologii, pracownik Rejonowego
Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu; zamieszkały w Katowicach.

  

3 marca, w wieku 84 lat zmarł śp. lek. Stanisław Okólski. Absolwent, rocznik 1957, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
specjalista II° z chorób wewnętrznych, ostatnio wykonywał zawód
w formie prywatnej praktyki; zamieszkały w Jaworznie.

  

10 marca, w wieku 61 lat zmarła śp. lek. dent. Lucyna KarolusKraska. Absolwentka, rocznik 1981, Śląskiej Akademii Medycznej
w Katowicach, ostatnio zawód wykonywała w formie prywatnej
praktyki; zamieszkała w Oświęcimiu.

  

21 marca, w wieku 98 lat zmarł śp. płk lek. Roman Kalinowski.
Sybirak, więzień Workuty, żołnierz I Armii WP im. T. Kościuszki,
uczestnik walk od Lenino po Berlin.
Absolwent, rocznik 1950, Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista II° z chorób wewnętrznych wieloletni ordynator Oddziału
Wewnętrznego Szpitala Miejskiego w Dąbrowie Górniczej; zamieszkały w Katowicach.

wspomnienia

W ostatnich tygodniach pożegnaliśmy Koleżanki
i Kolegów, którzy odeszli na „wieczny dyżur”

  

21 marca, w wieku 81 lat zmarł śp. lek. Antoni Becker. Absolwent, rocznik 1960, Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, specjalista II° z chirurgii, wieloletni pracownik Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach; zamieszkały w Świętochłowicach.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach

Komunikat

LEKARZU! PRZYJDŹ!
ZADZWOŃ!
NAPISZ E-MAILA!

JEŚLI SAM MASZ PROBLEM

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

PODEJMIJ DECYZJĘ
ZANIM INNI ZADECYDUJĄ
ZA CIEBIE...

szukam pracy
Lekarz otolaryngolog i lekarz medycyny pracy szuka dodatkowego
zatrudnienia w Tychach i najbliższej okolicy; tel. 604 544 204
Specjalista laryngolog szuka pracy w NZOZ w pełnym wymiarze godzin
lub na ½ etatu, w Zagłębiu, okolicy Katowic, Bytomia, Chorzowa lub
Mysłowic; tel. 697 060 216, 32 266 40 29
Laryngolog szuka pracy; tel. 32 440 11 81
Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej z doświadczeniem klinicznym,
szuka pracy na terenie Katowic i w okolicy; tel. 660 470 116
Lekarz dentysta, 40 lat doświadczenia i praktyki, podejmie od zaraz pracę,
w niepełnym wymiarze godzin, prywatnie i w ramach NZOZ, w zakresie:
protetyki, chirurgii i endodoncji, w rejonie Katowic i Bytomia
(wystawiam faktury); tel. 601 740 858
Specjalista chirurg (II st.) podejmie pracę w poradni chirurgicznej w godzinach popołudniowych, w Gliwicach lub Katowicach;
tel. 510 423 153, e-mail: dzw80@mp.pl
Reklama

wspomnienia
ogłoszenia, komunikaty, reklamy

Pozostaną na zawsze w naszej pamięci!

