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Warszawa
ul. Sobieskieg o 102a

pokoje 2 i 3 osobowe

rezerwacje i opłaty
w Śląskiej Izbie Lekarskiej 

w Katowicach
przy ul. Grażyńskiego 49a
tel. (0 32) 203 65 47/48

pon., śr., 8.15-17.00
wt., czw., pt., 8.15-16.15 

Konto: 43 1020 2313 0000 
3102 0020 0246

60 zł
za dobę

dla lekarza Śląskiej
Izby Lekarskiej

80 zł
dla pozostałych gości

możliwość wystawienia 

faktury na gabinet

UBEZPIECZENIA

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 grudnia 2006 roku pracownicy Śląskiej Izby Lekarskiej

zawierają w imieniu TU „INTER POLSKA” umowy ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów, 

w zakresie:

• OC dobrowolne i obowiązkowe • ubezpieczenie majątkowe • ubezpieczenie podróżne

Zawierając umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Śląskiej Izby Lekarskiej uczestniczycie Państwo we

współfinansowaniu Domu Lekarza-Seniora, gdyż prowizja uzyskana z tego tytułu zostanie przekazana na

wyposażenie Domu. Mając na uwadze szczytny cel, zapraszamy do korzystania z naszej oferty.

Kontakty w godzinach: pon., śr. 815-1700; wt., czw., piąt. 815-1615

• Krystyna Kozłowska tel. 662 078 052 • Magdalena Musialik tel. 662 002 681 

• Irena Saternus tel. 662 078 052 • Jolanta Wojewoda tel. 662 078 052

Informujemy, że Śląska Izba Lekarska jest współwłaścicielem firmy „Medbroker”, który negocjuje stawki dla

lekarzy w różnych firmach ubezpieczeniowych. Lekarzy chętnych do skonsultowania ofert przygotowanych przez

różne towarzystwa prosimy o kontakt z firmą „Medbroker” pod nr tel. (0 22) 824 02 48
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A K T U A L N O Ś C I

„Z Betlejem płynie od dwóch tysięcy lat  na cały świat wielkie orędzie
Miłości i Pojednania.”

Jan Paweł II

Kilka pytań do nowego Przewodniczącego

ORL, doktora Jacka Kozakiewicza
Z ja kim od czu cia mi przy jął Pan ogło sze nie wy ni ków? Na pew no z za do wo le niem z wy gra -
nych wy bo rów, ale i…?
By ła ra dość z za ufa nia le ka rzy, śro do wi ska, w któ rym wie le lat już funk cjo nu ję, ale i po czu cie
od po wie dzial no ści. Już po wy ni kach I tu ry wy bo rów zo ba czy łem, że pro gram, ja ki za pre zen to -

wa łem, zo stał do brze przez de le ga tów przy ję ty i uwie rzy łem, że le ka rze chcą po szu kać no wych roz wią zań. Mam świa do mość
wszyst kich trud no ści i pro ble mów, nie tyl ko na szych za wo do wych, le kar skich, ale i tych kor po ra cyj nych. To nie bę dzie ła twa ka -
den cja, je stem jed nak pe łen opty mi zmu i ener gii.

W sa mo rzą dzie le kar skim funk cjo nu je Pan od sa me go po cząt ku, peł niąc róż ne w nim funk cje. Któ ra z nich by ła naj lep szym
do świad cze niem dla Prze wod ni czą ce go ORL? 
Naj waż niej sze do tąd by ły dla mnie dwie ka den cje. Ta pierw sza, od 1989 roku – bo był to czas po cząt ków or ga ni za cji sa mo rzą du,
ogrom ne go en tu zja zmu i na dziei, któ re po zwa la ły nam na za ła twia nie spraw, zda wa ło by się, nie moż li wych. Wte dy też zro zu mia -
łem, że si łą sa mo rzą du le kar skie go nie są sa mi dzia ła cze, ale śro do wi sko wszyst kich le ka rzy. To po twier dzi ło się w ostat niej ka -
den cji, 2005-2009, kie dy bar dzo za an ga żo wa łem się w pra cy w De le ga tu rze By tom skiej.
Na ostat nim Zjeź dzie mie li śmy aż 26 de le ga tów (po przed nio trzy na stu), co świad czy o tym, jak wie le moż na zro bić w tak czę sto nie -
do ce nia nym „te re nie”- ak tyw nie dzia łać w swo im naj bliż szym śro do wi sku i po zy ski wać sym pa ty ków sa mo rząd no ści za wo do wej.
La ta pra cy za wo do wej, nie ma łe do świad cze nie or ga ni za cyj ne da ją na dzie ję, że uda nam się zre ali zo wać spo ro, choć z pew no ścią
nie zro bi my wszyst kie go na raz. Mam spo ry za pas si ły i wie rzę, że ich nie brak nie!

Naj waż niej sze z za ło żeń pro gra mo wych to…?
Dla każ de go po je dyn cze go le ka rza na le żą ce go do na szej izby pro ble my są róż ne i rów nie waż ne. O tym bę dę sta rał się ca ły czas
pa mię tać. O sa mo rzą dzie od wie lu lat my ślę jak o Ro dzi nie, nie o zbiu ro kra ty zo wa nej in sty tu cji. Chciał bym, że by izba by ła za wsze
przy ja znym dla le ka rza miej scem, w któ rym uzy ska szyb ko ra dę, po moc, tak że fi nan so wą, me ry to rycz ną i praw ną.
Mniej „ofi cjal no ści”, wię cej sym pa tii i zro zu mie nia.
Naj waż niej sze de cy zje pro gra mo we po dej mu je Okrę go wy Zjazd Le ka rzy, za twier dza jąc tak że rocz ne bu dże ty. Je stem prze ko na ny,
że do ło ży my sta rań, by wszyst kie na sze de cy zje za pa da ły po za po zna niu się z sze ro ką opi nią śro do wisk, któ re re pre zen tu je my.

Wcho dzi my w no wą ka den cję i no wy, 2010 rok. Cze go ży czył by Pan so bie i le ka rzom naj bar dziej?
Że by nie za bra kło nam cza su i moż li wo ści jak naj peł niej sze go, naj bar dziej uda ne go wy po czyn ku, że by śmy nie mu sie li re zy gno wać
z cza su wol ne go, ze swo ich pa sji i za in te re so wań. Że by pra ca nie mu sia ła być kosz tem na szych naj bliż szych, cza su im po świę ca -
ne go.
Te go ży czę naj bar dziej Ko le żan kom i Ko le gom, oprócz zdro wia, suk ce sów, do bre go i spo koj ne go ro ku.
A so bie tak że i te go, że by ża den le karz już nie za py tał „po co wła ści wie nam ta izba?”. Że by przy na leż ność do niej nie by ła od czu -
wa na ja ko przy mus, ale świa do mość, że wraz z otrzy ma niem dy plo mu le ka rza sta je my się czę ścią Le kar skiej Ro dzi ny.

oprac. G.O.

Okrę go wa Ra da Le kar ska VI ka den cji in for mu je, iż na po sie dze niu w dniu 16 grud nia 2009 wy bra no 
Pre zy dium ORL w skła dzie:

Wi ce prze wod ni czą cy: dr Ha li na Bor giel -Ma rek, dr Ma ciej Ha man kie wicz
Skarb nik: dr Je rzy Rdes
Se kre tarz: dr An drzej Po stek
Za stęp ca Se kre ta rza: dr Kry stian Frey
Człon ko wie: dr Jan Cie ślic ki, dr Grze gorz Gó ral, dr Ja nusz Hey da, dr Ra fał Kieł kow ski, prof. Kry styn So sa da

Na stycz nio wym po sie dze niu Okrę go wa Ra da Le kar ska do ko na wy bo ru szó ste go człon ka Pre zy dium (pro po no wa ni nie uzy ska li
do sta tecz nej licz by gło sów) oraz wy bie rze ko mi sje pro ble mo we.
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Na zjeź dzie obec nych by ło 226 z 278 le ka rzy de le -
ga tów. De le ga ci wy bra li Prze wod ni czą ce go oraz
46-oso bo wy skład Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, Okrę -
go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej
wraz z 50-oso bo wym Ze spo łem Rzecz ni ków, 35 Sę -
dziów Okrę go we go Są du Le kar skie go, Okrę go we Ko -
mi sje: Re wi zyj ną i Wy bor czą, de le ga tów na zjazd
kra jo wy. Pod ję to pięć re zo lu cji i je dno stanowisko.

Po dzię ko wa nia, pod su mo wa nie
Ustę pu ją cy prze wod ni czą cy ORL dr Ma ciej Ha man kie wicz

po dzię ko wał wszyst kim pra wie stu pięć dzie się ciu dzia ła czom
sa mo rzą du pią tej ka den cji – człon kom Okrę go wej Ra dy Le kar -
skiej, Ko mi sji Re wi zyj nej, Ko mi sji Wy bor czej, Rzecz ni kom Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej, Sę dziom Są du Le kar skie go.

Zgod nie z tra dy cją de le ga ci mi nu tą ci szy uczci li pa mięć
zmar łych le ka rzy.

W swo im wy stą pie niu pod su mo wu ją cym ka den cję dr Ma -
ciej Ha man kie wicz pod kre ślał, że Ślą ską Izbę Le kar ską po zo -
sta wia sil ną, ak tyw ną i po sia da ją cą spo re środ ki na dal szą dzia -
łal ność. Pod kre ślał uczest nic two izby w or ga ni za cji szko leń, po -
pu lar ność ho te lu w War sza wie, po moc so cjal ną i współ pra cę
z jed nost ka mi ad mi ni stra cji rzą do wej, te ry to rial nej, uczel nia mi
wyż szy mi, sa mo rzą da mi za wo do wy mi, to wa rzy stwa mi, związ ka -
mi za wo do wy mi, me dia mi.

Spo śród za pro szo nych go ści głos za brał wi ce wo je wo da ślą ski
Adam Ma tu sie wicz, któ ry wy ra ził na dzie ję, że po życz ka dla Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia zo sta nie za cią gnię ta, co po zwo li
na lep sze kon trak to wa nie usług, a tym sa mym lep sze wa run ki pra -
cy dla le ka rzy. Prze wod ni czą ca ORL w Biel sku -Bia łej Zy ta Kaź -
mier czak -Za gór ska pod kre śli ła ogrom ne zna cze nie współ pra cy
Izby Be skidz kiej ze Ślą ską Izbą Le kar ską i za zna czy ła, że moż na
o niej mó wić w ka te go riach przy jaź ni. W po dob nym du chu wy po -
wie dział się Ma rek Mi ko łaj czak z Okrę go wej Izby Le kar skiej
w Czę sto cho wie. Je rzy Do siak – wi ce pre zes Za rzą du Pol skie go
To wa rzy stwa Le kar skie go i pre zes Od dzia łu Ślą skie go PTL mó wił
o współ pra cy „prze pięk nej” i or ga ni zo wa nych wspól nie z izbą kon -
fe ren cjach. Wy bra ny na prze wod ni czą ce go ORL szó stej ka den cji
Dol no ślą skiej Izby Le kar skiej Igor Chę ciń ski za zna czył, że za mot -
to swo jej ka den cji przy jął pa ra fra zę cy ta tu Ken ne dy`ego „Nie py -
taj, co izba mo że zro bić dla cie bie, za py taj, co ty mo żesz zro bić
dla izby.” Pod kre ślił ro lę prze wod ni czą ce go Ha man kie wi cza, mó -
wiąc o nim ja ko jed nym z naj lep szych pre ze sów w Pol sce.

Od zna cze nia wrę czo no tym dzia ła czom, któ rzy nie mo gli być
obec ni na po przed nich uro czy sto ściach. Od zna cze nie pań stwo we
– srebr ny Krzyż Za słu gi wrę czo no dok to ro wi Ta de uszo wi Dra ga no -
wi, dzia ła ją ce mu w sa mo rzą dzie od dwu dzie stu lat człon ko wi Pre -
zy dium ORL, wie lo let nie mu prze wod ni czą ce mu Ko mi sji So cjal nej.

Doktorowi Ada mo wi Ble cha rzo wi – za stęp cy se kre ta rza
ORL wrę czo no od zna kę „Za za słu gi dla wo je wódz twa ślą skie go”
nada wa ną przez Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go.

Zło te od zna cze nie „Za słu żo ny dla le ka rzy” ode brał dok tor
Je rzy Rdes z Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, a srebr ne rzecz ni cy od -

po wie dzial no ści za wo do wej: Jó zef Do no cik, An drzej Krzy wiec -
ki i Adam Tisz ler.

We dług po rząd ku ob rad
Po uro czy stej czę ści, Zjazd uchwa lił re gu la min, przy jął po -

rzą dek ob rad, wy brał Prze wod ni czą ce go i Pre zy dium Zjaz du oraz
skła dy ko mi sji zjaz do wych. Na prze wod ni czą ce go zjaz du wy bra -
no dok to ra Ja nu sza Hey dę, wi ce prze wod ni czą cy mi zo sta li: dok -
tor Jan Kło po tow ski i dok tor Sta ni sław Bo ry sław ski, na se kre -
ta rza wy bra no do cent Ka ta rzy nę Zio rę.

Po przed ło że niu spra woz dań z dzia łal no ści po szcze gól nych
or ga nów izby (na ko lej nych stro nach biu le ty nu) Zjazd przy jął spra -
woz da nia i udzie lił ab so lu to rium Okrę go wej Ra dzie Le kar skiej.

Wy bo ry Prze wod ni czą ce go ORL
O fo tel Prze wod ni czą ce go ORL ubie ga ło się trzech kan dy da -

tów: dr dr Ste fan Ko pocz, Ja cek Ko za kie wicz i Woj ciech 
Ma rqu ardt.

Dok tor Ste fan Ko pocz mó wił o sze ro ko po ję tej so li dar no ści
kor po ra cji, po mo cy praw nej dla le ka rzy, wy pra co wy wa niu stan dar -
dów i de fi nio wa niu po stę po wa nia me dycz ne go. Pod kre ślał ko -
niecz ność przyj rze nia się dy rek ty wom unij nym i zmia nie wi ze run ku
le ka rza w spo łe czeń stwie i w me diach. Za po wia dał kon ty nu ację
prac do ty czą cych sta tu su eko no micz ne go le ka rza, in te gra cję izby
i or ga ni za cję szko leń. Mot to je go wy stą pie nia brzmia ło: „Osią gaj
suk ce sy dzię ki te mu, co ro bisz dla in nych, ale nie kosz tem in nych”.

Dok tor Ja cek Ko za kie wicz za naj waż niej szy cel uznał two -
rze nie sa mo rzą du jeszcze bardziej przy ja zne go dla le ka rzy.
„W okre sie 20 lat po re ak ty wa cji w 1989 r. sa mo rzą du le kar -
skie go do ko na no nie ma ło wy sił kiem wie lu Ko le ża nek i Ko le gów”
– po wie dział na wstę pie. Przed sta wił sa mo rząd ja ko ro dzi nę,
w któ rej trze ba to ro wać dro gi dla naj lep szych, wspie rać naj -
młod szych, nie za po mi nać o sza cun ku i po mo cy dla naj star -
szych. Mó wił m.in. o obro nie god no ści za wo du le ka rza,
potrzebie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, dą że niu
do per ma nent ne go ob ni ża nia kosz tów kształ ce nia i roz wa że niu
moż li wo ści ob ni że nia kosz tów po by tu w Do mu Le ka rza Se nio ra.
(do kład ne omó wie nie za mie rzeń w szó stej ka den cji na str. 5)

Dok tor Woj ciech Ma rqu ardt prze ko ny wał, że na le ży wpro -
wa dzić „po li ty kę bez pie czeń stwa” i za dbać o wzrost na kła dów
na ochro nę zdro wia. Szcze gól nie za zna czał, że le ka rzom na le ży
się dal sza wal ka o wy na gro dze nia oraz kon ty nu acja do fi nan so -
wy wa nia przez izbę kształ ce nia po dy plo mo we go. Pod kre ślał
zna cze nie współ pra cy z par la men ta rzy sta mi, sa mo rzą dem te ry -
to rial nym, związ ka mi i sa mo rzą da mi za wo do wy mi. Swo ją oso bę
przed sta wiał przez pry zmat 20 lat po świę co nych pra cy na rzecz
sa mo rzą du w tym ja ko wi ce pre zes Na czel nej Ra dy Le kar skiej
czwar tej ka den cji i prze wod ni czą cy ORL w Ka to wi cach dru giej
i trze ciej ka den cji.

Zwycięzcą pierw szej tu ry został doktor Ja cek Ko za kie -
wicz, który otrzymał 88 głosów. Dok tor Woj ciech Ma rqu ardt
uzyskał 80 głosów. Doktor Ste fan Ko pocz z ilością 51 gło sów
nie przeszedł do drugiej tury.
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Dok tor Ja cek Ko za kie wicz wy grał w dru giej tu rze otrzy mu -
jąc 102 gło sy z dok to rem Woj cie chem Ma rqu ard tem, na któ -
re go za gło so wa ło 92 de le ga tów.

Do tych cza so wy Prze wod ni czą cy ORL Ma ciej Ha man kie wicz
peł nił swo ją funk cję już osiem lat – nie mógł więc zgod nie z usta -
wą ubie gać się o jej spra wo wa nie w ko lej nej ka den cji. Zo stał
wy bra ny do Okrę go wej Ra dy Le kar skiej i na de le ga ta Zjaz du Kra -
jo we go. Za mie rza ubie gać się w War sza wie o fo tel Pre ze sa Na -
czel nej Ra dy Le kar skiej.

Dok tor Ja cek Ko za kie wicz bę dzie prze wod ni czył Okrę go wej
Ra dzie Le kar skiej wy bra nej w skła dzie 46-oso bo wym (w ob -
wiesz cze niu na dal szych stro nach biu le ty nu).

Wy bo ry Okrę go we go Rzecz ni ka
Delegaci: dr dr Ja cek Cza pla, Mie czy sław Dzie dzic, An na

Gliń ska, Ta de usz Urban ubie ga li się o sta no wi sko Okrę go we go
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej.

Dok tor Ja cek Cza pla pod kre ślał, że w pro wa dze niu po stę po -
wań nie zbęd ne są przej rzy stość, spra wie dli wość i bez stron ność.
Za zna czał, że w przy pad ku do wie dzio nej nie win no ści le ka rza
waż ne jest jej za ak cen to wa nie. Mó wił też o ko niecz no ści szko le -
nia rzecz ni ków i współ pra cy z przed sta wi cie la mi or ga nów pra wa.

Dok tor Mie czy sław Dzie dzic mó wił o dwu dzie stu la tach
dzia ła nia w sa mo rzą dzie gdzie miał oka zję za po znać się z trze -
ma ty sią ca mi spraw prze ciw ko le ka rzom. Pod kre ślał, że
od rzecz ni ka na le ży ocze ki wać peł ne go pro fe sjo na li zmu oraz
chę ci przy czy nie nia się do za po zna wa nia le ka rzy z prze pi sa mi
praw ny mi. Za zna czał, po stę po wa nie wy ja śnia ją ce po win no być,
po dob nie jak ope ra cja chi rur gicz na, jed no ra zo we. W wy stą pie -
niu za cy to wał sło wa św. Ma te usza: „Bądź cie prze bie gli jak wę -
że, a ła god ni jak go łę bi ca”.

Za naj więk szy ar gu ment prze ma wia ją cy za po par ciem swo jej
kan dy da tu ry dok tor An na Gliń ska wska za ła do świad cze nie
w pra cy na rzecz od po wie dzial no ści za wo do wej le ka rzy na fo rum
ogól no pol skim. Pod kre śli ła, że pra cy w sa mo rzą dzie le kar skim
po świę ci ła dwa dzie ścia lat, a w czte rech ka den cjach kon cen tro -
wa ła się przede wszyst kim na spra wach po wie rzo nych jej ja ko
za stęp cy Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej.

Dok tor Ta de usz Urban pod kre ślał, że o je go pra cy w dwóch
ostat nich ka den cjach ja ko za stęp cy Rzecz ni ka Od po wie dzial no -
ści Za wo do wej świad czy fakt, że nikt ni gdy nikt nie za kwe stio no -
wał sfor mu ło wa ne go przez nie go uza sad nie nia. Je go zda niem naj -
waż niej sza w pra cy rzecz ni ka jest prak tycz na umie jęt ność do kład -
ne go i ter mi no we go pro wa dze nia spraw. „Kan dy da ci przed sta wi li
pla ny, ale prak ty ka wy rów na te pla ny” – mó wił o wy stą pie niach
swo ich kontr kan dy da tów. Pod kre ślał też zna cze nie szko le nia ze -
spo łu rzecz ni ków i utrzy my wa nia zna ko mi tej at mos fe ry.

W pierw szej tu rze wy bo rów naj wię cej gło sów otrzy ma li: dok -
tor Ta de usz Urban 99 i dok tor Mie czy sław Dzie dzic 84. Dok tor
Ja cek Cza pla otrzy mał 19 gło sów, dok tor An na Gliń ska 13.

W dru giej tu rze dok tor Mie czy sław Dzie dzic otrzy mał 84
gło sy; dok tor Ta de usz Urban wy grał 107 gło sa mi i bę dzie
prze wo dził 50-oso bo we mu ze spo ło wi (w ob wiesz cze niu
na dal szych stro nach biu le ty nu).

Do tych cza so wy Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za -
wo do wej Ste fan Ko pocz peł nił funk cję już dwie ka den cje i po -
dob nie jak prze wod ni czą cy ORL czwar tej i pią tej ka den cji nie
mógł kan dy do wać na sta no wi sko OROZ. Mógł jed nak i kan dy -
do wał na sta no wi sko prze wod ni czą ce go ORL, a na stęp nie zo -

stał wy bra ny do Okrę go wej Ra dy Le kar skiej i na de le ga ta Zjaz du
Kra jo we go.

Wy bo ry do or ga nów ŚIL
Oprócz wy bo rów do Okrę go wej Ra dy Le kar skiej oraz

na rzecz ni ków od po wie dzial no ści za wo do wej Zjazd wy brał tak że
skład Okrę go we go Są du Le kar skie go, Okrę go wej Ko mi sji Re wi -
zyj nej, Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej i De le ga tów na Zjazd Kra jo -
wy. OSL, OKR i OKW wy bio rą swo ich prze wod ni czą cych na pierw -
szych po zjaz do wych spo tka niach.

Uchwa ły i wnio ski
De le ga ci pod ję li pięć re zo lu cji:

1) do le ka rzy par la men ta rzy stów o pod ję cie ini cja ty wy po sel -
skiej i do ko na nie zmia ny w usta wie o po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych, po le ga ją cej na za pi sa niu, że kosz ty obo -
wiąz ku do sko na le nia za wo do we go okre ślo ne go w art. 18
ust. 1 usta wy o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty są kosz -
ta mi uzy ska nia przy cho du (do li mi tu okre ślo ne go w usta wie
dla 4-let nie go okre su roz li cze nio we go); od li cze niu pod le ga -
ła by rów nież opła ta wno szo na przez zda ją ce go eg za min
po raz pierw szy we dług za sad okre ślo nych przez wła ści we,
eu ro pej skie, spe cja li stycz ne to wa rzy stwo na uko we,

2) do Mi ni stra Zdro wia o: 1. okre śle nie kosz tu jed nost ko we go
za da nia prze ję te go przez izby le kar skie od ad mi ni stra cji pań -
stwo wej usta lo ne go wspól nie z Na czel ną Ra dą Le kar ską; 2.
zwrot po nie sio nych kosz tów za ubie gły rok do 31 mar ca każ -
de go ro ku na pod sta wie spra woz da nia zło żo ne go do Mi ni stra
wła ści we go ds. Zdro wia przez izbę le kar ska do 31 stycz nia
każ de go ro ku; 3. wy da nie wzo ru w/w spra woz da nia; 4. ogło -
sze nie li sty za dań zle co nych izbom le kar skim w ak tu al nie
obo wią zu ją cych ak tach praw nych.

3) do Mi ni stra Zdro wia o za pi sa nie w usta wie o za wo dach le -
ka rza i le ka rza den ty sty tak sfor mu ło wa nych za sad uzy ski wa -
nia spe cja li za cji, aby czas jej uzy ska nia skró cić do nie zbęd -
ne go mi ni mum, okre ślo ne go dla da nej spe cja li za cji przez wy -
mo gi Eu ro pej skich i Kra jo wych pro po zy cji przed sta wio nych
przez wła ści we to wa rzy stwa na uko we z uwzględ nie niem opi -
nii Na czel nej Ra dy Le kar skiej. W usta wie na le ży, we dług opi -
nii Zjaz du, za pi sać w pra wach i obo wiąz kach kie row ni ka spe -
cja li za cji wy pła ca nie mu gra ty fi ka cji w przy pad ku zda nia
przez je go pod opiecz ne go eg za mi nu za pierw szym ra zem
i uzy ska nia ty tu ły spe cja li sty. Gra ty fi ka cję za pro po no wa no
w wy so ko ści jed no mie sięcz ne go wy na gro dze nia w sfe rze
przed się biorstw.

4) do Dy rek to ra Ślą skie go Od dzia łu Wo je wódz kie go Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia w Ka to wi cach o pro por cjo nal ne
zmniej sze nie go dzin pra cy ga bi ne tów le kar skich i sto ma to lo -
gicz nych dzia ła ją cych w ra mach kon trak tu z Na ro do wym Fun -
du szem Zdro wia na rok 2010 w związ ku ze zmniej sze niem li -
mi tu punk tów w za wie ra nych umo wach,

5) do Okrę go wej Ra dy Le kar skiej o pod ję cie sta rań ce lem roz -
bu do wa nia funk cjo nu ją ce go par kin gu przed Do mem Le ka rza.

Oprócz re zo lu cji pod ję to jed no sta no wi sko mó wią ce o tym, że
Okrę go wa Ra da Le kar ska po win na usta lić spo sób i wy so ko ści do -
płat do po by tu le ka rza -se nio ra w Do mu Le ka rza Se nio ra w So -
snow cu i do ko nać od po wied nich zmian w re gu la mi nie te go Do mu.

Ka ta rzy na Strzał kow ska
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dr n. med. Ja cek Ko za kie wicz – prze wod ni czą cy Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach i czło nek Na czel nej Ra dy
Le kar skiej

Uro dził się w 1951 ro ku w Ra dom sku. Żo na Kry sty na jest
rów nież le ka rzem la ryn go lo giem. Oj ciec dwóch do ro słych 
có rek. 

Pra cu je ja ko or dy na tor Od dzia łu La ryn go lo gii w SP ZOZ
Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym nr 4 w By to miu.

W 1975 roku ukoń czył z wy róż nie niem Wy dział Le kar ski
ŚAM w Ka to wi cach. W 1978 ro ku uzy skał I st. spe cja li za cji
z oto la ryn go lo gii, w 1981 roku, II st. w tej sa mej dzie dzi nie,
a w 1993 roku sto pień dok to ra na uk me dycz nych.

W la tach 1976-84 pra co wał ja ko asy stent w I Kli ni ce La -
ryn go lo gii ŚAM, na stęp nie (1984-2000) był star szym asy -
sten tem w Gór no ślą skim Cen trum Me dycz nym w Od dzia le La -
ryn go lo gii (do 1998 III Kli ni ka La ryn go lo gii). Od 2000 roku
jest or dy na to rem Od dzia łu La ryn go lo gii WSS nr 4 w By to miu.
Nie przerywając wykonywania zawodu lekarza, w la -
tach 1991-1998 peł nił funk cję za stęp cy le ka rza wo je wódz -
kie go w Urzę dzie Wo je wódz kim w Ka to wi cach, a w 1998 roku
był p. o. le ka rza wo je wódz kie go. W tym cza sie prze wod ni czył
tak że ra dom nad zor czym i spo łecz nym kil ku za kła dów opie ki
zdro wot nej. W 1999 peł nił obo wiąz ki dy rek to ra Wy dzia łu
Zdro wia Urzę du Mar szał kow skie go wo je wódz twa ślą skie go.

Jest bie głym są do wym w za kre sie oto la ryn go lo gii Są du
Okrę go we go w Ka to wi cach.

W la tach 1980-1989 był se kre ta rzem Ko mi sji Za kła do -
wej NSZZ „S” ŚAM.

Od cza su re ak ty wa cji w 1989 ro ku sa mo rzą du le kar skie -
go nie prze rwa nie z nim zwią za ny. W la tach 1989-1993 był
człon kiem Pre zy dium ORL w Ka to wi cach i prze wod ni czą cym
Ko mi sji Or ga ni za cyj nej, a póź niej se kre ta rzem ORL. W II ka -
den cji (1993-1997) dzia łał ja ko wi ce prze wod ni czą cy ORL
i czło nek Na czel nej Ra dy Le kar skiej II ka den cji. W III ka den cji
(1997-2001) był człon kiem Okrę go wej Ra dy Le kar skiej. W la -
tach 2001-2005 w trak cie IV ka den cji, pra co wał w Ko mi sji
Zdro wia Pu blicz ne go. W V ka den cji (2005-2009) prze wod ni -
czył Ko mi sji Zdro wia Pu blicz ne go oraz De le ga tu rze By tom skiej,
po now nie za sia dał w Okrę go wej i Na czel nej Ra dzie Le kar skiej.

Współ twór ca Pro gra mu „Mat ka i Dziec ko” – po wszech -
nie oce nia ne go ja ko naj lep szy efekt współ pra cy pol sko
– szwaj car skiej. Prze wod ni czą cy Ko mi te tu Na uko we go i Or ga -
ni za cyj ne go dzie się ciu re ali zo wa nych w ra mach te go Pro gra -
mu mię dzy na ro do wych sym po zjów z udzia łem re pre zen tan -
tów kil ku dzie się ciu kra jów z ca łe go świa ta.

Czło nek za ło ży ciel ka to wic kie go od dzia łu Ka to lic kie go
Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich. Wie lo let ni czło nek Pol skie -
go To wa rzy stwa Oto ry no la ryn go lo gów – Chi rur gów Gło wy
i Szyi. W la tach 2002-2004 peł nił funk cję wi ce prze wod ni czą -
ce go Od dzia łu Ślą sko -Opol skie go te go to wa rzy stwa. 

Założenia programowe 
nowego Prezesa

TYLKO RAZEM MOŻEMY UMACNIAĆ SAMORZĄDNOŚĆ LEKARSKĄ

Tekst na pod sta wie frag men tów pre zen ta cji pro gra -
mo wej, przed sta wio nej przez doktora Jac ka Ko za -
kie wi cza pod czas Spra woz daw czo -Wy bor cze go
Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy, 28.11.2009 r.

Nie mo że my zmar no wać szan sy
W cią gu 20 lat po re ak ty wa cji sa mo rzą du le kar skie go

w 1989 r. uda ło się do ko nać nie ma ło, wy sił kiem wie lu Ko le ża -
nek i Ko le gów, a tak że od da nych pra cow ni ków biu ra Izby. Po mi -
mo czę sto nie naj lep sze go od bio ru w śro do wi sku i licz nych, nie -
ko rzyst nych uwa run ko wań ze wnętrz nych, okrze pli śmy, obro ni li -
śmy sa mo rząd ność za wo do wą i cią gle mo że my się roz wi jać. Tej
szan sy nie po win ni śmy zmar no wać.

Sa mo rząd jest le kar ską ro dzi ną
Mu si być co raz bar dziej przy ja zny dla le ka rzy, re agu ją cy

na no we oko licz no ści
i ocze ki wa nia śro do -
wi sko we. Nie mo że
być zbiu ro kra ty zo wa -
ną in sty tu cją, ode -
rwa ną od naj waż niej -
szych pro ble mów śro -
do wi ska, tak że tych
drob nych i co dzien -
nych. Tak jak w ro dzi -
nie: trze ba to ro wać
dro gi dla naj lep -
szych, wspie rać naj -
młod szych, nie za po -

mi nać o sza cun ku i po mo cy dla naj star szych. Obro na god no -
ści za wo du le ka rza oraz wal ka o go dzi we wa run ki pra cy i wy na -
gra dza nia są dla mnie waż nym za da niem. Me cha ni zmy ryn ko -
we, na ci ski spo łecz ne i wy ma ga nia ad mi ni stra cyj ne nie mo gą
pod wa żać za ufa nia i po ro zu mie nia z cho rym.

Nie zbęd ne wa run ki
Sa mo rząd le kar ski już daw no okre ślił wa run ki nie zbęd ne dla

pra wi dło we go funk cjo no wa nia sys te mu ochro ny zdro wia. Do ty -
czy to za rów no wy so ko ści skład ki zdro wot nej, jak i udzia łu na -
kła dów pu blicz nych w Pro duk cie Kra jo wym Brut to. Le ka rze po -
no szą co raz więk szą od po wie dzial ność za wo do wą, przy bra ku
wła ści wych wa run ków dla wy ko ny wa nia za wo du. Rok 2010 bę -
dzie z pew no ścią szcze gól nie trud ny dla sys te mu opie ki zdro -
wot nej, a tak że pra cu ją cych w nim le ka rzy. Ko niecz ne bę dzie
po sze rza nie współ pra cy z NFZ, par la men ta rzy sta mi, ad mi ni -
stra cją pań stwo wą i sa mo rzą do wą. Sa mo rząd mu si być przy -
go to wa ny nie tyl ko na obro nę in te re sów gru po wych le ka rzy.
Za ko niecz ne uwa żam za bez pie cze nie w pre li mi na rzu bu dże to -
wym na 2010 rok spe cjal nej re zer wy fi nan so wej, na in dy wi du -
al ną ochro nę praw ną le ka rzy w sy tu acjach, gdy ich pra wa 



S P R A W O Z D A W C Z O – W Y B O R C Z Y   Z J A Z D   L E K A R Z Y

6  PRO MEDICO  STYCZEŃ 2010

i god ność są w ja skra wy spo sób na ru sza ne, zwłasz cza w trak cie
wy ko ny wa nia za wo du le ka rza.

Kształ ce nie le ka rzy
Usta wicz ny roz wój za wo do wy le ka rzy jest ko niecz no ścią.

Sa morząd le kar ski mu si w tym roz wo ju swo im człon kom co raz
bar dziej po ma gać, zwłasz cza tym naj mniej za ra bia ją cym. Za -
sad ni czym ce lem sa mo rzą du w tym za kre sie po win no być dą -
że nie do per ma nent ne go ob ni ża nia kosz tów kształ ce nia.
W tym ce lu na le ży wy ko rzy stać w więk szym za kre sie środ ki unij -
ne. 

Ko niecz na jest po moc dla le ka rzy w do stę pie do tych środ -
ków, czę sto „za szy fro wa nych” w gąsz czu pa ra gra fów.

Nie mo że my re zy gno wać z wal ki o płat ne urlo py szko le nio -
we dla le ka rzy. Na le ży do ma gać się moż li wo ści od li czeń kosz -
tów kształ ce nia od po dat ku do cho do we go, wzo rem roz wią zań
sto so wa nych w wie lu kra jach Unii Eu ro pej skiej. W obec nej sy tu -
acji fi nan so wej Ślą skiej Izby Le kar skiej moż li wa jest po stu lo wa -
na od daw na jed no ra zo wa re fun da cja kosz tów kształ ce nia
dla wszyst kich le ka rzy uzy sku ją cych ty tu ły spe cja li stów.
Szko lą cy się po win ni mieć moż li wość dal sze go ko rzy sta nia z po -
ży czek sa mo rzą du.

Po wrót do tra dy cji
Za nie zwy kle waż ną uwa żam współ pra cę z To wa rzy stwa mi

Me dycz ny mi, Ślą skim Uni wer sy te tem Me dycz nym oraz ze spo -
łem kon sul tan tów wo je wódz kich, wspól ną or ga ni za cję szko leń
po dy plo mo wych, uzgod nie nia do ty czą ce pro gra mów spe cja li za -
cyj nych, okre śla nie po trzeb spe cja li za cji w po szcze gól nych dzie -
dzi nach me dycz nych. Istot ny jest po wrót do tra dy cji two rze nia
ze spo łów kon sul tan ta w każ dej dzie dzi nie me dycz nej, w któ -
rych po win no zna leźć się miej sce dla przed sta wi cie la sa mo rzą -
du le kar skie go.

Środ ki unij ne
Ko niecz ne jest, mo im zda niem, utwo rze nie osob nej ko mór -

ki or ga ni za cyj nej w biu rze izby, któ rej za da niem by ło by wy szu -
ki wa nie i wska zy wa nie le ka rzom pro gra mów po mo co wych, za -
miesz cza nie na bie żą co in for ma cji w „Pro Me di co” i na stro nie
in ter ne to wej, po moc le ka rzom w wy peł nia niu wnio sków i two -
rze niu nie zbęd nej do ku men ta cji.

Dom Le ka rza w So snow cu
Na le ży pil nie roz wa żyć moż li wo ści ob ni że nia kosz tów po by -

tu dla Ko le ża nek i Ko le gów, któ rzy chcie li by w nim za miesz kać.
Po szu kać no wych roz wią zań or ga ni za cyj nych i fi nan so wych, by
wy so ki koszt nie był ba rie rą dla le ka rzy se nio rów.

Sa mo rząd le kar ski wspól ny dla le ka rzy i le ka rzy sto -
ma to lo gów

Jed ność kor po ra cji da je nam naj więk sze szan se roz wo ju
i obro ny, do strze ga my jed nak pew ną spe cy fi kę i od ręb no ści.
Do ty czy to np. za kre su or ga ni za cji lecz nic twa sto ma to lo gicz ne -
go i kon trak to wa nia świad czeń z NFZ. Obok za cho wa nia pa ry te -
tów udzia łu le ka rzy sto ma to lo gów we wszyst kich or ga nach sa -
mo rzą du, na le ży mo im zda niem dą żyć do za pew nie nia sto ma -
to lo gom w spra wach sa mo rzą do wych więk szej au to no mii. Le -
ka rze sto ma to lo dzy swo ją ak tyw no ścią i od po wie dzial no ścią
do wie dli, tak że w ostat niej ka den cji, że w peł ni na to za słu gu ją.

Związ ki za wo do we le ka rzy, a sa mo rząd le kar ski
Szcze gó ło we za da nia związ ków za wo do wych i sa mo rzą dów

za wo do wych są ure gu lo wa ne w od ręb nych usta wach. Wszyst kie
jed nak or ga ni za cje le kar skie po win ny ze so bą współ pra co wać
w dzia ła niach na rzecz na sze go śro do wi ska.

Ostat nie la ta po ka za ły do bit nie, że tam, gdzie dzia ła no
wspól nie – uda ło się znacz nie po pra wić wa run ki pła cy i pra cy
le ka rzy. Do świad czy li te go le ka rze wie lu szpi ta li wo je wódz twa
ślą skie go. De kla ru ję współ pra cę i szu ka nie no wych prze strze ni
dla sta łe go po sze rza nia dia lo gu.

Fi nan se izby
Izba Le kar ska po win na sta rać się za cho wać sta tus or ga ni -

za cji non -pro fit, z za ło że nia nie jest bo wiem in sty tu cją na sta -
wio ną na po mna ża nie zy sków. 

Opo wia da łem się prze ciw ko pod nie sie niu skład ki człon kow -
skiej, zgod nie z opi nią więk szo ści Ko le ża nek i Ko le gów. Je że li jed -
nak wzra sta ją przy cho dy, wię cej środ ków win no bez względ nie
tra fiać z po wro tem do le ka rzy w róż nych for mach (np. szko le nie
za wo do we, po moc so cjal na, ochro na praw na le ka rzy, po moc w po -
zy ski wa niu środ ków unij nych, wspie ra nie twór ców, spor tow ców).

Z my ślą o VII ka den cji sa mo rzą du 2013-2017
Cie szy my się, wi dząc wśród De le ga tów znacz ną gru pę młod -

szych Ko le ża nek i Ko le gów. Chciał bym Was szcze gól nie za chę -
cić do ak tyw no ści w pra cach or ga nów izbo wych, 
ko mi sjach pro ble mo wych, a tak że w sa mo rząd no ści lo kal nej
w miej scach pra cy i za miesz ka nia. Na Was spo czy wa bo wiem
za da nie umac nia nia w przy szło ści na szej le kar skiej kor po ra cji.

Ja cek Ko za kie wicz

Był ini cja to rem usta no wie nia „Lau ru Ślą skiej La ryn go lo -
gii”, ho no ro we go wy róż nie nia Od dzia łu PTORL, od 2004 
prze wo dzi je go Ka pi tu le. 

Jest au to rem kil ku dzie się ciu pu bli ka cji na uko wych i do -
nie sień kon fe ren cyj no -zjaz do wych. Wy róż nio ny me da lem
Na czel nej Ra dy Le kar skiej „Sa lus aegro ti su pre ma lex”,
srebr ną i zło tą od zna ką „Za słu żo ny dla Le ka rzy” przy zna wa -
ny mi przez Ka pi tu łę Ślą skiej Izby Le kar skiej. Otrzy mał rów -
nież me dal i sta tu et kę Pro gra mu „Mat ka i Dziec ko”, oraz 
Zło tą Od zna kę Ho no ro wą „Za słu żo ny dla wo je wódz twa 
ślą skie go”.

In te re su je go hi sto ria po wszech na. Lu bi ak tyw nie spę dzać
czas; jaz da ro we rem, nar ciar stwo i te nis. Je go hob by to po dró że.
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Okręgowa Rada Lekarska
Pią ta ka den cja Okrę go wej Ra dy Le kar skiej roz po czę ła

się XXII Okrę go wym Spra woz daw czo -Wy bor czym Zjaz dem
Le ka rzy 29 paź dzier ni ka 2005 ro ku. W cią gu tej ka den cji

od by ły się 4 zjaz dy oraz je den nad zwy czaj ny. Okrę go wa Ra da
Le kar ska w okre sie spra woz daw czym ze bra ła się na 36 po sie -
dze niach. Spo tka nia Ra dy od by wa ły się co mie siąc, z wy jąt kiem
let nie go okre su urlo po we go. Fre kwen cja na ze bra niach ORL wy -
no si ła 72,8%. Wie lu Ko le gów uczest ni czy ło w nie mal wszyst kich
po sie dze niach, na to miast część człon ków ORL uczest ni czy ła
w jej pra cach spo ra dycz nie. Czę ściej ob ra do wa ło Pre zy dium
ORL, któ re w okre sie spra woz daw czym spo tka ło się 156 ra zy
przy śred niej fre kwen cji 90,61%. Po niż sze ta be le przed sta wia ją
ze sta wie nie fre kwen cji człon ków ORL i jej Pre zy dium w ko lej nych
la tach ka den cji.

ORL w trak cie pią tej ka den cji pod ję ła mię dzy in ny mi na stę -
pu ją ce sta no wi ska i ape le:
– do dy rek to rów za kła dów opie ki zdro wot nej o nie za wie ra nie

kon trak tów z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia na rok 2009, je -
śli pro po no wa na wy ce na za 1 pkt bę dzie wy no si ła po ni żej 56 zł.

– w spra wie spo so bu roz wią zy wa nia umów o pra cę z le ka rza mi
– peł nie nia dy żu rów szpi tal nych przez le ka rzy bę dą cych w trak -

cie re ali za cji pro gra mu spe cja li za cji,
– udzie la nia świad czeń le kar skich w izbach przy jęć szpi ta li. 
– spo ru mie dzy le ka rza mi
– do dy rek to rów ZOZ, aby nie pod pi sy wa li kon trak tów z NFZ, któ re

nie gwa ran tu ją za bez pie cze nia środ ków na wy na gro dze nia le ka -
rzy zgod ne z uchwa ła mi Ślą skiej Izby Le kar skiej, Kra jo we go Zjaz -
du Le ka rzy oraz Ogól no pol skie go Związ ku Za wo do we go Le ka rzy
tj. mi ni mal nie 2 i 3 śred nich kra jo wych oraz sta wek za go dzi nę
dy żu ru w wy so ko ści 40 zł w dzień zwy kły i 70 zł w dzień świą tecz ny

– do Mi ni stra Zdro wia o wpro wa dze nie re gu la cji praw nej za pew -
nia ją cej kie ro wa nie od dzia łem szpi tal nym przez or dy na to ra
wy bie ra ne go w dro dze kon kur su

– do wszyst kich człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej, aby nie po -
dej mo wa li za trud nie nia w miej scach, gdzie w wy ni ku pro wa -
dzo nej ak cji straj ko wej Ko le dzy le ka rze wy po wie dzie li pra cę

– w spra wie cza su pra cy le ka rzy
– w spra wie sta wek go dzi no wych za pra cę, w związ ku ze zmia ną

or ga ni za cji cza su pra cy wy ni ka ją cej z no we li za cji usta wy o ZOZ
z dnia 24.08.2007

– pro jek tu roz po rzą dze nia w spra wie usta wy o zmia nie usta wy
o za kła dach opie ki zdro wot nej

– po li ty ki ka dro wej w Wo je wódz kim Szpi ta lu Spe cja li stycz nym
Nr 5 w So snow cu

– pro jek tu roz po rzą dze nia w spra wie szcze gó ło we go za kre su
me dycz nych czyn no ści ra tun ko wych, któ re mo gą być po dej -
mo wa ne przez ra tow ni ka me dycz ne go

Fre kwen cja człon ków Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w trak cie V ka den cji, w któ rej od by ło się 36 po sie -
dzeń wy glą da ła na stę pu ją co:

36 – Kry stian Frey, 35 – Ta de usz Dra gan, 34 – Adam 
Ble charz, Grze gorz Gó ral, Ja cek Ko za kie wicz, Ur szu la Zi moń,
33 – Ma ciej Ha man kie wicz, Ja nusz Hey da, An drzej Po stek,
Ma rek Po tem pa, Je rzy Rdes, Zyg munt Szwed, 32 – Sta ni sław
Bo ry sław ski, Jan Cie ślic ki, Mie czy sław Dzie dzic, 31 – An to ni
Ba ron, Jan Kło po tow ski, Wło dzi mierz Ma jew ski, 30 – Woj -
ciech Ma rqu ardt, 29 – Ja cek Cza pla, Zyg fryd Waw rzy nek,
28 – Wie sław Du da, Bar ba ra Schne iberg, 27 – To masz Re gi -
nek, Krzysz tof Śla ski, 26 – Jó zef An drze jew ski, An drzej 
Lek ston, 25 – Te re sa Bień ko, Pa weł Gru en pe ter, 24 – Ewa
Kar pel, An drzej Pie la, Ste fan Poj da, Piotr Schne iberg,
23 – Je rzy Pa bis, To masz Ro mań czyk, 21 – Ka ta rzy na Wilk,
Mi chał Wy cią głow ski, 20 – An drzej Ga łąz ka, 19 – Ja nusz Woł -
kow ski, 17 – Jó zef Ku rek, Je rzy Pie trzyc ki (zm.11.V.2008 r.),
11 – Kry styn So sa da, 6 – Adam Jur czak, 4 – Zyg munt Klo sa
(od IX. 2007), 0 – Piotr Ma cią żek

Na po sie dze niach Okrę go wa Ra da Le kar ska pod ję ła 232
uchwa ły:
• 15 uchwał w spra wie za wie sze nia pra wa wy ko ny wa nia za wo du
• 39 uchwał w spra wach fi nan so wych
• 8 uchwał w spra wie skła dów oso bo wych ko mi sji pro ble mo -

wych ORL oraz jej prze wod ni czą cych
• 2 uchwa ły w spra wie usta le nia licz by wi ce prze wod ni czą cych

ORL oraz skła du per so nal ne go Pre zy dium ORL
• 18 uchwał w spra wie skie ro wa nia na prze szko le nie w związ -

ku z prze rwą w wy ko ny wa niu za wo du
• 25 uchwał w spra wie po wo ła nia spe cjal nych ko mi sji stwier -

dza ją cych zdol ność le ka rza do wy ko ny wa nia za wo du
• 16 uchwał w spra wie umo rze nia po stę po wa nia ma ją ce go na ce -

lu stwier dze nie nie zdol no ści le ka rzy do wy ko ny wa nia za wo du
• 2 uchwa ły w spra wie po wo ła nia spe cjal nej ko mi sji oce nia ją -

cej przy go to wa nie za wo do we le ka rza do wy ko ny wa nia za wo du
• 4 uchwa ły w spra wie stwier dze nia od by cia prze szko le nia
• 1 uchwa ła w spra wie uchy le nia uchwa ły dot. za wie sze nia

w pra wie wy ko ny wa nia za wo du
• 1 uchwa ła w spra wie od mo wy uchy le nia uchwa ły w spra wie

za wie sze nia w pra wie wy ko ny wa nia za wo du
• 30 uchwał zwią za nych ze Spół ką „Dom Le ka rza”
• 1 uchwa ła w spra wie po wo ła nia Ko mi sji Bio etycz nej
• 3 uchwa ły w spra wie wy kre śle nia wpi su in dy wi du al nej prak -

ty ki le kar skiej
• 2 uchwa ły w spra wie umo rze nia po stę po wa nia ma ją ce go

na ce lu stwier dze nie przy go to wa nia za wo do we go do wy ko -
ny wa nia za wo du

• 2 uchwa ły w spra wie wy da nia kar ty iden ty fi ka cyj nej dla le -
ka rzy zrze szo nych w ŚIL

• 2 uchwa ły w spra wie wy bo rów do VI ka den cji
• 6 uchwał w spra wie Ośrod ka Kształ ce nia Le ka rzy
• 2 uchwa ły w spra wie Fun da cji Dom Le ka rza Se nio ra
• 1 uchwa ła w spra wie od mo wy wpi su le ka rza na li stę człon -

ków ŚIL
• 2 uchwa ły w spra wie kon ty nu acji ak cji pro te sta cyj nej le ka rzy
• 2 uchwa ły w spra wie po wo ła nia peł no moc ni ka ds. zdro wia

le ka rzy i le ka rzy den ty stów
• oraz 48 uchwał w spra wach róż nych.

S P R A W O Z D A W C Z O – W Y B O R C Z Y   Z J A Z D   L E K A R Z Y
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– pro po zy cji Rzecz ni ka Praw Oby wa tel skich prze ka za nia są dow -
nic twa le kar skie go do NFZ, przed sta wio nej na po sie dze niu
Sej mu RP w dniu 7 czerw ca 2006r.

– pro jek tu utwo rze nia ogól no pol skiej „Ga ze ty Sto ma to lo gicz -
nej” sa mo rzą du le kar skie go

– pro te stu w ochro nie zdro wia
– zmia ny za sad wy na gra dza nia bie głych są do wych

Ko mi sja ds. Re je stru Le ka rzy i Or ga ni za cji Ośrod ka
Kształ ce nia pod ję ła 154 uchwa ły o skre śle niu z li sty ŚIL z po -
wo du prze nie sie nia do in nej izby, stwier dze nia od by cia prze -
szko le nia oraz uchy le nia uchwa ły o du pli ka cie pra wa wy ko ny -
wa nia za wo du. Po nad to wy da no 752 za rzą dze nia w spra wie
skre śle nia z li sty człon ków ŚIL z po wo du: prze nie sie nia le ka rza
do in nej izby, śmier ci, zrze cze nia się pra wa wy ko ny wa nia za wo -
du, upły wu ter mi nu waż no ści pra wa, za ka zu wy ko ny wa nia za wo -
du (orze cze nie środ ka kar ne go przez sąd), za wie sze nie w wy ko -
ny wa niu za wo du (za sto so wa nie środ ka za po bie gaw cze go przez
pro ku ra to ra), ogra ni cze nia wy ko ny wa nia za wo du. Roz li czo no
punk ty edu ka cyj ne 1714 le ka rzom i do ko na no wpi su w pra wo
wy ko ny wa nia za wo du o do peł nie niu obo wiąz ku do sko na le nia
za wo do we go. Do ko na no wpi su 2153 spe cja li za cji, dok to ra tów,
ha bi li ta cji, pro fe sur w re jestr kom pu te ro wy oraz w do ku men cie
pra wa wy ko ny wa nia za wo du. Do re je stru kom pu te ro we go wpro -
wa dzo no 1987 form kształ ce nia po dy plo mo we go.

Ko mi sja przy go to wa ła pro jekt utwo rze nia Cen trum Kształ ce -
nia Le ka rzy Pro Me di co, któ re go mi sją ma być uła twia nie po -
szcze gól nym le ka rzom i gru pom le ka rzy wy wią zy wa nia się z obo -
wiąz ku do sko na le nia za wo do we go. Sto sow ny pro jekt uchwa ły
zo stał przy go to wa ny dla ORL przez Ko mi sję wraz z szcze gó ło wy -
mi re gu la cja mi.

Pre zy dium na wnio sek Ko mi sji ds. Kształ ce nia Po dy plo -
mo we go za re je stro wa ło 77 pod mio tów pro wa dzą cych szko le nie
po dy plo mo we oraz pod ję ło de cy zję o akre dy ta cji 1987 form
kształ ce nia po dy plo mo we go. Le ka rzom, któ rzy z wy róż nie niem
uzy ska li ty tuł dok to ra na uk me dycz nych bądź sto pień spe cja li -
za cji, przy zna no na gro dy w łącz nej kwo cie 36.000 zł.

Człon ko wie ko mi sji za opi nio wa li wnio ski 1714 le ka rzy i le ka rzy
den ty stów, któ rzy roz li czy li się z obo wiąz ku do sko na le nia za wo do -
we go w pierw szym okre sie roz li cze nio wym. W związ ku z 5-let nią
prze rwą w wy ko ny wa niu za wo du le ka rza na sto sow ne prze szko le -
nie skie ro wa no 21 le ka rzy. Przed sta wi cie le Ko mi sji by li uczest ni -
ka mi spo tkań i po sie dzeń Ko mi sji Kształ ce nia Na czel nej Ra dy Le -
kar skiej, Ko le gium Kształ ce nia Po dy plo mo we go Ślą skie go Uni wer -
sy te tu Me dycz ne go i Mi ni ster stwa Zdro wia. Spo rzą dzo no li sty le -
ka rzy, przed sta wi cie li Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, re ko men do wa -
nych do uczest nic twa w pra cach ko mi sji eg za mi na cyj nych, ze spo -
łach eks per tów oraz do ko mi sji nad zo ru ją cych prze bieg Le kar skie -
go i Le kar sko -Den ty stycz ne go Eg za mi nu Pań stwo we go. Przed sta -
wi cie le Ko mi sji wie lo krot nie bra li udział w po stę po wa niu kon kur -
so wym do pusz cza ją cym do roz po czę cia spe cja li za cji.

W okre sie ka den cji od by ło się 7 wspól nych po sie dzeń trzech
pre zy diów, na któ rych oma wia no mię dzy in ny mi prze bieg ne go -
cja cji do ty czą cych or ga ni za cji cza su pra cy le ka rzy w pla ców kach
ochro ny zdro wia, moż li wość peł nie nia sa mo dziel nych dy żu rów
przez le ka rzy sta ży stów, po now ne go skła da nia ofert AOS
na 2008 rok, szko le nia re zy den tów. 

W po sie dze niach ORL i Pre zy dium wzię li udział m. in.:
– Adam Chłond – Star szy In spek tor Pra cy
– Alek san dra Som mer lik -Bier nat – czło nek Ko mi sji Sto ma to -

lo gicz nej
– Ali na Tar czoń – przed sta wi ciel Wy dzia łu Po li ty ki Spo łecz nej

UW

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej ob ra do wa ło 156 ra -
zy, po dej mu jąc 1558 uchwał w tym:
• 152 uchwa ły w spra wie po wo ły wa nia ze spo łów wi zy tu ją cych

in dy wi du al ne i spe cja li stycz ne prak ty ki le kar skie
• 213 uchwał w spra wie wy bo ru przed sta wi cie li i prze wod ni -

czą cych do ko mi sji kon kur so wych na sta no wi ska or dy na tor -
skie i dy rek tor skie

• 559 uchwał w spra wach fi nan so wych
• 493 uchwa ły w spra wie do ko na nia wpi su do re je stru ŚIL

pod mio tów pro wa dzą cych do sko na le nie za wo do we le ka rzy
i le ka rzy den ty stów

• 58 uchwał w spra wie kie ro wa nia na staż po dy plo mo wy
• 20 uchwał w spra wie re ko men do wa nia kan dy da tów na le -

ka rzy są do wych
• 28 uchwał w spra wie wy kre śle nia wpi su z re je stru prak tyk

le kar skich
• 1 uchwa ła w spra wie skie ro wa nia na prze szko le nie
• oraz 34 uchwa ły w spra wach róż nych.
W oma wia nym okre sie w sie dzi bie ŚIL prze pro wa dzo no
203 po stę po wa nia kon kur so we na sta no wi ska or dy na tor skie.
Ko mi sja ds. Kon kur sów wy ty po wa ła:
• 261 prze wod ni czą cych ko mi sji kon kur so wych na sta no wi -

ska or dy na tor skie
• 810 przed sta wi cie li do ko mi sji kon kur so wych na sta no wi -

ska or dy na tor skie
• 45 przed sta wi cie li do ko mi sji kon kur so wych na sta no wi ska

kie row ni cze.
W po ro zu mie niu z prze wod ni czą cy mi de le ga tur, Ko mi sja wy ty -
po wa ła 167 przed sta wi cie li do ko mi sji kon kur so wych na sta -
no wi ska na czel nych, od dzia ło wych i prze ło żo nych pie lę gnia rek
(łącz nie 326 od dzia łów).

Wy da no 2589 praw wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza
den ty sty, w tym:
• 61 praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rza i le ka rza 

den ty sty
• 8 wy mia n do ku men tu pra wa wy ko ny wa nia za wo du dla le -

ka rza den ty sty
• 110 du pli ka tów praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy i le -

ka rzy den ty stów
• 1160 ogra ni czo nych praw dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów

kie ro wa nych na sta że po dy plo mo we
• 1164 praw wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty

po sta żu
• 15 pra wa wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy z UE
• 71 praw wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty

dla cu dzo ziem ców

Na proś bę 929 le ka rzy i le ka rzy den ty stów wy da no 2021 za -
świad czeń „unij nych”.
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– Bar ba ra Sze lą gow ska – Pre zes Za rzą du Spół ki „Dom 
Le ka rza”

– Bo gu sław Śmi giel ski – Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go
– Do ro ta Rzep niew ska – peł no moc nik ds. zdro wia le ka rzy i le -

ka rzy den ty stów
– dr hab. Ma ciej Gon ciarz
– Ga brie la Muś – Dy rek tor WSS Nr 5 w So snow cu
– Grze gorz Głód – pra cow nik Aka de mii Eko no micz nej w Ka to -

wi cach
– Grze gorz Gó ral – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Kul tu ry
– Grze gorz Szpyr ka – Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go
– Ja cek Ko za kie wicz – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Zdro wia Pu -

blicz ne go
– Jan Kło po tow ski – Prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Ety ki Le kar -

skiej
– Je rzy Rdes – Prze wod ni czą cy Ze spo łu ds. sta ży po dy plo mo -

wych
– Jo an na Ro mań czyk – Pre zes Ślą skiej Li gi Wal ki z Ra kiem
– Krzysz tof Olej nik – Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi -

zyj nej
– le ka rze ZOZ Świę to chło wi ce: dr Krzysz tof Pie tra szek, Jo lan ta

Ba licz, Kry sty na Ho rzel ska, Ma rek Pa bian, Mar cin Świerk,
Ja cek Ba licz oraz Za stęp ca Dy rek to ra ds. lecz nic twa Kry sty -
na Szy roc ka -Szwed

– Ma ciej Ni wiń ski – Prze wod ni czą cy Za rzą du Re gio nu Ślą skie -
go OZZL

– prof. Al do na Frącz kie wicz -Wron ka – Aka de mia Eko no micz na
– prof. Ewa Ma łec ka -Ten de ra – Rek tor ŚUM
– prof. Kry styn So sa da – Prze wod ni czą cy Ko mi sji Bio etycz nej
– prof. Prze my sław Ja ło wiec ki – Pro rek tor ds. szko le nia po dy -

plo mo we go ŚUM
– przed sta wi cie le fir my Gru pa Gu muł ka Eu ro edu ka cja Sp. z o.o.
– przed sta wi cie le Fir my KAM SOFT
– Ste fan Ko pocz – Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za -

wo do wej
– Ste fan Sten cel – Prze wod ni czą cy OSL
– Wie sław Du da – Pre zes Ra dy Nad zor czej Spół ki „Dom Le ka rza”
– Zyg munt Klo sa – Dy rek tor ŚOW NFZ
– Ży wi sław Men del – Prze wod ni czą cy Ko mi sji In for ma cyj nej,

Re dak tor Na czel ny Biu le ty nu „Pro Me di co”.
Re ali zu jąc de le ga cję Mi ni stra Zdro wia w spra wie sta ży po -

dy plo mo wych, Pre zy dium ORL skie ro wa ło 1143 ab sol wen tów
aka de mii me dycz nych do 169 jed no stek uję tych na li ście Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go.

W za kre sie dzia łal no ści go spo dar czej i usłu go wej kon ty nu -
owa ła swo ją dzia łal ność ba za noc le go wa „Pro Me di co” w War -
sza wie. Od mo men tu jej uru cho mie nia w ro ku 2005 z noc le gów
sko rzy sta ło po nad 7500 osób.

W tym sa mym cza sie prze pro wa dzo no re mont bu dyn ku w So -
snow cu przy uli cy Szpa ków 11, urzą dzo no w nim Dom Le ka rza
Se nio ra. Do ko na no re je stra cji Fun da cji o tej sa mej na zwie, któ ra
po dej mu je dzia ła nia sta tu to we dla po zy ski wa nia środ ków fi nan -
so wych nie zbęd nych do funk cjo no wa nia tej pla ców ki.

W ra mach współ pra cy z TU In ter Pol ska pra cow ni cy biu ra
izby za wie ra li po li sy ubez pie cze nio we OC le ka rzy. Z te go ty tu łu
izba osią gnę ła przy chód w wy so ko ści 115.383,99 zł.

Na pod sta wie uchwał pod ję tych przez ORL roz po czął funk -
cjo no wa nie Ośro dek Kształ ce nia, któ ry w ro ku 2008 zor ga ni -
zo wał trzy kur sy do sko na lą ce dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów,

w któ rych uczest ni czy ły 182 oso by, dwie edy cje kur su Zdro wie
Pu blicz ne, któ re ukoń czy ły 63 oso by, oraz we współ pra cy z Ko -
mi sją Sto ma to lo gicz ną ŚIL, 9 kur sów do sko na lą cych, w któ -
rych udział wzię ły 1472 oso by. W ro ku 2009 dzia łal ność Ośrod -
ka gwał tow nie się roz wi nę ła – zor ga ni zo wa no 17 kur sów (5 kur -
sów do zor ga ni zo wa nia) i szko leń dla oko ło 2500 osób.

Na sku tek de cy zji pod ję tych w ro ku 2007 po le ga ją cych
na zmia nie za sa dy księ go wa nia skła dek człon kow skich z ka so wej
na me mo ria ło wą obo wią zu ją cej od 1.01.2009 r. na stą pił wzrost
sku tecz no ści eg ze kwo wa nia na leż no ści o 17% tj. 742.000 zł.

W cza sie V ka den cji Ko mi sja Bio etycz na na 47 po sie dze -
niach za opi nio wa ła 60 pro jek tów ba daw czych, w tym 34 eks pe -
ry men ty me dycz ne nad zo ro wa ne przez ko or dy na to rów kra jo -
wych pod le ga ją cych na szej ko mi sji ze wzglę du na sie dzi bę. Po -
zy tyw ną opi nię uzy ska ły wszyst kie pro jek ty, przy czym w 7 przy -
pad kach by ły one uwa run ko wa ne wpro wa dze niem istot nych
zmian. Osiem na ście eks pe ry men tów zwol nio no z opłat, z uwa gi
na to, że by ły prze pro wa dza ne przez na sze Ko le żan ki i Ko le gów
w ra mach dok to ra tów.

W oma wia nym okre sie 470 ośrod ków dzia ła ją cych na te re -
nie wła ści wo ści te ry to rial nej na szej Ko mi sji Bio etycz nej uzy ska -
ło po zy tyw ne opi nie do ty czą ce 346 pro jek tów ba daw czych. 

W okre sie spra woz daw czym Ko mi sja So cjal no -By to wa
na 85 po sie dze niach przy zna ła 669 za po móg lo so wych, 72 za -
po mo gi po śmiert ne (na łącz ną kwo tę 668.735,45 zł), 1068 po -
ży czek z fun du szu so cjal ne go (na łącz ną kwo tę 10.963.000 zł).

Pre zy dium ORL przy zna ło sty pen dia dla 128 dzie ci po zmar -
łych le ka rzach i le ka rzach den ty stach (na kwo tę 651.000 zł).

W ra mach dzia łal no ści cha ry ta tyw nej Pre zy dium udzie li ło
po mo cy Sto wa rzy sze niu na Rzecz Nie peł no spraw nych „SPES”
w łącz nej wy so ko ści 12.000 zł.

Zgod nie z de le ga cją roz po rzą dze nia Mi ni stra Zdro wia, Pre -
zy dium ORL za opi nio wa ło kan dy da tu ry 17 osób wy ty po wa nych
na sta no wi ska kon sul tan tów wo je wódz kich w po szcze gól nych
dzie dzi nach me dy cy ny. Jed no cze śnie roz po czę to opi nio wa nie
kan dy da tów na kie row ni ków kli nik i za kła dów na uko wych po wo -
ły wa nych przez Uni wer sy tet Me dycz ny.

W ro ku 2008 Pre zy dium ORL pro wa dzi ło ne go cja cje z ban -
ka mi i fir ma mi w ce lu po zy ska nia spon so ra, któ ry współ fi nan -
so wał by pro ces wy da nia le gi ty ma cji dla le ka rzy i le ka rzy den ty -

Ko mi sja Pry wat nych Prak tyk wy da ła 2098 ze zwo leń na wy -
ko ny wa nie pry wat nych prak tyk le kar skich w tym:
• 882 ze zwo le nia na pro wa dze nie in dy wi du al nej prak ty ki le -

kar skiej (w tym 679 wy łącz nie w miej scu we zwa nia przez
pa cjen ta)

• 1216 ze zwo leń na pro wa dze nie in dy wi du al nej spe cja li -
stycz nej prak ty ki le kar skiej (w tym 876 wy łącz nie w miej -
scu we zwa nia przez pa cjen ta)

• oraz 27 ze zwo leń na pro wa dze nie gru po wej prak ty ki le kar -
skiej.

Po nad to wy da no 774 ze zwo le nia na wy ko ny wa nie prak tyk le -
kar skich w tzw. do dat ko wej lo ka li za cji oraz prze dłu żo no ter -
min waż no ści dla 129 prak tyk. Po wo ła no 1328 ze spo łów wi -
zy ta cyj nych. Z re je stru prak tyk pry wat nych skre ślo no 2311
ga bi ne tów.
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stów. Osta tecz nie pod pi sa no umo wę z Przed się bior stwem In for -
ma tycz nym KAM SOFT. Le gi ty ma cji nada no oprócz funk cji iden -
ty fi ka cyj nej for mę użyt ko wą po zwa la ją cą na elek tro nicz ną re je -
stra cję punk tów edu ka cyj nych.

Ko mi sja In for ma cyj na przy go to wa ła do dru ku 44 nu me ry
pi sma „Pro Me di co”. Na je go ła mach po ru sza no sze reg kwe stii
do ty czą cych bie żą cych wy da rzeń oraz pro ble mów nur tu ją cych
śro do wi sko le kar skie.

Człon ko wie Ko mi sji ds. Kul tu ry ak tyw nie dzia ła li na ni wie li -
te rac kiej, mu zycz nej, fil mo wej i pla stycz nej. Ko le dzy li te ra ci od no -
si li suk ce sy w Unii Pol skich Le ka rzy Pi sa rzy, przy czy ni li się znacz -
nie do re dak cji i wy da nia I Al ma na chu twór czo ści le kar skiej. Ko le -
dzy ma lu ją cy i fo to gra fu ją cy pre zen to wa li swo je pra ce na wy sta -
wach, któ re or ga ni zo wa li na te re nie Do mu Le ka rza, bio rąc tak że
udział w przed się wzię ciach o za się gu ogól no pol skim. Współ or ga -
ni zo wa li I Ogól no pol ski Kon kurs Fo to gra ficz ny „Okiem Esku la pa”.
Kon kurs ten za koń czo ny zo stał or ga ni za cyj nym suk ce sem, uzy -
skał uzna nie w oczach uczest ni ków, ob ser wa to rów i władz izbo -
wych. Dzia łal ność mu zy ku ją cych le ka rzy obej mo wa ła tra dy cyj ne,
co rocz ne kon cer ty świą tecz no -no wo rocz ne i „Pro Me mo ria” oraz
licz ne pre zen ta cje po za Do mem Le ka rza, tak że dla śro do wisk po -
za me dycz nych. Dzię ki współ pra cy z za wo do wy mi ar ty sta mi es tra -
dy do sko na li li umie jęt no ści sce nicz ne i pre zen to wa li co raz wyż szy
po ziom ar ty stycz ny. Dys ku syj ny Klub Fil mo wy dzia łał w ra mach
co mie sięcz nych spo tkań człon ków ko mi sji i sta łych mi ło śni ków
eli tar ne go ki na. W mi ja ją cej ka den cji od by ło się 36 pro jek cji fil -
mo wych. Ko mi sja ds. Kul tu ry na sta łe za ist nia ła w biu le ty nie „Pro
Me di co”. Pew ną tra dy cją sta ły się co rocz ne, wy jaz do we ple ne ry
ar ty stycz ne w Za ko pa nem. Or ga ni zo wa no kon cer ty na te re nie
szpi ta li oraz wspól ne przed się wzię cia ar ty stycz ne z ak to ra mi Te -
atru „Wit ka ce go”. Na kan wie tych ple ne rów zro dzi ła się bli ska
współ pra ca człon ków ko mi sji kul tu ry i zdro wia pu blicz ne go.

W ra mach dzia ła nia Ko mi sji ds. kon tak tów z NFZ od by wa ły
się wie lo krot ne spo tka nia z pra cow ni ka mi Fun du szu w spra wie
kon sul ta cji w za kre sie no we li za cji i wpro wa dza nia istot nych
zmian w prze pi sach, a zwłasz cza w pro wa dze niu do ku men ta cji
me dycz nej. Oma wia ne w okre sie 2005-2008 z przed sta wi cie la -
mi NFZ za gad nie nia to:
1. re ha bi li ta cja kar dio lo gicz na
2. pro fi lak tycz ne pro gra my zdro wot ne fi nan so wa ne przez OW

NFZ
3. lecz nic two szpi tal ne Nie pu blicz nych Za kła dów Opie ki Zdro -

wot nej 2006-2009 r.
Okres dzia łal no ści ko mi sji w la tach 2008-2009, to sy tu acja

od mien na zwią za na ze zmia ną fi nan so wa nia pro ce dur wy so ko -

spe cja li stycz nych i prze szcze pów, a bra kiem środ ków na ten cel
w pla nie fi nan so wym, jak też w in nych źró dłach. Kwe stią na der
czę sto po ru sza ną by ła rów nież spra wa dru ków re cept o wy so -
kim stop niu za bez pie czeń, gdyż pa kiet roz po rzą dzeń Mi ni ster -
stwa Zdro wia w spra wie re cept, wy ka zów i cen urzę do wych oraz
li mi tów cen le ków re fun do wa nych bu dzi za nie po ko je nie śro do -
wi ska le kar skie go.

Ko mi sja ds. BIP i stro ny in ter ne to wej dba ła o sta łe uak tu -
al nia nie tre ści za war tych na na szej stro nie. Ko mi sja współ pra -
cu je z biu rem ŚIL, in ny mi ko mi sja mi i Pre zy dium w ce lu po zy ski -
wa nia moż li wie naj peł niej szych in for ma cji, istot nych nie tyl ko
dla człon ków sa mo rzą du le kar skie go.

Ko mi sja ds. Mło dych Le ka rzy w okre sie bę dą cym przed -
mio tem spra woz da nia ze bra ła się dwu na sto krot nie. Przed sta wi -
cie le Ko mi sji, a tak że chęt ni le ka rze sta ży ści spo za Ko mi sji wzię li
czyn ny udział we wszyst kich or ga ni zo wa nych w tym okre sie Ogól -
no pol skich Kon fe ren cjach Mło dych Le ka rzy. Zor ga ni zo wa no 4
spo tka nia in te gra cyj ne, w któ rych z ro ku na rok bra ła udział co -
raz więk sza licz ba le kar skiej mło dzie ży. Pod czas upły wa ją cej ka -
den cji Ko mi sja opra co wa ła 2 sta no wi ska: na te mat pro jek tu no -
we li za cji roz po rzą dze nia o spe cja li za cjach le kar skich oraz
w spra wie przy zna wa nia na gród za uzy ska nie spe cja li za cji.

W 2006 ro ku od by ły się dwa spo tka nia Ko mi sji Sto ma to lo -
gicz nej, na któ rych wy zna czo no pod sta wo we kie run ki dzia ła nia
Ko mi sji na ca łą ka den cję:
1. Roz wią za nie trud no ści zwią za nych z usta wicz nym kształ ce -

niem sto ma to lo gów i gro ma dze niem punk tów edu ka cyj nych
2. Po bu dze nie ak tyw no ści śro do wi ska le ka rzy den ty stów w sa -

mo rzą dzie le kar skim
3. Na wią za nie współ pra cy z ko mi sja mi sto ma to lo gicz ny mi izb

le kar skich dzia ła ją cych na te re nie wo je wódz twa ślą skie go
(Czę sto chow ską i Be skidz ką)

4. Na wią za nie kon tak tów z Wo je wódz kim Od dzia łem Na ro do we -
go Fun du szu Zdro wia.

Zor ga ni zo wa no spo tka nie z przed sta wi cie la mi WO NFZ, na któ -
rym przed sta wio no uwa gi do ty czą ce za sad kon trak to wa nia usług
sto ma to lo gicz nych na 2008 rok, re al nej wy ce ny pro ce dur sto ma -
to lo gicz nych, zmniej sze nia kon trak tów z 120.000 do 90.000
punk tów na etat, co skut ko wa ło za war ciem więk szej ilo ści kon trak -
tów. Przy ję to sześć sta no wisk do ty czą cych pro ce dur sto ma to lo -
gicz nych kon trak to wa nych przez NFZ oraz ich wy ce ny. Za pro te sto -
wa no prze ciw dum pin go wym do pła tom do po nad stan dar do wych
świad czeń sto ma to lo gicz nych oraz zrów na niu przy za wie ra niu
umów le ka rzy bez spe cja li za cji z po sia da ją cy mi pierw szy sto pień
spe cja li za cji. Ko mi sja sku pia ła się przede wszyst kim na ak tyw nym
włą cze niu się w szko le nie usta wicz ne le ka rzy den ty stów zrze szo -
nych w ŚIL. Zor ga ni zo wa no 15 spo tkań ko le żeń skich grup sa mo -
kształ ce nia, w któ rych wzię ło udział ok. 2000 ko le gów den ty stów.
Po nad to zor ga ni zo wa no rów nież 155 kur sów, na któ rych prze szko -
lo no łącz nie 2837 le ka rzy den ty stów.

Ak tu al no ści do ty czą ce dzia ła nia Ko mi sji są za miesz cza ne na re -
da go wa nej przez jej człon ków stro nie in ter ne to wej oraz w sta łej ru -
bry ce w biu le ty nie Pro Me di co. Za cie śnio no rów nież współ pra cę
z Ślą skim Od dzia łem Pol skie go To wa rzy stwa Sto ma to lo gicz ne go.

Ko mi sja Zdro wia Pu blicz ne go w mi nio nej ka den cji od by -
ła 22 po sie dze nia. Na spo tka niach tych oma wia no:
– stan zdro wia miesz kań ców woj. ślą skie go ze szcze gól nym

uwzględ nie niem za cho ro wal no ści wśród no wo rod ków i dzie ci
oraz pro fi lak ty ki i pro mo cji zdro wia.

Jak co roku, delegaci minutą ciszy uczcili pamięć
lekarzy, którzy odeszli w 2009 roku:

An drzej Chu dzik 
Ja dwi ga Gór niak 
Sta ni sław Ja ku bow ski 
An na Ję drzej czyk 
Elż bie ta 
Kisz kur no -Odor kie wicz 
Ma ria Ma kieł ła -So bas
Hen ryk Myr cik 

Edward No le waj ka 
An na Pi ku ła
Ma rek So si now ski 
Piotr Sta choń 
To masz Sta ni sław ski 
An na Struk 
Ste fan Strzel czyk 
Ire na West fal 
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– naj waż niej sze za gro że nia dla kon dy cji zdro wot nej mło de go
po ko le nia (oty łość, wa dy po sta wy, scho rze nia krę go słu pa, za -
bu rze nia wzro ku).

– pro ble my zwią za ne z po mo cą me dycz ną w trak cie wy pad ków
ko mu ni ka cyj nych i wza jem ną ko or dy na cją służb ra tow ni czych.

– or ga ni za cja do ce lo wej sie ci szpi ta li psy chia trycz nych
– or ga ni za cja świad czeń w szpi tal nych izbach przy jęć 
– przy go to wa no wspól nie z Ko mi sją Ety ki sta no wi sko przy ję te

na stęp nie przez Okrę go wą Ra dę Le kar ską.
– li kwi da cja Ślą skie go Cen trum Zdro wia Pu blicz ne go (człon ko -

wie Ko mi sji z nie po ko jem przy ję li in for ma cję o za mia rze i póź -
niej szej li kwi da cji Cen trum).

Ko mi sja zaj mo wa ła tak że sta no wi ska w spra wach zle co nych
przez Pre zy dium ORL, m.in. dot. pla no wa nych zmian struk tu ral -
no -or ga ni za cyj nych w nie któ rych za kła dach opie ki zdro wot nej
(Mi ko łów, Bę dzin). Na bie żą co in te re so wa ła się prze bie giem pro -
te stu śro do wisk me dycz nych ma ją ce go na ce lu wzrost na kła -
dów na ochro nę zdro wia, a w kon se kwen cji wzrost wy na gro dzeń
le kar skich. Człon ko wie Ko mi sji uczest ni czy li w wie lu dzia ła niach
po dej mo wa nych przez or ga ny wo je wódz kie i na czel ne sa mo rzą -
du le kar skie go. Dla pod kre śle nia ro li ak ty wi za cji po za za wo do -
wej (tak że wśród le ka rzy) wspól nie z Ko mi sją Spor tu zor ga ni zo -
wa no I Mi strzo stwa Le ka rzy woj. ślą skie go w te ni sie sto ło wym
po łą czo ne z tur nie jem ro dzin le kar skich w Za brzu -Mi kul czy cach.
Za wo dy cie szy ły się du żym za in te re so wa niem, udział wzię ło 28
osób, po dzie lo nych na gru py wie ko we. Roz da no pa miąt ko we
me da le i dy plo my.

W trak cie V ka den cji Ko mi sja ds. Ety ki Le kar skiej na 33
po sie dze niach roz pa try wa ła 90 spraw.

Ko mi sja za naj waż niej szy kie ru nek swe go dzia ła nia uzna ła
pro pa go wa nie za sad etycz nych w śro do wi sku le kar skim, co re -
ali zo wa no nie tyl ko po przez roz pa try wa nie in dy wi du al nych skarg
le ka rzy, ale rów nież przez opra co wy wa nie sta no wisk w spra wach
ogól nych do ty czą cych za cho wa nia się le ka rzy w obo wią zu ją cym
sys te mie opie ki zdro wot nej. W okre sie szcze gól ne go na pię cia
straj ko we go w śro do wi sku le kar skim, opra co wa no sze reg sta -
no wisk (m. in. tak że z Ko mi sją Zdro wia Pu blicz ne go) do ty czą -
cych za cho wa nia się le ka rzy, or dy na to rów i dy rek to rów szpi ta li
pod czas ak cji pro te sta cyj nych oraz sy tu acji szcze gól nie dra -
stycz nych zwią za nych z ko niecz no ścią ewa ku acji pa cjen tów ca -
łych od dzia łów szpi tal nych. Opra co wa no i opu bli ko wa no też sta -
no wi ska: do ty czą ce do strze żo nych przy pad ków na ru sza nia za -
sad etycz nych przez dy rek to rów nie któ rych jed no stek opie ki
zdro wot nej i kie row nic twa sa mo rzą do we go pod czas roz wią zy -
wa nia umów o pra cę z le ka rza mi, a tak że sta no wi sko wy ja śnia -
ją ce wąt pli wo ści do ty czą ce pra wa do peł nie nia dy żu rów le kar -
skich jesz cze przed za koń cze niem re ali za cji pro gra mów spe cja -
li za cyj nych. Więk szość sta no wisk ko mi sji by ła pre zen to wa -
na na po sie dze niach ORL, a część oma wia na lub pu bli ko wa -
na w biu le ty nie „Pro Me di co”. Istot nym osią gnię ciem Ko mi sji
w V ka den cji by ło zor ga ni zo wa nie Kon fe ren cji Na uko wo -Szko le -
nio wej p. t. „Zgo da pa cjen ta...”, w któ rej wśród wy kła dow ców
wzię li udział pro mi nent ni przed sta wi cie le ety ki, fi lo zo fii, pra wa
i me dy cy ny z Uni wer sy te tów w War sza wie i Ka to wi cach, Ślą skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, wio dą cych ośrod ków ślą skich
szpi ta li wo je wódz kich oraz Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej. Dru gą
Kon fe ren cję Na uko wo -Szko le nio wą zor ga ni zo wa no wspól nie
z Od dzia łem Ślą skim Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol -
skich i Od dzia łem Ślą skim Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go

p. t. „Nie płod ność – trud ny pro blem zdro wia pu blicz ne go”, wpi -
su jąc się – przy bra ku jed no znacz nych po glą dów me dycz nych
i prze pi sów praw nych – w roz wi ja ją cą się ogól no pol ską dys ku -
sję na te mat sztucz ne go za płod nie nia, przed sta wia jąc na pro -
tech no lo gię ja ko al ter na ty wę dla me to dy In vi tro. I w tej Kon fe -
ren cji wzię li udział naj bar dziej me ry to rycz nie kom pe tent ni
przed sta wi cie le te ma tu z War sza wy, Bia łe go sto ku, Lu bli na i Ka -
to wic.

Ko mi sja Fi nan so wa w okre sie V ka den cji zbie ra ła się 2 ra zy
do ro ku. Opi nio wa no wy ko na nie bu dże tu za po szcze gól ne la ta,
pla ny bu dże tu na la ta ko lej ne oraz prze su nię cia w bu dże tach.
Przed mio tem spo tkań Ko mi sji by ło wy da wa nie opi nii dot. ofert
na wy ko naw stwo prac re mon to wych w Do mu Le ka rza Se nio ra
oraz oce na sta nu wy ko na nia re mon tu.

Głów nym za da niem Ko mi sji Spor tu i Re kre acji by ła in te -
gra cja śro do wi ska le kar skie go po przez or ga ni zo wa nie czyn ne go
wy po czyn ku i za wo dów spor to wych dla le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów, ich ro dzin i przy ja ciół. Na sza Izba or ga ni zo wa ła w mi ja ją -
cej ka den cji za wo dy o za się gu ogól no pol skim i re gio nal nym,
do któ rych na le ży za li czyć: Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy w Sza -
chach -Ustroń, Otwar te Mi strzo stwa Ślą ska w Te ni sie – By tom,
Re ga ty Że glar skie o Pu char Pre ze sa ŚIL -Ryb nik, Re ga ty Że glar -
skie „O nic” – Bo gu chwa łów, Mi strzo stwa Ślą ska w Pił ce Noż -
nej, Mi strzo stwa Pol ski Le ka rzy w Ko lar stwie Gór skim – Ży wiec
(wspól nie z Be skidz ką Izbą Lekarską). Wspól nie z Ko mi sją Zdro -
wia Pu blicz ne go zor ga ni zo wa no I Mi strzo stwa Ślą ska Le ka rzy
w Te ni sie Sto ło wym -Za brze. Po nad to Ko mi sja wspo ma ga ła fi -
nan so wo dru ży ny oraz kil ku dzie się ciu le ka rzy -spor tow ców re -
pre zen tu ją cych na szą Izbę i kraj w za wo dach ran gi świa to wej
i eu ro pej skiej, któ rzy od nie śli wie le cen nych suk ce sów. Przy Ko -
mi sji po wsta ły ko ła en tu zja stów spor tów mo to ro wych.

Głów nym ce lem Ko mi sji ds. Pry wa ty za cji w mi nio nej ka den cji
by ła po pu la ry za cja za gad nień do ty czą cych prze kształ ceń wła sno -
ścio wych obiek tów służ by zdro wia, dzia łal ność in for ma cyj -
na w ocze ki wa niu na roz wią za nia sys te mo we i uczest nic two w szko -
le niach w tym za kre sie, gdyż ko lej ne oświad cze nia ad mi ni stra cji
pań stwo wej o ko niecz no ści utrzy ma nia pu blicz nej służ by zdro wia,
de kla ra cje o li kwi da cji NFZ, o fi nan so wa niu cen tral nym, o li kwi da -
cji szpi ta li wy ma ga ły bie żą cej we ry fi ka cji i prze ka zy wa nia za in te re -
so wa nym in for ma cji o dzia ła niach Mi ni ster stwa Zdro wia oraz sa -
mo rzą dów te ry to rial nych. Ko mi sja utrzy my wa ła sta łe kon tak ty
z Wy dzia łem Zdro wia Urzę du Mia sta Ka to wi ce w ce lu po zy ski wa nia
in for ma cji o re struk tu ry za cji pod mio to wej tzn. li kwi da cji, sprze da ży
kom plek so wej wy bra nych obiek tów służ by zdro wia i prze ka zy wa nia
ich na rzecz pod mio tów re ali zu ją cych ce le pu blicz ne. Za in te re so -
wa nym le ka rzom w try bie in ter wen cyj nym, a więc w przy pad kach,
gdy mo gli być stro ną po stę po wa nia, wy ja śnia no za sa dy pry wa ty -
za cji kon kret nych przy chod ni i za kła dów opie ki zdro wot nej oraz
udzie la no wy ja śnień nt. po wo ły wa nia spół ek pra wa han dlo we go
i uży tecz no ści pu blicz nej, prze ka zy wa nia obiek tów w for mie da ro -
wi zny na rzecz pod mio tów re ali zu ją cych ce le pu blicz ne i o in nych
prze kształ ce niach obiek tów służ by zdro wia.

W ra mach Ko mi sji oma wia no ini cja ty wy rzą du zgło szo ne ja ko
pa kiet „ustaw zdro wot nych”, uczest ni czo no w kon fe ren cjach nt.
or ga ni za cji za kła dów opie ki zdro wot nej w ob li czu prze kształ ceń
struk tu ry wła sno ścio wej, sys te mu opie ki zdro wot nej i ochro nie
zdro wia po ak ce sji do UE. W 2007 ro ku Ko mi sja zor ga ni zo wa ła
w Do mu Le ka rza kon fe ren cję pt. „Re struk tu ry za cja i pry wa ty za cja
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w ochro nie zdro wia”, któ rej za da niem by ła po pu la ry za cja tych za -
gad nień.

W mi nio nej ka den cji Ko mi sja ds. Kon tak tów z Przed sta wi -
cie la mi Par la men tu i Sa mo rzą du pod ję ła kon takt z Mi ni strem
Zdro wia prof. Z. Re li gą, któ ry zło żył wi zy tę na szej izbie oraz dwu -
krot nie przy jął de le ga cję Pre zy dium ORL w MZ. Na spo tka niach
tych przed sta wio no ak tu al ne pro ble my na sze go śro do wi ska le -
kar skie go su ge ru jąc spo sób ich roz wią za nia. Omó wio no pro po zy -
cje roz wią za nia stop ni na uko wych (dr med. i dr n. med.), aby do -
rów nać do dro gi zdo by wa nia ty tu łu dok to ra na uk me dycz nych
w kra jach UE. Ko mi sja wzię ła udział w spo tka niu z Mi ni ster Zdro -
wia dr E. Ko pacz. W 2008 r. do szło do spo tka nia z przed sta wi cie -
la mi po za rzą do wych or ga ni za cji pa cjenc kich dzia ła ją cych w Ko -
ali cji „Sa lus Si le sia”, z Pre ze sem Ślą skiej Li gi Wal ki z Ra kiem, Pre -
ze sem Pol skie go Sto wa rzy sze nia Dia be ty ków. Do szło rów nież
do spo tka nia z wła dza mi ŚUM re pre zen to wa ne go przez Rek to ra
– prof. Ewę Ma łec ką -Ten de rę i prof. Prze my sła wa Ja ło wiec kie go
– Pro rek to ra ds. szko le nia po dy plo mo we go. Ko mi sja zor ga ni zo -
wa ła kur sy ję zy ka an giel skie go i nie miec kie go dla po cząt ku ją cych
i za awan so wa nych, któ re od by wa ły się w Do mu Le ka rza.

Ko mi sja Eme ry tów i Ren ci stów zbie ra ła się 5-6 ra zy w ro ku
w ce lu oma wia nia spraw bie żą cych, or ga ni za cyj no -kor po ra cyj -
nych oraz w spra wach re ali zo wa nia przy ję tych za ło żeń ko mi sji.

W cią gu ostat nich 4 lat pra cy Ko mi sja osią gnę ła zna czą ce
suk ce sy, m. in.:
1) plan za ku pu i ada pta cji Do mu Le ka rza Se nio ra zo sta ły zre ali -

zo wa ne przez ŚIL dzię ki wie lo let nim sta ra niom i su ge stiom
w tej spra wie

2) zo sta ły wy da ne przez Okrę go wą Ra dę Le kar ską le gi ty ma cje
kor po ra cyj ne z ad no ta cją o po sia da niu sta tu su le ka rza, le ka -
rza den ty sty eme ry ta

3) par ty cy po wa no w wy dat kach dot. urzą dze nia Do mu Le ka rza
Se nio ra, tj. prze ka za no 61.200 zł z przy zna ne go Ko mi sji rocz -
ne go fun du szu

4) utwo rzo no Klub Le ka rza Se nio ra przy ŚIL (któ ry obec nie jest
w trak cie osta tecz ne go or ga ni zo wa nia się – do tej po ry od by -
ły się dwa spo tka nia klu bo we z du żą fre kwen cją za in te re so -
wa nych Ko le ża nek i Ko le gów Le ka rzy i Le ka rzy Den ty stów)

5) za pla no wa no i zre ali zo wa no po wo ła nie Fun da cji Dom Le ka -
rza Se nio ra

6) za pla no wa no tak że po moc w utrzy ma niu w/w Do mu, an ga -
żu jąc się w spo łecz ne dzia ła nia ma ją ce na ce lu uzy ska nie
środ ków fi nan so wych przez pro pa go wa nie w swo ich śro do wi -
skach pra cy i za miesz ka nia idei wspar cia Le ka rzy Eme ry tów
i Ren ci stów

Ko mi sja zor ga ni zo wa ła 8 spo tkań oko licz no ścio wych, w któ -
rych uczest ni czy ło ok. 1000 le ka rzy. Opra wę mu zycz ną spo tkań
za pew ni ła Ko mi sja ds. Kul tu ry.

Człon ko wie Ko mi sji ds. Far ma ko te ra pii i Le ków czyn nie
uczest ni czy li w pra cach Ze spo łu ds. Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko -
te ra pii NRL, gdzie ana li zo wa li nad sy ła ne pro jek ty ustaw i roz po -
rzą dzeń, a na stęp nie przy go to wy wa li ro bo cze pro jek ty sta no -
wisk NRL lub jej Pre zy dium (w szcze gól no ści pro jekt usta wy
– pra wo far ma ceu tycz ne, pro jekt usta wy o zmia nie usta wy
o świad cze niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków
pu blicz nych a tak że ustaw mo dy fi ku ją cych; po nad to pro jekt roz -
po rzą dze nia o re cep tach le kar skich i przede wszyst kim pro jek ty
roz po rzą dzeń o le kach re fun do wa nych).

Po wo ła ny w czerw cu 2007 r. przez ORL Peł no moc nik ds.
zdro wia le ka rzy i le ka rzy den ty stów przy jął 15 le ka rzy z róż ny -
mi pro ble ma mi. W przy pad ku 5 le ka rzy pro wa dził re gu lar ne spo -
tka nia. Usta lał miej sce w ośrod kach od wy ko wych sta cjo nar nych
i am bu la to ryj nych, mo ni to ro wał stan zdro wia i po stę py w le cze -
niu, a tak że udzie lał po rad ro dzi nom uza leż nio nych le ka rzy i le -
ka rzy den ty stów.

Dzia łal ność ORL w du żej mie rze zdo mi no wa ły kwe stie zwią -
za ne z po pra wą wa run ków pra cy i pła cy le ka rzy. Rok 2006
roz po czę li śmy przed sta wie niem na sze go sta no wi ska

w spra wie pod wyż sze nia wy na gro dzeń na Kra jo wym Zjeź dzie Le -
ka rzy. Pod ję cie uchwał przez Zjazd Kra jo wy opar tych m.in. na tre -
ści na sze go sta no wi ska spo wo do wa ło sze reg dzia łań pro te sta cyj -
nych ma ją cych na ce lu wpro wa dze nie od po wied nich zmian le gi -
sla cyj nych. Wi do mym sym bo lem po dej mo wa nych przez nas dzia -
łań sta ły się ulot ki i pla ka ty na sze go au tor stwa, uka zu ją ce m.in.
twarz zmę czo nej ko le żan ki i po ziom na szych za rob ków. W na szej
ar gu men ta cji ko rzy sta li śmy z da nych ra por tu Świa to wej Or ga ni -
za cji Zdro wia po świę co ne go kry zy so wi za so bów ludz kich ochro ny
zdro wia oraz da nych z do star czo nych nam przez przed sta wi cie li
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej i De le ga tur ŚIL „pa sków”. Przy stą pi li -
śmy rów nież do Ślą skie go Ko mi te tu Pra cow ni ków Ochro ny Zdro -
wia. Ka len da rium pro te stu na bie żą co za miesz cza li śmy na stro -
nach in ter ne to wych ŚIL i w biu le ty nie „Pro Me di co”.

Lo gicz nym na stęp stwem za an ga żo wa nia Izby w ak cję pro te -
sta cyj ną by ła pró ba okre śle nia jej sku tecz no ści. Na paź dzier ni -
ko wym po sie dze niu Ra dy, Prze wod ni czą cy przed sta wił in for ma -
cję o re ali za cji usta wy z dnia 22.07.2006 r. o prze ka za niu środ -
ków fi nan so wych świad cze nio daw com na wzrost wy na gro dzeń
w jed nost kach opie ki zdro wot nej na te re nie wo je wódz twa ślą -
skie go. W szpi ta lach trwa ły wów czas jesz cze ne go cja cje, ale by -
ło już wia do mo, że w 45% spo śród nich wszyst kim pra cow ni kom
przy zna no pod wyż ki w jed na ko wej wy so ko ści, w 54% szpi ta li
– zo sta ły one włą czo ne do pod sta wy wy na gro dze nia. W 22%
szpi ta li pod wyż ki wy nio sły mniej niż 30% (16% naj niż sza pod -
wyż ka), a dla 43% szpi ta li pod wyż ki wy nio sły ok. 30%, na to -
miast dla 36% szpi ta li pod wyż ki wy nio sły ok. 40%.

Po cząw szy od paź dzier ni ka 2006 ro ku od był się sze reg spo -
tkań, naj pierw Pre zy dium a po tem je go przed sta wi cie li, z ów cze -
snym Mi ni strem Zdro wia, Zbi gnie wem Re li gą, lub przed sta wi cie -
la mi mi ni ster stwa dzia ła ją cy mi w je go imie niu. Przed mio tem dys -
ku sji był sze reg pro ble mów do ty czą cych m. in.: re ali za cji
w/w usta wy z 22 lip ca 2006 r., o do bro wol nej przy na leż no ści
do izb le kar skich, nie sku tecz no ści dzia ła nia OROZ i OSL, re fun -
da cji kosz tów po nie sio nych przez izbę na czyn no ści prze ję te
od ad mi ni stra cji pań stwo wej, pro ble mu kształ ce nia po dy plo mo -
we go le ka rza: ewi den cji punk tów szko le nio wych oraz spra wy wy -
na gro dze nia za pra cę kie row ni ków i opie ku nów spe cja li za cji,
zmia ny w sys te mie edu ka cji w Aka de mii Me dycz nej, ze szcze gól -
nym uwzględ nie niem „uwol nie nia” i fi nan so wa nia dok to ra tów,
kon kur sów or dy na tor skich i wpro wa dze nia za pi su do ty czą ce go
ko niecz no ści za trud nie nia wy bra ne go kan dy da ta, wpro wa dze nia
za pi su do ty czą ce go moż li wo ści za ku pu le ków przez prak ty ki le -
kar skie w hur tow niach far ma ceu tycz nych, roz li cza nia pa cjen tów
przez NFZ w tran szach mie sięcz nych, sys te mu roz li czeń po mię -
dzy Ko mi sja mi Bio etycz ny mi. Spo tka nia i ro bo cze uzgod nie nia
na szcze blu po szcze gól nych de par ta men tów Mi ni ster stwa Zdro -
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wia po zwo li ły mię dzy in ny mi na wpro wa dze nie do prze pi sów pra -
wa zmian po stu lo wa nych przez Ślą ską Izbę Le kar ską.

Przez ca ły 2006 rok in ten syw nie współ pra co wa li śmy z me -
dia mi, któ re w przed sta wia niu wie lu spraw nie jed no krot nie kie -
ro wa ły się sen sa cją i wy ma ga ły od nas szyb kiej re ak cji. ORL
i Pre zy dium nie po zo sta wia ły tych zda rzeń bez echa i w za leż no -
ści od sy tu acji wy ra ża ły swo je sta no wi sko za rów no w sto sun ku
do dzia łań me diów, jak też po stę po wań le ka rzy.

W uza sad nio nych przy pad kach się ga no po środ ki praw ne.

Bar dzo istot ne kwe stie po ja wia ją ce się na prze strze ni ro -
ku 2007 w pra cy ORL to m. in. pro ble my uza leż nień w śro -
do wi sku le kar skim oraz cza su pra cy le ka rzy. Kon fe ren cją

zor ga ni zo wa ną przez Izbę 24 lu te go 2007 r. „Al ko ho lizm le ka rza
za gro że niem dla pa cjen ta i sa me go le ka rza” roz po czę li śmy pu -
blicz ną dys ku sję nad tym trud nym za gad nie niem. Wzro sła licz -
ba spraw pro wa dzo nych w ko mi sjach orze ka ją cych o zdol no ści
le ka rza do wy ko ny wa nia za wo du. Nie któ re z nich wy wo ła ły ży wy
od dźwięk w śro do wi sku i by ły ob szer nie ko men to wa ne przez me -
dia, co moż na po czy tać za prze ła ma nie ne ga tyw nej au ry to wa -
rzy szą cej do tej po ry te go ty pu spra wom. Istot nym eta pem zor -
ga ni zo wa nia sys te mu wspar cia dla le ka rzy zma ga ją cych się
z pro ble mem uza leż nie nia od al ko ho lu lub in nych sub stan cji
psy cho ak tyw nych, by ło po wo ła nie peł no moc ni ka ds. zdro wia
le ka rzy.

19 paź dzier ni ka pod czas kon fe ren cji Od dzia łu Ślą skie go
STO MOZ, a na stęp nie 21 li sto pa da na kon fe ren cji „Har mo no -
gram cza su pra cy na od dzia łach szpi tal nych” dys ku to wa li śmy,
ko rzy sta jąc z po mo cy prof. Zdzi sła wa Ku bo ta z Za kła du Pra wa
Pra cy Uni wer sy te tu Wro cław skie go, o pro ble mie cza su pra cy le -
ka rzy w za kła dach opie ki zdro wot nej. Na prze strze ni kil ku mie -
się cy sta ra no się gro ma dzić w izbie w mia rę kom plet ne da ne
do ty czą ce wpro wa dza nia no wych sys te mów pra cy w szpi ta lach.

Nie roz łącz nie z za gad nie niem cza su pra cy wią że się pro blem
wzro stu wy na gro dzeń dla le ka rzy. Przed sta wi cie le Ślą skiej Izby
Le kar skiej bra li ak tyw ny udział w ne go cja cjach do ty czą cych
wzro stu płac w wie lu jed nost kach, a izba za po śred nic twem de -
le ga tur zbie ra ła in for ma cje na te mat po stę pu te go pro ce su.

Kon ty nu owa li śmy pra ce nad pro ble mem bra ku kadr me -
dycz nych w nie któ rych spe cjal no ściach na te re nie dzia ła nia ŚIL.
Opra co wa nie „Struk tu ra za trud nie nia le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów w Ślą skiej Izbie Le kar skiej – stan ak tu al ny i pro gno zy
na rok 2022” zo sta ło przed sta wio ne w sierp niu 2007 r., pod -
czas Let niej Szko ły Zdro wia Pu blicz ne go w We ne cji oraz w cza -
sie Dni Me dy cy ny Spo łecz nej i Zdro wia Pu blicz ne go „Śro do wi -
sko czło wie ka a je go zdro wie” w Kiel cach, we wrze śniu 2007 r.
Mi mo oczy wi stych wy ni ków tej ana li zy, wska zu ją cych na moż li -
wość znacz ne go nie do bo ru spe cja li stów w wie lu dzie dzi nach
me dy cy ny w per spek ty wie naj bliż szych kil ku na stu lat, pro blem
wy da je się być na dal igno ro wa ny przez in sty tu cje od po wie dzial -
ne za usta la nie po li ty ki do sko na le nia po dy plo mo we go le ka rzy.

Zgod nie ze wstęp ny mi usta le nia mi Pre zy dium, Ślą ska Izba
Le kar ska po win na wziąć czyn ny udział w ini cjo wa niu pro ce sów
opra co wa nia za ło żeń po li ty ki zdro wot nej w re gio nie, szcze gól nie
w za kre sie za so bów kadr le kar skich. Jest to nie wąt pli wie zgod -
ne z po wszech ny mi tren da mi re gio na li za cji po li ty ki zdro wot nej
we wszyst kich pań stwach człon kow skich UE. Płasz czy zną tych
dzia łań mo że być na wią za nie współ pra cy z Aka de mią Eko no -

micz ną w Ka to wi cach, co zo sta ło wstęp nie omó wio ne na jed -
nym z po sie dzeń Pre zy dium.

W 2007 ro ku uda ło się uzy skać ko rzyst ne roz strzy gnię cie
w dwóch spo rach są do wych, któ re Izba pro wa dzi ła od wie lu lat
w obro nie ho no ru le ka rzy i god no ści sa mo rzą du.

W trak cie ka den cji Ko mi sja Or ga ni za cyj na prze pro wa dzi ła
łącz nie czte ry edy cje re gat że glar skich „O NIC” na za le wie w Bo -
gu chwa ło wi cach. W ra mach prac Ko mi sji Or ga ni za cyj nej, we
współ pra cy z Gór no ślą ską Wyż szą Szko łą Han dlo wą, zor ga ni zo -
wa no stu dia po dy plo mo we prze zna czo ne dla osób za rzą dza ją -
cych w ochro nie zdro wia, a w szcze gól no ści or dy na to rów lub
kan dy da tów na tę funk cję. Obec nie trwa pią ta edy cja i na bór
do edy cji szó stej, któ ra ma roz po cząć się od mar ca 2010 ro ku.

Ślą ska Izba Le kar ska od lat an ga żu je się czyn nie w kształ ce -
nie kadr ochro ny zdro wia, stąd w do bie in ten syw nych prze mian
w struk tu rze or ga ni za cji sys te mu ochro ny zdro wia, gdy szcze gól -
ne go zna cze nia na bie ra aspekt pod wyż sza nia kwa li fi ka cji ka dry
za rzą dza ją cej w tym sek to rze, we współ pra cy z Aka de mią Eko no -
micz ną i Fun da cją SA LVEO za ini cjo wa no przed się wzię cie o na zwie
„Aka de mia Umie jęt no ści Me ne dżer skich w Ochro nie Zdro wia”.

Pro jekt re ali zo wa ny jest we współ pra cy z Ka te dra mi Przed -
się bior czo ści i Za rzą dza nia In no wa cyj ne go oraz Za rzą dza nia Pu -
blicz ne go Aka de mii Eko no micz nej im. K. Ada miec kie go w Ka to -
wi cach. Za stro nę me ry to rycz ną pro jek tu jest od po wie dzial -
na Ra da Pro gra mo wa, w któ rej skład wcho dzą dr n. med. Ma -
ciej Ha man kie wicz – prze wod ni czą cy Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Ka to wi cach, prof. AE dr hab. Te re sa Kra śnic ka – kie row nik Ka -
te dry Przed się bior czo ści i Za rzą dza nia In no wa cyj ne go oraz prof.
AE dr hab. Al do na Frącz kie wicz -Wron ka – kie row nik Ka te dry Za -
rzą dza nia Pu blicz ne go.

Za koń czo no ba da nia sta tu su so cjo -eko no micz ne go le ka rzy
i le ka rzy den ty stów – człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej we
współ pra cy z Aka de mią Eko no micz ną w Ka to wi cach. Ra port
z ba dań zo stał opu bli ko wa ny na stro nie in ter ne to wej ŚIL, a wy -
ni ki omó wio no w „Pro Me di co”. Ba da nie to sta no wi kon ty nu ację
opra co wa nia „Le ka rze 2000” z ro ku 1997, wy ko na ne go na
zle ce nie ŚIL.

Ko mi sja Or ga ni za cyj na za ini cjo wa ła po nad to zło że nie 2
wnio sków o do fi nan so wa nie do Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy
w ra mach unij ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki Prio -
ry tet 8.1.1:
– „Pro Do cto re” – Pro jekt wspie ra ją cy roz wój kadr me dycz nych

w wo je wódz twie ślą skim (Zdro wie Pu blicz ne – dla 240 le ka rzy
i le ka rzy den ty stów; re ali za cja prze wi dzia na na 2 la ta)

– Me dE le arn - e -le ar ning dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów (3 kur sy
na plat for mie e -le ar nin go wej – 1 dla den ty stów; 1 dotyczący
ga stro en te ro lo gii, 1 dotyczący cho rób we wnętrz nych – prze -
zna czo ne dla 3.000 le ka rzy i le ka rzy den ty stów). Ślą ska Izba
Le kar ska uzy ska ła do pierw sze go pro jek tu do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 489.328,72 zł co po kry wa ca łość kosz tów. Dru gi
wnio sek nie zy skał ak cep ta cji WUP. Obec nie, w ra mach pro -
jek tu, trwa pierw sza edy cja kur su „Zdro wie Pu blicz ne”, obo -
wiąz ko we go w to ku spe cja li za cji.

Fe sti wal „Ave Ma ria” wpi sał się na sta łe do ka len da rza wy -
da rzeń kul tu ral nych ŚIL. Co ro ku to wa rzy szy ły nam świe że 
wra że nia ar ty stycz ne – po cząw szy od re ci ta lu Jac ka Wój cic kie -
go, po przez ar cy dzie ła Gia co mo Puc ci nie go, zna ko mi te wy ko na -
nie „Re qu iem” Giu sep pe Ver di’ego „Hal kę” Sta ni sła wa Mo niusz -
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ki, aż po bra wu ro we in ter pre ta cje „Mo cy prze zna cze nia” i „Mes -
sa di glo ria” w cza sie dzie sią tej, ju bi le uszo wej edy cji fe sti wa lu.

W dniach 8-9 li sto pa da 2008 r. zo stał zor ga ni zo wa ny I Ogól -
no pol ski Kon gres Szpi tal nic twa i Wy so kich Tech no lo gii Me dycz -
nych. Pa tro nat ho no ro wy ob ję li: Mar sza łek Wo je wódz twa Ślą -

skie go, Wo je wo da Ślą ski, Pre zy dent Mia sta Ka to wi ce oraz Ar cy -
bi skup Me tro po li ta Ka to wic ki. Za my słem or ga ni za to rów by ło,
aby stał się on fo rum do przed sta wie nia naj now szych zdo by czy
me dy cy ny w wy bra nych za kre sach ale tak że sze ro ko po ję tych
aspek tów or ga ni za cyj nych wy ni ka ją cych nie tyl ko z do ko nań

Okręgowa Komisja Rewizyjna

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na na pod sta wie przed sta wio -
nych do ku men tów stwier dzi ła, że ŚIL w ba da nym okre sie uzy -
ska ła przy cho dy w wy so ko ści 5.909.892,78 zł, co sta no wi 71%
war to ści za pla no wa nej w bu dże cie. Przy cho dy izby obej mu ją:

– przy cho dy ORL – 5.217.252,96 zł tj. 80% war to ści za pla -
no wa nej

– wpły wy z ty tu łu re ali za cji sta ży po dy plo mo wych
– 57.960 zł tj. 21% war to ści za pla no wa nej

– dzia łal ność go spo dar czą – 347.382,05 zł tj. 58% war to -
ści za pla no wa nej

– wpły wy z ty tu łu re klam – 91.775,81 zł tj. 68% war to ści
za pla no wa nej

– wpły wy do Ko mi sji Bio etycz nej – 195.521,96 zł tj. 217%
war to ści za pla no wa nej

Do dnia prze pro wa dze nia kon tro li do Ślą skiej Izby Le kar skiej
nie wpły nę ły żad ne środ ki z MZ ty tu łem re fun da cji kosz tów 
po nie sio nych w związ ku z re ali za cją za dań prze ję tych od ad mi -
ni stra cji pań stwo wej. Po wyż sze wy ni ka z fak tu, że Pre zy dium ORL
nie za ak cep to wa ło prze sła nej przez MZ umo wy, w któ rej za pro -
po no wa no – po dob nie jak w la tach ubie głych – kwo tę po kry wa -
ją cą za le d wie 1/3 po nie sio nych kosz tów. Na naj bliż szym po sie -
dze niu ORL po dej mie de cy zję o przy ję ciu tej kwo ty, bądź też do -
cho dze niu peł nej re fun da cji kosz tów na wet na dro dze są do wej.

Za pla no wa na war tość przy cho dów z ty tu łu re ali za cji sta ży po dy -
plo mo wych wpły nie do Ślą skiej Izby Le kar skiej po cał ko wi tym roz li -
cze niu cy klu szko leń dla le ka rzy sta ży stów. Zo sta ła ona bo wiem za -
gwa ran to wa na w umo wie po mię dzy urzę dem mar szał kow skim i izbą.

W oma wia nym okre sie nie uzy ska no prze wi dy wa nych przy -
cho dów w dzia łal no ści go spo dar czej, szcze gól nie:
– w ba zie noc le go wej
– Do mu Le ka rza Se nio ra, któ ry jesz cze nie roz po czął dzia łal no ści.

Głów nym ce lem utwo rze nia ba zy noc le go wej w War sza wie
by ło za pew nie nie le ka rzom szko lą cym się w War sza wie ta nich
noc le gów. Wy ni ki eko no micz ne w tym przy pad ku by ły spra wą

dru go pla no wą. Dla te go Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na nie wi dzi
po wo dów, aby zmie niać za sa dy roz li cza nia tej dzia łal no ści.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na za po zna ła się rów nież z war to -
ścią kosz tów po nie sio nych przez izbę w okre sie 9 mie się cy br.
Na fi nan so wa nie dzia łal no ści w okre sie 9 mie się cy OZL prze wi -
dział kwo tę 5.966.721 zł, na to miast wy da no 4.519.926,92 zł
tj. 75,8%. W od nie sie niu do bu dże tu rocz ne go, po nie sio ne kosz -
ty sta no wią 56,8%. Oszczęd no ści uzy ska no we wszyst kich dzia -
łach, z wy jąt kiem Ko mi sji Bio etycz nej, któ ra fi nan so wa na jest ze
środ ków zgro ma dzo nych w la tach ubie głych. Ana li za kosz tów
i przy cho dów ŚIL w ba da nym okre sie 9 mie się cy 2009 ro ku wy -
ka za ła do dat ni wy nik fi nan so wy w wy so ko ści 1.389.965,86 zł.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na za po zna ła się rów nież z proś bą
OIL w War sza wie o udzie le nie po życz ki w wy so ko ści 2.000.000 zł
na okres 5 lat. Kwo ta ta zo sta nie prze zna czo na na no wą sie dzi bę
izby. W pro jek cie umo wy za war to po dwój ne za bez pie cze nie
udzie lo nej po życz ki po przez za sto so wa nie we ksla in blan co oraz
hi po te ki łącz nej (kau cyj nej i zwy kłej) na nie ru cho mo ściach sta -
no wią cych wła sność OIL w War sza wie. Wy so kość od se tek zo sta -
nie usta lo na w wy so ko ści prze wyż sza ją cej od set ki ban ko we.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na w skła dzie:

Prze wod ni czą cy: Krzysz tof Olej nik
Człon ko wie: Be ata Błoń ska -Gór ska 

Ry szard Mi cha lik 
Józef Niegłos 
Zbigniew Rok 

w obecności:
Przewodniczącego ORL: Macieja Hamankiewicza
Skarbnika ORL: Jana Cieślickiego
Dy rek tora Biu ra ŚIL: Wan dy Gal was -Pra sa łek
Głów nego Księ go wego ŚIL: Ró ży Wró bel

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na:
– po zy tyw nie oce nia wy ko na nia bu dże tu uchwa lo ne go

przez XXVII OZL w okre sie 9 mie się cy 2009 ro ku,
– po zy tyw nie oce nia roz li cze nie za da nia in we sty cyj ne go Do mu

Le ka rza Se nio ra
– ak cep tu je po li ty kę ORL w za kre sie ko rzy sta nia z ba zy noc le -

go wej w War sza wie
– za le ca ORL zak ty wi zo wa nia Za rzą du Fun da cji Do mu Le ka rza

Se nio ra do dzia łań ma ją cych na ce lu po zy ski wa nie środ ków
na funk cjo no wa nie obiek tu Do mu Le ka rza Se nio ra

– pod da je pod roz wa gę ORL moż li wość na wią za nia współ pra -
cy z in ny mi kor po ra cja mi za wo do wy mi, w ce lu za sie dle nia
Do mu Le ka rza Se nio ra, względ nie w pierw szym okre sie dzia -
łal no ści trak to wa nie obiek tu ja ko ba zy ho te lo wej

– nie wno si za strze żeń do pro po zy cji Pre zy dium ORL udzie le nia
OIL w War sza wie po życz ki w wy so ko ści 2 mln zł na okres
5 lat, jed no cze śnie zo bo wią zu je ORL do na le ży te go za bez -
pie cze nia w umo wie in te re sów ŚIL

– za le ca ORL kon ty nu ację dzia łań zmie rza ją cych do uzy ska nia
peł nej re fun da cji kosz tów po nie sio nych w związ ku z re ali za -
cją za dań prze ję tych od ad mi ni stra cji pań stwo wej

– stwier dza z uzna niem, że w la tach 2005-2009 dzia łal ność
fi nan so wa izby by ła pro wa dzo na z na le ży tą sta ran no ścią

– wno si do XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go
Zjaz du Le ka rzy o udzie le nie ab so lu to rium ORL z dzia łal no ści
w ro ku 2009 oraz w ca łej ka den cji. 
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W związ ku z koń czą cą się V ka den cją, Okrę go wa Ko mi sja Re -
wi zyj na do ko na ła rów nież oce ny wy ni ków fi nan so wych osią ga -
nych w po szcze gól nych la tach oraz w uję ciu zbior czym. W żad -
nym z okre sów spra woz daw czych nie stwier dzo no ujem ne go wy -
ni ku fi nan so we go. Na stą pił znacz ny wzrost ma jąt ku izby (ka pi -
tal ny re mont i pod nie sie nie stan dar du Do mu Le ka rza Se nio ra).
W la tach 2005-2009 do ŚIL wpły nę ły środ ki w wy so ko -
ści 25.772.277,03 zł z cze go wy dat ko wa no 19.816.290,16zł.

Z war to ści 18.083.168,59 zł uzy ska nej ty tu łem skła dek le ka rzy:
– 3.989.730,89 PLN prze zna czo no na świad cze nia dla le ka rzy

(za po mo gi, sty pen dia, po życz ki, wy da nie i kol por taż biu le ty -
nu, środ ki dla de le ga tur, ko mi sji pro ble mo wych ORL, po moc
dla GBL)

– 178.990,62 PLN wy da no na za kup środ ków trwa łych, war to -
ści nie ma te rial nych i praw nych

– 5.096.430,89 PLN prze zna czo no na Dom Le ka rza Se nio ra
w So snow cu.

Po za po zna niu się z przed sta wio nym spra woz da niem fi nan -
so wym za okres 9 mie się cy br., prze ana li zo wa niu bu dże tów i ich
re ali za cji w V ka den cji, wy słu cha niu wy ja śnień Prze wod ni czą ce go
i Skarb ni ka ORL, Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na oce ni ła fi nan so wą
dzia łal ność izby ja ko pra wi dło wą. Na pod kre śle nie za słu gu je fakt,
iż przy za cho wa niu re zer wy bu dże to wej na po zio mie ro ku 2006
na zwięk sze nie ma jąt ku izby prze zna czo no 4.078.639 zł.

Krzysz tof Olej nik

Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
W V ka den cji Ze spół Okrę go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no -

ści Za wo do wej pra co wał w licz bie 56 osób – Okrę go we go Rzecz ni -
ka i 55 za stęp ców (49 le ka rzy i 7 le ka rzy den ty stów). Po przed ni
Zjazd pod jął uchwa łę okre śla jąc ilość rzecz ni ków na 60 osób, wo -
bec po wyż sze go w chwi li obec nej 5 man da tów po zo sta je do ob ję -
cia – do ty czy to kan dy da tów na za stęp ców z za kre su sto ma to lo gii.

Ze sta wie nie ka den cji Za stęp ców OROZ:
dr Bar ba ra Lu baś -Ni tec ka (I, II, III, IV, V); 
dr Ja cek Be ra (II, III, IV, V); 
dr Je rzy Bo rys (II, III, IV, V); 
dr Fran ci szek Chmie lak (I, II, IV, V); 
dr Fran ci szek Ha da sik (II, III, IV, V); 
dr An drzej Krzy wiec ki (II, III, IV, V); 
dr Ce za ry Ku cio (II, III, IV, V); 
dr Bar ba ra Opa liń ska (II, III, IV, V); 
dr Je rzy Pie nią żek (II, III, IV, V); 
dr Ma rek Se re dyń ski (II, III, IV, V); 
dr An drzej Wci sło (II, III, IV, V); 
dr Alek san der Za jusz (II, III, IV, V).

1. Ruch spraw.

Na le ży zwró cić uwa gę, że każ de go ro ku pew na ilość spraw
nie zo sta je za koń czo na i prze cho dzi na na stęp ny rok. 

W związ ku z po wyż szym ilość po stę po wań pro wa dzo nych
w da nym ro ku ob li cze nio wym jest więk sza o ilość tych spraw.
Jed no cze śnie, z uwa gi na obo wią zu ją ce prze pi sy praw ne rzecz -
nik mo że a cza sa mi po wi nien za wie szać po stę po wa nie, ocze ku -
jąc na roz strzy gnię cie pro ku ra tor skie lub są do we. 

W chwi li obec nej jest za wie szo nych 37 po stę po wań wy ja -
śnia ją cych. Po rów nu jąc okres po przed nich ka den cji, ruch spraw
w za kre sie wnio sków o uka ra nie skie ro wa nych do OSL przed sta -
wia się na stę pu ją co:
I ka den cja – 436 spraw (44 wnio ski o uka ra nie skie ro wa ne

do OSL)
II ka den cja – 659 spraw (42 wnio ski o uka ra nie skie ro wa ne

do OSL)
III ka den cja – 868 spraw (55 wnio sków o uka ra nie skie ro wa -

nych do OSL)

Rok

2.11-
31.12.2005

2006

2007

2008

1.01-
2.11.2009

Wpływ

35

247

218

176

214

Od mo wa 
wsz czę cia 

po stę po wa nia
(%)

6
(54,5%)

134 
(58%)

97
(50%)

72
(41%)

57
(31%)

Umorzenie
postępowania

wyjaśniającego
(%)

0 
(%)

52
(22%)

61
(31%)

72
(41%)

78
(43%)

Wniosek 
o ukaranie 

do OSL 
(%)

0 
(%)

29
(12,5%)

23
(12%)

26
(14%)

21
(11,5)

Inny
sposób

zakończenia
(%)

5
(45,5%)

17
(7,5%)

14
(7%)

6
(4%)

26
(14,5)

Ogółem
zakończono

11

232

195

176

182
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IV ka den cja – 733 spraw (91 wnio sków o uka ra nie skie ro wa -
nych do OSL)

V ka den cja – 888 spraw (99 wnio sków o uka ra nie skie ro wa nych
do OSL do 02.11.2009) 

Jak przed sta wia po wyż sze ze sta wie nie – ilość skarg wzra sta
z ro ku na rok. Śred nia ilość spraw przy pa da ją ca na rzecz ni ka
wy no si więc 15, przy czym Okrę go wy Rzecz nik roz pa try wał
w V ka den cji (do chwi li spo rzą dze nia spra woz da nia) ok. 300
skarg. Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi stro nom po stę po -
wa nia przy słu gu je pra wo zło że nia od wo ła nia w przy pad ku wy da -
nia po sta no wie nia o od mo wie wsz czę cia po stę po wa nia wy ja -
śnia ją ce go lub je go umo rze niu. Pro ce du ra od wo ław cza pro wa -
dzo na przez Na czel ne go Rzecz ni ka prze wi du je utrzy ma nie lub
uchy le nie de cy zji Okrę go we go Rzecz ni ka. 

W oma wia nym okre sie spra woz daw czym ilość spraw uchy -
lo nych przez Na czel ne go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do -
wej i prze ka za nych do po now ne go roz po zna nia nie od bie ga ła
od śred niej ilo ści ta kich de cy zji do ty czą cych Okrę go wych Rzecz -
ni ków in nych izb le kar skich. Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial -
no ści Za wo do wej pod czas V ka den cji brał udział w po sie dze -
niach Okrę go wej Ra dy Le kar skiej zgod nie z przed kła da ny mi za -
pro sze nia mi. Współ pra ca ze spo łu rzecz ni ka z usta wo wy mi or ga -
na mi ŚIL prze bie ga ła w spo sób pra wi dło wy. 

2. Szko le nia.

W oma wia nym okre sie Ze spół Okrę go we go Rzecz ni ka Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej od by wał rocz nie co naj mniej dwa szko le -
nia do ty czą ce za gad nień praw nych i pro ce du ral nych zwią za nych
z peł nie niem funk cji rzecz ni ka. 

Szko le nia by ły pro wa dzo ne przez spe cja li stów głów nie z za kre -
su pra wa kar ne go – pro ku ra to rów i sę dziów, a tak że ad wo ka tów.
Rzecz ni cy w tej ka den cji by li rów nież wy kła dow ca mi pod czas szko -
leń or ga ni zo wa nych przez Ślą ską Izbę Le kar ską – np. kon fe ren cje
do ty czą ce prze wi nie nia za wo do we go czy błę du me dycz ne go. 

Sa mi rów nież pod no si li swo je kwa li fi ka cje pod czas kon fe ren -
cji, kur sów i szko leń ogól no pol skich.

3. Spra wy or ga ni za cyj ne.

Pod czas trwa nia V ka den cji je den rzecz nik zło żył swój man -
dat. Od by ły się ko le gia w spra wach trud nych i zło żo nych.

W za kre sie zmian wśród pra cow ni ków biu ra OROZ – Pa ni Ele -
ono ra Ec ksztejn wie lo let ni se kre tarz OROZ odeszła na emeryturę.
W chwi li obec nej ob słu gą biu ra rzecz ni ka zaj mu ją się dwie oso by.

Ste fan Ko pocz

Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej

W V ka den cji w Okrę go wym Są dzie Le kar skim w Ka to wi cach
wy da no na stę pu ją ce orze cze nia:

Umo rze nie – 4
Unie win nie nie – 40
Upo mnie nie – 49
Na ga na – 18
Za wie sze nie pra wa wy ko ny wa nia za wo du – 2
Wy da no po sta no wie nia o za wie sze niu po stę po wa nia

na czas trwa nia prze szko dy – 61

W to ku po stę po wa nia po zo sta ło spraw – 20 (do koń ca wrze -
śnia 2009 r.)

W okre sie ka den cyj nym roz pra wy pro wa dzo ne przed Okrę -
go wym Są dem ob ję ły le ka rzy – 136

Człon ko wie Są du Le kar skie go uczest ni czy li w roz pra wach
i po sie dze niach nie jaw nych – 244

Ste fan Sten cel

Prze wod ni czą cy Okrę go we go Są du Le kar skie go

Okręgowy Sąd Lekarski

Ilość spraw prze sła -
nych do OSL

Ilość spraw roz pa -
trzo nych przez OSL

Spra wy prze ka za ne
do OROZ o uzu peł -
nie nie

Spra wy prze ka za ne
przez OSL do NSL
(od wo ła nia)

2006 r.

54

33

–

9

2007 r.

45

24

1

5

2008 r.

44

29

1

9

2009 r. x

41

18

–

4

Łącznie

184

104

2

27

x – jest to ilość spraw, które wpłynęły do Okręgowego Sądu Lekarskiego do dnia 30.09.2009 r.
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OB WIESZ CZE NIA
PRZE WOD NI CZĄ CE GO KO MI SJI WY BOR CZEJ XXVIII SPRA WOZ DAW CZO -WY BOR CZE GO 

OKRĘ GO WE GO ZJAZ DU LE KA RZY W KA TO WI CACH
z dnia 28 li sto pa da 2009 r.

Na pod sta wie art. 23 pkt 6 usta wy z dnia 17 ma ja 1989 r. o izbach le kar skich (Dz. U. Nr 30, poz. 158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120,
z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 885), § 31 uchwa ły Nr 16/08/V Na czel nej Ra dy Le kar skiej z dnia 19
wrze śnia 2008 r. w spra wie re gu la mi nu wy bo rów do or ga nów izb le kar skich i de le ga tów na Kra jo wy Zjazd Le ka rzy oraz try bu od wo ły -
wa nia człon ków tych or ga nów tych de le ga tów, § 1 uchwa ły Nr 1/2009 XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz du Le -
ka rzy w Ka to wi cach z dnia 28.11.2009 r. w spra wie uchwa le nia re gu la mi nu ob rad XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go
Zjaz du Le ka rzy ob wiesz cza się, co na stę pu je:

o wy ni kach wy bo rów na sta no wi sko Prze wod ni czą ce go 
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów Prze wod ni czą ce go
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej, na pod sta wie pro to ko łu Zgro ma -
dze nia Wy bor cze go XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor -
cze go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza się, że: Prze wod ni -
czą cym Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach na okres ka -
den cji 2009-2013 zo stał wy bra ny Ja cek Ko za kie wicz.

o wy ni kach wy bo rów na sta no wi sko Okrę go we go Rzecz ni ka
Od po wie dzial no ści Za wo do wej w Ka to wi cach

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów Okrę go we go Rzecz ni -
ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej, na pod sta wie pro to ko łu Zgro -
ma dze nia Wy bor cze go XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy -
bor cze go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza się, że: Okrę go -
wym Rzecz ni kiem Od po wie dzial no ści Za wo do wej w Ka to wi cach
na okres ka den cji 2009-2013 zo stał wy bra ny Ta de usz Urban.

o wy ni kach wy bo rów na sta no wi ska człon ków Okrę go wej 
Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów człon ków Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej na pod sta wie pro to ko łu Zgro ma dze nia Wy bor -
cze go XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz du
Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza się, że: Człon ka mi Okrę go wej Ra -
dy Le kar skiej w Ka to wi cach na okres ka den cji 2009-2013 zo -
sta li wy bra ni:

An to ni Ba ron 
Adam Ble charz 
Ha li na Bor giel -Ma rek 
Sta ni sław Bo ry sław ski 
An na Bu bi łek -Bo gacz 
Jan Cie ślic ki 
Ja cek Cza pla 
Eu ge niusz Dep ta 
Ta de usz Dra gan 
Wie sław Du da 
Mie czy sław Dzie dzic 
Kry stian Frey 
An na Gliń ska 
Grze gorz Gó ral 
Pa weł Gru en pe ter 
Da wid Ha da sik 

Ma ciej Ha man kie wicz 
Ja nusz Hey da 
Adam Jur czak 
Ra fał Kieł kow ski 
Zyg munt Klo sa 
Jan Kło po tow ski 
Ste fan Ko pocz 
An drzej Lek ston 
Wło dzi mierz Ma jew ski 
Woj ciech Ma rqu ardt 
Ży wi sław Men del 
Ja nusz Mi lej ski 
Je rzy Pa bis
Ste fan Poj da
An drzej Po stek
Ma rek Po tem pa

Nor bert Pru del 
Mie czy sław Rajs 
Je rzy Rdes 
To masz Ro mań czyk 
Bar ba ra Schne iberg 
Ma rek Ser dyń ski 
Da riusz Ska ba 

Alek san dra Som mer lik -Bier nat
Kry styn So sa da 
Zyg munt Szwed 
Krzysz tof Śla ski 
Zyg fryd Waw rzy nek 
Ka ta rzy na Wilk
Ur szu la Zi moń

o wy ni kach wy bo rów na sta no wi ska człon ków Okrę go we go
Są du Le kar skie go w Ka to wi cach

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów człon ków Okrę go we -
go Są du Le kar skie go na pod sta wie pro to ko łu Zgro ma dze nia Wy -
bor cze go XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz -
du Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza się, że: Człon ka mi Okrę go we -
go Są du Le kar skie go w Ka to wi cach na okres ka den cji 2009-
2013 zo sta li wy bra ni:

Przemysław Binkiewicz
Anna Dyaczyńska-Herman
Adam Dyrda 
Maciej Finik 
Elżbieta Górska-Pudlik
Andrzej Gruca 
Paweł Gucze 
Marek Hawranek 
Jadwiga Iwańska 
Grzegorz Iwański 
Irena Joachimiak 
Jacek Kocot 
Marek Kondys 
Danuta Korniak 
Józef  Krupiński 
Mirosława Mandat 
Jadwiga Miklasińska 

Wojciech Mleczko 
Anna Nasiek-Palka 
Władysław Nasiłowski 
Stanisław Nowak 
Bożena Ociepka 
Andrzej Mielańczyk 
Andrzej Stasiów 
Jarosław Stefaniak 
Stefan Stencel 
Ryszard Szozda 
Andrzej Tyczyński 
Zenon Warmuziński      
Wiesław Więckowski 
Mariusz Włusek 
Anna Wojciechowska-Wieja
Marzena Zakrzewska

o wy ni kach wy bo rów na sta no wi ska Za stęp ców Okrę go we go
Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej w Ka to wi cach

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów Za stęp ców Okrę go -
we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej, na pod sta wie
pro to ko łu Zgro ma dze nia Wy bor cze go XXVIII Okrę go we go Spra -
woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza
się, że: Za stęp ca mi Okrę go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści
Za wo do wej w Ka to wi cach na okres ka den cji 2009-2013 zo sta li
wy bra ni:
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o wy ni kach wy bo rów na sta no wi ska człon ków Okrę go wej 
Ko mi sji Re wi zyj nej w Ka to wi cach

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów człon ków Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej na pod sta wie pro to ko łu Zgro ma dze nia Wy -
bor cze go XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz -
du Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza się, że: Człon ka mi Okrę go wej
Ko mi sji Re wi zyj nej w Ka to wi cach na okres ka den cji 2009-2013
zo sta li wy bra ni: 

Wiesława Dulęba 
Barbara Goering-Pierożek 
Piotr Grzesik 
Maciej Kubicz 
Władysław Łoś 

Ryszard Michalik 
Krzysztof Olejnik
Magdalena Rączka-Czech
Zbigniew Rok 
Piotr Zyzak

o wy ni kach wy bo rów de le ga tów na Kra jo wy Zjazd Le ka rzy
W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów de le ga tów na Kra jo -

wy Zjazd Le ka rzy na pod sta wie pro to ko łu Zgro ma dze nia Wy bor -
cze go XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz du
Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza się, że: de le ga ta mi na Kra jo wy
Zjazd Le ka rzy ka den cji 2009-2013 zo sta li wy bra ni:

Adam Blecharz
Halina Borgiel-Marek
Stanisław Borysławski
Jan Cieślicki

Jacek Czapla
Tadeusz Dragan
Mieczysław Dziedzic
Krystian Frey

Grzegorz Góral
Anna Gruenpeter
Paweł Gruenpeter
Ewa Grzesiak-Kubica
Paweł Gucze
Maciej Hamankiewicz
Janusz Heyda
Adam Jurczak
Rafał Kiełkowski
Jan Kłopotowski
Jacek Kocot
Stefan Kopocz
Danuta Korniak
Jacek Kozakiewicz
Andrzej Krzywiecki
Włodzimierz Majewski
Wojciech Marquardt
Żywisław Mendel

Janusz Milejski
Maciej Niwiński
Ewa Paszek
Stefan Pojda
Andrzej Postek
Marek Potempa
Mieczysław Rajs
Jerzy Rdes
Tomasz Romańczyk
Aleksandra Sommerlik-Biernat
Krystyn Sosada
Kazimierz Swoboda
Krzysztof Ślaski
Adam Tiszler
Tadeusz Urban
Irena Utrata
Zygfryd Wawrzynek
Katarzyna Ziora

o wy ni kach wy bo rów na sta no wi ska człon ków Okrę go wej 
Ko mi sji Wy bor czej w Ka to wi cach

W wy ni ku prze pro wa dzo nych wy bo rów człon ków Okrę go wej
Ko mi sji Wy bor czej na pod sta wie pro to ko łu Zgro ma dze nia Wy -
bor cze go XXVIII Okrę go we go Spra woz daw czo -Wy bor cze go Zjaz -
du Le ka rzy w Ka to wi cach ogła sza się, że: Człon ka mi Okrę go wej
Ko mi sji Wy bor czej w Ka to wi cach na okres ka den cji 2009-2013
zo sta li wy bra ni:

Adam Blecharz
Stanisław Borysławski
Maria Brzezińska-Musiol
Andrzej Cholewka
Jan Cieślicki
Jacek Czapla
Dariusz Dobosz
Mieczysław Gajdosz
Anna Glińska
Marek Gmerczyński
Grzegorz Góral
Paweł Gruenpeter
Ewa Grzesiak-Kubica
Maciej Hamankiewicz
Janusz Heyda
Rafał Kiełkowski

Krzysztof Klinke
Jan Kłopotowski
Bogdan Kolebacz
Włodzimierz Majewski
Adam Niemczyk
Wiesław Niewiadomski
Andrzej Postek
Marek Potempa
Joanna Radwańska-Czempiel
Jerzy Rdes
Jerzy Szczepański
Krzysztof Ślaski
Olgierd Wieczorek
Janusz Wołkowski
Zeckei Jacek

Janusz Heyda
Przewodniczący Zjazdu

Stanisław Borysławski
Przewodniczący Komisji

Wyborczej

Ma ria Ba rań ska 
Ja cek Be ra 
Je rzy Bo rys 
Fran ci szek Chmie lak
Eu ge niusz Cze cior 
Zbi gniew Da ro cha 
Lud mi ła Do lczak 
Jó zef Do no cik 
Woj ciech Drozd 
Ma ciej Du gieł ło 
Kry sty na Fal tus 
Jan Frycz 
Ja cek Gaw ron 
An to ni Gład kie wicz 
Ma rek Gomo liń ski 
Ewa Grze siak -Ku bi ca 
Fran ci szek Ha da sik 
Ma rek Hil de brandt 
An drzej Ja siń ski 
An to ni na Ju re wicz -Bart czak 
Bog dan Ko le bach 
Mi chał Kol ny 
Da riusz Ko niecz ny 
Krzysz tof Ko tys 
To masz Ko wal ski 

Ja nusz Ko zi na 
An drzej Krzy wiec ki 
Ma ria Kuś ka 
Bar ba ra Lu baś -Ni tec ka
Bog dan Ma rek 
Bo gu sław Mą ka 
Wło dzi mierz Mi gacz 
Bar ba ra Opa liń ska 
Do ro ta Or łow ska 
Ewa Pa szek 
Je rzy Pie nią żek 
Ur szu la Pła zak 
Elż bie ta Smę tek 
Gra ży na So bol 
An na Stań czyk -Fra niel 
An drzej Stań kow ski 
An na Sta szew ska -Kwak
Wła dy sław Ste fań ski 
Bo gna Teo do ro wicz -Ra chu ba
Adam Tisz ler 
Ma ciej Waw rzy czek 
An drzej Wci sło 
Wło dzi mierz Wierz ba 
Alek san der Zajusz 
Ma riusz Zio mek

W następnym numerze „Pro Medico”opublikujemy 
sprawozdania kadencyjne Delegatur Śląskiej Izby Lekarskiej

oraz reportaż z towarzyszącej Zjazdowi wystawy prac plastycznych i rzeźbiarskich naszych lekarzy.
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PRZY WIGILIJNYM STOLE

Tra dy cyj nie już w koń cu grud nia w izbie le kar skiej i de le ga tu rach od by wa ją się przed świą tecz ne spo tka nia
wi gi lij no -opłat ko we. To oka zja, aby spo tkać się w gro nie przy ja ciół i zna jo mych, zło żyć so bie naj lep sze ży -
cze nia i z opty mi zmem spoj rzeć w nad cho dzą cy no wy Rok. 

Spotkanie Lekarzy Emerytów w Delegaturze Bytomskiej 
(WSS nr 4 w Bytomiu)

Spotkanie Lekarzy Emerytów w Domu Lekarza 
(w Katowicach)

zdjęcia: Anna Zadora-Świderek
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Bonifratrzy inwestują
ZAKONNICY ZMODERNIZOWALI ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

W daw nym Szpi ta lu im. Ry dy gie ra, prze ję tym
w kwiet niu te go ro ku przez Za kon Bo ni fra trów i prze -
mia no wa nym na Szpi tal pod we zwa niem Anio łów
Stró żów, od kil ku mie się cy pro wa dzo ne są re mon ty.
Jed no cze śnie trwa tak że do po sa że nie od dzia łów
i pra cow ni w no wy sprzęt.

Jed nym z pierw szych eta pów prze bu do wy by ło do sto so wa -
nie Od dzia łu Ane ste zjo lo gii i In ten syw nej Te ra pii do współ cze -
snych stan dar dów. Ak tu al nie od dział li czy czte ry sta no wi ska
do in ten syw nej te ra pii, wy po sa żo ne w no wo cze sny sprzęt mo ni -
to ru ją cy pa ra me try ży cio we pa cjen ta w tym in wa zyj ny i nie in wa -
zyj ny po miar ci śnie nia tęt ni cze go krwi oraz rzu tów ser ca, apa ra -
tu rę umoż li wia ją cą sto so wa nie za awan so wa nych tech nik wen -
ty la cji me cha nicz nej, pom py in fu zyj ne itp.
– W przy szłym ro ku pla nu je my uru cho mić ko lej ne trzy sta no wi -
ska tak, by do ce lo wo od dział skła dał się z sied miu łó żek. Co
praw da bo imy się spo so bu kon trak to wa nia świad czeń przez
NFZ w 2010 ro ku, ale są dzi my, że za po trze bo wa nie na usłu gi
w dzie dzi nie in ten syw nej te ra pii jest tak du że, że fun dusz, nie
bę dzie wpro wa dzał ogra ni czeń w jej fi nan so wa niu. – mó wi Ma -
ria Ja nusz, dy rek tor szpi ta la.

Uro czy sto ści od da nia zmo der ni zo wa ne go od dzia łu do użyt ku
od by ły się w grud niu 2009 ro ku, do kład nie w osiem na stą rocz ni -
cę je go po wsta nia. Żar to wa no, że osią gnąw szy peł no let niość, od -
dział zy skał no we moż li wo ści i od no wio ny wkro czył w „do ro słość”.

Wśród za pro szo nych go ści zna la zły się mię dzy in ny mi ne -
stor ka ślą skiej ane ste zjo lo gii prof. An na Dy aczyń ska–Her man
i zna na w ślą skim śro do wi sku me dycz nym dr An na Gliń ska, któ -
ra na rę ce or dy na to ra od dzia łu doktora Mar ka Ko za ka prze ka -
za ła pa miąt ko wą iko nę Mat ki Bo skiej. Nie za bra kło rów nież
przed sta wi cie li władz sa mo rzą do wych i za kon nych.

Uro czy ste go po świę ce nia do ko nał Me tro po li ta Ka to wic ki
abp Da mian Zi moń, któ ry w kil ku sło wach przy po mniał ze bra -
nym, że na wet naj no wo cze śniej sza apa ra tu ra nie jest w sta nie
sa ma wy le czyć pa cjen ta. Nie zbęd ny jest jesz cze czło wiek i wo la
Bo ga, któ ra wspie ra go w je go dzia ła niach. – Pro śmy Mat kę
Świę ta, by ten szpi tal był tak że jej dzie łem, by dzia ły się tu rze -
czy wiel kie. – ty mi sło wa mi mo dlił się ar cy bi skup w in ten cji pa -
cjen tów i pra cow ni ków pla ców ki.

Szpi tal Bo ni fra trów w Ka to wi cach świad czy usłu gi me dycz -
ne nie prze rwa nie od lat sie dem dzie sią tych XIX wie ku
i jest naj star szą te go ty pu in sty tu cją w mie ście. Po II woj -

nie świa to wej, zo stał upań stwo wio ny i do pie ro w mi nio nym ro -
ku, po 70 la tach prze rwy Za kon od zy skał swą wła sność.

Mu ry w któ rych mie ści się szpi tal sta no wią dziś obiekt za byt -
ko wy, co wpły wa na pod wyż sze nie kosz tów i wy dłu że nie cza su ko -
niecz nych re mon tów. Aby do sto so wać bu dyn ki do współ cze snych
stan dar dów nie wy star czy po stę po wać zgod nie z wy tycz ny mi okre -
ślo ny mi w roz po rzą dze niach mi ni stra zdro wia, wszel kie zmia ny
mu szą być do dat ko wo uzgad nia ne z wo je wódz kim kon ser wa to -
rem za byt ków. – Krok po kro ku bę dzie my mo der ni zo wać wszyst -
ko, w mia rę po sia da nych środ ków. Na 2010 rok za pla no wa ny jest
re mont i od no wie nie trak tu po ro do we go. Dla od dzia łu no wo rod -
ko we go i gi ne ko lo gicz no–po łoż ni cze go już ku pi li śmy no wo cze -
sną apa ra tu rę. Te raz na szym ma rze niem by ło by uzy ska nie dru -
gie go stop nia re fe ren cyj no ści, bo je ste śmy do te go ka dro wo
i sprzę to wo przy go to wa ni – prze ko nu je dy rek tor Ma ria Ja nusz.

Od po wia da jąc na zmia ny de mo gra ficz ne, wła dze szpi ta la
w przy szło ści chcą się tak że skon cen tro wać na za pew nie niu
kom plek so wej opie ki me dycz nej dla osób w po de szłym wie ku.
Z tym kie run kiem roz wo ju wią że się wpro wa dze nie ma ło in wa zyj -
nych tech nik le cze nia w spe cjal no ściach za bie go wych oraz roz -
wój le cze nia scho rzeń on ko lo gicz nych.

Ka to wi ce sta ły się czwar tym mia stem w Pol sce, w któ rym Bo -
ni fra trzy kon ty nu ują swo ją szpi tal ną dzia łal ność. Du że na kła dy
fi nan so we po nie sio ne przez za kon i spraw ne za rzą dza nie spra wi -
ły, że od zy ska ne wcze śniej pla ców ki w Ło dzi, Kra ko wie i Ma ry si -
nie ko ło Go sty nia Wiel ko pol skie go cie szą się bar dzo do brą mar -
ką wśród pa cjen tów, z któ rych więk szość praw do po dob nie nie
zda je so bie spra wy, że le czy się w pry wat nych pla ców kach. Ka to -
wic ki szpi tal p. w. Anio łów Stró żów stoi przed po dob ną szan są.

An na Za do ra–Świ de rek

od lewej: Abp Damian Zimoń, przeor Eugeniusz Kret, dyr. Maria Janusz

od lewej: A. Dyaczyńska-Herman, dyr M. Janusz, M. Kozak
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11 grud nia 2009 ro ku w „Do mu Le ka rza” w Ka to wi cach po raz
dru gi od by ły się tar gi sto ma to lo gicz ne po łą czo ne z kon fe ren cją na -
uko wo–szko le nio wą pt. „Sto ma to lo gia dziś i ju tro”. W mi łej, przed -
świą tecz nej at mos fe rze uczest ni cy spo tka nia po dzie li li się opłat -
kiem i zło ży li so bie ży cze nia. 

W tar gach udział wzię ło kil ku na stu wy staw ców z ca łej Pol ski pre -
zen tu ją cych sze ro ki asor ty ment pro duk tów nie zbęd nych w prak ty ce
sto ma to lo gicz nej, po czy na jąc od no wo cze snej apa ra tu ry umoż li wia -
ją cej ob ra zo wa nie i dia gno sty kę, przez fo te le den ty stycz ne, spe cja li -
stycz ne na rzę dzia i wier tła, na im plan tach, róż nych ro dza jach wy peł -
nień i środ kach wy bie la ją cych zę by koń cząc. Na sto iskach pre zen to -
wa ne by ły za rów no pro duk ty i ma te ria ły or to don tycz ne, jak i z za kre -
su sto ma to lo gii za cho waw czej i chi rur gii twa rzo wo–szczę ko wej.

Tar gi od wie dzi ło w su mie po nad czte ry sta osób, w tym w sa -
mej kon fe ren cji uczest ni czy ło bli sko 300 le ka rzy den ty stów. In ten -
syw ny dzień roz po czął się we wcze snych go dzi nach po ran nych, zaś
koń czą ca spo tka nie dys ku sja prze cią gnę ła się do wie czo ra. Go ść -
mi kon fe ren cji by li zna ko mi ci pre le gen ci: prof. An drzej Woj to wicz
z War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, prof. To masz Ko nop -
ka z wro cław skiej AM, oraz ze Ślą skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go
dr Ha li na Bor giel–Ma rek (prze wod ni czą ca Ko mi sji Sto ma to lo -

OGŁOSZENIE

UWAGA KOLEŻANKI I KOLEDZY! LEKARZE EMERYCI I RENCIŚCI!

Uzyskujący przychody z zatrudnienia, którzy do dnia 1 października 2008 roku:

– zgłosili w Śląskiej Izbie Lekarskiej fakt uzyskania świadczeń ZUS

– opłacali składkę w wysokości 10 zł

po dniu 1 października 2008 roku:

– nie mają obowiązku występowania do Śląskiej Izby Lekarskiej z wnioskiem 

o utrzymanie składki w dotychczasowej wysokości

– nadal wpłacają składkę w wysokości 10 zł

Lekarzom i lekarzom dentystom emerytom, którzy od dnia 1 października 2008 roku wpłacali

składkę w wysokości 40 zł , zamiast 10 zł

KWOTA NADPŁACONA ZOSTANIE ZALICZONA JAKO SKŁADKA W NASTĘPNYCH MIESIĄCACH

Stomatologia dziś i jutro
TARGI I KONFERENCJA

gicz nej V ka den cji), dr Ma ria Iwa nec ka – Zduń czyk, dr hab. Iwo -
na Nie dziel ska (kon sul tant woj. w dzie dzi nie chi rur gii twa rzo wo
– szczę ko wej) i dr hab. Ra fał Ko szow ski.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by ła Ślą ska Izba Le kar ska i Dom Le ka -
rza sp. z o. o.

dr hab. Iwo na Nie dziel ska, kie row -
nik na uko wy kon fe ren cji: 
Wa chlarz moż li wo ści ja kie da je nam
zgod nie z te ma ty ką kon fe ren cji
„Sto ma to lo gia dziś i ju tro” spra wia,
że den ty ści pra wie wszyst ko wie dzą
lub wła śnie po sze rza ją swą wie dzę,
aby za pew nić pa cjen tom pięk ne
uzę bie nie czy li tak na praw dę na ma -
lo wać ob raz bez ra my. Ra ma to war -

gi i ca ły dol ny od ci nek twa rzy, o któ ry w do bie da le ko roz wi nię -
tych tech nik z me dy cy ny es te tycz nej mo że my za dbać sto su jąc
tok sy nę bo tu li no wą, wy peł nia cze, mi kro der ma bra zję czy me -
zo te ra pię. Den ty ści to spe cja li ści, któ rym nie ob ca jest in ge -
ren cja śród t kan ko wa, dla te go ła twiej niż in ni le ka rze z dzie -
dzin po za za bie go wych mo gą opa no wać tech ni kę apli ka cji bo -
tok su czy wy peł nia czy. Tym bar dziej, że bo toks już znaj du je za -
sto so wa nie w wie lu scho rze niach sto ma to lo gicz nych jak bruk -
sizm, przed nia dys lo ka cja krąż ka sta wo we go czy uśmiech
dzią sło wy. Po my śla łam, że je śli uda się za pro sić spe cja li stów
róż nych dzie dzin, to zna czy or to don tę, pe rio don to lo ga oraz
chi rur gów przed sta wia ją cych me to dy uzu peł nień na im plan -
tach, to bę dzie my w sta nie po ka zać, że sto ma to lo dzy już peł -
nią w me dy cy nie es te tycz nej ro lę klu czo wą. Mo im wy kła dem,
w któ rym za pre zen to wa łam skró to wo wszyst kie tech ni ki me dy -
cy ny es te tycz nej z ry sem cy wi li za cyj nym i dzie jo wym chcia łam
za chę cić le ka rzy sto ma to lo gów do po sze rze nia swej wie dzy
i pod ję cia kształ ce nia po dy plo mo we go w tej co raz po pu lar -
niej szej dzie dzi nie me dy cy ny.

An na Za do ra – Świ de rek



S Z K O L E N I A   Ś I L

STYCZEŃ 2010 PRO MEDICO 23

For ma

Wykłady

Kurs
doskonalący

Kurs
doskonalący

Konferencja

Kurs
doskonalący

Kurs
doskonalący

Te mat

„Re su scy ta cja
krą że nio wo -
od de cho wa 
we dług ak tu al nych
wytycz nych”

„Aspek ty 
psy cho lo gicz ne 
w po stę po wa niu 
z trud nym
pa cjen tem”

„Cho ro by 
pę che rzo we 
i wi ru so we
prze bie ga ją ce 
z ob ja wa mi 
w ja mie ust nej”

„Zdro wie za czy na
się w ja mie 
ust nej”

„Za le ca na do ku -
men ta cja me dycz -
na w ga bi ne cie
sto ma to lo gicz -
nym”

„Chirurgiczno-
ortodontyczne
leczenie recesji
przyzębia”

Ter min

19 stycz nia oraz 
25 stycz nia 
godz. 1600

(wy kła dy)
Uczest ni ków 
obo wią zu je udział
w oby dwu dniach
wy kła dów.

15 stycznia 
godz. 1600

5 lutego 
godz. 1600

12 marca
godz. 1100

16 kwietnia
godz. 1600

7 maja
godz. 1600

Od płat ność

50 zł
(kon to:
43 1020
2313 0000
3102 0020
0246 z do -
pi skiem: 
re su scy -
tacja)

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Udział 
bezpłatny

Do dat ko we in for ma cje

Po za koń cze niu wy kła dów uczest ni -
cy po dzie le ni zo sta ną na gru py
warsz ta to we do na uki re su scy ta cji
z za sto so wa niem ma ne ki nów ćwi -
cze nio wych. Warsz ta ty od by wać się
bę dą we wtor ki. Każ dy z uczest ni -
ków weź mie udział w jed nym spo -
tka niu warsz ta to wym. 
Re je stra cja wy łącz nie na for mu la -
rzach zgło sze nio wych. Opła ta
po po twier dze niu za kwa li fi ko wa nia
na kurs.

Wykład poprowadzi: 
mgr Michał Galbarczyk(Państwowa
Inspekcja Pracy w Katowicach)

Wykład poprowadzi: 
dr n. med. Rafał Wiench

Szczegóły w kolejnych numerach.

Wykład poprowadzi: 
lek. dent. Anna Kot (I zastępca OROZ
w Krakowie)

Wykład poprowadzi:
dr n. med. Marzena Dominiak

Part ne rzy

Powyższe zdarzenia szkoleniowe odbędą się w salach wykładowych
Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a.

Uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 
6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy 

i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231 poz. 2326). Zgłoszenia można przesyłać elektronicznie na formularzu
zgłoszeniowym umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kształcenie podyplomowe

lekarzy i lekarzy dentystów lub pod numerem telefonu (0 32) 203 65 47/8 wew. 321.
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Z DZIAŁAŃ KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok
2010 w ramach projektu „Pro Doctore – projekt wspierający rozwój kadr medycznych 

w województwie śląskim”.
Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-119/08 

została zamknięta.

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach 
w roku 2010 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich proponowanych

terminach. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:

BIURO PROJEKTU:
Śląska Izba Lekarska, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 49a

tel: (0 32) 203 65 47 wew. 321, tel .kom. +48 694 65 90 61, fax: 032 352 06 38
e-mail: prodoctore@izba-lekarska.org.pl; www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/

W ro ku 2011 zor ga ni zo wa nych zo sta nie 6 edy cji kur sów spe cja li za cyj nych 
„Zdro wie Pu blicz ne”.

W kur sach mo gą uczest ni czyć le ka rze i le ka rze den ty ści za miesz ka li, bądź za trud nie ni 
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go. Wa run kiem za kwa li fi ko wa nia na kurs jest za trud nie nie

na za sa dzie umo wy o pra cę lub umo wy cy wil no -praw nej. 

UWA GA: 
Oso by, któ re są wy łącz nie sa mo za trud nio ne nie bę dą mo gły być za kwa li fi ko wa ne.

Kur sy są bez płat ne.

K O M I S J E   P R O B L E M O W E

Więk szość le ka rzy den ty stów z ko mi sji sto ma to lo gicz nej pią -
tej ka den cji uczest ni czy ło w XXVIII Spra woz daw czo -Wy bor czym
Zjeź dzie Le ka rzy.

W wy bra nej na Zjeź dzie Okrę go wej Ra dzie Le kar skiej szó stej
ka den cji jest nas sied miu le ka rzy den ty stów, wśród rzecz ni ków
od po wie dzial no ści za wo do wej i w są dzie le kar skim – po pię ciu,
w ko mi sji re wi zyj nej – dwóch, w ko mi sji wy bor czej – trzech,
wśród de le ga tów na Zjazd Kra jo wy – ośmiu.

De le ga ci Zjaz du wy sto so wa li re zo lu cję do dy rek to ra Ślą skie go
Od dzia łu Wo je wódz kie go Na ro do we go Fun du szu Zdro wia w Ka to -
wi cach o pro por cjo nal ne zmniej sze nie go dzin pra cy ga bi ne tów le -
kar skich i sto ma to lo gicz nych, dzia ła ją cych w ra mach kon trak tu
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia na rok 2010 w związ ku ze
zmniej sze niem li mi tu punk tów w za wie ra nych umo wach.

Przy po mi nam, że już we wrze śniu Ko mi sja Sto ma to lo gicz na
Na czel nej Ra dy Le kar skiej, po licz nych dys ku sjach w ko mi sjach
izb, w tym na szej, za ape lo wa ła do pre ze sa NFZ o od stą pie nie
od pla nów ogra ni cze nia do ta cji na sto ma to lo gię i re ali za cję
obiet nic stop nio we go wzro stu bu dże tu na świad cze nia sto ma -
to lo gicz ne. Po za po zna niu się z pro jek tem za rzą dze nia pre ze sa

NFZ w spra wie okre śle nia wa run ków za -
wie ra nia i re ali za cji umów w ro dza ju le cze -
nie sto ma to lo gicz ne w ro ku 2010, Ko mi -
sja po stu lo wa ła przy ję cie eta tu prze li cze -
nio we go w wy so ko ści 12 000 punk tów, uwa ża jąc, że etat prze li -
cze nio wy w wy so ko ści 15 000 punk tów jest za wy so ki do re ali -
za cji z za cho wa niem wy ma ga nych stan dar dów. 

Wy sto so wa na przez Zjazd re zo lu cja jest od po wie dzią na pro -
po zy cje fi nan so we, któ re NFZ zło żył le ka rzom den ty stom na sze -
go wo je wódz twa, a któ rych po ziom oka zał się być niż szy – o ile
do kład nie, te go nikt nie wie, mó wi się na wet o 45%!

Dla te go też na sza ko mi sja zwró ci ła się do dy rek to ra Ślą skie -
go Od dzia łu NFZ z na stę pu ją cy mi py ta nia mi: o ile pro cent zmie -
nił się bu dżet na sto ma to lo gię w na szym wo je wódz twie?, ile wy -
no szą war to ści punk tów kon trak to wych na 2010 rok w po rów -
na niu z war to ścia mi te go rocz ny mi?, ile punk tów obej mu je kon -
trakt pod sta wo wy, tak że w po rów na niu z ro kiem 2009? 

Cze ka my na od po wiedź.

w imie niu Ko mi sji – Ha li na Bor giel -Ma rek
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Z życia Oddziału Śląskiego PTS
Wi tam jak zwy kle bar dzo ser decz nie. Nad szedł li sto pad,

a wraz z nim wszel kie uciąż li wo ści koń ca ro ku. Mam na my śli
przede wszyst kim kon trak ty z NFZ na rok przy szły. Jesz cze raz
oka za ło się, że oszczęd no ści czy ni się głów nie kosz tem sto ma -
to lo gii. Nie chciał bym być złym pro ro kiem, ale te go ty pu po li ty -
ka mo że w przy szło ści skut ko wać nie wy obra żal ny mi stra ta mi.
Każ dy z nas wie, że więk szość scho rzeń ma swój zwią zek, po -
śred ni bądź bez po śred ni, ze sta nem ja my ust nej. Ale dość tych
na rze kań. Mo że w koń cu ktoś z de cy den tów się obu dzi i przy naj -
mniej dla dzie ci i mło dzie ży wy star czy na wszyst ko. O bez zęb -
nych pa cjen tach, cze ka ją cych trzy, czte ry la ta na pro te zy nie
wspo mi na jąc. Scho rze nia ukła du po kar mo we go prze cież „nie
roz wi ja ją się tak szyb ko”.

W li sto pa dzie mia ło miej sce spo tka nie ple nar ne na Paw licz -
ka (21.11). Miał mieć wy kład dr Mi chał Łę ski z Po zna nia. Nie -
ste ty z po wo du cho ro by nie do je chał. W za stęp stwie przy je cha ła
do nas z te go pięk ne go mia sta, roz po czy na łem tam stu dia sto -
ma to lo gicz ne, pa ni dr Aga ta Bie lec ka. Te mat wy kła du ta ki sam,
sze ro ko po ję ta en do don cja, na rzę dzia ka na ło we ręcz ne i ma szy -
no we, mi kro skop, tech ni ki opra co wa nia i wy peł nia nia ka na łów.
Tej wie dzy ni gdy za wie le. Wszy scy wie my ile „nie spo dzia nek”
i nie po wo dzeń spo ty ka każ de go, kto zaj mu je się tzw. le cze niem
ka na ło wym. Na wet je śli je ste śmy prze ko na ni o wy ko na niu
wszyst kich pro ce dur zgod nie z na szą naj lep szą wie dzą i z do cho -
wa niem na le ży tej sta ran no ści. A ileż nie po wo dzeń od da lo nych
w cza sie! – wy kład bar dzo po trzeb ny. Mło dym ko le gom w ce lu
po ka za nia pra wi dło we go po stę po wa nia, star szym dla utrwa le nia
na by tej wcze śniej wie dzy. Za le tą te go spo tka nia by ła moż li wość
za po zna nia się z mi kro sko pem, dla tych któ rzy nie mie li jesz cze
tej oka zji. Był do dys po zy cji ze bra nych. Co praw da pre le gent ka
re pre zen to wa ła jed ną ze zna nych firm i ma te ria ły by ły głów nie tej
fir my, na to miast tech ni ka opra co wy wa nia uni wer sal na, co sta -
no wi ło za le tę te go spo tka nia. Re asu mu jąc, nie wąt pli wie bar dzo
po trzeb ne i war te po wtó rze nia spo tka nie.

Gru dnio we spo tka nie po świę co ne by ło osią gnię ciom na uko -
wym na szych mło dych ko le gów, stu den tów i le ka rzy–sta ży stów.
Kil ka kół na uko wych pre zen to wa ło swo je osią gnię cia.

Ja ko pierw szy za brał głos Ka rol Ba biń ski. Przed sta wił pra -
cę zbio ro wą n.t. wpły wu Den to sep tu i Den to sep tu A na le cze nie
od le żyn pro te tycz nych. Pra ca wy ko na na pod kie run kiem 
lek. dent Mag da le ny Wy szyń skiej. Te mat do ty czą cy wszyst kich,
bez wy jąt ku, ga bi ne tów wy ko nu ją cych uzu peł nie nia pro te tycz ne

ru cho me. Każ dy z nas miał w swo jej prak ty ce
pro ble my z trud no go ją cy mi się ra na mi w ja -
mie ust nej, spo wo do wa ny mi czyn ni ka mi ja -
tro gen ny mi. Wy kład, któ ry mógł nie jed ne go z nas wie le na uczyć.

Na stęp nie głos za brał Mi chał Ka pu stec ki. Przed sta wił pra -
cę wy ko na ną przez trzy oso bo wą gru pę pod kie run kiem dr n.
med. Da rii Wzią tek -Kucz mik. Au to rzy ana li zo wa li tor bie le żu -
chwy, ich etio lo gię i po dział kli nicz ny. Co praw da nikt z nas nie
bę dzie ni gdy zaj mo wał się ich usu wa niem, na to miast po win ni -
śmy po tra fić zdia gno zo wać przy pa dek któ ry tra fia do na sze go
ga bi ne tu i od po wied nio nim po kie ro wać.

Ja ko trze cia wy stą pi ła Mar ta Ko lan ko. Przed sta wi ła rów nież
pra cę zbio ro wą, wy ko na ną pod kie run kiem lek. dent. Jac ka Bed -
nar skie go. Do ty czy ła ona pro ble mu ano rek sji i zwią za nych z tym
scho rze niem pro ble mów zdro wot nych ja my ust nej. Te mat, wy da wa -
ło by się kli nicz ny. Jed nak że w na szej co dzien nej prak ty ce nie wąt pli -
wie przy dat ny. Przy pad ki ano rek sji w koń cu nie są ta kie rzad kie.

Na stęp nie po raz dru gi za brał głos Ka rol Ba biń ski. Przed sta -
wił pra cę wy ko na ną pod kie run kiem dr n. med. Ma rii Iwa nec -
kiej–Zduń czyk. Mó wił o pro ble mach zwią za nych z sy me trią
i asy me trią twa rzy. Te mat w rów nej mie rze do ty czą cy pro te ty ków
jak i or to don tów. Waż ny z punk tu wi dze nia es te ty ki. Pod kie run -
kiem dr Iwa nec kiej–Zduń czyk wy stą pi ły jesz cze trzy oso by. Te -
ma ty ka do ty czy ła głów nie pro ble mów or to don tycz nych. Wszyst -
kie bez wy jąt ku na wy so kim po zio mie, a co naj waż niej sze nie -
zmier nie przy dat ne w co dzien nej prak ty ce.

Na za koń cze nie za bra li głos pod opiecz ni dr n. med. Ta de -
usza Mo raw ca z Kli ni ki Chi rur gii Sto ma to lo gicz nej Aka de mic kie -
go Cen trum Sto ma to lo gii w By to miu. Oczy wi ście te ma ty ka do ty -
czy ła im plan to lo gii ja ko al ter na ty wy dla uzu peł nień pro te tycz -
nych sta łych opar tych na zę bach wła snych. Mło dzi ko le dzy przed -
sta wi li nam opi nie pa cjen tów po sia da ją cych uzu peł nie nia pro te -
tycz ne opar te na wsz cze pach zę bo wych. Da ne ze bra ne zo sta ły
przy uży ciu an kiet u pa cjen tów ACS w By to miu. Wy ni ka ło z nich,
że więk szość an kie to wa nych wy po wia da się za le cze niem im plan -
to lo gicz nym. Opi sa łem do syć szcze gó ło wo pro gram po sie dze nia
gru dnio we go. Chcia łem w ten spo sób po ka zać jak wie le pra cy wkła -
da ją, oczy wi ście oprócz sa mych za in te re so wa nych, ich opie ku no -
wie. Dzię ki dr hab. n. med. Li dii Po stek–Ste fań skiej, dr n. med.
Ma rii Iwa nec kiej–Zduń czyk, dr n. med. Da rii Wzią tek–Kucz mik,
dr n. med. Be acie Wie ruc kiej–Mły nar czyk, dr n. med. Ta de uszo wi

T O W A R Z Y S T W A   N A U K O W E

Lekarze stażyści, od lewej: Andrzej Dyduch, Katarzyna Hędrzak, 
Marta Adwent, Agnieszka Legutko

Dr Maria Iwanecka-Zduńczyk ze swoimi podopiecznymi 
z koła ortodontycznego



T O W A R Z Y S T W A   N A U K O W E

26  PRO MEDICO  STYCZEŃ 2010

Mo raw co wi, dr n. med. Paw ło wi Na my słow skie mu, lek. dent.
Mag da le nie Wy szyń skiej, lek. dent. Jac ko wi Bed nar skie mu i wie -
lu in nym nie wy mie nio nym z na zwi ska opie ku nom Kół Na uko wych,
któ rzy kosz tem wła sne go cza su, zu peł nie bez in te re sow nie po ma ga -
ją na szym mło dym adep tom sztu ki sto ma to lo gicz nej, mo gły po -
wstać te pra ce. Na za koń cze nie na sze go spo tka nia Pre zes Za rzą du
Od dzia łu Ha li na Ksią żek–Bąk im wła śnie w szcze gól ny spo sób po -
dzię ko wa ła. Dzię ki nim ro śnie nam mło da ka dra, któ rej w przy szło -
ści na pew no się nie po wsty dzi my. Po wy kła dach od by ły się wy bo ry
de le ga tów na wal ne ze bra nie spra woz daw czo -wy bor cze Za rzą du
Głów ne go PTS, któ re od bę dzie się we Wro cła wiu, w mar cu 2010.

Na za koń cze nie ze swo jej stro ny, w imie niu Za rzą du Od dzia -
łu chcia łem wszyst kim Ko le żan kom i Ko le gom zło żyć naj ser decz -
niej sze, z ser ca pły ną ce ży cze nia We so łych, Zdro wych i Szczę śli -
wych Świąt Bo że go Na ro dze nia i oby rok 2010 nie był gor szy.
Chcę rów nież przy po mnieć, że w stycz niu spo ty ka my się
na III Ślą skich Tar gach Den ty stycz nych i zwią za nej z ni mi Kon fe -
ren cji Na uko wo -Szko le nio wej. Jesz cze raz wszyst kie go naj, naj,
naj i do zo ba cze nia w przy szłym ro ku. 

Po zdra wiam jak zwy kle nie zwy kle ser decz nie. 

j. rauch

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA! (SPOTKANIE TRZYDZIESTE DZIEWIĄTE)

Przy po mi na my!
Wie le jesz cze ta jem nic kry je ludz ki or ga nizm! O tym fak cie

co pe wien czas przy po mi na nam ja kiś fe no men me dy cy ny. Te -
ra pia, któ ra po win na być sku tecz ną za wo dzi, a to, co uzna li śmy
za bez war to ścio we, przy no si efek ty… Cho ry,
któ re mu nikt nie da wał szans, zdro wie je.
Ten, któ ry po wi nien wy zdro wieć – umie ra.
Przy pa tru je my się wów czas tym zda rze niom
za sko cze ni, a rze tel ność na ka zu je do cie kać
ich zna cze nia. Źle jed nak, gdy po chło nię ci
za gad ką bio lo gii nie pa mię ta my o pra wach
daw no już od kry tych: o tym, że pa cjent
skłon ny jest wy ba czyć brak wie dzy, ale bra -
ku tro ski – już nie, że przy zna jąc się do błę -
du nad wy rę ża my nie co nasz au to ry tet pro fe -
sjo na li sty, ale zy sku je my w za mian sza cu -
nek. A prze cież my, le ka rze, ma my być hu -
ma ni sta mi. W ca łym, zło żo nym spek trum te -
go sło wa… Wbrew po zo rom, to nie jest ła twe
za da nie. Z po mo cą przy cho dzi sze ro ko po ję ta kul tu ra; więc i na -
sza, dro dzy ki no ma nia cy, pa sja – sztu ka fil mo wa! 13 stycz nia
się gnie my po dra mat „Po pierw sze nie szko dzić”. Cie ka we, czy
i Wam bę dzie ko ja rzył się z ba śnią o na gim ce sa rzu?

Bo ży han di cap
Ła two za ak cep to wa li śmy na ro dzi mym grun cie Wa len tyn -

ki. I choć by praw dą by ło, że wy pro mo wa no to świę to z po wo du
sta gna cji han dlo wej po mię dzy Gwiazd ką a Wiel ka no cą, za do -
mo wi ło się ono wśród cie płych sko ja rzeń… Na 10 lu te go przy go -
to wa li śmy więc hi sto rię o mi ło ści; zna ko mi tą ada pta cję broad -
way ow skiej sztu ki Mar ka Me dof fa, „Dzie ci gor sze go Bo ga”.

„Sy ty głod ne go nie zro zu mie”, mó wi sta re przy sło wie. Ale po -
szerz my nie co ten punkt wi dze nia: Czy zdro wy poj mie cho re go?
Sły szą cy – głu cho nie me go? Ba; czy ko bie ta prze nik nie mę ski
spo sób my śle nia, a męż czy zna roz szy fru je ko bie tę? Nasz świat
bar dziej jest ma cie rzą od mien no ści, niż po do bieństw. Rzecz cie -
ka wa: w na tu rze wszel ka ak tyw ność pod po rząd ko wa na jest im -
pe ra ty wo wi wy rów ny wa nia… Zna ne mu ja ko pra wo wzro stu en -
tro pii. Róż ni ca po ten cja łów wa run ku je prze pływ prą du elek trycz -

ne go, róż ni ca stę żeń – zja wi sko osmo zy. Przy kła dy moż na mno -
żyć. Po dob nie re la cje mię dzy ludź mi opar te są w znacz nej mie rze
na mo zol nych pró bach po szu ki wa nia tych płasz czyzn po ro zu mie -
nia, któ re wzno szą się ni czym mo sty nad rze ka mi. To, co wspól -
ne, oka zu je się cen niej sze od te go, co dzie li. Zbli ża nie się do sie -
bie wza jem nie przy po mi na od dzie la nie ziar na od plew….

Gdy ob ser wu je my Sa rah i Ja me sa – głu cho nie mą, za mknię -
tą w so bie dziew czy nę i jej ide ali stycz ne go na -
uczy cie la, my śli my wpierw: „Z tej mą ki chle ba
nie bę dzie”. Ale na sza zna jo mość sche ma tów
me lo dra ma tycz nych hi sto rii nie po zwa la w to
wie rzyć… Rze czy wi ście; burz li wy zwią zek zmie -
rza do ła twe go do prze wi dze nia fi na łu. Ale na -
wet uzbro je ni w prze świad cze nie, że szcze re
uczu cie po ko na wszel kie prze szko dy, prze ko -
nu je my się po raz ko lej ny, jak bar dzo by wa to
wy czer pu ją ce. Na si bo ha te ro wie roz dzie le ni
są ba rie rą ci szy; to jed nak tyl ko pierw sza, naj -
bar dziej oczy wi sta trud ność. Za nią wy ra sta ją
ko lej ne, sta no wią ce jej echo – tak, echo bez -
gło su. Dzię ki fil mo wi Ran dy Hay nes uzmy sła -
wia my so bie, jak wiel kie spu sto sze nie w psy -

chi ce uczy nić mo że po czu cie wy ob co wa nia. Jak trud no po go dzić
się z nie spra wie dli wo ścią fa tum, któ re mi mo wro dzo nych uzdol -
nień usta wia a prio ri na bocz ni cy ży cia. Upo śle dze nie bu dzi sko -
ja rze nia z ety kie tą „to war wy bra ko wa ny”, a to do skwie ra czę sto -
kroć bar dziej niż fi zycz na ułom ność.

Na szczę ście, ży cie tak że pi sze sce na riu sze z szczę śli wym
za koń cze niem. Do wo dem niech bę dzie los ak tor ki, któ ra wcie li -
ła się w Sa rah. Au ten tycz nie nie sły szą ca Mar lee Ma tlin, zo sta ła
na gro dzo na za tę ro lę Osca rem i Zło tym Glo bem. Roz po czę ła
bły sko tli wą ka rie rę na ekra nie. Fil mo wy ro mans za owo co wał dla
niej związ kiem – choć nie zbyt dłu gim – z Wil lia mem Hur tem. Kil -
ka lat póź niej za ło ży ła ro dzi nę z po li cjan tem, ma z nim czwór kę
sły szą cych dzie ci. Jej mak sy ma brzmi: „Ci sza to ostat nia rzecz,
ja ką świat ode mnie usły szy”.

Woj ciech Bed nar ski

P. S. Wszel kie py ta nia do ty czą ce Dys ku syj ne go Klu bu Fil mo we go pro szę kie ro -

wać na ad res: ciech@mp.pl Ak tu al na za po wiedź re per tu aru za wsze do stęp -

na na stro nie in ter ne to wej izby le kar skiej: www.izba -le kar ska.org.pl

Sta łym miej scem spo tkań po zo sta je Dom Le ka rza, a sta łą go dzi ną – 1900.

Niewidzialne bariery

K O M I S J E   P R O B L E M O W E
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Śląski Polski Oddział Towarzystwa Medycyny Pracy zaprasza na zebranie

w dniu 19 stycznia 2010 (wtorek) o godz. 1300

w budynku Instytutu Medycyny Pracy w Sosnowcu, ul. Kościelna 13 
Zebranie ma charakter otwarty.

W programie wystąpienia : prof. dr hab. Jan Grzesik (Instytut Medycyny Pracy 
w Sosnowcu), dr n. med. Ryszard Szozda (PTMP)

Prof. dr hab. Jan Grze sik, le karz, pra cow nik na uko wy In sty tu tu Me dy cy ny pra cy I Zdro wia Śro -
do wi sko we go w So snow cu w grud niu 2009 ro ku ukoń czył 80 lat – i na dal jest za trud nio ny na peł nym
eta cie. Jest ab sol wen tem Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej (w ro ku 1955 otrzy mał dy plom z wy róż nie -
niem), w ro ku 1967 zo stał dok to rem ha bi li to wa nym a pro fe so rem zwy czaj nym w dzie dzi nie na uk me -
dycz nych w ro ku 1985. Od wrze śnia 1955 jest nie prze rwa nie pra cow ni kiem Za kła du Szko dli wo ści Fi -
zycz nych IMP w So snow cu a od ro ku 1958 je go (za kła du) kie row ni kiem. Na le ży przy po mnieć, że jesz cze
w trak cie stu diów le kar skich był asy sten tem w za kła dzie fi zy ki le kar skiej. W bo ga tej ka rie rze za wo do wej
i na uko wej był tak że m.in. kie row ni kiem Ka te dry i Za kła du Bio fi zy ki ŚAM, se kre ta rzem na uko wym i prze -
wod ni czą cym Ra dy Na uko wej In sty tu tu Me dy cy ny Pra cy (oczy wi ście peł nił tak że in ne licz ne funk cje,
któ rych wszyst kich nie spo sób wy mie nić).

Szcze gól nym za in te re so wa niem da rzył i da rzy jed nak pro ble ma ty kę za wo do wych uszko dzeń słu chu i w tym za kre sie jest po -
wszech nie zna ny i sza no wa ny. In ne pro fi le za in te re so wań to wpływ śro do wi sko wych czyn ni ków fi zycz nych na zdro wie, pro fi lak ty ka
cho rób za wo do wych, wpływ bodź ców fi zycz nych na wzrok, słuch i do tyk. Pol skie To wa rzy stwo Me dy cy ny Pra cy nada ło Mu ty tuł
człon ka ho no ro we go. Oczy wi ście jest tak że po sia da czem licz nych or de rów, me da li i wy róż nień. 

Prof. Grze sik jest au to rem licz nych pu bli ka cji – prac ory gi nal nych, ksią żek, do nie sień zjaz do wych oraz opra co wań o cha rak te -
rze eks per tyz – w ję zy ku pol skim i an giel skim. W dniu 19.01.2010 na ze bra niu Od dzia łu Ślą skie go PTMP przed sta wi swo iste re -
su me do ty czą ce me dy cy ny pra cy w aspek cie swo ich za in te re so wań za wo do wych.

dr n. med. Ryszard Szozda – Przewodniczący Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

W styczniu 2009 roku ukończono remont obiektu przeznaczonego
na Dom Lekarza Seniora. 

Obecnie trwa przyjmowanie osób chętnych do zamieszkania.

Dom Lekarza Seniora będzie funkcjonował w formie pensjonatu. 
Pensjonariuszowi zapewni się:

• zamieszkanie w apartamencie jedno lub dwuosobowym
• całodzienne wyżywienie (z uwzględnieniem diety)

• pomoc opiekuna
• organizowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych

• badanie i porady lekarskie w zakresie umowy z POZ
Pensjonariuszami mogą być lekarze emeryci i renciści sprawni fizycznie, bez zaburzeń psychicznych. 
W miarę wolnych miejsc, przyjmowani będą również członkowie rodzin lekarskich spełniających w/w

kryteria. Dom Lekarza Seniora dysponuje 30 miejscami w 14 pokojach jednoosobowych, 
6 dwuosobowych oraz 2 mieszkaniach (2 pokoje z kuchnią i węzłami sanitarnymi).

Orientacyjny koszt pobytu jednej osoby wyliczony w oparciu o dane szacunkowe wynosi:
• w pokoju jednoosobowym – ok. 2600 PLN 
• w pokoju dwuosobowym – ok. 2200 PLN 

Na opłaty składają się faktycznie poniesione koszty bez zysku dla izby. 
W miarę posiadanych wolnych miejsc będą przyjmowani pensjonariusze na pobyt czasowy. 

Zarząd Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej 
serdecznie zachęca do składania deklaracji członkowskich i zaprasza na stronę internetową: 

www.ptmr.info.pl
kontakt z dr Agnieszką Muszyńską lub dr Dagmarą Pokorną-Kałwak 

pod numerem telefonu: 071 32 66 878, e-mail: ptmr@wp.pl
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W STYCZNIU MIJA PIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI LEK. MED. ROMANA ŻUKA

Oddany i uczciwy lekarz, pisarz i poeta
Ro man Żuk uro dził się 1 lip ca 1933 roku w So ła hu bow cach,

po wiat Szczu czyn woj. No wo gró dek,
ja ko syn Wa cła wa Żu ka i Le on ty ny
Żuk z do mu Dzie kie wi czów. Do 1945
roku wraz z ro dzi ca mi miesz kał
w Lac ku Ko ściel nym, po wiat Szczu -
czyn. W ra mach re pa tria cji przy je -
chał do Sol ca – Ku jaw skie go ko ło
Byd gosz czy, gdzie prze by wał
do 1948 roku. Tam ukoń czył ośmio -
kla so wą szko łę pod sta wo wą i I kla sę

gim na zjum ogól no kształ cą ce go.
W Gdań sku w I Gim na zjum i Li ceum Ogól no kształ cą cym

ukoń czył szko łę śred nią i otrzy mał świa dec two doj rza ło ści,
w 1951 roku.

W Gdań skiej Aka de mii Me dycz nej ukoń czył Wy dział Le kar -
ski, z dy plo mem le ka rza w 1957 roku. Już na III ro ku stu diów,
od 1953 roku za czął pra co wać ja ko za stęp ca, a po tem ja ko asy -
stent i star szy asy stent w Za kła dzie Hi sto lo gii i Em brio lo gii AMG
gdzie pra co wał do 1960 roku. Rów no cze śnie ja ko wo lon ta riusz
roz po czął spe cja li za cję z za kre su oto la ryn go lo gii w Kli ni ce La -
ryn go lo gicz nej AMG. W 1960 roku roz po czął pra cę w Szpi ta lu
Wo je wódz kim w Gdań sku na od dzia le la ryn go lo gicz nym, gdzie
po ośmiu la tach ukoń czył spe cja li za cję I stop nia, a na stęp nie II
stopnia z za kre su oto la ryn go lo gii. W Szpi ta lu Wo je wódz kim
w Gdań sku na sta no wi sku star sze go asy sten ta pra co wał
do 1968 roku, na stęp nie, do 1969 roku w Po rad ni La ryn go lo -
gicz nej Przy chod ni Ob wo do wej w Gdań sku -Oli wie.

W 1969 roku zo stał star szym ofi ce rem, le ka rzem okrę to -
wym, przez pięć lat pra co wał w Pol skich Li niach Oce anicz nych.
Opły nął i zwie dził nie mal ca ły świat, od Ame ry ki Po łu dnio wej,

po przez Afry kę, Au stra lię, Chi ny, In die, po Ja po nię. Z te go okre -
su po zo stał nie zwy kły do ro bek pi sar ski, w po sta ci dzie siąt ków
wier szy na pi sa nych pod wpły wem in spi ra cji po dró ża mi po bez -
kre snym oce anie oraz po głę bia ją cą się tę sk no tą za Oj czy zną.

Na stęp nym eta pem pra cy za wo do wej był – w la tach 1974-
1976 – Za kład Opie ki Zdro wot nej w Gdań sku oraz ZOZ w Kar tu -
zach.

W 1976 roku prze niósł się wraz z żo ną Li dią na Śląsk i za -
miesz kał w Świę to chło wi cach. W okre sie 1976–1983 pra co wał
ja ko spe cja li sta la ryn go log w Za kła dzie Opie ki Zdro wot nej
w Świę to chło wi cach. W 1990 roku za ło żył w do mu spe cja li stycz -
ną prak ty kę le kar ską, któ rą pro wa dził aż do koń ca 2003 roku,
rów no cze śnie pra co wał od 1978 do koń ca 2003 roku w Spół -
dziel ni Le ka rzy Spe cja li stów w By to miu. Do koń ca 2003 ro ku
pra co wał rów nież Za kła dzie Lecz nic twa Am bu la to ryj ne go w By -
to miu.

Zmarł 16 stycznia 2004 roku po cięż kiej cho ro bie, trwa ją -
cej od li sto pa da 2003 roku. Po zo sta wił po so bie po grą żo nych
w smut ku żo nę i obec nie dwu dzie sto sied mio let nie go sy na Sta -
ni sła wa, ma gi stra pra wa.

Za pi sał się rów nież w pa mię ci ludz kiej nie tyl ko ja ko od da ny
i uczci wy le karz, wie lo krot nie na gra dza ny za wzo ro wą pra cę
w służ bie zdro wia, ale rów nież ja ko po eta. Ostat ni mi cza sy je go
wiersz uka zał się w książ ce „Ta ka to na sza ko cha na Oj czy zna”
wy da nej przez Sto wa rzy sze nie Pro mo cji i Kul tu ry „Pod be ski dzie”
(Biel sko -Bia ła, 2000 r.) Pi sał rów nież wier sze za in spi ro wa ne
oso bą Je go Świą to bli wo ści Pa pie ża Ja na Paw ła II, za co otrzy -
my wał wy ra zy po dzię ko wa nia ze stro ny Sto li cy Apo stol skiej.

Sta ni sław Żuk

Z ogromnym żalem przyjąłem informację o śmierci wspaniałego lekarza

Jarosława Gołasia
25 listopada 2009 roku ukończył 32 lata.

Był absolwentem UJ w Krakowie oraz asystentem Kliniki Kardiochirurgii 

we Wrocławiu. Przegrał walkę z wirusem grypy AH1N1, osierocił trzyletniego

Huberta i pozostawił ukochaną żonę Alicję, magistra pielęgniarstwa.

W środę 9 grudnia o godzinie 1300 w Trzciance koło Piły 

odbyła się uroczystość pogrzebowa śp. Jarka.

Otoczmy naszego śp. Kolegę i jego rodzinę modlitwą 

i udzielmy niezbędnej pomocy.

Taki dramat może dotyczyć każdego z nas, bądźmy solidarni.
Krzysztof Makuch


