XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy
VI kadencja 2009–2013

Warszawa
ul. Sobieskiego 102a

60 zł

pokoje 2 i 3 osobowe

za dobę
dla lekarza Śląskiej
Izby Lekarskiej

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

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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Kilka pytań do nowego Przewodniczącego
ORL, doktora Jacka Kozakiewicza
Z jakim odczuciami przyjął Pan ogłoszenie wyników? Na pewno z zadowoleniem z wygranych wyborów, ale i…?
Była radość z zaufania lekarzy, środowiska, w którym wiele lat już funkcjonuję, ale i poczucie
odpowiedzialności. Już po wynikach I tury wyborów zobaczyłem, że program, jaki zaprezentowałem, został dobrze przez delegatów przyjęty i uwierzyłem, że lekarze chcą poszukać nowych rozwiązań. Mam świadomość
wszystkich trudności i problemów, nie tylko naszych zawodowych, lekar skich, ale i tych korporacyjnych. To nie będzie łatwa kadencja, jestem jednak pełen optymizmu i energii.
W samorządzie lekarskim funkcjonuje Pan od samego początku, pełniąc różne w nim funkcje. Która z nich była najlepszym
doświadczeniem dla Przewodniczącego ORL?
Najważniejsze dotąd były dla mnie dwie kadencje. Ta pierwsza, od 1989 roku – bo był to czas początków organizacji samorządu,
ogromnego entuzjazmu i nadziei, które pozwalały nam na załatwianie spraw, zdawałoby się, niemożliwych. Wtedy też zrozumiałem, że siłą samorządu lekar skiego nie są sami działacze, ale środowisko wszystkich lekarzy. To potwierdziło się w ostatniej kadencji, 2005-2009, kiedy bardzo zaangażowałem się w pracy w Delegaturze Bytomskiej.
Na ostatnim Zjeździe mieliśmy aż 26 delegatów (poprzednio trzynastu), co świadczy o tym, jak wiele można zrobić w tak często niedocenianym „terenie”- aktywnie działać w swoim najbliższym środowisku i pozyskiwać sympatyków samorządności zawodowej.
Lata pracy zawodowej, niemałe doświadczenie organizacyjne dają nadzieję, że uda nam się zrealizować sporo, choć z pewnością
nie zrobimy wszystkiego naraz. Mam spory zapas siły i wierzę, że ich nie braknie!

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

Najważniejsze z założeń programowych to…?
Dla każdego pojedynczego lekarza należącego do naszej izby problemy są różne i równie ważne. O tym będę starał się cały czas
pamiętać. O samorządzie od wielu lat myślę jak o Rodzinie, nie o zbiurokratyzowanej instytucji. Chciałbym, żeby izba była zawsze
przyjaznym dla lekarza miejscem, w którym uzyska szybko radę, pomoc, także finansową, merytoryczną i prawną.
Mniej „oficjalności”, więcej sympatii i zrozumienia.
Najważniejsze decyzje programowe podejmuje Okręgowy Zjazd Lekarzy, zatwierdzając także roczne budżety. Jestem przekonany,
że dołożymy starań, by wszystkie nasze decyzje zapadały po zapoznaniu się z szeroką opinią środowisk, które reprezentujemy.
Wchodzimy w nową kadencję i nowy, 2010 rok. Czego życzyłby Pan sobie i lekarzom najbardziej?
Żeby nie zabrakło nam czasu i możliwości jak najpełniejszego, najbardziej udanego wypoczynku, żebyśmy nie musieli rezygnować
z czasu wolnego, ze swoich pasji i zainteresowań. Żeby praca nie musiała być kosztem naszych najbliższych, czasu im poświęcanego.
Tego życzę najbardziej Koleżankom i Kolegom, oprócz zdrowia, sukcesów, dobrego i spokojnego roku.
A sobie także i tego, żeby żaden lekarz już nie zapytał „po co właściwie nam ta izba?”. Żeby przynależność do niej nie była odczuwana jako przymus, ale świadomość, że wraz z otrzymaniem dyplomu lekarza stajemy się częścią Lekarskiej Rodziny.
oprac. G.O.

Okręgowa Rada Lekar ska VI kadencji informuje, iż na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2009 wybrano
Prezydium ORL w składzie:
Wiceprzewodniczący: dr Halina Borgiel-Marek, dr Maciej Hamankiewicz
Skarbnik: dr Jerzy Rdes
Sekretarz: dr Andrzej Postek
Zastępca Sekretarza: dr Krystian Frey
Członkowie: dr Jan Cieślicki, dr Grzegorz Góral, dr Janusz Heyda, dr Rafał Kiełkowski, prof. Krystyn Sosada
Na styczniowym posiedzeniu Okręgowa Rada Lekar ska dokona wyboru szóstego członka Prezydium (proponowani nie uzyskali
dostatecznej liczby głosów) oraz wybierze komisje problemowe.
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SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZY ZJAZD LEKARZY
XXVII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY, KATOWICE,
28 LISTOPADA 2009

VI kadencja rozpoczęta
Na zjeździe obecnych było 226 z 278 lekarzy delegatów. Delegaci wybrali Przewodniczącego oraz
46-osobowy skład Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
wraz z 50-osobowym Zespołem Rzeczników, 35 Sędziów Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowe Komisje: Rewizyjną i Wyborczą, delegatów na zjazd
krajowy. Podjęto pięć rezolucji i jedno stanowisko.
Podziękowania, podsumowanie
Ustępujący przewodniczący ORL dr Maciej Hamankiewicz
podziękował wszystkim prawie stu pięćdziesięciu działaczom
samorządu piątej kadencji – członkom Okręgowej Rady Lekar skiej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Wyborczej, Rzecznikom Odpowiedzialności Zawodowej, Sędziom Sądu Lekarskiego.
Zgodnie z tradycją delegaci minutą ciszy uczcili pamięć
zmarłych lekarzy.
W swoim wystąpieniu podsumowującym kadencję dr Maciej Hamankiewicz podkreślał, że Śląską Izbę Lekar ską pozostawia silną, aktywną i posiadającą spore środki na dalszą działalność. Podkreślał uczestnictwo izby w organizacji szkoleń, popular ność hotelu w War szawie, pomoc socjalną i współpracę
z jednostkami administracji rządowej, terytorialnej, uczelniami
wyższymi, samorządami zawodowymi, towarzystwami, związkami zawodowymi, mediami.
Spośród zaproszonych gości głos zabrał wicewojewoda śląski
Adam Matusiewicz, który wyraził nadzieję, że pożyczka dla Narodowego Funduszu Zdrowia zostanie zaciągnięta, co pozwoli
na lepsze kontraktowanie usług, a tym samym lepsze warunki pracy dla lekarzy. Przewodnicząca ORL w Bielsku-Białej Zyta Kaźmierczak-Zagórska podkreśliła ogromne znaczenie współpracy
Izby Beskidzkiej ze Śląską Izbą Lekarską i zaznaczyła, że można
o niej mówić w kategoriach przyjaźni. W podobnym duchu wypowiedział się Marek Mikołajczak z Okręgowej Izby Lekar skiej
w Częstochowie. Jerzy Dosiak – wiceprezes Zarządu Polskiego
Towarzystwa Lekarskiego i prezes Oddziału Śląskiego PTL mówił
o współpracy „przepięknej” i organizowanych wspólnie z izbą konferencjach. Wybrany na przewodniczącego ORL szóstej kadencji
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej Igor Chęciński zaznaczył, że za motto swojej kadencji przyjął parafrazę cytatu Kennedy`ego „Nie pytaj, co izba może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić
dla izby.” Podkreślił rolę przewodniczącego Hamankiewicza, mówiąc o nim jako jednym z najlepszych prezesów w Polsce.
Odznaczenia wręczono tym działaczom, którzy nie mogli być
obecni na poprzednich uroczystościach. Odznaczenie państwowe
– srebrny Krzyż Zasługi wręczono doktorowi Tadeuszowi Draganowi, działającemu w samorządzie od dwudziestu lat członkowi Prezydium ORL, wieloletniemu przewodniczącemu Komisji Socjalnej.
Doktorowi Adamowi Blecharzowi – zastępcy sekretarza
ORL wręczono odznakę „Za zasługi dla województwa śląskiego”
nadawaną przez Sejmik Województwa Śląskiego.
Złote odznaczenie „Zasłużony dla lekarzy” odebrał doktor
Jerzy Rdes z Okręgowej Rady Lekarskiej, a srebrne rzecznicy od-
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powiedzialności zawodowej: Józef Donocik, Andrzej Krzywiecki i Adam Tiszler.

Według porządku obrad
Po uroczystej części, Zjazd uchwalił regulamin, przyjął porządek obrad, wybrał Przewodniczącego i Prezydium Zjazdu oraz
składy komisji zjazdowych. Na przewodniczącego zjazdu wybrano doktora Janusza Heydę, wiceprzewodniczącymi zostali: doktor Jan Kłopotowski i doktor Stanisław Borysławski, na sekretarza wybrano docent Katarzynę Ziorę.
Po przedłożeniu sprawozdań z działalności poszczególnych
organów izby (na kolejnych stronach biuletynu) Zjazd przyjął sprawozdania i udzielił absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Wybory Przewodniczącego ORL
O fotel Przewodniczącego ORL ubiegało się trzech kandydatów: dr dr Stefan Kopocz, Jacek Kozakiewicz i Wojciech
Marquardt.
Doktor Stefan Kopocz mówił o szeroko pojętej solidarności
korporacji, pomocy prawnej dla lekarzy, wypracowywaniu standardów i definiowaniu postępowania medycznego. Podkreślał konieczność przyjrzenia się dyrektywom unijnym i zmianie wizerunku
lekarza w społeczeństwie i w mediach. Zapowiadał kontynuację
prac dotyczących statusu ekonomicznego lekarza, integrację izby
i organizację szkoleń. Motto jego wystąpienia brzmiało: „Osiągaj
sukcesy dzięki temu, co robisz dla innych, ale nie kosztem innych”.
Doktor Jacek Kozakiewicz za najważniejszy cel uznał tworzenie samorządu jeszcze bardziej przyjaznego dla lekarzy.
„W okresie 20 lat po reaktywacji w 1989 r. samorządu lekar skiego dokonano niemało wysiłkiem wielu Koleżanek i Kolegów”
– powiedział na wstępie. Przedstawił samorząd jako rodzinę,
w której trzeba torować drogi dla najlepszych, wspierać najmłodszych, nie zapominać o szacunku i pomocy dla najstar szych. Mówił m.in. o obronie godności zawodu lekarza,
potrzebie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia, dążeniu
do permanentnego obniżania kosztów kształcenia i rozważeniu
możliwości obniżenia kosztów pobytu w Domu Lekarza Seniora.
(dokładne omówienie zamierzeń w szóstej kadencji na str. 5)
Doktor Wojciech Marquardt przekonywał, że należy wprowadzić „politykę bezpieczeństwa” i zadbać o wzrost nakładów
na ochronę zdrowia. Szczególnie zaznaczał, że lekarzom należy
się dalsza walka o wynagrodzenia oraz kontynuacja dofinansowywania przez izbę kształcenia podyplomowego. Podkreślał
znaczenie współpracy z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym, związkami i samorządami zawodowymi. Swoją osobę
przedstawiał przez pryzmat 20 lat poświęconych pracy na rzecz
samorządu w tym jako wiceprezes Naczelnej Rady Lekar skiej
czwar tej kadencji i przewodniczący ORL w Katowicach drugiej
i trzeciej kadencji.
Zwycięzcą pierwszej tury został doktor Jacek Kozakiewicz, który otrzymał 88 głosów. Doktor Wojciech Marquardt
uzyskał 80 głosów. Doktor Stefan Kopocz z ilością 51 głosów
nie przeszedł do drugiej tury.

SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZY ZJAZD LEKARZY
Doktor Jacek Kozakiewicz wygrał w drugiej turze otrzymując 102 głosy z doktorem Wojciechem Marquardtem, na którego zagłosowało 92 delegatów.
Dotychczasowy Przewodniczący ORL Maciej Hamankiewicz
pełnił swoją funkcję już osiem lat – nie mógł więc zgodnie z ustawą ubiegać się o jej sprawowanie w kolejnej kadencji. Został
wybrany do Okręgowej Rady Lekarskiej i na delegata Zjazdu Krajowego. Zamierza ubiegać się w War szawie o fotel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
Doktor Jacek Kozakiewicz będzie przewodniczył Okręgowej
Radzie Lekar skiej wybranej w składzie 46-osobowym (w obwieszczeniu na dalszych stronach biuletynu).

Wybory Okręgowego Rzecznika
Delegaci: dr dr Jacek Czapla, Mieczysław Dziedzic, Anna
Glińska, Tadeusz Urban ubiegali się o stanowisko Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Doktor Jacek Czapla podkreślał, że w prowadzeniu postępowań niezbędne są przejrzystość, sprawiedliwość i bezstronność.
Zaznaczał, że w przypadku dowiedzionej niewinności lekarza
ważne jest jej zaakcentowanie. Mówił też o konieczności szkolenia rzeczników i współpracy z przedstawicielami organów prawa.
Doktor Mieczysław Dziedzic mówił o dwudziestu latach
działania w samorządzie gdzie miał okazję zapoznać się z trzema tysiącami spraw przeciwko lekarzom. Podkreślał, że
od rzecznika należy oczekiwać pełnego profesjonalizmu oraz
chęci przyczynienia się do zapoznawania lekarzy z przepisami
prawnymi. Zaznaczał, postępowanie wyjaśniające powinno być,
podobnie jak operacja chirurgiczna, jednorazowe. W wystąpieniu zacytował słowa św. Mateusza: „Bądźcie przebiegli jak węże, a łagodni jak gołębica”.
Za największy argument przemawiający za poparciem swojej
kandydatury doktor Anna Glińska wskazała doświadczenie
w pracy na rzecz odpowiedzialności zawodowej lekarzy na forum
ogólnopolskim. Podkreśliła, że pracy w samorządzie lekar skim
poświęciła dwadzieścia lat, a w czterech kadencjach koncentrowała się przede wszystkim na sprawach powierzonych jej jako
zastępcy Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Doktor Tadeusz Urban podkreślał, że o jego pracy w dwóch
ostatnich kadencjach jako zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej świadczy fakt, że nikt nigdy nikt nie zakwestionował sformułowanego przez niego uzasadnienia. Jego zdaniem najważniejsza w pracy rzecznika jest praktyczna umiejętność dokładnego i terminowego prowadzenia spraw. „Kandydaci przedstawili
plany, ale praktyka wyrówna te plany” – mówił o wystąpieniach
swoich kontrkandydatów. Podkreślał też znaczenie szkolenia zespołu rzeczników i utrzymywania znakomitej atmosfery.
W pierwszej turze wyborów najwięcej głosów otrzymali: doktor Tadeusz Urban 99 i doktor Mieczysław Dziedzic 84. Doktor
Jacek Czapla otrzymał 19 głosów, doktor Anna Glińska 13.
W drugiej turze doktor Mieczysław Dziedzic otrzymał 84
głosy; doktor Tadeusz Urban wygrał 107 głosami i będzie
przewodził 50-osobowemu zespołowi (w obwieszczeniu
na dalszych stronach biuletynu).
Dotychczasowy Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Stefan Kopocz pełnił funkcję już dwie kadencje i podobnie jak przewodniczący ORL czwar tej i piątej kadencji nie
mógł kandydować na stanowisko OROZ. Mógł jednak i kandydował na stanowisko przewodniczącego ORL, a następnie zo-

stał wybrany do Okręgowej Rady Lekarskiej i na delegata Zjazdu
Krajowego.

Wybory do organów ŚIL
Oprócz wyborów do Okręgowej Rady Lekar skiej oraz
na rzeczników odpowiedzialności zawodowej Zjazd wybrał także
skład Okręgowego Sądu Lekar skiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Komisji Wyborczej i Delegatów na Zjazd Krajowy. OSL, OKR i OKW wybiorą swoich przewodniczących na pierwszych pozjazdowych spotkaniach.

Uchwały i wnioski
Delegaci podjęli pięć rezolucji:
1) do lekarzy parlamentarzystów o podjęcie inicjatywy poselskiej i dokonanie zmiany w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych, polegającej na zapisaniu, że koszty obowiązku doskonalenia zawodowego określonego w art. 18
ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty są kosztami uzyskania przychodu (do limitu określonego w ustawie
dla 4-letniego okresu rozliczeniowego); odliczeniu podlegałaby również opłata wnoszona przez zdającego egzamin
po raz pierwszy według zasad określonych przez właściwe,
europejskie, specjalistyczne towarzystwo naukowe,
2) do Ministra Zdrowia o: 1. określenie kosztu jednostkowego
zadania przejętego przez izby lekarskie od administracji państwowej ustalonego wspólnie z Naczelną Radą Lekar ską; 2.
zwrot poniesionych kosztów za ubiegły rok do 31 marca każdego roku na podstawie sprawozdania złożonego do Ministra
właściwego ds. Zdrowia przez izbę lekar ska do 31 stycznia
każdego roku; 3. wydanie wzoru w/w sprawozdania; 4. ogłoszenie listy zadań zleconych izbom lekar skim w aktualnie
obowiązujących aktach prawnych.
3) do Ministra Zdrowia o zapisanie w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty tak sformułowanych zasad uzyskiwania specjalizacji, aby czas jej uzyskania skrócić do niezbędnego minimum, określonego dla danej specjalizacji przez wymogi Europejskich i Krajowych propozycji przedstawionych
przez właściwe towarzystwa naukowe z uwzględnieniem opinii Naczelnej Rady Lekarskiej. W ustawie należy, według opinii Zjazdu, zapisać w prawach i obowiązkach kierownika specjalizacji wypłacanie mu gratyfikacji w przypadku zdania
przez jego podopiecznego egzaminu za pierwszym razem
i uzyskania tytuły specjalisty. Gratyfikację zaproponowano
w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia w sferze
przedsiębiorstw.
4) do Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach o propor cjonalne
zmniejszenie godzin pracy gabinetów lekarskich i stomatologicznych działających w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010 w związku ze zmniejszeniem limitu punktów w zawieranych umowach,
5) do Okręgowej Rady Lekarskiej o podjęcie starań celem rozbudowania funkcjonującego parkingu przed Domem Lekarza.
Oprócz rezolucji podjęto jedno stanowisko mówiące o tym, że
Okręgowa Rada Lekarska powinna ustalić sposób i wysokości dopłat do pobytu lekarza-seniora w Domu Lekarza Seniora w Sosnowcu i dokonać odpowiednich zmian w regulaminie tego Domu.
Katarzyna Strzałkowska
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Anna Bubiłek-Bogacz, Zygmunt Szwed, Aleksandra Sommerlik-Biernat, Janusz Heyda, Eugeniusz Depta, Jacek Czapla, Krystyn Sosada,
Adam Blecharz, Jerzy Pabis, Włodzimierz Majewski, Jan Kłopotowski, Tomasz Romańczyk, Mieczysław Dziedzic, Andrzej Lekston,
Stefan Pojda, Norbert Prudel,Stefan Kopocz, Grzegorz Góral, Krzysztof Ślaski, Zygmunt Klosa, Wiesław Duda, Marek Seredyński,
Paweł Gruenpeter, Antoni Baron, Mieczysław Rajs, Tadeusz Dragan, Wojciech Marquardt, Jan Cieślicki, Zygfryd Wawrzynek,
Marek Potempa, Stanisław Borysławski.

stoją od lewej: Adam Jurczak, Janusz Milejski, Dawid Hadasik, Dariusz Skaba, Barbara Schneiberg, Urszula Zimoń, Żywisław Mendel,

Andrzej Postek, Krystian Frey.

siedzą od lewej: Rafał Kiełkowski, Maciej Hamankiewicz, Halina Borgiel-Marek, Jacek Kozakiewicz, Jerzy Rdes,
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SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZY ZJAZD LEKARZY
TYLKO RAZEM MOŻEMY UMACNIAĆ SAMORZĄDNOŚĆ LEKARSKĄ

Założenia programowe
nowego Prezesa
Tekst na podstawie fragmentów prezentacji programowej, przedstawionej przez doktora Jacka Kozakiewicza podczas Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy, 28.11.2009 r.
Nie możemy zmarnować szansy
W ciągu 20 lat po reaktywacji samorządu lekar skiego
w 1989 r. udało się dokonać niemało, wysiłkiem wielu Koleżanek i Kolegów, a także oddanych pracowników biura Izby. Pomimo często nie najlepszego odbioru w środowisku i licznych, niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych, okrzepliśmy, obroniliśmy samorządność zawodową i ciągle możemy się rozwijać. Tej
szansy nie powinniśmy zmarnować.

Samorząd jest lekarską rodziną
Musi być coraz bar dziej przyjazny dla lekarzy, reagujący
na nowe okoliczności
i oczekiwania środowiskowe. Nie może
być zbiurokratyzowaną instytucją, oderwaną od najważniejszych problemów środowiska, także tych
drobnych i codziennych. Tak jak w rodzinie: trzeba torować
drogi dla najlepszych, wspierać najmłodszych, nie zapominać o szacunku i pomocy dla najstarszych. Obrona godności zawodu lekarza oraz walka o godziwe warunki pracy i wynagradzania są dla mnie ważnym zadaniem. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne i wymagania administracyjne nie mogą
podważać zaufania i porozumienia z chorym.

Niezbędne warunki
Samorząd lekarski już dawno określił warunki niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Dotyczy to zarówno wysokości składki zdrowotnej, jak i udziału nakładów publicznych w Produkcie Krajowym Brutto. Lekarze ponoszą coraz większą odpowiedzialność zawodową, przy braku
właściwych warunków dla wykonywania zawodu. Rok 2010 będzie z pewnością szczególnie trudny dla systemu opieki zdrowotnej, a także pracujących w nim lekarzy. Konieczne będzie
poszerzanie współpracy z NFZ, parlamentarzystami, administracją państwową i samorządową. Samorząd musi być przygotowany nie tylko na obronę interesów grupowych lekarzy.
Za konieczne uważam zabezpieczenie w preliminarzu budżetowym na 2010 rok specjalnej rezer wy finansowej, na indywidualną ochronę prawną lekarzy w sytuacjach, gdy ich prawa

dr n. med. Jacek Kozakiewicz – przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i członek Naczelnej Rady
Lekarskiej
Urodził się w 1951 roku w Radomsku. Żona Krystyna jest
również lekarzem laryngologiem. Ojciec dwóch dorosłych
córek.
Pracuje jako or dynator Oddziału Laryngologii w SP ZOZ
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 w Bytomiu.
W 1975 roku ukończył z wyróżnieniem Wydział Lekar ski
ŚAM w Katowicach. W 1978 roku uzyskał I st. specjalizacji
z otolaryngologii, w 1981 roku, II st. w tej samej dziedzinie,
a w 1993 roku stopień doktora nauk medycznych.
W latach 1976-84 pracował jako asystent w I Klinice Laryngologii ŚAM, następnie (1984-2000) był star szym asystentem w Górnośląskim Centrum Medycznym w Oddziale Laryngologii (do 1998 III Klinika Laryngologii). Od 2000 roku
jest ordynatorem Oddziału Laryngologii WSS nr 4 w Bytomiu.
Nie przerywając wykonywania zawodu lekarza, w latach 1991-1998 pełnił funkcję zastępcy lekarza wojewódzkiego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, a w 1998 roku
był p. o. lekarza wojewódzkiego. W tym czasie przewodniczył
także radom nadzorczym i społecznym kilku zakładów opieki
zdrowotnej. W 1999 pełnił obowiązki dyrektora Wydziału
Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego województwa śląskiego.
Jest biegłym sądowym w zakresie otolaryngologii Sądu
Okręgowego w Katowicach.
W latach 1980-1989 był sekretarzem Komisji Zakładowej NSZZ „S” ŚAM.
Od czasu reaktywacji w 1989 roku samorządu lekar skiego nieprzerwanie z nim związany. W latach 1989-1993 był
członkiem Prezydium ORL w Katowicach i przewodniczącym
Komisji Organizacyjnej, a później sekretarzem ORL. W II kadencji (1993-1997) działał jako wiceprzewodniczący ORL
i członek Naczelnej Rady Lekarskiej II kadencji. W III kadencji
(1997-2001) był członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej. W latach 2001-2005 w trakcie IV kadencji, pracował w Komisji
Zdrowia Publicznego. W V kadencji (2005-2009) przewodniczył Komisji Zdrowia Publicznego oraz Delegaturze Bytomskiej,
ponownie zasiadał w Okręgowej i Naczelnej Radzie Lekarskiej.
Współtwórca Programu „Matka i Dziecko” – powszechnie ocenianego jako najlepszy efekt współpracy polsko
– szwajcarskiej. Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego dziesięciu realizowanych w ramach tego Programu międzynarodowych sympozjów z udziałem reprezentantów kilkudziesięciu krajów z całego świata.
Członek założyciel katowickiego oddziału Katolickiego
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów – Chirur gów Głowy
i Szyi. W latach 2002-2004 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Oddziału Śląsko-Opolskiego tego towarzystwa.
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Był inicjatorem ustanowienia „Lauru Śląskiej Laryngologii”, honorowego wyróżnienia Oddziału PTORL, od 2004
przewodzi jego Kapitule.
Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i donie sień kon fe ren cyj no -zjaz dowych. 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 złotą odznaką „Zasłużony dla Lekarzy” przyznawanymi przez Kapitułę Śląskiej Izby Lekar skiej. Otrzymał również me dal i sta tu et kę Pro gra mu „Mat ka i Dziec ko”, oraz
Zło tą Od zna kę Ho no rową „Za słu żo ny dla woje wódz twa
śląskiego”.
i godność są w jaskrawy sposób naruszane, zwłaszcza w trakcie
wykonywania zawodu lekarza.

Interesuje go historia powszechna. Lubi aktywnie spędzać
czas; jazda rowerem, narciarstwo i tenis. Jego hobby to podróże.

Kształcenie lekarzy
Ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy jest koniecznością.
Samorząd lekar ski musi w tym rozwoju swoim członkom coraz
bardziej pomagać, zwłaszcza tym najmniej zarabiającym. Zasadniczym celem samorządu w tym zakresie powinno być dążenie do permanentnego obniżania kosztów kształcenia.
W tym celu należy wykorzystać w większym zakresie środki unijne.
Konieczna jest pomoc dla lekarzy w dostępie do tych środków, często „zaszyfrowanych” w gąszczu paragrafów.
Nie możemy rezygnować z walki o płatne urlopy szkoleniowe dla lekarzy. Należy domagać się możliwości odliczeń kosztów kształcenia od podatku dochodowego, wzorem rozwiązań
stosowanych w wielu krajach Unii Europejskiej. W obecnej sytuacji finansowej Śląskiej Izby Lekarskiej możliwa jest postulowana od dawna jednorazowa refundacja kosztów kształcenia
dla wszystkich lekarzy uzyskujących tytuły specjalistów.
Szkolący się powinni mieć możliwość dalszego korzystania z pożyczek samorządu.

Powrót do tradycji
Za niezwykle ważną uważam współpracę z Towarzystwami
Medycznymi, Śląskim Uniwer sytetem Medycznym oraz zespołem konsultantów wojewódzkich, wspólną organizację szkoleń
podyplomowych, uzgodnienia dotyczące programów specjalizacyjnych, określanie potrzeb specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycznych. Istotny jest powrót do tradycji tworzenia
zespołów konsultanta w każdej dziedzinie medycznej, w których powinno znaleźć się miejsce dla przedstawiciela samorządu lekarskiego.

Środki unijne
Konieczne jest, moim zdaniem, utworzenie osobnej komórki organizacyjnej w biurze izby, której zadaniem byłoby wyszukiwanie i wskazywanie lekarzom programów pomocowych, zamieszczanie na bieżąco informacji w „Pro Medico” i na stronie
inter netowej, pomoc lekarzom w wypełnianiu wniosków i tworzeniu niezbędnej dokumentacji.

Dom Lekarza w Sosnowcu
Należy pilnie rozważyć możliwości obniżenia kosztów pobytu dla Koleżanek i Kolegów, którzy chcieliby w nim zamieszkać.
Poszukać nowych rozwiązań organizacyjnych i finansowych, by
wysoki koszt nie był barierą dla lekarzy seniorów.
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Samorząd lekarski wspólny dla lekarzy i lekarzy stomatologów
Jedność kor poracji daje nam największe szanse rozwoju
i obrony, dostrzegamy jednak pewną specyfikę i odrębności.
Dotyczy to np. zakresu organizacji lecznictwa stomatologicznego i kontraktowania świadczeń z NFZ. Obok zachowania parytetów udziału lekarzy stomatologów we wszystkich organach samorządu, należy moim zdaniem dążyć do zapewnienia stomatologom w sprawach samorządowych większej autonomii. Lekarze stomatolodzy swoją aktywnością i odpowiedzialnością
dowiedli, także w ostatniej kadencji, że w pełni na to zasługują.

Związki zawodowe lekarzy, a samorząd lekarski
Szczegółowe zadania związków zawodowych i samorządów
zawodowych są uregulowane w odrębnych ustawach. Wszystkie
jednak organizacje lekar skie powinny ze sobą współpracować
w działaniach na rzecz naszego środowiska.
Ostatnie lata pokazały dobitnie, że tam, gdzie działano
wspólnie – udało się znacznie poprawić warunki płacy i pracy
lekarzy. Doświadczyli tego lekarze wielu szpitali województwa
śląskiego. Deklaruję współpracę i szukanie nowych przestrzeni
dla stałego poszerzania dialogu.

Finanse izby
Izba Lekar ska powinna starać się zachować status organizacji non-profit, z założenia nie jest bowiem instytucją nastawioną na pomnażanie zysków.
Opowiadałem się przeciwko podniesieniu składki członkowskiej, zgodnie z opinią większości Koleżanek i Kolegów. Jeżeli jednak wzrastają przychody, więcej środków winno bezwzględnie
trafiać z powrotem do lekarzy w różnych formach (np. szkolenie
zawodowe, pomoc socjalna, ochrona prawna lekarzy, pomoc w pozyskiwaniu środków unijnych, wspieranie twórców, spor towców).

Z myślą o VII kadencji samorządu 2013-2017
Cieszymy się, widząc wśród Delegatów znaczną grupę młodszych Koleżanek i Kolegów. Chciałbym Was szczególnie zachęcić do aktywności w pracach or ganów izbowych,
komisjach problemowych, a także w samorządności lokalnej
w miejscach pracy i zamieszkania. Na Was spoczywa bowiem
zadanie umacniania w przyszłości naszej lekarskiej korporacji.
Jacek Kozakiewicz
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Okręgowa Rada Lekarska

P

iąta kadencja Okręgowej Rady Lekar skiej rozpoczęła
się XXII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjazdem
Lekarzy 29 października 2005 roku. W ciągu tej kadencji
odbyły się 4 zjazdy oraz jeden nadzwyczajny. Okręgowa Rada
Lekar ska w okresie sprawozdawczym zebrała się na 36 posiedzeniach. Spotkania Rady odbywały się co miesiąc, z wyjątkiem
letniego okresu urlopowego. Frekwencja na zebraniach ORL wynosiła 72,8%. Wielu Kolegów uczestniczyło w niemal wszystkich
posiedzeniach, natomiast część członków ORL uczestniczyła
w jej pracach sporadycznie. Częściej obradowało Prezydium
ORL, które w okresie sprawozdawczym spotkało się 156 razy
przy średniej frekwencji 90,61%. Poniższe tabele przedstawiają
zestawienie frekwencji członków ORL i jej Prezydium w kolejnych
latach kadencji.
ORL w trakcie piątej kadencji podjęła między innymi następujące stanowiska i apele:
– do dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej o niezawieranie
kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2009, jeśli proponowana wycena za 1 pkt będzie wynosiła poniżej 56 zł.
– w sprawie sposobu rozwiązywania umów o pracę z lekarzami
– pełnienia dyżurów szpitalnych przez lekarzy będących w trakcie realizacji programu specjalizacji,
– udzielania świadczeń lekarskich w izbach przyjęć szpitali.
– sporu miedzy lekarzami
– do dyrektorów ZOZ, aby nie podpisywali kontraktów z NFZ, które
nie gwarantują zabezpieczenia środków na wynagrodzenia lekarzy zgodne z uchwałami Śląskiej Izby Lekarskiej, Krajowego Zjazdu Lekarzy oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy
tj. minimalnie 2 i 3 średnich krajowych oraz stawek za godzinę
dyżuru w wysokości 40 zł w dzień zwykły i 70 zł w dzień świąteczny
– do Ministra Zdrowia o wprowadzenie regulacji prawnej zapewniającej kierowanie oddziałem szpitalnym przez ordynatora
wybieranego w drodze konkursu

Frekwencja członków Okręgowej Rady Lekarskiej
w trakcie V kadencji, w której odbyło się 36 posiedzeń wyglądała następująco:
36 – Krystian Frey, 35 – Tadeusz Dragan, 34 – Adam
Blecharz, Grzegorz Góral, Jacek Kozakiewicz, Ur szula Zimoń,
33 – Maciej Hamankiewicz, Janusz Heyda, Andrzej Postek,
Marek Potempa, Jerzy Rdes, Zygmunt Szwed, 32 – Stanisław
Borysławski, Jan Cieślicki, Mieczysław Dziedzic, 31 – Antoni
Baron, Jan Kłopotowski, Włodzimierz Majewski, 30 – Wojciech Marquardt, 29 – Jacek Czapla, Zygfryd Wawrzynek,
28 – Wiesław Duda, Barbara Schneiberg, 27 – Tomasz Reginek, Krzysztof Ślaski, 26 – Józef Andrzejewski, Andrzej
Lekston, 25 – Teresa Bieńko, Paweł Gruenpeter, 24 – Ewa
Kar pel, Andrzej Piela, Stefan Pojda, Piotr Schneiberg,
23 – Jerzy Pabis, Tomasz Romańczyk, 21 – Katarzyna Wilk,
Michał Wyciągłowski, 20 – Andrzej Gałązka, 19 – Janusz Wołkowski, 17 – Józef Kurek, Jerzy Pietrzycki (zm.11.V.2008 r.),
11 – Krystyn Sosada, 6 – Adam Jurczak, 4 – Zygmunt Klosa
(od IX. 2007), 0 – Piotr Maciążek

Na posiedzeniach Okręgowa Rada Lekar ska podjęła 232
uchwały:
• 15 uchwał w sprawie zawieszenia prawa wykonywania zawodu
• 39 uchwał w sprawach finansowych
• 8 uchwał w sprawie składów osobowych komisji problemowych ORL oraz jej przewodniczących
• 2 uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących
ORL oraz składu personalnego Prezydium ORL
• 18 uchwał w sprawie skierowania na przeszkolenie w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu
• 25 uchwał w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdzających zdolność lekarza do wykonywania zawodu
• 16 uchwał w sprawie umorzenia postępowania mającego na celu stwierdzenie niezdolności lekarzy do wykonywania zawodu
• 2 uchwały w sprawie powołania specjalnej komisji oceniającej przygotowanie zawodowe lekarza do wykonywania zawodu
• 4 uchwały w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia
• 1 uchwała w sprawie uchylenia uchwały dot. zawieszenia
w prawie wykonywania zawodu
• 1 uchwała w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie
zawieszenia w prawie wykonywania zawodu
• 30 uchwał związanych ze Spółką „Dom Lekarza”
• 1 uchwała w sprawie powołania Komisji Bioetycznej
• 3 uchwały w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej
• 2 uchwały w sprawie umorzenia postępowania mającego
na celu stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania zawodu
• 2 uchwały w sprawie wydania kar ty identyfikacyjnej dla lekarzy zrzeszonych w ŚIL
• 2 uchwały w sprawie wyborów do VI kadencji
• 6 uchwał w sprawie Ośrodka Kształcenia Lekarzy
• 2 uchwały w sprawie Fundacji Dom Lekarza Seniora
• 1 uchwała w sprawie odmowy wpisu lekarza na listę członków ŚIL
• 2 uchwały w sprawie kontynuacji akcji protestacyjnej lekarzy
• 2 uchwały w sprawie powołania pełnomocnika ds. zdrowia
lekarzy i lekarzy dentystów
• oraz 48 uchwał w sprawach różnych.

– do wszystkich członków Śląskiej Izby Lekar skiej, aby nie podejmowali zatrudnienia w miejscach, gdzie w wyniku prowadzonej akcji strajkowej Koledzy lekarze wypowiedzieli pracę
– w sprawie czasu pracy lekarzy
– w sprawie stawek godzinowych za pracę, w związku ze zmianą
organizacji czasu pracy wynikającej z nowelizacji ustawy o ZOZ
z dnia 24.08.2007
– projektu rozporządzenia w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej
– polityki kadrowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
Nr 5 w Sosnowcu
– projektu rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu
medycznych czynności ratunkowych, które mogą być podejmowane przez ratownika medycznego
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– propozycji Rzecznika Praw Obywatelskich przekazania sądownictwa lekar skiego do NFZ, przedstawionej na posiedzeniu
Sejmu RP w dniu 7 czerwca 2006r.
– projektu utworzenia ogólnopolskiej „Gazety Stomatologicznej” samorządu lekarskiego
– protestu w ochronie zdrowia
– zmiany zasad wynagradzania biegłych sądowych
Komisja ds. Rejestru Lekarzy i Organizacji Ośrodka
Kształcenia podjęła 154 uchwały o skreśleniu z listy ŚIL z powodu przeniesienia do innej izby, stwier dzenia odbycia przeszkolenia oraz uchylenia uchwały o duplikacie prawa wykonywania zawodu. Ponadto wydano 752 zarządzenia w sprawie
skreślenia z listy członków ŚIL z powodu: przeniesienia lekarza
do innej izby, śmierci, zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu, upływu terminu ważności prawa, zakazu wykonywania zawodu (orzeczenie środka karnego przez sąd), zawieszenie w wykonywaniu zawodu (zastosowanie środka zapobiegawczego przez
prokuratora), ograniczenia wykonywania zawodu. Rozliczono
punkty edukacyjne 1714 lekarzom i dokonano wpisu w prawo
wykonywania zawodu o dopełnieniu obowiązku doskonalenia
zawodowego. Dokonano wpisu 2153 specjalizacji, doktoratów,
habilitacji, profesur w rejestr komputerowy oraz w dokumencie
prawa wykonywania zawodu. Do rejestru komputerowego wprowadzono 1987 form kształcenia podyplomowego.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej obradowało 156 razy, podejmując 1558 uchwał w tym:
• 152 uchwały w sprawie powoływania zespołów wizytujących
indywidualne i specjalistyczne praktyki lekarskie
• 213 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczących do komisji konkursowych na stanowiska ordynatorskie i dyrektorskie
• 559 uchwał w sprawach finansowych
• 493 uchwały w sprawie dokonania wpisu do rejestru ŚIL
podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy
i lekarzy dentystów
• 58 uchwał w sprawie kierowania na staż podyplomowy
• 20 uchwał w sprawie rekomendowania kandydatów na lekarzy sądowych
• 28 uchwał w sprawie wykreślenia wpisu z rejestru praktyk
lekarskich
• 1 uchwała w sprawie skierowania na przeszkolenie
• oraz 34 uchwały w sprawach różnych.
W omawianym okresie w siedzibie ŚIL przeprowadzono
203 postępowania konkursowe na stanowiska ordynatorskie.
Komisja ds. Konkursów wytypowała:
• 261 przewodniczących komisji konkur sowych na stanowiska ordynatorskie
• 810 przedstawicieli do komisji konkur sowych na stanowiska ordynatorskie
• 45 przedstawicieli do komisji konkur sowych na stanowiska
kierownicze.
W porozumieniu z przewodniczącymi delegatur, Komisja wytypowała 167 przedstawicieli do komisji konkur sowych na stanowiska naczelnych, oddziałowych i przełożonych pielęgniarek
(łącznie 326 oddziałów).
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Wydano 2589 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty, w tym:
• 61 praw wykonywania zawodu dla lekarza i lekarza
dentysty
• 8 wymian dokumentu prawa wykonywania zawodu dla lekarza dentysty
• 110 duplikatów praw wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów
• 1160 ograniczonych praw dla lekarzy i lekarzy dentystów
kierowanych na staże podyplomowe
• 1164 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
po stażu
• 15 prawa wykonywania zawodu dla lekarzy z UE
• 71 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty
dla cudzoziemców
Na prośbę 929 lekarzy i lekarzy dentystów wydano 2021 zaświadczeń „unijnych”.

Komisja przygotowała projekt utworzenia Centrum Kształcenia Lekarzy Pro Medico, którego misją ma być ułatwianie poszczególnym lekarzom i grupom lekarzy wywiązywania się z obowiązku doskonalenia zawodowego. Stosowny projekt uchwały
został przygotowany dla ORL przez Komisję wraz z szczegółowymi regulacjami.
Prezydium na wniosek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego zarejestrowało 77 podmiotów prowadzących szkolenie
podyplomowe oraz podjęło decyzję o akredytacji 1987 form
kształcenia podyplomowego. Lekarzom, którzy z wyróżnieniem
uzyskali tytuł doktora nauk medycznych bądź stopień specjalizacji, przyznano nagrody w łącznej kwocie 36.000 zł.
Członkowie komisji zaopiniowali wnioski 1714 lekarzy i lekarzy
dentystów, którzy rozliczyli się z obowiązku doskonalenia zawodowego w pierwszym okresie rozliczeniowym. W związku z 5-letnią
przerwą w wykonywaniu zawodu lekarza na stosowne przeszkolenie skierowano 21 lekarzy. Przedstawiciele Komisji byli uczestnikami spotkań i posiedzeń Komisji Kształcenia Naczelnej Rady Lekarskiej, Kolegium Kształcenia Podyplomowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Ministerstwa Zdrowia. Sporządzono listy lekarzy, przedstawicieli Okręgowej Rady Lekarskiej, rekomendowanych do uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych, zespołach eksper tów oraz do komisji nadzorujących przebieg Lekarskiego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Przedstawiciele Komisji wielokrotnie brali udział w postępowaniu konkursowym dopuszczającym do rozpoczęcia specjalizacji.
W okresie kadencji odbyło się 7 wspólnych posiedzeń trzech
prezydiów, na których omawiano między innymi przebieg negocjacji dotyczących organizacji czasu pracy lekarzy w placówkach
ochrony zdrowia, możliwość pełnienia samodzielnych dyżurów
przez lekarzy stażystów, ponownego składania ofert AOS
na 2008 rok, szkolenia rezydentów.
W posiedzeniach ORL i Prezydium wzięli udział m. in.:
– Adam Chłond – Starszy Inspektor Pracy
– Aleksandra Sommerlik-Biernat – członek Komisji Stomatologicznej
– Alina Tarczoń – przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej
UW
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– Barbara Szelągowska – Prezes Zarządu Spółki „Dom
Lekarza”
– Bogusław Śmigielski – Marszałek Województwa Śląskiego
– Dorota Rzepniewska – pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów
– dr hab. Maciej Gonciarz
– Gabriela Muś – Dyrektor WSS Nr 5 w Sosnowcu
– Grzegorz Głód – pracownik Akademii Ekonomicznej w Katowicach
– Grzegorz Góral – Przewodniczący Komisji Kultury
– Grzegorz Szpyrka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego
– Jacek Kozakiewicz – Przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego
– Jan Kłopotowski – Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekar skiej
– Jerzy Rdes – Przewodniczący Zespołu ds. staży podyplomowych
– Joanna Romańczyk – Prezes Śląskiej Ligi Walki z Rakiem
– Krzysztof Olejnik – Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
– lekarze ZOZ Świętochłowice: dr Krzysztof Pietraszek, Jolanta
Balicz, Krystyna Horzelska, Marek Pabian, Marcin Świerk,
Jacek Balicz oraz Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Krystyna Szyrocka-Szwed
– Maciej Niwiński – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL
– prof. Aldona Frączkiewicz-Wronka – Akademia Ekonomiczna
– prof. Ewa Małecka-Tendera – Rektor ŚUM
– prof. Krystyn Sosada – Przewodniczący Komisji Bioetycznej
– prof. Przemysław Jałowiecki – Prorektor ds. szkolenia podyplomowego ŚUM
– przedstawiciele firmy Grupa Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o.
– przedstawiciele Firmy KAMSOFT
– Stefan Kopocz – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– Stefan Stencel – Przewodniczący OSL
– Wiesław Duda – Prezes Rady Nadzorczej Spółki „Dom Lekarza”
– Zygmunt Klosa – Dyrektor ŚOW NFZ
– Żywisław Mendel – Przewodniczący Komisji Infor macyjnej,
Redaktor Naczelny Biuletynu „Pro Medico”.
Realizując delegację Ministra Zdrowia w sprawie staży podyplomowych, Prezydium ORL skierowało 1143 absolwentów
akademii medycznych do 169 jednostek ujętych na liście Marszałka Województwa Śląskiego.
W zakresie działalności gospodarczej i usługowej kontynuowała swoją działalność baza noclegowa „Pro Medico” w War szawie. Od momentu jej uruchomienia w roku 2005 z noclegów
skorzystało ponad 7500 osób.
W tym samym czasie przeprowadzono remont budynku w Sosnowcu przy ulicy Szpaków 11, urządzono w nim Dom Lekarza
Seniora. Dokonano rejestracji Fundacji o tej samej nazwie, która
podejmuje działania statutowe dla pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do funkcjonowania tej placówki.
W ramach współpracy z TU Inter Polska pracownicy biura
izby zawierali polisy ubezpieczeniowe OC lekarzy. Z tego tytułu
izba osiągnęła przychód w wysokości 115.383,99 zł.
Na podstawie uchwał podjętych przez ORL rozpoczął funkcjonowanie Ośrodek Kształcenia, który w roku 2008 zorganizował trzy kur sy doskonalące dla lekarzy i lekarzy dentystów,

w których uczestniczyły 182 osoby, dwie edycje kur su Zdrowie
Publiczne, które ukończyły 63 osoby, oraz we współpracy z Komisją Stomatologiczną ŚIL, 9 kur sów doskonalących, w których udział wzięły 1472 osoby. W roku 2009 działalność Ośrodka gwałtownie się rozwinęła – zorganizowano 17 kursów (5 kursów do zorganizowania) i szkoleń dla około 2500 osób.
Na skutek decyzji podjętych w roku 2007 polegających
na zmianie zasady księgowania składek członkowskich z kasowej
na memoriałową obowiązującej od 1.01.2009 r. nastąpił wzrost
skuteczności egzekwowania należności o 17% tj. 742.000 zł.
W czasie V kadencji Komisja Bioetyczna na 47 posiedzeniach zaopiniowała 60 projektów badawczych, w tym 34 eksperymenty medyczne nadzorowane przez koor dynatorów krajowych podlegających naszej komisji ze względu na siedzibę. Pozytywną opinię uzyskały wszystkie projekty, przy czym w 7 przypadkach były one uwarunkowane wprowadzeniem istotnych
zmian. Osiemnaście eksperymentów zwolniono z opłat, z uwagi
na to, że były przeprowadzane przez nasze Koleżanki i Kolegów
w ramach doktoratów.
W omawianym okresie 470 ośrodków działających na terenie właściwości terytorialnej naszej Komisji Bioetycznej uzyskało pozytywne opinie dotyczące 346 projektów badawczych.

Komisja Prywatnych Praktyk wydała 2098 zezwoleń na wykonywanie prywatnych praktyk lekarskich w tym:
• 882 zezwolenia na prowadzenie indywidualnej praktyki lekar skiej (w tym 679 wyłącznie w miejscu wezwania przez
pacjenta)
• 1216 zezwoleń na prowadzenie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekar skiej (w tym 876 wyłącznie w miejscu wezwania przez pacjenta)
• oraz 27 zezwoleń na prowadzenie grupowej praktyki lekarskiej.
Ponadto wydano 774 zezwolenia na wykonywanie praktyk lekar skich w tzw. dodatkowej lokalizacji oraz przedłużono ter min ważności dla 129 praktyk. Powołano 1328 zespołów wizytacyjnych. Z rejestru praktyk prywatnych skreślono 2311
gabinetów.

W okresie sprawozdawczym Komisja Socjalno-Bytowa
na 85 posiedzeniach przyznała 669 zapomóg losowych, 72 zapomogi pośmiertne (na łączną kwotę 668.735,45 zł), 1068 pożyczek z funduszu socjalnego (na łączną kwotę 10.963.000 zł).
Prezydium ORL przyznało stypendia dla 128 dzieci po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach (na kwotę 651.000 zł).
W ramach działalności charytatywnej Prezydium udzieliło
pomocy Stowarzyszeniu na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES”
w łącznej wysokości 12.000 zł.
Zgodnie z delegacją rozporządzenia Ministra Zdrowia, Prezydium ORL zaopiniowało kandydatury 17 osób wytypowanych
na stanowiska konsultantów wojewódzkich w poszczególnych
dziedzinach medycyny. Jednocześnie rozpoczęto opiniowanie
kandydatów na kierowników klinik i zakładów naukowych powoływanych przez Uniwersytet Medyczny.
W roku 2008 Prezydium ORL prowadziło negocjacje z bankami i firmami w celu pozyskania sponsora, który współfinansowałby proces wydania legitymacji dla lekarzy i lekarzy denty-
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stów. Ostatecznie podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Informatycznym KAMSOFT. Legitymacji nadano oprócz funkcji identyfikacyjnej formę użytkową pozwalającą na elektroniczną rejestrację punktów edukacyjnych.
Komisja Informacyjna przygotowała do druku 44 numery
pisma „Pro Medico”. Na jego łamach poruszano szereg kwestii
dotyczących bieżących wydarzeń oraz problemów nur tujących
środowisko lekarskie.
Członkowie Komisji ds. Kultury aktywnie działali na niwie literackiej, muzycznej, filmowej i plastycznej. Koledzy literaci odnosili sukcesy w Unii Polskich Lekarzy Pisarzy, przyczynili się znacznie do redakcji i wydania I Almanachu twórczości lekarskiej. Koledzy malujący i fotografujący prezentowali swoje prace na wystawach, które organizowali na terenie Domu Lekarza, biorąc także
udział w przedsięwzięciach o zasięgu ogólnopolskim. Współorganizowali I Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Okiem Eskulapa”.
Konkurs ten zakończony został organizacyjnym sukcesem, uzyskał uznanie w oczach uczestników, obser watorów i władz izbowych. Działalność muzykujących lekarzy obejmowała tradycyjne,
coroczne koncer ty świąteczno-noworoczne i „Pro Memoria” oraz
liczne prezentacje poza Domem Lekarza, także dla środowisk pozamedycznych. Dzięki współpracy z zawodowymi ar tystami estrady doskonalili umiejętności sceniczne i prezentowali coraz wyższy
poziom ar tystyczny. Dyskusyjny Klub Filmowy działał w ramach
comiesięcznych spotkań członków komisji i stałych miłośników
elitarnego kina. W mijającej kadencji odbyło się 36 projekcji filmowych. Komisja ds. Kultury na stałe zaistniała w biuletynie „Pro
Medico”. Pewną tradycją stały się coroczne, wyjazdowe plenery
ar tystyczne w Zakopanem. Organizowano koncer ty na terenie
szpitali oraz wspólne przedsięwzięcia ar tystyczne z aktorami Teatru „Witkacego”. Na kanwie tych plenerów zrodziła się bliska
współpraca członków komisji kultury i zdrowia publicznego.
W ramach działania Komisji ds. kontaktów z NFZ odbywały
się wielokrotne spotkania z pracownikami Funduszu w sprawie
konsultacji w zakresie nowelizacji i wprowadzania istotnych
zmian w przepisach, a zwłaszcza w prowadzeniu dokumentacji
medycznej. Omawiane w okresie 2005-2008 z przedstawicielami NFZ zagadnienia to:
1. rehabilitacja kardiologiczna
2. profilaktyczne programy zdrowotne finansowane przez OW
NFZ
3. lecznictwo szpitalne Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 2006-2009 r.
Okres działalności komisji w latach 2008-2009, to sytuacja
odmienna związana ze zmianą finansowania procedur wysoko-

Jak co roku, delegaci minutą ciszy uczcili pamięć
lekarzy, którzy odeszli w 2009 roku:
Andrzej Chudzik
Jadwiga Górniak
Stanisław Jakubowski
Anna Jędrzejczyk
Elżbieta
Kiszkurno-Odorkiewicz
Maria Makiełła-Sobas
Henryk Myrcik
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Edward Nolewajka
Anna Pikuła
Marek Sosinowski
Piotr Stachoń
Tomasz Stanisławski
Anna Struk
Stefan Strzelczyk
Irena Westfal

specjalistycznych i przeszczepów, a brakiem środków na ten cel
w planie finansowym, jak też w innych źródłach. Kwestią nader
często poruszaną była również sprawa druków recept o wysokim stopniu zabezpieczeń, gdyż pakiet rozporządzeń Minister stwa Zdrowia w sprawie recept, wykazów i cen urzędowych oraz
limitów cen leków refundowanych budzi zaniepokojenie środowiska lekarskiego.
Komisja ds. BIP i strony internetowej dbała o stałe uaktualnianie treści zawar tych na naszej stronie. Komisja współpracuje z biurem ŚIL, innymi komisjami i Prezydium w celu pozyskiwania możliwie najpełniejszych infor macji, istotnych nie tylko
dla członków samorządu lekarskiego.
Komisja ds. Młodych Lekarzy w okresie będącym przedmiotem sprawozdania zebrała się dwunastokrotnie. Przedstawiciele Komisji, a także chętni lekarze stażyści spoza Komisji wzięli
czynny udział we wszystkich organizowanych w tym okresie Ogólnopolskich Konferencjach Młodych Lekarzy. Zorganizowano 4
spotkania integracyjne, w których z roku na rok brała udział coraz większa liczba lekarskiej młodzieży. Podczas upływającej kadencji Komisja opracowała 2 stanowiska: na temat projektu nowelizacji rozporządzenia o specjalizacjach lekar skich oraz
w sprawie przyznawania nagród za uzyskanie specjalizacji.
W 2006 roku odbyły się dwa spotkania Komisji Stomatologicznej, na których wyznaczono podstawowe kierunki działania
Komisji na całą kadencję:
1. Rozwiązanie trudności związanych z ustawicznym kształceniem stomatologów i gromadzeniem punktów edukacyjnych
2. Pobudzenie aktywności środowiska lekarzy dentystów w samorządzie lekarskim
3. Nawiązanie współpracy z komisjami stomatologicznymi izb
lekar skich działających na terenie województwa śląskiego
(Częstochowską i Beskidzką)
4. Nawiązanie kontaktów z Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami WO NFZ, na którym przedstawiono uwagi dotyczące zasad kontraktowania usług
stomatologicznych na 2008 rok, realnej wyceny procedur stomatologicznych, zmniejszenia kontraktów z 120.000 do 90.000
punktów na etat, co skutkowało zawarciem większej ilości kontraktów. Przyjęto sześć stanowisk dotyczących procedur stomatologicznych kontraktowanych przez NFZ oraz ich wyceny. Zaprotestowano przeciw dumpingowym dopłatom do ponad standardowych
świadczeń stomatologicznych oraz zrównaniu przy zawieraniu
umów lekarzy bez specjalizacji z posiadającymi pierwszy stopień
specjalizacji. Komisja skupiała się przede wszystkim na aktywnym
włączeniu się w szkolenie ustawiczne lekarzy dentystów zrzeszonych w ŚIL. Zorganizowano 15 spotkań koleżeńskich grup samokształcenia, w których wzięło udział ok. 2000 kolegów dentystów.
Ponadto zorganizowano również 155 kursów, na których przeszkolono łącznie 2837 lekarzy dentystów.
Aktualności dotyczące działania Komisji są zamieszczane na redagowanej przez jej członków stronie internetowej oraz w stałej rubryce w biuletynie Pro Medico. Zacieśniono również współpracę
z Śląskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.
Komisja Zdrowia Publicznego w minionej kadencji odbyła 22 posiedzenia. Na spotkaniach tych omawiano:
– stan zdrowia mieszkańców woj. śląskiego ze szczególnym
uwzględnieniem zachorowalności wśród noworodków i dzieci
oraz profilaktyki i promocji zdrowia.
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– najważniejsze zagrożenia dla kondycji zdrowotnej młodego
pokolenia (otyłość, wady postawy, schorzenia kręgosłupa, zaburzenia wzroku).
– problemy związane z pomocą medyczną w trakcie wypadków
komunikacyjnych i wzajemną koordynacją służb ratowniczych.
– organizacja docelowej sieci szpitali psychiatrycznych
– organizacja świadczeń w szpitalnych izbach przyjęć
– przygotowano wspólnie z Komisją Etyki stanowisko przyjęte
następnie przez Okręgową Radę Lekarską.
– likwidacja Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego (członkowie Komisji z niepokojem przyjęli informację o zamiarze i późniejszej likwidacji Centrum).
Komisja zajmowała także stanowiska w sprawach zleconych
przez Prezydium ORL, m.in. dot. planowanych zmian strukturalno-organizacyjnych w niektórych zakładach opieki zdrowotnej
(Mikołów, Będzin). Na bieżąco interesowała się przebiegiem protestu środowisk medycznych mającego na celu wzrost nakładów na ochronę zdrowia, a w konsekwencji wzrost wynagrodzeń
lekarskich. Członkowie Komisji uczestniczyli w wielu działaniach
podejmowanych przez organy wojewódzkie i naczelne samorządu lekar skiego. Dla podkreślenia roli aktywizacji pozazawodowej (także wśród lekarzy) wspólnie z Komisją Spor tu zorganizowano I Mistrzostwa Lekarzy woj. śląskiego w tenisie stołowym
połączone z turniejem rodzin lekarskich w Zabrzu-Mikulczycach.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, udział wzięło 28
osób, podzielonych na grupy wiekowe. Rozdano pamiątkowe
medale i dyplomy.
W trakcie V kadencji Komisja ds. Etyki Lekar skiej na 33
posiedzeniach rozpatrywała 90 spraw.
Komisja za najważniejszy kierunek swego działania uznała
propagowanie zasad etycznych w środowisku lekar skim, co realizowano nie tylko poprzez rozpatrywanie indywidualnych skarg
lekarzy, ale również przez opracowywanie stanowisk w sprawach
ogólnych dotyczących zachowania się lekarzy w obowiązującym
systemie opieki zdrowotnej. W okresie szczególnego napięcia
strajkowego w środowisku lekar skim, opracowano szereg stanowisk (m. in. także z Komisją Zdrowia Publicznego) dotyczących zachowania się lekarzy, ordynatorów i dyrektorów szpitali
podczas akcji protestacyjnych oraz sytuacji szczególnie drastycznych związanych z koniecznością ewakuacji pacjentów całych oddziałów szpitalnych. Opracowano i opublikowano też stanowiska: dotyczące dostrzeżonych przypadków naruszania zasad etycznych przez dyrektorów niektórych jednostek opieki
zdrowotnej i kierownictwa samorządowego podczas rozwiązywania umów o pracę z lekarzami, a także stanowisko wyjaśniające wątpliwości dotyczące prawa do pełnienia dyżurów lekar skich jeszcze przed zakończeniem realizacji programów specjalizacyjnych. Większość stanowisk komisji była prezentowana na posiedzeniach ORL, a część omawiana lub publikowana w biuletynie „Pro Medico”. Istotnym osiągnięciem Komisji
w V kadencji było zorganizowanie Konferencji Naukowo-Szkoleniowej p. t. „Zgoda pacjenta...”, w której wśród wykładowców
wzięli udział prominentni przedstawiciele etyki, filozofii, prawa
i medycyny z Uniwersytetów w Warszawie i Katowicach, Śląskiego Uniwer sytetu Medycznego, wiodących ośrodków śląskich
szpitali wojewódzkich oraz Komisji ds. Etyki Lekar skiej. Drugą
Konferencję Naukowo-Szkoleniową zor ganizowano wspólnie
z Oddziałem Śląskim Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Oddziałem Śląskim Polskiego Towarzystwa Lekar skiego

p. t. „Niepłodność – trudny problem zdrowia publicznego”, wpisując się – przy braku jednoznacznych poglądów medycznych
i przepisów prawnych – w rozwijającą się ogólnopolską dyskusję na temat sztucznego zapłodnienia, przedstawiając naprotechnologię jako alternatywę dla metody In vitro. I w tej Konferencji wzięli udział najbar dziej merytorycznie kompetentni
przedstawiciele tematu z Warszawy, Białegostoku, Lublina i Katowic.
Komisja Finansowa w okresie V kadencji zbierała się 2 razy
do roku. Opiniowano wykonanie budżetu za poszczególne lata,
plany budżetu na lata kolejne oraz przesunięcia w budżetach.
Przedmiotem spotkań Komisji było wydawanie opinii dot. ofert
na wykonawstwo prac remontowych w Domu Lekarza Seniora
oraz ocena stanu wykonania remontu.
Głównym zadaniem Komisji Spor tu i Rekreacji była integracja środowiska lekarskiego poprzez organizowanie czynnego
wypoczynku i zawodów spor towych dla lekarzy i lekarzy dentystów, ich rodzin i przyjaciół. Nasza Izba organizowała w mijającej kadencji zawody o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym,
do których należy zaliczyć: Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach -Ustroń, Otwar te Mistrzostwa Śląska w Tenisie – Bytom,
Regaty Żeglarskie o Puchar Prezesa ŚIL -Rybnik, Regaty Żeglarskie „O nic” – Boguchwałów, Mistrzostwa Śląska w Piłce Nożnej, Mistrzostwa Polski Lekarzy w Kolar stwie Gór skim – Żywiec
(wspólnie z Beskidzką Izbą Lekarską). Wspólnie z Komisją Zdrowia Publicznego zor ganizowano I Mistrzostwa Śląska Lekarzy
w Tenisie Stołowym-Zabrze. Ponadto Komisja wspomagała finansowo drużyny oraz kilkudziesięciu lekarzy-spor towców reprezentujących naszą Izbę i kraj w zawodach rangi światowej
i europejskiej, którzy odnieśli wiele cennych sukcesów. Przy Komisji powstały koła entuzjastów spor tów motorowych.
Głównym celem Komisji ds. Prywatyzacji w minionej kadencji
była popularyzacja zagadnień dotyczących przekształceń własnościowych obiektów służby zdrowia, działalność informacyjna w oczekiwaniu na rozwiązania systemowe i uczestnictwo w szkoleniach w tym zakresie, gdyż kolejne oświadczenia administracji
państwowej o konieczności utrzymania publicznej służby zdrowia,
deklaracje o likwidacji NFZ, o finansowaniu centralnym, o likwidacji szpitali wymagały bieżącej weryfikacji i przekazywania zainteresowanym informacji o działaniach Ministerstwa Zdrowia oraz samorządów terytorialnych. Komisja utrzymywała stałe kontakty
z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miasta Katowice w celu pozyskiwania
informacji o restrukturyzacji podmiotowej tzn. likwidacji, sprzedaży
kompleksowej wybranych obiektów służby zdrowia i przekazywania
ich na rzecz podmiotów realizujących cele publiczne. Zainteresowanym lekarzom w trybie inter wencyjnym, a więc w przypadkach,
gdy mogli być stroną postępowania, wyjaśniano zasady prywatyzacji konkretnych przychodni i zakładów opieki zdrowotnej oraz
udzielano wyjaśnień nt. powoływania spółek prawa handlowego
i użyteczności publicznej, przekazywania obiektów w formie darowizny na rzecz podmiotów realizujących cele publiczne i o innych
przekształceniach obiektów służby zdrowia.
W ramach Komisji omawiano inicjatywy rządu zgłoszone jako
pakiet „ustaw zdrowotnych”, uczestniczono w konferencjach nt.
organizacji zakładów opieki zdrowotnej w obliczu przekształceń
struktury własnościowej, systemu opieki zdrowotnej i ochronie
zdrowia po akcesji do UE. W 2007 roku Komisja zorganizowała
w Domu Lekarza konferencję pt. „Restrukturyzacja i prywatyzacja
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w ochronie zdrowia”, której zadaniem była popularyzacja tych zagadnień.
W minionej kadencji Komisja ds. Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu podjęła kontakt z Ministrem
Zdrowia prof. Z. Religą, który złożył wizytę naszej izbie oraz dwukrotnie przyjął delegację Prezydium ORL w MZ. Na spotkaniach
tych przedstawiono aktualne problemy naszego środowiska lekarskiego sugerując sposób ich rozwiązania. Omówiono propozycje rozwiązania stopni naukowych (dr med. i dr n. med.), aby dorównać do drogi zdobywania tytułu doktora nauk medycznych
w krajach UE. Komisja wzięła udział w spotkaniu z Minister Zdrowia dr E. Kopacz. W 2008 r. doszło do spotkania z przedstawicielami pozarządowych organizacji pacjenckich działających w Koalicji „Salus Silesia”, z Prezesem Śląskiej Ligi Walki z Rakiem, Prezesem Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Doszło również
do spotkania z władzami ŚUM reprezentowanego przez Rektora
– prof. Ewę Małecką-Tenderę i prof. Przemysława Jałowieckiego
– Prorektora ds. szkolenia podyplomowego. Komisja zorganizowała kursy języka angielskiego i niemieckiego dla początkujących
i zaawansowanych, które odbywały się w Domu Lekarza.
Komisja Emerytów i Rencistów zbierała się 5-6 razy w roku
w celu omawiania spraw bieżących, organizacyjno-korporacyjnych oraz w sprawach realizowania przyjętych założeń komisji.
W ciągu ostatnich 4 lat pracy Komisja osiągnęła znaczące
sukcesy, m. in.:
1) plan zakupu i adaptacji Domu Lekarza Seniora zostały zrealizowane przez ŚIL dzięki wieloletnim staraniom i sugestiom
w tej sprawie
2) zostały wydane przez Okręgową Radę Lekar ską legitymacje
korporacyjne z adnotacją o posiadaniu statusu lekarza, lekarza dentysty emeryta
3) par tycypowano w wydatkach dot. urządzenia Domu Lekarza
Seniora, tj. przekazano 61.200 zł z przyznanego Komisji rocznego funduszu
4) utworzono Klub Lekarza Seniora przy ŚIL (który obecnie jest
w trakcie ostatecznego organizowania się – do tej pory odbyły się dwa spotkania klubowe z dużą frekwencją zainteresowanych Koleżanek i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów)
5) zaplanowano i zrealizowano powołanie Fundacji Dom Lekarza Seniora
6) zaplanowano także pomoc w utrzymaniu w/w Domu, angażując się w społeczne działania mające na celu uzyskanie
środków finansowych przez propagowanie w swoich środowiskach pracy i zamieszkania idei wsparcia Lekarzy Emerytów
i Rencistów
Komisja zorganizowała 8 spotkań okolicznościowych, w których uczestniczyło ok. 1000 lekarzy. Oprawę muzyczną spotkań
zapewniła Komisja ds. Kultury.
Członkowie Komisji ds. Farmakoterapii i Leków czynnie
uczestniczyli w pracach Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii NRL, gdzie analizowali nadsyłane projekty ustaw i rozporządzeń, a następnie przygotowywali robocze projekty stanowisk NRL lub jej Prezydium (w szczególności projekt ustawy
– prawo far maceutyczne, projekt ustawy o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych a także ustaw modyfikujących; ponadto projekt rozporządzenia o receptach lekarskich i przede wszystkim projekty
rozporządzeń o lekach refundowanych).
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Powołany w czerwcu 2007 r. przez ORL Pełnomocnik ds.
zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów przyjął 15 lekarzy z różnymi problemami. W przypadku 5 lekarzy prowadził regularne spotkania. Ustalał miejsce w ośrodkach odwykowych stacjonarnych
i ambulatoryjnych, monitorował stan zdrowia i postępy w leczeniu, a także udzielał porad rodzinom uzależnionych lekarzy i lekarzy dentystów.

D

ziałalność ORL w dużej mierze zdominowały kwestie związane z poprawą warunków pracy i płacy lekarzy. Rok 2006
rozpoczęliśmy przedstawieniem naszego stanowiska
w sprawie podwyższenia wynagrodzeń na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Podjęcie uchwał przez Zjazd Krajowy opar tych m.in. na treści naszego stanowiska spowodowało szereg działań protestacyjnych mających na celu wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych. Widomym symbolem podejmowanych przez nas działań stały się ulotki i plakaty naszego autorstwa, ukazujące m.in.
twarz zmęczonej koleżanki i poziom naszych zarobków. W naszej
argumentacji korzystaliśmy z danych rapor tu Światowej Organizacji Zdrowia poświęconego kryzysowi zasobów ludzkich ochrony
zdrowia oraz danych z dostarczonych nam przez przedstawicieli
Okręgowej Rady Lekarskiej i Delegatur ŚIL „pasków”. Przystąpiliśmy również do Śląskiego Komitetu Pracowników Ochrony Zdrowia. Kalendarium protestu na bieżąco zamieszczaliśmy na stronach internetowych ŚIL i w biuletynie „Pro Medico”.
Logicznym następstwem zaangażowania Izby w akcję protestacyjną była próba określenia jej skuteczności. Na październikowym posiedzeniu Rady, Przewodniczący przedstawił informację o realizacji ustawy z dnia 22.07.2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń
w jednostkach opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego. W szpitalach trwały wówczas jeszcze negocjacje, ale było już wiadomo, że w 45% spośród nich wszystkim pracownikom
przyznano podwyżki w jednakowej wysokości, w 54% szpitali
– zostały one włączone do podstawy wynagrodzenia. W 22%
szpitali podwyżki wyniosły mniej niż 30% (16% najniższa podwyżka), a dla 43% szpitali podwyżki wyniosły ok. 30%, natomiast dla 36% szpitali podwyżki wyniosły ok. 40%.
Począwszy od października 2006 roku odbył się szereg spotkań, najpierw Prezydium a potem jego przedstawicieli, z ówczesnym Ministrem Zdrowia, Zbigniewem Religą, lub przedstawicielami ministerstwa działającymi w jego imieniu. Przedmiotem dyskusji był szereg problemów dotyczących m. in.: realizacji
w/w ustawy z 22 lipca 2006 r., o dobrowolnej przynależności
do izb lekarskich, nieskuteczności działania OROZ i OSL, refundacji kosztów poniesionych przez izbę na czynności przejęte
od administracji państwowej, problemu kształcenia podyplomowego lekarza: ewidencji punktów szkoleniowych oraz sprawy wynagrodzenia za pracę kierowników i opiekunów specjalizacji,
zmiany w systemie edukacji w Akademii Medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem „uwolnienia” i finansowania doktoratów,
konkur sów ordynator skich i wprowadzenia zapisu dotyczącego
konieczności zatrudnienia wybranego kandydata, wprowadzenia
zapisu dotyczącego możliwości zakupu leków przez praktyki lekarskie w hur towniach farmaceutycznych, rozliczania pacjentów
przez NFZ w transzach miesięcznych, systemu rozliczeń pomiędzy Komisjami Bioetycznymi. Spotkania i robocze uzgodnienia
na szczeblu poszczególnych depar tamentów Ministerstwa Zdro-
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wia pozwoliły między innymi na wprowadzenie do przepisów prawa zmian postulowanych przez Śląską Izbę Lekarską.
Przez cały 2006 rok intensywnie współpracowaliśmy z mediami, które w przedstawianiu wielu spraw niejednokrotnie kierowały się sensacją i wymagały od nas szybkiej reakcji. ORL
i Prezydium nie pozostawiały tych zdarzeń bez echa i w zależności od sytuacji wyrażały swoje stanowisko zarówno w stosunku
do działań mediów, jak też postępowań lekarzy.
W uzasadnionych przypadkach sięgano po środki prawne.

B

ardzo istotne kwestie pojawiające się na przestrzeni roku 2007 w pracy ORL to m. in. problemy uzależnień w środowisku lekarskim oraz czasu pracy lekarzy. Konferencją
zorganizowaną przez Izbę 24 lutego 2007 r. „Alkoholizm lekarza
zagrożeniem dla pacjenta i samego lekarza” rozpoczęliśmy publiczną dyskusję nad tym trudnym zagadnieniem. Wzrosła liczba spraw prowadzonych w komisjach orzekających o zdolności
lekarza do wykonywania zawodu. Niektóre z nich wywołały żywy
oddźwięk w środowisku i były obszernie komentowane przez media, co można poczytać za przełamanie negatywnej aury towarzyszącej do tej pory tego typu sprawom. Istotnym etapem zorganizowania sys temu wspar cia dla lekarzy zmagających się
z problemem uzależnienia od alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych, było powołanie pełnomocnika ds. zdrowia
lekarzy.
19 paździer nika podczas konferencji Oddziału Śląskiego
STOMOZ, a następnie 21 listopada na konferencji „Har monogram czasu pracy na oddziałach szpitalnych” dyskutowaliśmy,
korzystając z pomocy prof. Zdzisława Kubota z Zakładu Prawa
Pracy Uniwersytetu Wrocławskiego, o problemie czasu pracy lekarzy w zakładach opieki zdrowotnej. Na przestrzeni kilku miesięcy starano się gromadzić w izbie w miarę kompletne dane
dotyczące wprowadzania nowych systemów pracy w szpitalach.
Nierozłącznie z zagadnieniem czasu pracy wiąże się problem
wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy. Przedstawiciele Śląskiej Izby
Lekar skiej brali aktywny udział w negocjacjach dotyczących
wzrostu płac w wielu jednostkach, a izba za pośrednictwem delegatur zbierała informacje na temat postępu tego procesu.
Kontynuowaliśmy prace nad problemem braku kadr medycznych w niektórych specjalnościach na terenie działania ŚIL.
Opracowanie „Struktura zatrudnienia lekarzy i lekarzy dentystów w Śląskiej Izbie Lekar skiej – stan aktualny i prognozy
na rok 2022” zostało przedstawione w sierpniu 2007 r., podczas Letniej Szkoły Zdrowia Publicznego w Wenecji oraz w czasie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego „Środowisko człowieka a jego zdrowie” w Kielcach, we wrześniu 2007 r.
Mimo oczywistych wyników tej analizy, wskazujących na możliwość znacznego niedoboru specjalistów w wielu dziedzinach
medycyny w per spektywie najbliższych kilkunastu lat, problem
wydaje się być nadal ignorowany przez instytucje odpowiedzialne za ustalanie polityki doskonalenia podyplomowego lekarzy.
Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami Prezydium, Śląska Izba
Lekar ska powinna wziąć czynny udział w inicjowaniu procesów
opracowania założeń polityki zdrowotnej w regionie, szczególnie
w zakresie zasobów kadr lekar skich. Jest to niewątpliwie zgodne z powszechnymi trendami regionalizacji polityki zdrowotnej
we wszystkich państwach członkowskich UE. Płaszczyzną tych
działań może być nawiązanie współpracy z Akademią Ekono-

miczną w Katowicach, co zostało wstępnie omówione na jednym z posiedzeń Prezydium.
W 2007 roku udało się uzyskać korzystne rozstrzygnięcie
w dwóch sporach sądowych, które Izba prowadziła od wielu lat
w obronie honoru lekarzy i godności samorządu.
W trakcie kadencji Komisja Organizacyjna przeprowadziła
łącznie cztery edycje regat żeglarskich „O NIC” na zalewie w Boguchwałowicach. W ramach prac Komisji Or ganizacyjnej, we
współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową, zorganizowano studia podyplomowe przeznaczone dla osób zarządzających w ochronie zdrowia, a w szczególności or dynatorów lub
kandydatów na tę funkcję. Obecnie trwa piąta edycja i nabór
do edycji szóstej, która ma rozpocząć się od marca 2010 roku.
Śląska Izba Lekarska od lat angażuje się czynnie w kształcenie kadr ochrony zdrowia, stąd w dobie intensywnych przemian
w strukturze organizacji systemu ochrony zdrowia, gdy szczególnego znaczenia nabiera aspekt podwyższania kwalifikacji kadry
zarządzającej w tym sektorze, we współpracy z Akademią Ekonomiczną i Fundacją SALVEO zainicjowano przedsięwzięcie o nazwie
„Akademia Umiejętności Menedżerskich w Ochronie Zdrowia”.
Projekt realizowany jest we współpracy z Katedrami Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego oraz Zarządzania Publicznego Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Za stronę merytoryczną projektu jest odpowiedzialna Rada Programowa, w której skład wchodzą dr n. med. Maciej Hamankiewicz – przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach, prof. AE dr hab. Teresa Kraśnicka – kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego oraz prof.
AE dr hab. Aldona Frączkiewicz -Wronka – kierownik Katedry Zarządzania Publicznego.
Zakończono badania statusu socjo-ekonomicznego lekarzy
i lekarzy dentystów – członków Śląskiej Izby Lekar skiej we
współpracy z Akademią Ekonomiczną w Katowicach. Raport
z badań został opublikowany na stronie internetowej ŚIL, a wyniki omówiono w „Pro Medico”. Badanie to stanowi kontynuację
opracowania „Lekarze 2000” z roku 1997, wykonanego na
zlecenie ŚIL.
Komisja Or ganizacyjna zainicjowała ponadto złożenie 2
wniosków o dofinansowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet 8.1.1:
– „Pro Doctore” – Projekt wspierający rozwój kadr medycznych
w województwie śląskim (Zdrowie Publiczne – dla 240 lekarzy
i lekarzy dentystów; realizacja przewidziana na 2 lata)
– MedElearn- e-learning dla lekarzy i lekarzy dentystów (3 kursy
na platformie e-learningowej – 1 dla dentystów; 1 dotyczący
gastroenterologii, 1 dotyczący chorób wewnętrznych – przeznaczone dla 3.000 lekarzy i lekarzy dentystów). Śląska Izba
Lekar ska uzyskała do pierwszego projektu dofinansowanie
w wysokości 489.328,72 zł co pokrywa całość kosztów. Drugi
wniosek nie zyskał akceptacji WUP. Obecnie, w ramach projektu, trwa pierwsza edycja kur su „Zdrowie Publiczne”, obowiązkowego w toku specjalizacji.
Festiwal „Ave Maria” wpisał się na stałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych ŚIL. Co roku towarzyszyły nam świeże
wrażenia ar tystyczne – począwszy od recitalu Jacka Wójcickiego, poprzez arcydzieła Giacomo Pucciniego, znakomite wykonanie „Requiem” Giuseppe Verdi’ego „Halkę” Stanisława Moniusz-
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ki, aż po brawurowe interpretacje „Mocy przeznaczenia” i „Messa di gloria” w czasie dziesiątej, jubileuszowej edycji festiwalu.
W dniach 8-9 listopada 2008 r. został zorganizowany I Ogólnopolski Kongres Szpitalnictwa i Wysokich Technologii Medycznych. Patronat honorowy objęli: Mar szałek Województwa Ślą-

skiego, Wojewoda Śląski, Prezydent Miasta Katowice oraz Arcybiskup Metropolita Katowicki. Zamysłem or ganizatorów było,
aby stał się on forum do przedstawienia najnowszych zdobyczy
medycyny w wybranych zakresach ale także szeroko pojętych
aspektów or ganizacyjnych wynikających nie tylko z dokonań

Okręgowa Komisja Rewizyjna
Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący:
Członkowie:

w obecności:
Przewodniczącego ORL:
Skarbnika ORL:
Dyrektora Biura ŚIL:
Głównego Księgowego ŚIL:

Krzysztof Olejnik
Beata Błońska-Górska
Ryszard Michalik
Józef Niegłos
Zbigniew Rok
Macieja Hamankiewicza
Jana Cieślickiego
Wandy Galwas-Prasałek
Róży Wróbel

Okręgowa Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdziła, że ŚIL w badanym okresie uzyskała przychody w wysokości 5.909.892,78 zł, co stanowi 71%
war tości zaplanowanej w budżecie. Przychody izby obejmują:
– przychody ORL – 5.217.252,96 zł tj. 80% war tości zaplanowanej
– wpływy z tytułu realizacji staży podyplomowych
– 57.960 zł tj. 21% war tości zaplanowanej
– działalność gospodarczą – 347.382,05 zł tj. 58% war tości zaplanowanej
– wpływy z tytułu reklam – 91.775,81 zł tj. 68% war tości
zaplanowanej
– wpływy do Komisji Bioetycznej – 195.521,96 zł tj. 217%
war tości zaplanowanej
Do dnia przeprowadzenia kontroli do Śląskiej Izby Lekarskiej
nie wpłynęły żadne środki z MZ tytułem refundacji kosztów
poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od administracji państwowej. Powyższe wynika z faktu, że Prezydium ORL
nie zaakceptowało przesłanej przez MZ umowy, w której zaproponowano – podobnie jak w latach ubiegłych – kwotę pokrywającą zaledwie 1/3 poniesionych kosztów. Na najbliższym posiedzeniu ORL podejmie decyzję o przyjęciu tej kwoty, bądź też dochodzeniu pełnej refundacji kosztów nawet na drodze sądowej.
Zaplanowana wartość przychodów z tytułu realizacji staży podyplomowych wpłynie do Śląskiej Izby Lekarskiej po całkowitym rozliczeniu cyklu szkoleń dla lekarzy stażystów. Została ona bowiem zagwarantowana w umowie pomiędzy urzędem marszałkowskim i izbą.
W omawianym okresie nie uzyskano przewidywanych przychodów w działalności gospodarczej, szczególnie:
– w bazie noclegowej
– Domu Lekarza Seniora, który jeszcze nie rozpoczął działalności.
Głównym celem utworzenia bazy noclegowej w War szawie
było zapewnienie lekarzom szkolącym się w War szawie tanich
noclegów. Wyniki ekonomiczne w tym przypadku były sprawą
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drugoplanową. Dlatego Okręgowa Komisja Rewizyjna nie widzi
powodów, aby zmieniać zasady rozliczania tej działalności.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z war tością kosztów poniesionych przez izbę w okresie 9 miesięcy br.
Na finansowanie działalności w okresie 9 miesięcy OZL przewidział kwotę 5.966.721 zł, natomiast wydano 4.519.926,92 zł
tj. 75,8%. W odniesieniu do budżetu rocznego, poniesione koszty stanowią 56,8%. Oszczędności uzyskano we wszystkich działach, z wyjątkiem Komisji Bioetycznej, która finansowana jest ze
środków zgromadzonych w latach ubiegłych. Analiza kosztów
i przychodów ŚIL w badanym okresie 9 miesięcy 2009 roku wykazała dodatni wynik finansowy w wysokości 1.389.965,86 zł.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z prośbą
OIL w Warszawie o udzielenie pożyczki w wysokości 2.000.000 zł
na okres 5 lat. Kwota ta zostanie przeznaczona na nową siedzibę
izby. W projekcie umowy zawar to podwójne zabezpieczenie
udzielonej pożyczki poprzez zastosowanie weksla inblanco oraz
hipoteki łącznej (kaucyjnej i zwykłej) na nieruchomościach stanowiących własność OIL w Warszawie. Wysokość odsetek zostanie ustalona w wysokości przewyższającej odsetki bankowe.

Okręgowa Komisja Rewizyjna:
– pozytywnie ocenia wykonania budżetu uchwalonego
przez XXVII OZL w okresie 9 miesięcy 2009 roku,
– pozytywnie ocenia rozliczenie zadania inwestycyjnego Domu
Lekarza Seniora
– akceptuje politykę ORL w zakresie korzystania z bazy noclegowej w Warszawie
– zaleca ORL zaktywizowania Zarządu Fundacji Domu Lekarza
Seniora do działań mających na celu pozyskiwanie środków
na funkcjonowanie obiektu Domu Lekarza Seniora
– poddaje pod rozwagę ORL możliwość nawiązania współpracy z innymi kor poracjami zawodowymi, w celu zasiedlenia
Domu Lekarza Seniora, względnie w pierwszym okresie działalności traktowanie obiektu jako bazy hotelowej
– nie wnosi zastrzeżeń do propozycji Prezydium ORL udzielenia
OIL w War szawie pożyczki w wysokości 2 mln zł na okres
5 lat, jednocześnie zobowiązuje ORL do należytego zabezpieczenia w umowie interesów ŚIL
– zaleca ORL kontynuację działań zmierzających do uzyskania
pełnej refundacji kosztów poniesionych w związku z realizacją zadań przejętych od administracji państwowej
– stwierdza z uznaniem, że w latach 2005-2009 działalność
finansowa izby była prowadzona z należytą starannością
– wnosi do XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wybor czego
Zjazdu Lekarzy o udzielenie absolutorium ORL z działalności
w roku 2009 oraz w całej kadencji.

SPRAWOZDAWCZO–WYBORCZY ZJAZD LEKARZY
W związku z kończącą się V kadencją, Okręgowa Komisja Rewizyjna dokonała również oceny wyników finansowych osiąganych w poszczególnych latach oraz w ujęciu zbiorczym. W żadnym z okresów sprawozdawczych nie stwierdzono ujemnego wyniku finansowego. Nastąpił znaczny wzrost majątku izby (kapitalny remont i podniesienie standardu Domu Lekarza Seniora).
W latach 2005-2009 do ŚIL wpłynęły środki w wysokości 25.772.277,03 zł z czego wydatkowano 19.816.290,16zł.
Z wartości 18.083.168,59 zł uzyskanej tytułem składek lekarzy:
– 3.989.730,89 PLN przeznaczono na świadczenia dla lekarzy
(zapomogi, stypendia, pożyczki, wydanie i kolpor taż biuletynu, środki dla delegatur, komisji problemowych ORL, pomoc
dla GBL)

– 178.990,62 PLN wydano na zakup środków trwałych, war tości niematerialnych i prawnych
– 5.096.430,89 PLN przeznaczono na Dom Lekarza Seniora
w Sosnowcu.
Po zapoznaniu się z przedstawionym sprawozdaniem finansowym za okres 9 miesięcy br., przeanalizowaniu budżetów i ich
realizacji w V kadencji, wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego
i Skarbnika ORL, Okręgowa Komisja Rewizyjna oceniła finansową
działalność izby jako prawidłową. Na podkreślenie zasługuje fakt,
iż przy zachowaniu rezer wy budżetowej na poziomie roku 2006
na zwiększenie majątku izby przeznaczono 4.078.639 zł.
Krzysztof Olejnik
Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
W V kadencji Zespół Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pracował w liczbie 56 osób – Okręgowego Rzecznika i 55 zastępców (49 lekarzy i 7 lekarzy dentystów). Poprzedni
Zjazd podjął uchwałę określając ilość rzeczników na 60 osób, wobec powyższego w chwili obecnej 5 mandatów pozostaje do objęcia – dotyczy to kandydatów na zastępców z zakresu stomatologii.
Zestawienie kadencji Zastępców OROZ:
dr Barbara Lubaś-Nitecka (I, II, III, IV, V);
dr Jacek Bera (II, III, IV, V);
dr Jerzy Borys (II, III, IV, V);
dr Franciszek Chmielak (I, II, IV, V);
dr Franciszek Hadasik (II, III, IV, V);
dr Andrzej Krzywiecki (II, III, IV, V);
dr Cezary Kucio (II, III, IV, V);
dr Barbara Opalińska (II, III, IV, V);
dr Jerzy Pieniążek (II, III, IV, V);
dr Marek Seredyński (II, III, IV, V);
dr Andrzej Wcisło (II, III, IV, V);
dr Aleksander Zajusz (II, III, IV, V).

Rok

2.1131.12.2005

Wpływ

1. Ruch spraw.
Należy zwrócić uwagę, że każdego roku pewna ilość spraw
nie zostaje zakończona i przechodzi na następny rok.
W związku z powyższym ilość postępowań prowadzonych
w danym roku obliczeniowym jest większa o ilość tych spraw.
Jednocześnie, z uwagi na obowiązujące przepisy prawne rzecznik może a czasami powinien zawieszać postępowanie, oczekując na rozstrzygnięcie prokuratorskie lub sądowe.
W chwili obecnej jest zawieszonych 37 postępowań wyjaśniających. Porównując okres poprzednich kadencji, ruch spraw
w zakresie wniosków o ukaranie skierowanych do OSL przedstawia się następująco:
I kadencja – 436 spraw (44 wnioski o ukaranie skierowane
do OSL)
II kadencja – 659 spraw (42 wnioski o ukaranie skierowane
do OSL)
III kadencja – 868 spraw (55 wniosków o ukaranie skierowanych do OSL)

Odmowa
Umorzenie
Wniosek
wszczęcia postępowania o ukaranie
postępowania wyjaśniającego
do OSL
(%)
(%)
(%)

Inny
sposób
zakończenia
(%)

Ogółem
zakończono

35

6
(54,5%)

0
(%)

0
(%)

5
(45,5%)

11

2006

247

134
(58%)

52
(22%)

29
(12,5%)

17
(7,5%)

232

2007

218

97
(50%)

61
(31%)

23
(12%)

14
(7%)

195

2008

176

72
(41%)

72
(41%)

26
(14%)

6
(4%)

176

1.012.11.2009

214

57
(31%)

78
(43%)

21
(11,5)

26
(14,5)

182
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IV kadencja – 733 spraw (91 wniosków o ukaranie skierowanych do OSL)
V kadencja – 888 spraw (99 wniosków o ukaranie skierowanych
do OSL do 02.11.2009)
Jak przedstawia powyższe zestawienie – ilość skarg wzrasta
z roku na rok. Średnia ilość spraw przypadająca na rzecznika
wynosi więc 15, przy czym Okręgowy Rzecznik rozpatrywał
w V kadencji (do chwili sporządzenia sprawozdania) ok. 300
skarg. Zgodnie z obowiązującymi przepisami stronom postępowania przysługuje prawo złożenia odwołania w przypadku wydania postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego lub jego umorzeniu. Procedura odwoławcza prowadzona przez Naczelnego Rzecznika przewiduje utrzymanie lub
uchylenie decyzji Okręgowego Rzecznika.
W omawianym okresie sprawozdawczym ilość spraw uchylonych przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i przekazanych do ponownego rozpoznania nie odbiegała
od średniej ilości takich decyzji dotyczących Okręgowych Rzeczników innych izb lekar skich. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej podczas V kadencji brał udział w posiedzeniach Okręgowej Rady Lekarskiej zgodnie z przedkładanymi zaproszeniami. Współpraca zespołu rzecznika z ustawowymi organami ŚIL przebiegała w sposób prawidłowy.

2. Szkolenia.
W omawianym okresie Zespół Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej odbywał rocznie co najmniej dwa szkolenia dotyczące zagadnień prawnych i proceduralnych związanych
z pełnieniem funkcji rzecznika.
Szkolenia były prowadzone przez specjalistów głównie z zakresu prawa karnego – prokuratorów i sędziów, a także adwokatów.
Rzecznicy w tej kadencji byli również wykładowcami podczas szkoleń organizowanych przez Śląską Izbę Lekarską – np. konferencje
dotyczące przewinienia zawodowego czy błędu medycznego.
Sami również podnosili swoje kwalifikacje podczas konferencji, kursów i szkoleń ogólnopolskich.
3. Sprawy organizacyjne.
Podczas trwania V kadencji jeden rzecznik złożył swój mandat. Odbyły się kolegia w sprawach trudnych i złożonych.
W zakresie zmian wśród pracowników biura OROZ – Pani Eleonora Ecksztejn wieloletni sekretarz OROZ odeszła na emeryturę.
W chwili obecnej obsługą biura rzecznika zajmują się dwie osoby.
Stefan Kopocz
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Sąd Lekarski
W V kadencji w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Katowicach
wydano następujące orzeczenia:
Umorzenie – 4
Uniewinnienie – 40
Upomnienie – 49
Nagana – 18
Zawieszenie prawa wykonywania zawodu – 2
Wydano postanowienia o zawieszeniu postępowania
na czas trwania przeszkody – 61

W toku postępowania pozostało spraw – 20 (do końca września 2009 r.)
W okresie kadencyjnym rozprawy prowadzone przed Okręgowym Sądem objęły lekarzy – 136
Członkowie Sądu Lekar skiego uczestniczyli w rozprawach
i posiedzeniach niejawnych – 244
Stefan Stencel
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r. x

Łącznie

Ilość spraw przesłanych do OSL

54

45

44

41

184

Ilość spraw rozpatrzonych przez OSL

33

24

29

18

104

Sprawy przekazane
do OROZ o uzupełnienie

–

1

1

–

2

Sprawy przekazane
przez OSL do NSL
(odwołania)

9

5

9

4

27

x – jest to ilość spraw, które wpłynęły do Okręgowego Sądu Lekarskiego do dnia 30.09.2009 r.
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OBWIESZCZENIA
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ XXVIII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W KATOWICACH
z dnia 28 listopada 2009 r.
Na podstawie art. 23 pkt 6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (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 uchwały Nr 16/08/V Naczelnej Rady Lekar skiej z dnia 19
września 2008 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów tych delegatów, § 1 uchwały Nr 1/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 28.11.2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu obrad XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego
Zjazdu Lekarzy obwieszcza się, co następuje:

o wynikach wyborów na stanowisko Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekar skiej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że: Przewodniczącym Okręgowej Rady Lekar skiej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 został wybrany Jacek Kozakiewicz.

o wynikach wyborów na stanowisko Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że: Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
na okres kadencji 2009-2013 został wybrany Tadeusz Urban.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej
Rady Lekarskiej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej
Rady Lekar skiej na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że: Członkami Okręgowej Rady Lekar skiej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
Antoni Baron
Adam Blecharz
Halina Borgiel-Marek
Stanisław Borysławski
Anna Bubiłek-Bogacz
Jan Cieślicki
Jacek Czapla
Eugeniusz Depta
Tadeusz Dragan
Wiesław Duda
Mieczysław Dziedzic
Krystian Frey
Anna Glińska
Grzegorz Góral
Paweł Gruenpeter
Dawid Hadasik

Maciej Hamankiewicz
Janusz Heyda
Adam Jurczak
Rafał Kiełkowski
Zygmunt Klosa
Jan Kłopotowski
Stefan Kopocz
Andrzej Lekston
Włodzimierz Majewski
Wojciech Marquardt
Żywisław Mendel
Janusz Milejski
Jerzy Pabis
Stefan Pojda
Andrzej Postek
Marek Potempa

Norbert Prudel
Mieczysław Rajs
Jerzy Rdes
Tomasz Romańczyk
Barbara Schneiberg
Marek Serdyński
Dariusz Skaba

Aleksandra Sommerlik-Biernat
Krystyn Sosada
Zygmunt Szwed
Krzysztof Ślaski
Zygfryd Wawrzynek
Katarzyna Wilk
Urszula Zimoń

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego
Sądu Lekarskiego w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowego Sądu Lekarskiego na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że: Członkami Okręgowego Sądu Lekar skiego w Katowicach na okres kadencji 20092013 zostali wybrani:
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 wynikach wyborów na stanowiska Zastępców Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, na podstawie
protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza
się, że: Zastępcami Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013 zostali
wybrani:
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Maria Barańska
Jacek Bera
Jerzy Borys
Franciszek Chmielak
Eugeniusz Czecior
Zbigniew Darocha
Ludmiła Dolczak
Józef Donocik
Wojciech Drozd
Maciej Dugiełło
Krystyna Faltus
Jan Frycz
Jacek Gawron
Antoni Gładkiewicz
Marek Gomoliński
Ewa Grzesiak-Kubica
Franciszek Hadasik
Marek Hildebrandt
Andrzej Jasiński
Antonina Jurewicz-Bartczak
Bogdan Kolebach
Michał Kolny
Dariusz Konieczny
Krzysztof Kotys
Tomasz Kowalski

Janusz Kozina
Andrzej Krzywiecki
Maria Kuśka
Barbara Lubaś-Nitecka
Bogdan Marek
Bogusław Mąka
Włodzimierz Migacz
Barbara Opalińska
Dorota Orłowska
Ewa Paszek
Jerzy Pieniążek
Urszula Płazak
Elżbieta Smętek
Grażyna Sobol
Anna Stańczyk-Franiel
Andrzej Stańkowski
Anna Staszewska-Kwak
Władysław Stefański
Bogna Teodorowicz-Rachuba
Adam Tiszler
Maciej Wawrzyczek
Andrzej Wcisło
Włodzimierz Wierzba
Aleksander Zajusz
Mariusz Ziomek

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej
Komisji Rewizyjnej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej
Komisji Rewizyjnej na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że: Członkami Okręgowej
Komisji Rewizyjnej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013
zostali wybrani:
Wiesława Dulęba
Barbara Goering-Pierożek
Piotr Grzesik
Maciej Kubicz
Władysław Łoś

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

o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
W wyniku przeprowadzonych wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu
Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że: delegatami na Krajowy
Zjazd Lekarzy kadencji 2009-2013 zostali wybrani:
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 wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej
Komisji Wyborczej w Katowicach
W wyniku przeprowadzonych wyborów członków Okręgowej
Komisji Wyborczej na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Katowicach ogłasza się, że: Członkami Okręgowej
Komisji Wyborczej w Katowicach na okres kadencji 2009-2013
zostali wybrani:
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

Janusz Heyda
Przewodniczący Zjazdu

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

Stanisław Borysławski
Przewodniczący Komisji
Wyborczej

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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SPOTKANIA
PRZY WIGILIJNYM STOLE
Tradycyjnie już w końcu grudnia w izbie lekarskiej i delegaturach odbywają się przedświąteczne spotkania
wigilijno-opłatkowe. To okazja, aby spotkać się w gronie przyjaciół i znajomych, złożyć sobie najlepsze życzenia i z optymizmem spojrzeć w nadchodzący nowy 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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SZPITALE
ZAKONNICY ZMODERNIZOWALI ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Bonifratrzy inwestują
W dawnym Szpitalu im. Rydygiera, przejętym
w kwietniu tego roku przez Zakon Bonifratrów i przemianowanym na Szpital pod wezwaniem Aniołów
Stróżów, od kilku miesięcy prowadzone są remonty.
Jednocześnie trwa także doposażenie oddziałów
i pracowni w nowy sprzęt.
Jednym z pierwszych etapów przebudowy było dostosowanie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do współczesnych standar dów. Aktualnie oddział liczy cztery stanowiska
do intensywnej terapii, wyposażone w nowoczesny sprzęt monitorujący parametry życiowe pacjenta w tym inwazyjny i nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz rzutów serca, aparaturę umożliwiającą stosowanie zaawansowanych technik wentylacji mechanicznej, pompy infuzyjne itp.
– W przyszłym roku planujemy uruchomić kolejne trzy stanowiska tak, by docelowo oddział składał się z siedmiu łóżek. Co
prawda boimy się sposobu kontraktowania świadczeń przez
NFZ w 2010 roku, ale sądzimy, że zapotrzebowanie na usługi
w dziedzinie intensywnej terapii jest tak duże, że fundusz, nie
będzie wprowadzał ograniczeń w jej finansowaniu. – mówi Maria Janusz, dyrektor szpitala.

od lewej: A. Dyaczyńska-Herman, dyr M. Janusz, M. Kozak

Uroczystości oddania zmodernizowanego oddziału do użytku
odbyły się w grudniu 2009 roku, dokładnie w osiemnastą rocznicę jego powstania. Żar towano, że osiągnąwszy pełnoletniość, oddział zyskał nowe możliwości i odnowiony wkroczył w „dorosłość”.
Wśród zaproszonych gości znalazły się między innymi nestorka śląskiej anestezjologii prof. Anna Dyaczyńska–Herman
i znana w śląskim środowisku medycznym dr Anna Glińska, która na ręce ordynatora oddziału doktora Marka Kozaka przekazała pamiątkową ikonę Matki Boskiej. Nie zabrakło również
przedstawicieli władz samorządowych i zakonnych.
Uroczystego poświęcenia dokonał Metropolita Katowicki
abp Damian Zimoń, który w kilku słowach przypomniał zebranym, że nawet najnowocześniejsza aparatura nie jest w stanie
sama wyleczyć pacjenta. Niezbędny jest jeszcze człowiek i wola
Boga, która wspiera go w jego działaniach. – Prośmy Matkę
Święta, by ten szpital był także jej dziełem, by działy się tu rzeczy wielkie. – tymi słowami modlił się arcybiskup w intencji pacjentów i pracowników placówki.
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od lewej: Abp Damian Zimoń, przeor Eugeniusz Kret, dyr. Maria Janusz

S

zpital Bonifratrów w Katowicach świadczy usługi medyczne nieprzerwanie od lat siedemdziesiątych XIX wieku
i jest najstarszą tego typu instytucją w mieście. Po II wojnie światowej, został upaństwowiony i dopiero w minionym roku, po 70 latach przerwy Zakon odzyskał swą własność.
Mury w których mieści się szpital stanowią dziś obiekt zabytkowy, co wpływa na podwyższenie kosztów i wydłużenie czasu koniecznych remontów. Aby dostosować budynki do współczesnych
standardów nie wystarczy postępować zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniach ministra zdrowia, wszelkie zmiany
muszą być dodatkowo uzgadniane z wojewódzkim konser watorem zabytków. – Krok po kroku będziemy modernizować wszystko, w miarę posiadanych środków. Na 2010 rok zaplanowany jest
remont i odnowienie traktu porodowego. Dla oddziału noworodkowego i ginekologiczno–położniczego już kupiliśmy nowoczesną aparaturę. Teraz naszym marzeniem byłoby uzyskanie drugiego stopnia referencyjności, bo jesteśmy do tego kadrowo
i sprzętowo przygotowani – przekonuje dyrektor Maria Janusz.
Odpowiadając na zmiany demograficzne, władze szpitala
w przyszłości chcą się także skoncentrować na zapewnieniu
kompleksowej opieki medycznej dla osób w podeszłym wieku.
Z tym kierunkiem rozwoju wiąże się wprowadzenie małoinwazyjnych technik leczenia w specjalnościach zabiegowych oraz rozwój leczenia schorzeń onkologicznych.
Katowice stały się czwar tym miastem w Polsce, w którym Bonifratrzy kontynuują swoją szpitalną działalność. Duże nakłady
finansowe poniesione przez zakon i sprawne zarządzanie sprawiły, że odzyskane wcześniej placówki w Łodzi, Krakowie i Marysinie koło Gostynia Wielkopolskiego cieszą się bardzo dobrą marką wśród pacjentów, z których większość prawdopodobnie nie
zdaje sobie sprawy, że leczy się w prywatnych placówkach. Katowicki szpital p. w. Aniołów Stróżów stoi przed podobną szansą.
Anna Zadora–Świderek

Reklama

KONFERENCJE
TARGI I KONFERENCJA

Stomatologia dziś i jutro
11 grudnia 2009 roku w „Domu Lekarza” w Katowicach po raz
drugi odbyły się targi stomatologiczne połączone z konferencją naukowo–szkoleniową pt. „Stomatologia dziś i jutro”. W miłej, przedświątecznej atmosferze uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
W targach udział wzięło kilkunastu wystawców z całej Polski prezentujących szeroki asortyment produktów niezbędnych w praktyce
stomatologicznej, poczynając od nowoczesnej aparatury umożliwiającej obrazowanie i diagnostykę, przez fotele dentystyczne, specjalistyczne narzędzia i wiertła, na implantach, różnych rodzajach wypełnień i środkach wybielających zęby kończąc. Na stoiskach prezentowane były zarówno produkty i materiały ortodontyczne, jak i z zakresu stomatologii zachowawczej i chirurgii twarzowo–szczękowej.
Targi odwiedziło w sumie ponad czterysta osób, w tym w samej konferencji uczestniczyło blisko 300 lekarzy dentystów. Intensywny dzień rozpoczął się we wczesnych godzinach porannych, zaś
kończąca spotkanie dyskusja przeciągnęła się do wieczora. Gośćmi konferencji byli znakomici prelegenci: prof. Andrzej Wojtowicz
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. Tomasz Konopka z wrocławskiej AM, oraz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
dr Halina Borgiel–Marek (przewodnicząca Komisji Stomatolo-

gicznej V kadencji), dr Maria Iwanecka – Zduńczyk, dr hab. Iwona Niedzielska (konsultant woj. w dziedzinie chirurgii twarzowo
– szczękowej) i dr hab. Rafał Koszowski.
Organizatorami imprezy była Śląska Izba Lekarska i Dom Lekarza sp. z o. o.
dr hab. Iwona Niedzielska, kierownik
naukowy
konferencji:
Wachlarz możliwości jakie daje nam
zgodnie z tematyką konferencji
„Stomatologia dziś i jutro” sprawia,
że dentyści prawie wszystko wiedzą
lub właśnie poszerzają swą wiedzę,
aby zapewnić pacjentom piękne
uzębienie czyli tak naprawdę namalować obraz bez ramy. Rama to wargi i cały dolny odcinek twarzy, o który w dobie daleko rozwiniętych technik z medycyny estetycznej możemy zadbać stosując
toksynę botulinową, wypełniacze, mikrodermabrazję czy mezoterapię. Dentyści to specjaliści, którym nie obca jest ingerencja śródtkankowa, dlatego łatwiej niż inni lekarze z dziedzin poza zabiegowych mogą opanować technikę aplikacji botoksu czy wypełniaczy. Tym bardziej, że botoks już znajduje zastosowanie w wielu schorzeniach stomatologicznych jak bruksizm, przednia dyslokacja krążka stawowego czy uśmiech
dziąsłowy. Pomyślałam, że jeśli uda się zaprosić specjalistów
różnych dziedzin, to znaczy or todontę, periodontologa oraz
chirur gów przedstawiających metody uzupełnień na implantach, to będziemy w stanie pokazać, że stomatolodzy już pełnią w medycynie estetycznej rolę kluczową. Moim wykładem,
w którym zaprezentowałam skrótowo wszystkie techniki medycyny estetycznej z rysem cywilizacyjnym i dziejowym chciałam
zachęcić lekarzy stomatologów do poszerzenia swej wiedzy
i podjęcia kształcenia podyplomowego w tej coraz popular niejszej dziedzinie medycyny.
Anna Zadora – Świderek

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
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SZKOLENIA ŚIL
Forma

Temat

Termin

Odpłatność Dodatkowe informacje

Wykłady

„Resuscytacja
krążeniowooddechowa
według aktualnych
wytycznych”

19 stycznia oraz
25 stycznia
godz. 1600
(wykłady)
Uczestników
obowiązuje udział
w obydwu dniach
wykładów.

50 zł
(konto:
43 1020
2313 0000
3102 0020
0246 z dopiskiem:
resuscytacja)

Po zakończeniu wykładów uczestnicy podzieleni zostaną na grupy
warsztatowe do nauki resuscytacji
z zastosowaniem manekinów ćwiczeniowych. Warsztaty odbywać się
będą we wtor ki. Każdy z uczestników weźmie udział w jednym spotkaniu warsztatowym.
Rejestracja wyłącznie na for mularzach zgłoszeniowych. Opłata
po potwierdzeniu zakwalifikowania
na kurs.

„Aspekty
Kurs
doskonalący psychologiczne
w postępowaniu
z trudnym
pacjentem”

15 stycznia
godz. 1600

Udział
bezpłatny

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

Kurs
„Choroby
doskonalący pęcherzowe
i wirusowe
przebiegające
z objawami
w jamie ustnej”

5 lutego
godz. 1600

Udział
bezpłatny

Wykład poprowadzi:
dr n. med. Rafał Wiench

„Zdrowie zaczyna 12 marca
godz. 1100
się w jamie
ustnej”

Udział
bezpłatny

Szczegóły w kolejnych numerach.

Kurs
„Zalecana doku- 16 kwietnia
doskonalący mentacja medycz- godz. 1600
na w gabinecie
stomatologicznym”

Udział
bezpłatny

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

7 maja
Kurs
„Chirurgicznogodz. 1600
doskonalący ortodontyczne
leczenie recesji
przyzębia”

Udział
bezpłatny

Wykład poprowadzi:
dr n. med. Marzena Dominiak

Konferencja

Partnerzy

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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KOMISJE PROBLEMOWE
Z DZIAŁAŃ KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ
Większość lekarzy dentystów z komisji stomatologicznej piątej kadencji uczestniczyło w XXVIII Sprawozdawczo-Wyborczym
Zjeździe Lekarzy.
W wybranej na Zjeździe Okręgowej Radzie Lekarskiej szóstej
kadencji jest nas siedmiu lekarzy dentystów, wśród rzeczników
odpowiedzialności zawodowej i w sądzie lekarskim – po pięciu,
w komisji rewizyjnej – dwóch, w komisji wybor czej – trzech,
wśród delegatów na Zjazd Krajowy – ośmiu.
Delegaci Zjazdu wystosowali rezolucję do dyrektora Śląskiego
Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach o proporcjonalne zmniejszenie godzin pracy gabinetów lekarskich i stomatologicznych, działających w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2010 w związku ze
zmniejszeniem limitu punktów w zawieranych umowach.
Przypominam, że już we wrześniu Komisja Stomatologiczna
Naczelnej Rady Lekarskiej, po licznych dyskusjach w komisjach
izb, w tym naszej, zaapelowała do prezesa NFZ o odstąpienie
od planów ograniczenia dotacji na stomatologię i realizację
obietnic stopniowego wzrostu budżetu na świadczenia stomatologiczne. Po zapoznaniu się z projektem zarządzenia prezesa

NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne w roku 2010, Komisja postulowała przyjęcie etatu przeliczeniowego w wysokości 12 000 punktów, uważając, że etat przeliczeniowy w wysokości 15 000 punktów jest za wysoki do realizacji z zachowaniem wymaganych standardów.
Wystosowana przez Zjazd rezolucja jest odpowiedzią na propozycje finansowe, które NFZ złożył lekarzom dentystom naszego województwa, a których poziom okazał się być niższy – o ile
dokładnie, tego nikt nie wie, mówi się nawet o 45%!
Dlatego też nasza komisja zwróciła się do dyrektora Śląskiego Oddziału NFZ z następującymi pytaniami: o ile procent zmienił się budżet na stomatologię w naszym województwie?, ile wynoszą war tości punktów kontraktowych na 2010 rok w porównaniu z war tościami tegorocznymi?, ile punktów obejmuje kontrakt podstawowy, także w porównaniu z rokiem 2009?
Czekamy na odpowiedź.
w imieniu Komisji – Halina Borgiel-Marek

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 roku 2011 zorganizowanych zostanie 6 edycji kursów specjalizacyjnych
„Zdrowie Publiczne”.
W kursach mogą uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali, bądź zatrudnieni
na terenie województwa śląskiego. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest zatrudnienie
na zasadzie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej.
UWAGA:
Osoby, które są wyłącznie samozatrudnione nie będą mogły być zakwalifikowane.
Kursy są bezpłatne.
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TOWARZYSTWA NAUKOWE

Z życia Oddziału Śląskiego PTS
Witam jak zwykle bar dzo ser decznie. Nadszedł listopad,
a wraz z nim wszelkie uciążliwości końca roku. Mam na myśli
przede wszystkim kontrakty z NFZ na rok przyszły. Jeszcze raz
okazało się, że oszczędności czyni się głównie kosztem stomatologii. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale tego typu polityka może w przyszłości skutkować niewyobrażalnymi stratami.
Każdy z nas wie, że większość schorzeń ma swój związek, pośredni bądź bezpośredni, ze stanem jamy ustnej. Ale dość tych
narzekań. Może w końcu ktoś z decydentów się obudzi i przynajmniej dla dzieci i młodzieży wystarczy na wszystko. O bezzębnych pacjentach, czekających trzy, cztery lata na protezy nie
wspominając. Schorzenia układu pokar mowego przecież „nie
rozwijają się tak szybko”.
W listopadzie miało miejsce spotkanie plenarne na Pawliczka (21.11). Miał mieć wykład dr Michał Łęski z Poznania. Niestety z powodu choroby nie dojechał. W zastępstwie przyjechała
do nas z tego pięknego miasta, rozpoczynałem tam studia stomatologiczne, pani dr Agata Bielecka. Temat wykładu taki sam,
szeroko pojęta endodoncja, narzędzia kanałowe ręczne i maszynowe, mikroskop, techniki opracowania i wypełniania kanałów.
Tej wiedzy nigdy za wiele. Wszyscy wiemy ile „niespodzianek”
i niepowodzeń spotyka każdego, kto zajmuje się tzw. leczeniem
kanałowym. Nawet jeśli jesteśmy przekonani o wykonaniu
wszystkich procedur zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i z dochowaniem należytej staranności. A ileż niepowodzeń oddalonych
w czasie! – wykład bardzo potrzebny. Młodym kolegom w celu
pokazania prawidłowego postępowania, starszym dla utrwalenia
nabytej wcześniej wiedzy. Zaletą tego spotkania była możliwość
zapoznania się z mikroskopem, dla tych którzy nie mieli jeszcze
tej okazji. Był do dyspozycji zebranych. Co prawda prelegentka
reprezentowała jedną ze znanych firm i materiały były głównie tej
firmy, natomiast technika opracowywania uniwer salna, co stanowiło zaletę tego spotkania. Reasumując, niewątpliwie bardzo
potrzebne i war te powtórzenia spotkanie.
Grudniowe spotkanie poświęcone było osiągnięciom naukowym naszych młodych kolegów, studentów i lekarzy–stażystów.
Kilka kół naukowych prezentowało swoje osiągnięcia.
Jako pierwszy zabrał głos Karol Babiński. Przedstawił pracę zbiorową n.t. wpływu Dentoseptu i Dentoseptu A na leczenie
odleżyn protetycznych. Praca wykonana pod kierunkiem
lek. dent Magdaleny Wyszyńskiej. Temat dotyczący wszystkich,
bez wyjątku, gabinetów wykonujących uzupełnienia protetyczne

Dr Maria Iwanecka-Zduńczyk ze swoimi podopiecznymi
z koła ortodontycznego

ruchome. Każdy z nas miał w swojej praktyce
problemy z trudno gojącymi się ranami w jamie ustnej, spowodowanymi czynnikami jatrogennymi. Wykład, który mógł niejednego z nas wiele nauczyć.
Następnie głos zabrał Michał Kapustecki. Przedstawił pracę wykonaną przez trzyosobową grupę pod kierunkiem dr n.
med. Darii Wziątek-Kuczmik. Autorzy analizowali torbiele żuchwy, ich etiologię i podział kliniczny. Co prawda nikt z nas nie
będzie nigdy zajmował się ich usuwaniem, natomiast powinniśmy potrafić zdiagnozować przypadek który trafia do naszego
gabinetu i odpowiednio nim pokierować.

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

Jako trzecia wystąpiła Marta Kolanko. Przedstawiła również
pracę zbiorową, wykonaną pod kierunkiem lek. dent. Jacka Bednarskiego. Dotyczyła ona problemu anoreksji i związanych z tym
schorzeniem problemów zdrowotnych jamy ustnej. Temat, wydawałoby się kliniczny. Jednakże w naszej codziennej praktyce niewątpliwie przydatny. Przypadki anoreksji w końcu nie są takie rzadkie.
Następnie po raz drugi zabrał głos Karol Babiński. Przedstawił pracę wykonaną pod kierunkiem dr n. med. Marii Iwaneckiej–Zduńczyk. Mówił o problemach związanych z symetrią
i asymetrią twarzy. Temat w równej mierze dotyczący protetyków
jak i or todontów. Ważny z punktu widzenia estetyki. Pod kierunkiem dr Iwaneckiej–Zduńczyk wystąpiły jeszcze trzy osoby. Tematyka dotyczyła głównie problemów or todontycznych. Wszystkie bez wyjątku na wysokim poziomie, a co najważniejsze niezmiernie przydatne w codziennej praktyce.
Na zakończenie zabrali głos podopieczni dr n. med. Tadeusza Morawca z Kliniki Chirurgii Stomatologicznej Akademickiego Centrum Stomatologii w Bytomiu. Oczywiście tematyka dotyczyła implantologii jako alter natywy dla uzupełnień protetycznych stałych opar tych na zębach własnych. Młodzi koledzy przedstawili nam opinie pacjentów posiadających uzupełnienia protetyczne opar te na wszczepach zębowych. Dane zebrane zostały
przy użyciu ankiet u pacjentów ACS w Bytomiu. Wynikało z nich,
że większość ankietowanych wypowiada się za leczeniem implantologicznym. Opisałem dosyć szczegółowo program posiedzenia
grudniowego. Chciałem w ten sposób pokazać jak wiele pracy wkładają, oczywiście oprócz samych zainteresowanych, ich opiekunowie. Dzięki dr hab. n. med. Lidii Postek–Stefańskiej, dr n. med.
Marii Iwaneckiej–Zduńczyk, dr n. med. Darii Wziątek–Kuczmik,
dr n. med. Beacie Wieruckiej–Młynarczyk, dr n. med. Tadeuszowi
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TOWARZYSTWA NAUKOWE
Morawcowi, dr n. med. Pawłowi Namysłowskiemu, lek. dent.
Magdalenie Wyszyńskiej, lek. dent. Jackowi Bednarskiemu i wielu innym nie wymienionym z nazwiska opiekunom Kół Naukowych,
którzy kosztem własnego czasu, zupełnie bezinteresownie pomagają naszym młodym adeptom sztuki stomatologicznej, mogły powstać te prace. Na zakończenie naszego spotkania Prezes Zarządu
Oddziału Halina Książek–Bąk im właśnie w szczególny sposób podziękowała. Dzięki nim rośnie nam młoda kadra, której w przyszłości na pewno się nie powstydzimy. Po wykładach odbyły się wybory
delegatów na walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Zarządu
Głównego PTS, które odbędzie się we Wrocławiu, w marcu 2010.

Na zakończenie ze swojej strony, w imieniu Zarządu Oddziału chciałem wszystkim Koleżankom i Kolegom złożyć najserdeczniejsze, z serca płynące życzenia Wesołych, Zdrowych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia i oby rok 2010 nie był gor szy.
Chcę również przypomnieć, że w styczniu spotykamy się
na III Śląskich Targach Dentystycznych i związanej z nimi Konferencji Naukowo-Szkoleniowej. Jeszcze raz wszystkiego naj, naj,
naj i do zobaczenia w przyszłym roku.
Pozdrawiam jak zwykle niezwykle serdecznie.
j. rauch

KOMISJE PROBLEMOWE
DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA! (SPOTKANIE TRZYDZIESTE DZIEWIĄTE)

Niewidzialne bariery
Przypominamy!
Wiele jeszcze tajemnic kryje ludzki organizm! O tym fakcie
co pewien czas przypomina nam jakiś fenomen medycyny. Terapia, która powinna być skuteczną zawodzi, a to, co uznaliśmy
za bezwar tościowe, przynosi efekty… Chory,
któremu nikt nie dawał szans, zdrowieje.
Ten, który powinien wyzdrowieć – umiera.
Przypatrujemy się wówczas tym zdarzeniom
zaskoczeni, a rzetelność nakazuje dociekać
ich znaczenia. Źle jednak, gdy pochłonięci
zagadką biologii nie pamiętamy o prawach
dawno już odkrytych: o tym, że pacjent
skłonny jest wybaczyć brak wiedzy, ale braku troski – już nie, że przyznając się do błędu nadwyrężamy nieco nasz autorytet profesjonalisty, ale zyskujemy w zamian szacunek. A przecież my, lekarze, mamy być humanistami. W całym, złożonym spektrum tego słowa… Wbrew pozorom, to nie jest łatwe
zadanie. Z pomocą przychodzi szeroko pojęta kultura; więc i nasza, drodzy kinomaniacy, pasja – sztuka filmowa! 13 stycznia
sięgniemy po dramat „Po pierwsze nie szkodzić”. Ciekawe, czy
i Wam będzie kojarzył się z baśnią o nagim cesarzu?

Boży handicap
Łatwo zaakceptowaliśmy na rodzimym gruncie Walentynki. I choćby prawdą było, że wypromowano to święto z powodu
stagnacji handlowej pomiędzy Gwiazdką a Wielkanocą, zadomowiło się ono wśród ciepłych skojarzeń… Na 10 lutego przygotowaliśmy więc historię o miłości; znakomitą adaptację broadwayowskiej sztuki Marka Medof fa, „Dzieci gorszego Boga”.
„Syty głodnego nie zrozumie”, mówi stare przysłowie. Ale poszerzmy nieco ten punkt widzenia: Czy zdrowy pojmie chorego?
Słyszący – głuchoniemego? Ba; czy kobieta przeniknie męski
sposób myślenia, a mężczyzna rozszyfruje kobietę? Nasz świat
bardziej jest macierzą odmienności, niż podobieństw. Rzecz ciekawa: w naturze wszelka aktywność podporządkowana jest imperatywowi wyrównywania… Znanemu jako prawo wzrostu entropii. Różnica potencjałów warunkuje przepływ prądu elektrycz-

26 PRO MEDICO STYCZEŃ 2010

nego, różnica stężeń – zjawisko osmozy. Przykłady można mnożyć. Podobnie relacje między ludźmi opar te są w znacznej mierze
na mozolnych próbach poszukiwania tych płaszczyzn porozumienia, które wznoszą się niczym mosty nad rzekami. To, co wspólne, okazuje się cenniejsze od tego, co dzieli. Zbliżanie się do siebie wzajemnie przypomina oddzielanie ziarna od plew….
Gdy obser wujemy Sarah i Jamesa – głuchoniemą, zamkniętą w sobie dziewczynę i jej idealistycznego nauczyciela, myślimy wpierw: „Z tej mąki chleba
nie będzie”. Ale nasza znajomość schematów
melodramatycznych historii nie pozwala w to
wierzyć… Rzeczywiście; burzliwy związek zmierza do łatwego do przewidzenia finału. Ale nawet uzbrojeni w przeświadczenie, że szczere
uczucie pokona wszelkie przeszkody, przekonujemy się po raz kolejny, jak bardzo bywa to
wyczer pujące. Nasi bohaterowie rozdzieleni
są barierą ciszy; to jednak tylko pierwsza, najbardziej oczywista trudność. Za nią wyrastają
kolejne, stanowiące jej echo – tak, echo bezgłosu. Dzięki filmowi Randy Haynes uzmysławiamy sobie, jak wielkie spustoszenie w psychice uczynić może poczucie wyobcowania. Jak trudno pogodzić
się z niesprawiedliwością fatum, które mimo wrodzonych uzdolnień ustawia a priori na bocznicy życia. Upośledzenie budzi skojarzenia z etykietą „towar wybrakowany”, a to doskwiera częstokroć bardziej niż fizyczna ułomność.
Na szczęście, życie także pisze scenariusze z szczęśliwym
zakończeniem. Dowodem niech będzie los aktorki, która wcieliła się w Sarah. Autentycznie niesłysząca Marlee Matlin, została
nagrodzona za tę rolę Oscarem i Złotym Globem. Rozpoczęła
błyskotliwą karierę na ekranie. Filmowy romans zaowocował dla
niej związkiem – choć niezbyt długim – z Williamem Hur tem. Kilka lat później założyła rodzinę z policjantem, ma z nim czwórkę
słyszących dzieci. Jej maksyma brzmi: „Cisza to ostatnia rzecz,
jaką świat ode mnie usłyszy”.
Wojciech Bednarski
P. S. Wszelkie pytania dotyczące Dyskusyjnego Klubu Filmowego proszę kierować na adres: ciech@mp.pl Aktualna zapowiedź reper tuaru zawsze dostępna na stronie internetowej izby lekarskiej: www.izba-lekarska.org.pl
Stałym miejscem spotkań pozostaje Dom Lekarza, a stałą godziną – 1900.

OGŁOSZENIA
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 Grzesik, lekarz, pracownik naukowy Instytutu Medycyny pracy I Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w grudniu 2009 roku ukończył 80 lat – i nadal jest zatrudniony na pełnym
etacie. Jest absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej (w roku 1955 otrzymał dyplom z wyróżnieniem), w roku 1967 został doktorem habilitowanym a profesorem zwyczajnym w dziedzinie nauk medycznych w roku 1985. Od września 1955 jest nieprzerwanie pracownikiem Zakładu Szkodliwości Fizycznych IMP w Sosnowcu a od roku 1958 jego (zakładu) kierownikiem. Należy przypomnieć, że jeszcze
w trakcie studiów lekarskich był asystentem w zakładzie fizyki lekarskiej. W bogatej karierze zawodowej
i naukowej był także m.in. kierownikiem Katedry i Zakładu Biofizyki ŚAM, sekretarzem naukowym i przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Medycyny Pracy (oczywiście pełnił także inne liczne funkcje,
których wszystkich nie sposób wymienić).
Szczególnym zainteresowaniem darzył i darzy jednak problematykę zawodowych uszkodzeń słuchu i w tym zakresie jest powszechnie znany i szanowany. Inne profile zainteresowań to wpływ środowiskowych czynników fizycznych na zdrowie, profilaktyka
chorób zawodowych, wpływ bodźców fizycznych na wzrok, słuch i dotyk. Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy nadało Mu tytuł
członka honorowego. Oczywiście jest także posiadaczem licznych orderów, medali i wyróżnień.
Prof. Grzesik jest autorem licznych publikacji – prac oryginalnych, książek, doniesień zjazdowych oraz opracowań o charakterze eksper tyz – w języku polskim i angielskim. W dniu 19.01.2010 na zebraniu Oddziału Śląskiego PTMP przedstawi swoiste resume dotyczące medycyny pracy w aspekcie swoich zainteresowań zawodowych.
dr n. med. Ryszard Szozda – Przewodniczący Zarządu Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

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

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.
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WSPOMNIENIA
W STYCZNIU MIJA PIĄTA ROCZNICA ŚMIERCI LEK. MED. ROMANA ŻUKA

Oddany i uczciwy lekarz, pisarz i poeta
Roman Żuk urodził się 1 lipca 1933 roku w Sołahubowcach,
powiat Szczuczyn woj. Nowogródek,
jako syn Wacława Żuka i Leontyny
Żuk z domu Dziekiewiczów. Do 1945
roku wraz z rodzicami mieszkał
w Lacku Kościelnym, powiat Szczuczyn. W ramach repatriacji przyjechał do Solca – Kujawskiego koło
Bydgoszczy, gdzie przebywał
do 1948 roku. Tam ukończył ośmioklasową szkołę podstawową i I klasę
gimnazjum ogólnokształcącego.
W Gdańsku w I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym
ukończył szkołę średnią i otrzymał świadectwo dojrzałości,
w 1951 roku.
W Gdańskiej Akademii Medycznej ukończył Wydział Lekar ski, z dyplomem lekarza w 1957 roku. Już na III roku studiów,
od 1953 roku zaczął pracować jako zastępca, a potem jako asystent i starszy asystent w Zakładzie Histologii i Embriologii AMG
gdzie pracował do 1960 roku. Równocześnie jako wolontariusz
rozpoczął specjalizację z zakresu otolaryngologii w Klinice Laryngologicznej AMG. W 1960 roku rozpoczął pracę w Szpitalu
Wojewódzkim w Gdańsku na oddziale laryngologicznym, gdzie
po ośmiu latach ukończył specjalizację I stopnia, a następnie II
stopnia z zakresu otolaryngologii. W Szpitalu Wojewódzkim
w Gdańsku na stanowisku star szego asystenta pracował
do 1968 roku, następnie, do 1969 roku w Poradni Laryngologicznej Przychodni Obwodowej w Gdańsku-Oliwie.
W 1969 roku został star szym oficerem, lekarzem okrętowym, przez pięć lat pracował w Polskich Liniach Oceanicznych.
Opłynął i zwiedził niemal cały świat, od Ameryki Południowej,

poprzez Afrykę, Australię, Chiny, Indie, po Japonię. Z tego okresu pozostał niezwykły dorobek pisar ski, w postaci dziesiątków
wier szy napisanych pod wpływem inspiracji podróżami po bezkresnym oceanie oraz pogłębiającą się tęsknotą za Ojczyzną.
Następnym etapem pracy zawodowej był – w latach 19741976 – Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku oraz ZOZ w Kar tuzach.
W 1976 roku przeniósł się wraz z żoną Lidią na Śląsk i zamieszkał w Świętochłowicach. W okresie 1976–1983 pracował
jako specjalista laryngolog w Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Świętochłowicach. W 1990 roku założył w domu specjalistyczną praktykę lekar ską, którą prowadził aż do końca 2003 roku,
równocześnie pracował od 1978 do końca 2003 roku w Spółdzielni Lekarzy Specjalistów w Bytomiu. Do końca 2003 roku
pracował również Zakładzie Lecznictwa Ambulatoryjnego w Bytomiu.
Zmarł 16 stycznia 2004 roku po ciężkiej chorobie, trwającej od listopada 2003 roku. Pozostawił po sobie pogrążonych
w smutku żonę i obecnie dwudziestosiedmioletniego syna Stanisława, magistra prawa.
Zapisał się również w pamięci ludzkiej nie tylko jako oddany
i uczciwy lekarz, wielokrotnie nagradzany za wzorową pracę
w służbie zdrowia, ale również jako poeta. Ostatnimi czasy jego
wiersz ukazał się w książce „Taka to nasza kochana Ojczyzna”
wydanej przez Stowarzyszenie Promocji i Kultury „Podbeskidzie”
(Bielsko-Biała, 2000 r.) Pisał również wier sze zainspirowane
osobą Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II, za co otrzymywał wyrazy podziękowania ze strony Stolicy Apostolskiej.
Stanisław 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
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