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XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy za na mi. Nie ukry wam za do wo le nia z je go prze bie gu, a zwłasz -
cza z ak tyw no ści przy by łych de le ga tów, za an ga żo wa nia Ko le ża nek i Ko le gów pra cu ją -

cych w Pre zy dium Zjaz du, ko mi sjach zjaz do wych, jak i spraw nej or ga ni za cji ca ło ści. Cie szy
wy ra żo na ak cep ta cja dla pro gra mu, przy ję te go rok te mu i je go do tych cza so wej re ali za cji. Wy -
mier ne re zul ta ty, o któ rych na dal szych stro nach, da ły wpro wa dza ne oszczęd no ści w wy da -
wa niu sa mo rzą do wych środ ków. Ju bi le uszo wy cha rak ter na szych ob rad był tak że oka zją do wie -
lu po dzię ko wań i gra tu la cji. Szcze gól ne wzru sze nia to wa rzy szy ły wrę cza niu od zna czeń, me -
da li i wy róż nień. Mia łem za szczyt prze ka zać „Waw rzyn Le kar ski” Pro fe so ro wi Wła dy sła wo -
wi Na si łow skie mu, a w przed dzień, w War sza wie – Pro fe so ro wi Fran cisz ko wi Ko ko to wi. 
To są na si Mi strzo wie, wy zna cza ją cy naj wyż sze stan dar dy za wo do we i etycz ne.

Kil ku set le ka rzy otrzy ma ło la ko nicz ne pi smo od ŚOW NFZ o war to ści za or dy no wa nych
przez nich le ków re fun do wa nych i pro cen to wym od nie sie niu do śred niej w da nej spe -

cjal no ści. Wie lu ode bra ło to ja ko pró bę na ci sku na oszczę dza nie kosz tem cho rych, ne ga -
tyw ną oce nę swo jej pra cy, na wet za ka mu flo wa ną groź bę. Po mo jej in ter wen cji, otrzy ma li śmy
od po wiedź NFZ, że nie by ła to pró ba na ci sku na spo sób udzie la nia świad czeń zdro wot nych,
ani ro dzaj kon tro li, tyl ko istot na in for ma cja m. in. wo bec fał szo wa nia re cept. Jed nak nie po -
da no w niej kry te riów umoż li wia ją cych do ko na nie obiek tyw nych ocen, od nie sień do miej sca
za trud nie nia le ka rza, ilo ści przy ję tych pa cjen tów, ro dza ju scho rzeń itd. Te i po dob ne dzia -
ła nia uwa żam za ciąg dal szy prób prze rzu ca nia od po wie dzial no ści na le ka rzy za nie wy dol -
ność per ma nent nie nie do fi nan so wa ne go i nie do okre ślo ne go sys te mu opie ki zdro wot nej. Źró -
dłem zwięk sza ją cych się wy dat ków na le ki nie są le ka rze. Przy czyn trze ba szu kać w obo wią -
zu ją cych za sa dach re fun da cji. To tam trze ba wpro wa dzać me cha ni zmy, któ re ogra ni czą wy -
dat ki. Czy nie moż na by ło od ra zu za wrzeć w tych li stach pa rę zdań wy ja śnie nia? Żad na pra -
ca nie po win na wy klu czać udzia łu wy obraź ni i prze wi dy wa nia skut ków. Do ty czy to też urzęd -
ni ków.

Ma my już na fi ni szu le gi sla cyj nym usta wy z pa kie tu mi ni ster zdro wia Ewy Ko pacz. Sa -
mo rząd le kar ski prze ka zy wał kry tycz ne uwa gi do ty czą ce kon kret nych za pi sów, nie któ -

re z nich zo sta ły przy ję te w to ku prac sej mo wej ko mi sji. Wie le in nych nie zo sta ło jed nak uwzględ -
nio nych. Na sze za nie po ko je nie bu dzi uzna nie dzia łal no ści lecz ni czej za je den z ro dza jów
dzia łal no ści go spo dar czej, pod da nych pra wom wol ne go ryn ku. Mo że to mieć sku tek od wrot -
ny do za mie rzeń rzą du i złe skut ki dla pa cjen tów, przede wszyst kim wy ma ga ją cych kosz tow -
nych pro ce dur me dycz nych.

Co raz więk sza gru pa le ka rzy i le ka rzy den ty stów na szej izby an ga żu je się w dzia łal ność
kul tu ral ną i ar ty stycz ną. Okrę go we mu Zjaz do wi to wa rzy szy ła wy sta wa bar dzo in te re -

su ją cych prac ma lar skich, rzeźb, gra fik i fo to gra fii na szych Ko le ża nek i Ko le gów, trwa dru -
ga edy cja Ogól no pol skie go Kon kur su Fo to gra ficz ne go „Okiem Esku la pa”. Z ko lei 28 ma ja
w Cze la dzi od bę dzie się – po raz pierw szy – wspól ny kon cert po łą czo nych chó rów i or kiestr
izb le kar skich z ca łej Pol ski, w ra mach co rocz ne go Fe sti wa lu „Ave Ma ria” (szcze gó ły w ko -
mu ni ka cie na dal szych stro nach pi sma) Nasz sa mo rząd le kar ski wspo ma ga tę ak tyw ność. Uwa -
żam ją nie tyl ko za oka zję do in te gra cji na sze go śro do wi ska, ale i pro pa go wa nie war to ści hu -
ma ni stycz nych, nie od łącz nie zwią za nych z na szym za wo dem.

z mojego 
punktu 
widzenia…
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Apel XXX Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach
z dnia 2 kwiet nia 2011 r.

w spra wie: nie do fi nan so wa nia świad czeń zdro wot nych na Ślą sku

XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy ape lu je do Par la men ta rzy stów RP o pod ję cie zde cy -
do wa nych dzia łań dla za pew nie nia bez pie czeń stwa zdro wot ne go Po la ków. Na ra sta ją ce
od wie lu lat pro ble my bra ku od po wied nich środ ków fi nan so wych rów no wa żo ne są z co -
raz więk szym tru dem przez za an ga żo wa nie pra cow ni ków me dycz nych, w tym przede wszyst -
kim le ka rzy i pie lę gniare k. Sy tu ację po gar sza ją wpro wa dza ne no we za sa dy, któ re nie tyl -
ko ogra ni cza ją do stęp do wła ści we go le cze nia, kon ty nu ację le cze nia, ale tak że po zba -
wia ją wie lu le ka rzy miej sca pra cy, na leż nej pła cy i wła ści wych wa run ków do udzie la nia świad -
czeń me dycz nych zgod nie z po sia da ną wie dzą i do świad cze niem. Miesz kań cy i pra cow -
ni cy ochro ny zdro wia wo je wódz twa ślą skie go są w ostat nim okre sie szcze gól nie po szko -
do wa ni przez pro wa dzo ną po li ty kę władz. 

Ape lu je my o bez zwłocz ne pod ję cie dzia łań, któ re do pro wa dzą do rze czy wi stej na -
pra wy nie bez piecz nie szyb ko po gar sza ją cej się sy tu acji w ochro nie zdro wia. 

Ślą ski sa mo rząd le kar ski de kla ru je każ dą moż li wą po moc w re ali za cji te go jak że waż -
ne go ce lu.

Apel XXX Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach
z dnia 2 kwiet nia 2011 r.

w spra wie: od po wie dzial no ści le ka rzy w związ ku z wy sta wia niem re cept na le ki 
i wy ro by me dycz ne re fun do wa ne przez NFZ

XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy w Ka to wi cach zwra ca się do Na czel nej Ra dy Le kar -
skiej o pod ję cie dzia łań zmie rza ją cych do zmia ny za sad od po wie dzial no ści le ka rzy w związ -
ku z wy sta wia niem re cept na le ki i wy ro by me dycz ne re fun do wa ne przez NFZ. 

Okrę go wy Zjazd Le ka rzy w Ka to wi cach uwa ża, że ko niecz ne są zmia ny w za pi sach
praw nych, któ re ogra ni czą dzia ła nia le ka rza do udzie la nia świad czeń zdro wot nych bez
ko niecz no ści we ry fi ko wa nia upraw nie nia pa cjen tów do re fun da cji le ków. 

Apel XXX Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach

z dnia 2 kwiet nia 2011 r.

do Okrę go wej Ra dy Le kar skiej 

XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy w Ka to wi cach zwra ca się o po wo ła nie ko mi sji ce lem

przy go to wa nia, opra co wa nia pt. „Oce na sta nu zdro wia le ka rzy w aspek cie wy ko ny wa nej

spe cja li za cji i cza su pra cy”, w związ ku z in for ma cja mi o krót szym, na wet o ok. 10 lat od śred -

niej po pu la cji, cza sie ży cia le ka rzy. 



Apel XXX Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach
z dnia 2 kwiet nia 2011 r.

Do le ka rzy – człon ków Ślą skiej Izby Le kar skiej 

Ko mi sja ds. Eme ry tów i Ren ci stów ORL zwra ca się z ape lem
do wszyst kich uczest ni ków dzi siej sze go Zjaz du o wspar cie
w dzia ła niach na rzecz Fun da cji „Dom Le ka rza Se nio ra”.

Spra wa do ty czy prze ka za nia 1 % po dat ku (przy roz li cze niach
rocz nych) na rzecz w/w Fun da cji, w po czu ciu so li dar no ści kor -
po ra cyj nej oraz sza cun ku do Se nio rów na szej ŚIL – lu dzi sa mot -
nych, wy ma ga ją cych po mo cy – po ten cjal nych miesz kań ców Do -
mu Le ka rza Se nio ra.

Li czy my bar dzo na wiel kie zro zu mie nie i po moc, gdyż za ku -
pie nie, ada pta cja i wy re mon to wa nie w ce lu do sto so wa nia Do mu
z my ślą o le ka rzach Se nio rach, wy ma ga ły wiel kich na kła dów pie -
nięż nych i w dal szym cią gu wy ma ga ją środ ków fi nan so wych na je -
go utrzy ma nie. Dom Le ka rza Se nio ra jest za ra zem po mni kiem na -
szych dzia łań sa mo rzą do wych, a tak że sta no wi za so by ma te rial -
ne na szej Izby. Obec nie Fun da cja „Dom Le ka rza Se nio ra”
otrzy ma ła sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, przy zna ny przez
Sąd Re jo no wy Ka to wi ce -Wschód Wy dział III Go spo dar czy KRS.

Apel XXX Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy w Ka to wi cach

z dnia 2 kwiet nia 2011 r.

w spra wie: zmia ny art. 132 ust. 3 usta wy o świad cze niach

opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych

XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy w Ka to wi cach zwra ca się do Na -

czel nej Ra dy Le kar skiej z ape lem o pod ję cie dzia łań ma ją cych na ce -

lu zmia nę za pi su usta wy z dnia 27 sierp nia 2004r. o świad cze -

niach opie ki zdro wot nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych

(Dz. U. z 2004r., nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) unie moż li -

wia ją ce go le ka rzo wi łą cze nie za trud nie nia w ZOZ, któ ry po sia -

da umo wę z NFZ ze świad cze niem usług me dycz nych w pry wat -

nej prak ty ce w ra mach kon trak tu z NFZ. Za pis usta wy w znacz -

nym stop niu utrud nia wy ko ny wa nie za wo du, szcze gól nie le ka rzom

spe cja li stom po sia da ją cym wię cej niż jed ną spe cja li za cję i zmniej -

sza pa cjen tom do stęp ność do tych le ka rzy. 

po no wa nych zmian wa run ków i za sad kon -
trak to wa nia świad czeń me dycz nych przez
NFZ. 

Zjazd wy sto so wał kil ka ape li, w tym ad -
re so wa ny do par la men ta rzy stów w spra wie nie -
do fi nan so wa nia świad czeń zdro wot nych,
zwłasz cza na Ślą sku. W ape lu tym zwró co no
uwa gę, że ak tu al na sy tu acja w ochro nie zdro -
wia ne ga tyw nie wpły wa na do stęp pa cjen tów
do wła ści we go le cze nia, a tak że po zba wia wie -
lu le ka rzy miej sca pra cy, na leż nej pła cy i wła -
ści wych wa run ków wy ko ny wa nia za wo du.

Zjazd za ape lo wał do Na czel nej Ra dy Le -
kar skiej o pod ję cie dzia łań w ce lu zmian w za -
pi sie usta wy o świad cze niach opie ki zdro wot -
nej fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych,
któ re w znacz nym stop niu utrud nia ją wy ko -
ny wa nie za wo du, szcze gól nie le ka rzom spe -
cja li stom po sia da ją cym wię cej niż jed ną spe -
cja li za cję, a tak że wy ra ził swo ją ne ga tyw ną opi -
nię o prze rzu ca niu od po wie dzial no ści na le -
ka rzy, w tym fi nan so wej, za wy sta wia nie re cept
re fun do wa nych oso bom nie ubez pie czo nym lub
ma ją cym spe cjal ne upraw nie nia. 

Mó wio no tak że o po trze bie wspar cia
dzia łań na rzecz Fun da cji „Do mu Le ka rza Se -
nio ra”, w związ ku z uzy ska nym sta tu sem or -
ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go. Uczest ni cy

XXX Okrę go wy Zjazd Le ka rzy od był się 2 kwiet nia w Ka to wi cach. De le ga ci dys ku to -
wa li o ubie gło rocz nej dzia łal no ści Ślą skiej Izby Le kar skiej oraz za sta na wia li się nad pla na -
mi na naj bliż szy rok.

SPRA WOZ DA NIA I APE LE

Zjazd przy jął spra woz da nia z dzia łal no ści wszyst kich or ga nów izby tj. ORL, Ko mi sji Re -
wi zyj nej, OROZ i OSL za 2010 rok oraz za twier dził te go rocz ny bu dżet. Po za spra wa mi
zwią za ny mi bez po śred nio z funk cjo no wa niem sa mo rzą du za wo do we go le ka rzy, licz nie przy -
by li de le ga ci za ję li się rów nież pro ble mem fi nan so wa nia ochro ny zdro wia w wo je wódz twie
ślą skim i bez pie czeń stwem zdro wot nym je go miesz kań ców. Dys ku sja do ty czy ła tak że pro -

● XXX OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

Podsumowania i nowe zamierzenia

Uroczysta inauguracja Zjazdu 
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XXX OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

dę 1000 zł, usta -
no wio ną w mi nio -
nym ro ku przez
ORL. 

Suk ce sem jest
rów nież zdo by cie
unij ne go do fi nan -
so wa nia na dru gą
już edy cję obo -
wiąz ko wych dla
wszyst kich spe -
cja li zu ją cych się
le ka rzy kur sów
z za kre su zdro wia
p u  b l i c z  n e  g o .
Ogó łem na szko le nia w la tach 2009–2013 uda ło się po zy skać bli sko mi lion zł, z prze zna -
cze niem na za kup nie zbęd ne go sprzę tu, ma te ria łów szko le nio wych. Prze pro wa dzo no tak -
że bez płat ne szko le nia dla po nad 500 le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Oprócz te go izba by ła
or ga ni za to rem 25 kur sów, któ re da ły moż li wość zdo by cia uczest ni kom 177 punk tów edu -
ka cyj nych; sko rzy sta ły z nich 3194 oso by. 

Pre zes Ko za kie wicz po in for mo wał rów nież, że po la tach sta rań uda ło się pod pi sać po -
ro zu mie nie z Urzę dem Mia sta Ka to wi ce o nie od płat nym uży cze niu te re nu z prze zna cze -
niem na po sze rze nie par kin gu Do mu Le ka rza. Jesz cze w tym ro ku pla no wa ne jest roz po -
czę cie prac przy bu do wie no wych miejsc par kin go wych. Dom Le ka rza wzbo ga cił się tak -
że o no wą win dę. Wy mie nio no sta ry, po nad dwu dzie sto let ni dźwig i już od kwiet nia moż -
na bę dzie ko rzy stać z no we go urzą dze nia.

Zmia ny za szły rów nież w ho te lu „Pro Me di co” w War sza wie. Za pa dła de cy zja o po -
wie rze niu ba zy noc le go wej fir mie ze wnętrz nej, któ ra za pew ni ob słu gę re cep cyj ną w go dzi -
nach od 6 do 22, sprzą ta nie oraz bie żą ce na pra wy w obiek cie.

Z my ślą o użyt kow ni kach In ter ne tu już na po cząt ku ubie głe go ro ku zmo der ni zo wa no
stro nę in ter ne to wą izby. Pod sta rym ad re sem www.izba -le kar ska.org.pl wid nie je co dzien -
nie ak tu ali zo wa na wi try na. Pre zes pod kre ślił, że za wie ra ona sze reg in for ma cji o dzia łal -
no ści ŚIL, bie żą cych wy da rze niach, pla nach kur sów i szko leń, zmia nach le gi sla cyj nych i wie -
le in nych wia do mo ści, istot nych dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów. W dniu Zjaz du, w Do mu
Le ka rza za czął funk cjo no wać bez prze wo do wy In ter net – moż na z nie go sko rzy stać na czte -
rech naj niż szych kon dy gna cjach bu dyn ku: od po zio mu –1 (bi blio te ka) do II pię tra.

Ślą ski sa mo rząd le kar ski za wsze wie le uwa gi po świę cał sy tu acji le ka rzy se nio rów. W lutym
bieżącego ro ku uda ło się uzy skać sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go dla po wo ła nej do ży -
cia w 2008 ro ku Fun da cji „Dom Le ka rza Se nio ra”. Już w przy szłym ro ku wy peł nia jąc ze -
zna nie po dat ko we, każ dy bę dzie mógł prze zna czyć na jej cel 1% swo je go po dat ku.

Dzia łal ność
izby nie spro wa -
dza się jed nak tyl -
ko do aspek tów
go spo dar czych
i eko no micz nych.
To rów nież spo -
tka nia, za rów no
w ma łym gro nie,
or  ga  n i  zo  wa ne
przez po szcze -
gól ne ko mi sje, jak
i uro czy sto ści
z udzia łem wie lu
za pro szo nych go -

Zjaz du za ape lo wa li też do ORL o po wo ła nie
ko mi sji, ma ją cej oce nić stan zdro wia le ka rzy
w aspek cie wy ko ny wa nej spe cja li za cji i cza su
pra cy.

PIERW SZY ROK DZIA ŁAL NO ŚCI

ORL VI KA DEN CJI

W czę ści ofi cjal nej Zjaz du pre zes Okrę -
go wej Ra dy Le kar skiej w Ka to wi cach, Ja cek
Ko za kie wicz pod su mo wał mi nio ny rok dzia -
łal no ści sa mo rzą du. Po śród wie lu in for ma -
cji zna la zły się rów nież te do ty czą ce bu dże -
tu izby. Pre zes przy to czył da ne, z któ rych
wy ni ka, że w 2010 ro ku uda ło się za osz czę -
dzić po nad 2 mi lio ny zło tych, a kwo ta bli -
sko 76% wpła ca nych przez le ka rzy skła dek
tra fi ła do nich z po wro tem, za po śred nic -
twem róż nych form po mo cy, w tym m. in.
szko leń, za po móg i sty pen diów. Pod kre ślił,
że na stą pi ło to po mi mo roz sze rze nia spo -
so bów fi nan so we go wspie ra nia człon ków ŚIL.
Po nad 130-tu le ka rzom i le ka rzom den ty -
stom, któ rzy uzy ska li ty tuł spe cja li sty w dzie -
dzi nie pod sta wo wej wy pła co no na gro -

Prezydium Zjazdu
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XXX OZL w Ka to wi cach

We dług spra woz da nia Ko mi sji Man da to -
wej w Zjeź dzie uczest ni czy ło 169 de le ga -
tów, a tym sa mym fre kwen cja wy nio -
sła 61,01%.

Pre zy dium Zjaz du:
Ja ro sław Mar kow ski – prze wod ni czą cy
Zjazdu, Jan Cie ślic ki – za stęp ca prze wod -
ni czą ce go, Woj ciech Drozd – za stęp ca
prze wod ni czą ce go, se kre ta rze: Adam
Jur czak, Bar tło miej Kisz ka, Bog dan Ko le -
bacz, Da riusz Do bosz.

Ko mi sja Man da to wa: 
Ta de usz Dra gan – prze wod ni czą cy, człon -
ko wie ko mi sji: Ja nusz Hey da, Adam Ble -
charz.

Ko mi sja Re gu la mi no wa: 
Ste fan Poj da – prze wod ni czą cy, człon ko -
wie ko mi sji: Woj ciech Ma rqu ardt, Ste fan
Sten cel, Da nu ta Kor niak.

Ko mi sja Wnio sków i Uchwał: 
Mie czy sław Dzie dzic – prze wod ni czą cy,
Ja cek Gaw ron – se kre tarz, człon ko wie ko -
mi sji: Ewa Pa szek, Wa cław Ko zioł, Ry szard
Szoz da.

W kuluarach
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sor Ko kot, le karz o mię dzy na ro do wej sła wie,
wy bit ny na uko wiec i pe da gog, ode brał wy -
róż nie nie izbo we w trak cie X Kra jo wej Kon -
fe ren cji Szko le nio wej „In ter na 2011 – Po -
stę py w cho ro bach we wnętrz nych” zor ga ni -
zo wa nej przez To wa rzy stwo In ter ni stów
Pol skich i „Me dy cy nę Prak tycz ną” w Sa li Kon -
gre so wej Pa ła cu Kul tu ry i Na uki w War sza -
wie. (Na zwi ska wszyst kich lau re atów dru ku je my
na na stęp nych stro nach pi sma).

GO ŚCIE

Go ściem Zjaz du by ła m. in. po seł Be -
ata Ma łec ka -Li be ra, wi ce prze wod ni czą ca
sej mo wej Ko mi sji Zdro wia. Swo ją obec ność
za zna czy li rów nież przed sta wi cie le władz ad -
mi ni stra cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej,
pre zy dent Ka to wic – Piotr Uszok, pro rek -
tor ds. szko le nia po dy plo mo we go
SUM – prof. dr hab. n. med. Kry sty na Ol -
czyk oraz przed sta wi cie le wie lu sa mo rzą dów
za wo do wych, wśród nich m. in. pre zes NRL
Ma ciej Ha man kie wicz, pre zes Dol no ślą -
skiej Ra dy Le kar skiej Igor Chę ciń ski, pre zes
Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w Czę sto cho wie
Ma riusz Ma lic ki, wi ce pre zes Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej w War sza wie Krzysz tof
Ma kuch, wi ce pre zes Be skidz kiej Ra dy Le kar -
skiej Ma ciej Skwar na, dr Ma rio la Bar tu -
sek – prze wod ni czą ca Okrę go wej Ra dy
Pie lę gnia rek i Po łoż nych w Ka to wi cach,
adw. Ro man Kusz – dzie kan Okrę go wej Ra -
dy Ad wo kac kiej w Ka to wi cach, Piotr Bo -
ber – dzie kan Okrę go wej Ra dy Rad ców
Praw nych w Ka to wi cach, a tak że re pre zen -
tan ci związ ków za wo do wych i wie lu to wa -
rzystw na uko wych.

An na Za do ra - Świ de rek

ści. Te naj waż niej sze przy po mniał pre zes Ko za kie wicz w swo im
wy stą pie niu. Ob cho dzo ny w grud niu ju bi le usz 75-le cia sa mo rzą -
du le kar skie go na Ślą sku swo ją obec no ścią uświet ni ła prof. Ire -
na Li po wicz – Rzecz nik Praw Oby wa tel skich, któ ra wy gło si ła bar -
dzo cie ka wy wy kład o zna cze niu sa mo rząd no ści za wo do wej i te -
ry to rial nej dla roz wo ju struk tur pań stwa de mo kra tycz ne go.
Wska za ła w nim zna cze nie, szan se oraz za gro że nia dla izb i le -
kar skie go sa mo rzą du. Pre zes mó wił rów nież o ini cja ty wie cy klicz -
nych spo tkań kie row ni ków spe cja li za cji i le ka rzy, któ rzy uzy ska li
ty tuł spe cja li sty. Do tych czas od by ły się dwa, któ re zgro ma dzi ły
kil ku set le ka rzy i le ka rzy den ty stów: uczniów i na uczy cie li, da -
jąc oka zję do roz mów w przy ja ciel skiej i nie for mal nej at mos fe -
rze. 

Pre zes przy po mniał tak że, że spraw dzi ły się prze wi dy wa nia
od no śnie kon dy cji fi nan so wej ślą skiej ochro ny zdro wia, przed -
sta wio ne w trak cie zor ga ni zo wa nej przez ŚIL we wrze śniu ubie głe go ro ku de ba ty: „Re gion
Ślą ski, a fi nan so wa nie świad czeń me dycz nych”, w któ rej wzię li udział par la men ta rzy ści i wła -
dze sa mo rzą do we. 
– Ape lu ję do wszyst kich osób od po wie dzial nych i two rzą cych no we re gu la cje praw ne, aby
nie po mi ja li nie zwy kle istot nych pro ble mów per ma nent ne go nie do sza co wa nia i nie do fi nan -
so wa nia ochro ny zdro wia. Le ka rze po win ni le czyć zgod nie ze swo ją wie dzą i do świad cze -
niem, któ re nie od bie ga od wie dzy i do świad cze nia le ka rzy wy ko nu ją cych swój za wód w in -
nych kra jach eu ro pej skich. – mó wił pre zes Ko za kie wicz.

De le ga ci do wie dzie li się rów nież szcze gó łów pod pi sa nia po ro zu mie nia mię dzy pre ze -
sem Jac kiem Ko za kie wi czem, przed sta wi cie lem Ślą skiej Izby Le kar skiej i dzie ka nem Ra dy
Ad wo kac kiej w Ka to wi cach – Ro ma nem Ku szem, w spra wie świad cze nia in dy wi du al nej po -
mo cy praw nej dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów. Zgod nie z nim człon ko wie ŚIL bę dą mo gli
w wy ty po wa nych kan ce la riach ad wo kac kich nie od płat nie uzy skać po ra dę i kon sul ta cję praw -
ną zwią za ną z dzia łal no ścią za wo do wą le ka rzy z za kre su pra wa me dycz ne go, cy wil ne go,
kar ne go, go spo dar cze go, ad mi ni stra cyj ne go oraz pra wa pra cy. 

ME DA LE I OD ZNA CZE NIA

W trak cie uro czy sto ści za słu żo nym człon kom ślą skie go sa mo rzą du le kar skie go wrę czo -
no od zna cze nia Ślą skiej Izby Le kar skiej. Pre zes ORL, wspól nie z Okrę go wym Rzecz ni kiem
Od po wie dzial no ści Za wo do wej Ta de uszem Urba nem i prze wod ni czą cym Okrę go we go Są -
du Le kar skie go Ste fa nem Stenc lem wy róż ni li Zło tą i Srebr ną Od zna ką ŚIL 15 le ka rzy i le -
ka rzy den ty stów szcze gól nie za słu żo nych w pra cy na rzecz sa mo rzą du le kar skie go. Me -
da le „Za wy bit ne osią gnię cia po za me dycz ne” otrzy ma li z ko lei le ka rze ma ją cy szcze gól ne
za słu gi w spo rcie, sztu ce i in nych dzie dzi nach ak tyw no ści po za  za wo do wej. Wy róż nie niem
„Waw rzyn Le kar ski”, zo stał  uho no ro wa ny prof. dr hab. n. med. Wła dy sław Na si łow ski, je -

den z twór ców re -
a k  t y  w o  w a  n e j
w 1989 sa mo -
rząd no ści le kar -
skiej.

W przed -
dzień XXX Okrę -
go we go Zjaz du
Le ka rzy w Ka to wi -
cach, pre zes ORL
wrę czył „Waw rzyn
Le kar ski” tak że
prof. dr hab. n.
med. Fran cisz ko wi
Ko ko to wi. Pro fe -

Delegaci w trakcie głosowania
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Wawrzyn Lekarski
Prof. dr hab. n. med. dr h. c. multi Fran ci szek Ko kot 
(spe cja li sta cho rób we wnętrz nych, en do kry no lo gii i ne fro lo gii)
Czło nek rze czy wi sty PAN i PAU.
W la tach 1982-84 rek tor ŚAM.
Pro mo tor i re cen zent wie lu prac dok tor skich i ha bi li ta cyj nych.
Au tor i współ au tor po nad 600 prac na uko wych, z któ rych 150 by -
ło pu bli ko wa nych na ła mach pe rio dy ków me dycz nych w Eu ro pie i Sta -
nach Zjed no czo nych.
Dok tor ho no ris cau sa ośmiu wyż szych uczel ni.
Wie lo krot nie wy róż nia ny i od zna cza ny m.in. Na gro dą im. Ję drze ja Śnia -
dec kie go (naj wyż sze wy róż nie nie przy zna wa ne przez PAN), Me da -
lem L. Pa steur’a, Me da lem 900-le cia Uni wer sy te tu w Bo lo nii, Me -
da lem „Glo ria Me di ci nae”, czło nek The Ro yal Col le ge of Phy si cians.
W 1990 ro ku Pa pież Jan Pa weł II na dał Mu god ność „Equ es Sanc ti

Si lve strii Pa pae” (człon ka Ry cer skie go Za ko nu Św. Syl we stra Pa pie ża). Od zna czo ny m.in. Krzy żem Wiel kim, Ko man dor skim i Ka wa ler -
skim Orderu Odrodzenia Polski, lau re at na gro dy Lux Ex Si le sia.
Pro mo tor 77 prac dok tor skich. Opie kun 22 prac ha bi li ta cyj nych kra jo wych i 6 za gra nicz nych.
Pod je go kie run kiem, 78 le ka rzy uzy ska ło II°, a 76 I° spe cja li za cji w cho ro bach we wnętrz nych, 51 – w ne fro lo gii, 4 – w en do kry no lo -
gii i 2 w dia gno sty ce la bo ra to ryj nej.

Prof. dr hab. n. med. Wła dy sław Na si łow ski 
(spe cja li sta ana to mii pa to lo gicz nej i me dy cy ny są do wej)
De le gat na OZL I-II ka den cji.
Prze wod ni czą cy I Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy.
Prze wod ni czą cy Na czel ne go Są du Le kar skie go II ka den cji.
Prze wod ni czą cy Okrę go we go Są du Le kar skie go I, III-IV ka den cji.
Wi ce prze wod ni czą cy Okrę go we go Są du Le kar skie go V-VI ka den cji.
Czło nek NRL I ka den cji.
Prze wod ni czą cy Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej II ka den cji.
Czło nek Ko mi sji Bio etycz nej od po cząt ku jej ist nie nia.
Je den z ini cja to rów re ak ty wo wa nia sa mo rzą du le kar skie go i autorów
projektu Ko dek su Ety ki Le kar skiej.

Wie lo let ni pe da gog i na uczy ciel aka de mic ki. Od zna czo ny: przez
NIL „Me ri tum Pro Me di cis”, Zło tą od zna ką ŚIL „Za słu żo ny dla 
le ka rzy Pro Me di co”, Krzy żem Ofi cer skim Orderu Odrodzenia Polski

(1988), Krzy żem Wa lecz nych (1945), Zło tym Krzy żem Za słu gi (1971), Krzy żem AK (1989) i Me da lem KEN (1990).

Ko mu ni kat 
 

Ślą ska Izba Le kar ska roz wa ża or ga ni za cję kur su dla kan dy da tów do rad nad zor czych

spół ek Skar bu Pań stwa. Prze wi dy wa ny ter min to dru ga po ło wa 2011 r.

Re ali za cja te go pro jek tu uza leż nio na bę dzie od zgło sze nia się 

od po wied niej licz by chęt nych.

Za in te re so wa nych pro si my o kon takt ma ilo wy: biu le tyn@izba -le kar ska.org.pl 

lub tel. (32) 203 65 47/48 w. 310, fax. (32) 352 06 38
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Uroczyste wręczenie „Wawrzynu Lekarskiego” profesorowi Franciszkowi
Kokotowi w Sali Kongresowej w Warszawie

Pro fe sor Wła dy sław Na si łow ski – lau re at „Waw rzy nu Le kar skie go” 
z pre ze sem ORL Jac kiem Ko za kie wi czem i prze wod ni czą cym OSL 

Ste fa nem Stenc lem



dr n. med. Je rzy Do siak
(spe cja li sta cho rób we wnętrz nych i kar dio log)
Wie lo let ni prze wod ni czą cy Od dzia łu Ślą skie -
go Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go. Wi ce -
prze wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go PTL.
Je den z ini cja to rów po wo ła nia w 2010 ro ku
Ślą skiej Kon fe ren cji To wa rzystw Na uko wych

dr n. med. Adam Dyr da 
(spe cja li sta po łoż nic twa i gi ne ko lo gii)
De le gat na OZL II-VI ka den cji, czło nek Okrę -
go we go Są du Le kar skie go II-VI ka den cji,
czło nek Okrę go wej Ko mi sji Wy bor czej IV ka -
den cji. Ab sol went Po dy plo mo we go Stu dium
Pra wa Me dycz ne go w War sza wie.

dr n. med. Mie czy sław Dzie dzic 
(spe cja li sta chi rur gii ogól nej, chi rur gii dzie cię -
cej i chi rur gii klat ki pier sio wej)
De le gat na OZL I-VI ka den cji, OROZ III ka -
den cji, czło nek ORL V-VI ka den cji, z -ca
OROZ I ka den cji, czło nek Okrę go we go Są -
du Le kar skie go II ka den cji, De le gat na KZL V -
-VI ka den cji, czło nek NRL VI ka den cji, z -ca
NROZ V ka den cji, prze wod ni czą cy Ko mi sji Le -
gi sla cyj nej, czło nek Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej.

dr n. med. 
An drzej 
Stań kow ski 
(spe cja li sta chi rur -
gii ogól nej)
De le gat na OZL IV-
V ka den cji, z -ca
OROZ IV-VI ka den -
cji, czło nek Okrę go -
wej Ko mi sji Wy bor -
czej IV-V ka den cji.
Bie gły są do wy, pro -
wa dzi wy kła dy z za -
kre su opi nio wa nia
są do wo -le kar skie go:
„Ba da nie po dej rza -
nych, oskar żo nych
i osób po zba wio -
nych wol no ści”
w ra mach kur su
spe cja li za cyj ne go
„Zdro wie pu blicz -
ne” or ga ni zo wa ne -
go przez ŚIL.

dr n. med. An drzej Ty czyń ski 
(spe cja li sta chi rur gii ogól nej)
De le gat na OZL II-V ka den cji, czło nek Okrę -
go we go Są du Le kar skie go II-VI ka den cji.
Wie lo krot ny prze wod ni czą cy skła dów sę -
dziow skich.

dr Ze non War mu ziń ski 
(spe cja li sta or ga ni za cji ochro ny zdro wia, sto -
ma to lo gii za cho waw czej oraz sto ma to lo gii
ogól nej) 
De le gat na OZL I-II ka den cji, czło nek Okrę -
go we go Są du Le kar skie go II-VI ka den cji, wi -
ce prze wod ni czą cy Okrę go we go Są du Le kar -
skie go V-VI ka den cji.

dr n. med. Alek san der Za jusz 
(spe cja li sta ra dio te ra pii on ko lo gicz nej)
De le gat na OZL II-VI ka den cji, z -ca OROZ II-
VI ka den cji, czło nek Okrę go wej Ko mi sji Wy -
bor czej IV ka den cji.

Złota odznaka „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico”

stoją od lewej: dr Mieczysław Dziedzic, prezes ORL dr Jacek Kozakiewicz, dr Andrzej Tyczyński, 
dr Jerzy Dosiak, dr Adam Dyrda, dr Aleksander Zajusz, Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści 

Za wo do wej dr Tadeusz Urban, przewodniczący OSL dr Stefan Stencel
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dr n. med. An to ni Ba ron
(spe cja li sta chi rur gii sto ma to lo gicz nej)
De le gat na OZL I, V-VI ka den cji, czło nek ORL
V-VI ka den cji, z -ca NROZ V ka den cji, de le gat
na KZL V ka den cji, czło nek ze spo łu wi zy tu ją -
ce go prak ty ki pry wat ne V ka den cji, czło nek Ko -
mi sji Sto ma to lo gicz nej V i VI ka den cji. Le karz
z 57-let nim sta żem pra cy w za wo dzie.

dr Elż bie ta 
Gór ska -Pu dlik
(spe cja list ka sto ma to lo gii dzie cię cej i sto ma -
to lo gii za cho waw czej)
De le gat na OZL – III ka den cji, czło nek
Okrę go we go Są du Le kar skie go III-VI ka den -
cji. 

dr hab. n. med. 
An drzej Lek ston
(spe cja li sta cho rób we wnętrz nych i kar dio log)
De le gat na OZL II- VI ka den cji, czło nek ORL
IV-VI ka den cji, czło nek Okrę go we go Są du Le -
kar skie go II ka den cji, de le gat na KZL V ka den -
cji. Dwu krot nie wy bra ny prze wod ni czą cym Ko -
mi sji ds. Kon tak tów z NFZ. 

prof. An na Ma kow ska 
(spe cja list ka pro te ty ki sto ma to lo gicz nej)
De le gat na OZL I-II ka den cji, czło nek ORL I-
II ka den cji, czło nek Pre zy dium I ka den cji, czło -
nek Na czel ne go Są du Le kar skie go I- II ka den -
cji. Le karz spo nad 55-let nim sta żem pra cy w za -
wo dzie, wie lo let ni na uczy ciel aka de mic ki.

dr Ga brie la Muś
(spe cja list ka neu ro log)
De le gat na OZL III-IV ka den cji, Se -
kre tarz Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej III-
VI ka den cji. Wy kła da na kur sach
z bio ety ki i pra wa me dycz ne go dla le -
ka rzy i le ka rzy den ty stów-sta ży stów
or ga ni zo wa nych przez ŚIL. Au tor ka
re fe ra tów i wy stą pień na kon fe ren cjach

na uko wych do ty czą cych pro ble ma ty ki ety ki le kar skiej. Jej tek -
sty pu bli ko wa ne by ły m.in. w biu le ty nie „Pro Me di co”.

dr Bo że na Ociep ka
(spe cja list ka neu ro log)
De le gat na OZL III i V ka den cji.
Czło nek Okrę go we go Są du Le kar -
skie go III-VI ka den cji. 

Srebrna odznaka „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico”

sto ją od le wej: dr An drzej Lek ston, dr Je rzy Pa bis, dr Ur szu la Zi moń, dr Elź bie ta Gór ska -
-Pu dlik, Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej dr Ta de usz Urban, p rze wod ni -
czą cy Okrę go we go Są du Le kar skie go dr Stefan Sten cel, dr An to ni Ba ron, dr Ga brie la Muś, 

dr Bo że na Ociep ka, dr Ma rze na Za krzew ska, dr Ma ciej Waw rzy czek
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dr Je rzy Pa bis 
(spe cja li sta chi rur gii ogól nej)
De le gat na OZL – III – VI ka den cji, czło nek
ORL III-VI ka den cji, De le gat na KZL IV ka den -
cji. Od III ka den cji peł ni funk cję prze wod ni -
czą ce go Ko mi sji Spor tu i Re kre acji. 
Pra cu je w ko mi sjach: Zdro wia Pu blicz ne go, ds.
Kul tu ry, ds. Kon kur sów, ds. Kon tak tów z przed -
sta wi cie la mi par la men tu i sa mo rzą du. Ani ma -
tor wy da rzeń spor to wych w ŚIL.

dr Ma ciej Waw rzy czek
(spe cja li sta ane ste zjo lo gii i in ten syw nej te ra -
pii oraz po łoż nic twa i gi ne ko lo gii) 
De le gat na OZL II-III ka den cji.
Z -ca OROZ III-VI ka den cji, 

dr Ma rze na Za krzew ska 
(spe cja list ka po łoż nic twa i gi ne ko lo gii)
De le gat na OZL III – VI ka den cji.
Czło nek Okrę go we go Są du Le kar skie go III-
VI ka den cji.

dr Ur szu la Zi moń 
(spe cja list ka chi rur gii ogól nej)
De le gat na OZL II-VI ka den cji, czło nek ORL IV-
VI ka den cji. Dwu krot nie by ła prze wod ni czą cą Ko -
mi sji ds. Mło dych Le ka rzy. Ak tyw na człon ki ni De -
le ga tu ry Ryb nic kiej. Pra cu je w ko mi sjach: ds. Mło -
dych Le ka rzy, Ko mi sji Pry wat nych Prak tyk oraz
ds. Ety ki Le kar skiej.
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dr n. med. Eu ge niusz Dep ta
(spe cja li sta me dy cy ny prze my sło wej i or ga ni za cji ochro ny zdro wia)
De le gat na OZL – II i IV- VI ka den cji, czło nek ORL – VI ka den cji, czło nek NRL – II ka den cji, Czło nek Unii Pol -
skich Pi sa rzy Le ka rzy. Au tor 4 to mi ków po etyc kich oraz licz nych pu bli ka cji w pra cach zbio ro wych. Lau re at II na -
gro dy w kon kur sie na frasz kę me dycz ną w 2008 ro ku. Wie lo krot nie na gra dza ny na kon kur sach po etyc kich w Ka -
to wi cach, Ty chach, Ru dzie Ślą skiej itd. W 2000 ro ku otrzy mał wy róż nie nie w II Ogól no pol skim Kon kur sie Li te rac -
kim im. St. Le ca w No wym Tar gu.

dr Elż bie ta Ja now ska-Drong
Czło nek Ko mi sji ds. Kul tu ry od mo men tu jej po wsta nia. Jest ob da rzo na prze pięk nym i sil nym so pra nem li ry ko -dra -
ma tycz nym. Ma w swo im re per tu arze arie ope ro we, ope ret ko we oraz pie śni. Wie lo krot nie bra ła udział w kon cer -
tach or ga ni zo wa nych przez Ko mi sję ds. Kul tu ry, wy stę po wa ła w Ope rze Ślą skiej, w pa ła cach w Pszczy nie i Ryb nej,
a tak że na kon cer tach w ra mach Świa to wych Dni Wo lon ta ria tu oraz „Rudz kiej Je sie ni Kul tu ral nej 2008”, gdzie śpie -
wa ła u bo ku za wo do wych śpie wa ków ope ro wych ślą skich scen.

dr Sta ni sław My siak 
(spe cja li sta sto ma to lo gii ogól nej)
Wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Kul tu ry i no wo  pow sta łej Ko mi sji Hi sto rycz nej. Ar ty sta ma larz, rzeź biarz, fo to -
gra fik. Lau re at I miej sca w Ogól no pol skim Kon kur sie Fo to gra ficz nym Le ka rzy „Okiem Esku la pa” (2009). Twór ca
no wej tech ni ki gra ficz nej, któ rą na zwał tu rin gra fią. Je go pra ce wie lo krot nie re pro du ko wa no na okład kach cza so pism
na uko wych. Uczest nik kur sów Aka de mii Sztuk Pięk nych w Ka to wi cach. Or ga ni za tor licz nych wy staw twór czo ści le -
ka rzy. 

dr n. med. Agniesz ka Wi dzi szow ska 
(spe cja list ka oto ry no la ryn go lo gii)
Kil ku krot na zło ta me da list ka mi strzostw świa ta i Eu ro py w te ni sie ziem nym: w sin glu (In do ne zja 2003, Mal ta 2006,
USA 2007), w de blu (Mal ta 2006, USA 2007, Chor wa cja 2008) i mikście (Cze chy 2002, Pol ska 2005, Chor -
wa cja 2008). Wie lo let nia mi strzy ni Pol ski w tej dys cy pli nie spor to wej. W li sto pa dzie 2009 ro ku w Ha lo wych Mi -
strzo stwach Pol ski Le ka rzy w Te ni sie Ziem nym zdo by ła ko lej ny ty tuł mi strzow ski. W se zo nie 2009/2010 zna la zła
się na trze cim miej scu w ran kin gu Pol skie go Sto wa rzy sze nia Te ni so we go Le ka rzy.

dr Jan Wil czek 
(spe cja li sta chi rur gii ogól nej i uro lo gii)
Wie lo let ni fi na li sta le kar skich za wo dów i mi strzostw le ka rzy w pły wa niu. Star tu je co rocz nie w mi strzo stwach Pol -
ski Le ka rzy w Dę bi cy oraz Igrzy skach Le kar skich w Za ko pa nem, gdzie zdo był kil ka na ście me da li zło tych, srebr nych
i brą zo wych. W 2010 ro ku brał udział w Otwar tych Mi strzo stwach Pol ski w Pły wa niu „Ma sters”, w któ rych star -
tu ją daw ni me da li ści i mi strzo wie Pol ski, człon ko wie ka dry na ro do wej. Zdo był tam brą zo wy me dal na 100m sty -
lem do wol nym. Rów nież w ubie głym ro ku uzy skał dwa ty tu ły mi strza świa ta i dwa ty tu ły wi ce mi strza świa ta le ka rzy
na mię dzy na ro do wych za wo dach, od by wa ją cych się w Chor wa cji.

Medal za wybitne osiągnięcia pozamedyczne

sto ją od le wej: prze wod ni czą cy Ko mi sji ds. Kul tu ry ORL 
dr Grze gorz Gó ral, dr Sta ni sław My siak, dr Elż bie ta 
Ja now ska -Drong, pre zes ORL dr Ja cek Ko za kie wicz, 

dr Agniesz ka  Wi dzi szow ska, prze wod ni czą cy Ko mi sji Spor tu
i Re kre acji dr Je rzy Pa bis, dr Eu ge niusz Dep ta, dr Jan Wil czek

Opra co wa nie A. Z .-Ś.
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– z dnia 23.06.2010 – apel do kie row ni ków wszyst kich jed no stek po sia da ją cych upraw -
nie nia do pro wa dze nia kształ ce nia po dy plo mo we go, za trud nia ją cych le ka rzy spe cja li zu -
ją cych się za rów no na eta cie szpi tal nym, jak i w try bie re zy denc kim o za pew nie nie opty -
mal nych wa run ków do wła ści wej re ali za cji pro gra mu spe cja li za cji. 

– z dnia 3.03.2010 apel w spra wie zwol nie nia gru py za wo do wej le ka rzy i le ka rzy den ty -
stów z obo wiąz ku po sia da nia kas re je stru ją cych

Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej ob ra do wa ło 45 ra zy, po dej mu jąc 472 uchwa ły.
W tym: 
– 44 uchwa ły w spra wie po wo ły wa nia ze spo łów wi zy tu ją cych in dy wi du al ne i spe cja li stycz -

ne prak ty ki le kar skie
– 36 uchwał w spra wie wy bo ru przed sta wi cie li i prze wod ni czą cych do ko mi sji kon kur so -

wych na sta no wi ska or dy na tor skie i dy rek tor skie
– 75 uchwał w spra wach fi nan so wych
– 133 uchwa ły w spra wie do ko na nia wpi su do re je stru ŚIL pod mio tów pro wa dzą cych do -

sko na le nie za wo do we le ka rzy i le ka rzy den ty stów
– 17 uchwał w spra wie skie ro wa nia na staż po dy plo mo wy
– 4 uchwa ły w spra wie re ko men do wa nia kan dy da tów na le ka rzy są do wych
– 129 uchwał w spra wie usta le nia wy so ko ści lub zwol nie nia z obo wiąz ku opła ca nia skład -

ki człon kow skiej 
– 34 uchwa ły w spra wach róż nych. 

Na wnio sek Ko mi sji Re je stra cji Le ka rzy Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej pod ję ło
de cy zje w spra wie wy da nia:
– 13 praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rza i le ka rza den ty sty, 
– 29 du pli ka tów praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów,
– 327 ogra ni czo nych praw wy ko ny wa nia za wo du le ka rza dla le ka rzy i le ka rzy den ty stów kie -

ro wa nych na sta że po dy plo mo we, 
– 268 praw wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty po sta żu,
– 5 praw wy ko ny wa nia za wo du dla le ka rzy z UE,
– 21 praw wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty dla cu dzo ziem ców,

Pod ję to 193 uchwa ły o skre śle niu z li sty ŚIL z po wo du prze nie sie nia do in nej izby, śmier -
ci, zrze cze nia się pra wa wy ko ny wa nia za wo du lub wy ga śnię cia ter mi nu waż no ści pra wa, za -
ka zu wy ko ny wa nia za wo du, bądź za wie sze nia w wy ko ny wa niu za wo du, ja ko za sto so wa nie
środ ka za po bie gaw cze go orze czo ne go przez sąd i pro ku ra to ra.

Na proś bę 95 le ka rzy i le ka rzy den ty stów wy da no 231 za świad czeń „unij nych”. Wy -
da no 7 za świad czeń stwier dza ją cych po sia da nie pra wa do udzie la nia świad czeń zdro wot -
nych w za kre sie pod sta wo wej opie ki zdro wot nej. 

Pre zy dium ORL za opi nio wa ło kan dy da tu ry 61 osób wy ty po wa nych na sta no wi ska kon -
sul tan tów wo je wódz kich. 

Przy ję to za sa dę, że przed wy da niem opi nii, o któ rą zwra ca się wo je wo da ślą ski w spra -
wie pro po no wa nej oso by, kie ro wa ne jest za py ta nie do wła ści we go to wa rzy stwa na uko we -
go, po czym Pre zy dium spo ty ka się z kan dy da tem. Roz mo wa do ty czy pro ble mów re pre -
zen to wa nej spe cjal no ści me dycz nej.

Po dob ny spo sób po stę po wa nia re ali zo wa ny jest przy wy da wa niu opi nii le ka rzom kan -
dy da tom na sta no wi ska kie row ni cze w SUM.

Na pierw szym w 2010 ro ku po sie dze niu Ra dy jed no gło śnie pod ję to uchwa łę w spra -
wie po wo ła nia ko mi sji pro ble mo wych i ze spo łów ORL. 

Na wnio sek kol. Pre ze sa, któ ry przed sta wił pro po zy cje kan dy da tur na prze wod ni czą -
cych ko mi sji pro ble mo wych (wcze śniej opi nio wa ne przez Pre zy dium), po wo ła no w dniu 13
stycz nia prze wod ni czą cych po szcze gól nych ko mi sji:
– ds. Re je stra cji Le ka rzy – kol. Woj ciech Ma rqu ardt 
– ds. Ety ki Le kar skiej – kol. Jan Kło po tow ski 

Okrę go wa Ra da Le kar ska w okre sie
spra woz daw czym ze bra ła się
na 10 po sie dze niach. Fre kwen cja

na ze bra niach ORL wy no si ła 81,3%. Pre zy -
dium ze bra ło się 45 ra zy. Fre kwen cja na tych
po sie dze niach wy no si ła 87,6%. W 2010
roku od był się je den XXIX Okrę go wy Zjazd 
Le ka rzy.

Na po sie dze niach Okrę go wa Ra da Le -
kar ska pod ję ła łącz nie 56 uchwał: 
– 8 uchwał w spra wach fi nan so wych
– 6 uchwał w spra wie skie ro wa nia na prze -

szko le nie w związ ku z prze rwą w wy ko ny -
wa niu za wo du

– 2 uchwa ły w spra wie po wo ła nia spe cjal nych
ko mi sji stwier dza ją cych zdol ność le ka rza
do wy ko ny wa nia za wo du

– 2 uchwa ły w spra wie umo rze nia po stę po -
wa nia ma ją ce go na ce lu stwier dze nie nie -
zdol no ści le ka rza do wy ko ny wa nia za wo du

– 11 uchwał zwią za nych ze Spół ką „Dom
Le ka rza” 

– 1 uchwa ła w spra wie wy bo ru człon ka Pre -
zy dium ORL

– 9 uchwał w spra wie po wo ła nia ko mi sji i ze -
spo łów pro ble mo wych ORL oraz ich skła -
du oso bo we go 

– 4 uchwa ły w spra wie wy bo ru prze wod ni -
czą cych ko mi sji i ze spo łów pro ble mo wych 

– 2 uchwa ły w spra wie uchy le nia uchwa ły
dot. za wie sze nia w pra wie wy ko ny wa nia za -
wo du 

– 11 uchwał w spra wach róż nych. 

ORL w okre sie spra woz daw czym pod ję -
ła też ape le i sta no wi ska, któ re do ty czy ły:
– z dnia 23.06.2010 – sta no wi sko wy ra ża -

ją ce za nie po ko je nie in for ma cją prze ka za -
ną przez przed sta wi cie li sa mo rzą du za wo -
do we go dia gno stów la bo ra to ryj nych z wo -
je wódz twa ślą skie go o bra ku re spek to wa -
nia przez nie któ re me dycz ne la bo ra to ria
dia gno stycz ne po sta no wień usta wy o dia -
gno sty ce la bo ra to ryj nej z dnia 26.07.2001
oraz roz po rzą dzeń mi ni stra zdro wia. 

– z dnia 23.06.2010 – sta no wi sko przy po -
mi na ją ce wie lo krot nie wy ra ża ny przez
sa mo rząd le kar ski po gląd, że nie zwy kle
trud na sy tu acja w pol skim sys te mie ochro -
ny zdro wia wy ma ga zde cy do wa nych kro -
ków ze stro ny rzą dzą cych. 

Okręgowa Rada Lekarska
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27 mar ca 2010 r. od był się XXIX
OZL. Za pro po no wa ne pro jek ty re gu la mi nów
dzia ła nia ORL i go spo dar ki fi nan so wej Izby
zo sta ły przez Zjazd przy ję te.

Przed wcze sne za koń cze nie Zjaz du – wo -
bec bra ku nie zbęd ne go qwo rum – unie moż -
li wi ło przy ję cie nie któ rych uchwał, re zo lu cji,
ape li, de kla ra cji i sta no wisk. ORL z ża lem mu -
sia ła po go dzić się z tym, że część sta rań wie -
lu za an ga żo wa nych ko le ża nek i ko le gów
w stwo rze nie we wnętrz nych re gu la cji praw -
nych (m. in. w związ ku z uchwa le niem
przez Sejm no wej usta wy o izbach le kar skich),
a tak że ich wy sił ki, aby mógł za brzmieć głos
ślą skie go sa mo rzą du le kar skie go, bę dą mu -
sia ły za cze kać do ko lej ne go Zjaz du. Nie któ -
re z nich mo gą stać się nie ak tu al ne. Przy czy -
ną by ła nie fra so bli wość, nie ste ty niema łej licz -
by de le ga tów. W re ak cji na to wy da rze nie Ko -
mi sja ds. Ety ki Le kar skiej wy pra co wa ła sta -
no wi sko. Sta no wi sko i uchwa ła Ko mi sji zo -
sta ły opu bli ko wa ne bez po śred nio przed zbli -
ża ją cym się XXX Zjaz dem, by śmy ja ko de -
le ga ci swo ich śro do wisk o przy ję tym na sie -
bie zo bo wią za niu szcze gól nie dziś pa mię ta -
li.

W kwiet niu do Okrę go wej Ra dy Ślą skiej
Izby Le kar skiej zo sta li po wo ła ni no wi człon -
ko wie w miej sce do tych cza so wych, któ rzy
zło ży li man dat w związ ku z wy bo rem do or -
ga nów NIL. Nie moż na bo wiem łą czyć
pra cy w nie któ rych or ga nach na czel nej
i okrę go wej ra dy le kar skiej. Re zy gna cje
z funk cji człon ka Ra dy zło ży li:
– kol. An na Gliń ska wy bra na na za stęp cę

NROZ
– kol. Pa weł Gru en pe ter wy bra ny na człon -

ka NKR
– kol. Wło dzi mierz Ma jew ski wy bra ny na za -

stęp cę NROZ
OKW po wo ła ła de le ga tów, któ rzy uzy -

ska li ko lej no naj więk szą licz bę gło sów spo -
śród nie wy bra nych do Ra dy na po przed nim
zjeź dzie spra woz daw czo –wy bor czym. No -
wy mi człon ka mi ORL zo sta li kol.:
– An drzej Cho lew ka
– Da riusz Do bosz
– Ja cek Olen der. 

W kwiet niu ORL uwzględ nia jąc zgła sza -
ne wnio ski, pod ję ła po raz pierw szy uchwa -
łę okre śla ją cą za sa dy i tryb zwro tu kosz tów
po dró ży oraz in nych uza sad nio nych wy dat -
ków po nie sio nych przez człon ków sa mo rzą -
du le ka rzy w związ ku z wy ko ny wa niem
czyn no ści na rzecz Ślą skiej Izby Le kar skiej.

– ds. Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko te ra pii – kol. Ste fan Poj da
– Fi nan so wej – kol. Jan Cie ślic ki
– In for ma cyj nej (re dak tor na czel ny „Pro Me di co”) – kol. Ży wi sław Men del
– ds. BIP i Stro ny In ter ne to wej – kol. Kry stian Frey
– ds. Kon kur sów – kol. Ja nusz Hey da
– ds. Kształ ce nia Po dy plo mo we go – kol. Ha li na Bor giel -Ma rek
– ds. Prze kształ ceń, Pra cy i Pła cy oraz Kon tak tów ze Związ ka mi Za wo do wy mi – kol. 

Ka ta rzy na Wilk
– ds. Kon tak tów z NFZ – kol. An drzej Lek ston. Po re zy gna cji ko le gi A. Lek sto na z tej funk -

cji w li sto pa dzie 2010 r., od grud nia 2010r. jej prze wod ni czą cym z wy bo ru Ra dy zo stał
kol. Je rzy Pie nią żek. 

– ds. Kon tak tów z Przed sta wi cie la mi Par la men tu i Sa mo rzą du – kol. Zyg munt Szwed
– Le gi sla cyj nej – kol. Mie czy sław Dzie dzic 
– Pry wat nych Prak tyk – kol. Ra fał Kieł kow ski
– So cjal no -By to wej – kol. Ta de usz Dra gan
– Sto ma to lo gicz nej – kol. Ha li na Bor giel -Ma rek
– Spor tu i Re kre acji – kol. Je rzy Pa bis
– Zdro wia Pu blicz ne go – kol. Ma rek Po tem pa 
– ds. Kul tu ry – kol. Grze gorz Gó ral 
– ds. Le ka rzy Cu dzo ziem ców i Współ pra cy z Za gra ni cą – kol. Wie sław Du da
– ds. Eme ry tów i Ren ci stów – kol. Ire na Utra ta, po cząt ko wo ja ko peł nią ca obo wiąz ki prze -

wod ni czą cej, a od 26 ma ja 2010 r. – prze wod ni czą ca ko mi sji (wo bec de cy zji XXIX Zjaz -
du po sta na wia ją cej, iż prze wod ni czą cy mi Ko mi sji mo gą być oso by spo za ORL)

– ds. Mło dych Le ka rzy – kol. Da wid Ha da sik.
Pod czas po sie dze nia ORL w dniu 3 lu te go 2010 r. gra tu lo wa no na sze mu ko le dze 

Ma cie jo wi Ha man kie wi czo wi wy bo ru na pre ze sa NRL. Kra jo wy Zjazd Le ka rzy w dniu 29
stycz nia po raz pierw szy zde cy do wał, że kor po ra cji prze wod ni czył bę dzie pre zes spo za War -
sza wy. 

W lu tym 2010 r. że gna li śmy pierw sze go prze wod ni czą ce go Na czel nej Ra dy Le kar skiej
prof. Ta de usza Chru ście la, zwią za ne go przed la ty ze ślą skim śro do wi skiem me dycz nym. Przed -
sta wi cie le ślą skich le ka rzy, pod swo im sztan da rem, wzię li udział w po że gna niu uzna ne go
na ukow ca i le ka rza oraz wiel kie go Czło wie ka i Mi strza. 

Na sta no wi sko me dia to ra po wo ła no kol. Zyg fry da Waw rzyn ka (funk cję tę wpro wa dzo -
no zno we li zo wa ną usta wą o izbach le kar skich, obo wią zu ją cą od 1.01.2010 r.). 

Przed sta wio ny zo stał tak że pro jekt re gu la mi nów dzia ła nia ko mi sji pro ble mo wych, bę -
dą cy czę ścią zno we li zo wa ne go pro jek tu re gu la mi nu dzia ła nia ORL. 

W mar cu od by ło się spo tka nie Pre zy diów okrę go wych izb le kar skich: czę sto chow skiej,
ślą skiej i be skidz kiej. Spo tka nie słu ży ło omó wie niu: 
– pro ble mów zwią za nych z sta ża mi po dy plo mo wy mi, 
 – roz li cze nia re fun da cji kosz tów po nie sio nych za czyn no ści zle co ne przez ad mi ni stra cję

pań stwo wą, 
– spo so bu do bo ru przed sta wi cie li sa mo rzą du na po sie dze nia Ra dy Ślą skie go Od dzia łu Wo -

je wódz kie go NFZ i re pre zen ta cji sa mo rzą du przed Fun du szem.
Na po sie dze niach ORL w lu tym i mar cu za twier dzo no skła dy oso bo we ko mi sji pro ble -

mo wych ORL.
W mar cu pod ję ta zo sta ła też uchwa ła w spra wie usta no wie nia Rzecz ni ka Praw Le ka rzy

i za sa dy re gu lu ją ce je go dzia łal ność. Funk cję tę, zgod nie z upo waż nie niem Ra dy na mo cy
uchwa ły, w dniu 21 kwiet nia ob ję ła Pa ni dr hab. n. med. Ka ta rzy na Zio ra. 

W mar cu ORL zo sta ła tak że za po zna na z pro jek ta mi re gu la mi nu dzia ła nia ORL wraz
z za łącz ni ka mi oraz pro jek tem za sad go spo dar ki fi nan so wej Izby. Wszyst kie te re gu la cje przy -
go to wa ne by ły by przed sta wić je na Okrę go wym Zjeź dzie Le ka rzy. Mar co we po sie dze nie
ORL za owo co wa ło tak że przy ję ciem uchwa ły w spra wie na gro dy za uzy ska nie dy plo mu spe -
cja li sty w dzie dzi nie pod sta wo wej. Usta lo no, że na gro dą bę dzie kwo ta 1000,- zł. Przy ję -
to tak że apel do mi ni stra fi nan sów w spra wie zwol nie nia gru py za wo do wej le ka rzy i le ka -
rzy sto ma to lo gów z obo wiąz ku po sia da nia kas re je stru ją cych.
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ra to ryj nych. Go ście mó wi li o swo im za nie po ko je niu nie roz sąd ną re duk cją kosz tów w pla -
ców kach służ by zdro wia re ali zo wa ną przez out so ur cing dia gno sty ki la bo ra to ryj nej. Skut -
ku je to nie po ko ją cy mi zja wi ska mi, któ re po ja wi ły się w udzie la niu świad czeń przez me dycz -
ne la bo ra to ria dia gno stycz ne. W efek cie opra co wa ne zo sta ło wspól ne sta no wi sko wy ra ża -
ją ce za nie po ko je nie ta ką sy tu acją. 

Z ini cja ty wy pre ze sa Jac ka Ko za kie wi cza za war te zo sta ło po ro zu mie nie mię dzy Ślą ską
Izbą Le kar ską a Izbą Ad wo kac ką w Ka to wi cach. Je go uro czy ste pod pi sa nie mia ło miej sce
na po sie dze niu ORL 23 czerw ca 2010 r. W ra mach po ro zu mie nia stro ny słu żyć so bie bę -
dą wza jem nie ra da mi, bądź w in nych for mach współ pra co wać w za kre sie wie dzy praw ni -
czej i me dycz nej. Za kres tej współ pra cy stro ny na bie żą co uzgad niać bę dą za po śred nic -
twem swo ich or ga nów sta tu to wych. U pod staw tej współ pra cy bę dzie współ dzia ła nie
przy ochro nie god no ści za wo dów le ka rza, le ka rza den ty sty oraz ad wo ka ta, a nad to słu że -
nie so bie wza jem nie po mo cą przy po sze rza niu ogól nej wie dzy re pre zen to wa nych śro do -
wisk za wo do wych oraz za sad ety ki za wo do wej obu śro do wisk. Stro ny te go Po ro zu mie nia
bę dą rów nież współ pra co wać na rzecz ochro ny za sad sa mo rząd no ści, a nad to przy re ali -
za cji ich praw i obo wiąz ków zwią za nych z two rze niem prze pi sów pra wa two rzą cych pod -
sta wy funk cjo no wa nia sa mo rzą dów, ochro ny zdro wia oraz wy mia ru spra wie dli wo ści i praw
oraz obo wiąz ków oby wa te li Rze czy po spo li tej Pol skiej. 

22 czerw ca od by ło się z ini cja ty wy pre ze sa ORL spo tka nie z Prze wod ni czą cy mi To wa -
rzystw Spe cja li stycz nych. Ce lem by ło po wo ła nie Ślą skiej Kon fe ren cji Me dycz nych To wa rzystw
Na uko wych, któ ra sta no wić bę dzie waż ną pod sta wę wza jem nej po mo cy or ga ni za cji wcho -
dzą cych w jej skład. Po wo ła no Ze spół Ko or dy na cyj ny, ma ją cy przy go to wać za ło że nia pro -
gra mo we i sto sow ną de kla ra cję. W je go skład we szli:
– prof. Bog dan Ma rek ja ko prze wod ni czą cy (Pol skie To wa rzy stwo En do kry no lo gicz ne)
– prof. Je rzy Arendt (To wa rzy stwo Chi rur gów Pol skich)
– dr n. med. Je rzy Do siak (Pol skie To wa rzy stwo Le kar skie)
– dr n. med. Ha li na Ksią żek -Bąk (Pol skie To wa rzy stwo Sto ma to lo gicz ne)
– dr n. med. Ry szard Szoz da (Pol skie To wa rzy stwo Me dy cy ny Pra cy)
– prof. Ha li na Woś (Pol skie To wa rzy stwo Pe dia trycz ne). 

Ce lem dzia ła nia Kon fe ren cji jest: 
– re pre zen to wa nie sta no wi ska to wa rzystw le kar skich; 
– wska zy wa nie pro ble mów wy ko ny wa nia za wo du le ka rza i le ka rza den ty sty; 
– opi nio wa nie wy bra nych pro jek tów prze pi sów praw nych do ty czą cych wy ko ny wa nia za wo -

du le ka rza i le ka rza den ty sty; 
– upo wszech nia nie uchwał Kon fe ren cji wśród człon ków to wa rzystw le kar skich; 
– upo wszech nia nie za sad wy ko ny wa nia za wo du opar tych na do wo dach na uko wych; 
– umac nia nie współ pra cy to wa rzystw le kar skich z sa mo rzą dem le kar skim. 

Uro czy ste pod pi sa nie przy stą pie nia To wa rzystw do Kon fe ren cji od by ło się w paź dzier -
ni ku 2010 r.

30 czerw ca oby ło się po raz pierw szy spo tka nie z no wy mi spe cja li sta mi i kie row ni ka -
mi ich spe cja li za cji. W ten spo sób pra gnie my nadać uro czy sty cha rak ter po myśl ne mu za -
koń cze niu waż ne go eta pu dro gi za wo do wej le ka rza. Spo tka nia ta kie bę dą się od by wa ły cy -
klicz nie, po za koń cze niu se sji eg za mi nów spe cja li za cyj nych. 

ORL pod ję ła de cy zję o wy stą pie niu ŚIL na dro gę są do wą o za pła tę na leż nej kwo ty za wy -
ko ny wa nie za dań prze ję tych od ad mi ni stra cji pań stwo wej za la ta 2007-2009. Przy go to -
wa ny zo stał wnio sek o prze pro wa dze nie po stę po wa nia po jed naw cze go z Min. Zdro wia, w któ -
rym Izba do ma ga się zwro tu kosz tów po nie sio nych na te za da nia wy li czo nych we dług za -
sad przy ję tych przez NRL w 2007 ro ku. Usta lo no, że je śli MZ ne ga tyw nie usto sun ku je się
do wnio sku, bę dzie moż na wy stą pić na dro gę są do wą.

W paź dzier ni ku 2010 ORL po wo ła ła no wą w na szej Izbie Ko mi sję Hi sto rycz ną. 
ORL z ini cja ty wy pre ze sa Jacka Ko za kie wi cza zor ga ni zo wa ła uro czy ste po sie dze nie Ra -

dy z oka zji ju bi le uszu 75-lat ist nie nia sa mo rzą du le kar skie go na Ślą sku. 
ORL i jej Pre zy dium ży wo in te re so wa ła się pro po no wa ny mi przez rząd no wy mi usta -

wa mi:
– o dzia łal no ści lecz ni czej

Do ty czy ona re kom pen sa ty po nie sio nych
kosz tów:
– sę dziom Okrę go we go Są du Le kar skie go

za każ dą za koń czo ną spra wę
– za stęp com Okrę go we go Rzecz ni ka Od po -

wie dzial no ści Za wo do wej w Ka to wi cach
za każ dą za koń czo ną spra wę

– człon kom Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
za udział w po sie dze niu. 

Na po sie dze niu ORL 26 ma ja 2010 uru -
cho mio na zo sta ła no wa stro na in ter ne to wa
Ślą skiej Izby Le kar skiej. Re dak to rem stro ny
zo stał jej orę dow nik i or ga ni za tor – kol. Ra -
fał Kieł kow ski. Na tym sa mym po sie dze niu
człon ko wie ORL w dro dze gło so wa nia pod -
ję li osta tecz nie de cy zję o udzie le niu 2 mln
zł po życz ki OIL w War sza wie, na okres 5 lat.
Opra co wa ne w gro nie Pre zy dium i przy ję -
te przez Ra dę wa run ki za bez pie cza ją zwrot
kwo ty wraz z od set ka mi i nie są mniej ko -
rzyst ne w po rów na niu do ewen tu al nych lo -
kat ban ko wych. Po rę cze nia po życz ki udzie -
li ła Na czel na Ra da Le kar ska. 

Na tym po sie dze niu zo stał też po wo ła -
ny Ze spół ds. orze ka nia i opi nio wa nia są do -
wo -le kar skie go. Je go prze wod ni czą cym zo -
stał Kol. Ry szard Szoz da. Ze spół ta ki po wstał
w na szej Izbie po raz pierw szy. Ma my oka -
zję za po znać się z je go dzia łal no ścią w zło -
żo nym przez prze wod ni czą ce go spra woz -
da niu. 

W czerw cu Pre zy dium ORL go ści ło
na swo im po sie dze niu ko le gium rek tor skie
SUM. W cza sie spo tka nia omó wio no pro -
ble my zwią za ne z pro gra ma mi spe cja li za cyj -
ny mi; po sta no wio no po wo łać wspól ny ze spół
SUM i ŚIL, któ ry ma pod jąć dzia ła nia do -
raź ne i stra te gicz ne dla po pra wy sy tu acji
zwłasz cza w za kre sie szko leń spe cja li za cyj -
nych. Zde cy do wa no o współ pra cy Rzecz ni -
ka Dys cy pli nar ne go SUM i OROZ, za pla no -
wa no wza jem ne udo stęp nia nie stro ny in ter -
ne to wej, przy ję te zo sta ło po sta no wie nie
o wspól nym zor ga ni zo wa niu przez Uni wer -
sy tet Ślą ski, Ślą ski Uni wer sy tet Me dycz ny
i Ślą ską Izbę Le kar ską stu diów po dy plo mo -
wych w za kre sie pra wa me dycz ne go.

Po wspól nych uzgod nie niach i kon sul -
ta cjach po wo ła ny zo stał po raz pierw szy
wspól ny ze spół SUM oraz ŚIL do spraw
kształ ce nia po dy plo mo we go (po 4 przed sta -
wi cie li z każ dej stro ny).

Od by ło się tak że spo tka nie z przed sta -
wi cie la mi Kra jo wej Izby Dia gno stów La bo -
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go za sie dle nia. Na ofer tę od po wie dzia ły dwie
fir my. Ko mi sja po wo ła na przez Pre zy dium
wy bra ła fir mę Usłu gi Me ne dżer skie i Eko no -
micz ne pa na No co nia z Ka to wic. Efek ty pra -
cy fir my pa na No co nia Pre zy dium i ORL po -
zna li w grud niu 2010 i stycz niu 2011 r. (po -
pro szo no fir mę o do dat ko we uści śle nia
w bar dzo ob szer nym do ku men cie). Z do ku -
men tu te go wy ni ka, że naj lep szym roz wią -
za niem bę dzie od da nie obiek tu w dzier ża -
wę lub na jem po zo sta wia jąc dzier żaw cy moż -
li wie du żą swo bo dę wy bo ru ro dza ju dzia łal -
no ści przy jed no cze snym za cho wa niu funk -
cji DLS w za kre sie wy ni ka ją cym z po trzeb
le ka rzy. Ofer ta ta ka zo sta ła przez Izbę
ogło szo na. Ocze ku je my zgło szeń, któ re
prze ana li zo wa ne bę dą ko mi syj nie. 

Spra wy do ty czą ce fi nan so wa nia ochro -
ny zdro wia i kon trak tów z NFZ to ży wot ne
pro ble my dla nas ja ko sa mo rzą du i dla nas
ja ko lepiej niż in ni oby wa te le zna ją cych moż -
li wo ści i po trze by ochro ny zdro wia.

ORL z uwa gą ob ser wu je je i po zo sta -
je w kon tak cie z dy rek to rem OW NFZ w Ka -
to wi cach, szcze gól nie w okre sach kon trak -
to wa nia świad czeń. Tak by ło w stycz -
niu 2010 r., kie dy z re la cji przed sta wi cie li
NFZ wy ni ka ło, że Śląsk otrzy ma mniej pie -
nię dzy niż w ro ku po przed nim, tak też by -
ło w stycz niu 2011r., kie dy po da no wstęp -
ne wy ni ki kon trak to wa nia świad czeń. Tym ra -
zem szcze gól nie bul wer su ją ce oka za ły się
zmia ny wśród świad cze nio daw ców. Wie le po -
rad ni o usta lo nej wśród pa cjen tów po zy cji
utra ci ło kon trak ty, a w ich miej sce po ja wi li się
no wi świad cze nio daw cy. Szcze gó ły do stęp -
ne są w pro to ko łach z po sie dzeń Ra dy,
na któ rych go ści li śmy przed sta wi cie li NFZ.
Nie po kój nasz zna lazł wy raz w sta no wi sku
Pre zy dium i Ra dy z stycz nia 2011 r. Dy rek -
tor OW NFZ wy ja śniał ORL spra wę zwro -
tu do cen tra li Fun du szu 48 mln zło tych. Ra -
da przy ję ła wy ja śnie nia, że wy ni ka ło to
z obo wią zu ją cych za sad roz li cze nia po wie -
rzo nych OW pie nię dzy, ale po zo stał nie po -
kój czy ta ka sa ma kwo ta wró ci na Śląsk
po osta tecz nych roz li cze niach w cen tra li
NFZ. 

29 wrze śnia 2010 r. od by ła się zor ga -
ni zo wa na przez ŚIL de ba ta w spra wie po -
gar sza ją cej się sy tu acji fi nan so wej ochro ny
zdro wia woj. ślą skie go. Za pro sze nia zo sta -
ły wy sła ne do: mar szał ka wo je wódz twa, wo -
je wo dy, par la men ta rzy stów, pre zy den tów
miast, sta ro stów, Związ ku Po wia tów Pol skich,

– o zmia nie usta wy o pra wach pa cjen ta i Rzecz ni ku Praw Pa cjen ta
– o za wo dach le ka rza i le ka rza den ty sty

Uczest ni czy li śmy w bu do wa niu opi nii śro do wi ska le kar skie go w tym za kre sie, śle dzi li -
śmy re ak cje in nych. Na dal spra wa tych ustaw jest przed mio tem ży we go za in te re so wa nia i śro -
do wi sko le kar skie nie po zo sta je tu bier ne. W dys ku sji nie za brak nie tak że gło su ślą skich le -
ka rzy. Po zo sta je mieć na dzie ję, że z na szy mi opi nia mi usta wo daw ca bę dzie się li czył. 

17. XI. 2010 pod pi sa ne zo sta ło po ro zu mie nie z Urzę dem Mia sta Ka to wi ce o nie od -
płat nym uży cze niu Izbie w oko li cy Do mu Le ka rza te re nu o po wierzch ni 12 arów, na któ -
rym zo sta nie urzą dzo ny par king. Po ro zu mie nie to za koń czy ło wie lo let nie sta ra nia o po pra -
wę wa run ków do jaz du i par ko wa nia wo kół na szej sie dzi by 

1.12.2010 r. ORL przy ję ła re zy gna cję kol. A. Lek sto na z funk cji prze wod ni czą ce go Ko -
mi sji ds. Kon tak tów z NFZ. No wym prze wod ni czą cym zo stał kol. Je rzy Pie nią żek. 

Pod ję ta zo sta ła de cy zja o wy mia nie win dy funk cjo nu ją cej w Do mu Le ka rza od po nad 20
lat – ko niecz ność ta ka za war ta zo sta ła we wnio skach po kon trol nych In spek to ra Nad zo ru Tech -
nicz ne go Urzą dzeń Dźwi go wych, któ ry wy dał na kaz unie ru cho mie nia win dy w Do mu Le -
ka rza z po wo du jej złe go sta nu tech nicz ne go. Uznał, że stan win dy za gra ża bez pie czeń -
stwu użyt kow ni ków. 

1.12.2010 r. od by ły się uro czy ste ob cho dy Ju bi le uszu 75-le cia sa mo rzą du le kar skie -
go na Ślą sku. Wy kła dem oko licz no ścio wym, waż nym i za pa mię ta nym przez uczest ni ków,
po świę co nym idei sa mo rząd no ści za wo do wej, uświet ni ła wy da rze nie prof. Ire na Li po wicz. 

ORL przy ję ła in for ma cję, że w 2010 ro ku po raz pierw szy pre ze si ORL po sta no wi li upo -
mnieć się o środ ki fi nan so we na po kry cie po nie sio nych kosz tów. Pre ze si wie lu izb od mó -
wi li pod pi sa nia umów w for mie za pro po no wa nej przez Mi ni ster stwo Zdro wia. Sta now cze
i so li dar ne sta no wi sko spo wo do wa ło, że mi ni ster zdro wia wy asy gno wa ła do dat ko we środ -
ki dla izb, w tym ŚIL otrzy ma ła do dat ko wo ok. 100 tys. zło tych. Wy ni kiem tej in for ma cji
by ło pod pi sa nie przez pre ze sa i skarb ni ka umo wy na re fun da cję kosz tów w wy so ko ści wy -
raź nie wyż szej, niż w la tach wcze śniej szych.

Rów nież w grud niu po sta no wio no, że zmia nie ule gnie spo sób ob słu gi na szej ba zy noc -
le go wej w War sza wie przy ul. So bie skie go. Pro wa dze nie ba zy zo sta nie po wie rzo ne fir mie
ze wnętrz nej, któ ra za pew ni spraw niej szą ob słu gę re cep cyj ną w zwięk szo nej ob sa dzie oso -
bo wej z wy dłu żo nym cza sem pra cy oraz bie żą ce kon ser wa cje i sprzą ta nie. Rów no cze śnie
stwier dzo no, że ko niecz ny jest prze gląd po miesz czeń pod ką tem ko niecz nych re mon tów
i od świe że nia. 

W ra mach współ pra cy z TU In ter Pol ska pra cow ni cy biu ra Izby za wie ra li po li sy ubez -
pie cze nio we OC le ka rzy. Z te go ty tu łu Izba osią gnę ła przy chód w wy so ko ści 49.566,51 zł.
TU In ter prze ka zał po nad to na kon to ŚIL kwo tę w wy so ko ści 20.235,22 zł z ty tu łu nad -
pro wi zji od po lis za wie ra nych przez człon ków ŚIL. 

Nie któ re spra wy, któ ry mi zaj mu je się ORL wy ma ga ją osob ne go przed sta wie nia.
Zwłasz cza te, któ re to czą się dłuż szy czas. Oto naj waż niej sze:

Od po cząt ku ka den cji spra wą szcze gól nej tro ski ORL i jej Pre zy dium jest los Do mu Le -
ka rza Se nio ra utwo rzo ne go w So snow cu spo rym na kła dem fi nan so wym. Jesz cze w grud -
niu 2009 r. po wo ła no spe cjal ne go peł no moc ni ka ORL dla roz wią za nia pro ble mu. Zo sta ła
nim kol. An na Gliń ska – do świad czo na dy rek tor pla có wek służ by zdro wia. Opra co wa ła bar -
dzo wni kli wy ra port, któ ry zo stał przed sta wio ny ORL na po sie dze niu 28 kwiet nia. Kol. A.
Gliń ska przed ło ży ła wów czas Ra dzie peł ne spra woz da nie ze swej dzia łal no ści, z pró bą na -
kre śle nia po ten cjal nych moż li wo ści za go spo da ro wa nia DLS. Rów no cze śnie, nie wi dząc oso -
bi ście moż li wo ści sku tecz ne go roz wią za nia po sta wio ne go Jej przez ORL za da nia, zło ży ła
re zy gna cję z peł nie nia funk cji Peł no moc ni ka ds. opra co wa nia kon cep cji funk cjo no wa nia Do -
mu Le ka rza Se nio ra. 

Na po sie dze niu ORL 26 ma ja 2010 przed sta wi ciel ki Ko mi sji Eme ry tów i Ren ci stów za -
ape lo wa ły, by nie po zby wać się Do mu Le ka rza Se nio ra w So snow cu i sta rać się tak go spo -
da ro wać obiek tem, by moż li we by ło zre ali zo wa nie je go za ło żo nej funk cji (na wet czę ścio -
wo) – do mu dla le ka rzy se nio rów. Po dob ne sta no wi sko za ję li człon ko wie Pre zy dium ORL.
Po sta no wio no więc, że Izba zle ci wy spe cja li zo wa nej fir mie przy go to wa nie biz nes pla nu, któ -
ry za gwa ran tu je efek tyw ne wy ko rzy sta nie obiek tu w okre sie, kie dy nie bę dzie chęt nych do je -
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SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

Licz ba le ka rzy zrze szo nych w Ślą skiej Izbie Le kar skiej w ostat nim ro ku wzro sła. W okrę -
go wym re je strze le ka rzy w dniu 1 stycz nia 2010 ro ku wpi sa nych by ło 15.705 le ka rzy
w tym 2977 le ka rzy den ty stów, na to miast w dniu 31.12.2010 ro ku 15.883 le ka rzy
w tym 3002 le ka rzy den ty stów.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia i wy ra zy uzna nia na le żą się pra cow ni kom biu ra Ślą skiej Izby
Le kar skiej za pro fe sjo na lizm, za an ga żo wa nie i po świę ce nie w pra cy dla do bra każ de go z nas.

Dzię ku ję za wy słu cha nie i ży czę owoc nych ob rad. 

An drzej Po stek
Se kre tarz Okrę go wej Ra dy Le kar skiej

Do spra woz da nia zo sta ły Delegatom za łą czo ne spra woz da nia na stę pu ją cych ko -
mi sji: Bio etycz nej, ds. BIP i stro ny in ter ne to wej, ds. Eme ry tów i Ren ci stów, ds. Ety -
ki Le kar skiej, Fi nan so wej, In for ma cyj nej, ds. Kon kur sów, ds. Kon tak tów z NFZ,  ds.
Kon trak tów z Przed sta wi cie la mi Par la men tu i Sa mo rzą du, ds. Kul tu ry, ds. Kształ ce -
nia Po dy plo mo we go, Le gi sla cyj nej, ds. Le ka rzy Cu dzo ziem ców i Współ pra cy z za -
gra ni cą, ds. Mło dych Le ka rzy, ds. Po li ty ki Le ko wej i Far ma ko te ra pii, Pry wat nych Prak -
tyk, ds. Prze kształ ceń, Pra cy i Pła cy oraz Kon tak tów ze Związ ka mi Za wo do wy mi, ds.
Re je stra cji Le ka rzy, So cjal no -By to wej, Sto ma to lo gicz nej, Spor tu i Re kre acji,  Zdro wia
Pu blicz ne go, Ze spo łu ds. orze ka nia i opi nio wa nia są do wo –le kar skie go ORL. 

Wszystkie sprawozdania znajdują się na stronie internetowej: 
www.izba-lekarska.org.pl

 

Spra woz da nie Me dia to ra Ślą skiej Izby Le kar skiej z dnia 18.02.2011 r.

Usta wa z dnia 2.12.2009 r. o izbach le kar skich wpro wa dzi ła in sty tu cję me dia to ra.
Od 3.02.2010 r. Okrę go wa Ra da ŚIL po wie rzy ła to sta no wi sko mo jej oso bie.

W okre sie spra woz daw czym pro wa dzi łem me dia cje w 14 spra wach. Rzecz nik Od po -
wie dzial no ści Za wo do wej zle cił 10 spraw, Okrę go wy Sąd Le kar ski zle cił jed ną spra wę, na proś -
bę pre ze sa ŚIL pro wa dzi łem dwie oraz dwie na proś bę człon ków na szej Izby, przy czym
jed nej z nich nie uda ło się roz po cząć, gdyż Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej sprze -
ci wił się pro wa dze niu me dia cji.

Jed na spra wa do ty czy ła me dia cji w spra wie re zy gna cji z człon ko stwa w Okrę go wej Ra -
dzie Le kar skiej le ka rza, taj ne go współ pra cow ni ka służb, we dług IPN. 

W 5-ciu spra wach uda ło się do pro wa dzić do ugo dy, w jed nym do sym bo licz ne go za -
dość uczy nie nia, zaś w po zo sta łych uda ło się do pro wa dzić do dia lo gu za miast za cie trze -
wie nia. Me dia cje, w któ rych nie uda ło się do pro wa dzić do ugo dy, do ty czy ły żą dań za dość -
uczy nie nia fi nan so we go znacz nej wy so ko ści.

W tym cza sie ja ko me dia tor in ter we nio wa łem na proś bę ko le gów le ka rzy w spra wach
przy ję cia do le cze nia z od dzia łów szpi tal nych do ośrod ków o naj wyż szej re fe ren cji.

Przy krą ob ser wa cją me dia to ra jest czę sty brak so li dar no ści za wo do wej w na szym śro -
do wi sku.

Zyg fryd Waw rzy nek
Me dia tor Ślą skiej Izby Le kar skiej w Ka to wi cach

Spra woz da nie Rzecz ni ka Praw Le ka rzy 

Uchwa łą Nr 187/2010 Pre zy dium Okrę go wej Ra dy Le kar skiej w dniu 21 kwiet nia 2010
ro ku zo sta łam po wo ła na na funk cję Rzecz ni ka Praw Le ka rzy Ślą skiej Izby Le kar skiej.

Biu ro Rzecz ni ka Praw Le ka rzy jest cał ko wi cie no wym or ga nem Izby Le kar skiej, stwo -
rzo nym w ce lu po dej mo wa nia dzia łań dla obro ny in dy wi du al nych i zbio ro wych in te re sów

dy rek to ra ŚOW NFZ, prze wod ni czą ce go
PTL O/Ka to wi ce, Po ro zu mie nia Zie lo no gór -
skie go, OZZL Za rzą du Ślą skie go, dy rek to -
rów szpi ta li. Nie ste ty, dla wie lu par la men ta -
rzy stów i przed sta wi cie li władz sa mo rzą do -
wych ter min oka zał się ko li zyj ny z in ny mi
waż ny mi za da nia mi. Pod czas de ba ty kol.
Jacek Ko za kie wicz oraz kol. Wojciech 
Ma rqu ardt przed sta wi li spra wę nie ko rzyst -
ne go dla na sze go wo je wódz twa al go ryt mu
sto so wa ne go przez cen tra lę NFZ przy roz -
dzia le środ ków fi nan so wych oraz sy tu ację fi -
nan so wą pol skiej i ślą skiej ochro ny zdro wia
w ostat nich la tach, z za zna cze niem nie ko -
rzyst nych ten den cji. Przy to czo no licz ne
przy kła dy kra jów eu ro pej skich, któ re prze -
zna cza ją znacz nie wię cej środ ków na ochro -
nę zdro wia.

Ze stro ny śro do wi ska le kar skie go, tak -
że me ne dże rów służ by zdro wia, pa da ły
sło wa wiel kie go za nie po ko je nia re duk cją
środ ków fi nan so wych na 2011 r., cze go nie
po dzie la li przed sta wi cie le par la men tu zwią -
za ni z śro do wi skiem po li tycz nym obec ne go
rzą du RP. 

Re ali zu jąc za da nia na ło żo ne na sa mo -
rząd przez Usta wę o izbach le kar skich
i wy peł nia jąc za ło że nia pro gra mo we pre ze -
sa Jac ka Ko za kie wi cza przed sta wio ne na zjeź -
dzie spra woz daw czo – wy bor czym je sie -
nią 2009 r. ORL sta ra się jak naj le piej słu -
żyć sa mo rzą do wi. Mię dzy in ny mi sta ra się,
by pie nią dze po cho dzą ce ze skła dek le ka -
rzy wra ca ły do nich w jak naj więk szej czę -
ści. W mi nio nym ro ku sfi nan so wa no m.in: 
– utrzy ma nie ho te lu „Pro Me di co” w War -

sza wie, 
– po życz ki z fun du szu so cjal ne go, 
– za po mo gi, 
– sty pen dia, 
– na gro dy dla le ka rzy, któ rzy uzy ska li po raz

pierw szy ty tuł spe cja li sty, 
– biu le tyn „Pro Me di co”, 
– or ga ni za cję Okrę go we go Zjaz du Le ka rzy, 
– dzia łal ność ko mi sji pro ble mo wych ORL, 
– do fi nan so wa nie de le ga tur, 
– szko le nia i kur sy do sko na lą ce dla le ka rzy

i le ka rzy den ty stów.
Wy da no na w/w ce le kwo -

tę 4.595.224,61 zł. Sta no wi ok. 76%
wpła co nych skła dek (6.057.649,20 zł).

W mia rę moż li wo ści sta ra no się zmniej -
szać in ne kosz ty funk cjo no wa nia ŚIL, co
w kon se kwen cji po zwo li ło w 2010 r. za osz -
czę dzić kwo tę ok. 2.097.382 zł.



Rzecz nik usta lił, że ta ka re kla ma nie jest za -
ka za na.

Do rąk Rzecz ni ka tra fi ła też baj ka dla
dzie ci, sprze da wa na w su per mar ke tach o le -
ka rzu oku li ście, któ ry okra dał star szą pa nią
w cza sie wy ko ny wa nia u niej wi zyt do mo -
wych. Pi kan te rii do da je fakt, że ta ksią żecz -
ka by ła dru ko wa na w Dru kar ni Die ce zjal nej
w San do mie rzu. Rzecz nik na pi sał o tym
wzmian kę w wy wia dzie pra so wym. Tej spra -
wie nada no dal szy bieg na szcze blu Na czel -
nej Ra dy Le kar skiej.

Bul wer su ją cą spra wą ostat nie go mie sią -
ca jest zgło szo ny do Rzecz ni ka przez le ka -
rzy pro blem nie pod pi sa nia w 2011 ro ku
przez Na ro do wy Fun dusz Zdro wia kon trak -
tu z wie lo ma po rad nia mi spe cja li stycz ny mi
i sto ma to lo gicz ny mi na te re nie na sze go wo -
je wódz twa. To do pro wa dzi ło z dnia na dzień
do utra ty pra cy i moż li wo ści za rob ko wa nia
ogrom nej rze szy le ka rzy, pie lę gnia rek oraz
do pro wa dzi w tym ro ku do utra ty świad czeń
zdro wot nych przez wie lu cho rych. Rzecz -
nik wy sto so wał do Pre ze sa ORL dr Jac ka Ko -
za kie wi cza pi smo z proś bą, aby ORL usta -
li ła ska lę te go pro ble mu i za re ago wa ła
w imie niu le ka rzy, zrze szo nych w na szej kor -
po ra cji za wo do wej. 

Ja ko Rzecz nik udzie li łam do tych czas wy -
wia dów do pra sy („Me dy cy na Prak tycz na”,
„Pro  Me di co”) oraz wy wia du do Pol skie go
Ra dia. W li sto pa dzie ub. ro ku uczest ni czy -
łam we Wro cła wiu w kur sie pt. „Sy tu acje ry -
zy kow ne w za wo dach me dycz nych i praw -
ne moż li wo ści ich roz wią za nia”. 

W obec no ści Pa ni pre zes Ha li ny Bor giel -
Ma rek prze pro wa dzi łam roz mo wę na te mat
ewen tu al nej przy szłej współ pra cy na szej
Izby Le kar skiej z biu rem praw nym, któ re wy -
spe cja li zo wa ło się w udzie la niu wszel kiej po -
mo cy praw nej le ka rzom (w za kre sie pra wa
kar ne go, cy wil ne go, pra wa pra cy, ubez pie -
czeń). 

Pra gnę za zna czyć, że biu ro Rzecz ni ka
Praw Le ka rzy jest jesz cze na dal w fa zie two -
rze nia. Do ku men ta cja jest gro ma dzo -
na i prze cho wy wa na w sie dzi bie Ślą skiej Izby
Le kar skiej w Ka to wi cach (po kój nr 301),
a oso bą po ma ga ją cą Rzecz ni ko wi w gro ma -
dze niu do ku men ta cji i od po wia da ją cą
za prze cho wy wa nie do ku men tów jest Pa ni
Ste nia Obał ka. Nie by ło na ra zie po trze by,
aby Rzecz nik wy zna czył kon kret ne go dzi ny
urzę do wa nia w sie dzi bie izb le kar skich.
Wszel kie wnio ski do Rzecz ni ka Praw Le ka -

człon ków ŚIL w przy pad ku na ru sza nia ich dóbr oso bi stych, nie ty kal no ści cie le snej, bądź uży -
cia w sto sun ku do nich obiek tyw nie nie ade kwat nych środ ków przy mu su w to ku po stę po -
wa nia kar ne go lub in ne go w związ ku z wy ko ny wa niem za wo du le ka rza. 

Zgod nie z Re gu la mi nem dzia ła nia Rzecz ni ka Praw Le ka rzy ŚIL (z dnia 24.03.2010 r.)
do za dań Rzecz ni ka Praw Le ka rzy na le ży w szcze gól no ści ba da nie i do ku men ta cja przy -
pad ków na ru sza nia dóbr oso bi stych lub nie ty kal no ści cie le snej le ka rza, le ka rza den ty sty w trak -
cie lub w związ ku z wy ko ny wa niem za wo du le ka rza oraz udzie la nie po mo cy człon kom ŚIL
w ce lu obro ny przed na ru sza niem ich dóbr oso bi stych. 

Do tych czas, tj. do dnia 26 stycz nia 2011 ro ku do biu ra Rzecz ni ka ŚIL wpły nę ło 16
spraw, w tym 14 spraw szcze gó ło wych do ty czą cych le ka rzy i le ka rzy den ty stów oraz dwie
spra wy ogól ne.

By ły to na stę pu ją ce pro ble my, któ re przed sta wiam w skró cie:
– Proś ba le kar ki o in ter wen cję u dy rek to ra szpi ta la, przy mu szo nej do pod pi sa nia po da nia

o zwol nie nie z pra cy pod pre sją zwol nie nia dys cy pli nar ne go, przez nie słusz ne oskar że -
nie jej o dzia ła nie na szko dę fi nan so wą szpi ta la. Po in ter wen cji Rzecz ni ka spra wa zo sta -
ła za ła twio na na ko rzyść le kar ki.

– Proś ba in nej le kar ki o po moc w do cho dze niu od szko do wa nia w Są dzie Pra cy po zwol nie -
niu jej z pra cy w związ ku z prze pro wa dzo ną w 2000 ro ku re struk tu ry za cją po rad ni. Rzecz -
nik po uzy ska niu opi nii praw ni ków Izby Le kar skiej i po prze dys ku to wa niu spra wy na po -
sie dze niu Ko mi sji Le gi sla cyj nej ŚIL po twier dził, że ta spra wa ule gła już przedaw nie niu.

Trzy zgło sze nia, z któ ry mi się do tej po ry ze tknę łam ja ko Rzecz nik, moż na za kwa li fi -
ko wać ja ko wy raz agre sji ze stro ny pa cjen tów skie ro wa nej prze ciw ko per so ne lo wi me dycz -
ne mu. Są to na stę pu ją ce spra wy:
1. Le ka rze jed nej z przy chod ni zgło si li, że pa cjent za cho wu je się agre syw nie, awan tu ru je

się, ob ra ża le ka rzy i gro zi per so ne lo wi zło że niem skar gi do NFZ. Po kon sul ta cji z Rzecz -
ni kiem spra wa zo sta ła roz wią za na po zy tyw nie. Pa cjent zo stał po in for mo wa ny li stow nie,
że mo że ko rzy stać z opie ki le kar skiej w in nych jed nost kach służ by zdro wia. Przy jął to
do wia do mo ści i nie zgło sił się już do tej przy chod ni.

2. Le kar ka sto ma to log – chi rurg szczę ko wy zgło si ła prze ja wy agre sji i znie wa ża nia per so -
ne lu me dycz ne go przez jed ne go z pa cjen tów przy chod ni sto ma to lo gicz nej, co spo wo -
do wa ło, że per so nel był zmu szo ny we zwać ochro nia rzy. Po kil ku mie sią cach od te go zda -
rze nia pa cjent zło żył do nie sie nie do Pro ku ra tu ry prze ciw ko Pa ni dok tor. Spra wa jest ak -
tu al nie w to ku. Rzecz nik bę dzie się sta rał zna leźć dla Pa ni dok tor po moc praw ną i ewen -
tu al nie fi nan so wą ze stro ny Izby Le kar skiej. 

3. Dy rek tor ds. Lecz nic twa i or dy na tor od dzia łu pe dia trii zgło si li kil ka dni te mu proś bę o roz -
wa że nie moż li wo ści wsz czę cia po stę po wa nia wo bec mat ki, któ ra prze by wa jąc w od dzia -
le z dziec kiem za cho wu je się aro ganc ko, agre syw nie, nie zgod nie z wszel ki mi za sa da mi
i nor ma mi spo łecz ny mi. Rzecz nik po sta ra się nadać dal szy bieg tej spra wie.
In ne pro ble my, któ ry mi za ję łam się ja ko Rzecz nik do ty czy ły:

– proś by le ka rza o po moc w uzy ska niu moż li wo ści po wro tu do za wo du i roz po czę ciu spe -
cja li za cji po za wie sze niu je go pra wa wy ko ny wa nia za wo du z po wo du cho ro by psy chicz nej

– in ter wen cji Rzecz ni ka u konsultanta wo je wódz kie go ds. chi rur gii w spra wie do ty czą cej le -
ka rzy chi rur gów, oskar żo nych o błąd dia gno stycz no -te ra peu tycz ny, gdyż opi nia po wo -
ła ne go do tej spra wy bie głe go są do we go by ła we dług tych le ka rzy nie rze tel na i bar dzo
krzyw dzą ca 

– proś by o zna le zie nie peł no moc ni ka, któ ry mógł by re pre zen to wać jed ną z le ka rek na roz -
pra wie są do wej Okrę go we go Są du Le kar skie go

– proś by o po moc le kar ki w pro ce sie o znie sła wie nie jej przez dzien nik „Fakt”. Rzecz nik
sfor mu ło wał pi smo pro ce so we, któ re zo sta ło prze sła ne do Są du Cy wil ne go, w któ rym trwa
po stę po wa nie o znie sła wie nie do bre go imie nia tej le kar ki.

Trzy in ne spra wy do ty czy ły próśb le ka rzy o za pew nie nie im po mo cy praw nej i/lub fi nan -
so wej ze stro ny Izb Le kar skich w związ ku z to czą cym się prze ciw ko nim po stę po wa niom
w Pro ku ra tu rze lub u Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej. 

Ode bra łam tak że zgło sze nie od le ka rza, iż jed na z kan ce la rii praw nych w Ka to wi cach
roz wie sza jąc ulot ki re kla mu je się, że pro wa dzi spra wy od szko do wań dla ofiar wy pad ków.
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Dal sze pla ny i pro po zy cje Rzecz ni ka:
– po sze rze nie współ pra cy po mię dzy Rzecz ni kiem Praw Le ka rzy a biu rem le gi sla cyj nym i Ko -

mi sją Ety ki ŚIL. 
– zor ga ni zo wa nie sta łej, a nie tyl ko do raź nej po mo cy praw nej dla le ka rzy oraz roz wią za -

nie pro ble mu moż li wo ści fi nan so wa nia tej po mo cy,
– po wo ła nie peł no moc ni ka ds. kon tak tów z me dia mi w biu rze Rzecz ni ka Praw Le ka rzy. 

Ka ta rzy na Zio ra
Rzecz nik Praw Le ka rzy

rzy moż na kie ro wać bo wiem dro gą ma ilo -
wą lub pocz tą tra dy cyj ną oraz zgła szać te -
le fo nicz nie w każ dej chwi li. Do ce lów ko re -
spon den cji w spra wach do Rzecz ni ka utwo -
rzo no spe cjal ny ad res ma ilo wy (e -ma il:
rzecz nikpl@wp.pl). Nu mer te le fo nu służ bo -
we go Rzecz ni ka jest udo stęp nia ny za in te re -
so wa nym za po śred nic twem Izby Le kar skiej.

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na prze -
pro wa dzi ła kon tro lę dzia łal no ści fi -
nan so wej Ślą skiej Izby Le kar skiej

w Ka to wi cach w ro ku 2010 z uwzględ nie -
niem ko rek ty bu dże tu do ko na nej przez
ORL w dniu 15.12.2010. Obej mo wa ła
ona nie znacz ne prze su nię cia środ ków w ra -
mach nie któ rych dzia łów bu dże tu. 

Na pod sta wie in for ma cji przed sta wio nych
przez skarb ni ka, OKR stwier dzi ła, że ŚIL
w okre sie spra woz daw czym osią gnę ła przy -
cho dy w wy so ko ści 8.790.313,70 zł co sta -
no wi 98,98% war to ści za pla no wa nej. 

Po wo dem nie uzy ska nia prze wi dy wa nej
war to ści przy cho dów był:
– ni ski po ziom re fun da cji kosz tów po nie sio -

nych przez ŚIL w związ ku z wy ko ny wa niem
za dań prze ję tych od ad mi ni stra cji pań stwo -
wej. Przy za pla no wa nej war to ści re fun da -
cji na po zio mie 895.900 zł uzy ska -
no 289.941 zł tj. 32,36%

– niż sze o 30% od prze wi dy wa nych wpły -
wy z dzia łal no ści go spo dar czej, głów nie
w związ ku z ko niecz no ścią po no sze nia
kosz tów utrzy ma nia Do mu Le ka rza Se nio -
ra oraz do pła ta mi do ho te lu „Pro Me di -
co” w War sza wie 

– mniej sze niż za ło żo no wpły wy z ty tu łu re -
je stra cji pry wat nych prak tyk, akre dy ta cji
pod mio tów pro wa dzą cych szko le nie, wy -
da wa nych za świad czeń 

OKR uzy ska ła wy ja śnie nie pre ze sa ORL
dot. zwro tu kosz tów po nie sio nych w związ -
ku z prze ję ciem za dań od ad mi ni stra cji pań -
stwo wej, z któ re go wy ni ka, że na sku tek
wspól nych dzia łań pre ze sów więk szo ści izb
le kar skich, mi ni ster zdro wia wy asy gno wa ła
do dat ko we środ ki na ten cel. ŚIL otrzy ma -
ła do dat ko wo 100.000 zł. 

ORL wy stą pi ła po nad to do Są du Re jo -
no we go dla War sza wy – Śród mie ście z wnio -

Okręgowa Komisja Rewizyjna

skiem o prze pro wa dze nie po stę po wa nia po jed naw cze go dot. za pła ty kwo ty 1.283.963,37 zł
za za da nia prze ję te od ad mi ni stra cji pań stwo wej w la tach 2007-2009.

MZ nie pod ję ło pró by me dia cji, wo bec po wyż sze go ŚIL wy stą pi z po zwem do są du o zwrot
róż ni cy po mię dzy po nie sio ny mi kosz ta mi, a kwo tą prze ka za ną izbie w ro ku 2007 na tzw.
„dzia łal ność do to wa ną”. 

OKR do ko na ła rów nież ana li zy kosz tów po nie sio nych w ro ku 2010. 
Przy za pla no wa nej war to ści kosz tów w wy so ko ści 8.861.832 zł wy dat ko wa -

no 6.692.931,27 zł tj. 75,53%.
Znacz ne oszczęd no ści wy ka za no w po zy cjach:

– ko mi sje pro ble mo we – 55,54% gdzie prze wi dzia no znacz nie wyż sze kosz ty na na gro dy
dla le ka rzy i lekarzy dentystów, któ rzy uzy ska li spe cja li za cję oraz szko le nia 

– ko mi sja sto ma to lo gicz na – 35,52% gdzie po dob nie jak w po zy cji ko mi sje pro ble mo we
oszczęd no ści w kosz tach or ga ni za cji szko leń by ły efek tem po zy ska nia do ta cji z NIL.

Za nie po ko je nie OKR bu dzi fakt ni skie go 46,1% wy ko rzy sta nia środ ków przy zna nych
przez XXIX OZL de le ga tu rom, bo wiem świad czy to o ma łym za in te re so wa niu ży ciem śro -
do wi ska le kar skie go w te re nie. 

Nie znacz ne prze kro cze nie za pla no wa nej war to ści kosz tów wy stą pi ło w po zy cji:
– po sie dze nia ORL i jej Pre zy dium – 1.419,65 zł (3,15%).

Wzrost kosz tów o 25% w ty tu le „Sta że mar szał kow skie” jest w peł ni uza sad nio ny, bo -
wiem wy ni ka z za war cia z Urzę dem Mar szał kow skim do dat ko wej umo wy na szko le nia sta -
ży stów le ka rzy i le ka rzy den ty stów, a w efek cie po wo du je wzrost przy cho dów za pla no wa -
nych z te go ty tu łu o 55%. 

OKR z za do wo le niem przy ję ła in for ma cję pre ze sa ORL o po zy ska niu środ ków unij nych
na ko lej ne szko le nie dla le ka rzy i lekarzy detystów. 

OKR na pod sta wie przed sta wio nych do ku men tów stwier dzi ła, że ma ją tek ŚIL
na dzień 31.12.2010 przed sta wiał się na stę pu ją co:
– ma ją tek trwa ły 309.031,32
– nie ru cho mo ści 5.686.881,88

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na:
prze wod ni czą cy Krzysz tof Olej nik
za stęp cy prze wod ni czą ce go Piotr Grze sik, Ry szard Mi cha lik
se kre tarz Piotr Zy zak
człon ko wie: Wie sła wa Du lę ba, Zbigniew Rok, Władysław Łoś

w obec no ści:
prezesa ORL Jacka Kozakiewicza
skarb ni ka ORL Je rze go Rde sa
prze wod ni czą ce go Ko mi sji Fi nan so wej Ja na Cie ślic kie go
dy rek to ra biu ra ŚIL Wan dy Gal was -Pra sa łek
głów ne go księ go we go ŚIL Ró ży Wró bel
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– Dom Le ka rza Se nio ra 5.365.330,83 
– udzia ły w in nych or ga ni za cjach 132.269.25
– war to ści nie ma te rial ne i praw ne 4.937,62

 OKR do ko na ła rów nież ana li zy pro jek tu bu dże tu na rok 2011. W pre li mi na rzu za ło -
żo no przy cho dy i kosz ty na po zio mie zbli żo nym do ro ku 2010. W przed sta wio nym ma -
te ria le prze wi dzia no wy dat ki na na gro dy dla le ka rzy i lekarzy dentystów, któ rzy uzy ska li ty -
tuł spe cja li sty, środ ki na wy ko na nie do dat ko wych miejsc par kin go wych przed Do mem Le -
ka rza, od no wie nie po miesz czeń w ho te lu „Pro Me di co” w War sza wie, po moc praw ną dla
le ka rzy i po dob nie jak w la tach ubie głych na kur sy, szko le nia i po moc so cjal ną dla le ka rzy
znaj du ją cych się w trud nej sy tu acji ży cio wej. 

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na po za po zna niu się z przed sta wio ny mi ma te ria ła mi, wy -
słu cha niu in for ma cji i wy ja śnień pre ze sa i skarb ni ka ORL pod ję ła uchwa łę o na stę pu ją cej
tre ści: 

Okrę go wa Ko mi sja Re wi zyj na:
– po zy tyw nie oce nia wy ko na nie bu dże tu w 2010 r. i z uzna niem pod kre śla osią gnię cie do -

dat nie go wy ni ku fi nan so we go sta no wią ce go 25% przy cho dów, wie lo krot nie prze wyż sza -
ją ce go war tość za pla no wa ną 

– zo bo wią zu je de le ga tów na OZL do zak ty wi zo wa nia de le ga tur
– ak cep tu je dzia ła nia ORL zmie rza ją ce do za pew nie nia le ka rzom i le ka rzom den ty stom po -

mo cy praw nej

– z za do wo le niem przyj mu je fakt zwięk sze -
nia za kre su or ga ni zo wa nych kur sów
i szko leń dla śro do wi ska le kar skie go

– wy ra ża uzna nie dla Pre ze sa i ca łej ORL
za sku tecz ność w po zy ski wa niu środ ków
unij nych na kształ ce nie po dy plo mo we
le ka rzy

– zo bo wią zu je ORL do dal szych dzia łań
zmie rza ją cych do wy ko rzy sta nia Do mu Le -
ka rza Se nio ra zgod nie z za ło że nia mi w ce -
lu ob ni że nia kosz tów sta łych zwią za nych
z utrzy ma niem nie czyn ne go obiek tu

– nie wno si za strze żeń do spo so bu za rzą -
dza nia i go spo da ro wa nia ho te lem „Pro
Me di co” w War sza wie 

– po zy tyw nie oce nia plan bu dże tu
na rok 2011

– wno si do XXX OZL o udzie le nie ORL ab -
so lu to rium za 2010 rok

Krzysz tof Olej nik 
Prze wod ni czą cy Okrę go wej 

Ko mi sji Re wi zyj nej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
1. W 2010r. wpły nę ło do Okrę go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej w Ka -

to wi cach – 228 skarg
2. Po zo sta ło z okre su po przed nie go – 146 skarg
3. Ra zem roz pa try wa no – 374 skar gi
4. Za koń czo no w oma wia nym okre sie – 162 spra wy w tym:

– od mo wa wsz czę cia po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go – 45 spraw
– umo rze nie po stę po wa nia – 88 spraw
– skie ro wa no do Okrę go we go Są du Le kar skie go – 14 spraw
– w in ny spo sób (np. po lu bow nie, wy co fa nie) – 15 spraw

5. Po zo sta ło na na stęp ny okres – 217 spraw
6. Spra wy skie ro wa ne do Me dia to ra ŚIL – 6 spraw

W oma wia nym okre sie nie za ob ser wo wa no wpły wu więk szej ilo ści spraw do biu ra Okrę -
go we go Rzecz ni ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej w od nie sie niu do ro ku po przed nie go.

W 14 spra wach rzecz nik wy stą pił do OSL z wnio skiem o uka ra nie 15 le ka rzy, co sta -
no wi znacz ny spa dek w sto sun ku do ro ku 2009 r., gdzie za rzu ty przed są dem usły sza ło 24
le ka rzy. Wśród skarg, któ re na pły nę ły w 2010 r. naj więk szą gru pę na dal sta no wią skar gi do -
ty czą ce uszko dze nia cia ła i po wi kłań cho ro bo wych w za kre sie cho rób we wnętrz nych i chi -
rur gii. 

W 2010 r. za ob ser wo wa no zwięk sza ją cą się ilość spraw o po peł nie nie błę du me dycz -
ne go kie ro wa nych przez pro ku ra tu ry oraz wy dzia ły kar ne są dów po wszech nych po upra -
wo moc nie niu się wy ro ków. W przy pad ku wy ro ków ska zu ją cych, szcze gól nie w spra wach ko -
rup cyj nych, rzecz nik z po wo dze niem wy ko rzy stał wnie sio ną przez Ko deks po stę po wa nia kar -
ne go moż li wość wnio sko wa nia przez ob ję te go wy ro kiem le ka rza o do bro wol ne pod da nie
się ka rze przed Okrę go wym Są dem Le kar skim. 

Nie po ko ją cym jest wzrost licz by po stę po wań w spra wach me dycz nych, kie ro wa nych przez
pro ku ra tu ry, któ re uma rza ją po stę po wa nie z po wo du bra ku zna mion prze stęp stwa w ro -
zu mie niu Ko dek su Kar ne go. Pro ku ra to rzy wska zu ją na to miast sze reg „nie do cią gnięć” lub
błę dów w po stę po wa niach le kar skich wy ka za nych przez bie głych spo rzą dza ją cych na ich

po trze by opi nie, z proś bą o pro wa dze nie po -
stę po wa nia z za kre su od po wie dzial no ści za -
wo do wej, zo bo wią zu jąc jed no cze śnie o in -
for mo wa nie ich o po stę pach i wy ni kach pro -
wa dzo ne go po stę po wa nia. 

Nie ste ty są to ko lej ne przy kła dy, że czę -
sto „wy du ma ne” opi nie bie głych skut ku ją ce
co praw da umo rze niem po stę po wa nia kar -
ne go, roz po czy na ją po stę po wa nia z za kre -
su od po wie dzial no ści za wo do wej. Ta kie
zja wi sko po win no stać się przy czyn kiem
do in ten sy fi ka cji dys ku sji na te mat ro li bie -
głe go i je go opi nii w po stę po wa niach kar -
nych. Wy da je się, że na le ży in ten sy fi ko wać
i przy śpie szać pra ce le gi sla cyj ne do ty czą ce
bie głych, a szcze gól nie okre śle nie, kto po -
wi nien móc wy stę po wać ja ko bie gły i ja kie -
mu przy go to wa niu i szko le niu przed przy -
stą pie niem do oce ny po wi nien pod le gać.

Du że ocze ki wa nia śro do wi ska do ty czą -
ce ro li me dia to ra w spra wach pro wa dzo nych
przed rzecz ni kiem od po wie dzial no ści za wo -
do wej nie ste ty nie zo sta ły zgod nie z na szy -
mi oba wa mi speł nio ne. Prze pi sy, któ re nie
da ją moż li wo ści za koń cze nia po stę po wa nia
w wy ni ku po ro zu mie nia stron przed me dia -
to rem, sku tecz nie znie chę ca ją stro ny ze sko -
rzy sta nia z tej for my roz strzy gnię cia kon flik -
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Bar dzo do brze zo sta ła oce nio na rów nież współ pra ca z Okrę go wym Są dem Le kar skim
ja ko or ga nem II in stan cji w pro wa dzo nych po stę po wa niach od wo ław czych, zmia na prze -
pi sów spo wo do wa ła przede wszyst kim przy śpie sze nie pro ce dur. 

W oma wia nym okre sie Okrę go wy Rzecz nik Od po wie dzial no ści Za wo do wej, po za wy -
ko ny wa niem usta wo wy ch za dań, uczest ni czył w ini cja ty wach po dej mo wa nych przez Ślą ską
Izbę Le kar ską – m.in. w fo rum dys ku syj nym or ga ni zo wa nym przez pre ze sa Ślą skiej Izby Le -
kar skiej dr Jac ka Ko za kie wi cza, jak rów nież w spo tka niach z przed sta wi cie la mi Okrę go we -
go In spek to ra Pań stwo wej In spek cji Pra cy w Ka to wi cach. Pro wa dzo na jest rów nież współ -
pra ca z biu rem Rzecz ni ka Praw Pa cjen ta w War sza wie, do ty czą ca rów no le gle pro wa dzo -
nych po stę po wań. 

W 2010 r. zor ga ni zo wa no 2 wy jaz do we szko le nia ze spo łu rzecz ni ków od po wie dzial -
no ści za wo do wej i sę dziów ŚIL, któ re od by ły się przy udzia le za pro szo nych go ści, mię dzy
in ny mi z przed sta wi cie lem Okrę go wej Ra dy Ad wo kac kiej w Ka to wi cach, sę dzi Są du Okrę -
go we go w Ka to wi cach i dy rek to ra Ślą skie go Od dzia łu Wo je wódz kie go NFZ.

Tadeusz Urban
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

tu. Suk ce sem za koń czy ły się je dy nie te po -
stę po wa nia, któ re ty czy ły nie etycz ne go za -
cho wa nia le ka rza w ro zu mie niu skar żą -
cych, a wy ja śnio ne przed rzecz ni kiem, a na -
stęp nie me dia to rem, sa tys fak cjo no wa ły stro -
ny, a ugo da wo bec bra ku zna mion na ru sze -
nia za sad KEL nie skut ko wa ła dal szym pro -
wa dze niem spra wy. 

Rok 2010 przy niósł zde cy do wa ną po -
pra wę współ pra cy z Ko mi sją Ety ki Le kar skiej
ŚIL, któ ra na proś bę Okrę go we go Rzecz ni -
ka Od po wie dzial no ści Za wo do wej kil ka krot -
nie za ję ła sta no wi sko po moc ne w pro wa dzo -
nych spra wach, a ma ją ce cha rak ter ogól nej
oce ny etycz nej zgła sza nych zda rzeń, np. do -
ty czą cych gra nic do pusz czal nej re kla my
czy też ko niecz no ści udzie la nia po mo cy me -
dycz nej w cza sie wol nym od pra cy.

Okręgowy Sąd Lekarski

Wpływ

Odmowa wszczęcia
Umorzenie postępowania
Wniosek o ukaranie
Inny sposób zakończenia

Razem zakończonych

2009

247 
z poprzedniego okresu 

– 123
76
97
23
28

224 
pozostało na rok 2010

– 146

2010

228 
z poprzedniego okresu 

– 146
45
88
14
15

162 
pozostało na rok 2011 – 217

(w tym 5 spraw do ponownego rozpoznania decyzją OSL)

Ze sta wie nie ru chu spraw w okre sie 2009-2010

ad. 7,2 w punk cie tym uwzględ nia się licz -
bę le ka rzy, któ rych do ty czy ły po sta no wie nia
wy da ne w związ ku z wnio ska mi o uka ra nie
oraz zwią za ne z za ża le nia mi na pos tanowie -
nia OROZ (od mo wa wsz czę cia i umo rze nia
po stę po wa nia).

Ste fan Sten cel
Prze wod ni czą cy Okrę go we go 

Są du Le kar skie go

Opis tabeli:

ad. 1. w punk cie tym uwzględ nio no licz bę spraw, któ re wpły nę ły do Są du;
– wnio ski o uka ra nie
– za ża le nia na po sta no wie nia OROZ dotyczących od mo wy wsz czę cia po stę po wa nia wy -

ja śnia ją ce go, umo rze nia wsz czę te go po stę po wa nia wy ja śnia ją ce go i za wie sze nia po -
stę po wa nia.

ad. 1,3 w punk cie tym uwzględ nio no po sie dze nia nie jaw ne za rzą dzo ne przez  Prze wod -
ni czą ce go Są du, dotyczące spraw ob ję tych wnio ska mi o uka ra nie oraz za ża le nia na wy -
mie nio ne wy żej po sta no wie nia OROZ.

18 PRO MEDICO MAJ 2011
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Lp.

1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
5.1.
5.2.
6.
7.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

7.9

7.10
7.11.
8.

8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

8.8.
8.9.
9.
9.1.
9.2.
9.3.

Sprawy które wpłynęły do Sądu w ciągu roku sprawozdawczego
Liczba lekarzy objętych wnioskami o ukaranie
Liczba lekarzy, którzy zostali wcześniej ukarani przez sąd lekarski
Wnioski i zażalenia wymagające rozpatrzenia na posiedzeniu niejawnym
Sprawy pozostałe do rozpoznania na rozprawie głównej z 2009 roku
Sprawy wymagające rozpatrzenia w trybie niejawnym z 2009 roku
Wokandy Sądu
Rozprawy główne
Posiedzenia niejawne
Spra wy prze ka za ne do po stę po wa nia me dia cyj ne go
Pro te sty wy bor cze 

Po sta no wie nia OSL wy da ne na wnio sek OROZ (art. 77 usta wy oil): 
– o tym cza so wym za wie sze niu pra wa wy ko ny wa nia za wo du przez ob wi nio ne go 
– o ogra ni cze niu za kre su czyn no ści w wy ko ny wa niu za wo du le ka rza przez ob wi nio ne go 
Za ża le nia na po sta no wie nia OROZ

Orze cze nia OSL (łącz na licz ba wy da nych orze czeń – pra wo moc nych 
i nie pra wo moc nych)

Licz ba le ka rzy, któ rych do ty czy ły orze cze nia Są du I in stan cji koń czą ce po stę po wa nie przed OSL
wy da ne na roz pra wie głów nej 
Licz ba le ka rzy, któ rych do ty czy ły po sta no wie nia Są du I in stan cji wy da ne na po sie dze niach
nie jaw nych 
Licz ba le ka rzy w sto sun ku do któ rych umo rzo no po stę po wa nie
Unie win nie ni
Uka ra ni upo mnie niem
Uka ra ni na ga ną
Uka ra ni ka rą pie nięż ną 
Uka ra ni za ka zem peł nie nia funk cji kie row ni czych w jed nost kach or ga ni za cyj nych ochro ny
zdro wia na okres od ro ku do pię ciu lat 
Uka ra ni ogra ni cze niem za kre su czyn no ści w wy ko ny wa niu za wo du le ka rza na okres od sze -
ściu mie się cy do dwóch lat 
Uka ra ni za wie sze niem pra wa wy ko ny wa nia za wo du na okres od ro ku do pię ciu lat
Po zba wie ni pra wa wy ko ny wa nia za wo du 

Le ka rze, w spra wie któ rych upra wo moc ni ło się orze cze nie Są du I in stan cji
(orze cze nia OSL, od któ rych nie zo sta ło zło żo ne od wo ła nie) 

Uma rza ją ce po stę po wa nie 
Unie win nia ją ce
Ka rzą ce upo mnie niem
Ka rzą ce na ga ną
Ka rzą ce ka rą pie nięż ną 
Za ka zu ją ce peł nie nia funk cji kie row ni czych w jed nost kach or ga ni za cyj nych ochro ny zdro -
wia na okres od ro ku do pię ciu lat 
Ogra ni cza ją ce za kres czyn no ści w wy ko ny wa niu za wo du le ka rza na okres od sze ściu mie -
się cy do dwóch lat 
Za wie sza ją ce pra wo wy ko ny wa nia za wo du na okres od ro ku do pię ciu lat 
Po zba wia ją ce pra wa wy ko ny wa nia za wo du 

Le ka rze, w spra wie któ rych zło żo no od wo ła nie do NSL: 
przez OROZ 
przez uka ra ne go
przez po krzyw dzo ne go

Liczba

82
20
-
64
11
-
23
16
29
1
-
-
-
-
61

18

15

59
29
6
5
7
-
-

-

-
-
-

-
3
4
5
-
-

-
-
-
-
-
-
2
2
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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 on-line umieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl

w zakładce Kursy dla lekarzy lub telefonicznie, pod numerem telefonu (32)  203 65 47/8 wew. 321,322.

SZKOLENIA ŚIL

Kurs do sko na lą cy: Choroby przenoszone przez kleszcze – nowe wyzwanie
Ter min: 11.0  5.2011 r. (środa) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi dr n. med. Lucjan Kępa.

Konferencja: Zdrowie zaczyna się w jamie ustnej
Ter min: 13.05.2011 r. (piątek) godz. 1100

Do dat ko we in for ma cje: Konferencja połączona z I Wiosennymi Targami Stomatologicznymi. Koszt udziału w Konferencji wynosi 150,00
zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto Domu Lekarza: VW Bank 78 213000042001049204680001
lub w kasie Domu Lekarza (32) 258 54 15

Kurs do sko na lą cy: Kurs diagnostyki Holterowskiej
Ter min: 14.0  5.2011 r. (sobota) godz. 1000

Do dat ko we in for ma cje:  Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Konferencja: „Postępy w leczeniu nieswoistych zapaleń jelit (IBD)”
Ter min: 14.05.2011 r. (sobota) godz. 900

Miejsce: Hotel Angelo Katowice
Do dat ko we in for ma cje: Konferencja organizowana we współpracy z Konsultantem Wojewódzkim w Dziedzinie Gastroenterologii. Program

Konferencji dostępny na stronie internetowej: www.izba-lekarska.org.pl

Konferencja: Konsekwencje medyczne, ekonomiczne i prawne outsorcingu medycznych usług diagnostycznych
Ter min: 23.05.2011 r. (poniedziałek) godz. 1000-1600

Do dat ko we in for ma cje: Konferencja organizowana we współpracy z Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych

Kurs do sko na lą cy: Akademia umiejętności społecznych (AUS) dla lekarzy. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
Ter min: 23 maja 2011 r. (poniedziałek) godz. 1500  

Do dat ko we in for ma cje: Liczba miejsc została ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia na formularzu zgłoszeniowym
zamieszczonym na stronie www.izba-lekarska.org.pl w zakładce Kursy dla lekarzy.

Konferencja: Medycyna podróży – co nam zagraża podczas podróży?
Ter min: 27.05.2011 r. (piątek) godz. 1000 – ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA.

Kurs do sko na lą cy: „Re su scy ta cja krą że nio wo -od de cho wa dzie ci we dług no wych wy tycz nych”
Ter min: 30.05.2011 r. (po nie dzia łek) godz. 1530

Do dat ko we in for ma cje: Po wy kła dzie uczest ni cy zo sta ną po dzie le ni na ma łe gru py warsz ta to we do ćwi czeń re su scy ta cji dzie ci z za sto -
so wa niem ma ne ki nów i sprzę tu ra tun ko we go. Ter mi ny spo tkań warsz ta to wych po da ne zo sta ną do wy bo ru w dniu
wy kła du. Czas trwa nia: wy kład – 6 go dzin dy dak tycz nych, ćwi cze nia – 7 go dzin dy dak tycz nych. Koszt 50zł,
wpła ty na le ży do ko nać na kon to: 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246 (z do pi skiem: re su scy ta cja dzie ci).

Kurs do sko na lą cy: Zachowanie i odbudowa naturalnych tkanek zęba
Ter min: 17.0  6.2011 r. (piątek) godz. 1630

Do dat ko we in for ma cje: Wy kład po pro wa dzi Mateo Basso PhD Mediolan, Włochy (wykład będzie tłumaczony).
Współpraca: Marrodent

Kurs: BHP – szkolenie obowiązkowe dla pracodawców
Ter min: 18.06.2011 r. (sobota) godz. 900

Do dat ko we in for ma cje: Koszt udziału w szkoleniu wynosi 80,00 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto 43 1020 2313 0000
3102 0020 0246 z dopiskiem Kurs BHP (oraz danymi do faktury w pzypadku woli jej otrzymania). W celu
otrzymania zaświadczenia w dniu kursu w formularzu należy dodatkowo podać datę i miejsce urodzenia. 
Zgłoszenie w formie „formularz on-line” przyjmujemy do 3.06.2011. Ilość miejsc ograniczona.
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Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy specjalizacyjne „Zdrowie Publiczne” na rok 2011 w ramach projektu „Pro Doctore – projekt

wspierający rozwój kadr medycznych w województwie śląskim”. Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-119/08 została zakończona.
Informujemy, że osoby zainteresowane uczestnictwem w kursach w roku 2011 mogą zgłaszać się na listy rezerwowe we wszystkich

proponowanych terminach. Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w kursach można uzyskać:
BIU RO PRO JEK TU: 

 Ślą ska Izba Le kar ska, 40-126 Ka to wi ce, ul. Gra żyń skie go 49a
tel: (32) 203 65 47 wew. 321, 322; tel. kom. 694 659 061; fax: (32) 352 06 38
www.izba -le kar ska.org.pl/pro doc to re       e -ma il: pro doc to re@izba -le kar ska.org.pl

Harmonogram kursów dla lekarzy, organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek
Medycyny Pracy w Katowicach, w roku 2011

Kursy dla lekarzy wykonujących zadania służby medycy pracy: 
1. „Problemy laryngologiczno-foniatryczne w badaniach profilaktycznych pracowników” 

Termin kursów: 18.05.2011 r. godz. 900 - 1200

Wykładowca: dr n. med. Sylwia Kocierz, lek. Anna Orkisz-Popczyk 
2. „Wybrane problemy w postępowaniu diagnostyczno-orzeczniczym w zakresie chorób zawodowych” 

Termin kursów: 21.09 .2011 r. godz. 900 - 1200

Wykładowca: dr n. med. Joanna Kowalska-Jackiewicz 
3. „Problemy neurologiczne w praktyce lekarza medycyny pracy” 

Termin kursu: 12.10.2011 r. godz. 900 - 1200

4. „Okulistyczne problemy dotyczące orzekania. Zdolność do pracy na wybranych stanowiskach” 
Termin kursu: 09.11.2011r. godz. 900 - 1200

Wykładowca: lek. Tatiana Dziedzic 
Kursy są jednodniowe, bezpłatne, nie wchodzą w zakres kursów obowiązkowych do specjalizacji. 

Uczestnikom kursów przyznawane są punkty edukacyjne. 
Zajęcia odbywać się będą w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Katowicach ul. Warszawska 42. 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie internetowej www.womp.info 
Informacja telefoniczna: (32) 258  94  03

Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia br. rozpoczęła się rekrutacja na kursy specjalizacyjne
„Zdrowie Publiczne” w ramach projektu „Pro Doctore 2 – projekt wspierający rozwój kadr medycznych w

województwie śląskim”.
Nr projektu WND-POKL.08.01.01-24-185/10

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W kursach mogą uczestniczyć lekarze i lekarze dentyści zamieszkali i zatrudnieni na terenie województwa

śląskiego. Warunkiem zakwalifikowania na kurs jest zatrudnienie na zasadzie umowy 
o pracę lub umowy cywilno-prawnej.

UWAGA:
Warunkiem przystąpienia do projektu jest:

przesłanie formularza zgłoszeniowego na wybrany termin kursu „Zdrowie Publiczne” , przesłanie formularza
zgłoszeniowego do projektu, dostarczenie na pierwsze zajęcia zaświadczenia o zatrudnieniu.

Wyżej wymienione formularze dostępne są  na stronie:
www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/ w zakładce „formularze do pobrania”.

Formularze zgłoszeniowe należy przesłać na adres poczty elektronicznej: prodoctore@izba-lekarska.org.pl.
Kwalifikacja na poszczególne terminy kursów odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

Na pierwszym spotkaniu zostaną przez Państwa podpisane umowy uczestnictwa w Projekcie wraz z
niezbędnymi załącznikami.

Kursy są bezpłatne.
UWAGA: Osoby, które są wyłącznie samozatrudnione nie będą mogły być zakwalifikowane

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

tel: 032 2036547 wew.321, 322  tel.kom. +48 694 659 061, fax: 032 352 06 38
e-mail: prodoctore@izba-lekarska.org.pl   www.izba-lekarska.org.pl/prodoctore/

KOMUNIKATY
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Konfabulacja
Z TEKI RZECZNIKA

wa nie st. I. Jak pi sze pa cjent, to bar dzo bo le sne dla nie go ba da nie wy ko nał in ny le karz ani -
że li ten, któ ry kie ro wał go do szpi ta la. Po mi mo, że za trud nio ny jest w tym szpi ta lu. Z kar -
tą wy pi so wą udał się on do le ka rza pro wa dzą ce go i jak pi sze, oka zał kar tę, a le karz był ja -
kiś „zmie sza ny i zmie nio ny”. Stwier dził, że ba da nie nie wy ka za ło żad nych nie pra wi dło wo -
ści, zgła sza ne przez pa cjen ta do le gli wo ści bę dą utrzy my wa ły się na dal. Oczy wi ście pa cjent
twier dził, że po cy sto sko pii wszyst kie do le gli wo ści zde cy do wa nie się na si li ły. Tra fił do ne -
fro lo ga, któ ry skie ro wał pa cjen ta na ba da nie ul tra so no gra ficz ne, w któ rym stwier dzo no: Pro -
sta ta o nie rów nych ob ry sach, z ubyt kiem od stro ny ścia ny pę che rza, wy mia rach 34x41 mm,
struk tu ra gru czo łu nie jed no rod na z za zna czo nym w czę ści cen tral nej ob sza rem o ob ni żo -
nym echu o śred ni cy 20 cm. 

Brak zro zu mie nia opi su ba da nia, czy też in for ma cji o pro wa -

dzo nym le cze niu sta je się czę sto przy czyn kiem do kon fa bu la cji

Po za po zna niu się z wy ni kiem te go ba da nia pa cjent zło żył skar gę do dy rek cji szpi ta la
i biu ra rzecz ni ka od po wie dzial no ści za wo do wej su ge ru jąc, ja ko by w trak cie ba da nia cy sto -
sko po we go, bez je go zgo dy uszko dzo no pod stęp nie pro sta tę, wy ci na jąc jej frag ment o wy -
mia rach 34x41mm. Za py tu je, czy ta kie po stę po wa nie za li czyć na le ży do za bie gu, czy też
ope ra cji i to wy ko na nej bez żad ne go znie czu le nia na tzw. „żyw ca”. Za py tu je rów nież, „Czy
wy (le ka rze) ma cie pra wo na po stę po wa nie bez żad nej zgo dy pa cjen ta, na wy ci na nie czę -
ści pro sta ty. Dla cze go w wy pi sie ze szpi ta la nie ma żad ne go za pi su o do ko na nym wy cię -
ciu pro sta ty i czy wy (le karz) nas uwa ża cie za by dło bez żad nych praw ludz kich”.

Opi sa na skar ga jest do sko na łym przy kła dem, kie dy to brak zro zu mie nia opi su ba da nia
czy też in for ma cji o pro wa dzo nym le cze niu sta je się przy czyn kiem do kon fa bu la cji. Ta kie
dzia ła nie moż na zro zu mieć w przy pad ku chę ci po ukła da nia so bie za ist nia łych fak tów przez
pa cjen ta na wła sny uży tek, zgod nie z je go moż li wo ścia mi in te lek tu al ny mi. Na to miast dzia -
ła nia po wyż sze nie mo gą bu dzić ak cep ta cji, je że li ma ją pod ło że rosz cze nio we. Chęć ze -
msty lub od nie sie nia ko rzy ści fi nan so wych nie mo że i nie po win ny te go tłu ma czyć. Nie ste -
ty co raz czę ściej co dzien no ścią in sty tu cji przyj mu ją cych skar gi, są do nie sie nia do ty czą ce
pro ce su le cze nia, w któ rych pa cjen ci kon fa bu lu ją, do pa so wu jąc prze bieg cho ro by i zda rzeń
do za ło żo nych przez sie bie ce lów. 

Ta de usz Urban

W na wią za niu do ar ty ku łu z po przed nie go nu me ru do ty czą ce go bie głych, pro si my o po -
dziel nie się wła sny mi do świad cze nia mi o przy pad kach, kie dy to nie rze tel nie spo rzą dzo na

opi nia sta ła się przy czy ną kło po tów praw nych. Za chę ca my do zgła sza nia ta kich przy pad ków
wraz z ich opi sem na ad res in ter ne to wy biu ra OROZ, co po zwo li na zo rien to wa nie się w ska -

li pro ble mu (oroz@izba -le kar ska.org.pl).

Skar ga (zmie nio no sty li sty kę i or to gra fię wy -
po wie dzi ce lem umoż li wie nia zro zu mie nia tek stu).

Pa cjent le czą cy się od lat w po rad ni neu -
ro lo gicz nej wią że wy stą pie nie swo ich do le -
gli wo ści ze sto so wa nym le kiem Ami tryp to -
li nium, któ ry „chęt nie i pod stęp nie” prze -

pi su ją neu ro -
lo dzy. A jest
to wg niego
współ cze sny,
zmo dy fi ko -
wa ny cy klon,
któ ry ma lu -
dziom nisz -
czyć zdro -
wie, a w dal -
szej ko lej no -
ści pro wa dzić

do śmier ci. O tym tzw. le ku du żo się mó wi
na uli cy i by ły pro gra my w te le wi zji i wszyst -
kie opi nie o nim są bar dzo złe. 

Pa cjent uwa ża, że le karz pro wa dzą cy,
tym i in ny mi le ka mi wy pa lił mu ro gów ki oczu
oraz spo wo do wał wy stą pie nie do le gli wo ści
uro lo gicz nych ta kich jak: bó le ją dra, bó le
pod brzu sza, szczy pa nie cew ki mo czo wej,
a przede wszyst kim „nie pra wi dło wy wzwód
cew ki mo czo wej”. W li sto pa dzie 2009 ro -
ku le czą cy pa cjen ta uro log skie ro wał go
do szpi ta la, ce lem wy ko na nia ba da nia cy sto -
sko po we go. Pa cjent zo stał przy ję ty na od -
dzia ł uro lo gii, gdzie wy ko na no ba da nie cy -
sto sko po we, stwier dza jąc pra wi dło wą po jem -
ność pę che rza, nie zmie nio ne uj ścia mo czo -
wo dów, nie zmie nio ną ścia nę pę che rza, ma -
ły stercz, ob jaw za sło no wy st. III, be lecz ko -

dr Tadeusz Urban

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Śląska Akademia Medyczna – Absolwenci rocznika 1961
(Reforma studiów rocznik 1954-1961)

W związku z odnową dyplomu po 50-ciu latach, prosimy absolwentów wydziału lekarskiego 
i oddziału stomatologii o zarejestrowanie się w dziekanacie Wydziału Zabrzańskiego

u Pani Julity Prabuckiej, do dnia 30 czerwca 2011 roku.
Adres dziekanatu: Plac Traugutta 2, 41-800 Zabrze ; tel. (32) 370 52 66; e-mail: kkpzabrze@sum.edu.pl

O terminie i programie uroczystości powiadomimy indywidualnie każdego zarejestrowanego.
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KOMUNIKAT

ORDYNATORZY

● LE KA RZE WY BRA NI W DRO DZE KON KUR SU NA STA NO WI SKA OR DY NA TO RÓW, W OKRE SIE
OD STYCZNIA DO MARCA 2011 ROKU

dr n. med. 
Ja nusz Woł kow ski 
Od dział Kar dio lo -
gii – Szpi tal Spe cja li -
stycz ny im. Sz. Star kie -
wi cza w Dą bro wie
Gór ni czej, do tych cza -
so wy or dy na tor te go
od dzia łu, wy grał kon -
kurs 19 stycz nia. 

dr n. med. 
Gra ży na
Ma zur kie wicz
Od dział Re ha bi li ta cji
Na rzą du Ru chu – 
MZOZ w Lę dzi nach,
do tych cza so wa or dy -
na tor te go od dzia łu,
wy gra ła kon kurs 3 lu -
te go.

dr Krzysz tof 
Ko trys 
Od dział Psy chia trycz -
ny IV Za bu rzeń Afek -
tyw nych i Ner wi co -
wych – Cen trum Psy -
chia trii w Ka to wi cach,
do tych cza so wy or dy na -
tor te go od dzia łu, wy grał
kon kurs 7 lu te go.

dr n. med. 
Maciej Żer dziń ski 
Od dział Psy chia trycz -
ny II – Cen trum 
Psy chia trii w Ka to wi -
cach, no wy or dy na tor
te go od dzia łu, wy grał
kon kurs 7 lu te go.

dr An drzej 
Pa lu chie wicz
Od dział Dzien ny Psy -
chia trycz ny I – Cen -
trum Psy chia trii w Ka -
to wi cach, no wy or dy -
na tor te go od dzia łu,
wy grał kon kurs 7 lu te -
go.

dr An na
Gą sio rek -Pa kosz 
Od dział Psy chia trycz -
ny III – Cen trum Psy -
chia trii w Ka to wi cach,
do tych cza so wa or dy -
na tor te go od dzia łu,
wy gra ła kon kurs 7 lu -
te go. 

dr n. med. 
Mał go rza ta Pu dlo 
Od dział Psy chia trycz -
ny I – Cen trum Psy -
chiar tii w Ka to wi cach,
no wa or dy na tor te go
od dzia łu, wy gra ła kon -
kurs 7 lu te go.

dr n. med. 
Ste fan Ci chy 
Od dział Pe dia trycz -
ny – ZOZ w Ry duł to -
wach, do tych cza so -
wy or dy na tor te go od -
dzia łu, wy grał kon -
kurs 18 lu te go. 

dr n. med. 
Ma riusz Skrzy dło 
Od dział Chi rur gii
Ogól nej – SP ZOZ
Szpi tal Nr 2 im. dr T.
Bo czo nia w My sło wi -
cach, no wy or dy na tor
te go od dzia łu, wy grał
kon kurs 10 mar ca.

dr n. med. 
Gra ży na Szi rer 
Od dział In ten syw nej
Te ra pii Nie mow lę cej
i Dzie cię cej – WSS
Nr 1 im. prof. J. Ga -
siń skie go w Ty chach,
no wa or dy na tor te go
od dzia łu, wy gra ła
kon kurs 23 mar ca.

dr n. med. 
Ra fał Wnuk
Od dział Ne fro lo gii
i Dia li zo te ra pii – Szpi -
tal Spe cja li stycz ny  im.
Sz. Star kie wi cza
w Dą bro wie Gór ni -
czej, do tych cza so -
wy or dy na tor te go od -
dzia łu, wy grał kon -
kurs 29 mar ca. 

Opra co wa nie P.S.
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 „Chwa leb nie jest czy nić to co na le ży, a nie to, co wol no” 
Se ne ka

O ja ki za kres po mo cy w sy tu acjach na głych i nie cier pią cych zwło ki, a za sta ją cych le ka -
rza przy pad ko wo, po za je go miej scem i cza sem pra cy, cho -
dzi? We dług an glo - ame ry kań skiej kon cep cji „roz sąd ne go czło -
wie ka” w za kre sie od po wie dzial no ści le ka rza punk tem od nie -
sie nia bę dzie roz sąd nie po stę pu ją cy, prze cięt nie uta len to wa -
ny le karz, a le ka rzo wi moż na przy pi sać nie umyśl ne spo wo -
do wa nie nie ko rzyst ne go skut ku dla zdro wia i ży cia w wy pad -
ku, gdy za cho wa się w spo sób, któ re go nie do pu ścił by się ta -
ki „mo de lo wy roz sąd ny le karz. Od le ka rza w od nie sie niu
do osób znaj du ją cych się w sta nie za gro że nia zdro wia i ży -
cia wy ma ga się wię cej, niż od prze cięt nej oso by – czy li po -
mo cy le kar skiej, a nie tyl ko po mo cy ogól no ludz kie j23, gdyż oso -

ba po sia da ją ca szcze gól nie wy so ką wie dzę i kwa li fi ka cje nie mo że się tłu ma czyć, że za cho -
wa ła się zgod nie ze stan dar dem ogól nym.

DZIA ŁA NIA PO WIN NY OBEJ MO WAĆ – ZA LEŻ NIE OD SY TU ACJI I PO TRZEB:
– wy ko na nie czyn no ści ogól no -ra tow ni czych – to mo że być od cię cie do pły wu prą du, wy -

nie sie nie z miej sca nie bez piecz ne go, osło nię cie od słoń ca czy desz czu czy in ne po dob -
ne czyn no ści

– zba da nie po szko do wa ne go/cho re go
– pod ję cie dzia łań ade kwat nych, a przy tym moż li wych w re aliach, w ja kich się zna lazł – na mia -

rę je go obiek tyw nych sił, wie dzy i uzdol nień, przy kła do wo:
• wo bec osób nie przy tom nych – oce na ich sta nu, uło że nie w od po wied niej po zy cji i w ra -

zie po trze by pod ję cie ak cji re ani ma cyj nej.
• opa trze nie do stęp ny mi środ ka mi ran i zła mań
• w wy pad ku osób z ostry mi za bu rze nia mi psy cho tycz ny mi, zwłaszcza w sta nie w któ -

rym za gra ża ją so bie, in nym lub bez pie czeń stwu pu blicz ne mu w na szej in ter wen cji być
mo że bę dzie mie ścił się ele ment in for ma cyj ny wo bec służb po rząd ko wych,

• roz mo wa z po szko do wa nym czy cho rym, któ ra czę sto koi nie po kój, zmniej sza ry zy -
ko pa ni ki, a w kon se kwen cji da je ulgę cho re mu

• zor ga ni zo wać po moc wła ści wą czy do pil no wać we zwa nia od po wied nich służb
Trud no so bie wy obra zić, by tu wy czer pać ka ta log wszel kich moż li wych czyn no ści, ja -

kie mo gą oka zać się do bro czyn ne w ta kich sy tu acjach – zwy kle roz sa dek i współ czu cie pod -
po wie dzą nam, co zro bić. Jed nak że po moc nie po le ga na sa mym „asy sto wa niu” – sa mo przy -
by cie na we zwa nie nie wy czer pu je udzie le nia po mo cy 24. 

Za kres obo wiąz ku udzie la nia po mo cy w sy tu acji na głej jest nie mniej szy, niż obo wiąz -
ku prze cięt ne go oby wa te la i rów no cze śnie nie prze kra cza za kre su pierw szej po mo cy le kar -
skiej, bez wzglę du na spe cja li za cję le ka rza. Po nad to pod sta wą oce ny bę dzie nie efekt udzie -
lo nej po mo cy, ale usta le nie czy le karz w oko licz no ściach w ja kich dzia łał, uczy nił wszyst ko,
co by ło moż li we i na co po zwa la ły je go kwa li fi ka cje, z za cho wa niem roz wa gi. Pierw szym wa -
run kiem wy czer pa nia obo wiąz ku udzie le nia po mo cy jest pod ję cie we zwa nia – przy czym nie
mu si ono być zwer ba li zo wa ne ani przez po trze bu ją ce go, ani przez oto cze nie!, na stęp nie za -
po zna nie się z sy tu acja i zba da nie cho re go. Le karz za tem nie mo że po zo sta wać bier ny wo -
bec po trze bu ją ce go po mo cy me dycz nej czło wie ka. „Bę dzie za tem na ru sze niem obo wiąz -
ku nie sie nia po mo cy od mo wa obej rze nia cho re go i ogra ni cze nie się do we zwa nia po go to -
wia, czy tyl ko po in stru owa nia o ko niecz no ści zwró ce nia się do od po wied nich służb”. 26 

„W przy pad kach na głych, gdy le ka rzo wi bra ku je sto so wa ne go sprzę tu test dba ło ści jest
do cho wa ny, je śli le karz do cho wa na le ży tej sta ran no ści”, in ter pre to wa nej z uwzględ nie niem

UJAWNIANIE SIĘ I PODEJMOWANIE AKCJI RATUNKOWEJ PRZEZ LEKARZA POZA GODZINAMI 
I MIEJSCEM PRACY, PRAKTYKI CZY SŁUŻBY. CZ. II

nie ko rzyst nych oko licz no ści, w któ rych
przy szło mu dzia ła ć27. W sy tu acji, w któ rej
le karz nie dys po nu je „lo gi stycz nym” za bez -
pie cze niem le cze nia zgod ne go ze stan dar -
da mi, a jed no cze śnie nie mo że zwle kać
z udzie le niem po mo cy, mo że po wo łać się
na tzw. ko li zję obo wiąz ków, do któ rej od no -
si się art. 26§ 5 Ko dek su Kar ne go 28. 

Wąt pli wo ści czę sto bu dzi py ta nie, czy
udzie le nie in for ma cji przez te le fon oso bie
prze ko na nej o po trze bie po mo cy le kar skiej
wy czer pu je obo wią zek nie sie nia tej że po mo -
cy. W li te ra tu rze do pusz cza się moż li wość
kon sul ta cji lub in for ma cji udzie lo nej pa cjen -
to wi przez te le fon w sy tu acji na głej, gdy le -
karz nie mo że do nie go do trzeć z po wo du
obiek tyw nych trud no ści np. po wódź, śnie -
ży ca 29,30. W ta kiej sy tu acji wła ści wa po mo -
cą mo że oka zać się wska za nie, do ko go
i w ja ki spo sób o ade kwat ną po moc skie ro -
wać się na le ży. 

W nie któ rych sy tu acjach ade kwat ne bę -
dzie po cze ka nie na po moc fa cho wą – oczy -
wi ście po sto sow nym za bez pie cze niu cho -
re go. Cho dzi o sy tu acje, kie dy „opóź nie nie
po mo cy nie spo wo du je na si le nia nie bez pie -
czeń stwa po gor sze nia skut ku. Wy ni ka to
z przy ję cia, że obo wią zek po mo cy nie jest
de fi nio wa ny je dy nie przez je go nie zwłocz -
ność, ale też przez ma te rial ną sku tecz ność,
co wy ra ża się w ogól no le kar skim na ka zie nie -
po gar sza nia sta nu pa cjen ta (...) Je śli na to -
miast wszel ka zwło ka spo wo do wać mo że na -
stą pie nie szko dli we go skut ku, na le ży udzie -
lić po mo cy ta kiej, ja ka w da nych wa run kach
jest moż li wa, sko ro al ter na ty wą dla po mo -
cy gor szej jest jej bra k”31. 

Na le ży do pre cy zo wać, o ja kich dzia ła -
niach nie my śli my w od nie sie niu do re gu la -
cji za cho wa nia le ka rza w sy tu acji na głej i nie
cier pią cej zwło ki. Tu li te ra tu ra jest znacz nie
skrom niej sza 32, a ocze ki wa nia spo łecz ne róż -
ne. Być mo że de ba ta śro do wi sko wa, a na -
wet spo łecz na przy czy ni ła by się do do okre -
śle nia za kre su oma wia nych sy tu acji.

W po wszech nym od czu ciu le ka rzy, gdy
mó wi my o za cho wa niu le ka rza w sy tu acji na -
głej, w wy pad ku przy pad ko we go skon fron -
to wa nia z nie bez pie czeń stwem, od no szą cym
się do za gro że nia zdro wia i ży cia i in nych sy -
tu acji nie cier pią cych zwło ki, nie włą cza my

ETYKA

Gabriela Muś
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ści z tym zwią za nej nie bę dzie wią za ło się
z na ra że niem sie bie sa me go na ry zy ko po -
gor sze nia sta nu zdro wia – po za sy tu acją
znacz ne go upo je nia. Jed nak upo śle dze nie
spraw no ści psy cho fi zycz nej zwią za ne ze
sta nem po uży ciu te go ty pu środ ków wią że
się – choć w róż nym stop niu za leż nie
od ro dza ju za sto so wa ne go środ ka psy cho -
ak tyw ne go i na si le nia „owe go sta nu po spo -
ży ciu” – z za wę że niem po la świa do mo ści,
spo wol nie niem psy cho ru cho wym, ogra ni cze -
niem kry ty cy zmu i in nym na stęp stwa mi, istot -
nie upo śle dza ją cy mi funk cje wy ko naw cze,
w kon se kwen cji cze go pod ję te dzia ła nia mo -
gły by nie speł niać prze słan ki dzia ła nia wła -
ści we go w da nej sy tu acji, stwa rza jąc ry zy -
ko po gor sze nia sta nu zdro wia oso by, wo bec
któ rej dzia ła nia ra tun ko we pod ję to. 39

W prak ty ce każ da ta ka sy tu acja jest od -
mien na i wy ma ga jed nost ko we go na my słu
oraz wy wa że nia ry zy ka pa cjen ta zwią za ne -
go z nie udzie le niem mu po mo cy, ry zy ka
zwią za ne go z moż li wym nie wła ści wym dzia -
ła niem w związ ku z cho ro bą lub in nym sta -
nem psy cho fi zycz nym le ka rza oraz szans
na sku tecz ną po moc w da nej sy tu acji. 

W trak cie dys ku sji do ty czą cej udzie la nia
po mo cy w sta nach na głych w sy tu acjach „po -
za służ bo wych” czę sto pod no szo ne są jesz -
cze in ne kwe stie: 

Ad. 1 – zgod nie z art. 55.5 Usta wy
z dn. 27.08.2004r o świad cze niach zdro -
wot nych fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz -
nych (Dz. U. 2008.164.1027 z późn. zm):
„Oso ba udzie la ją ca świad czeń opie ki zdro -
wot nej po za sie dzi bą świad cze nio daw cy
i jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi świad cze nio -
daw cy ko rzy sta z ochro ny praw nej prze wi -
dzia nej w Ko dek sie kar nym dla funk cjo na riu -
szy pu blicz nych”. Udzie la nie po mo cy jest
nie wąt pli wie ra to wa niem zdro wia lub ży cia,
speł nia więc kry te ria świad cze nia zdro wot -
ne go (a sze rzej tak że świad cze nia opie ki
zdro wot nej) w ro zu mie niu za rów no tej
usta wy, jak i art. 2.1 Usta wy o za wo dzie le -
ka rza i le ka rza den ty sty. Dla te go wy da je się,
że nie po win na za cho dzić prze szko da, by

w to po wszech ne za cho ro wa nia, jak gry py, bie gun ki czy ba nal ne ura zy. Tym cza sem za rów -
no w swo im do mu, a jesz cze czę ściej na wcza sach, wy ciecz kach itp, gdy tyl ko ujaw ni my
swo ją pro fe sję, to je ste śmy na ga by wa ni o le cze nie tych przy pa dło ści. 

Le karz ma pra wo do pry wat no ści, jak każ dy in ny czło wiek. Ma też pra wem gwa ran to -
wa ne pra wo do od po czyn ku, jak każ dy pra cow nik. Po nad to na le ży za uwa żyć sze reg praw -
nych trud no ści wy ni ka ją cych z ta kie go „le cze nia”, wy ni ka ją cych np. z re gu la cji praw nych
od no szą cych się do wy pi sy wa nia re cept i do ty czą cych do ku men to wa nia le cze nia. Być mo -
że za da niem na szej kor po ra cji za wo do wej by ło by do pre cy zo wa nie i upu blicz nie nie tych kwe -
stii?

„Pra wo ni ko go nie zmu sza do rze czy nie moż li wy ch”33, stąd w dal szej ko lej no ści omó -
wi my sy tu acje wy łą cza ją ce nasz obo wią zek nie sie nia po mo cy lub ogra ni cza ją ce jej za kres.
Moż na też na zwać te oko licz no ści sy tu acja mi, w któ rych nie udzie le nie po mo cy nie ozna -
cza na ru sze nia obo wiąz ku.

Wśród w/w za gad nień od no szą cych się do sy tu acji wy łą cza ją cej nasz obo wią zek nie -
sie nia po mo cy lub ogra ni cza ją cej jej za kres naj wię cej emo cji bu dzi punkt 1 – od no szą cy
się do nie zdol no ści le ka rza do udzie le nia po mo cy z po wo du cho ro by lub sta nu psy cho fi -
zycz ne go. Bo wiem to wła śnie le karz w chwi li gdy ma miej sce owo ze tknię cie się z oso bą
wy ma ga ją cą po mo cy, sam de cy du je o tym, ja ka jest je go spraw ność psy cho fi zycz na w aspek -
cie zdol no ści do udzie la nia po mo cy. Tym cza sem oce na „na go rą co” mo że róż nić się od do -
ko na nej po cza sie, gdy zna się już wszyst kie, a nie tyl ko wyj ścio we, aspek ty sy tu acji. Po -
nad to wła śnie owo na ru sze nie spraw no ści psy cho fi zycz nej sa mo przez się mo że wpły wać
na oce nę wła snej zdol no ści do dzia ła nia! Oma wia ny typ wąt pli wo ści ro dzi się, gdy le karz
jest cho ry, zmę czo ny lub pod wpły wem środ ków psy cho ak tyw nych (roz wa ża my w tym ar -
ty ku le prze cież sy tu acje po za pra cą, a wte dy le karz ma ta kże pra wa do uży wa nia środ ków
psy cho ak tyw nych, jak każ dy oby wa tel!) i w ta kich sy tu acjach – ze tknię ty z na głym zda rze -
niem – roz wa ża czy po wi nien ru szyć z po mo cą, czy prze ciw nie – nie wol no mu. Ta de usz
Brze ziń ski pro po nu je tu na stę pu ją cy mo del roz strzy ga nia – je śli pod ję cie ak tyw no ści zwią -
za nej z udzie la niem po mo cy na ra ża ło by le ka rza lub in ną oso bę na ry zy ko utra ty ży cia lub
po waż ne go uszczerb ku, to je go obo wią zek jest wy łą czo ny – cho dzi o sy tu acje, gdy za bu -
rze nie sta nu zdro wia le ka rza ma ta ki cha rak ter, ze pod ję cie ak tyw no ści – np. wyj ście z łóż -
ka i z do mu - wią za ło by się ze znacz nym ry zy kiem istot ne go po gor sze nia sta nu zdro wia le -
ka rza lub cho ro ba le ka rza – np. za kaź na - sta no wi ła by ry zy ko na ra że nia in nej oso by na istot -
ne po gor sze nie sta nu. Na to miast zmę cze nie – jak pi sze Ta de usz Brze ziń ski „na wet naj więk -
sze, po prze by tym cięż kim dy żu rze...” ta kie go uspra wie dli wie nia nie sta no wi. 

Na to miast do stęp ne pi śmien nic two nie po zwa la na jed no znacz ne roz strzy gnię cie kwe -
stii w od nie sie niu do le ka rza, któ ry użył środ ka psy cho ak tyw ne go, po czym nie spo dzie wa -
nie zo stał ze tknię ty z sy tu acją, gdy in na oso ba wy ma ga na głej po mo cy. Pod ję cie ak tyw no -

Są to:
1. le karz nie jest zdol ny do udzie le nia po mo cy z po wo du cho ro by lub sta nu psy cho fi -

zycz ne go 34 – choć to wy ma ga do pre cy zo wa nia o ja ką cięż kość cho ro by cho dzi 35

2. „ko li zja in te re sów” – udzie la jąc po mo cy jed nej oso bie, nie moż na rów no cze śnie udzie -
lać po mo cy in nej – art. 26§5 kk – prze stęp stwo przez za nie cha nie nie zo sta je po peł -
nio ne, gdy tyl ko je den z cią żą cych na da nej oso bie obo wiąz ków mógł być po peł nio -
ny 36 

3. na ra że nie ży cia lub zdro wia le ka rza w związ ku z sy tu acją lub oko licz no ścia mi, w któ -
rych le karz miał by po mo cy udzie lać – nie mo że na to miast od mo wa wy ni kać z na ra -
że nia zwią za ne go z cho ro bą pa cjen ta, w szcze gól no ści cho ro ba za kaź ną 37

4. moż li wość na tych mia sto wej po mo cy od po wied niej in sty tu cji – jed nak w tej sy tu acji le -
karz nie po wi nien za nie chać za in te re so wa nia i pod sta wo wej opie ki 38

5. ba nal ność sy tu acji – wy ma ga jed nak co naj mniej bez po śred nie go ba da nia, by ta kiej oce -
ny móc do ko nać

6. brak sku tecz nej in for ma cji le ka rza o za ist nie niu sta nu za gro że nia dla ko goś „w je go
oto cze niu”.

1. za kres ochro ny praw nej dla oso by
udzie la ją cej po mo cy

2.  za kres pod le ga nia ubez pie cze niu oc
3. ocze ki wa nia przez róż ne oso by po rad

w sy tu acjach spo za „przy pad ków na -
głych” 
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żo na ar ty sty te le fo nicz nie do eme ry to wa ne go le ka rza. Nie bez zna cze nia w oma wia nej gru -
pie sy tu acji jest fakt, ze ta kie „po ra dy” na wet gdy by się od by ły, nie za skut ku ją le cze niem,
bo prze cież od po wied nie re gu la cje do ty czą ce wy pi sy wa nia re cept sta no wią, że mo że my wy -
sta wić je tyl ko w pod czas udzie la nia po ra dy w ra mach kon trak tu z NFZ, w wy pad ku wy pi -
sy wa nia re cept w ga bi ne cie pry wat nym dla osób - świad cze nio bior ców w ro zu mie niu Usta -
wy o świad cze niach zdro wot nych fi nan so wa nych ze środ ków pu blicz nych lub dla naj bliż -
szej ro dzi ny. Nie ma więc praw nej moż li wo ści wy pi sa nia np. an ty bio ty ku w wy pad ku an gi -
ny oso bie zna jo mej, ale nie bę dą cej ro dzi ną, je śli nie pro wa dzi my ga bi ne tu pry wat ne go, gdzie
mo gli by śmy ta kie mu „de li kwen to wi” za ło żyć sto so wa ną do ku men ta cję. 

Przy po mnieć chy ba wy pa da, że nie każ da po ra da sta no wi udzie le nie po mo cy w sy tu -
acji na głej. Sy tu acje na głe sta no wią wy ją tek wo bec sy tu acji po wsze dnich, od po wied nio re -
gu lo wa nych praw nie. Nie moż na do wol nie roz sze rzać za kresu tych „wy jąt ków”. 

POD SU MO WA NIE

Wy pły wa ją ce z we wnętrz nej po trze by nie sie nie po mo cy czło wie ko wi bę dą ce mu w sy -
tu acji za gro że nia zdro wia i ży cia sta no wi im ma nent ny, a być mo że wręcz naj waż niej szy ele -
ment na szej toż sa mo ści za wo do wej – by cia le ka rzem. Sta no wi to o isto cie na sze go za wo -
du, na szych obo wiąz kach mo ral no -za wo do wych, któ re są pier wot ne wo bec unor mo wań praw -
nych. Stąd – jak po stu lu je to prof. Toł łocz ko – war to za dbać, by względ ny le gi sla cyj ne nie
prze sło ni ły isto ty na szej toż sa mo ści i zwią za nej z nią ety ki. W prze ciw nym wy pad ku pod na -
wa łem prze pi sów pra wa zgi nie pe wien mo del by cia czło wie kiem – czło wie kiem, dla któ re -
go ży cie w prze strze ni spo łecz nej sa mo w so bie jest zo bo wią za niem do nie sie nia po mo cy
dru gie mu. 

Wie le po wyż szych kwe stii mo że sta no wić im puls do dys ku sji przede wszyst kim wśród
le ka rzy, ale by ło by w niej miej sce tak że dla praw ni ków. 

Ga brie la Muś 

Tekst po wstał na pod sta wie prac Ko mi sji ds. Ety ki Le kar skiej w okre sie 
kwie cień -li sto pad 2010 r.

Przypisy:

23  A. Za rem ba, Ro la mo de lo we go wzor ca oso bo we go dla przy pi sa nia od po wie dzial -
no ści kar nej za błąd le kar ski w pra wie pol skim i an glo -ame ry kań skim – ana li za
po rów naw cza PiM 4/2007 str. 89-95

24 op cit vi de przy pis 7, str. 108-19
25 op cit vi de przy pis 21, str. 91-93
26 E. Zie liń ska, Od po wie dzial ność za wo do wa le ka rza i jej sto su nek do od po wie dzial -

no ści kar nej War sza wa 2001, str. 352
27 op cit vi de przy pis 23, str. 100
28 M. Fi lar, w: O. Gór niok (red.) Ko deks kar ny. Ko men tarz. War sza wa 2004
29 J. Sa wic ki, Błąd dia gno stycz ny w świe tle pra wa Śl. Zdr. 1963 nr 51-52, str. 10
30 op cit vi de przy pis 7, str. 110
31op cit vi de przy pis 7, str. 113-114
32 op cit vi de przy pis 7, str. 106
33 Ta de usz Toł łocz ko, Czy le karz pra wy mu si znać pra wo PiM 4/2007, str. 111
34 J. Zaj del, Pra wo w me dy cy nie, str. 52
35 T. Brze ziń ski, Ety ka Le kar ska, str. 94
36 J. Zaj del, Pra wo w me dy cy nie, str. 52
37 j. w.
38 T. Brze ziń ski, Ety ka Le kar ska, str. 92
39 Agniesz ka Fiu tak, Obo wią zek udz iela nia po mo cy przez le ka rza, Neu ro lo gia prak -

tycz na 5 (56) 2010
40 J. Zaj del, Pra wo w me dy cy nie, str. 81

każ de go le ka rza w oma wia nej sy tu acji ob -
ję ła ochro na przy słu gu ją ca funk cjo na riu szo -
wi pu blicz ne mu, a nie tyl ko le ka rzo wi ubez -
pie cze nia zdro wot ne go, re ali zu ją ce go świad -
cze nie w ra mach umo wy z NFZ.

Przy oka zji oma wia nia te go za gad nie nia
wska zy wa ne są też in ne pu łap ki „czy ha ją ce”
na le ka rza, po dej mu ją ce go się udzie la nia po -
mo cy „na uli cy”. Na przy kład czy w ta kiej
sy tu acji, by udzie lić po mo cy, le karz mo że za -
trzy mać i za par ko wać sa mo chód w miej scu
nie do zwo lo nym? Czy też po udzie le niu
po mo cy po li cjant wy mie rzy mu man dat? Mo -
że war to prze dys ku to wać te kwe stie z praw -
ni ka mi czy na wet przed sta wi cie la mi Po li cji?

Ad. 2 Kwe stia od po wie dzial no ści wią że
się z sze re giem in nych, praw nie nie do pre -
cy zo wa nych kwe stii. Wg nie któ rych praw ni -
ków sa mo pod ję cie się udzie la nia po mo cy
ro dzi od ra zu sku tek w po sta ci uzna nia le -
ka rza „za pro wa dzą ce go cu dze spra wy bez
zle ce nia art. 752 Ko dek su Cy wil ne go”.
Wy ko na ne w ra mach po mo cy (na wet wo bec
oso by nie przy tom nej!) świad cze nie zdro wot -
ne uzna ne jest wów czas za wy ko na ne w ra -
mach umo wy łą czą cej le ka rza z pa cjen tem,
co skut ku je za ist nie niem od po wie dzial no ści
de lik to wej i kon trak to we j40. In ni praw ni cy
sprze ci wia ją się tej te zie, by udzie le nie po -
mo cy ro dzi ło sku tek w po sta ci umo wy, ina -
czej też sy tu ując od po wie dzial ność cy wil ną
le ka rza udzie la ją ce go tej po mo cy.

W wa run kach ak tu al nie obo wią zu ją -
cych re gu la cji praw nych ro dzi się do dat ko -
wo kwe stia. Roz po rzą dze nie Min. Zdro wia
z 26.04.2010r Dz. U 2010.78.515 od no -
si się do od po wie dzial no ści cy wil nej (tzw.
OC) „przy wy ko ny wa niu czyn no ści za wo do -
wych” – czym nie wąt pli wie ra to wa nie zdro -
wia i ży cia jest, jed nak mó wi o le ka rzach „wy -
ko nu ją cych za wód w za kła dach opie ki zdro -
wot nej, in dy wi du al nych lub gru po wych prak -
ty kach le kar skich”. Czy wo bec te go w przy -
wo ła nym roz po rzą dze niu cho dzi o sta tus ob -
ję te go ubez pie cze niem OC le ka rza „w ogó -
le” czy w chwi li udzie le nia świad cze nia?
Znów z po mo cą po win ni nam przyjść praw -
ni cy. Choć chy ba nie bę dzie to po moc do -
raź na...

Ad. 3 Przy kła dem me dial nym sta ło się
nie udzie le nie po ra dy w nie dziel ny wie czór
zna nej oso bie świa ta fil mu w związ ku z bó -
lem gar dła, o któ ra to po ra dę zwró ci ła się
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Ślą ska Izba Le kar ska wspól nie 
z Okrę go wym In spek to ra tem Pra cy w Ka to wi cach 

or ga ni zu je w Domu Lekarza, w dniu

7.06.2011 r. o godz. 1200

Kon fe ren cję: 

„Czas pra cy le ka rzy 
– róż ne for my za trud nie nia”

Pro gram i pre le gen ci: 
I. Czas pra cy

Te re sa CA BA ŁA – nad in spek tor pra cy, eks pert ds. służ by zdro wia  – Głów ny In spek to rat 
Pra cy – War sza wa

Ra fał WÓJ CIC KI – star szy in spek tor, Okrę go wy In spek to rat Pra cy – Ka to wi ce 

II. For my za trud nie nia – etat 
czy kon trakt?

Jó zef KU REK – dy rek tor szpi ta la – Ja worz no
Ta ma ra ZIM NA – Ka te dra Pra wa Cy wil ne go  i Pry wat ne go Mię dzy na ro do we go, UŚ 

III. Py ta nia i od po wie dzi 
Zdzi sław KU BOT, pro fe sor Wy dzia łu Pra wa, Ad mi ni stra cji i Eko no mii, Uni wer sy tet 

Wro cław ski

W cza sie dys ku sji pa ne lo wej omó wio ne zo sta ną praw ne aspek ty wy mia ru cza su pra cy 
w okre sach roz li cze nio wych, pra wa do od po czyn ku, dy żu ru me dycz ne go, klau zu li „opt -out”, 

pra cy w po rze noc nej, go to wo ści do udzie la nia świad czeń zdro wot nych, umo wy o świad cze nie usług me -
dycz nych. 

Wszyst kie py ta nia do ty czą ce wy mie nio nych 
pro ble mów pro si my kie ro wać dro gą pocz ty 

elek tro nicz nej na ad res Ko mi sji Le gi sla cyj nej ORL: e -ma il: kursy@izba-lekarska.org.pl
Pod czas Kon fe ren cji od bę dzie się pre zen ta cja książ ki prof. Z. Ku bo ta:

„Ko mer cyj ne usłu gi me dycz ne szpi ta li”.
Do udzia łu w Kon fe ren cji zo sta li też za pro sze ni pra co daw cy – dy rek to rzy szpi ta li.

Za udział w Kon fe ren cji bę dą przy zna ne punk ty edu ka cyj ne.

ZAPROSZENIA
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KOMUNIKATY

Sto wa rzy sze nie Le ka rzy Pol skich we Lwo wie

Dro gie Ko le żan ki i Koledzy!
Sto wa rzy sze nie Le ka rzy Pol skich we Lwo wie w 2011 r. ob cho dzi 20-le cie swo jej dzia łal no ści. Z tej oka zji w dniach 22-24.09.2011

or ga ni zu je my uro czy ste Spo tka nie Ju bi le uszo we i Mię dzy na ro do wą Kon fe ren cję Na uko wą po świę co ną pro ble mom zdro wia pu blicz -
ne go, ak tu al nym pro ble mom me dy cy ny prak tycz nej i na szej sław nej hi sto rii lwow skiej i pol skiej me dy cy ny. Na tu ral nie pla nu je my bo -
ga ty pro gram kul tu ral ny i tu ry stycz no - kra jo znaw czy, a we Lwo wie i je go oko li cach (zam ki lwow skie, Tru ska wiec, Mor szyn, Kar pa ty i in -
ne) na praw dę jest co zwie dzać. Or ga ni zo wa ne wy ciecz ki bę dą opro wa dza ne przez pol skich prze wod ni ków. 

Za pra sza my wszyst kich chęt nych le ka rzy wraz z oso ba mi to wa rzy szą cy mi na na szą im pre zę do Lwo wa. Pro si my rów nież o udział
na uko wy w kon fe ren cji we dług wska za nej te ma ty ki. Oso bom, któ re zgło szą swój udział za re zer wu je my ho tel, dla chęt nych jest moż -
li wość za miesz ka nia na czas kon fe ren cji lub dłuż szy w pol skich ro dzi nach za od po wied nią opła tą. 

Oso by za in te re so wa ne udzia łem w na szej kon fe ren cji mo gą pi sać na ad res: Lwów 79007, ul. Ni żyń ska 32 Ewe li na Ma ła nicz, lub
na ad res e -ma il: ma la nicz.ba sia 32@gma il.com

Jesz cze raz bar dzo ser decz nie za chę cam Was do od wie dzenia Lwowa i Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich we Lwo wie. Na pew no bę dzie
mi ło. 

dr Ewe li na Hy caj -Ma ła nicz

Pre zes Sto wa rzy sze nia Le ka rzy Pol skich we Lwo wie

W po przed nim nu me rze biu le ty nu „Pro Me di co” po da li śmy wstęp ną da tę od sło nię cia ta bli cy pa miąt ko wej upa mięt nia ją cej Pro fe -
so rów Lwow skich za mor do wa nych przez hi tle row ców w 1941 r. Or ga ni za to rzy usta li li już osta tecz ną da tę uro czy sto ści, któ rą wy zna -
czo no na dzień 19 czerw ca 2011 r. godz. 1100. 

Uro czy sto ści od bę dą się w Kryp cie Ka te dry Chry stu sa Kró la w Ka to wi cach.

Da nu ta Kor niak
Prze wod ni czą ca Ko mi sji Hi sto rycz nej

Podziękowanie

Pra gnę ser decz nie po dzię ko wać le ka rzom i pie lę gniar kom III Kliniki Radioterapii Instytutu Onkologii w Gli wi cach, za do tych cza -
so we le cze nie i wspar cie w wal ce z cho ro bą.

Wdzięcz na pa cjent ka
lek. med. Ka ta rzy na Pa ter -Kacz mar czyk



Z głębokim żalem i smutkiem tarnogórskie środowisko lekarskie przyjęło

wiadomość o śmierci ś.p.

lek. med.  Jerzego Brycha
wieloletniego, oddanego pracownika zakładu radiologii Wielospecjalistycznego 

Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. 

Żegnamy  wspaniałego  Lekarza i  Człowieka oraz nieocenionego naszego Kolegę.

Żonie, Synowi, Rodzinie i Najbliższym składamy najgłębsze wyrazy współczucia

w imieniu delegatury tarnogórskiej przewodniczący delegatury Adam Tiszler
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NEKROLOGI

Film „Juno”, który pokażemy 11 maja, zderza nas z problemem uznawanym powszechnie za niezręczny i wstydliwy: O ciążach
niepełnoletnich matek niektórzy mówią z uśmieszkiem zakłopotania wymieszanego z ironią, inni z oburzeniem... Diablo Cody udowadnia,
że można inaczej: ciepło, mądrze, a zarazem prowokująco – inicjując dyskurs na temat aborcji i adopcji. Jej serdecznością oraz wyrozumiałością
można się – mam nadzieję – zarazić. Zachęcam Was, kochani: Łapcie tego wirusa!

Na 8 czerwca przygotowaliśmy projekcję filmu „Solista”, w reżyserii Joego Wrighta. To oparta na faktach historia niezwykłej przyjaźni,
która stawia pytania: Jak dalece posunąć się możemy w naszej pomocy bliźniemu, jeśli nie zostaniemy o nią poproszeni? Czy da się uszczęśliwiać
„na siłę”? Kiedy troska staje się presją? Jak cienka granica oddziela życzliwe zainteresowanie od próby sprawowania kontroli nad czyimś
życiem? Czy każdy musi grać w orkiestrze? Dajmy się ponieść muzyce ścieżki dźwiękowej i pozwólmy popłynąć myślom…

P.S. Szersze omówienie repertuaru dostępne na naszej witrynie internetowej:
http://www.izba-lekarska.org.pl/187-dyskusyjny_klub_filmowy

oprac. na pod sta wie in for ma cji dr Woj cie cha Bed nar skie go

DYSKUSYJNY KLUB FILMOWY ZAPRASZA

● DOM LEKARZA W KAŻDĄ DRUGĄ ŚRODĘ MIESIĄCA, GODZ. 1900

Rozprawki o tolerancji

6 kwiet nia br. zmarł ś.p.

dr n. med. Ka rol Grzy bow ski

Uro dził się 11 li sto pa da 1928 r. w Cho rzo wie. Stu dio wał na AM we Wro cła wiu, dok -
to rat na uk me dycz nych ŚAM w Ka to wi cach uzy skał w 1964 r.

W la tach 1964-1981 r. peł nił funk cję Pań stwo we go Wo je wódz kie go In spek to ra 
Sa ni tar ne go, a od 1981 r. do 1986 r. był dy rek to rem Wy dzia łu Zdro wia 

i Opie ki Spo łecz nej Urzę du Wo je wódz kie go 
w Ka to wi cach, wie le lat kie ro wał Przed się bior stwem Uzdro wi sko wym „Ustroń”, 

ja ko dy rek tor i pre zes za rzą du. 

Cześć Je go Pa mię ci!
Współpracownicy i Przyjaciele


