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 - „…Ja chcę zmieniać” – rozmowa z Dyrektorem LO NFZ Piotrem Bromberem - str. 8

- XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów OIL - str. 12

 10 lutego br. odbyła się jednodniowa wycieczka do Poznania. 
Brali w niej udział lekarze z naszej Izby, a wśród nich  nasi znakomici 
Seniorzy. Miejscowy przewodnik poprowadził nas po Ostrowie Tumskim, 
kolebce państwowości polskiej. W Bazylice Archikatedralnej obejrzeliśmy 
grobowce pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.   
W trakcie krótkiego spaceru po Starym Mieście wysłuchaliśmy opowieści 
o ratuszu i poznaliśmy historię koziołków poznańskich. Kolejną atrakcją 
było „Rogalowe Muzeum Poznania”, mieszczące się w pięknej renesanso-
wej kamienicy przy Rynku. Nie dość, że była okazja do skosztowania rogali 
marcińskich, to jeszcze kilka osób czynnie uczestniczyło w ich robieniu, 
przy akompaniamencie gawęd  w gwarze poznańskiej. Potem grupa dostała 
czas wolny, który spędziła w ciepłych restauracyjkach Rynku Poznańskie-
go, delektując się regionalnym jedzeniem. Ukoronowaniem wieczoru była 
wizyta w Teatrze Wielkim przy ulicy Fredry. Zobaczyliśmy musical „Skrzy-
pek na dachu” - pełen wzruszeń, zachwytów, uśmiechów, ale i zadumy.

Grażyna Sosiewicz

POZNAŃ



OC w składce dla członków OIL w Zielonej Górze
 Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, jako jeden              
z pierwszych samorządów w kraju postanowił zaproponować 
swoim członkom ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty              
w ramach składki członkowskiej. Lekarze – członkowie Izby mogą 
skorzystać z obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia OC.

 Program ochrony został przygotowany przez jednego             
z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor 
S.A. Dla jak najpełniejszej realizacji ochrony ubezpieczeniowej 
członków OIL w Zielonej Górze została przeprowadzona szczegóło-
wa analiza rynku ubezpieczeniowego. Najlepszą ofertę przedstawił 
renomowany Zakład Ubezpieczeń – STU Ergo Hestia S.A.

 Program zakłada objęcie ochroną w ramach obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów, wykonujących 

działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011 nr 293, poz. 
1729) suma ubezpieczenia wynosi 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia.

 W przypadku członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenie lub umowy o dzieło, korzystają oni z ochrony ubezpieczeniowej w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza                  
i lekarza dentysty z sumą ubezpieczenia wynoszącą 300 000 zł na wszystkie zdarzenia.

W obu przypadkach płatnikiem składki jest OIL w Zielonej Górze.

Kompleksowa ochrona
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Izby program ubezpieczeniowy został dodatkowo poszerzony o ubezpieczenia, które 
umożliwiają lekarzowi i lekarzowi dentyście ochronę w zakresie:
- dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarze dentysty, pozwalające na podwyższenie sumy ubezpieczenia,
- ubezpieczenia OC działalności gospodarczej i użytkowania mienia,
- ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, rozszerzonych o świadczenia dodatkowe w związku z ekspozycją ubezpieczo-
nego na HIV i WZW.
Dodatkowo lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w OIL w Zielonej Górze, którzy skorzystają z programu ubezpieczeniowego, nabywają 
prawo do dodatkowej zniżki w wysokości 15% przy zawieraniu ubezpieczeń indywidualnych w ramach pakietów:
- ERGO 1 – ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance), ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
- ERGO 7 – ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance, szyby), ubezpieczenie następstwa nieszczę-
śliwych wypadków, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, home assistance, sos assistance, 
medical assistance. 
- Moja Firma – ubezpieczenie dedykowane osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, 
- ERGO Podróż oraz ERGO Sport

Jak skorzystać?
By móc skorzystać z programu ubezpieczeniowego konieczne jest:
- posiadanie aktywnego statusu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, 
- uregulowanie terminowo składki członkowskiej,
- złożenie wniosku ubezpieczeniowego poprzez:
 • wypełnienie formularza dostępnego w Okręgowej Izbie Lekarskiej za pośrednictwem Pani Brygidy Olszewskiej lub
 • wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.oil.med.pl/zg, uruchomionej specjalnie z myślą o wygo-
dzie członków OIL w Zielonej Górze.
Potwierdzeniem przystąpienia do programu ubezpieczeniowego jest certy�kat, który w przypadku złożenia wniosku ubezpieczeniowe-
go online zostaje przesyłany na adres e-mail podany przez ubezpieczonego.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń
W celu uzyskania informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej 
Górze należy skontaktować się z:
- Brygidą Olszewską (OIL w Zielonej Górze) pod nr tel.: 509 396 025,
- Agatą Łukowską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07.

Skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji 

(2018 - 2022)

Prezes ORL 
dr n. med. 
Marzenna Pluciñska

Wiceprezes
dr n. med. 
Mariusz P. Witczak

Wiceprezes
lek. Antoni Ciach

Wiceprezes
dr n. med. Jacek Kotu³a

Skarbnik
lek. dent. Danuta Sorochan-Olszak

Sekretarz:
lek. Wojciech Perekitko

Sekretarz:
lek. dent. Lidia Kardowska
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W samorządzie lekarskim działam 
od czasu reaktywowania izb lekarskich 
w 1989 roku, a o idei i potrzebie odtwo-
rzenia samorządu dowiedziałam się 
w 1985 roku, uczestnicząc w Zjeździe 
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego 
w Warszawie. 

Wtedy to zapoznałam się z historią 
walki o nasze samostanowienie, która 
rozpoczęła się w chwili likwidacji izb 
lekarskich w 1952 roku i trwała wiele lat.

Nic więc dziwnego, że - gdy tylko 
powstała możliwość reaktywacji izb - 
włączyłam się w tworzenie ich struktur. 

Co więcej - wtedy to, w pamiętnym 
1989 roku, kiedy poczuliśmy smak nad-
chodzącej wolności, udało się nam coś 
nadzwyczajnego – potrafiliśmy wywal-
czyć odrębną Izbę w Zielonej Górze 
(początkowo mieliśmy być w  obrębie 
Wielkopolskiej IL).

Entuzjazm tamtych dni tkwi we 
mnie do dzisiaj i jest motorem, który 
napędzał i napędza moją działalność 
społeczną. 

Pierwsze kadencje były intensywne 
i trudne - uczyliśmy się i tworzyliśmy 
wszystko od początku, nie mając 
wzorców.

Nigdy nie zapomnę i nie do przece-
nienia jest wkład dr. Jacka Mikulskiego 
- prezesa pierwszej i drugiej kadencji 
Rady Lekarskiej. Jego poświecenie, 
mądrość, takt i tytaniczna praca robiły 

na mnie duże wrażenie, budziły podziw 
i wdzięczność. 

Jeszcze raz - Jacku- dziękuje Ci za te 
lata - były ważne dla nas, którzy z Tobą 
pracowali i dla wszystkich lekarzy, 
mimo że nie zmieniliśmy „świata” tak, 
jak sobie wyobrażaliśmy. 

Nie mogę nie wspomnieć również 
wspaniałej, dynamicznej, niezwykle 
pracowitej i uroczej dr Anny Mackie-
wicz - prezes V i początku VI kadencji, 
którą niestety pożegnaliśmy z wielkim 
bólem w 2010 roku. 

No i najdłużej przewodniczący 
Radzie Izby prezes III i IV oraz VI i VII 
kadencji dr Mariusz Paweł Witczak 
- rozważny, spokojny, jednocześnie 
konsekwentny i postępowy. Rozwijał 
i  umacniał Izbę, dbał o wizerunek 
i o bezpieczeństwo lekarzy. Jego pomy-
słem i zasługą było m.in. zbiorowe ubez-
pieczenie obowiązkowe i dobrowolne 
lekarzy, honorowanie zasłużonych 
działaczy laurami Asklepiosa, powo-
łanie Fundacji Eskulap.

Mam nadzieję, że jako wiceprezes 
będzie swoim doświadczeniem, wie-
dzą i pomysłami nadal wspierał nasz 
samorząd. 

A  moje  p opr z e d n ie  i zb owe 
aktywności? 

Od I kadencji  zawsze byłam 
w Radzie, dwukrotnie wiceprezesem, 
dwukrotnie skarbnikiem. Jednocześnie 
przez 5 kadencji przewodniczyłam 
Komisji Kształcenia, czterokrotnie 
delegowano mnie na Krajowy Zjazd 
Lekarzy i przez 10 lat prezesowałam 
Fundacji Eskulap. W trakcie II kadencji 
aktywnie uczestniczyłam w pracach 
Komisji Farmakoterapii przy Naczelnej 
Radzie Lekarskiej.

To już 29 lat reaktywowanej Izby 
lekarskiej i mojego w niej zaangażowania.

Obecny wybór na prezesa ORL 
traktuję jako zaszczyt i honor, i jako 

zwieńczenie mojej dotychczaso-
wej działalności, a także wielkie 
wyzwanie.

Jak postrzegam moje zadania 
i obowiązki?

Są to oczywiście zadania ustawowe, 
czyli sprawowanie pieczy nad wyko-
nywaniem naszego zawodu zgodnie 
z Kodeksem Etyki Lekarskiej i prze-
pisami prawa, podnoszenie prestiżu, 
ale i dbałość o integrację środowiska, 
podejmowanie inicjatyw mających na 
celu poprawę ochrony zdrowia, roz-
wiązywanie problemów występujących 
w naszej pracy.

To również nadzór nad koordynacją 
działań wszystkich struktur Izby.

A moje priorytety to przede wszyst-
kim kontynuacja wcześniejszych 
przedsięwzięć: 
• bezpieczeństwo prawne lekarzy - 

system ochrony prawnej, propozycje 
ubezpieczeń lekarzy od czynności 
prawnych, kontynuacja ubezpieczeń 
lekarzy przez Izbę, poradnictwo 
prawne i poszerzenie wiedzy praw-
nej, umacnianie roli Rzecznika Praw 
Lekarza,

• podnoszenie prestiżu naszego zawodu 
poprzez inicjatywy społeczne, działa-
nia medialne, aktywność i obecność,

• działania edukacyjne: organizo-
wanie kursów, warsztatów, szkoleń 
i konferencji,

• działalność socjalna: wspieranie 
młodych lekarzy w trakcie specjali-
zacji, pomoc lekarzom w trudnych 
sytuacjach życiowych,

• piecza nad należytym porządkiem 
prawnym wykonywania naszego 
zawodu: opiniowanie, uwagi do pro-
pozycji nowych lub już istniejących 
aktów prawnych oraz przeciwdziała-
nie wprowadzaniu na mocy różnych 
aktów prawnych nowych obowiązków 
i podejmowaniu prób nowelizacji sta-
rych, które utrudniają wykonywanie 
zawodu lekarzom,

• dbanie o godziwe warunki zatrud-
nienia i wynagrodzenia oraz przypo-
minanie decydentom o problemach 
organizacyjnych ochrony zdrowia,

• działanie na rzecz integracji naszego 
środowiska poprzez inicjatywy kul-
turalne, sportowe, rozwijanie pasji.
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Większość z naszych koleżanek 
i kolegów pracujących w ochronie 
zdrowia nie pamięta rzeczywistości 
lekarskiej bez Izby, więc do końca nie 
ma świadomości jakby to było, gdyby...

Dlatego też sceptycy artykułują 
słowa krytyki. 

Szanuję odmienne zdania, ale 
oczekuję krytyki konstruktywnej - ona 
może być napędem do sprawniejszego 
działania, ulepszania, doskonalenia, 
a o to właśnie nam chodzi.

Zachęcam więc do kontaktów 
i współpracy.

Jestem ot war ta na pomysł y 
i zmiany.

Od państwa oczekuję aktywności, 
czytania i publikowania w naszym 
periodyku „Doktor”, odwiedzania 
strony internetowej Izby, uczestnictwa 
w szkoleniach, informowania o ważnych 
lekarskich zdarzeniach.

Izba to my wszyscy i od nas zależy 
jej kondycja i wizerunek.

A na koniec życzę państwu, abyście 
czuli i wierzyli głęboko, że naprawdę 
wykonujecie piękny zawód, tylko - jak 
ktoś eufemistycznie podsumował - 
«praca bywa ... trudna».

Życzę państwu, abyście się chronili 
przed syndromem wypalenia.

Życzę, abyście chcieli, umieli i starali 
się czerpać radość, satysfakcję z zawodu, 
który bez wątpienia wymaga powołania 
i poświęcenia.

Pragnę także, byście znajdowali, 
cenili i pielęgnowali szczęście w życiu 
osobistym.

Najlepszymi medykami są dobrzy, 
spełnieni, pogodni i życzliwi lekarze. 

Bądźmy tacy również nawzajem 
dla siebie.

Marzenna Plucińska

Ukończyłam Akademię Medyczną 
w Łodzi w 1979 roku i od tego czasu 
jestem związana z Ziemią Lubuską, 
pracując kolejno w szpitalu w Nowej 
Soli na Oddziale Chorób Wewnętrznych 
oraz w Przychodni Rejonowej w Nowym 
Miasteczku.

Jestem specjalistą chorób wewnętrz-
nych oraz kardiologii.

W roku 2009 obroniłam doktorat 
na Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie.

Od 1991 do 2000 roku pełni-
łam obowiązki ordynatora Oddziału 
Wewnętrznego szpitala w Szprotawie, 
a od 2001 roku kieruję Działem Chorób 
Wewnętrznych w Wielospecjalistycz-
nym Szpitalu SPZOZ w Nowej Soli. 
Byłam bezpośrednio zaangażowana 
w uzyskanie specjalizacji przez kilku-
nastu lekarzy.

Od około 35 lat jestem członkiem 
Zielonogórskiego Oddziału Towarzy-
stwa Internistów Polskich, w trzech 
kadencjach byłam członkiem Zarządu 
Oddziału, następnie byłam wice-
przewodniczącą, a obecnie od dwóch 
kadencji jestem przewodniczącą tego 
oddziału. 

W 1992 roku rozpoczęłam orga-
nizację zespołu opieki paliatywnej 
i  hospicyjnej na obszarze działania 
ZOZ Szprotawa, w którym pracowałam 
społecznie do 2000 roku. 

W latach 1997 – 1999 byłam wice-
przewodniczącą Wojewódzkiej Rady 
ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej 
w Zielonej Górze. 

Od kilku lat jest członkiem zarządu 
Stowarzyszenia Bona Fide, działające-
go m.in. na rzecz budowy hospicjum 
i poprawy opieki nad chorymi termi-
nalnie w Nowej Soli.

Od kilku lat aktywnie uczestni-
czę, jako członek Rady Programowej, 

w organizacji Lubuskiego Kongresu 
Kobiet.

Oprócz pracy zawodowej pełniłam 
funkcje społeczne radnej powiatu 
żagańskiego w kadencji 1998 – 2002 
oraz radnej Sejmiku Województwa 
Lubuskiego w kadencji 2002 – 2006, 
czynnie uczestnicząc m.in. w pracach 
komisji zdrowia.

Od 2010 r. byłam członkiem a obec-
nie jestem przewodniczącą Lubuskiej 
Rady Zdrowia przy Urzędzie Marszał-
kowskim w Zielonej Górze.

Za swoją działalność społeczną 
i  osiągnięcia zawodowe otrzymałam 
w 2012 roku Srebrny Krzyż Zasługi, 
a w 2016 Odznakę Honorową za Zasługi 
dla Województwa Lubuskiego. Zielo-
nogórska Izba Lekarska uhonorowała 
mnie odznaczeniem „Laur Asklepiosa”.

W samorządzie lekarskim działam 
od chwili reaktywowania Izb Lekar-
skich w 1989 r. 

Przez wszystkie kadencje byłam 
członkiem Rady Lekarskiej w Okręgo-
wej Izbie Lekarskiej w Zielonej Górze. 

Przez kilka kadencji byłam Delega-
tem na Krajowy Zjazd Lekarzy. 

Przez dwie kadencje byłam wice-
przewodniczącą ORL oraz skarbnikiem 
OIL. 

Przez pięć ostatnich kadencji pełni-
łam funkcję przewodniczącej Komisji 
Kształcenia.

Przez 10 lat sprawowałam również 
społecznie funkcję prezesa Fundacji 
Eskulap przy OIL w Zielonej Górze. 

Prywatnie jestem mężatką, mam 
dwoje dorosłych dzieci, z których jedno 
poszło w moje ślady i zostało lekarzem, 
oraz czwórkę uroczych wnucząt. 

Stresy zawodowe rozładowuję 
aktywnością fizyczną i morsowaniem.

Marzenna 
Plucińska 

o sobie
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Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
zakończyła się kolejna kampania 

samorządu lekarskiego. W Zielonej 
Górze odbył się XXXVI Sprawozdawczo 
- Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów 
Okręgowej Izby Lekarskiej, a w kraju - 
Sprawozdawczo – Wyborczy XIV Kra-
jowy Zjazd Lekarzy. W naszym regionie 
kierowanie samorządem lekarskim 
zakończył dr n. med. Mariusz Paweł 
Witczak, który funkcję prezesa ORL 
sprawował z przerwami 4 kadencje. 
Funkcje wykonywał bardzo sprawnie, 
umacniając pozycję samorządu w śro-
dowisku lekarskim. Obecnie pełni 
funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej. Dziękujemy!.

W wymiarze praktycznym pozo-
stawił po sobie bardzo potrzebny nowy 
parking samochodowy przy Izbie 
Lekarskiej.

Nowym prezesem została dr n. 
med. Marzenna Plucińska, bardzo 
zaangażowana w działalność społeczną 
i samorządu lekarskiego – była m.in. 
radną powiatu żagańskiego i sejmiku 
województwa lubuskiego. Obecnie 
kieruje Oddziałem Chorób Wewnętrz-
nych Szpitala w Nowej Soli. Były liczne 
gratulacje z całego kraju.

Ponieważ z funkcji red. naczelnego 
„Doktora” zrezygnował dr n. med. 
Jacek Kotuła (dziękuję za współ-
pracę), Izba Lekarska powierzyła 
to stanowisko dr. Włodzimierzowi 
Janiszewskiemu.

Z biuletynem związany jestem od 
1993r. (ósmy numer). Do współpracy 
zaprosił mnie ówczesny naczelny ś. p. 

Dr Włodzimierz Janiszewski

dr med. Zbysław Kopyść - świetny 
lekarz i humanista. Byłem wówczas 
dyrektorem Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno – Epidemiologicznej w Zielonej 
Górze. W latach 2005 – 2010 pełniłem 
już funkcję red. naczelnego „Doktora”. 
W naszym piśmie opublikowałem bli-
sko 140 artykułów.

Ze spraw bieżących warto poruszyć 
dwie – wystawianie elektronicznych 
zwolnień lekarskich (e-ZLA) i sztuczne 
przedłużanie pobytu w szpitalach.

Wiadomo, że wystawianie zwol-
nień lekarskich w formie elektro-
nicznej zostało odroczone do końca 
2018 r. (negatywna opinia samorządu 
lekarskiego, organizacji pracodaw-
ców lekarzy i niektórych towarzystw 
naukowych). 

Lekarze zwolnienia wystawiają, 
a wypisywać je powinna przeszkolona 
rejestratorka lub sekretarka medyczna 
(szkoda na to nawet czasu pielęgniar-
ki). Jest to próba dalszego obciążania 
lekarzy pracą administracyjną. Jedna 
z zielonogórskich lekarek w czasie 
debaty na uniwersytecie zielonogórskim 
(„Relacja pacjent- lekarz - płatnik”, zor-
ganizowanej przez NFZ) powiedziała 
to, czego wszyscy doświadczamy: „na 
przyjęcie pacjenta mam 20minut, ale 
wypisywanie różnych dokumentów 
zajmuje mi 15 minut”.

Zlecenie wykonywania zwolnień 
lekarskich to dalsze 1-2 minuty.

Druga sprawa to fikcyjne przetrzy-
mywanie pacjentów w szpitalach co 
najmniej 3 dni, żeby otrzymać pełną 
refundację. To wyjątkowy nonsens 
ekonomiczny i epidemiologiczny, 
sprzyjający groźnym zakażeniom 
szpitalnym (rotawirusy, ospa wietrzna, 
grypa, gronkowiec). Sprawą zajął się 
ostatnio rzecznik praw obywatelskich, 
gdyż problem ma zasięg ogólnopolski. 

W aktualnym numerze warto m.in 
przeczytać wywiad z dyrektorem NFZ 
Piotrem Bromberem.

Wysokość składki członkowskiej
Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się 

zasady naliczania i wysokość składki 
członkowskiej na rzecz samorządu lekarzy 
i lekarzy dentystów, która wzrosła do 60 
zł na miesiąc.

Wyjątki:
1. Lekarz stażysta opłaca składkę 

członkowską w wysokości 10 zł na miesiąc 
począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym został wpisany na 
listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Zielonej Górze.

2. Lekarz emeryt zostaje zwolniony 
z obowiązku opłacania składki człon-
kowskiej od miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym ukończy 75 rok życia.

3. Lekarz emeryt/rencista, który ma 
przyznane obniżenie składki członkow-
skiej na stałe, składka nadal wynosić 
będzie 10 zł na miesiąc.

4. Lekarz emeryt / rencista, któremu 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
obniżyło składkę na czas określony opłaca 
składkę w tej wysokości do momentu 
zakończenia okresu obniżenia.

5. Zwolnienie nie przysługuje osobom, 
które mają jakikolwiek dochód (w kraju 
oraz zagranicą).

6. Nie można przyznawać obniżenia 
składki członkowskiej do 10,00 zł na 
miesiąc.

7. Zwolnienie nie przysługuje osobom 
na urlopach macierzyńskich, zwolnieniach 
lekarskich oraz urlopach wychowaw-
czych jeżeli jest przyznawany zasiłek 
wychowawczy.

W przypadku Jakichkolwiek wątpliwo-
ści izba lekarska ma prawo wystąpić o udo-
stępnienie dokumentów podatkowych 
dokumentujących okres nieotrzymania 
dochodu i cofnąć wsteczne przyznane 
zwolnienie.

Składka członkowska winna być opła-
cana do końca miesiąca za dany miesiąc 
bądź z dowolnym wyprzedzeniem na 
konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Zie-
lonej Górze:
95 1090 1535 0000 0000 5301 9198
w tytule przelewu należy wpisać swój 

nr Prawa Wykonywania Zawodu.
Sprawy związane ze składkami człon-

kowskimi na rzecz samorządu lekarzy 
i lekarzy dentystów reguluje Uchwała 
Naczelnej Rady Lekarskiej nr 27/14/VII 
z dnia 05 września 2014 r. w sprawie wyso-
kości składki członkowskiej ze zmianami.
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W dniach 12 kwietnia oraz 10 maja 
odbyło się zebranie Okręgowej Rady 
Lekarskiej. Ponadto prezydium obra-
dowało w dniu 12 kwietnia br.

Podczas pierwszego zebrania Rady 
w dniu 12 kwietnia dokonano wyboru 
Prezydium ORL w składzie:

1.  d r  Ma r iusz Paweł  Witcza k 
–wiceprezes,

2. dr Antoni Ciach –wiceprezes,
3. dr Jacek Kotuła –wiceprezes,
4. dr Danuta Sorochan-Olszak 

– skarbnik,
5. dr Wojciech Perekitko – sekretarz,
6. dr Lidia Kardowska - z-ca sekretarza.

Kolejnym ważnym punktem zebra-
nia były wybory komisji problemowych. 
Oto one:

1) Komisja Etyki w składzie: dr Marzen-
na Plucińska (przewodnicząca), 
dr Antoni Ciach, dr Mariusz Paweł 
Witczak, dr Jacek Kotuła, dr Wojciech 
Perekitko, dr Danuta Sorochan-
-Olszak, dr Lidia Kardowska;

2) Komisja Kształcenia w składzie: 
dr Bożena Mospan (przewodnicząca-
),dr Mariusz Paweł Witczak, dr Jacek 
Kotuła;

3) Komisja Stomatologiczna w składzie: 
dr Jacek Kotuła (przewodniczący), 

dr Lidia Kardowska, dr Danuta Soro-
chan-Olszak, dr Małgorzata Tondryk, 
dr Elżbieta Czaplińska-Jujeczko, 
dr Ryszard Choroś (sekretarz);

4) Komisja Socjalna w składzie: 
dr Dariusz Kosiński (przewodniczą-
cy), dr Lidia Kardowska, dr Danuta 
Sorochan-Olszak;

5) Komisja Kultury w sk ładzie: 
dr  Justyna Rajkiewicz (przewodni-
cząca), dr Wioletta Szlęk-Królikow-
ska, dr Elżbieta Czaplińska-Jujeczko 
(zastepca przewodniczącej); 

6) Komisja Sportu w składzie: dr Alicja 
Szarowar, dr Maciej Cerbiński (prze-
wodniczący), dr Małgorzata Tondryk, 
dr Ryszard Choroś, dr Józef Safian 
(wiceprzewodniczący);

7) Komisja Praktyk Prywatnych 
i  Kontraktów w składzie: dr Woj-
ciech Perekitko (przewodniczący), 
dr Mariusz Paweł Witczak (wiceprze-
wodniczący), dr Jarosław Jernajczyk, 
dr Danuta Sorochan-Olszak;

8) Komisja ds. Rejestracji Praw Wyko-
nywania Zawodu Lekarza w skła-
dzie: dr Wojciech Perekitko (prze-
wodniczący), dr Lidia Kardowska 
(wiceprzewodnicząca); 

9) Komisja Młodych Lekarzy w skła-
dzie: dr Karol Lasota (przewodni-
czący), dr Łukasz Komorkiewicz, 
dr Wojciech Bociania;

9) Komisja Emerytów w składzie: 
dr Mariusz Paweł Witczak, dr Józef 
Safian (przewodniczący);

10) Komisja ds. Ubezpieczeń w skła-
dzie: dr Mariusz Paweł Witczak (prze-
wodniczący), dr Wojciech Perekitko 
(wiceprzewodniczący), dr  Witold 
Iciek, dr Małgorzata Tondryk, dr Jaro-
sław Jenajczyk.

Podczas zebrania przyznano zasiłki 
z tytułu urodzenia dziecka, wykreślono 
z rejestru praktyki, dofinansowano 
staże specjalizacyjne. 

Dotychczasowy redaktor naczelny 
„Doktora” dr Jacek Kotuła zrzekł się 
tej funkcji.

Dr Włodzimierz Janiszewski 
został wybrany nowym naczelnym 
periodyku wydawanego przez naszą 
izbę.

W dniu 10 maja na zebraniu człon-
kowie Rady zapoznali się wstępnie 
z regulaminem określającym funkcjo-
nowanie rady. 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
dr Marzenna Plucińska złożyła spra-
wozdanie ze swojej działalności.

W sprawach bieżących postanowio-
no dokonać wpisu do rejestru praktyk, 
dofinansowano staże specjalizacyjne 
oraz przyznano zasiłki z tytułu uro-
dzenia dziecka.

Przewodniczący komisji problemo-
wych omówili zasady działalności oraz 
ramowy plan pracy.

Zaplanowano wyjazd delegatów 
naszej izby na Krajowy Zjazd Lekarzy, 
który odbędzie się w dniach 25-26 maja. 
Podczas zjazdu dokonamy wyboru - 
między innymi - prezesa Naczelnej 
Rady Lekarskiej.

Sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium

Dr Wojciech Perekitko - Sekretarz ORL

Biuro Okręgowej Izby Lekarskiej  
jest czynne: 

Poniedziałek, Wtorek, Piątek

 od 8.00 do 15.00,
Środa, CzWartek

od 8.00 do 17.00 
Zwracamy się z prośbą do lekarzy 

i lekarzy dentystów, którzy chcieliby 
otrzymywać informacje o szkoleniach, 
imprezach kulturalnych i sportowych 
oraz innych wydarzeniach organizo-
wanych przez Izbę Lekarską, o poda-
nie swojego aktualnego adresu e-mail 
(z  tych, które posiadamy, wiele jest 
nieaktualnych - dużo e-maili wraca jako 
niedostarczone). Prosimy podać na adres:  
zielona.gora@hipokrates.org w tytule 
podając imię i nazwisko.

Strona internetowa OIL: oil-zgora.org
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Dr Robert Górski – lekarz szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego w Zielonej Górze „Emocje 
wokół Szpitalnego Oddziału Ratunkowego „Czy 
można się dziwić”

Wyjaśnia, że SOR jest oddziałem dla osób w 
stanie zagrożenia życia. Tworzą się jednak duże 
kolejki, ponieważ zgłaszają się osoby z chorobami 
przewlekłymi. Podobnie jest w innych dużych 
miastach.

Gazeta Lubuska 24-25 III2018 r.

Dr Marek Twardowski – prezes Lubuskie-
go „Porozumienia Zielonogórskiego” – dr Kry-
styna Stawiarska – lekarka z Gorzowa – „Za 
kilka lat zabraknie u nas lekarzy rodzinnych”.

Analizując sytuację kadrową, wykazują braki 
lekarzy rodzinnych w regionie. Będzie jeszcze 
gorzej, ponieważ jest luka pokoleniowa. Tylko 
troje lekarzy wybrało specjalizację z medycyny 
rodzinnej.

Gazeta Lubuska 17-18 II 2018 r.

Dr Szymon Michniewicz – kierownik 
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zielonej 
Górze – „Boimy się pomóc, by komuś serce 
znowu zaczęło bić” .

Mówił, „w przypadku zatrzymania krążenia 
gorzej nie może być. My możemy tylko pomóc. 
Nie bójmy się działać.”

Gazeta Lubuska 5 V 2018 r.

Dr Bartosz Kudliński z Zielonej Góry
 „Nie wiem nawet, czy w całej Polsce jest 

jeszcze jedno takie dziecko” – mówi o opiece nad 
dzieckiem z polineuropatią pozapalną, z prze-
wlekłą niewydolnością oddechową i żywieniem 
dojelitowym. Potrzebny jest nowy wózek, który 
kosztuje 30 tys. zł. (trwa społeczna zbiórka).

Gazeta Lubuska 14-15 IV 2018 r.

Dr Kazimiera Kucharska-Barczyk – 
kierownik oddziału pediatrii Szpitala Uniwersy-
teckiego w Zielonej Górze „Zastrzyk pieniędzy 
dla Centrum” mówi o dużej pomocy od Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, która m.in. 
ostatnio przekazała - kardiomonitory, pompy 
infuzyjne, nowe łóżka z szafkami dla młodszych i 
starszych dzieci (łącznie 50 szt.) oraz aparat EKG. 
Koszt darowizny to blisko 4 miliony zł. „Niech 
więc Orkiestra wciąż gra, sto lat i jeden dzień 
dłużej. Chylimy przed nią czoła z wdzięczności” 
– powiedziała Pani Doktor.

Łącznik Zielonogórski 20.IV.2018 r.
(opr.W.J.)

Zjazd 
- głos w Dyskusji

W dyskusji nad sprawozdaniami 
wystąpił z-ca redaktora naczelnego 
„Doktora” – dr Włodzimierz Jani-
szewski. Podziękował Koleżankom 
i  Kolegom za lekturę naszego pisma 
i wyraził szczególną wdzięczność tym, 
którzy piszą do biuletynu.

Są to:
- profesor Marian Krawczyński 

z Poznania – były konsultant ds. pedia-
trii dla województwa zielonogórskiego 
i lubuskiego przez 37 lat; obecnie pisze 
ciekawe doniesienia medyczne oraz 
przypomina sylwetki pediatrów zasłu-
żonych dla regionu;

- dr Bogdan Jakubki, który rubrykę 
„Z poradnika orzecznika” prowadzi 
ponad 20 lat i napisał ponad 120 arty-
kułów; ostatnio zakończył pracę jako 
główny lekarz orzecznik ZUS w Zielonej 
Górze – ale będzie nadal współpraco-
wał z biuletynem; w dalszym ciągu 
szkoli lekarzy z zakresu orzecznictwa 
lekarskiego;

- profesor Uniwersytetu Zielono-
górskiego filozof Lilianna Kiejzik, 
od kilkunastu lat pisze o „ wielkich 
myślicielach”; jest to jedyna rubryka 
tego typu w Polsce;

- dr Dorota Kazimierczak – kon-
sultant wojewódzki ds. medycyny 
paliatywnej – systematycznie pisze 
o standardach leczenia bólu w choro-
bach nowotworowych w oparciu o tzw. 
drabinę analgetyczną;

- mgr Ewa Hassa – od początku 
podjęcia pracy w izbie pisze o proble-
mach prawnych w praktyce medycznej; 
ostatnio w jej publikacjach dominuje 
problem RODO; było w tym zakresie 
kilka spotkań szkoleniowych;

- dr Przemysław Bejga – dr nauk 
o zdrowiu – pisze naukowo o wodzie, 
zdrowiu, demografii, długowieczności; 
w roku ubiegłym jako jedyny w woj. 
lubuskim został uhonorowany przez 
pacjentów Aniołem Medycyny;

- dr Józef Safian – doskonale orga-
nizuje rozrywki tenisowe i prowadzi 
w biuletynie rubrykę sportową;

- ksiądz profesor Zdzisław Kijas 
– okresowo pisze o różnych aspektach 

życia religijnego człowieka; profesor 
pracuje w Watykanie.

Ostatnio były wydrukowane wspo-
mnienia dr. Zygfryda Gwizdalskiego 
– lekarza i długoletniego dyrektora 
szpitala w Gubinie. Na własnym 
przykładzie pokazał jak trudno jest 
chorować w Gubinie, Zielonej Górze, 
a także - nieco lżej, ale bardzo drogo 
- w Cottbus. 

Były również debiuty na łamach 
„Doktora”:

- dr n. med. Monika Daszkiewicz 
– napisała ciekawy artykuł – „Powin-
ności moralne lekarzy wobec pacjenta 
wg. Biegańskiego” – nauka i sztuka 
leczenia”;

- Brygida Olszewska – pracownik 
Izby Lekarskiej zainteresowała się 
samorządem i napisała dwa artykuły 
„Historia samorządu lekarskiego w Pol-
sce i w naszym regionie”;

- dr Bogdan Jodłowski przekazał 
redakcji historyczne już karykatury 
lekarzy z lat 60-tych ubiegłego wie-
ku, które zamieszczaliśmy w kilku 
numerach.

Redaktor Włodzimierz Janiszewski 
podziękował także Jerzemu Domagal-
skiemu – dr. n. humanistycznych, który 
od kilkunastu już lat jest sekretarzem 
redakcji i dba o poprawność językową 
i stylistyczną naszych publikacji.

Wyraził też wdzięczność wszystkim 
pracownikom biura Izby Lekarskiej 
za dużą pomoc przy redagowaniu 
biuletynu. 

Jak wiadomo, na pierwszej stronie 
każdej okładki biuletynu jest foto pla-
cówki ochrony zdrowia. W związku 
z tym redaktor W. Janiszewski poprosił 
zebranych o przesyłanie zdjęć miejsc 
pracy naszych lekarzy.

N a w i ą z u j ą c  d o  a r t y k u ł ó w 
dr. Krzysztofa Lubeckiego (publiko-
wanych na łamach „Doktora” i „Gazety 
Lekarskiej”) zaapelował, by podjąć 
zdecydowaną walkę ze znachorami, 
oszustami medycznymi czy „handla-
rzami nadzieją” w ciężkich chorobach.

(red.)
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W.J. Jaka jest sytuacja lubuskiej 
ochrony zdrowia? 

P.B. W skali roku dysponujemy 
kwotą prawie dwóch miliardów zło-
tych. W licznych wypowiedziach 
podkreślałem, że nasze województwo 
jako pierwsze tak naprawdę musi się 
zmierzyć z dużo większym problemem, 
niż problemy finansowe a mianowicie 
z brakiem kadry medycznej. Co raz 
częściej kolejki wynikają również z tego, 
że szpitale mają ograniczony potencjał 
kadrowy. Dla przykładu w ubiegłym 
roku, aby zwiększyć dostępność na 
zabiegi usunięcia zaćmy, wszczepienia 
endoprotez i badania kosztochłonne 
dodatkowo przekazaliśmy ponad 13 
milionów złotych. Szpitale otrzymały 
środki finansowe, dokładnie w takiej 
wysokości o jaką wnioskowały. Mimo 

to, nie wykorzystały ich w stu procen-
tach. Dyrektorzy większych szpitali 
coraz częściej twierdzą, że odchodzą 
od nich lekarze do szpitali powiato-
wych. Kiedyś było odwrotnie. Siłą 
rzeczy w szpitalach powiatowych jest 
mniej trudnych przypadków, mniej 
skomplikowanych procedur i to spra-
wia, że np. anestezjologowi łatwiej jest 
dyżurować w szpitalu powiatowym niż 
w szpitalu wojewódzkim. Tu chodzi 
o nieporównywalną skalę problemów, 
liczbę przypadków oraz ich złożoność. 
Jeszcze raz podkreślę, brakuje kadry 
i ten problem będzie moim zdaniem 
problemem dominującym.

Odnosząc się jeszcze do finanso-
wania, to warto podkreślić, iż popyt 
na świadczenia opieki zdrowotnej jest 
nieograniczony. 

W.J. Podobno wszystko co się da, to 
„się przerobi”. Rozmawiałem z trzema 
placówkami realizującymi świadczenia 
w zakresie fizjoterapii. Na pytanie czy 
w przypadku większej ilości punktów 
mogliby przyjąć więcej pacjentów-
-otrzymałem odpowiedź tak.

P.B. Akurat na fizjoterapii tak. My 
i tak ten zakres wzmocniliśmy w kon-
tekście planowania obszarów kontrak-
towania. Kiedyś kontraktowaliśmy na 
poziomie powiatów, teraz postępowania 
ogłosiliśmy z poziomu gmin, wyszliśmy 
bliżej pacjenta. 

W.J. Od kilku miesięcy funkcjonuje 
ustawa o „sieci szpitali”. Czy to dobre 
rozwiązanie? Co będzie gdy oddziały 
szpitalne wyczerpią ryczałt? Czy można 
spodziewać się korekty przez nowego 
Ministra Zdrowia?

P.B. Mamy już pierwsze swoje oceny. 
Większość szpitali wykonała kontrakty. 
Na pewno ryczałt daje dużą swobodę 
w zarządzaniu i poprawia zachowanie 
płynności finansowej. Nigdy nie ukry-
wałem, że wprowadzenie sieci to jest 
duże wyzwanie dla dyrektorów szpitali. 
Dzisiaj świadczeniodawca nie musi już 
wnioskować o przesunięcie środków 
finansowych. To wszystko zależy od 
tego jak zarządzający sobie to wszystko 
poukłada. Pamiętajmy, też o tym, że 
wprowadzając sieć szpitali zwiększyli-
śmy nakłady finansowe. 

W.J. Czy wiemy ilu jest lekarzy 
w Polsce i w województwie lubuskim na 
1000 mieszkańców? Inne dane podaje 
GUS (2,3), a inne Minister Zdrowia 
(3,5).

P.B. W naszym województwie mamy 
jeden z najniższych wskaźników w prze-
liczeniu na jeden tysiąc mieszkańców. 
To jest fakt, który w dużym stopniu 
decyduje o dostępności. Chciałbym, 
żebyśmy o tych zasobach nie mówili 
tylko i wyłącznie statystycznie, ale 
powiązali ten temat z dostępnością. 
Należy uzmysławiać ludziom problemy 
z potencjałem lekarskim, bowiem rzu-
tują one na dostępność do świadczeń. 
Świadomość większości ludzi jest taka, 
że wszytko zaczyna się i kończy na 
pieniądzach, a tak nie jest. Zwróćmy 
uwagę, że w tym wszystkim o czym 
mówiliśmy do tej pory czyli o lekarzach, 
sieci szpitali, dostępności, środkach 
finansowych, staramy się patrzeć 

Nie mówię „nie mogę zrobić”,
ja chcę zmieniać.

„Co jest potrzebne w ochronie zdrowia? Pieniądze, kadry, 
przejrzyste procedury i zaufanie” rozmowa red. nacz. „Doktora” 
Włodzimierza Janiszewskiego z Dyrektorem Lubuskiego Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ Piotrem Bromberem.
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oczami pacjenta i to jest zasadnicze. 
Ale w mojej ocenie powinniśmy też 
w tym całym dyskursie, podkreślać że 
pacjent ma prawa ale też i obowiązki. 
Trudno się akcentuje obowiązki, jednak 
one nie mogą umknąć naszej percep-
cji. Mamy różne postawy, bardziej lub 
mniej świadomego, pacjenta bardziej 
nastawionego na współpracę lub bar-
dziej roszczeniowego. 

W.J. Pacjenci często nie stosują pod-
stawowych zasad. Palenie papierosów, 
nadmierne picie alkoholu, złe odży-
wianie, nie stosowanie się do zaleceń 
lekarskich. To jest często spotykane. 

P.B. Słusznie Pan zauważył. Mnie 
zawsze zdumiewa, że pacjent który 
przez 20 lat palił papierosy, jest zdzi-
wiony, że po 20 latach ma nowotwór 
płuc, mimo, że jest to prawie pewne 
ale jednak jest zdziwienie. My mówimy 
o rzeczach które są łatwe do zidenty-
fikowania a  zapominamy o  kształto-
waniu postaw. Musimy tego pacjenta 
kształtować. Biorąc pod uwagę pewne 
trendy w demografii, epidemiologii 
to kształtowanie postaw pacjenta jest 
bardzo kluczowe. Dyskutowaliśmy 
o  tym na ostatniej debacie o huma-
nizacji medycyny. Żeby coś zrobić 
i wykształtować inną postawę lekarzy, 
powinniśmy też kształtować postawę 
pacjentów. A moje odczucie jest takie, 
że nam cały ten proces kształtowania 
relacji i postaw, wydaje się abstrakcyjny i 
taki „po co?” Zaniedbania w tym tema-
cie są dużo trudniejsze do odkręcenia 
bo pieniądze w jakiejś perspektywie 
czasowej można zwiększyć, ale postawy 
z dnia na dzień się nie zmieni. Zarówno 
lekarz jak i pacjent powinni być bardziej 
nastawieni na wzajemną komunikację 
i zaufanie. Pamiętajmy, iż lekarze też 
prezentują różne nie zawsze akcepto-
walne postawy.

W.J. Niepokoją mnie kolejki do leka-
rzy rodzinnych, ale wiem, że jest ich za 
mało, bardzo ciężko i dobrze pracują. 

P.B. To wynika z niedoborów 
kadrowych, tylko i wyłącznie. Mówi-
my o rzeczach dużych, o dostępności 
do endoprotez, do zaćmy do badań 
kosztochłonnych a mamy problem 
z zabezpieczeniem podstawowej opieki 
zdrowotnej. Ona powinna być kluczem 
do wszystkiego. Lekarz rodzinny to 
powinien być ktoś, kto z jednej stro-
ny jest przewodnikiem po systemie 

a  z  drugiej zna swojego pacjenta. 
Uważam, że dużo krzywdzących opinii 
ostatnio pojawia się o pracy lekarzy 
rodzinnych. Ja się z nimi nie zgadzam. 
To są lekarze, którzy mają bardzo dużą 
liczbę pacjentów przyjmują po kilka-
dziesiąt a nawet po sto osób dziennie. 
Świadczą o tym właśnie te kolejki. 
Lekarz rodzinny to specjalizacja, która 
moim zdaniem, powinna być promo-
wana przez państwo, zdecydowanie. 
Należy uatrakcyjnić specjalizację 
lekarza rodzinnego.

W.J. Początkowo władza zamierzała 
likwidację NFZ. Następnie ośrodek 
decyzyjny zakomunikował, że likwi-
dacji nie będzie i uważam, że słusznie 
ponieważ byłaby wówczas totalna 
dezorganizacja.

P.B. Dobrze, że Pan o tym wspo-
mniał, bo warto podkreślić, że koszty 
utrzymania LOW NFZ w 2017 r. 
wyniosły 0,74 proc planu ogółem. To 
bardzo mało. Abstrahując od dyskusji 
o likwidacji NFZ, to pamiętajmy ze 
ktoś musi pełnić rolę płatnika trzeciej 
strony. Moim celem jest przekonanie 
pacjentów, iż działamy w ich imieniu 
i na ich rzecz. 

W.J. Obecny Minister Zdrowia 
często podkreśla w wystąpieniach 
publicznych, że gdy sam pracował 
jako lekarz najbardziej irytowała go 
biurokracja. Jak można ją ograniczyć 
lub odciążyć lekarza?

P.B. Mam tę świadomość, że pew-
ne obszary faktycznie można by było 
jeszcze odbiurokratyzować. Pamiętaj-
my jednak, że my wydajemy miliardy 
złotych środków publicznych. Relacje 
w tym zakresie są i będą sformalizo-
wane. To, jak ktoś zarządza swoją firmą 
to jest jego sprawa, ale my zarządzamy 
środkami publicznymi. Procedury będą 
zawsze, aczkolwiek warto rozmawiać 
o tym by jednak próbować je w jakimś 
stopniu odbiurokratyzować. 

W pełni się z Panem w tym zakresie 
zgadzam, to jest coś co trzeba zmienić. 

Sympozjum
Gastroenterologii 
i Hepatologii 2018
w Zielonej Górze

W Filharmonii Zielonogórskiej odbyło się 
VIII Lubuskie Sympozjum Gastroenterologii 
i Hepatologii 2018.

Organizatorem, po raz kolejny, był 
dr. n.med. Dariusz Gierowski - konsultant 
wojewódzki w dziedzinie gastroenterologii 
dla województwa lubuskiego. Patronat hono-
rowy nad tym wydarzeniem naukowym objęli 
Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta 
Anna Polak oraz Wojewoda Lubuski Władysław 
Dajczak. Sympozjum skierowane było do medy-
ków różnych specjalności zainteresowanych 
problematyką chorób układu trawiennego.

Wykładowcami byli wybitni znawcy pro-
blemów z największych ośrodków akademickich 
w kraju - profesorowie i naukowcy z wielu uczelni 
medycznych i ośrodków naukowych w Polsce: 

Warszawa (Jarosław Reguła, Grażyna 
Rydzewska, Marek Durlik), Katowice (Tomasz 
Marek, Ewa Nowakowska-Duława, Marek 
Hartleb), Poznań (Marian Grzymisławski, 
Iwona Ignyś, Stefan Sajdak), Wrocław (Tomasz 
Pytrus, Katarzyna Neubauer) Szczecin (Woj-
ciech Marlicz, Daria Giezowska), Lublin (Bar-
bara Skrzydło-Radomańska), Gdańsk (Krystian 
Adrych), Tarnów (Anna Boroń-Kaczmarska) 
i Zielona Góra (Hanna Giezowska).

Omawiane były m. in. następujące proble-
my. Postępy w endoskopii raka jelita grubego 
- badania przesiewowe, WZW typu A, nowe leki 
w NCHZJ, leczenie operacyjne chorób przewodu 
pokarmowego, dieta a układ immunologiczny, 
dieta w chorobach wątroby, stosowanie 
probiotyków.

Uczestnicy Sympozjum uczcili minutą ciszy 
zmarłego niedawno wybitnego gastroenterologa 
prof. Witolda Bartnika, który miał być obecny 
na Sympozjum i przewodniczyć Komitetowi 
Naukowemu.

Do tematów omawianych na Sympozjum 
wrócimy w następnym numerze „Doktora”.

W.J.

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze informuje,  
że w dalszym ciągu jest możliwość skorzystania z kart Multisport.  

Szczegółowe informacje:  
tel. 68 323 66 84,  e-mail: zielona.gora@hipokrates.org
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Na ten temat odbyła się w Bibliotece 
Uniwersytetu Zielonogórskiego debata, 
zorganizowana przez Lubuski Oddział 
Wojewódzki NFZ i Stowarzyszenie 
Dziennikarzy Lubuskich.

Otwierając obrady, dyrektor LOW 
NFZ Piotr Bromber powiedział, że 
to temat ważny, ale trudny, należy go 
jednak podjąć. W dyskusji tłumaczył, 
że płatnik działa w oparciu o rozporzą-
dzenia i przekazane fundusze. W woje-
wództwie lubuskim jest to 2 mld zło-
tych. Działalność jest sformalizowana.

Wprowadzenia do dyskusji dokonali 
eksperci.

Profesor Zbigniew Izdebski z Uni-
wersytetu Zielonogórskiego - podkre-
ślił, że medycyna to najbardziej nauko-
wa dziedzina humanistyki, a  lekarz 
powinien być empatyczny i dawać 
pacjentowi poczucie bezpieczeństwa.

Ks. dr Arkadiusz Nowak - prezes 
Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji 
Zdrowotnej - stwierdził, że system 
pozbawiony jest humanizmu. Lekarz 
powinien mieć więcej czasu na leczenie 
pacjenta, a musi zajmować się wypeł-
nianiem różnych formularzy. Należy 
odciążyć go od nadmiernych nieme-
dycznych obowiązków.

Aleksandra Gac - sekretarz Pro-
gramu „6 - 10 - 14 dla Zdrowia” z Uni-
wersyteckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku - omówiła ten program 
(polegający na badaniach przesiewo-
wych w szkołach i ponownym po roku). 

Zachęcała do pisania w województwie 
lubuskim różnych programów medycz-
nych, ponieważ fundusze na ten cel 
posiada Oddział NFZ.

W debacie wypowiedziało się wielu 
uczestników.

Dr n. med. Róża Poźniak-Balicka 
ze Szpitala Uniwersyteckiego w Zielo-
nej Górze - stwierdziła, że w każdym 
środowisku zawodowym są osoby 
empatyczne i pozbawione tej cechy.

„Na oddziale onkologii prowadzimy 
różne terapie i zajęcia, aby pacjentom 
poprawić samopoczucie, relacje z otocze-
niem i rodziną. Niestety – powiedziała 
- system jest taki, że mam 5 minut dla 
pacjenta, a na wypełnianie różnych 
dokumentów 15 minut.”

Ewa Minge - znana projektantka 
mody - opowiedziała, że dwukrotnie 
zdawała na medycynę, ale zabrakło 
jej punktów. Wtedy postanowiła prze-
pracować rok w szpitalu i wówczas 

stwierdziła, że medycyna nie jest 
dla niej. Dlatego uważa, że pewnym 
sprawdzianem dla przyszłych lekarzy 
jest poznanie tej pracy przed studiami. 
Obecnie prowadzi «Dom życia».

Profesor Maria Zielińska z Uniwer-
sytetu Zielonogórskiego powiedziała, że 
ze studentami medycyny prowadzi zaję-
cia i - gdy zapytała o empatię - usłyszała 
- „najpierw musimy nauczyć się leczyć, 
a potem odpowiedniego zachowania 
w stosunku do pacjenta, bo później już 
nie ma czasu”.

Włodzimierz Janiszewski - lekarz 
reumatolog –„ dla systemu potrzebne są 

pieniądze na płace i działalność, odpo-
wiednia kadra, a także rozsądne proce-
dury, żeby likwidować kolejki do lekarzy, 
które są najbardziej niehumanitarne”.

W trakcie spotkania nastąpiło 
rozdanie nagród dla dziennikarzy 
lubuskich mediów zaangażowanych 
w problematykę zdrowia.

Nagrodę główną 
 - w kategorii prasa otrzymał Leszek 

Kalinowski z Gazety Lubuskiej,
- w kategorii radio - Ewa Rymaro-

wicz z Radia Zielona Góra, 
- w kategorii telewizja Łukasz 

Chybiński z Telewizji Zielona Góra.
Wyróżniono w kategorii prasa Pau-

linę Nodzyńską z Gazety Wyborczej. 
Serdeczne gratulacje.

Debata w Bibliotece UZ była kolej-
nym ważnym spotkaniem różnych 
środowisk, zapewniającym możliwość 
wymiany poglądów na temat ochrony 
zdrowia.

dr Włodzimierz Janiszewski
redaktor naczelny „Doktora”

„Pacjent w systemie ochrony zdrowia.
Relacja pacjent - lekarz - płatnik.”
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Dr n. med. Marek Szwiec
Kierownik Klinicznego Oddziału Onkologii, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

WIELOSPECJALISTYCZNY 
MODEL LECZENIA ONKOLOGICZNEGO

„Onkologia jest to nauka o etiologii, patolo-
gii, epidemiologii, zapobieganiu i wczesnym 
wykrywaniu nowotworów złośliwych, skoja-
rzonym leczeniu chorych na raka, opiece nad 
nieuleczalnie chorymi oraz organizacji walki 
z rakiem”.

Profesor Tadeusz Koszarowski

„Zdaje się, że wkroczyliśmy w nowy wspania-
ły świat dokładnie celowanych, mniej szkodli-
wych i bardziej skutecznych terapii łączonych.

Breast Cancer Action Newslatter, 2004

Szanowni Państwo, koleżanki i kole-
dzy w maju objąłem stanowiska kierow-
nika Klinicznego Oddziału Onkologii 
Szpitala Uniwersyteckiego w  Zielonej 
Górze. Ponieważ w profilaktykę, wcze-
sne wykrycie i leczenie nowotworów 
zaangażowani są lekarze wielu specjal-
ności zwróciłem się do Pana Doktora 
Włodzimierza Janiszewskiego redaktora 
biuletynu informacyjnego „Doktor” 
Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z pro-
pozycja zamieszczenia serii artykułów 
dotyczących czynników ryzyka, profi-
laktyki, wczesnego wykrycia i leczenia 
nowotworów. Inicjatywa została przy-
jęta i zaakceptowana Obecny artykuł 
jest pierwszym z planowanej serii i 
ma charakter wstępny. Kolejne będą 
dotyczyły najczęściej występujących 
nowotworów z przedstawieniem sytuacji 
w województwie lubuskim. 

W Polsce „ojcem” skojarzonego 
leczenia onkologicznego jest Profesor 
Tadeusz Koszarowski, który doprowa-
dził do powstania wieloprofilowych, 
specjalistycznych ośrodków we wszyst-
kich regionach Polski. Każdy z nich 
miał prowadzić działania naukowe, 
profilaktyczne, informacyjne i lecznicze 
oraz skupiać lekarzy zaangażowanych 
w leczenie nowotworów. To wielospecja-
listyczne podejście zwiera się w definicji 
„onkologii” przytoczonej na wstępie 
artykułu. Główną role w zaplanowaniu 
leczenia onkologicznego odgrywają: 
chirurg onkolog, onkolog kliniczny, 
radioterapeuta, ale patrząc całościowo 
na powyższą definicję to zespół ten 
należy powiększyć o lekarzy wszystkich 
specjalności, pielęgniarki, psychologów, 
rehabilitantów, koordynatorki leczenia 
onkologicznego, osoby odpowiedzial-
ne za organizację służby zdrowia, 

stowarzyszenia pacjentów leczonych 
onkologicznie, fundacje pozarządowe. 

W najbliższych latach przewidywany 
jest istotny wzrost liczby zachorowań na 
nowotwory. W przypadku raka piersi, 
przy założeniu liniowego wzrostu, liczba 
wzrośnie z 16 tysięcy w 2011 roku do 
niemal 20 tysięcy w  2020. Podobne 
wartości przewidywane są w przypad-
ku raków jelita grubego. Jednocześnie 
wyniki leczenia nowotworów w Polsce 
są o 10- 15% gorsze niż w większości 
państw Unii Europejskiej, co niewąt-
pliwie ma wieloczynnikowe podłoże. 
Badania EUROCARE-5, które oceniają 
wyniki leczenia nowotworów w Europie, 
wykazały 5 letnie przeżycia w Polsce 
na poziomie 45,5%, a wartość ta była 
szczególnie niska w grupie mężczyzn 
i wyniosła 37,7%. Liczby te nie napawają 
optymizmem i trudno nie zgodzić się 
ze stwierdzeniem, że słowo „rak” jest 
utożsamiane z obawą, strachem, bez-
radnością i nieuchronnym wyrokiem. 
Z drugiej strony od kilkudziesięciu lat 
obserwujemy stopniowy, stały postęp 
w leczeniu nowotworów. W ciągu 20 
lat mojej pracy pojawiły się pierwsze 
skuteczne leki w leczeniu raka nerki, 
czerniaka, nowotworów podścielisko-
wych przewodu pokarmowego i wielu 
innych. W znacznej mierze jest to zwią-
zane z rozwojem nauk podstawowych, 
głównie biologii molekularnej dzięki 
której poznawane są mechanizmy ini-
cjacji i progresji nowotworu. Pozwoliły 
one na opracowanie leków określanych 
jako „celowane”, których działanie jest 
ukierunkowane na mechanizmy progre-
sji istotne w danym nowotworze. Leki te 
odgrywają ważną rolę w leczeniu raka 
piersi, nerki, jajnika, nowotworów pod-
ścieliskowych przewodu pokarmowego, 
mięsakach, raku płuca, nowotworach 
neuroendokrynnych, nowotworach 
układu chłonnego. Leczenie onkolo-
giczne staje się coraz bardziej dokładne 
i mniej okaleczające. Jest to widoczne 
w leczeniu chirurgicznym gdzie od 
zabiegów rozległych obecnie stosuje się 
metody z zaoszczędzeniem narządu i 
mniejszym ryzyku trwałych powikłań. 

Najważniejszym czynnikiem, który 
wpływa na wyniki leczenia nowotworów 

jest ich wykrycie we wczesnym etapie. 
Tutaj rola „onkologa” jest znikoma nato-
miast ważna jest „czujność pacjenta” 
i lekarzy rodzinnych oraz lekarzy innych 
specjalności. Odpowiednia interpretacja 
objawów i właściwe zaplanowanie badań 
pozwala na wczesne wykrycie choroby. 

Inny m istotny m czy nnik iem 
wpływającym na wyniki leczenia jest 
odpowiednie zaplanowanie sekwencji 
leczenia. Obecnie leczenie radykalne 
licznych nowotworów rozpoczyna się 
od przedoperacyjnej radioterapii (rak 
odbytnicy), przedoperacyjnej chemio-
terapii (rak pęcherza moczowego) albo 
od chemioterapii okołooperacyjnej jak 
w przypadku raka żołądka, raka prze-
łyku. Takie połączenie metod popra-
wia odległe przeżycia. W przypadku 
raka żołądka zastosowanie wstępnej 
chemioterapii, leczenia operacyjnego 
i następnie chemioterapii poopera-
cyjnej w stosunku do samego leczenia 
operacyjnego poprawia pięcioletnie 
przeżycia o 13% co w tym rozpoznaniu 
jest wynikiem o olbrzymim znaczeniu 
klinicznym. W przypadku leczenia 
paliatywnego większość leków inno-
wacyjnych jest stosowanych w ramach 
programów lekowych i jest możliwa 
do zastosowania w ściśle określonym 
rzucie leczenia. Taka sytuacja pojawiła 
się w leczeniu zaawansowanego, nie-
drobno komórkowego raka płuca. Od 
1 maja 2018 dołączono do programu 
lekowego immunoterapię opartą o lek 
pembrolizumab. Jest po przeciwcia-
ło monoklonalne, które wpływa na 
układ immunologiczny. Leczenie to 
może być zastosowane u wybranych 
pacjentów tylko wcześniej nie leczonych 
chemioterapią.

Powyższy, krótki artykuł ma cha-
rakter wprowadzający i ma wska-
zać Państwu tematykę i zagadnienia 
poruszane w następnych artykułach 
szczegółowych, które będą się pojawiały 
w kolejnych biuletynach. Na końcu 
artykuły zawarte są dane kontaktowe do 
mnie i do lekarzy Klinicznego Oddziału 
Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego 
w Zielonej Górze. Zachęcam Państwa 
do kontaktu w sprawach dotyczących 
pacjentów onkologicznych. 
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Drogie Koleżanki!
Drodzy Koledzy!
Szanowni Goście!
Dzisiejszy zjazd kończy VII kaden-

cję samorządu lekarskiego w Zielonej 
Górze. W dniu 14 grudnia 2013 r. na 
XXXI Zjeździe Delegatów wybraliśmy 
obecne władze, lada moment natomiast 
ukonstytuują się nowe, które będą kiero-
wać naszą izbą lekarską w kolejnej VIII 
kadencji. Miałem zaszczyt przewod-
niczyć Okręgowej Radzie Lekarskiej 
w Zielonej Górze w latach 1997-2005 
w  kadencjach III i  IV, w kadencji 
V byłem wiceprezesem, a w kadencjach 
VI i VII ponownie miałem, dzięki 
Państwa wyborowi, honor kierowania 
pracami Okręgowej Rady Lekarskiej. 
Za powierzenie mi tych zaszczytnych 
funkcji serdecznie dziękuję!

Na wstępie złożę Państwu spra-
wozdanie z pracy Okręgowej Rady 

Lekarskiej w Zielonej Górze za rok 
2017, a w  dalszej części przypomnę 
najważniejsze wydarzenia i działania 
z kadencji VII w latach 2013-2018.

Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej 
Górze zrzesza obecnie 2087 członków, 
w tym 1553 lekarzy i 534 lekarzy denty-
stów. W roku 2017 staż podyplomowy 
ukończyło  19 kolegów, w tej liczbie jest 
14 lekarzy i 5 lekarzy dentystów. Kolejne 
18 osób rozpoczęło swoją drogę zawo-
dową, uzyskując ograniczone prawo 
wykonywania zawodu na okres stażu 
podyplomowego - w tej liczbie jest 14 
lekarzy i 4 lekarzy dentystów.

Śmierć zabrała wielce zasłużonych 
dla naszego środowiska i samorządu 
nieodżałowanych przyjaciół, wybitnych 
lekarzy: Panie Doktor: Wiesławę Siko-
rę-Czarniecką, Alinę Jędrzejkiewicz, 
Marię Scheuring, Alicję Sztolberg, 
Elżbietę Świgoń-Sadowską, Helenę 

Stein, Hildegardę Ginczewską, Rena-
tę Stefaniak, Marię Jerkę-Scecewicz 
i Wandę Klimas.

Odeszli także Panowie Doktorzy: 
Ryszard Koprowski, Zdzisław Mady-
niak, Tadeusz Gierczyński, Ali Akbar 
Hedayati, Kazimierz Kowalski, Wło-
dzimierz Szmyr, Adam Moskal, Witold 
Warias, Konrad Siwiec, Artur Jacewicz, 
Krzysztof Janowski i Tadeusz Zgorza-
lewicz. W czasie, gdy rozpoczynaliśmy 
nasz dzisiejszy zjazd, odbywały się 
uroczystości pogrzebowe dr. Tadeusza 
Zgorzalewicza, Honorowego Obywatela 
Zielonej Góry, zasłużonego dla regionu 
wielkiego lekarza, nauczyciela rzeszy 
zielonogórskich ginekologów i położ-
ników, pierwszego Przewodniczącego 
Okręgowego Sądu Lekarskiego w naszej 
izbie.

Uczcijmy pamięć naszych zmar-
łych Koleżanek i Kolegów minutą 
ciszy.

Szanowni Państwo!
W 2017 roku Okręgowa Rada 

Lekarska obradowała 6-krotnie na 
posiedzeniach w dniach:

• 16 lutego,
• 23 marca,
• 29 czerwca,
• 25 września,
• 06 listopada,
• 18 grudnia,
zajmując się wszystkimi ważnymi 

dla korporacji lekarzy i lekarzy denty-
stów problemami.

W roku 2017 podjęto 233 uchwał. 
Dokonano 64 wpisów do rejestru 
członków OIL, skreślono z rejestru 
30 lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 
z powodu przeniesienia do innej izby 
lekarskiej – 11, z powodu śmierci – 18 
i z powodu zrzeczenia się prawa wyko-
nywania zawodu – 1.

W omawianym okresie przyznano 
19 praw wykonywania zawodu oraz 

S p r a w o z d a n i e  P r e z e s a  O R L
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18 praw wykonywania zawodu w celu 
odbycia stażu podyplomowego. Skiero-
wano na staż podyplomowy 14 lekarzy 
i 4 lekarzy dentystów.

Dokonano 65 wpisów do rejestru 
działalności leczniczej, a wykreślono 
z rejestru 19 podmiotów.

Podjęto uchwałę o wpisaniu 3 pod-
miotów na listę uprawnionych do 
prowadzenia stażów cząstkowych 
w ramach stażu podyplomowego leka-
rzy i lekarzy dentystów.

Wyznaczono przedstawicieli do 
komisji konkursowych Urzędu Mia-
sta w Zielonej Górze, rozpatrujących 
oferty na przeprowadzenie programów 
profilaktycznych w ochronie zdrowia. 
Wytypowano przedstawiciela do udzia-
łu w zespole monitorującym Program 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzi-
nie, a także przedstawicieli do komisji 
konkursowych na stanowiska kierow-
nicze w ochronie zdrowia.

Na wniosek komisji socjalnej przy-
znano 11 zasiłków lekarzom w trudnej 
sytuacji materialnej na kwotę 10 495 zł 
oraz przyznano 39 zasiłków z powodu 
urodzenia dzieci na kwotę 19 500 zł. 
Na wniosek komisji kształcenia przy-
znano 50 lekarzom dofinansowania 
do stażu specjalizacyjnego w związku 
z odbywaną specjalizacją na łączna 
kwotę 40 350 zł. Po raz kolejny podpi-
sano umowę grupowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy 
zrzeszonych w OIL w Zielonej Górze 
z TU ERGO HESTIA.

Zaopiniowano kandydatury na sta-
nowiska konsultantów wojewódzkich 
w dziedzinie chirurgii onkologicznej, 
chirurgii klatki piersiowej, chorób 
płuc dzieci, onkologii i hematologii 
dziecięcej.

Kontynuowano współpracę z Urzę-
dem Marszałkowskim w Zielonej Górze 
przy prowadzeniu stażu podyplomowe-
go lekarzy i lekarzy dentystów.

W roku 2017 przeprowadzono 
wybory delegatów na Okręgowy Zjazd 
Lekarzy. Wybory odbyły się w 12 

rejonach wyborczych: 10 rejonów dla 
lekarzy i 2 rejony dla lekarzy dentystów. 
Wybrano 102 delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy.

Wspierano akcję protestacyjną 
lekarzy rezydentów, pierwsze spotka-
nia w tej sprawie odbyły się w sierpniu 
2017 roku.

W 2017 i 2018 roku organizo-
wano szkolenia z zakresu RODO- 
nowych przepisów o ochronie danych 
osobowych.

Na posiedzeniach podejmowa-
no uchwały w sprawach bieżących 
w ochronie zdrowia. Jako Prezes ORL 
uczestniczyłem w posiedzeniach Rady 
NFZ w Zielonej Górze i licznych spotka-
niach, na których omawiano problemy 
ochrony zdrowia. Reprezentowałem 
Okręgową Izbę Lekarską w Zielonej 
Górze na posiedzeniach Naczelnej 
Rady Lekarskiej w Warszawie oraz na 
posiedzeniach Konwentu Prezesów 
Okręgowych Rad Lekarskich.

W roku 2017 przyznano kolejnych 
5 odznaczeń „Laur Asklepiosa” dla 
osób zasłużonych dla Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Zielonej Górze. Obecnie 
to zaszczytne odznaczenie posiada 40 
osób. Do grona wyróżnionych w roku 
2017 dołączyli: Barbara Wołowiec, 
Bogdan Jakubski, Jarosław Jernaj-
czyk, Dariusz Konieczny, Krzysztof 
Lubecki. W dniu dzisiejszym wręczono 
kolejnych 5 odznaczeń, otrzymali je 
Elżbieta Czaplińska-Jujeczko, Bożena 
Smaga, Maria Strehl, Stanisław Gura 
i Wojciech Perekitko.

Przy współpracy z Fundacją Eskulap 
były zorganizowane liczne kursy i szko-
lenia dla lekarzy i lekarzy dentystów. 

Wzorem lat ubiegłych organizowano 
spotkania dla emerytów i rencistów, 
w tym spotkanie bożonarodzeniowe. 
Wiosną 2017 roku odbyło się spotkanie 
połączone z wykładem prof. Lilianny 
Kiejzik, zorganizowano wyjazdy dla 
seniorów do fabryki bombek w Złotoryi, 
a w lutym 2018 r. do Poznania, gdzie jed-
ną z atrakcji było obejrzenie spektaklu 
w Teatrze Wielkim. Prowadzono kursy 

z zakresu fotografii cyfrowej dla leka-
rzy, warsztaty fotograficzne, turnieje 
tenisa ziemnego – halowy i na kortach 
ziemnych ogólnopolski winobraniowy 
turniej tenisowy. Bawiliśmy się także 
na tradycyjnym balu lekarza.

Drodzy Państwo!
Działalność naszej  izby to nie tylko 

obrady Okręgowej Rady Lekarskiej. 
W  okresach między posiedzeniami   
ORL zbierało się jej Prezydium, sta-
nowiąc o ważnych dla środowiska 
sprawach. Na posiedzeniach Prezydium 
podejmowano uchwały w sprawie wpi-
sania i skreślenia z rejestru członków 
OIL, w  sprawie wpisania i skreślenia 
z rejestru działalności leczniczej. 
W ubiegłym roku - jak zawsze - wspo-
magaliśmy lekarzy znajdujących się 
w złej sytuacji materialnej oraz kole-
gów podnoszących swoje kwalifikacje 
zawodowe. Wspieraliśmy   finansowo 
pracę Ośrodka Kształcenia Lekarzy 
Rodzinnych w Zielonej Górze.

Kontynuowano współdziałanie 
z organami władzy i administracji pań-
stwowej, z samorządem terytorialnym, 
a także z organizacjami politycznymi 
w sprawach dotyczących warunków 
wykonywania zawodu lekarza i ochrony 
zdrowia ludności. 

Szanowni Państwo!
Rok 2017 był okresem wyborów do 

Izb lekarskich, prowadzonych po raz 
drugi w formie korespondencyjnej. 
Uchwałami Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Zielonej Górze z grudnia 2016 r. i lute-
go 2017 r. ustalono ilość mandatów na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy w liczbie 137. 
Delegaci wybrani zostali w 12 rejonach 
wyborczych:

01 - Nowa Sól-szpital,
02 - Nowa Sól i Wschowa, 
03 - Żagań i Szprotawa, 
04 - Krosno Odrzańskie i Gubin, 
05 - Sulechów i Cibórz, 
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06 - Świebodzin i Torzym, 
07 - Żary i Lubsko, 
08 - Zielona Góra - szpital, 
09 - Zielona Góra-poz, 
10 - Zielona Góra-specjaliści, 
11 - Lekarze Dentyści 1,
12 - Lekarze Dentyści 2.
Wybor y przebiegł y sprawnie 

i wybrano 102 delegatów na Okręgowy 
Zjazd Lekarzy.

Drodzy Państwo!
Dzisiejszy zjazd kończy VII kadencję 

samorządu lekarskiego. Przypomnę 
teraz najważniejsze zdarzenia z okresu 
ostatnich 4 lat.

Na Okręgowym Zjeździe Wybor-
czym w dniu 14 grudnia 2013 roku 
wybrano władze naszej izby na VII 
kadencję. W latach 2013-2018 miałem 
zaszczyt po raz kolejny przewodniczyć 
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Zielo-
nej Górze. Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej wybra-
ny został doktor Piotr Dorocki, jego 
zastępcami zostali koleżanki i koledzy: 
Wojciech Bobkiewicz, Jan Górski, 
Agnieszka Gralińska-Kania, Rafał 
Malanowski, Andrzej Nonckiewicz, 
Bożena Smaga, Marzena Tysiewicz-
-Dudek, Barbara Wołowiec. Do Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego wybrano 
następujących lekarzy i lekarzy denty-
stów: Alfreda Bielewicza, Piotra Demu-
tha, Krzysztofa Dziedzica, Kazimierza 
Goebela, Janinę Grzywacz, Krzysztofa 
Króla, Marka Kupisa, Pawła Leśniaka, 
Halinę Łazaruk, Tomasza Monkiewi-
cza, Krystynę Popiel, Urszulę Regner-
-Pałkę, Mirosławę Rosińską-Tyrkę, 
Kazimierę Roszak. Zjazd dokonał także 
wyboru Okręgowej Komisji Wyborczej, 
której przewodniczył dr Antoni Ciach, 
a  jej członkami byli: dr Lidia Kar-
dowska, dr Danuta Sorochan-Olszak, 
dr Jacek Kotuła, dr Krzysztof Lubecki. 
Komisji Rewizyjnej w VII kadencji 
przewodniczyła dr Agnieszka Szum-
kowska. W składzie komisji byli także: 
dr Janusz Kołodziejczyk, dr Przemysław 

Kwiatkowski, dr Adam Lipowski i dr 
Mariusz Warchoł.

Pierwsze posiedzenie sądu lekar-
skiego odbyło się 8 stycznia 2014 roku. 
Prezesem Okręgowego Sądu Lekarskie-
go wybrano Panią dr Mirosławę Rosiń-
ską-Tyrkę, a jej zastępcami zostali dr 
Krzysztof Dziedzic i dr Halina Łazaruk. 
W trakcie kadencji z powodu rezygnacji 
z pełnienia funkcji Prezesa OSL przez dr 
Mirosławę Rosińską-Tyrkę przejściowo 
pracami Okręgowego Sądu Lekarskiego 
kierował dr Krzysztof Dziedzic, następ-
nie ponownie Pani dr Rosińska-Tyrka.

Okręgowa Rada lekarska w  VII 
kadencji liczyła podobnie jak w poprzed-
nich latach 20 osób.

W jej składzie znaleźli się lekarze 
i lekarze dentyści: Jędrzej Bandurski, 
Maciej Cerbiński, Ryszard Choroś, 
Antoni Ciach, Elżbieta Czaplińska-
-Jujeczko, Liliana Felisiak, Witold Iciek, 
Włodzimierz Janiszewski, Małgorzata 
Jankowska-Kuc, Lidia Kardowska, 
Irena Kasprowiak, Dariusz Kosiński, 
Jacek Kotuła, Bożena Mospan, Woj-
ciech Perekitko, Marzenna Plucińska, 
Robert Sapa, Danuta Sorochan-Olszak, 
Janusz Tylewicz, Małgorzata Wierzbic-
ka-Ciach. Na pierwszym posiedzeniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 
9 stycznia 2014 roku ukonstytuowało 
się Prezydium w składzie: zastępcy 
prezesa - dr Antoni Ciach, dr Wojciech 
Perekitko i dr Danuta Sorochan-Olszak, 
sekretarzami zostali - dr Jacek Kotuła 
i dr Janusz Tylewicz, a funkcję skarbnika 
powierzono dr Marzennie Plucińskiej.

Ukonstytuowały się także komisje 
problemowe ORL. W kadencji 2013-
2018 działały następujące Komisje: 
Etyki, której przewodniczy Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej, Kadr 
Lekarskich- przewodniczący dr Witold 
Iciek, Kształcenia - przewodnicząca 
dr Marzenna Plucińska, Stomatolo-
giczna - przewodnicząca dr Danuta 
Sorochan-Olszak, Prywatnych Praktyk 
- przewodnicząca dr Elżbieta Czapliń-
ska-Jujeczko, Socjalna - przewodni-
czący dr Dariusz Kosiński, Kultury 

- przewodnicząca dr Małgorzata Jan-
kowska-Kuc, Sportu - przewodniczący 
dr Maciej Cerbiński, Rejestracji Praw 
Wykonywania Zawodu, której skład to 
sekretarze ORL. 

Redaktorem Naczelnym biulety-
nu „Doktor” od roku 2010 pozostaje 
dr Jacek Kotuła. Członkowie redakcji 
to: dr Włodzimierz Janiszewski – z-ca 
red. naczelnego, dr Bogdan Jakubski, 
dr Anna Stawiarska, dr Janusz Tylewicz, 
mgr Ewa Hassa. Stałymi współpra-
cownikami są dr Zygfryd Gwizdalski, 
dr Józef Safian, a sekretarzem redakcji 
pozostaje od lat dr Jerzy Domagalski.

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Do wszystkich Państwa, do moich 

współpracowników, do osób wspie-
rających działalność Izby Lekarskiej 
kieruję słowa uznania za wkład pracy 
w funkcjonowanie poszczególnych 
organów izbowych, za zaangażowanie 
i wysiłek. Składam podziękowania za 
pracę nie tylko w tej kadencji, ale także 
za wieloletnie działanie dla środowi-
ska lekarzy i lekarzy dentystów.

Przypomnę teraz w skrócie najważ-
niejsze wydarzenia z minionego okresu 
lat 2013-2018. 

W dniach 20-22 marca 2014 roku 
odbył się XII Krajowy Zjazd Lekarzy. 
Naszą izbę lekarską reprezentowali 
jako delegaci dr Marzenna Plucińska. 
Dr Jacek Kotuła, dr Krzysztof Lubecki, 
dr Wojciech Perekitko i dr Mariusz 
Witczak, a z ramienia redakcji biule-
tynu Doktor uczestniczył w zjeździe 
dr Włodzimierz Janiszewski. Dele-
gaci czynnie uczestniczyli w obra-
dach: dr Jacek Kotuła został jednym 
z  sekretarzy zjazdu, a dr Krzysztof 
Lubecki był członkiem komisji uchwał 
i wniosków. W skład naczelnych władz 
wybrano dr. Krzysztofa Lubeckiego na 
zastępcę Naczelnego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej, a dr Jacek 
Kotuła został wybrany w skład Naczel-
nej Komisji Rewizyjnej.
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W 2015 roku na pierwszym posie-
dzeniu Okręgowej Rady Lekarskiej 
w dniu 29 stycznia podjęto uchwałę 
o ustanowieniu odznaczenia za zasługi 
dla zielonogórskiego samorządu lekar-
skiego – „Laur Asklepiosa”. Na naszym 
izbowym logo widnieje podobizna grec-
kiego boga sztuki lekarskiej Asklepiosa 
i tak też nazwano nasze odznaczenie. 
Na kolejnym posiedzeniu Okręgowa 
Rada Lekarska w dniu 28 lutego 2016 
r. przyjęła regulamin przyznawania 
odznaczenia izbowego. Zgodnie z tym 
regulaminem w pierwszym roku, roku 
jubileuszu 25-lecia odrodzenia samo-
rządu lekarskiego, odznaczenie mogło 
być przyznane 25 osobom, w kolejnych 
latach uhonorowanych może zostać po 
5 osób. Przypomnę, że odznaczenie 
„Laur Asklepiosa” przyznawane jest 
lekarzom oraz innym osobom szczegól-
nie zasłużonym dla samorządu lekar-
skiego w Zielonej Górze. Przyznaje je 
Kapituła Odznaczenia, którą stanowią: 
obecny i byli Prezesi Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Zielonej Górze, Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Zielonej 
Górze, obecny i byli Okręgowi Rzecz-
nicy Odpowiedzialności Zawodowej 
w Zielonej Górze, obecny i byli Prezesi 
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Zie-
lonej Górze.

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Zielonej Górze i Wiceprezesi Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Zielonej Górze 
tworzą Konwent Kapituły Odznaczenia. 
Kapituła dokonała wyboru Kanclerza 
oraz Sekretarza, którymi zostali odpo-
wiednio M. Witczak i M. Plucińska. 
Wnioski o nadanie Lauru rozpatrywane 
są przez Kapitułę raz w roku kalenda-
rzowym i mogą być składane najpóźniej 
2 tygodnie przed terminem posiedzenia 
Kapituły, ogłoszonym przez Kanclerza 
na stronie internetowej Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Zielonej Górze.

Rok 2014 był rocznicą 25-lecia 
odrodzenia samorządu lekarskiego 
w  Polsce. Nasze izbowe uroczystości 
z  tej okazji odbywały się w dniu 28 
marca 2015 w Auli Uniwersytetu 

Zielonogórskiego. Była to okazja do 
przypomnienia kart naszej historii, 
począwszy od roku 1989, kiedy to w dniu 
17 maja 1989 roku - na mocy ustawy o 
Izbach Lekarskich - Sejm reaktywował 
samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy 
dentystów. Zgodnie z intencją ustawo-
dawcy powstało 11 izb lekarskich w mia-
stach akademickich oraz 3 izby branżo-
we: Wojskowa, MSWiA i Kolejowa. Na 
I Zjazd organizacyjny Izby Poznańskiej 
wyjechało kilkudziesięciu delegatów 
z dawnego województwa zielonogór-
skiego. Dzięki uporowi i stanowczości 
naszych przedstawicieli wystąpiono do 
I Krajowego Zjazdu Lekarzy o utworze-
nie samodzielnej struktury samorządu 
lekarskiego - Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Zielonej Górze.

I Zjazd Delegatów Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Zielonej Górze odbył się 
7 stycznia 1990 roku.

W kolejnych kadencjach funkcję 
prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Zielonej Górze pełnili: Jacek Mikul-
ski, Mariusz Paweł Witczak, Anna 
Mackiewicz i ponownie Mariusz Paweł 
Witczak.

Okręgowymi Rzecznikami Odpo-
wiedzialności Zawodowej byli kolejno: 
Władysław Kolbuszewski, Mirosław 
Czyżak, Jan Nowak, Piotr Dorocki, 
Jan Wasylkowski i ponownie Piotr 
Dorocki, a przewodniczącymi Okrę-
gowego Sądu Lekarskiego - Tadeusz 
Zgorzalewicz, Mirosława Rosińska-
-Tyrka, Halina Łazaruk, ponownie 
Mirosława Rosińska-Tyrka, dr Krzysz-
tof Dziedzic.

W trakcie uroczystości był czas na 
wspomnienia i refleksje, wręczono także 
po raz pierwszy „Laur Asklepiosa” 25 
laureatom, osobom, które zapisały się 
na trwałe w naszej izbowej historii. 
Odznaczonymi zostali: dr Jędrzej 
Bandurski, dr Wojciech Bobkiewicz, 
dr Maciej Cerbiński, dr Antoni Ciach, 
dr Mirosław Czyżak, dr Piotr Dorocki, 
dr Włodzimierz Janiszewski, dr Mał-
gorzata Jankowska-Kuc, dr Lidia Kar-
dowska, dr Emil Korczak, dr Dariusz 

Kosiński, dr Jacek Kotuła, dr Halina 
Łazaruk, dr Lesław Mądry, dr Jacek 
Mikulski, dr Zbigniew Moczulski, dr 
Jan Nowak, dr Marzenna Plucińska, 
dr Mirosława Rosińska-Tyrka, dr Józef 
Safian, dr Danuta Sorochan-Olszak, 
dr Anna Stawiarska, dr Małgorzta 
Wierzbicka-Ciach, dr Mariusz Wit-
czak i dr Tadeusz Zgorzalewicz. 

Kolejnych 5 osób odznaczono 
w roku 2016 to dr Barbara Sikora, dr 
Anna Straburzyńska, dr Ryszard Cho-
roś, dr Andrzej Wołowiec, dr Maciej 
Żurawski. 

Osoby odznaczone w roku 2017 
i 2018 wymieniłem już w pierwszej 
części sprawozdania, przypomnę, że 
są to dr Barbara Wołowiec, Bogdan 
Jakubski, Jarosław Jernajczyk, Dariusz 
Konieczny, Krzysztof Lubecki, Elż-
bieta Czaplińska-Jujeczko, Bożena 
Smaga, Maria Strehl, Stanisław Gura 
i Wojciech Perekitko.

Wszystkim naszym izbowym hero-
som składam wyrazy uznania i podzię-
kowania w imieniu całej zielonogórskiej 
lekarsko-dentystycznej korporacji.

Drodzy Państwo! 
W dniu 15 maja 2015 powołano na 

nową kadencję Komisję Bioetyczną, 
działającą przy OIL w Zielonej Górze, 
a w dniu 11 września uzupełniono 
skład tej komisji. Pracom komisji 
przewodniczy dr Dariusz Kosiński, 
zastępcą przewodniczącego wybrana 
została mgr  Anna Kwiatek - pielę-
gniarka, a w skład Komisji weszli także: 
prof. Liliana Kiejzik - filozof, mgr Mał-
gorzata Olczyk-farmaceuta, mgr  Ewa 
Hassa - prawnik, ks. Stanisław Stawow-
czyk oraz lekarze: dr Alina Świderska, 
dr Maciej Cerbiński, dr Jacek Mikul-
ski, dr Mariusz Witczak i dr Andrzej 
Wołowiec. W roku 2015 wprowadzono 
także zmiany w regulaminie Komisji 
Bioetycznej.

 Od roku 2015 znaczny nacisk poło-
żono na zwiększenie zakresu działal-
ności Rzecznika Praw Lekarzy. Biurem 

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów OIL  

w Zielonej Górze - 07.04.2018 r.



biuletyn informacyjny doktor

16

Rzecznika kieruje Pani Mecenas Ewa 
Hassa. W roku 2015 i kolejnych latach 
udało się przeprowadzić skutecznie 
obronę kilkorga lekarzy przed tzw. 
hejtem, czyli szkalującymi ich wpisami 
w internecie. Przypominam o możli-
wości codziennego kontaktu z biurem 
Rzecznika Praw Lekarzy i o możliwości 
uzyskania pomocy.

Rok 2016 zapisał się w pamięci 
m.in. dzięki Nadzwyczajnemu Kra-
jowemu Zjazdowi Lekarzy. W dniach 
13 i 14 maja 2016 delegacja naszej izby - 
dr Marzenna Plucińska, dr Jacek Kotuła, 
dr Wojciech Perekitko, dr  Krzysztof 
Lubecki, dr Mariusz Witczak oraz 
dr Włodzimierz Janiszewski - uczest-
niczyła w Nadzwyczajnym XIII Kra-
jowym Zjeździe Lekarzy. Obrady 
poprzedziła długa dyskusja na temat 
autonomii   lekarzy dentystów we 
wspólnym samorządzie zawodowym 
lekarzy i lekarzy dentystów. Pojawiały 
się też głosy o konieczności utworzenia 
odrębnego samorządu lekarzy denty-
stów. Swoje stanowiska w tej sprawie 
przedstawiały wszystkie okręgowe rady 
lekarskie, w większości wypowiadając 
się za koniecznością utrzymania jed-
nego wspólnego samorządu. Uchwałę 
takiej treści podjęła także Okręgowa 
Rada Lekarska w Zielonej Górze. Istotne 
jest to, że z większości okręgowych izb 
lekarskich spłynęły informacje o dobrej 
współpracy lekarzy i lekarzy dentystów. 
Dyskusja zjazdowa i podjęte na zjeździe 
uchwały także potwierdziły wolę więk-
szości z nas, by nadal funkcjonować 
w obrębie jednego samorządu lekarzy 
i lekarzy dentystów. W mojej ocenie 
rozdział samorządu nie przyniósłby 
korzyści ani lekarzom ani lekarzom 
dentystom. Odbyta dyskusja na pewno 
przyczyni się do wypracowania jeszcze 
lepszego modelu współpracy i posza-
nowania odrębności zawodu lekarza 
dentysty we wspólnym samorządzie 
zawodowym.

W 2016 roku wiele ważnych wyda-
rzeń dotyczących ochrony zdrowia 
miało miejsce w Zielonej Górze. 

8  czerwca 2016 roku w auli Rekto-
ratu Uniwersytetu Zielonogórskie-
go odbyło się uroczyste podpisanie 
listu intencyjnego „Partnerstwo dla 
Wolontariatu”. Jednym z sygnatariu-
szy listu jest Okręgowa Izba Lekarska 
w Zielonej Górze. Celem inicjatywy 
jest utworzenie  poradni dla młodzie-
ży, których zadaniem będzie objęcie 
pomocą psychologiczną, terapeutyczną 
i wychowawczą dzieci i młodzieży oraz 
udzielenie wsparcia i pomocy młodym 
mieszkańcom naszego województwa. 
Lubuskie jest województwem o najwięk-
szym wskaźniku samobójstw w grupie 
dzieci i  młodzieży, stąd konieczność 
podjęcia takich działań. Przy okazji 
podpisania listu intencyjnego odbyła 
się debata z udziałem rzecznika praw 
obywatelskich dr. Adama Bodnara na 
temat zagwarantowania obywatelom 
dostępu do opieki zdrowotnej - zgodnie 
z zapisami konstytucyjnymi. 18 czerwca 
również w pomieszczeniach Uniwersy-
tetu Zielonogórskiego odbyła się pierw-
sza w kraju konferencja „Rola lekarza 
rodzinnego w opiece koordynowanej”. 
W konferencji zorganizowanej przez 
Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ 
wzięli udział przedstawiciele lekarzy 
rodzinnych z  naszego województwa 
i z kraju, konsultant krajowy ds. 
medycyny rodzinnej, wicewojewoda 
lubuski, przedstawiciele centrali NFZ, 
przedstawiciele ministerstwa zdrowia. 
Przedstawiano projekty modelu opieki 
koordynowanej, prowadzonej przez 
lekarza rodzinnego. Do dziś pozo-
staje to w fazie pilotażu i konsultacji 
społecznych.

Na kolejnym posiedzeniu Okręgowej 
Rady Lekarskiej w dniu 23 czerwca 
2016 roku powołano nową Radę Fun-
dacji „Eskulap” w składzie dr Irena 
Kasprowiak, dr n. med. Marzenna 
Plucińska i dr Agnieszka Szumkowska. 
Rada fundacji powołała nowy zarząd 
w składzie: prezes zarządu dr n. med. 
Mariusz Witczak, członkowie zarządu: 
dr Antoni Ciach i dr Wojciech Perekit-
ko. Na posiedzeniu w dniu 15 września 

2016 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do porozumie-
nia o współpracy w ramach projektu 
Akademia Pacjenta. Sygnatariuszami 
porozumienia są fundacja Black But-
terflies, Lubuski Oddział Wojewódzki 
NFZ, OIL w Zielonej Górze i OIPiP 
w Zielonej Górze. 

Na posiedzeniu w dniu 3 listopada 
2016 r. Okręgowa Rada Lekarska podjęła 
uchwałę o upoważnieniu Prezesa do 
prowadzenia dalszych negocjacji w celu 
podpisania umowy grupowego ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej 
lekarzy OIL w Zielonej Górze. 

Przypomnę Państwu, że już w latach 
1997-2005 - w czasie, gdy pełniłem 
funkcję Prezesa Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Zielonej Górze - funkcjonowało 
ubezpieczenie OC dla lekarzy i lekarzy 
dentystów i było dobrze oceniane przez 
koleżanki i kolegów. W tamtych latach 
nie było obowiązku posiadania ubez-
pieczenia, kwoty gwarancyjne były 
znacznie niższe - około 25000 - 30000 
zł, a naszymi partnerami ze strony firm 
ubezpieczeniowych były Inter Polska, 
PZU i nieistniejące już PTU (Polskie 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe).

W roku 2016 przeprowadziłem 
szereg rozmów i negocjacji w sprawie 
ubezpieczenia grupowego i ostatecznie 
w dniu 9 grudnia podpisałem w imieniu 
członków Okręgowej Izby Lekarskiej 
w  Zielonej Górze umowę, dotyczącą 
ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej lekarzy, z Sopockim Towa-
rzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia 
SA. Po wielomiesięcznych negocjacjach 
oraz dyskusjach na posiedzeniach 
Okręgowej Rady Lekarskiej udało się 
rzecz całą pomyślnie sfinalizować. 
Wszyscy Państwo - członkowie naszej 
izby lekarskiej posiadający uregulowane 
na bieżąco składki członkowskie - macie 
możliwość od grudnia 2016 roku korzy-
stania z tego ubezpieczenia propono-
wanego przez naszą izbę lekarską. Jest 
to ubezpieczenie obowiązkowe, suma 
ubezpieczenia jest ustalona w rozporzą-
dzeniu Ministra Finansów z 22 grudnia 
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2011 roku i wynosi 350 0000 euro na 
wszystkie zdarzenia i 75 000 euro na 
jedno zdarzenie. 

Składka za kwotę ubezpieczenia 
obowiązkowego opłacona zostaje przez 
OIL w Zielonej Górze w ramach uisz-
czanej przez Państwa składki członkow-
skiej, a przystąpienie do ubezpieczenia 
następuje w dniu po zakończeniu 
poprzedniego ubezpieczenia. Jesteśmy 
drugą w kraju - po warszawskiej - izbą 
lekarską, która proponuje takie ubez-
pieczenie swoim członkom.

Dodatkowo wynegocjowałem moż-
liwość uzupełniającego ubezpieczenia 
dla naszych członków na wyższą kwotę 
niż obowiązkowa na specjalnych pre-
ferencyjnych warunkach. Osoby, które 
chcą skorzystać z takiej możliwości, 
mogą wybrać odpowiedni wariant 
i wtedy dopłacają za ubezpieczenie 
powyżej 350 000 euro we własnym 
zakresie kwotę znacznie niższą niż 
w  ogólnie obowiązujących taryfika-
torach. Ubezpieczenie obowiązkowe 
od odpowiedzialności cywilnej zobo-
wiązani są posiadać wszyscy lekarze 
wykonujący działalność leczniczą 
w  ramach działalności gospodarczej. 
Koleżanki i koledzy zatrudnieni na 
umowach o pracę, umowach zleceniach 
lub umowach o dzieło, którzy  nie mają 
obowiązku posiadania ubezpieczenia 
obowiązkowego, mogą w ramach 
opłacanej składki członkowskiej sko-
rzystać z ubezpieczenia dobrowolnego 
OC lekarza i lekarza dentysty z kwotą 
gwarancyjną 300 000 zł na jedno i na 
wszystkie zdarzenia w STU ERGO 
Hestia. Również za to ubezpieczenie 
składkę za lekarzy i lekarzy dentystów 
uiszcza nasza izba lekarska. W 2018 r. 
wynegocjowałem również możliwość 
ubezpieczenia dobrowolnego w ramach 
składki członkowskiej dla lekarzy pro-
wadzących działalność gospodarczą 
w ramach POZ.

Przypomnę, że obsługą ubezpieczeń 
w OIL w Zielonej Górze zajmuje się 
Pani Brygida Olszewska, istnieje także 
możliwość zawarcia ubezpieczenia 
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on line. Link do strony obsługującej 
ubezpieczenie  znajduje się na stronie 
internetowej naszej izby. On line można 
przeprowadzić całą procedurę ubez-
pieczenia, łącznie z wydrukowaniem 
certyfikatu potwierdzającego zawarcie 
umowy ubezpieczeniowej.

W roku 2017 planowaliśmy zakoń-
czenie inwestycji związanej z zago-
spodarowaniem wolnostojącej działki 
znajdującej się w bezpośrednim sąsiedz-
twie naszej siedziby. W 2016 roku 
wstrzymałem tę inwestycję ze względu 
na dyskusje dotyczące zmiany siedziby 
izby na większy budynek. Na wniosek 
Okręgowej Rady Lekarskiej i Prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej wspólnie 
z koleżankami i kolegami z prezydium 
oglądaliśmy budynek przewidziany 
do zakupu, jednak koszty zakupu 
wraz z modernizacją okazały się zbyt 
wysokie. Dyskusja nad koniecznością 
zmiany siedziby na większą wyniknęła 
z konieczności przejmowania i archi-
wizowania dokumentacji medycznej 
po zmarłych lekarzach, a obecnie 
wprowadzone przepisy nakazują 
dodatkowo przejmowanie dokumen-
tacji od wszystkich lekarzy, którzy 
zakończyli prowadzenie działalności 
gospodarczej i wyrażą chęć przekazania 
dokumentacji do izby. Wobec rezygnacji 
z zakupu nowej siedziby w roku 2017 
umieszczono na stronie internetowej 
ogłoszenie zapraszające do zgłaszania 
ofert na budowę parkingu. Dokonano 
wyboru oferty, prace miały ruszyć latem 
2017 roku. Niestety, firma wybrana 
do realizacji zadania nie przystąpiła 
do prac. W styczniu 2018 r. wybrałem 
kolejnego wykonawcę firmę AC-BUD 
i w dniu dzisiejszego zjazdu inwestycja 
związana z zagospodarowaniem tere-
nu otaczającego budynek izby wraz 
z budową parkingu została zakończona. 
Dla nowych władz izby pozostaje do 
podjęcia decyzja o rozbudowie obec-
nego budynku i  powiększeniu izby 
o archiwum bądź podpisania umowy 
na prowadzenie archiwum przez firmę 

zewnętrzną. W roku 2017 i 2018 pro-
wadzono już negocjacje w tej sprawie 
z firmami zewnętrznymi.

Szanowni Państwo!
W mijającej kadencji nie zapomina-

liśmy o naszych nestorach, mistrzach 
i nauczycielach. Organizowane były 
spotkania dla emerytów i rencistów, 
w tym spotkania wigilijno-opłatkowe. 
W 2017 i 2018 r. zorganizowano wyjazdy 
dla tej grupy naszych kolegów, o których 
była już mowa we wcześniejszej części 
sprawozdania.

W okresie objętym sprawozdaniem 
wspierano także różne formy aktywno-
ści pozazawodowej.

Kontynuowała działalność Komisja 
Kultury, organizując wyjścia do teatru 
i filharmonii.

W ramach koła „Fotokrates” pro-
wadzono kursy z zakresu fotografii 
cyfrowej, warsztaty fotograficzne. 
Tradycyjnie w karnawale odbywał się 
Bal Lekarza. Corocznie organizowano 
turnieje tenisa ziemnego – halowy i na 
kortach ziemnych - oraz ogólnopolski 
winobraniowy turniej tenisowy.

W dniu 11 stycznia 2015 roku odbyły 
się w Drzonkowie I Halowe Mistrzostwa 
Ziemi Lubuskiej w Tenisie Lekarzy, 
a w dniach 10-13 marca 2016 roku odby-
ły się na kortach w Drzonkowie XIX 
Halowe Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Tenisie Ziemnym. Co roku gościliśmy 
najlepsze zawodniczki i zawodników 
z całej Polski, a dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu organizatorów - tu 
największe słowa uznania należą się 
Panu dr. Józefowi Safianowi – turnieje 
organizowane w Zielonej Górze wpi-
sane są na stałe do kalendarza imprez 
Polskiego Towarzystwa Tenisowego 
Lekarzy i cieszą się dobrą renomą. 
W  związku z tym powierzono nam 
organizację największej imprezy teniso-
wej Mistrzostw Polski Lekarzy w tenisie 
na kortach ziemnych, które odbędą się 
w maju 2018r. Sprawy organizacyjne 
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turnieju są już praktycznie dopięte na 
ostatni guzik.

Nasi koledzy lekarze tenisiści odno-
szą nadal wspaniałe sukcesy na impre-
zach rangi ogólnopolskiej oraz na 
imprezach międzynarodowych, o czym 
na bieżąco informuje biuletyn „Doktor”. 

Od wiosny 2016 roku ponownie 
istnieje w naszej izbie możliwość 
wykupienia karty Multi Sport na pre-
ferencyjnych warunkach, a od 2016 
roku funkcjonuje nowa strona inter-
netowa naszej izby w zmienionej szacie 
graficznej, na bieżąco aktualizowana 
z licznymi przydatnymi informacjami .

Szanowni Państwo!
Na zakończenie chciałbym wyra-

zić uznanie dla wszystkich koleżanek 
i kolegów, którzy - mimo licznych 
obowiązków zawodowych i rodzin-
nych - znajdują czas, chęć i siły do 
pracy na rzecz naszego samorządu. 

Bez ich pomocy i zaangażowania wielu 
zamierzeń nie udałoby się zrealizować.

Doroczne sprawozdanie byłoby 
niepełne, gdyby nie zawierało wyrazów 
uznania dla pracowników naszego 
biura. Przypomnę, że od 2017 obsada 
kadrowa zwiększyła się o jednego pra-
cownika. Na wniosek Pani mecenas 
Elżbiety Jędrasiak, zgodny z nowym 
regulaminem funkcjonowania biur 
sądów lekarskich, od stycznia 2017 roku 
zatrudniono pracownika do prowadze-
nia biura sądu lekarskiego. Obecnie 
skład personalny biura Okręgowej Izby 
Lekarskiej to: Kierownik - mgr Graży-
na Sosiewicz, Pani Barbara Zawadzka, 
księgowa Teresa Gontowicz, Pan Marcin 
Kaszuba, Pani Brygida Olszewska i Pani 
Aniela Romanowska, która zastąpiła 
Pana Marcina Senkowskiego w biurze 
Okręgowego Sądu Lekarskiego. Obsługa 
Prawna to trzy Panie Mecenas: Anna 
Cieślak, Ewa Hassa, Elżbieta Jędrasiak.

Obsługą informatyczną od lat 
zajmuje się nieoceniony Pan Łukasz 

Pabierowski. Wszystkim Państwu 
dziękuję za fachowość, kompetencję, 
zaangażowanie!

Szanowni Państwo!
Dzisiejszy zjazd kończy VII kaden-

cję. Pozostaje mi tylko życzyć dobrych 
decyzji i sprawnych wyborów władz na 
VIII kadencję. Na koniec jeszcze raz 
dziękuję wszystkim, z którymi miałem 
przyjemność i zaszczyt współpracować 
przez 20 lat pełnienia zaszczytnych 
funkcji w samorządzie lekarskim 
w Zielonej Górze.

Mariusz Paweł Witczak
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SPRAWOZDANIE Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej  

w Zielonej Górze 
za okres 01.01.2014 r. - 07.04.2018 r.

I. W przedstawianym okresie, tj. od 
dnia 01.01.2014r. do dnia 31.03.2018 r. 
Rzecznicy prowadzili łącznie 345 
postępowań, w tym zakończono ogó-
łem 320 spraw. 

II. Różnicując skargi według rodza-
ju przewinienia, dotyczyły one:
Błąd organizacyjny - w 2 przypadkach; 
Brak należytej staranności lekarza 
 - w 179 przypadkach;
Poświadczenia nieprawdy 
 - w 20 przypadkach;
Nieetycznego zachowanie lekarza 
 - w 93 przypadkach; 
Konfliktu między lekarzami 
 - w 6 przypadku;
Naruszenia praw chorych psychicznie 
 - w 3 przypadkach;
Innych przyczyn - w 42 przypadkach.

III. Rozpatrywane skargi dotyczyły:
Anestezjologia i intensywna terapia 
 - w 1 przypadku;
Biegli sądowi orzecznicy ZUS 
 - w 14 przypadkach;
Chirurgii ogólnej - w 15 przypadkach;
Chirurgia stomatologiczna 
 - w 2 przypadkach;
Chorób wewnętrznych 
 - w 73 przypadkach;
Ginekologii - w 17 przypadkach; 
Medycyna pracy - w 2 przypadkach;
Medycyna ratunkowa - w 1 przypadku;
Neurologii - w 14 przypadkach;
Okulistyka - w 3 przypadkach;

Onkologia dorosłych i dzieci 
 - w 2 przypadkach;
Patomorfologii - w 1 przypadku;
Pediatrii - w 8 przypadkach;
Położnictwa - w 14 przypadkach;
Protetyki stomatologicznej 
 - w 23 przypadkach;
Psychiatrii - w 16 przypadkach; 
Stomatologii zachowawczej 
 - w 1 przypadku;
Stomatologia zachowawcza (dzieci i 

dorośli) - w 21 przypadkach;
Traumatologia i ortopedia 
 - w 19 przypadkach;
Traumatologia i ortopedia dziecięca 
 - w 3 przypadkach; 
Innych spraw - w 95 przypadkach.

W okresie objętym sprawozdaniem 
zakończono ogółem 320 postępowań.  
W 113 przypadkach odmówiono 
wszczęcia postępowania, w 139 przy-
padkach postępowanie umorzono, 
zaś w 47 przypadkach zakończono je 
w inny sposób. 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzial-
ności Zawodowej skierował do Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego 21 wniosków 
o ukaranie.

W 36 przypadkach przekazano 
zażalenia do Okręgowego Sądu Lekar-
skiego, w 13 przypadkach na posta-
nowienie o odmowie wszczęcia, zaś 
w  15 przypadkach na postanowienie 
o umorzeniu postępowania wyjaśniają-
cego. W 4 przypadkach Okręgowy Sąd 
Lekarski uchylił postanowienia Okrę-
gowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej.

Obecnie w toku prowadzonych jest 
61 spraw, w tym nowo zarejestrowanych 
jest 21 spraw, w 4 z nich Okręgowy  
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej oczekuje na opinię biegłego, 3 z nich 
są zawieszone z uwagi na toczące się 
równolegle postępowania karne prze-
ciwko konkretnym lekarzom.

W okresie ostatniej kadencji zaob-
serwowano znaczny wzrost napływają-
cych skarg (w roku 2014 wpłynęły 95 
skargi, w roku 2015 - 93 skargi, w roku 
2016 r. - 81, w roku 2017 r. – 55, zaś na 
dzień 03.04.2018 r. odnotowano wpływ 
21 skarg).

Większość skarg wpływających 
do Biura Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej jest 
dobrze przygotowanych pod wzglę-
dem merytoryczno-formalnym, co 
świadczyć może o udziale prawników 
w sporządzaniu tychże skarg.

Nadto Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej wskazuje, 
iż w przedstawionym okresie wzrosła, 
w sposób znaczny, liczba skarg wpływa-
jących do Rzecznika za pośrednictwem 
Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Okręgowy Rzecznik Odpowie-
dzialności Zawodowej współpracuje 
z 8 Zastępcami; pragnę podkreślić, iż 
wszyscy Zastępcy aktywnie uczestni-
czyli przy prowadzeniu spraw.

Kończąc, pragnę serdecznie podzię-
kować za współpracę wszystkim Moim 
Zastępcom, którzy z dużym zaangażo-
waniem brali udział w prowadzonych 
postępowaniach, pomimo własnej pracy 
i aktywności zawodowej, a także pra-
cownikom Biura Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej za 
sumienność i codzienny wkład w dobrą 
organizację pracy Biura.

Dziękuje także obecnemu Preze-
sowi Okręgowej Rady Lekarskiej dr. 
Mariuszowi Pawłowi Witczakowi za 
zaoferowaną i zrealizowaną pomoc przy 
organizacji Biura Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
lek. med. Piotr Dorocki
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Sprawozdanie Okręgowego Sądu Lekarskiego  
w Zielonej Górze za okres 01.01 2014 - 31.12. 2017

W okresie 2014-2017 do Okręgo-
wego Sądu Lekarskiego w Zielonej 
Górze wpłynęło łącznie 77 spraw 
z  zakresu odpowiedzialności zawo-
dowej lekarzy, 20 spraw dotyczy-
ło wniosku o ukaranie lekarza, 56 
spraw dotyczyło rozpatrzenia zażaleń 
na postanowienia Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej , 
jedna sprawa zakończyła się mediacją.

W okresie VII kadencji sąd prowadził 
łącznie 95 spraw, z czego zakończono 92 
natomiast 3 sprawy przeszły do rozpa-
trzenia na rok następny 2018 .

W latach 2014-2017 Okręgowy Sąd 
Lekarski ukarał 12 lekarzy z zastosowa-
niem kary upomnienia, w tym wobec 
jednego lekarza zastosował częściowe 
uniewinnienie, w stosunku do 4 leka-
rzy postępowania zostały zakończone 
uniewinnieniem, 2 lekarzy otrzymało 
kary nagany, w stosunku do 3 lekarzy 
postępowanie zakończono umorze-
niem, natomiast wobec jednego leka-
rza sąd zastosował karę ograniczenia 
zakresu czynności w wykonywaniu 
zawodu lekarza. 

We wszystkich sprawach doty-
czących rozstrzygnięcia zażaleń na 

postanowienia OROZ Sąd Lekarski 
orzekł o utrzymaniu w mocy decyzji 
Rzecznika, tj. w 50 sprawach, natomiast 
w 4 postanowienia zostały uchylone 
i  sprawy zostały Rzecznikowi zwró-
cone celem kontynuacji postępowania 
wyjaśniającego.

Rozpatrywane w latach 2014-2017 
sprawy o ukaranie lekarzy dotyczyły 
błędów w sztuce medycznej, nieetycz-
nego zachowania, prowadzenia doku-
mentacji medycznej.

Okręgowy Sąd Lekarski w latach 
2014-2017 zorganizował dla swoich 
członków 6 szkoleń mających na celu 
podniesienie kwalifikacji orzeczniczych.

W okresie objętym sprawozdaniem 
w Okręgowym Sądzie Lekarskim praco-
wało 16 sędziów, pragnę podkreślić, iż 
wszyscy sędziowie aktywnie angażowali 
się w pracę sądu.

Kończąc, pragnę serdecznie podzię-
kować wszystkim członkom Okręgowe-
go Sądu Lekarskiego za duże zaanga-
żowanie i sumienność w wykonywaniu 
powierzonych obowiązków, pomimo 
własnej - angażującej czasowo - pracy 
zawodowej.

Halina Łazaruk
Wiceprzewodnicząca Okręgowego 

Sądu Lekarskiego 
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Protokół z posiedzenia Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze

Zielona Góra, 27.03.2018

W dniu 27.03.2018 r. odbyło się 
posiedzenie Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej, na którym obecni byli:

Agnieszka Szumkowska,
Przemysław Kwiatkowski,
Mariusz Warchoł.

Komisja stwierdziła:

Dokumentacja z posiedzeń Pre-
zydium i Rady prowadzona jest 
prawidłowo.

Dofinansowanie staży specjaliza-
cyjnych wypłacane było w miarę posia-
danych środków w pełnej wysokości 
40.350,00 zł dla 50 lekarzy w roku 2017.

Wypłacono zasiłki z tytułu urodze-
nia dziecka dla 39 lekarzy w wysokości 
19.500,00 zł.

Wypłacono 11 zasiłków losowych 
w wysokości 10.495,00 zł.

Komisja sprawdziła spłacalność 
zaległych składek członkowskich. Zale-
głości za ostatnie cztery lata wynoszą 
344.379,24 zł, z czego 149.270,00 za 
2017 r.

Zaległości są na poziomie:
za 2014 r. - 32.660,00 (109 osób)
za 2015 r. - 60.041,00 (148 osób)
za 2016 r. - 102.408,24 (190 osób)
za 2017 r. - 149.270,00 (304 osoby)
-----------------------------------------
Razem        344.379,24

Koszty czynności przejętych przez 
Samorząd Lekarski od organów admi-
nistracji państwowej zostały zrefundo-
wane w wysokości ok. 25.5 % (koszty 
293.106,89 zł, zwrot 74.608,41).

Komisja zwróciła uwagę na duże 
koszty biura OROZ i OSL, a mały zwrot 
z Ministerstwa Zdrowia .

Na rachunkach bankowych i w kasie 
na dzień 31.12.2017 było 729.230,59 zł.

Po sprawdzeniu dokumentacji 
Fundacji Eskulap stwierdziliśmy, że 
działa ona zgodnie ze statutem i doku-
mentacja za rok 2017 była prowadzona 
prawidłowo. Sprawozdanie Fundacji 
Eskulap za rok 2016 zostało wysłane 
do Ministerstwo Zdrowia.

Na potrzeby Izby Lekarskiej zaku-
piono w 2017 r. środki trwałe o wartości 
18.652,96 zł:

- zestaw komputerowy 4.268,00 /OSL/ 
- projektor 1.945,00 /aula/
- kserokopiarka 3.999,96 oraz
- 2 laptopy o wartości 8.440,00.

Zatrudnienie:
- pracownicy biurowi - 4,375 etatu;

- biuro OROZ pracownik na 1  etat 
oraz Kancelaria Prawna (umowa 
zlecenie);

- Kancelaria Okręgowego Sądu Lekar-
skiego - pracownik na 1/2 etatu oraz 
Kancelaria (umowa zlecenie);

- zewnętrzna obsługa prawna - Kan-
celaria (umowa zlecenie);

- informatyk (umowa zlecenie)
Wśród zatrudnionych są 4 osoby 

z orzeczonym stopniem niepełno-
sprawności – zwrot z PFRON - za rok 
45.900,00.

W roku 2017 rozsyłano ponownie 
informację o wzroście składki człon-
kowskiej. Część zaległości wynika 
z  opłacania przez członków składki 
w starej wysokości (40 zł), brak infor-
macji o wyrejestrowaniu działalności po 
przejściu na emeryturę oraz przejście na 
kontrakty - zaprzestanie opłaty składki 
przez pracodawcę. Część zaległości 
w latach ostatniej kadencji została 
ściągnięta przy pomocy Kancelarii 
Adwokackiej Anny Cieślak.

W dalszym ciągu obowiązuje umo-
wa na wynajem pomieszczeń biurowych 
z TU INTER-POLSKA.

W 2017 roku nie realizowano budo-
wy parkingu przy OIL - inwestycja 
przeszła na 2018 rok.

Wprowadzono ubezpieczenie 
OC dla lekarzy w ramach składki 
członkowskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja 
wnioskuje o udzielenie absolutorium 
Okręgowej Radzie Lekarskiej.

Za Okręgową Komisję Rewizyjną 
Przewodnicząca OKR
Agnieszka Szumkowska
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PRELIMINARZ Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze na 31.12.2017 rok

OIL 2017 OROZ 2017 SĄD 2017 REJESTR 
2017 PWZ 2017 PLAN 2017 WYKONA-

NIE 31.12.2017

PRZYCHODY 1 385 250,00 1 385 250,00 1 266 960,19

Składki członkowskie 1 150 000,00 1 150 000,00 1 059 280,00

Opłaty za rejestrację gabinetów 10 000,00 10 000,00 12 484,00

Refundacja budżet UM 25 000,00 25 000,00 22 201, 63

Ministerstwo Zdrowia 100 000,00 100 000,00 74 608,41

Wynajem Inter Polska 24 000,00 24 000,00 24 000,00

Wynajem sali 5 000,00 5 000,00 6 600,00

Sponsoring Inter Polska 6 700,00 6 700,00 6 738,41

PFRON zwrot 44 550,00 44 550,00 42 278,40

Ogłoszenia 2 000,00 2 000,00 1 793,28

Sport dofinansowanie 10 000,00 10 000,00 4 000,00

Inne 3 000,00 3 000,00 2 351,82

Koszty OROZ i OSL 1 100,00

Odsetki od lokaty 3 000,00 3 000,00 5 774,24

Szkolenia dofinansowane z NIL 2 000,00 2 000,00 3 750,00

Razem 1 385 250,00 1 385 250,00 1 266 960,19

KOSZTY 2017 1 460 000,00 173 650,00 95 630,00 49 820,00 25 200,00 1 804 300,00

Wykonanie 31.12.2017 980 792,44 145 045,28 78 851,40 45 471,20 23 639,0 1 273 899,33

1. Materiały i energia 41 600,00 7 100,00 3 600,00 5 600,00 2 100,00 60 000,00

Wykonanie 31.12.2017 27 954,05 2 473,35 1 747,41 1 260,11 35 533,67

2. Usługi obce 102 500,00 84 450,00 40 350,00 6 200,00 3 900,00 237 400,00

Wykonanie 31.12.2017 77 944,16 66 121,62 31 138,80 6 085,89 3 454,86 184 745,33

3. Wynagrodzenia 271 800,00 67 300,00 39 600,00 34 400,00 17 300,00 430 400,00

Wykonanie 31.12.2017 271 740,15 65 274,68 38 445,76 17 071,48 426 675,02

4. Pozostałe koszty w tym 1 003 100,00 9 500,00 8 380,00 320,00 200,00 1 021 500,00

Wykonanie 31.12.2017 560 977,84 5 824,66 3 533,64 308,38 158,92 570 803,44

Ogółem 1 460 000,00 173 650,00 95 630,00 49 820,00 25 200,00 1 804 300,00

Przychody - koszty -419 050,00 -6 939,14

Plan wydatków na 2017 
 parking        - 250 000,00 wyk. 0,00
 środki trwałe - sprzęt komputerowy -   10 000,00 wyk. 18 652,96 środki przesunięte z wyposażenia 10 000,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2017   - 121 423,52 - rachunek bankowy
        - 600 000,00 - lokata bankowa
        -      7 807,07 - kasa
        Razem: - 729 230,59
Plan na 2018 rok
 parking         - 260 000,00
 środki trwałe       -   20 000,00
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Sprawozdanie Kadencyjne Rzecznika Praw Lekarza  
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze 

za okres od dnia 01.04.2014 r. do dnia 31.03.2018 r.

Rzecznik Praw Lekarza Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze 
w  okresie od dnia 01.01.2014  r. do 
dnia 31.03.2016 r. prowadził łącznie 
15 spraw, z czego 5 wpłynęło w 2015 r., 
w 2016 r. wpłynęły 3 sprawy, w 2017 r. 
wpłynęło 5 spraw, na dzień 03.04.2018 
r. Rzecznik odnotował wpływ 2 sprawy.

Sprawy, z którymi zgłosili się do 
Rzecznika lekarze, dotyczyły:
• usunięcia wpisów umieszczonych na 

portalu internetowym www.forum.
gazeta.pl oraz portalu internetowym 
www.znanylekarz.pl, które to wpisy 
naruszały dobra osobiste tychże 
lekarzy;

• zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwa-
rzania danych osobowych lekarzy 
na portalu internetowym www.
znanylekarz.pl;

• usunięcia danych osobowych leka-
rzy ze zbioru danych osobowych 
- ,,znanylekarz”;

• udzielenia lekarzom informacji w 
trybie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2015, poz. 2135) 
przez spółkę Znany Lekarz Sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie;

• zajęcia przez Rzecznika stanowiska 
w  sprawie artykułu szkalującego 
dobre imię lekarza, zawierającego 
nieprawdziwe informacje;

• wsparcia lekarza stomatologa i udzie-
lenia informacji w sprawie stosowa-
nych przez NFZ formach kontroli 
świadczeniodawcy, prowadzającej 
do podważania prawdziwości i wia-
rygodności dokumentacji medycznej 
prowadzonej przez tegoż lekarza 
i żądania przez NFZ zwrotu otrzy-
manej refundacji;

• wsparcia lekarza stomatologa w związku 
z kradzieżą dokumentacji medycznej  
z gabinetu stomatologicznego tegoż 
lekarza;

• wsparcia lekarza w związku z mob-
bingowaniem jego osoby przez 
prokuratora;

• udzielenia lekarzowi informacji 
w związku z wątpliwościami w zakre-
sie interpretacji przepisów ustawy 
o POZ w zakresie nadzoru nad leka-
rzem nieposiadającym kwalifikacji;

• usunięcia negatywnej opinii zawie-
rającej nieprawdziwe informacje na 
temat lekarza, znajdującej się na por-
talu internetowym ,,Google Maps”;

• wsparcia lekarzy w konflikcie z innym 
lekarzem;

wsparcia lekarzy rezydentów w związku 
z wypowiadaniem klauzuli opt-out  
i ustalaniem warunków pracy.

W okresie objętym sprawozdaniem, 
po pisemnym wezwaniu AGORY S.A.. 
z siedzibą w Warszawie – administra-
tora portalu www.forum.gazeta.pl, do 

usunięcia wpisów naruszających dobra 
osobiste lekarzy, administrator usunął 
z forum portalu Gazeta.pl wszyst-
kie wypowiedzi objęte zgłoszeniem 
Rzecznika. Tym samym zaprzestano 
naruszania dóbr osobistych wniosku-
jących lekarzy. 

W przypadku zaś spółki Znany 
Lekarz Sp. z o.o. z siedzibą w Warsza-
wie, Rzecznik napotkał nieuzasadniony 
opór ze strony Zarządu ww. spółki 
zarówno w zakresie usunięcia wpisów 
naruszających dobra osobiste lekarzy 
na portalu internetowym www.zna-
nylekarz.pl, jak i w zakresie usunięcia 
danych osobowych tychże lekarzy ze 
zbioru danych osobowych - ,,znany-
lekarz”. Po ponownym wezwaniu ww. 
podmiotu do usunięcia wskazanych 
wpisów, Zarząd spółki poinformował, iż 
nie może usunąć z serwisu wskazanych 
komentarzy, albowiem zgodnie z obo-
wiązującą u nich procedurą, lekarz ma 
możliwość samodzielnego zgłoszenia 
nadużycia do konkretnych komentarzy 
za pomocą przycisku ,,zgłoś nadużycie”, 
który znajduje się przy każdej opinii. 
Jednakże spółka zadeklarowała, iż 
moderatorzy ponownie zweryfikują 
opinię, po uprzednim zgłoszeniu 
nadużycia bezpośrednio przez lekarzy. 

Jednocześnie spółka Znany Lekarz 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
udzieliła Rzecznikowi odpowiedzi 
na wszystkie zawnioskowane przez 
Rzecznika pytania w zakresie praw 
przysługujących lekarzom z ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych.

Dziękuję obecnemu Prezesowi 
Okręgowej Rady Lekarskiej lek. med. 
Mariuszowi Pawłowi Witczakowi za 
zaoferowaną i zrealizowaną pomoc 
przy organizacji Biura Rzecznika Praw 
Lekarza w Zielonej Górze.

Bożena Mospan
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Sprawozdanie z działalności  
Komisji Kształcenia  

Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze 
za rok 2017 r.

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów OIL  

w Zielonej Górze - 07.04.2018 r.

Zielona Góra, 20.03.2018 r.
Komisja Kształcenia VII kadencji 

pracowała w składzie: 
przewodnicząca - dr n. med. Marzen-
na Plucińska,
z-ca przewodniczącej - lek. Bożena 
Mospan,
sekretarz - lek. Lidia Kardowska,
dr n. med. Małgorzata Jankowska-Kuc,
lek. dent. - Danuta Sorochan-Olszak,
lek. Małgorzata Wierzbicka-Ciach,
dr n. med. Jędrzej Bandurski,
lek. Włodzimierz Janiszewski.

Komisja:
• zaopiniowała wnioski o dofinanso-

wanie z funduszu dla lekarzy w trak-
cie specjalizacji - zaakceptowano 
pozytywnie 50 wniosków na kwotę 
40.350 zł;

• opiniowała wnioski o potwierdzeniu 
spełniania warunków do prowadze-
nia szkoleń oraz o przyznanie punk-
tów edukacyjnych dla podmiotów 

prowadzących kształcenie na terenie 
naszej Izby;

• potwierdzała aktywności edukacyjne 
wynikające z obowiązku doskonale-
nia zawodowego i sumowała punkty;

• nadzorowała prawidłowy przebieg 
stażu podyplomowego lekarzy;

• organizowała i współorganizowała 
kursy i warsztaty dla lekarzy i lekarzy 
dentystów.
Przewodnicząca Komisji Kształcenia 

Marzenna Plucińska

Zestawienie szkoleń rok 2017
Leczenie ran - Anna Pacewicz 

19.01.2017 r.
Co nowego w tyreologii? - dr n. med. 

Mariusz Pawła Witczak 16.02.2017 r.
,,Praktyczne aspekty ochrony danych 

osobowych w placówce medycznej” 
- 02.03.2017 Ewa Hassa.

„„Kontrola cukrzycy bez kompromisu” 
20.03.2017 r.

Rotac ja  opioidów w pra k t yce” 
30.03.2017 r.

„Nadciśnienie tętnicze i zmiany niedo-
krwienne w EKG wraz z interpreta-
cją”. 30.03.2017 r.

Wa r s z t a t y  D i a b e t o l o g i c z n e , 
04.04.2017 r.

Przychodzi prokurator do lekarza. 
Przychodzi lekarz do prokuratora. 
- dr Krzysztof Kordel 08.04.2017 r.

Z teki rzecznika odpowiedzialności 
zawodowej - mecenas Ewa Hassa 
20.04.2017 r.

Uzależnienia stare i nowe - dr Włodzi-
mierz Janiszewski 18.05.2017 r.

„Farmakoterapia bólu – nowe możliwo-
ści terapeutyczne” 22.05.2017r.

„Warsztaty z podstawowych tech-
nik anestezji pod kontrolą usg” 
03.06.2017 r.

Kurs i warsztaty EKG - dr n. med. 
Marzenna Plucińska 08.06.2017 r.

„Podnoszenie kompetencji kadr 
medycznych uczestniczących w reali-
zacji profilaktycznej opieki psychia-
trycznej, w tym wczesnego wykrywa-
nia objawów zaburzeń psychicznych 
13-15.10.2017 r.

„Pacjent uzależniony – problem częsty 
i niedoceniany” 28.10.2017 r.

„ Leczenie depresji w przebiegu z lękiem 
i bezsennością w gabinecie lekarza 
POZ.” 07.11.2017 r.

Rola i zadania służby zdrowia w reali-
zacji procedury „Niebieska Karta” 
15.11.2017 r.

Pierwsze spotkanie z Ogólnym Roz-
porządzeniem o Ochronie Danych 
(RODO) 16.11.2017 r.

„Szkolenie fotograficzne dla stomato-
logów i personelu gabinetów stoma-
tologicznych”. 09.12.2017 r.

Opieka ambulatoryjna nad pacjentem 
hematologicznym”. 14.12.2017 r.

„Wiosenna Konferencja Lubuskiego 
Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzin-
nych w Polsce” 25.03.2017 r.

XVII Konferencja Naukowo- Szko-
leniowa - Wojciech Świtała, Kalsk 
19.05.2017 r.

VIII Konferencja Neurologiczna 
02-03.06.2017 r.

Marzena Plucińska
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XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów OIL  

w Zielonej Górze - 07.04.2018 r.

OBWIESZCZENIE Przewodniczącego  
Okręgowej Komisji Wyborczej 

XXXVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego  
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej  

w Zielonej Górze z dnia 07 kwietnia 2018 r.

Obwieszczenie o wynikach 
wyborów:

Prezesa Okręgowej Rady 
Lekarskiej,

Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej,

Członków Okręgowej Rady 
Lekarskiej,

Zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej,

Członków Okręgowego Sądu 
Lekarskiego,

Członków Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej,

Delegatów na Krajowy Zjazd 
Lekarzy,

Członków Okręgowej Komisji 
Wyborczej.

Na podstawie §30 ust. 2 i §45 ust. 1 
regulaminu wyborów do organów izb 
lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji 

wyborczych, stanowiącego załącznik 
do Uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu 
Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w spra-
wie regulaminu wyborów do organów 
izb lekarskich, na stanowiska w organach 
i trybu odwoływania członków tych 
organów i osób zajmujących stanowiska 
w tych organach oraz wyborów komisji 
wyborczych (z późn. zm.) obwieszcza 
się, co następuje:

Prezesem Okręgowej Rady  
Lekarskiej została wybrana  

na okres kadencji 2018-2022: 
dr n. med. Marzenna Plucińska.

Okręgowym Rzecznikiem  
Odpowiedzialności Zawodowej 

został wybrany na  
okres kadencji 2018-2022: 

lek. Piotr Dorocki.

Do składu Okręgowej Rady Lekar-
skiej zostali wybrani na okres kadencji 
2018-2022:

Lekarze:
Cerbiński Maciej 
Ciach Antoni 
Felisiak Liliana 
Iciek Witold 
Janiszewski Włodzimierz 
Jernajczyk Jarosław
Kasprowiak Irena 
Kosiński Dariusz
Lasota Karol
Mospan Bożena 
Perekitko Wojciech
Rajkiewicz Justyna
Safian Józef
Witczak Mariusz
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XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów OIL  

w Zielonej Górze - 07.04.2018 r.
Lekarze Dentyści:
Choroś Ryszard 
Czaplińska-Jujeczko Elżbieta 
Kardowska Lidia 
Kotuła Jacek 
Sorochan-Olszak Danuta
Tondryk Małgorzata

Na Zastępców Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej 
Lekarzy zostali wybrani na okres 
kadencji 2018-2022:

Lekarze:
Bobkiewicz Wojciech
Gralińska-Kania Agnieszka
Myśliwiec Krzysztof
Nonckiewicz Andrzej
Uberman Roman
Wakulińska Katarzyna
Lekarze Dentyści:
Bokszańska Iwona
Malanowski Rafał
Mróz Maria
Orłowska Edyta
Smaga Bożena
Wołowiec Barbara

Do składu Okręgowego Sądu lekar-
skiego zostali wybrani na okres kadencji 
2018-2022:

Lekarze:
Bielewicz Alfred
Demuth Piotr
Dołęga-Krzemińska Elżbieta
Dziedzic Krzysztof
Goebel Kazimierz
Grzywacz Janina
Kłosowska-Kwapisz Magdalena
Król Krzysztof
Kuhn Anna
Kupis Marek
Leśniak Paweł
Magdziorz Irena
Maniak Maciej
Rosińska-Tyrka Mirosława
Sabat Ewa
Stelmach Małgorzata
Lekarze Dentyści:
Biegańska Jolanta
Łazaruk Halina
Regner-Pałka Urszula
Stefanowska Julita

Do składu Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej zostali wybrani na okres 
kadencji 2018-2022:

Lekarze:

Kwiatkowski Przemysław
Szlęk-Królikowska Wioletta
Szumkowska Agnieszka
Warchoł Mariusz
Lekarz Dentysta:
Witczak Anna

Na Delegatów na Krajowy Zjazd 
Lekarzy zostali wybrani na okres 
kadencji 2018-2022:

Lekarze:
Iciek Witold
Lubecki Krzysztof
Perekitko Wojciech
Witczak Mariusz
Lekarz Dentysta:
Kotuła Jacek
Do składu Okręgowej Komisji 

Wyborczej zostali wybrani na okres 
kadencji 2018-2022:

Ciach Antoni
Witczak Mariusz
Lekarze Dentyści:
Cholewa Agnieszka
Kotuła Jacek
Sorochan-Olszak Danuta

Przewodniczący OKW
Antoni Ciach
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Uchwała Nr 01/VIII/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 07 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za VII 

kadencję

Na podstawie art. 23 pkt. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 
2009 r. (Dz.U. Nr 2019 poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów 

Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze na wniosek Komisji Rewi-
zyjnej OIL w Zielonej Górze, udziela absolutorium Okręgowej Radzie 
Lekarskiej oraz przyjmuje sprawozdanie Prezesa ORL, Okręgowego 
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Lekarskiego 
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej OIL w Zielonej Górze za VII Kadencję 
(grudzień 2013 - marzec 2018).

Uchwała Nr 02/VIII/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 07 kwietnia 2018 r.

w sprawie liczbowego składu organów OIL w Zielonej Górze VIII kadencji

Na podstawie art. 23 pkt. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 
2009 r. (Dz.U. Nr 2019 poz. 1708), uchwala się co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgo-

wej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze  przyjmuje skład organów OIL w VIII 
kadencji w liczbach:

Okręgowej Rady Lekarskiej –  20 członków + Przewodniczący,
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej – 8 zastępców,
Okręgowy Sąd Lekarski – 19 osób,
Okręgowa Komisja Rewizyjna – 3 osoby,
Okręgowa Komisja Wyborcza – 5 osób,
Delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy – 5 osób.

Uchwała Nr 03/VIII/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 07 kwietnia 2018 r.

w sprawie e-zwolnień i e-recept
Na podstawie art. 23 pkt. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 

2009 r. (Dz.U. Nr 2019 poz. 1708) uchwala się co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgo-

wej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, mając na uwadze zachowanie ciągłości 
i płynności wprowadzania e-zwolnień i e-recept oraz jednoczesne zabezpie-
czenie możliwości wykonywania zawodu przez część lekarzy, która nie będzie 
w stanie dostosować się lub z uwagi na charakter wykonywania praktyki nie 
będzie miała możliwości używania ich, wnioskuje do Naczelnej Rady Lekarskiej 
nowej kadencji, o podjęcie wszelkich dostępnych działań prowadzących do 
wydłużenia okresu przejściowego na co najmniej 5 lat oraz o trwałe zacho-
wanie możliwości wystawiania, w określonych warunkach, zwolnień i recept, 
niezależnie od form elektronicznych, w dotychczasowej formie.

Uchwała Nr 04/VIII/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 07 kwietnia 2018 r.
w sprawie podjęcia inicjatywy legislacyjnej na rzecz umożliwienia leka-

rzom emerytom pobierających renty z tytułu wypadku przy pracy i chorób 
zawodowych uzyskiwania dodatkowego przychodu bez utraty prawa do 

świadczenia rentowego 

Na podstawie art. 23 pkt. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 
2009 r. (Dz.U. Nr 2019 poz. 1708) uchwala się co następuje:

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy 
Zjazd Delegatów OIL  

w Zielonej Górze - 07.04.2018 r.
§ 1.

XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów Okręgo-
wej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, wnioskuje do Naczelnej Rady Lekarskiej 
VIII kadencji o wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia 
inicjatywy legislacyjnej, zmierzającej do uchwalenia przepisów prawnych, 
które pozwolą uzyskiwać emerytom pobierającym renty na podstawie ustawy 
z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypad-
ków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.2017.1773 t.j. ze zm.) dodatkowy 
przychód bez utraty prawa do tego świadczenia.

Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubez-
pieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
osobie uprawnionej do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia 
wypadkowego oraz do emerytury na podstawie odrębnych przepisów wypłaca 
się, zależnie od jej wyboru:

1. przysługującą rentę powiększoną o połowę emerytury albo
2. emeryturę powiększoną o połowę renty.

Jednocześnie, jak stanowi art. 26 ust. 3, przepisu powyższego nie stosuje 
się, jeżeli osoba uprawniona osiąga przychód powodujący zawieszenie lub 
zmniejszenie wysokości świadczeń w sposób określony w ustawie o emery-
turach i rentach z FUS, niezależnie od wysokości tego przychodu. W kon-
sekwencji uzyskanie przychodu nawet w symbolicznej wysokości pozbawia 
osoby wcześniej korzystające z tej możliwości do pobierania tych świadczeń.

W sytuacji braku pracowników w wielu obszarach rynku pracy i wydłu-
żeniu wieku emerytalnego obecny stan prawny oznacza dyskryminację 
seniorów - emerytów, którzy stracili zdrowie w czasie pracy lub na skutek 
złych warunków BHP.

§ 2.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów Okrę-

gowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze zobowiązuje Delegatów na KZL do 
przekazania uchwały na posiedzenie XIV Krajowego Zjazdu Lekarzy.

Uchwała Nr 05/VIII/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 07 kwietnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia budżetu OIL w Zielonej Górze na rok 2018

Na podstawie art. 23 pkt. 1 i 3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 
2 grudnia 2009 r. (Dz.U. Nr 2019 poz. 1708), uchwala się co następuje:

§ 1.
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Delegatów OIL 

w Zielonej Górze przyjmuje plan budżetu Okręgowej Izby Lekarskiej w Zie-
lonej Górze na rok 2018 z jedną poprawką:

- przeznaczenie na potrzeby Komisji Bioetycznej kwoty - 4 tysiącezł 
(słownie: cztery tysiące złotych).

Sekretarz Zjazdu    Przewodniczący Zjazdu
  dr Jacek Kotuła      dr Mariusz Paweł Witczak

Apel Nr 01/VIII/2018
XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Delegatów
Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze z dnia 07 kwietnia 2018 r.

Okręgowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia i Prezesa 
Rady Ministrów o zmianę regulacji prawnych w zakresie obligatoryjnego 
wystawiania od 1 lipca 2018 roku zwolnień lekarskich w formie elektro-
nicznej tzw e-ZLA w taki sposób, aby pozostała możliwość wystawiania 
zwolnień lekarskich również w formie papierowej.

Okręgowy Zjazd Lekarzy stanowczo sprzeciwia się bezprawnym 
działaniom ZUS, który ogranicza liczbę wydawanych lekarzom bloczków 
ZUS ZLA.

W opinii  Zjazdu Lekarzy ze względów technicznych oraz organiza-
cyjnych obligatoryjne wprowadzenie e-ZLA ograniczy w znaczny sposób 
pacjentom dostęp do tychże orzeczeń czego skutkiem będą niepokoje 
społeczne.

Sekretarz Zjazdu   Przewodniczący Zjazdu
 dr Jacek Kotuła   dr Mariusz Paweł Witczak
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W mijającej kadencji organów 
Naczelnej Izby Lekarskiej (2014-2018) 
nasza OIL w Zielonej Górze miała oka-
zję mieć swego reprezentanta w orga-
nach NIL, mianowicie zastępcę NROZ. 
Kilkuletnia aktywna praca w  tym 
organie pozwala mi na przedstawienie 
Delegatom informacji i refleksji, przy-
datnych jak sądzę w codziennej pracy 
lekarskiej. Wypada jednak najpierw 
podsumować ten okres w swoim życiu 
zawodowym. 

NROZ w przeważającej części swej 
pracy w pionie Rzeczników Odpowie-
dzialności Zawodowej (ROZ) działa 
jako organ drugiej instancji, występując 
przed NSL. Z natury rzeczy, wobec 
udziału w tych rozprawach rzeszy 
profesjonalnych prawników, nierzadko 
autorytetów prawniczych – wymaga 
to profesjonalizmu. Z tego powodu 
liczne w tej kadencji szkolenia, w ryt-
mie niemal co 2 miesiące, prowadzone 
przez autorytety prawnicze, w tym 
sędziów SN, prokuratorów Prokuratury 
Apelacyjnej w Warszawie, profesorów 
i akademickich wykładowców prawa. 
Uczestniczyłem w kilkunastu z nich 
(niemal wszystkich). Podkreślić pragnę 
wysoką jakość merytoryczną tychże 
szkoleń. Szczególnie wartościowe są 
szkolenia wspólne sędziów NSL, NROZ 
czy też NROZ i OROZ. 

Praca NROZ to oczywiście przede 
wszystkim praca przed NSL, w roz-
prawach II instancji. Rolę NROZ 
pełniłem na kilkudziesięciu (ponad 
30) rozprawach., często w bardzo zło-
żonych merytorycznie sytuacjach. Od 
rozstrzygnięć NSL proponowanych 
przeze mnie, jeśli były zgodne ze sta-
nowiskiem NROZ - nie wpłynęła ani 
jedna skarga kasacyjna. 

Sprawy I instancji nie są czę-
ste w  pracy NROZ, uczestniczyłem 
w dwóch. W jednej w roli rzecznika już 
na rozprawie, w drugiej - prowadząc 
postępowanie wyjaśniające, zakończone 
umorzeniem. 

W ramach kompetencji NROZ 
wizytowałem w ramach nadzoru jedną 
z OIL, oceniając pracę pionu ROZ.

Miałem przyjemność dwukrotnie 
prowadzić wykłady i prezentacje na 
wspomnianych szkoleniach, wewnętrz-
nych i wspólnych dla NROZ i NSL. 
Problematyka, którą prezentowałem, 
obejmowała zjawisko tzw. wielokrotnej 
recydywy w lekarskiej, odpowiedzial-
ności zawodowej oraz zakres czynności 
NROZ w świetle opinii prawej prof. 
Eleonory Zielińskiej.

Miałem tez okazję uczestniczyć 
w procesie legislacyjnym, oceniając 
– dodam iż bardzo negatywnie – pro-
ponowane projekty zmian wprowadza-
jących sieć szpitali i tzw. opiekę koordy-
nowaną z punktu widzenia lekarskiej 
odpowiedzialności zawodowej. Miałem 
zatem okazję zaznać typowej dla lekarzy 
świadomości własnej bezsilności wobec 
poczynań polityków.

Dużym zaszczytem była dla mnie 
możliwość publikowania na łamach 
Gazety Lekarskiej, gdzie umieściłem 
dwa artykuły dotyczące oczywiście 
szeroko rozumianej Lekarskiej Odpo-
wiedzialności Zawodowej (LOZ), jeden 
niedawno.

Trudno jest z czterech lat intensyw-
nej pracy wskazać fakty czy problemy 
po pierwsze najistotniejsze, po drugie 
o największym znaczeniu dla ogółu 
lekarzy. Po namyśle uważam za takie:

Problem przewlekłości postępowań 
w zakresie LOZ, skutkujący w najgor-
szym i najgorzej odbieranym przez 
społeczeństwo/pacjentów wypadku 
umorzeniem z powodu przedawnie-
nia karalności (5 lat!) Problem ten 
dzięki olbrzymiemu wysiłkowi NROZ 
(w szczególności osobiście dr Wrony!) 
udało się znacznym stopniu ograniczyć, 
ale nadal istnieje;

Problem udziału profesjonalnych 
obrońców lekarza w rozprawach, a sze-
rzej w całości postępowania w zakresie 
LOZ;

Konsekwencje nowelizacji KPK – 
tzw. kontradyktoryjność postępowania 
– uchylona!!!

Problem konsekwencji tzw. proce-
dury powiadamiania (IMI);

Problem braku szkolenia z zakresu 
LOZ dla studentów medycyny – do 
rozwiązania przez samorząd!

Krzysztof Lubecki

BYŁEM ZASTĘPCĄ
NROZ VII KADENCJI.

W Okręgowej Izbie Lekarskiej odbyły się 
szkolenia :

- „Trzecie spotkanie z ogólnym rozporzą-
dzeniem o ochronie danych osobowych RODO” 
– prowadziła mgr Ewa Hassa - radca prawny.

- „Uzależnienia stare i nowe – różnice 
i podobieństwa” oraz „Medyczna marihuana”, 
„Dopalacze” – zajęcia prowadził dr Włodzi-
mierz Janiszewski – specjalista epidemiolog.

W spotkaniu uczestniczyli studenci Wydzia-
łu Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W hotelu ForRest odbyło się szkolenie nt. 
„Nowości terapii w hipertensiologii”.

Omówiono m.in. następujące problemy – 
powikłania mózgowo-naczyniowe u pacjenta 
kardiologicznego, nadciśnienie tętnicze oporne, 
nowości terapii w kardiologii i lipidologii, leki zło-
żone w terapii nadciśnienia tętniczego. Tematy 
przedstawili profesorowie: Krystyna Widecka,  
Andrzej Tykarski i Krzysztof Narkiewicz.

(opr.W.J.)
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W dniach 25-26 maja 2018 roku 
odbył się XIV Sprawozdawczo-Wybor-
czy Krajowy Zjazd Lekarzy. Okręgową 
Izbę Lekarską w Zielonej Górze repre-
zentowali: Prezes Marzenna Plucińska 
oraz delegaci na KZL: Krzysztof Lubec-
ki, Jacek Kotuła, Mariusz Witczak, 
Witold Iciek, Wojciech Perekitko wraz 
z redaktorem naczelnym „Doktora” 
Włodzimierzem Janiszewskim.

W części oficjalnej obrad między 
innymi uczestniczyli Marszałek Sena-
tu Stanisław Karczewski, Minister 
Zdrowia Łukasz Szumowski, Kardynał 
Kazimierz Nycz oraz były Minister 
Zdrowia Konstanty Radziwiłł.

Szczegółową relację poznacie Pań-
stwo w najbliższym numerze „Doktora”

Prezesem NRL VIII kadencji został 
wybrany Andrzej Matyja. Naczelnym 
Rzecznikiem Odpowiedzialności 

Zawodowej został ponownie Grzegorz 
Wrona.

Zastępcą Naczelnego Rzeczni-
ka Odpowiedzialności Zawodowej 
został Krzysztof Lubecki, a Jacek 
Kotuła członkiem Krajowej Komisji 

Wyborczej. Był także w Prezydium 
Zjazdu.

Naszą Izbę w Naczelnej Radzie 
Lekarskiej reprezentuje Prezes Marzen-
na Plucińska.

WJ.

XIV Sprawozdawczo-Wyborczy  
Krajowy Zjazd Lekarzy

GŁOGOWSKI SZPITAL  
POWIATOWY  

SP. Z O.O.
W GŁOGOWIE

posiada 
wolne miejsca  

na szkolenie  
specjalizacyjne lekarzy  
w trybie rezydentury, 

w  k i e r u n k u :

Oddział Neurologii  
i Leczenia Udarów Mózgu 

Oddział 
Ginekologiczno - Położniczy

KON TA K T: 
Głogowski Szpital Powiatowy  

Sp. z o.o. w Głogowie
ul. T. Kościuszki 15,  

67-200 Głogów
tel.: 76/ 837-33-29

tel. kom. 609-457-199
fax: 76/ 837-33-77
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Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy 16 kwietnia 2018 r.

Ś.P.
dr Janinę Zdybel-Kele,

lekarza chorób wewnętrznych.
Wyrazy współczucia rodzinie składają 

koleżanki i koledzy z OIL w Zielonej Górze.

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy 11 maja 2018 r.

Ś.P.
Dr Annę Perlikiewicz-Kikielę,

specjalistę okulistyki.
Wyrazy współczucia rodzinie składają 

koleżanki i koledzy z OIL w Zielonej Górze.

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy 26 marca 2018 r.

Ś.P.
Dr. Krzysztofa Janowskiego,

Wyrazy współczucia rodzinie składają 
koleżanki i koledzy z OIL w Zielonej Górze.

Z głębokim żalem i smutkiem 
pożegnaliśmy 9 lutego 2018 r.

Ś.P.
Dr. Artura Jacewicza,

specjalistę neurologii
Wyrazy współczucia rodzinie składają 

koleżanki i koledzy z OIL w Zielonej Górze.

GŁOGOWSKI SZPITAL  
POWIATOWY SP. Z O.O.

W GŁOGOWIE
pilnie zatrudni 

LEKARZY  
SPECJALISTÓW  

W DZIEDZINIE:
• medycyny ratunkowej 

do pracy w SOR w Głogowie,
• pediatrii (O/Pediatryczny 
 i O/Neonatologiczny),
• ginekologii i położnictwa,
• chirurgii ogólnej,
• internistów 
• lekarzy rodzinnych do pracy 

w POZ w Głogowie

Zapewniamy: 
- atrakcyjne warunki płacowe, 
- dowolna forma zatrudnienia, 

- duże możliwości rozwoju 
zawodowego.

KON TA K T: 
Głogowski Szpital Powiatowy  

Sp. z o.o. w Głogowie
ul. T. Kościuszki 15, 67-200 Głogów

tel.: 76/ 837-33-29
tel. kom. 609-457-199

fax: 76/ 837-33-77

Naszej Koleżance
dr Bogusławie Hucko

najszczersze kondolencje 
z powodu śmierci

OJCA
składają 

Koleżanki i Koledzy ORL w Zielonej Górze

Naszej Koleżance
dr Lidii Kardowskiej

najszczersze kondolencje 
z powodu śmierci

MAMY
składają 

Koleżanki i Koledzy ORL w Zielonej Górze

WYDAWNICTWO: 
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze • ul. Batorego 71

tel. 68 320-79-00 • kom. 509396025 • fax 68 320-78-15.
POCZTA INTERNETOWA: zielona.gora@hipokrates.org  

SERWIS: www.oil-zgora.org
REDAKCJA: 

Włodzimierz Janiszewski (red. nacz.), Jacek Kotuła (z-ca red. nacz.),  
Jerzy Domagalski (sekretarz redakcji), Bogdan Jakubski, Anna Stawiarska, 

Ewa Hassa, Janusz Tylewicz (członkowie redakcji), Zygfryd Gwizdalski,  
Józef Safian (stali współpracownicy), Grażyna Sosiewicz, (red. techn.),  

Dariusz Golczyk (układ graficzny). 
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych oraz umiesz-

czania śródtytułów. Biuletyn jest rozpowszechniany bezpłatnie wśród członków OIL.  
Serwis fotograficzny własny. Skład komputerowy: Firma Usługowa „RATIO” 



OC w składce dla członków OIL w Zielonej Górze
 Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze, jako jeden              
z pierwszych samorządów w kraju postanowił zaproponować 
swoim członkom ubezpieczenie OC lekarza i lekarza dentysty              
w ramach składki członkowskiej. Lekarze – członkowie Izby mogą 
skorzystać z obowiązkowego lub dobrowolnego ubezpieczenia OC.

 Program ochrony został przygotowany przez jednego             
z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych – Mentor 
S.A. Dla jak najpełniejszej realizacji ochrony ubezpieczeniowej 
członków OIL w Zielonej Górze została przeprowadzona szczegóło-
wa analiza rynku ubezpieczeniowego. Najlepszą ofertę przedstawił 
renomowany Zakład Ubezpieczeń – STU Ergo Hestia S.A.

 Program zakłada objęcie ochroną w ramach obowiązkowe-
go ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów, wykonujących 

działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2011 nr 293, poz. 
1729) suma ubezpieczenia wynosi 75 000 euro na jedno zdarzenie i 350 000 euro na wszystkie zdarzenia.

 W przypadku członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, zatrudnionych wyłącznie na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenie lub umowy o dzieło, korzystają oni z ochrony ubezpieczeniowej w ramach dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza                  
i lekarza dentysty z sumą ubezpieczenia wynoszącą 300 000 zł na wszystkie zdarzenia.

W obu przypadkach płatnikiem składki jest OIL w Zielonej Górze.

Kompleksowa ochrona
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Izby program ubezpieczeniowy został dodatkowo poszerzony o ubezpieczenia, które 
umożliwiają lekarzowi i lekarzowi dentyście ochronę w zakresie:
- dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza i lekarze dentysty, pozwalające na podwyższenie sumy ubezpieczenia,
- ubezpieczenia OC działalności gospodarczej i użytkowania mienia,
- ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, rozszerzonych o świadczenia dodatkowe w związku z ekspozycją ubezpieczo-
nego na HIV i WZW.
Dodatkowo lekarze i lekarze dentyści zrzeszeni w OIL w Zielonej Górze, którzy skorzystają z programu ubezpieczeniowego, nabywają 
prawo do dodatkowej zniżki w wysokości 15% przy zawieraniu ubezpieczeń indywidualnych w ramach pakietów:
- ERGO 1 – ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance), ubezpieczenie następstwa nieszczęśliwych 
wypadków, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym.
- ERGO 7 – ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie komunikacyjne (OC, AC, NNW, Assistance, szyby), ubezpieczenie następstwa nieszczę-
śliwych wypadków, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej, home assistance, sos assistance, 
medical assistance. 
- Moja Firma – ubezpieczenie dedykowane osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, 
- ERGO Podróż oraz ERGO Sport

Jak skorzystać?
By móc skorzystać z programu ubezpieczeniowego konieczne jest:
- posiadanie aktywnego statusu członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze, 
- uregulowanie terminowo składki członkowskiej,
- złożenie wniosku ubezpieczeniowego poprzez:
 • wypełnienie formularza dostępnego w Okręgowej Izbie Lekarskiej za pośrednictwem Pani Brygidy Olszewskiej lub
 • wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.oil.med.pl/zg, uruchomionej specjalnie z myślą o wygo-
dzie członków OIL w Zielonej Górze.
Potwierdzeniem przystąpienia do programu ubezpieczeniowego jest certy�kat, który w przypadku złożenia wniosku ubezpieczeniowe-
go online zostaje przesyłany na adres e-mail podany przez ubezpieczonego.

Kontakt w sprawie ubezpieczeń
W celu uzyskania informacji dotyczących programu ubezpieczeniowego przygotowanego dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej 
Górze należy skontaktować się z:
- Brygidą Olszewską (OIL w Zielonej Górze) pod nr tel.: 509 396 025,
- Agatą Łukowską (Mentor S.A.) pod nr tel.: 56 669 33 07.

Skład Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej VIII kadencji 

(2018 - 2022)

Prezes ORL 
dr n. med. 
Marzenna Pluciñska

Wiceprezes
dr n. med. 
Mariusz P. Witczak

Wiceprezes
lek. Antoni Ciach

Wiceprezes
dr n. med. Jacek Kotu³a

Skarbnik
lek. dent. Danuta Sorochan-Olszak

Sekretarz:
lek. Wojciech Perekitko

Sekretarz:
lek. dent. Lidia Kardowska
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 - „…Ja chcę zmieniać” – rozmowa z Dyrektorem LO NFZ Piotrem Bromberem - str. 8

- XXXVI Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów OIL - str. 12

 10 lutego br. odbyła się jednodniowa wycieczka do Poznania. 
Brali w niej udział lekarze z naszej Izby, a wśród nich  nasi znakomici 
Seniorzy. Miejscowy przewodnik poprowadził nas po Ostrowie Tumskim, 
kolebce państwowości polskiej. W Bazylice Archikatedralnej obejrzeliśmy 
grobowce pierwszych władców Polski: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.   
W trakcie krótkiego spaceru po Starym Mieście wysłuchaliśmy opowieści 
o ratuszu i poznaliśmy historię koziołków poznańskich. Kolejną atrakcją 
było „Rogalowe Muzeum Poznania”, mieszczące się w pięknej renesanso-
wej kamienicy przy Rynku. Nie dość, że była okazja do skosztowania rogali 
marcińskich, to jeszcze kilka osób czynnie uczestniczyło w ich robieniu, 
przy akompaniamencie gawęd  w gwarze poznańskiej. Potem grupa dostała 
czas wolny, który spędziła w ciepłych restauracyjkach Rynku Poznańskie-
go, delektując się regionalnym jedzeniem. Ukoronowaniem wieczoru była 
wizyta w Teatrze Wielkim przy ulicy Fredry. Zobaczyliśmy musical „Skrzy-
pek na dachu” - pełen wzruszeń, zachwytów, uśmiechów, ale i zadumy.

Grażyna Sosiewicz

POZNAŃ


