Szanowne
Koleżanki
i Koledzy
Dopiero co przeżywaliśmy wybory, zarówno te nasze, Izbowe, jak i do Parlamentu oraz na Prezydenta RP. Emocje powoli opadają, ale rodzą się nowe. Liczyliśmy, że nowe władze
podejmą śmiałe decyzje wyznaczające kierunek naprawiania
systemu ochrony zdrowia. Zamiast tego odczuwamy wzrost
napięcia, próby doraźnego łatania i zażegnywania konfliktów
/vide negocjacje Porozumienia Zielonogórskiego i towarzyszące im emocje/. Kolejne ekipy polityków starają się nie rozumieć
problemów polskiego systemu ochrony zdrowia, a nawet uciekają się do gróźb kierowanych pod adresem zbuntowanych lekarzy.
Czy ktoś jeszcze pamięta wygłaszane w walce przedwyborczej hasła?
„racjonalny i partnerski dialog ze środowiskiem lekarskim”
/Prawo i Sprawiedliwość/
„wzrost nakładów na ochronę zdrowia w Polsce do poziomu
6% PKB i powierzenie ich do wyłącznej dyspozycji ministra
zdrowia”/ PiS/
„likwidacja systemu ubezpieczeniowego [ i NFZ] ”
„utworzenie koszyka gwarantowanych świadczeń zdrowotnych
finansowanych z budżetu państwa”
„stworzenie krajowej sieci szpitali z gwarancjami ich utrzymania”
„finansowanie opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży”
itd., itd.
Niepostrzeżenie mijają kolejne powyborcze tygodnie, a jak
jest to wszyscy odczuwamy na własnej skórze. W dniach 5-7
stycznia br. odbyły się wybory do organów Naczelnej Rady Lekarskiej. Konstanty Radziwiłł ponownie został wybrany na stanowisko Prezesa NRL. Wyborom towarzyszyły obrady, które
w całości poświęcone były problemom poprawy warunków pracy i płacy lekarzy i lekarzy dentystów. Powołano zespół, który zajmie się przygotowaniem między innymi projektu ustawy o płacy minimalnej dla lekarzy. Omawiano też możliwości
podjęcia akcji protestacyjnej zakrojonej na szeroka skalę. Nie
było jednomyślności co do formy tego protestu. Zobowiązano
zatem Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Lekarskich do zasięgnięcia opinii Komisji Etyki Naczelnej Rady Lekarskiej, aby projektowane formy i zasady akcji protestacyjnej
były zgodne z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
A jakie jest Wasze zdanie?
Czy jesteśmy na tyle zdeterminowani, aby podejmować akcję
strajkową?
A może nie tędy droga ?
Postanowiliśmy na naszej BIL-owej stronie internetowej stworzyć możliwość dyskusji na ten i inne nurtujące środowisko
tematy. Powinniśmy głośno rozmawiać o naszych sprawach.
Zapraszam do dyskusji na forum, pozdrawiam Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Serdecznie wszystkich pozdrawiam

Sprawy Bieżące

Informacja z posiedzenia
ORL w dniu 18 listopada
2005r.
Było to pierwsze zebranie ORL prowadzone przez Zytę Kaźmierczak-Zagórską,
nową Przewodniczącą ORL. Krótko zrelacjonowano ostatnie posiedzenie NRL z
4 grudnia. Szczegółowe informacje dotyczące podjętych w tym dniu uchwał i stanowisk znalazły się w styczniowym numerze Biuletynu NRL Znaczną część obrad ORL zajęło ustalanie składów Komisji
problemowych Rady. Do niektórych włączono także lekarzy nie będących członkami organów Izby. Omówiono proponowany zakres obowiązków dla zastępców Przewodniczącej, podjęto uchwałę w
sprawie wynagrodzeń za pracę na rzecz
samorządu oraz zasady wypłacania ryczałtów za używanie własnego samochodu. Po przedyskutowaniu jeszcze kilku
spraw bieżących obrady zakończono
Aniela Ptak

Informacja z posiedzenia ORL w dniu 9 grudnia 2005r
Było to chyba najkrótsze w historii zebranie ORL, trwające tylko 2 godziny, w
trakcie którego poza kilkoma sprawami
bieżącymi ustalono składy komisji konkursowych na stanowiska ordynatorów
Oddz. Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej w
Szpitalu Onkologicznym oraz Oddz. Noworodków i Wcześniaków Szpitala w Wadowicach. Wyznaczono też przestawicieli Izby do udziału w konkursach na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych Oddz.
Rehabilitacji oraz Neurologii Szpitala w
Cieszynie.
Strona 2

Odczytano odpowiedź Jerzego Millera,
Prezesa NFZ na pismo NRL w sprawie
stosowania przez NFZ ograniczeń wiekowych przy kwalifikacji do pewnych form
leczenia onkologicznego.Z jego treści nic
nie wynika, trudno je byłoby nawet skomentować.
Jolanta Dobrzańska, w związku z sytuacją w Szpitalu Pediatrycznym opowiedziała o spotkaniu ze starostą, które skończyło się obietnicą ponownego
spotkania z zainteresowanymi stronami, do którego jednak nie doszło/starosta
je odwołał. Andrzej Krawczyk poinformował też o trudnej sytuacji w Poradni Diabetologicznej dla Dzieci. Kontrakt z Funduszem opierał się na zatrudnieniu w niej
Dr Szafran, która już nie pracuje. Sytuacja ta może skutkować brakiem kontraktu dla tej poradni. Poruszono jeszcze temat wyborów uzupełniających i obrady
zakończono.
Aniela Ptak

Informacja z obrad ORL
w dniu 13 styczeń 2006r
Tym razem znaczną część posiedzenia
zabrała relacja z VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy. W tym numerze Biuletynu, a
także w Gazecie Lekarskiej znajdziecie
wiele na ten temat, dlatego moja relacja
będzie bardzo krótka. Tak w trakcie Zjazdu, jak i w BIL atmosfera dyskusji była
bardo gorąca i dotyczyła w dużej części oceny czy sytuacja dojrzała do tego,
by rozważać akcję protestacyjną. Głos w
dyskusji zabierali koledzy, którzy byli inicjatorami i uczestnikami poprzednich akcji i może dlatego sceptycznie podchodzili co do skuteczności takiej akcji. Podkreślano różne możliwości podejścia do
niej zależnie od miejsca zatrudnienia, zauważano istniejące nieraz „sprzeczności
interesów naszej grupy zawodowej”. Na
tym tle jedyną zwartą grupą wydają się
być lekarze porozumienia zielonogórskiego, choć i wśród nich nie było jednomyślności. W końcu dyskusja odbiegła od planowanego porządku obrad i została przerwana. Drugą ważną sprawą poruszaną
na naradzie była sytuacja w Szpitalu Pediatrycznym.
Zyta Zagórska nowo wybranym członkom Rady zrelacjonowała dotychczasowe działania ORL. Wypowiedż tą uzupełniła jeszcze Jolanta Dobrzańska i Krystyna Szyrocka-Kowalczyk.Nie udało się
zamieścić w prasie lokalnej przygotowa-
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nego przez Koleżanki Pediatryczki sprostowania, zadającego kłam lansowanej
przez publikatory wersji. Wydaje się, że
wyrządzone zło jest nie do naprawienia,
a konsekwencje nierozważnych decyzji
poniosą dzieci. Omówiono jeszcze kilka
spraw bieżących i po godzinie 17-tej obrady zakończono.
Aniela Ptak

VIII KRAJOWY
ZJAZD LEKARZY
W OBIEKTYWIE
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VIII KRAJOWY ZJAZD
LEKARZY - refleksje pozjazdowe
Tym razem, jak i w kilku poprzednich
zjazdach brałam udział jako przedstawiciel Biuletynu BIL. Tylko w I kadencji Izb
byłam delegatem na Krajowy Zjazd, ale
choć rola obserwatora i uczestnika trochę się różnią/ nie musiałam dotrwać do
końca długiego, wyborczego „maratonu”/
konkluzje pozjazdowe większości naszych delegatów były podobne. W środowisku wrze. Lekarze mają dość obietnic i kolejnych rozczarowań. Naciskają na
przedstawicieli samorządu i domagają się
przejrzystych i szybkich działań.
Pomimo gorącej atmosfery dyskusji,
czasem i niesłusznych ataków dotychczasowy Prezes NRL został wybrany na
drugą kadencję przytłaczającą, ponad
90% głosujących, liczbą głosów. Głosowanie udowodniło prawie powszechne przekonanie o akceptacji dotychczasowych poczynań Konstantego Radziwiłła. Nie znalazł się nikt, kto zgodziłby się
wraz z Nim kandydować na Prezesa NRL
nie tylko /jak myślę/ z obawy przed ogromem zadań, lecz może przede wszystkim z racji ”wysokiej poprzeczki” postawionej przez dotychczasowego Przewodniczącego.
Na pewno w „Gazecie Lekarskiej” znajdziecie dokładną relację ze Zjazdu, dlatego piszę tylko w kilku zdaniach o tym co
mnie zdziwiło, poruszyło, co było warte
zacytowania, lub zapamiętania.
Profesor Religa zabrał głos w imieniu
Premiera i własnym. Odczytał list Kazimierza Marcinkiewicza, w którym znalazły się piękne zdania o podziwie dla wysiłku i zaangażowania w pracy lekarzy.

Póżniej już od siebie oświadczył: ”zdaję sobie sprawę z tego, że wynagrodzenie za pracę, wiedzę i umiejętności lekarzy jest poniżająco niskie”. Wzrost długości życia w Polsce, spadek śmiertelności
noworodków, na to wszystko ma wpływ
ciężka praca lekarzy. Poziom wykształcenia lekarzy i ich umiejętności nie odbiegają od średniej europejskiej, a jest to tym
większy sukces, że finansowanie jest najniższe spośród krajów Unii, nawet w porównaniu z nowymi jej członkami. Zdaniem Ministra sytuację zmienić może jedynie przyjęcie przez decydentów iż jednym z priorytetów jest zdrowie Polaków.
”Sytuacja nie zmieni się na lepsze od teraz, ale daję słowo, że od 2007 r. dojdzie
do istotnego wzrostu nakładów z budżetu
na ochronę zdrowia, jeżeli nadal będę ministrem”- to kolejne słowa Profesora Religi. Celem ma być dojście finansowania
w ochronie zdrowia do 6%PKB.Nie dokona się tego w okresie 1 roku.,ale w czasie
4-5 lat można taki cel zrealizować.
Jerzy Miller rozpoczął od zdania ”Przyszedłem podziękować za opiekę nad moimi ubezpieczonymi.” „ Gdy spotykam się
z moimi kolegami z innych krajów”-mówił dalej,”nie patrzą na mnie z podziwem
tylko na państwa, że potraficie za te pieniądze leczyć”. Jest to różnica, czy leczy
się za 40 miliardów, czy 300 mil. Jednak
mam do podziału tylko 35 i tylko tylę mogę
dzielić. Dlatego nikomu nie podpisałem
pieniędzy, których nie zapłaciłem. Prezes
NFZ wspomniał jeszcze, że zastał Fundusz z 1 miliardem długu, którego obecnie nie ma. Stwierdził, że poprzednio pieniądze były przekazywane w sposób nieprzejrzysty. „Niełatwo mi przyszło stanąć
przed państwem dzisiaj, ale chylę czoła
przed tymi, którzy za tak niewiele tak dobrze leczą” - Tym zdaniem Prezes NFZ
zakończył swoje wystąpienie.
Krzysztof Bukiel charakteryzując obecną sytuację w ochronie zdrowia zacytował słowa znanego przeboju „każdy powiedział to co wiedział wszyscy zgadzają
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się ze sobą a będzie to co jest”.
Stwierdził, że politycy nie są wrażliwi na spokojną, merytoryczną dyskusję.
„Niepokój społeczny - jest tym co polityków wzrusza . Tylko niepokój sprawia, że
spadają wskaźniki popularności w sondażach”. „Dlatego powinniśmy wyjsć politykom naprzeciw.
W programie części oficjalnej Zjazdu znalazła się też uroczysta ceremonia
wręczenia odznaczeń ”Meritus pro Medicis”, zasłużonym dla lekarzy Kolegom.

Kadencyjne sprawozdanie NRL wygłoszone przez Konstantego Radziwiłła, jak i
sprawozdania pozostałych organów NRL
znajdą się w Biuletynie Informacyjnym
NRL. Długa dyskusja nad sprawozdaniami znalazła swój wyraz w formułowanych
i później dyskutowanych w czasie zjazdu
wnioskach i uchwałach. Podkreślano niedostateczną, zdaniem wielu dyskutantów, działalność informacyjną Izb, wiele
głosów w dyskusji dotyczyło ewentualnej akcji protestacyjnej, a nawet strajku.
Tu stanowisko Prezesa NRL było jasne.
Oświadczył, że jest za akcją protestacyjną , ale zgodną z obowiązującym nas Kodeksem Etyki.
Wybór Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej nie był łatwy.
Wszyscy trzej kandydaci zaprezentowali
się bardzo dobrze. Kandydowali: Kordel
Krzysztof , patomorfolog z Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej, Andrzej Kurzawczyk, ginekolog z Warszawskiej Izby oraz Orłowska-Heitzman Jolanta z Małopolskiej OIL.
Do drugiej tury przeszedł pierwszy i trzeci kandydat, a w drugim głosowaniu znaczącą przewagą wygrała Jolanta Orłowska- Heitzman.
Najbardziej burzliwie przebiegała dyskusja nad ostatecznym kształtem uchwały programowej, zresztą tak jak i na poprzednich zjazdach najwięcej emocji budziło głosowanie nad wszelkimi projektami wniosków i uchwał. W drugim dniu obrady trwały do 2-giej w nocy. Zakończono
je podaniem wyników wyborów do organów NRL. Z naszej Izby na kolejną kadenStrona 3
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cję, znaczną liczbą głosów wybrano Klaudiusz Komora, a do Naczelnego Sądu, też
kolejny raz wszedł Ryszard Roztoczyński.
Krystyna Szyrocka - Kowalczyk, aktywnie
pracująca w NRL przez kolejne 2 kadencje z przyczyn rodzinnych nie zdecydowała się na ponowne kandydowanie.
Aniela Ptak

Relacja ze zjazdu...

dr Zyta Kazimierczak-Zagórska
W dniach 5-7 stycznia 2006r odbył się w
Warszawie VIII Sprawozdawczo-Wyborczy Krajowy Zjazd Lekarzy. Naszą Izbę
reprezentowali następujący delegaci : Jolanta Firlej-Dobrzańska, Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Krystyna Małyska, Krystyna Szyrocka-Kowalczyk, Bogdan Fender, Jerzy Frączek, Andrzej Krawczyk,
Klaudiusz Komor, Hubert Kubica.

Zjazd rozpoczął się mszą św. którą koncelebrował Prymas Polski Józef Glemp.
Lekarze uczestniczyli w liturgii, a sam
Prezes Konstanty Radziwiłł pięknym głosem odśpiewał psalm. Były oczywiście
życzenia dobrych i właściwych wyborów
złożone przez Kardynała , po czym wróciliśmy do sali obrad i rozpoczął się Zjazd.
Te dwa dni były naprawdę wyczerpujące. Zaczęło się zgrzytem już na początku, kiedy to po powitaniu zaproszonych
gości sala zamanifestowała niezadowolenie podczas przywitania prezesa NFZ Jerzego Millera.
Minister Zbigniew Religa też nie został
przyjęty zbyt ciepło, bo wszyscy mieliśmy
w pamięci wystąpienia członka rządu,
a jednocześnie wicepremiera Ludwika
Dorna, oraz walkę Porozumienia Zielonogórskiego do ostatnich godzin starego
roku. Prezes Miller chciał zatrzeć złe skojarzenia z Funduszem i przymilnie powiedział, że cudem jest to, iż lekarze polscy za tak małe pieniądze robią tak dużo.
Niestety minister też nie miał dla nas dobrych wiadomości, bo środki przeznaczoStrona 4

ne na ochronę zdrowia są określone ustawą i nic nie może mam obiecać. Mamy
cierpliwie czekać do 2007 roku, może
wówczas na początek dostaniemy 3 mld/
z potrzebnych co najmniej 4 mld w 2006
r/. Takie wypowiedzi nie ostudziły atmosfery na sali obrad.
Prezes NRL K. Radziwiłł zwracając się
do ministra zażądał pilnych działań mających na celu wzrost wynagrodzeń lekarzy
i ustalenia płacy minimalnej w wysokości
5000 zł. Najgoręcej jednak było później.
Drugi dzień przebiegł pod znakiem wyborów. Wybory na przewodniczącego NRL
przebiegły spokojnie bo kandydat był jeden i popierany przez zdecydowanąwiększość /ponad 80% poparcia/. Emocje zaczęły się przy wyborze Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Kandydatów było trzech. Reprezentowali Warszawę, Poznań i Kraków.
Dwóch mężczyzn i jedna kobieta. Wygrała dr Jolanta Orłowska-Heitzman. Bardzo podobała mi się konkluzja, którą Pani
doktor wygłosiła na koniec swojej prezentacji, że w Warszawie to nawet psy szczekają centralnie, a w Krakowie prowincjonalnie. Była to oczywiście aluzja do tendencji centralizacji organów. Potem już
zaczęła się walka wyborcza o miejsca w
Naczelnej Radzie Lekarskiej. Miejsc było
tylko 50 , a kandydatów prawie 100.
Nam się udało. Klaudiusz Komor został wybrany do NRL, a ja z racji funkcji
przewodniczącej ORL, niejako z urzędu
weszłam w skład Naczelnej Rady. Myślę,
że będziemy aktywnie pracować i będziemy blisko „centrum”. Jak już wspomniałam temperatura na sali obrad wzrastała z godziny na godzinę. W nocy rozgorzała dyskusja kolejno nad wynagrodzeniami, a potem nad formą protestu. Co do
tego czy protest jest konieczny to sala
była jednomyślna.
Stanowiska na tyle się zradykalizowały,
że postanowiono podjąć uchwałę o zobowiązaniu nowej Naczelnej Rady do podjęcia starań i zasięgnięcia opinii Komisji Etyki, jaka forma protestu jest zgodna
z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
Wyjeżdżałam z Warszawy z wrażeniem, że niezadowolenie lekarzy, a nawet frustracja osiągnęło taki poziom, że
dalej to już tylko strajk generalny. Miejmy
nadzieję, że najbliższe dni przyniosą dobre znaki na przyszłość, zrozumienia naszej sytuacji i podjęcia radykalnych rozwiązań.

Po Zjeździe

Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Oczekiwany przez środowisko Krajowy Zjazd Lekarzy za nami. Z naszej
Izby uczestniczyło w nim 11 osób, 9-cioro delegatów tj. dr J. Firlej-Dobrzańska,
Z. Kaźmierczak-Zagórska, K. Małyska,
J.Fraczek, K.Komor, A.Krawczyk, H. Kubica i niżej podpisana K. Szyrocka-Kowalczyk, a ponadto dr A. Ptak z Biuletynu i dr R. Roztoczyński ubiegający się o
ponowny wybór do Naczelnego Sądu z listy tegoż NSL.
Już na początku wiele emocji wzbudziło pojawienie się gości, a wśród nich ministra zdrowia prof.dr Z. Religi i szefa NFZ
J. Millera. Na powitanie którego część
zgromadzonych na sali lekarzy gwizdała, co już doktorom, moim zdaniem, nie
przystoi.
Minister Religa, jak pewnie wszyscy już
wiedzą, prosił medyków o cierpliwość.
Medycy natomiast próbowali wytłumaczyć Panu Ministrowi, że dalszych 7-miu
lat poprawiania systemu nie przetrzymamy ani my, ani nasi pacjenci.
Szef NFZ rozbroił salę krótkim wystąpieniem; w kilku słowach podziękował,
że za tak niewielkie pieniądze robimy tak
wiele i o dziwo nie został ponownie wygwizdany.
Nad sprawozdaniami organów nie było
wielkiej dyskusji: zrobione i kropka. Emocje, jak zwykle wzbudziły wybory. Prezes Radziwiłł nie miał kontrkandydata, ale przedstawił się dobrze i miał kilku dyskutantów, którzy próbowali go kontrować. Ze stoickim spokojem odpowiadał na pytania, czasem czepliwe i zyskał
prawie 90 procent głosów z posród obecnych na sali. Gratulacje! Życzenia owocnej pracy składali wszyscy, bo Prezes to
człowiek lubiany.
Wybory Naczelnego Rzecznika były
bardziej emocjonujące- dopiero w drugiej
turze, ale jednoznacznie wygrała Pani dr
Jolanta Orłowska - Heitzman dotychczas
dwukrotnie Okregowy Rzecznik w Krakowie, osoba bardzo doświadczona, energiczna i zasadnicza. Serdeczne gratulacje odebrała od nas wszystkich.
Najwięcej emocji ,jak zwykle, wywołały wybory do Naczelnej Rady Lekarskiej.
Tym razem nie wszystkim Izbom udało
się lobowanie kuluarowe i nieoczekiwanie niektóre Izby wprowadziły mniej osób
do Rady niż liczyły- np. Łódź, Katowice, a
Zyta Kaźmierczak-Zagórska niektóre więcej, np. Poznań, Wrocław.
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Muszę Kolegom wytłumaczyć , dlaczego nie zdecydowałam się kandydować
do NRL, co niektórych zdziwiło. Otóż
moja sytuacja osobista bardzo się w ciągu minionego roku zmieniła. Zaszły różne
wydarzenia w moim życiu, które niejako
wymusiły zmianę priorytetów. Mam obecnie do dyspozycji dla Samorządu mniej
czasu niż kiedyś i uważam, że muszę ten
czas przepracować w Bielsku, a Warszawę muszę odpuścić, choć nie do końca.
Obiecałam utworzyć nieformalne ciałoKomitet Prezesów Seniorów- aby wykorzystać dla środowiska aktywność byłych
szefów Izb Okręgowych i ich doświadczenie organizacyjne.
Ostatecznie do władz NIL weszli z naszej Izby: Przewodnicząca ORL dr Zyta
Kaźmierczak- Zagórska i dr Klaudiusz
Komor, a do Naczelnego Sądu Lekarskiego dr Ryszard Roztoczyński. Serdecznie
gratuluję.
Burzliwa była dyskusja nad uchwałą
programową i innymi uchwałami. Dyskusja zdominowana przez pieniądze. Tych
kilka godzin nocnych (przerwano obrady
o 2.00 nad ranem) pokazało dobitnie, jak
duże jest niezadowolenie z naszej pozycji- finansowej, medialnej itd. Inna sprawa, że pomysłów na poprawę nie było,
apelowano do społeczeństwa i decydentów o rozwiązanie problemu, uchwałą zobowiązano Naczelną Radę Lekarską o
działania w celu poprawy uposażeń lekarzy przy użyciu wszelkich możliwych
środków, aż do protestu włącznie.
Chciałoby się powiedzieć, że wszystko to już było. Należy jednak stwierdzić,
że tak dużego niezadowolenia i desperacji ze strony dużej liczby kolegów nie widziałam na żadnym zjeździe. Nigdy też
nie było tak intensywnej emigracji zarobkowej lekarzy i chęci do emigracji wśród
studentów- potencjalnych lekarzy. I myślę
,że głównie ten fakt- a więc zagrożenie
niedoborem kadr będzie naszym głównym atutem w bojach o lepsze zarobki.
Uważam ten zjazd za najlepszy, w jakim
uczestniczyłam, bo wreszcie ludzie się
otworzyli, zaczęli mówić o swoich problemach, nie tylko atakować się nawzajem.
Życzę nam wszystkim, aby nowowybrani
członkowie organów NIL działali efektywnie ku naszej i własnej satysfakcji.

UCHWAŁY

Członkowie:
Bogdan Krupnik
Maciej Skwarna
Zuzanna Baścik
Jolanta Firlej-Dobrzańska
2/ Komisja Praktyk Prywatnych
Przewodniczący:
Jolanta Firlej-Dobrzańska

UCHWAŁA NR 25/V/2005
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 listopada 2005 roku

Członkowie:
Urszula Działach-Paszek
Bogdan Krupnik
Alojza Warchał

3/ Komisja Etyki
w sprawie : wyrażenia zgody na modernizację komputera znajdującego się w biurze Przewodniczący:
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno- Andrzej Krawczyk
ści Zawodowej.
Członkowie:
Na podstawie art. 24 ust. 2 usta- Renata Mańko-Juraszek
wy z dnia 17 maja 1989 r. o Gabriela Gajer
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, Małgorzata Potyralska
Grażyna Mach
poz. 158 z późn. zm.)
Hubert Kubica
uchwala się, co następuje:
4/ Komisja Konkursowa
§1
Przewodniczący:
Wyraża się zgodę na wydatkowanie kwo- Jacek Kossowski
ty do 3.000,- zł /słownie: trzy tysiące złotych/ brutto na modernizację kompute- Członkowie:
ra znajdującego się w biurze Okręgowe- Bogdan Fender
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawo- Radosław Piwowarczyk
Jolanta Firlej-Dobrzańska
dowej.
§2

5/ Komisja Kształcenia

Uchwała wchodzi w życie z dniem pod- Przewodniczący:
Zygmunt Łabudziński
jęcia.
UCHWAŁA NR 26/V/2005
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie : zatwierdzenia składów komisji i
zespołów problemowych Beskidzkiej Izby
Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 1 b ustawy z
dnia 17 maja 1989r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
uchwala się , co następuje :
§1
Zatwierdza się komisje i zespoły problemowe w następujących składach:

Członkowie:
Witold Mastej
Małgorzata Potyralska
Jacek Kil
Jacek Kossowski
Urszula Zątek-Stelmach
Jacek Zagórski
Zuzanna Baścik
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Klaudiusz Komor
Maciej Skwarna
Krystyna Małyska
Olgierd Kossowski
Hubert Kubica
Aniela Ptak
Piotr Trelewicz
Agnieszka Gorgoń-Komor
Joanna Kijowska
Renata Juraszek-Mańko
Jerzy Frączek

1/ Komisja ds. Rejestracji Lekarzy Prze- 6/ Komisja Zdrowia Publicznego
Przewodniczący:
wodniczący: Krystyna Małyska
Radosław Piwowarczyk
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Członkowie:
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Jacek Kossowski
Krystyna Małyska
Zuzanna Baścik
Janusz Betlej
Ryszard Batycki
7/ Komisja Organizacyjno-Informacyjna
Przewodniczący: Klaudiusz Komor
Członkowie:
Jolanta Firlej-Dobrzańska
Jacek Kossowski
Piotr Watoła
Aniela Ptak
Agnieszka Gorgoń-Komor
8/ Komisja Sportu, Kultury i Rekreacji
Przewodniczący:
Klaudiusz Komor
Członkowie:
Mieczysław Pająkowski
Rafał Kluba
Jacek Fenski
Adam Suwaj
Renata Lech
9/ Komisja Warunków Pracy i Płacy
Przewodniczący: Piotr Watoła
Członkowie:
Klaudiusz Komor
Bogdan Krupnik
Janusz Betlej
Dariusz Żakowski
Teresa Pardela-Gilowska

Maria Chrzan
13/ Komisja Stomatologiczna
Przewodniczący: Alojza Warchał
Członkowie:
Krystyna Małyska
Hubert Kubica
Arkadiusz Kocoń
Magdalena Michałowska-Gołda
Arkadiusz Kucia
Małgorzata Bania
Magdalena Santarius
Joanna Sokalla
Joanna Kijowska
Anna Grzyb
Zuzanna Baścik
Rafał Wajdzik
Agata Szczęśniak
Dariusz Żakowski
Danuta Hajzyk
Anna Wojtowicz
14/ Zespół Młodych Lekarzy
Przewodniczący: Maciej Skwarna
Członkowie:
Marzena Grolik
15/ Zespół ds. Odznaczeń
Przewodniczący:
Jolanta Firlej-Dobrzańska
Członkowie:
Klaudiusz Komor
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
§2

10/ Komisja Finansowa
Przewodniczący: Janusz Betlej
Członkowie:
Teresa Pardela-Gilowska
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Piotr Watoła
11/ Komisja Skarg i Wniosków
Przewodniczący: Jerzy Frączek
Członkowie:
Krystyna Małyska
Andrzej Krawczyk
Janusz Betlej
Piotr Watoła
12/ Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodniczący: Janina Milota
Członkowie:
Elżbieta Zamarska-Drożdż
Barbara Ostrawska-Belter
Strona 6

W ramach Komisji Kształcenia wyodrębnia się następujące zespoły w poniżej podanych składach:
Zespół ds. funduszu kształcenia:
Zygmunt Łabudziński
zanna Baścik
Urszula Zątek-Stelmach
Zespół ds. kształcenia ustawicznego:
Jacek Zagórski
Zuzanna Baścik
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Klaudiusz Komor

Zespół ds. ośrodka kształcenia medycznego:
Olgierd Kossowski
Hubert Kubica
Aniela Ptak
Piotr Trelewicz
Agnieszka Gorgoń-Komor
Joanna Kijowska
Renata Juraszek-Mańko
Zespół ds. staży podyplomowych:
Zygmunt Łabudziński
Krystyna Małyska
Jerzy Frączek
Witold Mastej
Małgorzata Potyralska
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 27/V/2005
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2005 roku
w
sprawie
:
wynagrodzeń
dla
członków
organów
Okręgowej
Rady
Lekarskiej
Beskidzkiej
Izby
Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 1 b ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o
izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30,
poz. 158 z późn. zm.) oraz § 25 uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu lekarzy uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej
Izby Lekarskiej ustala wypłatę wynagrodzeń miesięcznych w podanych niżej wysokościach na rzecz następujących członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej
zajmujących stanowiska funkcyjne:
1. Przewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska
– 3.500,- zł /słownie: trzy tysiące pięćset
złotych/ brutto.

2. Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Jolanta Firlej-DoZespół ds. rejestracji podmiotów prowa- brzańska – 1.000,- zł /słownie: jeden tydzących kształcenie podyplomowe:
siąc złotych/ brutto.
Maciej Skwarna
Krystyna Małyska
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3. Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej Klaudiusz Komor
– 1.000,- zł /słownie: jeden tysiąc złotych/ brutto.

Sprawy Bieżące
4. Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk – 1.000,zł /słownie: jeden tysiąc złotych/ brutto.

UCHWAŁA NR 28/V/2005
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2005 roku

5. Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Bogdan Fender – 750,- zł /słownie: sie- w sprawie : wypłacania członkom orgademset pięćdziesiąt złotych/ brutto.
nów Beskidzkiej Izby Lekarskiej ryczałtów
za używanie własnego samochodu do za6. Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady łatwiania spraw samorządu lekarskiego
Lekarskiej Krystyna Małyska – 750,- zł na jazdy lokalne i pozamiejscowe.
/słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych/
brutto.
Na podstawie art. 25 pkt 1 b oraz art. 17
ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o
7. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno- izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158
ści Zawodowej Mariusz Ciopała – 1.250 z późn. zm.) oraz § 25 oraz § 26 uchwazł /słownie: jeden tysiąc dwieście pięć- ły Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej
dziesiąt złotych/ brutto.
z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej samorządu le§2
karzy w związku z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002
Członkowie Prezydium Okręgowej Rady roku w sprawie warunków ustalenia oraz
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej sposobu dokonywania zwrotu kosztów
wymienieni w § 1 otrzymywać będą
używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i materiawynagrodzenie na podstawie zawiera- łów nie będących własnością pracodawnych z nimi umów zlecenia na wykony- cy /Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm./
wanie czynności na rzecz Beskidzkiej uchwala się, co następuje :
Izby Lekarskiej związanych z pełnieniem
przez nich stanowisk funkcyjnych na
§1
okres od dnia 1 listopada 2005 roku do
dnia 31 stycznia 2006 roku.
Przyznaje się począwszy od miesiąca listopada 2005 roku zwrot kosztów przejazdu do siedziby Beskidzkiej Izby Lekar§3
skiej na podstawie ewidencji przebiegu
pojazdu wraz z delegacją za okresy mieUchwała wchodzi w życie z dniem pod- sięczne dla niżej wymienionych kolegów:
jęcia.
1. Szyrocka-Kowalczyk Krystyna
UZASADNIENIE
- Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej,
Podejmując niniejszą uchwałę Okręgowa Rada Lekarska wzięła pod uwagę fakt,
iż wykonywanie przez lekarzy zajmujących stanowiska funkcyjne czynności na
rzecz Beskidzkiej Izby Lekarskiej uniemożliwi im równoczesne osiąganie dochodu z tytułu wykonywania zawodu lekarza.
Odpowiedzialne i efektywne pełnienie
funkcji w organach Beskidzkiej Izby Lekarskiej wymaga od lekarza pracy w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej, a także reprezentowania korporacji na zewnątrz, w szczególności przed organami administracji oraz samorządowymi.
Dlatego też za zasadne uważa się ustalenie wynagrodzeń na rzecz kolegów wymienionych w § 1.
Ustalając wysokość wynagrodzeń Okręgowa Rada Lekarska wzięła pod uwagę zakres obowiązków poszczególnych
członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

- Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
– 200 km miesięcznie
3. Komor Klaudiusz
- Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
– 300 km miesięcznie
4. Fender Bogdan
- Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
– 200 km miesięcznie
5. Krawczyk Andrzej
- Członek Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej
– 200 km miesięcznie
6. Wróbel Józef
- Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
– 200 km miesięcznie
Wypłata należności następować będzie
na podstawie oświadczenia o używaniu
samochodu do celów służbowych w zryczałtowanej wysokości stanowiącej iloczyn miesięcznego limitu przebiegu kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu.
§3

Stwierdza się utratę mocy obowiązującej
uchwały nr 81/III/2001 Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z
dnia 23 listopada 2001 roku w sprawie
wypłacania członkom BIL ryczałtów za
używanie własnego samochodu do załatwiania spraw samorządu lekarskiego na jazdy miejscowe i pozamiejscowe
2.Małyska Krystyna
- Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady oraz uchwały nr 533/IV/2002 Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej BeskidzLekarskiej,
kiej Izby Lekarskiej z dnia 18 stycznia
2002 roku w sprawie wypłacania człon3.Ciopała Mariusz
- Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności kom BIL ryczałtów za używanie własnego samochodu do załatwiania spraw saZawodowej,
morządu lekarskiego na jazdy miejscowe
i pozamiejscowe.
4.Kossowski Jacek
- Członek Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej.
§4
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podPrzyznaje się począwszy od mie- jęcia.
siąca listopada 2005 roku ryczałUCHWAŁA NR 29/V/2005
ty samochodowe na jazdy lokalne
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
z limitem kilometrów dla niżej wymienioBESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
nych kolegów:
z dnia 18 listopada 2005 roku
1. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
- Przewodnicząca Okręgowej Rady Le- w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
karskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
– 500 km miesięcznie
2. Firlej-Dobrzańska Jolanta
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Na podstawie art. 25 pkt 1 b oraz art. 24
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ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o sowej samorządu lekarzy uchwala się, co
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 następuje :
z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
§1
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela niniejszym pełIzby Lekarskiej udziela pełnomocnictwa nomocnictwa do dysponowania środkaPrezydium Okręgowej Rady Lekarskiej mi pieniężnymi Beskidzkiej Izby LekarBeskidzkiej Izby Lekarskiej do prowadze- skiej na rachunkach bankowych przez
nia wszelkich spraw związanych z działal- Przewodniczącego Okręgowej Rady Lenością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, w tym karskiej kol. Zytę Kaźmierczak-Zagórdo zaciągania zobowiązań maksymalnie ską, Zastępcę Przewodniczącego Okrędo kwoty 25.000,- zł /słownie: dwadzie- gowej Rady Lekarskiej kol. Jolantę Firścia pięć tysięcy złotych/ jednorazowo lej-Dobrzańską, Zastępcę Przewodnioraz do podejmowania wszelkich uchwał, czącego Okręgowej Rady Lekarskiej kol.
jakie okażą się konieczne w związku z Klaudiusza Komora, Zastępcę Przewoddziałalnością Beskidzkiej Izby Lekarskiej, niczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
w tym dotyczących prawa wykonywania kol. Huberta Kubicę, Skarbnika Okręgozawodu, zezwoleń na wykonywanie prak- wej Rady Lekarskiej kol. Krystynę Szytyk lekarskich, powoływania zespołów wi- rocką-Kowalczyk, Sekretarza Okręgowej
zytacyjnych oraz dotyczących staży po- Rady Lekarskiej kol. Bogdana Fendera w
dyplomowych, a także wpisywania do re- sposób określony w § 12 ust. 2 uchwajestru Okręgowej Izby Lekarskiej podmio- ły Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej
tów prowadzących doskonalenie zawo- z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie zadowe lekarzy i lekarzy dentystów.
sad gospodarki finansowej samorządu lekarzy, tj. skarbnik lub sekretarz oraz prze§2
wodniczący lub zastępcy przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej.
Niniejsze pełnomocnictwo obowiązuje od
dnia jego udzielenia w okresach pomię§2
dzy posiedzeniami Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod§3
jęcia.
W związku z udzieleniem niniejszego
pełnomocnictwa moc obowiązującą traci
UCHWAŁA NR 31/V/2005
pełnomocnictwo z dnia 23 listopada 2001
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
roku udzielone na podstawie uchwały
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
nr 80/III/2001 Okręgowej Rady Lekarskiej
z dnia 18 listopada 2005 roku
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie
udzielenia upoważnienia dla Prezydium w sprawie : zmiany załącznika nr 1 do
Okręgowej Rady Lekarskiej.
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekar§4
skiej
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod- Na podstawie art. 25 pkt 1 b ustawy z dnia
jęcia.
17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 23
UCHWAŁA NR 30/V/2005
Uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 roku w
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
sprawie zasad gospodarki finansowej saz dnia 18 listopada 2005 roku
morządu lekarzy uchwala się, co następuje :
w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa
do dysponowania środkami pieniężnymi
§1
na rachunkach bankowych.
Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w BeskidzNa podstawie art. 25 pkt 1 b ustawy z dnia kiej Izbie Lekarskiej stanowiący załącz17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady LeNr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz § 12 karskiej nr 826/IV/2003 z dnia 5 wrzeust. 1 Uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej śnia 2003 roku otrzymuje nowe brzmieRady Lekarskiej z dnia 24 lutego 2003 nie określone w załączniku do niniejszej
roku w sprawie zasad gospodarki finan- uchwały.
Strona 8
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§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 31/V/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 listopada 2005 roku
Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej

Sprawy Bieżące
upoważnienia do dokonywania wpisów
w nowym prawie wykonywania zawodu lub ograniczonym prawie wykonywania zawodu.

UCHWAŁA NR 32/V/2005
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2005 roku

§3
w sprawie : upoważnienia do dokonywania wpisów w dokumencie uprawniającym
do wykonywania zawodu oraz na odpo- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
wiednim wniosku.
Na podstawie art. 25 pkt 1 b ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz
§ 10 ust. 4 regulaminu szczegółowego
postępowania w sprawach przyznawania
prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, wpisywania na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej i wpisu do
okręgowego rejestru lekarzy oraz prowadzenia rejestru lekarzy stanowiącego załącznik do uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 104/97/II z dnia 26 września
1997 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy uchwala się, co następuje :
§1
Upoważnia się
1. kol. Krystynę Małyskę
2. kol. Bogdana Krupnika
3. kol. Kol. Macieja Skwarnę
4. kol. Zuzannę Baścik
5. kol. Jolantę Firlej-Dobrzańską

UCHWAŁA NR 79/V/2005
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2005 roku
w sprawie : przyznania złotego znaczka BIL.
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia
17 maja 1989 roku o izbach lekarskich /
Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) oraz
na podstawie uchwały nr 18/II/95 z dnia
20 października 1995 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przyznania i trybu wręczania złotego znaczka BIL oraz uchwały nr 1A/II/97 z dnia 14 lutego 1997 r. w
sprawie Regulaminu przyznawania złotego znaczka BIL uchwala się, co następuje :
§1

wiedzieli się, że są niepotrzebni. Żądamy przeprosin, wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych, a przede wszystkim
żądamy spotkania na szczeblu kierowniczym w celu ustalenia zasad dalszej
współpracy.
STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2005 roku
W ostatnich miesiącach liczba publikacji prasowych na temat lekarzy i służby zdrowia bardzo się nasiliła. Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej z ubolewaniem stwierdza, że wypowiedzi niektórych P.T. Dyrektorów Szpitali na temat lekarzy są nieprzemyślane,
a niekiedy wręcz krzywdzące. To często
powoduje ostre konflikty na linii Dyrekcja
– Lekarze, a także pogarsza wizerunek w
mediach nie tylko lekarzy, ale także szpitali. Okręgowa Rada Lekarska przypomina, że miejscem rozwiązywania konfliktów dla środowiska lekarskiego jest Izba
Lekarska, jej Komisja Etyki i Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
a nie łamy gazet. W przypadkach, gdy
publikacje prasowe będą naruszały dobra
lekarzy in gremio lub pojedyńczych osób
będziemy składać oficjalną skargę do organów założycielskich szpitali.

Przyznaje się złoty znaczek BIL:

do dokonywania wpisów o których mowa
w § 10 ust. 2 i 3 regulaminu szczegółowego postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty, wpisywania
na listę członków Okręgowej Izby Lekarskiej i wpisu do okręgowego rejestru lekarzy oraz prowadzenia rejestru lekarzy
stanowiącego załącznik do uchwały Naczelnej Rady
Lekarskiej Nr 104/97/II z dnia 26 września
1997 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz prowadzenia
rejestru lekarzy
§2
Moc obowiązującą tracą: uchwała nr
217/IV/2001 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia
20 grudnia 2001 roku w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów w nowym
prawie wykonywania zawodu lub ograniczonym prawie wykonywania zawodu
oraz uchwała nr 1279/IV/2001 Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 22 marca 2002 roku w sprawie

1.lek. Teresie Skowronek-Jamce
2.lek. Stefan Szymańskiemu
3.lek. Witoldowi Żelawskiemu
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2005 roku
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej
Izby Lekarskiej wyraża głębokie oburzenie z powodu lekceważącego potraktowania lekarzy powołanych przez Centrum Egzaminów Medycznych na członków Komisji Egzaminacyjnych Lekarskiego Egzaminu Państwowego. Jest dla nas
nie do przyjęcia fakt, że nie uprzedzono
powołanych lekarzy o tym, że nie ma dla
nich miejsca w komisji. Wyżej wymienieni koledzy po otrzymaniu powołania z adresem i terminem przeprowadzenia egzaminu oraz poleceniem zgłoszenia się,
przybyli do Katowic i dopiero tam do-
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STANOWISKO
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2005 roku
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej popiera działania lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim zmierzające do
zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia oraz stworzenie czytelnych i jednakowych dla wszystkich reguł kontraktowania
usług medycznych.
UCHWAŁA NR 2/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2006 roku
w sprawie : zwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr
30, poz. 158 z późn. zm./ uchwala się,
Strona 9
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co następuje :

w powiecie bielskim na wysokim poziomie oraz zgodnie z wymogami świadczeniodawcy.

§1

Zwołuje się XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej na dzień
31 marca 2006 r. na godz. 9.00.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 13 stycznia 2006 roku

PRZEWODNICZĄCA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BOGDAN FENDER

Idzie Nowe?
Lepsze?

w sprawie : powołania Komitetu OrganizaZ dużym hukiem medialnym wkroczycyjnego XXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
liśmy w kolejną kadencję samorządu.
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Z jednej strony nową ze względu na nowe
Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku z priorytety z drugiej strony starą ze wzglęart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 du na te same osoby u steru. Prezes Konr. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. stanty Radziwiłł tak bardzo zmienił w po158 z późn. zm.) uchwala się, co nastę- przedniej kadencji oblicze samorządu, że
nowe wybory były właściwie formalnopuje :
ścią. Jako jedyny kandydat na prezesa
otrzymał przytłaczającą większość gło§1
sów. Również jego rekomendacja przy
Powołuje się Komitet Organizacyjny XXIII wyborach do Naczelnej Rady stanowiOkręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej ła dobrą przepustkę. W skład prezydium
NRL weszło połowę osób z zeszłej kaIzby Lekarskiej w składzie:
1. Kol. Klaudiusz Komor – przewodniczą- dencji i połowa nowych.
Ale najważniejsze dla nas wszystkich są
cy komisji
cele, jakie postawiliśmy sobie na najbliż2. Kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
szą kadencję. W końcu nadrzędnym ce3. Kol. Jacek Kossowski
lem stała się poprawa sytuacji materialnej lekarzy. Kiedy na początku poprzed§2
niej kadencji, jako najmłodszy członek
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod- NRL ośmieliłem się zabrać głos i stwierdzić, że powinniśmy się zająć zarobkami
jęcia.
lekarzy, zostałem zakrzyczany argumentami w stylu: od tego są związki zawodowe, mamy dużo innych problemów, po
wejściu do unii będzie lepiej itp.
STANOWISKO
A teraz prezes Radziwiłł grzmi: koniec
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
pracy lekarzy za uwłaczające godności
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
wynagrodzenie, koniec pracy po kilkaset
z dnia 13 stycznia 2006 roku
godzin w miesiącu, aby żyć na pozioOkręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej mie godnym inteligencji. I to jest ważIzby Lekarskiej negatywnie ocenia dzia- ne!!! Wreszcie mamy jasny cel przyjęty
łania dyrekcji Szpitala Pediatrycznego przez Krajowy Zjazd – należy wprowaw Bielsku-Białej. Dopuszczono do sy- dzić płacę minimalną dla lekarzy w wytuacji braku odpowiedniego zabezpie- sokości, co najmniej dwukrotności średczenia opieki pediatrycznej nad popu- niego wynagrodzenia w przedsiębiorlacją dzieci bielskich. Zwracamy się do stwach (tj. obecnie ok.4800,-) i to dla najDyrekcji i organu założycielskiego z żą- młodszych, dla tych ze specjalizacją trzydaniem ogłoszenia konkursu na sta- krotność (7200,-). Może się to wydawać
nowisko Ordynatora Oddziału Pedia- dużo, ale w porównaniu z płacami lekatrycznego, aby możliwe było rozpoczę- rzy w Unii Europejskiej to i tak niewiele.
cie działań mających na celu odtworze- Zjazd zobowiązał Naczelną radę do podnie struktury zatrudnienia personelu me- jęcia radykalnych kroków, aby osiągnąć
dycznego w Oddziale Pediatrycznym, zamierzony cel. Co to znaczy radykalw sposób zabezpieczający opiekę me- ne kroki? To znaczy takie, które przyniodyczną nad najmłodszymi pacjentami są skutek, a więc nawet strajk generalny.
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Zjazd dał Radzie konkretny termin, w którym należy te działania podjąć – do końca marca 2006. Oczywiście bądźmy realistami, na pewno nie dostaniemy od
razu takiej podwyżki, ale żądamy przedstawienia realnego sposobu dochodzenia do tych wynagrodzeń, powiedzmy w
przeciągu 4 lat. I poparcia tego wskazaniem sposobów finansowania, aby uniknąć kolejnego bubla prawnego w postaci „ustawy 203”, na którą nikt nie przewidział środków. Minister Religa w swoim wystąpieniu na Zjeździe obiecał od
roku 2007 zwiększenie nakładów na służbę zdrowia o 3 mld zł (a może nawet 4).
Gdyby utrzymać takie tempo wzrostu, co
roku to do 2010 osiągniemy te 16 mld koniecznych do prawidłowego funkcjonowania służby zdrowia i do zapewnienia lekarzom godziwych wynagrodzeń. Nasze
żądania natychmiast opublikowała żądna
sensacji prasa, oczywiście odpowiednio
podbarwione sarkazmem, radio przeprowadziło sondę wśród „oburzonych prawych” obywateli, którzy ze świętym gniewem rozwodzili się nad tym, że ci łapówkarze, nieroby i nieuki to chciałyby zarabiać niewiadomo jakie pieniądze”. Mamy
więc trudne zadanie przekonać ludzi, że
takie pensje się nam po prostu należą.
W tym aspekcie wśród działań radykalnych musi znaleźć się miejsce na odpowiednią kampanię medialną, na powtarzanie do znudzenia tego, że lekarz specjalista, z wieloletnim stażem zarabia dzisiaj około 1500,- zł brutto (lub mniej), czyli
trzy razy mniej niż górnik dołowy. (wg zestawienia z Gazety Wyborczej).
Dla mnie najważniejsze jest to, że w
końcu zaczęto coś robić z tym niegodnym
sposobem wynagradzania naszej odpowiedzialnej pracy. Nie wiem czy dostaniemy tyle ile chcemy, ale jedno jest pewne
– coś się musi zmienić, zanim wszyscy
wartościowi ludzie wyjadą z tego kraju.
Klaudiusz Komor
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Krzyż Oficerski
O.O.P. dla
Olgierda
Kossowskiego!
W dniu 25.11.w Klubie Lekarza w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Zjazd
Delegatów Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Celem Zjazdu była konieczność zatwierdzenia kilku zmian i poprawek w Statucie PTL umożliwiających Towarzystwu uzyskanie statusu organizacji użytku publicznego. Daje to możliwość odpisywania różnym organizacjom
i osobom fizycznym 1% swoich dochodów na cele
PTL. Wnioskowano również m.in. o przyznawanie punktów za uczestnictwo
w zebraniach naukowych kół terenowych
( 2 pkt). Zaproponowano przyznawanie
nowego, honorowego odznaczenia dla
lekarzy z 50 letnim aktywnym stażem w
PTL „Medicus fidelis” - lekarz szlachetny.
Po południu na Zamku Królewskim odbyły się Jubileuszowe uroczystości 200 lecia Polskich Towarzystw Lekarskich oraz
185 lecie Warszawskiego Towarzystwa
Lekarskiego. Prezes PTL prof.J.WoyWojciechowski przedstawił historię Towarzystw Lekarskich,których działalność
datuje się od początków XIX w. w Wilnie.
Obecny za uroczystościach Minister
Z. Religa obiecywał poprawę statusu pracowników służby zdrowia za 7 lat.(...)
Po przemówieniach gości odbyła się ceremonia przyznania wysokich odznaczeń
państwowych kilku wybitnym przedstawicielom naszego zawodu.
Wśród nagrodzonych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski - co
szczególnie należy podkreślić i wysoko
cenić - był nasz kolega prezes Beskidzkiego Oddziału PTL dr n.med. Olgierd
Kossowski.
Serdecznie gratulujemy!!
Przypominamy, że studenci wydziałów
lekarskich i stomatologii, młodzi lekarze
przed ukończeniem staży i lekarze na
emeryturze - nie płacą składek. Pozostałych kolegów obowiązuje roczna składka
48 zł - prosimy o sprawdzenie ewentualnych zaległości. Ze składek organizujemy
m.in.zebrania naukowe, wysyłamy korespondencję, opłacamy skromny poczęstunek jeśli sponsorzy zawiodą.
PTL jest nie tylko stowarzyszeniem specjalistycznym, obowiązkowym dla kształcenia ustawicznego. Istnieje również po
to, aby utrwalać w nas poczucie wartości i autorytetu naszego zawodu, w czasach gdy ten autorytet wystawiany jest na

próby i często poddawany w wątpliwość,
zwłaszcza w mediach. Zawodu, który zobowiązuje do kontaktów koleżeńskich nie
tylko czysto zawodowych ale i towarzyskich. Do wymiany doświadczeń, omawiania spraw budzących wątpliwości, które w życzliwym gronie kolegów można łatwiej poruszać i próbować rozwiązywać.
Dlatego starajmy sie co jakiś czas spotykać na zebranich kół czy Oddziałowych.
Pokazujmy społeczństwu w którym żyjemy, że jesteśmy silną grupą zawodową ,
aktywną i solidarną.

SENIORZY
ZWIEDZAJĄ
BUDAPESZT
Tym razem udajemy się na południe,
do Budapesztu. Rannym brzaskiem wyjeżdżamy w kierunku Żywca, Zwardonia, a potem prze Słowację. Towarzyszą
nam cały czas piękne widoki, góry pokryte lasami, góralskie wioski, a na zboczach
zamki. Dojeżdżamy wreszcie do celu naszej podróży, do stolicy i największego
miasta Węgier, do Budapesztu.
Współczesny Budapeszt powstał w
1872 r. z połączenia 3 odrębnych kiedyś miast – Budy, Pesztu i Obudy. Dunaj, największa rzeka środkowej Europy, przecina miasto i rozdziela górzystą
Budę od równinowego Pesztu, czyniąc
to miasto tak krajobrazowo urozmaicone.
Peszt do zarania dziejów, aż po dzień dzisiejszy miał charakter przemysłowo-handlowy, Buda była umocnioną, obronną
siedziba królewską i ważnym punktem
strategicznym, a Obuda była początkowo osadą wiejską. Wszystkie one wio-
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dły przed zjednoczeniem odrębną egzystencję. Obecnie liczne mosty na Dunaju
spinają te różnorodne części w jedną uroczą całość. Pozornie Budapeszt ma, więc
stosunkowo nie tak odległą historię, ale w
rzeczywistości osadnictwo na tym terenie
sięga czasów rzymskich.
Zatrzymujemy się w jednym z największych ośrodków kulturalnych miasta, przy
pomniku Milenium, który został zbudowany na obchody 1000-lecia państwa węgierskiego. Stoi tam wysoka kolumna z
postacią archanioła Gabriela na szczycie,
a u jej stóp książe Arpad na koniu wraz
ze swymi wojami, z którymi zdobył nową
ojczyznę. Po obu stronach kolumny dwa
łuki kolumnad zamykające plac. Na ich
górnych krawędziach symboliczne posągi, a w dolnej części wielcy władcy i mężowie stanu Węgier, a pod każdym z nich
płaskorzeźba przedstawiająca najważniejsze wydarzenia z ich życia.
Obok pomnika rozciąga się park, gdzie
zgromadzono wszystko, co może dawać
wypoczynek, rozrywkę, co może cieszyć
oko i ucho. Jest jezioro, są muzea, a naszą uwagę przyciąga szczególnie zamek,
jak z dziecinnych marzeń, skomponowany z elementów wziętych z różnych zamków z terenu Węgier i nie tylko. Każdy
element ma swój oryginalny odpowiednik, ale nigdy nie występowały one razem. W jego barokowej części mieści się
Muzeum Rolnictwa. W głębi parku wspaniały secesyjny pałac, a w nim baseny do
kąpieli leczniczych z wodami mineralnymi
o temperaturze do 76°C, bijącymi z głębi
ziemi. Opodal otwarte kąpielisko czynne
w lecie. Znajduje się tu także ogród botaniczno-zoologiczny, liczne restauracje i
kawiarnie, a także wielki cyrk oraz wesołe miasteczko. Nasyciwszy się pięknymi
obiektami tu istniejącymi, udajemy się na
zwiedzanie pięknej, szerokiej alei, przy
której po obu stronach wznoszono wspaniałe wille, a w nich mieszczą się obecnie
ambasady, hotele i inne instytucje. Przechodzimy obok Ambasady Polskiej.
Udajemy się do miejsca naszego zakwaterowania i po posiłku wyruszamy na wieczorne podziwianie panoramy Budapesztu z Góry Gellerta. Wznosząca się nad
brzegiem Dunaju jest największą, naturalną ozdobą miasta. Zbudowana ze skał
wapiennych, opada stromymi urwiskami w kierunku rzeki. Legenda głosi, że
poganie strącili z niej pierwszego biskupa Gellerta i na jego cześć wzgórze nosi
jego imię. Na szczycie Austriacy zbudowali cytadelę, w której mieści się obecnie
schronisko, restauracja i winiarnia. W najwyższym punkcie monumentalny pomnik
Wolności, postać kobieca unosząca w
górę liść palmy. Jest on widoczny niemal
ze wszystkich stron miasta. Ze znajdującego się obok punktu widokowego podziwiamy wspaniale oświetlone miasto. WiStrona 11
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dok urzekający! Lokalizujemy poszczególne jego budowle, mosty pełne świateł,
parlament i wiele innych obiektów. Pod
nami morze dachów Pesztu, sięgające aż
po horyzont, a ponad nimi wieże kościołów i wyższe gmachy. Jesteśmy prawdziwie zauroczeni, jedynie wiatr nam trochę
przeszkadza w podziwianiu.
Trzeba wracać, robi się już późno. Zjeżdżamy w dół, u stóp znajdują się kąpieliska z wodami mineralnymi czynne tu już
od średniowiecza. Jedziemy przez oświetlone miasto na zasłużony odpoczynek,
po dniu tak bogatym we wrażenia.
Zaraz po śniadaniu wyruszamy, bo tak
wiele mamy jeszcze do obejrzenia. Tym
razem udajemy się na starówkę, na Górę
Zamkową w Budzie. Całe Wzgórze Zamkowe łącznie ze starym miastem otaczają mury obronne, których poszczególne
fragmenty pochodzą z różnych okresów.
Wchodzimy schodami przy malowniczej
Baszcie Rybackiej. Wprawdzie budowla pochodzi z ubiegłego wieku, ale ten
fragment murów bronili właśnie rybacy w
czasie napadów wrogów. Na placyku stoi
pomnik pierwszego koronowanego króla Węgier św. Stefana. Wykonany z brązu posąg przedstawia siedzącego na koniu króla. Tuż obok wznoszą się potężne
mury jednego z najstarszych i najcenniejszych zabytków, Katedry Królewskiej pod
wezwaniem Najświętszej Marii Panny,
zwanym kościołem Marcina. Całe wzgórze to dzielnica staromiejska. Podziwiamy zrekonstruowane bądź odnowione domy mieszczańskie i bogate pałace możnych. Zaułki i uliczki pełne są uroku i malowniczości. Na wielu budynkach
tablice pamiątkowe przypominają o zdarzeniach związanych z tym miejscem, a
w ciągu wieków wiele się tu działo. W starych domach ekskluzywne restauracje,
kawiarnie, hotele. Żywe dyskusje budzi
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hotel „Hilton”, super nowoczesny budynek wciśnięty w między wieżę XIII-wiecznego kościoła św. Mikołaja i ruiny klasztoru dominikanów. Mijamy pomnik węgierskiego huzara z epoki cesarzowej Marii
Teresy, pałac premiera i teatr zamkowy,
dochodzimy do dawnego zamku królewskiego. Historia jego powstania sięga XIII
w. Później zbudowano tu piękny, gotycki
zamek. Przechodził on różne dzieje, był
niszczony i na jego zgliszczach zbudowany nowo, rozbudowany potem do znacznych rozmiarów. W ten sposób powstała
olbrzymia budowla, a wnętrze jego uległo
całkowitej zmianie. Mieści się tam Galeria Narodowa i Biblioteka udostępniona dla zwiedzających. Z tarasu rozciąga
się wspaniały widok na panoramę miasta.
Dość długi spacer po urokliwej starówce
i jej zabytkach kończymy zwiedzaniem
kościoła Macieja wraz z przewodniczką,
która objaśnia nam jego burzliwe dzieje
i zabytkowe wnętrze z pięknymi malowidłami, pełne pamiątek.
Wychodzimy ze świątyni pełni wrażeń i
zapoznani z dziejami Węgier, a tu na zewnątrz pada deszcz. Przejeżdżamy przez
miasto, aby z bliska zobaczyć te piękne mosty, które oświetlone podziwialiśmy wieczorem z Góry Gellerta – Most
Elżbiety, Most Łańcuchowy, Most Małgorzaty, Most Arpada. Zwiedzamy stary
kościół śródmiejski przylegający do mostu Elżbiety. Na jego obecny kształt miały wpływ wszystkie style architektury. Turcy zamienili go na meczet i z tego okresu zachował się mahometański mihrab
– wnęka wskazująca kierunek na Mekkę.
Teraz mamy chwilę na odpoczynek po tak
intensywnym zwiedzaniu, na eleganckiej
ulicy Vacti, gdzie mieszczą się ekskluzywne sklepy, restauracje i kafejki. Po odpoczynku jedziemy na miejsce zakwaterowania, aby po posiłku wyruszyć znów na
zwiedzanie miasta, bo stale mamy niedosyt. Deszcz leje, ale dzielni Bielszczanie
wędrują w jego strugach, aby jeszcze coś
ujrzeć. Zmoczeni i zmęczeni jesteśmy nareszcie pod dachem.
Następnego dnia rano znowu pada
deszcz, więc udajemy się do Węgierskiego Narodowego muzeum. To piękny, monumentalny gmach i wspaniałe wnętrze.
W wielu salach eksponowane są bogate zbiory archeologiczne. Malarstwo o tematyce historycznej, broń, medal i inne
pamiątki. Jest to stała ekspozycja poświęcona dziejom narodu węgierskiego
od najdawniejszych czasów. Wszystko
bardzo pięknie przedstawione i przemawia do zwiedzających. Po tej porcji historii, krótka wizyta w wielkim centrum handlowym na zakupy drobnych pamiątek i
trzeba wybierać się do kraju. Wracamy tą
samą najbliższą drogą przez Słowację i
wieczorem jesteśmy już w domu. Żałujemy, że deszcz nam trochę utrudniał zwie-
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dzanie, ale i tak było nadzwyczaj przyjemnie w zgranym towarzystwie wędrowników. Jesteśmy, więc wdzięczni organizatorom, a szczególnie p. dr Janinie Milotowej za trud i opiekę nad naszymi podróżami, a wszystkim uczestnikom za wspaniałą, koleżeńską atmosferę, mimo tego
uciążliwego deszczu.
Ewa Dąbrowska, Maria Chrzan
uczestnicy wycieczki

„MÓJ PIERWSZY RAZ”
...../lekarski/

W okresie absolutorium i w pierwszych
latach po uzyskaniu już dyplomu pełniłem
dyżury na oddziale wewnętrznym Szpitala Miejskiego w Pruszkowie, oraz pracowałem przez okres trzech lat jako lekarz
Pogotowia Ratunkowego miasta Warszawy /1950-1952/ Praca w pogotowiu była
bardzo wyczerpująca /nadzwyczajne nieraz sytuacje, stresy, niedospane noce
itp./ Wyrobiła z czasem we mnie cechy”szóstego zmysłu” jak poznanie okoliczności wypadku, szybkie postawienie
wstępnej diagnozy, co z kolei umożliwiało
podjęcie właściwej decyzji z zakresu zabiegów reanimacyjnych i sposobu transportu chorego. Początki tego rodzaju pracy nie były dla mnie łatwe. Nie odbyło się
oczywiście bez pomyłek diagnostycznych i terapeutycznych. Pamiętam, jak
pełniąc dyżur w podstacji pogotowia na
Grochowie, zostałem wezwany do kobiety w 7-mym miesiącu ciąży, która dostała
drgawek. Jako ”nowicjusz w sztuce lekarskiej” zaaplikowałem jej injekcje strychniny i kofeiny, po których to zabiegach objawy rzucawki nasiliły się. Byłem doprawdy w rozterce. Na szczęście doświadczony kierowca-pielęgniarz poradził mi odesłanie chorej do Kliniki Położniczej, jako
rzucawki ciążowej, co też uczyniłem.
Pewnego przedpołudnia wyjeżdżam na
wezwanie: ”konduktorka tramwaju zasłabła na końcowym przystanku na Placu
Narutowicza”. Pierwszy raz jadę do przypadku na sygnale. Dźwięk syreny dający wolną drogę przed innymi pojazdami,
wywołuje u mnie uczucie emocji i wzruszenia.W poczekalni konduktorskiej zastaję bladą, osłabioną, młodą konduktorkę.Po zastosowaniu jakiegoś środka pobudzającego krążenie przewożę chorą
do domu i nie badając jej, polecam położyć się do łóżka, zaś przy braku poprawy
wezwać lekarza rejonowego.
Gdy obecnie z perspektywy czasu i nabytego doświadczenia wspominam ten
przypadek, wydaje mi się, że objawy te
mogły wskazywać na ciążę pozamaciczną. Dzięki Bogu większość popełnianych

Mój pierwszy raz
przez początkujących lekarzy błędów nie
kończyła się tragicznie. Z czasem popełniane błędy uczyły skromności, a jednocześnie pomagały w zdobyciu lekarskiego doświadczenia.
Okres stalinizmu, w jakim to czasie
przyszło mi pracować w pogotowiu, stwarzał również sytuacje zaskakujące i denerwujące, nie związane bezpośrednio z
leczeniem. Pamiętam, jak podczas jednej
z moich pierwszych nocy dostałem wezwanie do bólu brzucha. Po przyjeżdzie
zastałem w mieszkaniu cierpiącą, otyłą kobietę, leżącą w łóżku i jakiegoś faceta /kochanek?, konkurent?/ Po zbadaniu chorej i rozpoznaniu kolki wątrobowej zastosowałem injekcje jakiegoś preparatu rozkurczowego i przeciwbólowego. Odczekałem 10 minut po których dolegliwości całkowicie ustąpiły. Gdy wraz z
sanitariuszem chciałem opuścić mieszkanie obecny w nim mężczyzna zaczął mi
w niewybredny sposób grozić i szantażować:”Pan nie wie kto ja jestem, ja pana
wykończę, odbierą panu dyplom lekarski,
jeżeli pan chorej nie zawiezie do szpitala”. Pod wpływem tych kategorycznych
zdań decyduję się zabrać chorą do karetki, odwieźć do pogotowia, gdzie istniał 10-cio łóżkowy szpitalik dla chorych
wymagających obserwacji, lub po zabiegach chirurgicznych. Do karetki (mała
Skoda) oprócz zespołu wypadkowego
pakuje się również konkubent, na co ja
i kierowca nie zgadzamy się, gdyż według przepisów karetka mogła przewozić
tylko 4 osoby. Konkubent oświadczył butnie ”to sanitariusz może wysiąść, ja muszę pojechać” Polecam kierowcy z 5-cio-

ma osobami podjechać pod Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych na ul. Koszykową.
Wychodzę z karetki w białym fartuchu lekarskim. Jest około godziny 2:30. Karetkę natychmiast obstawiają strażnicy z pepeszami, ja zaś proszę o zameldowanie
mnie oficerowi dyżurnemu. Wraz z awanturnikiem zostajemy dokładnie zrewidowani i wylegitymowani. Po przedstawieniu przeze mnie kłopotów w wykonywaniu moich obowiązków lekarskich, dane
osobowe zostają natychmiast sprawdzone. Wnet okazuje się, że awanturnik nie
jest żadnym pracownikiem urzędu bezpieczeństwa, a jedynie piekarzem, który

Z żalem pożegnaliśmy wieloletniego Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Oświęcimiu, przełożonego,
kolegę i nauczyciela Śp. Andrzeja Spiechowicza zmarł 12
stycznia 2006 roku
lekarze i współpracownicy

Wspomnienie
Śp.

Dr Bronisław Grudniak

urodził się w Krakowie 25.07.1923 r.
Po ukończeniu szkoły podstawowej
wraz z rodzicami przenosi się do Bielska-Białej, tutaj kończy Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Felczerską.
W 1952 r. rozpoczyna studia na
Akademii Medycznej w Krakowie. Od
1958 r. pracuje jako lekarz w Szpitalu
nr 1 w Bielsku-Białej ul. Wyspiańskiego, gdzie pracuje 13 lat robiąc specjalizację z interny I i II stopień.
Następnym miejscem pracy była

Poradnia dla pacjentów ze Straconki w Bielsku-Białej na ul. 1-go Maja.
Kiedy mieszkańcy Straconki wybudowali w czynie społecznym Przychodnię, wybrali na lekarza i kierownika
przychodni znanego już i ulubionego
przez nich dr Grudniaka. W Straconce pracuje do 1992 r. i przechodzi na
emeryturę.
Dodatkowym miejscem pracy przez
28 lat był ZUS w Bielsku-Białej, gdzie
pracuje jako orzecznik.
Poważnie zachorował 14.01.2005 r.
i był leczony w kilku oddziałach bielskich szpitali. Zakończył życie spokojnie zasypiając 18.12.2005 r. na
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piekł w Jelonkach pieczywo na potrzebyBezpieki. W mojej obecności awanturnik
został spoliczkowany przez oficera, któy
na pożegnanie oświadczył: ”niech pan
doktor spokojnie nadal wykonuje transport chorej, natomiast delikwent zostanie
odwieziony inną karetką” W Pogotowiu
poinformowano mnie, że w międzyczasie
był telefon z Ministrstwa, aby sprawdzić
podane przeze mnie dane. Byłem bardzo
zdenerwowany tym przeżyciem, a jednocześnie dumny z siebie, że nie dałem
się zastraszyć temu zarozumiałemu głupkowi
Stanisław Schünwalder

Ś.

P.

Oddziale dla Przewlekle Chorych w
Bielsku-Białej ul. E. Plater.
Dodatkową pasją do końca życia
było lotnictwo.
Był dobrym człowiekiem, kolegą lekarzem i sąsiadem.
Wspomnienie sąsiadów
Dr Janusz Chrószcz
Dr Aleksander Chrószcz
Dr Maria Lesik-Chrószcz
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Koalicja „Teraz Zdrowie”
SPROSTOWANIE
Bardzo przepraszamy Koleżankę Krystynę Cieślawską – Kłosińską iż nie została wymieniona wśród członków ORL w
I kadencji BIL. Nasze uchybienie jest tym
większe,że koleżanka aktywnie pracowała w organach Izby, przez wszystkie dotychczasowe kadencje.

SPROSTOWANIE
W jubileuszowym wydaniu Biuletynu,
wśród wielu wymienionych z nazwiska lekarzy współpracujących z Komisjami BIL,
zabrakło wzmianki o nieżyjącej już Koleżance Irenie Sienickiej. Koleżanka pracowała w Klubie Lekarza i w Komisji Emerytów i Rencistów. Z Jej inicjatywy i przy
jej pomocy organizowano wiele wycieczek. Przy tej okazji chcę też podkreślić
iż mogło się zdarzyć to samo w stosunku
do współpracujących z Radą Koleżankami i Kolegami. Nie mogliśmy wspomnieć
wszystkich, gdyż pamięć ludzka czasem
zawodzi. Tych, którzy poczuli się urażeni,
przepraszamy.

KOALICJA
„ TERAZ ZDROWIE ”
Koalicja jest inicjatywą organizacji zrzeszających lekarzy, pielęgniarki i położne,
aptekarzy, menadżerów służby zdrowia, firmy farmaceutyczne, producentów
sprzętu medycznego, pacjentów. Jest
otwarta dla wszystkich środowisk, organizacji i osób chcących doprowadzić do
poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce.
Koalicja pragnie doprowadzić do wymiany opinii na temat wyboru najlepszych
rozwiązań organizacyjnych oraz sposobów właściwego finansowania służby
zdrowia na miarę oczekiwań społeczeństwa, ale i możliwości naszego kraju.
Podstawową przyczyną dotychczasowych niepowodzeń reformatorskich jest
zdaniem kaolicjantów niezmiennie niski poziom finansowania służby zdrowia.
Wydatki na ochronę zdrowia , w przeliczeniu na mieszkańca są nieporównywalnie niższe niż w sąsiednich krajach Europy Środkowej, nie wspominając o innych,
bogatszych krajach Europy.
Skutkuje to nie tylko ograniczonym dostępem do świadczeń medycznych, ale
powoduje też dekapitalizację majątku i
medycznych środków technicznych oraz
utrzymuje wynagrodzenia pracowników
służby zdrowia na skandalicznie niskim
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poziomie.
Sygnatariusze deklaracji Koalicji „Teraz Zdrowie” chcąc poprawić sytuację pacjentów, ale i wszystkich podmiotów zaangażowanych w ochronę zdrowia, w tym
szerokiej rzeszy pracowników tego sektora., uważają iż drogą prowadzącą do
tego celu musi być kompleksowa reforma wraz ze znaczącym zwiększeniem finansowania ze środków publicznych do
poziomu nie mniejszego niż 6% PKB.
Członkami założycielami koalicji są Prezes NRL Konstanty Radziwiłł, Prezes NRPi P, Elżbieta Buczkowska, Prezes NRA, Andrzej Wróbel, Przew. ZZL,
Krzysztof Bukiel, Przedstawiciel Firm
Farmaceutycznych, Prezes Przemysłowej Izby Dostarczycieli Sprzętu Medycznego,Przedstawiciel Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia.
W drugim dniu obrad VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy odbyło się spotkanie Redaktorów Naczelnych Biuletynów
Okręgowych Izb Lekarskich, mające na
celu usprawnienie współpracy i przepływu informacji między Izbami, a lekarzami
z inicjatywy Rzecznika Prasowego NRL,
Program pierwszego spotkania ograniczył się tylko do zapoznania zebranych z
inicjatywą Koalicji „Teraz Zdrowie”.
Koordynator Projektu, Artur Matys,
przedstawił ogólne założenia Koalicji, jej
cele, zasady i reguły działania. Krótko
mówiąc celem ma być budowanie społecznego przekonania o konieczności
systemowej reformy i co za tym idzie potrzeby znaczącego wzrostu wydatków na
ochronę zdrowia.
Zdaniem prowadzącego spotkanie i
pozostałych koalicjantów dotychczasowe próby reformy nie powiodły się z powodów:
- finansowych, bo opierały się na przesłance iż mogą być realizowane na bazie
aktualnego finansowania
- politycznych, bo priorytetem politycznym państwa nie była służba zdrowia
- organizacyjnych, bo środowiska zainteresowane były „rozproszone”, pilnowały swoich partykularnych problemów, zamiast się zjednoczyć..
Koalicja ma być porozumieniem, aby
wspólnymi głosami przekazywać opinii
publicznej rzetelne informacje, ma skupić
wszystkie instytucje i organizacje, które
będą pracowały na rzecz wspierania reformy ochrony zdrowia. Ma doprowadzićdo przekonania opinii publicznej i decydentów politycznych iż reformę w ochronie zdrowia należy traktować jako priorytet, oraz doprowadzić do zwiększenia
nakładów publicznych na sektor zdrowia z obecnych 3,87 PKB minimum do
6% PKB.
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Koalicja stawia sobie za zadanie doprowadzenie do krytycznej debaty nad szkodliwymi mitami:
1. -tym,że w systemie jest dostatecznie
dużo środków, a tylko marnotrawstwo jest
przyczyną kłopotów
2. -że można poprawić sytuację poprzez
tylko przeniesienie środków z jednego
sektora ochrony zdrowia do drugiego
3. -że pacjenci akceptują obecny stan
rzeczy i nie oczekują reformy.
Koalicja będzie działała poprzez swoją
Radę złożoną z przedstawicieli członków
założycieli oraz Zespół koordynujący pracujący dla Rady..
Opracowywana jest strona internetowa,www.terazzdrowie.pl Otwarcie planowane jest na dzień 10 02 2006r. Po
przedstawieniu przez Koordynatora założeń deklaracji ”Teraz Zdrowie” rozpoczęła się dyskusja, którą po chwili przerwano/ na sali obrad rozpoczęło się
głosowanie./.
Aniela Ptak

U W A G A
LEKARZE
STOMATOLODZY
Ze względu na obszerny materiał pt.

„Kalkulacja kosztów jednostkowych procedur stomatologicznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia”, został on

opublikowany w serwisie internetowym
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Dla przypomnienia podajemy adres serwisu:

http://www.bil.bielsko.pl
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Sprawy Bieżące
Przepis Pani Danusi

Koleżanki i Koledzy

Zaczęła się kolejna kadencja BIL. W
Izbie będą pracowały nowe Koleżanki i Koledzy. Pomyślmy o uatrakcyjnieSkładniki ciasta:
niu Biuletynu. Rozporządzenia NRL na5 jaj
kłada na nas obowiązek publikowania w
10 dkg cukru
nim wzystkich uchwał, wniosków i apeli
podejmowanych przez ORL, czy jej Pre10 dkg mąki
zydium.Sprawia to iż znajdujecie w nim
2 łyżki kakao
dużo mało atrakcyjnych treści, Pomy1 łyżeczka proszku do pieczenia
ślimy nad publikowaniem ich w formie
wkładki do numeru, którą osoba niezainBiałka ubić na sztywną pianę, dodać cu- teresowana będzie mogła pominąć.
kier, żółtka, mąkę, kakao i proszek do piePo raz kolejny apelujemy do was o pisanie do Izby, najlepiej na email, o wszystczenia.
kim co Wam się nie podoba, co chcieliPiec 30 minut w temp. 180°C.
byście zmienić. Niektórzy z Was dużo podróżują, warto o tym opowiedzieć na łaMasa:
mach Biuletynu. Dziękujemy tym, którzy
1 kostka masła
już pisali i prosimy o więcej. Chcemy też
10 dkg cukru pudru
utworzyć stałą rubrykę, w której umieszczalibyśmy śmieszne, niecodzienne hicukier waniliowy lub zapach
storie z naszego życia zawodowego, o
2 żółtka
których czasem rozmawiamy między
10 dkg wiórków kokosowych /sparzyć
sobą. Niech i inni się pośmieją, a może i
niewielką ilością mleka/
czegoś nowego nauczą się.
Ciasto „pijak”

SPORT
Kolejne jubileuszowe X zawody odbyły się 14-go stycznia w Radziechowach,
gdzie przy wspaniałej pogodzie, wraz
z uczestnikami Biegu Dutka ścigaliśmy
się na dystansie 10 km. Na fantastycznie przygotowanej trasie poprowadzonej
przez piękne okolice Radziechów najambitniejsi ostro walczyli,a reszta w tempie
rekreacyjnym przemieszczała się podziwiając widoki i biegające sarny oraz zajace.
Wszystkim szczęśliwie udało się dotrzeć
do mety,na której czekał kocioł grochówki
i ciepła herbata.
Mistrzami Polski zostali Dorota Sobel z
Wodzisławia Śląskiego i Marek Paściak
z Bytomia, kolejne medalowe miejsca zajęli wśród pań:Katarzyna Klimala (Częstochowa), Bożena Wydro (Kraków), a
wśród panów Lucjan Habieda (Frydman)
i Jacek Łabudzki( Sandomierz). Po ceremonii wreczenia pucharów, większość

Redakcja

uczestników spotkała się w Zajeździe
„Horolna”, gdzie po pysznym obiedzie
były tańce i dzielenie się wrażeniami z
trasy biegu. Tradycyjnie rodzinna atmos-

Uwaga!!!

fera tych spotkań jest równie silnym magnesem ściągającym zawodników

Przypominamy wszystkim o naszej stronie internetowej www.bil.bielsko.pl, na
której możecie znaleźć najnowsze informacje oraz ogłoszenia izby. Tam również
przeczytacie o przepisach prawnych dotyczących lekarzy, ubezpieczeniach i imprezach sportowych.
Zapraszamy!
Utrzeć masło z cukrem, żółtkami, wiórkami kokosowymi. Następnie masę wyłożyć
na upieczone ciasto. Biszkopty maczać w
alkoholu i układać na masie kokosowej.
Polać biszkopty polewą czekoladową.
Smacznego!
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ze Szczecina) jak aspekt sportowo-rekreacyjny.

Zapraszam za rok!
Maciej Pająkowski.

