Szanowne
Koleżanki
i Koledzy
Tegoroczna wiosna jest dla nas szczególnie gorąca, a wydaje się, że temperatura rośnie. Zaczęło się 7 kwietnia, wszyscy solidarnie wzięliście
urlop na żądanie i bardzo Wam za ten gest dziękuję. Wyraźnie daliśmy sygnał, że jesteśmy zgodni co do tego, że nie godzimy się na obecną sytuację w ochronie zdrowia i żądamy natychmiastowych zmian.
Ja w tym czasie wraz z przedstawicielami Śląskiej Izby Lekarskiej oraz członkami Śląsko-Dąbrowskiej „Solidarności” byłam w Warszawie, pod
Sejmem oraz w Ministerstwie Zdrowia.
10 maja to już była prawdziwa manifestacja solidarności, niezadowolenia, determinacji, że zrobimy wszystko, aby zmienić obecną rzeczywistość.
Z naszej Izby pojechaliśmy aż 3 autobusami.
Relację z wyjazdu przedstawiam na następnych
stronach. W międzyczasie, 21 kwietnia ,spotkała
się Naczelna Rada Lekarska, podjęliśmy uchwałę o tym, że pierwszym krokiem będzie składanie
oświadczeń o rezygnacji z przyznanego przez ZUS
uprawnienia do wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Wzór takiego oświadczenia zamieszczamy w Biuletynie. Nasza, Okręgowa Rada Lekarska poszła dalej. Po burzliwej
dyskusji podjęliśmy uchwałę, że jedynym skutecznym sposobem jest składanie wypowiedzeń z pracy. /uchwałę w tej sprawie zamieszczamy na następnych stronach/.
Koledzy!
W większości naszych szpitali związki zawodowe weszły w spory zbiorowe z pracodawcą, niektóre są już po odbytych referendach. Przygotowują się do podjęcia akcji strajkowej. Na Śląsku kilka
szpitali już strajkuje, a ze strony rządzących brak
jakiejkolwiek reakcji. Na każdym spotkaniu z władzami podkreślamy fakt, że lekarze wyjeżdżają z
kraju. W naszej Izbie wydaliśmy ponad 250 dokumentów uprawniających do pracy w Unii. A władza,
także pan Minister Religa się dziwi ! Nawet na Białorusi wydano rozporządzenie określające minimalną pensje lekarza w wys. 130 % średniej krajowej!
Koledzy! Bądźmy zdecydowani, ale rozważni.
Życzę wszystkim, abyśmy nie zmarnowali tego zapału i determinacji, abyśmy odnieśli sukces.
Pozdrawiam
Zyta Kaźmierczak-Zagórska

10 maja 2006 Warszawa
Jak długo jeszcze?
W środę 10 maja w Warszawie na Placu Zamkowym zebrał się tłum
zdesperowanych medyków, aby kolejny raz dać do zrozumienia rządzącym, że nie jesteśmy zadowoleni z tego, co jest. Przyjechało z różnych stron Polski kilka tysiecy ludzi, żeby zamanifestować solidarność.
Byli ludzie różnych zawodów medycznych, po raz pierwszy razem.
To był bardzo dobrze spędzony dzień, choć męczący. Dobrze spędzony, bo pokazaliśmy swą siłę i solidarność. Niech żałuje, kto nie był, bo
tam należało być! Żeby zobaczyć, jak naprawdę jesteśmy traktowani.
Nie używamy „górniczych argumentów”, więc władza kolejny raz chce
nas przetrzymać, uważając, że każdy protest się prędzej, czy później
wypali, a przecież etyka nie pozwala nam odejść od łóżka pacjenta!
Dlatego uważam, że najsilniejszym argumentem w tym sporze z władzą, nadto zgodnym z Kodeksem Etyki, jest wymówienie warunków
pracy i płacy!
Uważam, że nie mamy innego wyjścia. Jeśli wymówimy umowy,
wszystko jedno jakie, bylebyśmy to zrobili gremialnie, solidarnie, wtedy rządzący zostaną z pustymi szpitalami i przychodniami. Taką uchwałę podjęliśmy na ostanim posiedzeniu ORL. Każdy, kto był w Warszawie rozumie nasze intencje- władza nas lekceważy, obietnice powołania zespołów roboczych już nikogo nie uspokoją!
W ogłoszenie strajku generalnego ja osobiscie nie wierzę, bo choćby z tego powodu, że lekarze „kontraktowi” nie moga strajkować.
Dlatego namawiam do masowego wymawiania wszelkich umów!
Zobowiązujemy się zbierać wymówienia i upublicznić je dopiero wtedy,
gdy będzie to akcja masowa, a nie pojedyńcze akty rozpaczy.
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Jak długo jeszcze!

W tym dniu należało być w Warszawie
Sprawozdanie z przebiegu dotychczasowej akcji protestacyjnej Służby Zdrowia.
7 kwietnia pojechałam do Warszawy
wraz z przedstawicielami Śląskiej Izby
Lekarskiej. W manifestacji udział wzięli
lekarze z Izby Częstochowskiej, członkowie „ Solidarności” Śląsko-Dąbrowskiej, Związku Pracodawców ZOZ, Ogólnopolskiej Konfederacji Związków Zawodowych w Ochronie Zdrowia . Przeszliśmy pod Sejm RP, tutaj dołączyli do nas
koledzy lekarze z innych Izb oraz Prezes
K. Radziwiłł i koordynator Komitetu Protestacyjnego na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń w Ochronie Zdrowia dr A. Włodarczyk Do manifestujących wyszli posłowie m. innymi Ewa Kopacz i Jan Rokita /PO/ ,którzy złożyli kilka obietnic, ale
zostali „wygwizdani”, a posłowi Rokicie
pielęgniarki wręczyły wieniec obrazujący stan służby zdrowia w Polsce. Wyłoniła się grupa przedstawicieli manifestujących, wśród których byłam ja i poszliśmy
do Sejmu, złożyć petycję, którą wcześniej wszyscy podpisaliśmy.
Niestety, tym razem , osobiście nie dotarłam do Marszałka Sejmu. Przez
sito straży sejmowej udało się przedostać tylko Przewodniczącemu Śląskiej Izby dr Maciejowi Hamankiewiczowi, Prezesowi K.Radziwiłłowi oraz przewodniczącej Solidarności Ewie Ficy.
Dr Zbigniew Brzezin – prezes Częstochowskiej Izby i ja spędziliśmy kilka chwil
w przedsionku Sejmu. Ale nie był to stracony czas. Mieliśmy pouczającą lekcję sejmowej rzeczywistości. Niektórzy
posłowie doskonale wiedząc kim jesteśmy omijali nas szerokim łukiem, niektórzy podchodzili do nas siląc się na kurtuazyjne gesty, a niektórzy mijali nas wzrokiem.
Po krótkiej rozmowie z Marszałkiem
Markiem Jurkiem dowiedzieliśmy się, że
czeka na nas Minister na Miodowej. Przemaszerowaliśmy na Miodową. Pogoda
była ładna, a marsz przez Warszawę odbywał się w eskorcie policji. W ministerstwie wręczyliśmy tę samą petycję Ministrowi Relidze. Zawierała ona żądania:
ustalenie jednolitej ceny za świadczenia medyczne w całym kraju, wydzielenie
kosztów pracy z usługi medycznej, ustalenie minimalnej płacy w odniesieniu do
przeciętnego wynagrodzenia pracowników w sektorze przedsiębiorstw, objęcie
rozwiązaniami systemowymi wszystkich
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pracowników ochrony zdrowia zgodnie z
kwalifikacjami zawodowymi, wzrost środków publicznych na ochronę zdrowia.
Protestujący wyrazili zgodnie pogląd,
że natychmiast należy uruchomić środki,
które pozostają w rezerwie NFZ. Minister
wobec takich żądań poprosił o następne
spotkanie. Tak więc następne spotkanie
odbyło się w dniu 10 kwietnia, w siedzibie
Śląskiej Solidarności w Katowicach.
Przybyli wszyscy ci, którzy protestowali
w Warszawie, a ponadto Wicemarszałek
woj. Śląskiego Sergiusz Karpiński, Wicewojewoda Artur Warzocha, Dyrektor NFZ
w Katowicach Marek Piekarski, Dyrektor Finansowy NFZ Lech Wędrychowicz.
Dyskusja była gorąca, bo warunki były
dość kameralne i wszyscy mogli zabrać
głos. Minister Zbigniew Religa zobowiązał się, że zwróci się:
1/ do Prezesa NIK-u o sprawdzenie finansów Narodowego Funduszu Zdrowia ,
bowiem informacje przedstawione przez
uczestników spotkania o istniejących rezerwach ,a dane uzyskane przez Ministra od Prezesa NFZ były rozbieżne
2/ do Ministra Finansów o zwiększenie
nakładów na ochronę zdrowia w możliwie
najkrótszym czasie
3/ się do Ministra Finansów o dokonanie zmian prawnych, które umożliwiłyby
zwrot nakładów ponoszonych przez lekarzy na ustawiczne dokształcanie, do którego obliguje nas ustawa o zawodzie lekarza
4/ do Komisji Trójstronnej o ustalenie zasad dotyczących minimalnej płacy dla
pracowników ochrony zdrowia
Ponadto poprze naszą propozycję odniesienia podwyżki wynagrodzeń w stosunku do średniej krajowej. Wyjeżdżając z Katowic miałam nadzieję, że planowana na 10 maja debata sejmowa na temat ochrony zdrowia przyniesie w jakiejś
określonej przyszłości rozwiązanie w/w
problemów.
Jak się stało…wszyscy wiemy.
10 maja debaty nie było, a co więcej nie
wiadomo kiedy będzie. Do Warszawy po-
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jechaliśmy trzema autobusami. Jeden z
Bielska ,drugi z Oświęcimia ,a trzeci zabierał kolegów z Suchej Beskidzkiej i Wadowic. Zaprosiliśmy też pielęgniarki, które chciały zamanifestować swoją solidarność. Trasa manifestacji rozpoczęła
się na Placu Zamkowym o godz. 12.00.
Przeszliśmy pod Ministerstwo Finansów,
Sejm RP i Pałac Rady Ministrów. Tym razem miałam okazję uczestniczyć w bezpośrednich rozmowach z Marszałkiem
Sejmu RP.
Zadaliśmy Mu pytanie co do petycji z
7 kwietnia, bo nie dość, że brak odpowiedzi to jeszcze odwołano debatę. Marszałek odpowiedział nam, że debata została odwołana na prośbę Pana Premiera
oraz Ministra Zdrowia. Uprzejmie oznajmił nam, że nie jest właściwym adresatem problemów, z którymi się zwróciliśmy. Podkreślił, że to Minister Zdrowia
jest właściwym adresatem, natomiast
Marszałek dołoży wszelkich starań, aby
debata o zdrowiu odbyła się w możliwie
najkrótszym terminie.
Wychodząc od Marszałka miny mieliśmy nietęgie, ale podobne mieli koledzy, którzy poszli do Pałacu Rady Ministrów na spotkanie z Premierem i Ministrem Zdrowia.
Kolega K. Bukiel podsumował rozmowy stwierdzając, że Komitet Porozumienia na Rzecz Wzrostu Wynagrodzeń trzeba zamienić na Komitet Strajkowy, bo tylko tak zdecydowane działania mogą obudzić rządzących.
Zakończyliśmy demonstrację z poczuciem, że jesteśmy razem lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy ochrony zdrowia,
mocni i zdecydowani na prawdziwą walkę o zmiany w ochronie zdrowia. Wracaliśmy zmęczeni, ale z poczuciem dobrze
spełnionego obowiązku.
W tym dniu należało być w Warszawie.
Przygotowała:
Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Izbowa batalia
Izbowa batalia
o Szpital Pediatryczny
w Bielsku-Białej
- ciąg dalszy
Nasze starania o powrót lekarzy do
Szpitala pediatrycznego nie przynoszą
niestety oczekiwanego efektu. Od ostatniej mojej relacji w Biuletynie wydarzyło
się bardzo wiele...
Zacznę tym razem od wydarzeń w ostatnich dniach. Otóż osobiście uczestniczyłam w Radzie Społecznej Szpitala Pediatrycznego w dniu 5 maja , a także w Radzie Powiatu w dniu 18 maja 2006, która
w całości poświęcona była sytuacji służbie zdrowia w Powiecie.
Podczas Rady Społecznej Dyrektor
Szpitala Pediatrycznego przedstawił sytuację finansową Szpitala. Przedstawione zostały także wyniki badania finansów Szpitala. Audytor ocenił bardzo dobrze działalność zarządzających oraz wyznaczony kierunek zmian. Spotkało się
to z zadowoleniem i aprobatą całej Rady
Społecznej. Niestety nikt nawet nie wspomniał o wygranych procesach przed Sądem Pracy, lekarzy, którzy w ramach
przekształceń zostali zwolnieni. Z dnia na
dzień w prasie pojawiają się informacje,
że kilka osób wywalczyło pokaźne sumy,
a inni czekają na ogłoszenie wyroków.
Należy się spodziewać następnych roszczeń finansowych.
Według Dyrektora Szpitala Izba „czepia
się Szpitala” z niewiadomej przyczyny.
Dyrektor zarzucił mi osobiście, że jestem
inspirowana przez wiadome osoby. Wg
Dyrektora wszystko jest w porządku ; są
specjaliści pediatrzy, są rezydenci / co
świadczy wg Niego o wysokiej referencyjności szpitala / Nie jest istotne to ,że
rezydentury zostały przyznane szpitalowi
dawno, na podstawie danych co do ilości
specjalistów i kadry kierowniczej z przed
lat. Podkreślił, ze zadowoleni są inni specjaliści tj. anestezjolodzy i radiolodzy ,bo
są na kontraktach, chirurdzy również,
bo nieźle zarabiają. Wg Dyrektora średni personel też nie narzeka ,a wg Starosty związki zawodowe tj. Solidarność bardzo dobrze oceniają Dyrektora. Szczerze
mówiąc jeśli żaden lekarz zatrudniony w
Szpitalu bądź na kontrakcie nie wypowiedział się i nie poparł Pediatrów to coś tu
nie gra! Gdzie solidarność zawodowa ?
Z drugiej strony mam informacje od młodych lekarzy ,że są pozostawieni sami
sobie. Czy w Szpitalu możliwe jest, żeby

lekarz w kilka miesięcy po LEP-ie sam
prowadził oddział? Odpowiadał za proces diagnostyczny i leczenie? Kto ma go
uczyć i nadzorować? Czy nauczycielem
może być lekarz formalnie zatrudniony w
oddziale ,który” wpada na wizytę”?
Ku radości Dyrektora rozwiązana została, bardzo medialna sprawa jak brak
poradni diabetologicznej. Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego dr R. Batycki wyraził zgodę na przeniesienie jej i dołączenie
do istniejącej poradni diabetologicznej dla
dorosłych. . W ten oto sposób Dyrektor
J.Habdas pozbył się kłopotu , ponieważ
jak to powiedział cyt.; kontrakt był tak
mały ze nie wystarczał na opłacenie zatrudnionych tam osób”. Pytanie tylko co z
dziećmi, które wymagają hospitalizacji ?
18 05 2006 odbyła się Rada powiatu Bielskiego, na której przedstawiono sytuację
Szpitala Pediatrycznego. Beskidzkiego Centrum Onkologii. ZOZ-u Psychiatrycznego oraz ZOZ-u przy Fiacie- AutoPoland. Podjęta została też dyskusja na
temat sytuacji kadrowej w Szpitalu Pediatrycznym. Nasz kolega, lekarz ,a zarazem radny Józef Szary zapytał Dyrektora
J. Habdasa o obsadę oddziałów pediatrycznych. Otrzymał taka samą odpowiedź jak ja na Radzie Społecznej. Dyrektor wyświetlił na folii nazwiska osób
zatrudnionych w Szpitalu co wg. Niego
w wystarczający sposób zabezpiecza oddziały. W komentarzu muszę zauważyć,
że zrobiłam dokładne notatki z tej tabeli
i dzisiaj już wiem, że pomieszano nazwiska osób zatrudnionych oraz osoby tylko dyżurujące . Czy osoba pełniąca tylko
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dyżur i nierzadko dojeżdżająca z daleka
faktycznie bierze udział w procesie diagnostyczno- leczniczym danego oddziału i może zapełnić lukę kadrową?
Wszyscy dyrektorzy zgadzali się co do
jednego; kontrakty są zbyt niskie, trzeba szukać funduszy poza NFZ-m. Kierunek to programy zdrowotne i pozyskiwanie środków z innych źródeł, między innymi unijnych.
Osobiście zwróciłam się do Radnych
o poparcie trwającej akcji protestacyjnej,
zwróciłam Ich uwagę na fakt, że po raz
pierwszy wszyscy pracownicy związani z
ochrona zdrowia stanęli w jednym szeregu, być może tym razem odniesiemy sukces. Co prawda, jak na razie szpitale będące w gestii Starostwa nie protestują,
ale nie mogą pozostać obojętne, bo inne
szpitale jak Szpital Wojewódzki, Szpital w
Bystrej czy w Wilkowicach będą strajkować , a to będzie rzutowało na sytuację
w mieście Bielsku i powiecie bielskim.
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
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XXIII Zjazd
Informacje z obrad
XXIII Zjazdu BIL
31 03 2006

Był to kolejny, coroczny Zjazd zwoływany celem przyjęcia sprawozdania finansowego i zatwierdzenia preliminarza budżetowego na 2006r. Jednak tak w wystąpieniach gości , jak w póżniejszych dyskusjach przewijał się jeden temat; zbliżająca się akcja protestacyjna , sposób jej
przeprowadzenia, czego możemy po niej
oczekiwać, jakie będą następne kroki?
Nic więc dziwnego, że delegaci oczekiwali zwłaszcza na wystąpienie dr Hamankiewicza i dr Frydygiera, Przewodniczących Śląskiej i Małopolskiej Izby Lekarskiej, a także Krzysztofa Bukiela , Przewodniczącego OZZL. Miłym gestem ze
strony dr Hamankiewicza było wręczenie Przewodniczącej BIL, zamiast kwiatka, pięknej grafiki Kacpra Woszka, stanowiącej ilustrację do „Mistrza i Małgorzaty” Bułchakowa. Poinformował zebranych
o ukazaniu się w „Gazecie Wyborczej
wkładki informacyjnej wyjaśniającej dlaczego przygotowana została akcja protestacyjna. Intencją jej opracowania była
rzetelna informacja i chęć zjednania sobie pacjentów.
Kolega Hamankiewicz zwrócił też
uwagę na fakt wykorzystywania lekarzy
przez ZUS. „Podpisaliśmy umowy z ZUS,
żę będziemy za darmo orzekali o niezdolności do pracy, lecz jeżeli popełnimy jakikolwiek błąd przy orzekaniu-ponosimy
jego konsekwencje.”
Zabierający głos Dyrektorzy Szpitali mówili jednym głosem” Chcemy zwiększenia wyceny punktu.””Finansowanie
jest za niskie.” Do tego doszły problemy
z ograniczeniem dotychczas wykonywanych świadczeń, które nie znajdują się w
katalogach przewidzianych dla określonego oddziału. Przez to wiele oddziałów nie
wykonuje kontraktu. Dyrektorzy podkreślali, że nie są stroną konfliktu, lecz stoją
po tej samej stronie co lekarze. R. Batycki
zaznaczył, że musi istnieć odpowiedzialność państwa za niewydolność systemu
opieki zdrowotnej. Nie można przerzucać
odpowiedzialności tylko na NFZ, a tak się
dzieje. Przypomniał, że na początku przemian ustrojowych zarobki nasze kształtowały się na poziomie 103% śr wynagrodzenia, a dziś mamy60%. Do dziś placówki ponoszą też konsekwencje ustawy 203, trwają procesy sądowe.Ustawa
o restrukturyzacji ZOZ na krótko poprawiła sytuację. Placówki nadal się zadłużają.
Żenująco niskie uposażenia pracowników
rodzą napięcia. Nie odpowiadają za to dyrektorzy, ale oni są adresatem protestów.
Krzysztof Bukiel zaczął od stwierdzenia .”pieniądze są w Warszawie.” Głównym adresatem protestu jest Ministerstwo, ale w naszym porządku prawnym
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nie możemy pertraktować z tym urzędem, lecz zwracamy się do Dyrektorów.
Dyrektorzy mogą wypowiedzieć umowy
z NFZ „ 7 04 to trening przed protestem,
sprawdzian, czy środowisko chce zmian.
Jeżeli zaprotestuje 90% szpitali, będzie to
sygnał, że trzeba zrobić coś więcej. To
oznacza strajk. By ogłosić strajk trzeba
wejść w spór zbiorowy, muszą być negocjacje, mediacje i dopiero protest. Będzie
on skuteczny, jeżeli wszyscy się zjednoczą. Możemy przestać wypisywać druki
L4. Orzekanie o stanie zdrowia nie jest
równoznaczne z wypisywaniem druku
L4 Wypełnianie druków też powinno coś
kosztować.Jest jeszcze inna forma protestu-wypowiadanie umów o pracę, dużo
skuteczniejsza i bezpieczniejsza dla lekarzy. Dziś wydaje się to niemożliwe, ale
po 7 kwietnia może być zależne od odzewu akcji.”
Zabierając głos w dyskusji/Krystyna
Szyrocka-Kowalczyk, Zyta Zagórska,
Klaudiusz Komor/ zgodnie podkreślali, że ochrona zdrowia musi być priorytetem rządu. Czekamy na to już 17 lat.
To nie jest akcja przeciwko temu rządowi. Protestowaliśmy już 10 lat temu w innych realiach. Wszystko już przerabialiśmy. Nie chcemy nic innego robić Po
to się uczyliśmy, by być lekarzami. Jeżeli mamy zorganizować protest zgodny
z etyką, jest tylko jedna droga-wypowiedzenie umowy o pracę przez wszystkich.
7 kwietnia ma pokazać czy potrafimy
być solidarni.
Zaproszony na Zjazd Jerzy Fredygier
przedstawił ciekawą analizę sytuacji w
ochronie zdrowia stanowiącą jego własne opracowanie. Skoncentrował się na
trzech zagadnieniach:
1. sytuacji kadrowej
2. finansowej
3. organizacyjnej
Omawiając pierwsze porównał układy
zbiorowe pracy i tak w tabeli wynagrodzeń dla ordynatora oddziału przewiduje
się 3050-3100 zł, a dla kierowcy w NFZ
4000 zł.
W Krakowie odeszło z pracy 1074 pielęgniarek, rozpoczęło pracę 400. Spośród
150000 lekarzy wg rejestru około 20% nie
wykonuje zawodu. Wykonuje zawód około 90-95 000 lekarzy i ok.20-25000 dentystów. W Polsce pracuje ok. 220 lekarzy
na 100 000, we Włoszech 600 na 100000
w Danii 340 na 100000.
Te dane najlepiej obrazują mit nadmiaru lekarzy w naszym kraju. J. Fredygier
przedstawił też alarmujące dane dotyczące liczby czynnych zawodowo anestezjologów i chirurgów dziecięcych świadczące o szybko zmniejszającej się grupie
specjalistów. Zdaniem mówcy przyczyny takiej sytuacji są złożone. Zły system
specjalizacyjny stwarzający problemy po-
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przez ograniczenie ilości rezydentur, sformalizowany do absurdu, ponad miarę
scentralizowany, a w specjalnościach zabiegowych, program niemożliwy do zrealizowania. Wyjazdy do pracy za granicę
nie tylko z racji niskich zarobków, ale i lekceważenia przez przełożonych, trudności
w szkoleniu, złej atmosfery wokół zawodu lekarza.
W Krakowie ponad 600 lekarzy zwróciło się o wydanie niezbędnych do wyjazdu
dokumentów. Są to najczęciej młodzi lekarze tuż po stażu lub specjaliści między
35-50 rokiem życia.
Sytuacja finansowa w ochronie zdrowia jest powszechnie znana. Na ochronę
zdrowia w Polsce przeznacza się 3,87%
PKB, w Czechach 6,7%, na Słowacji 5%,
na Węgrzech 5,46%. Efektem są głodowe pensje, zadfłużenie placówek, ograniczanie świadczeń. W innych krajach,
pomimo większych nakładów, znacznie
bardziej powszechne niż u nas jest sponsorowanie placówek zdrowotnych.
Błędy organizacyjne w ochronie zdrowia
widzi dr Fredygier głównie w braku powiązań i koordynacji między placówkami,
marnotrawieniu środków na zakup drogiej aparatury często niedostatecznie
wykorzystywanej. Kolega Fredygier mówił też o coraz gorszej ocenie ochrony
zdrowia przez chorych, przytaczając wyniki badań sondażowych. Równocześnie
nie zgadza się z często wyrażanym przez
media poglądem zaniku etyki wśród lekarzy. ”Lekarze pracują za darmo by móc
się uczyć i wykonywać zawód, który kochają.” Jak można zmienić tę sytuację?
Poprzez prawidłową wycenę świadczeń co oznacza zwiększenie nakładów z budżetu przynajmniej do postulowanego 6% PKB, z zaznaczeniem odpowiedniej kwoty na płace.
Poprzez koordynację systemu na poziomie województw oraz zaprzestanie wprowadzania w błąd chorych,
że wszystko się należy za darmo.
Krzysztof Bukiel skomentował to wystąpienie, iż przedmówca powiedział wszystko co istotne w analizie obecnego stanu
ochrony zdrowia. Odniósł się też do
trwającego już od dłuższego czasu protestu na podkarpaciu, gdzie koledzy
oczekują na wsparcie innych regionów.
Po tych wystąpieniach wywiązała się ponownie długa i zażarta dyskusja która, ponownie jak podnoszona przez delegatów sytuacja w Szpitalu Pediatrycznym znalazła swoje odzwierciedlenie w projektach wniosków
i uchwał, które póżniej przegłosowano.
Poruszano również kwestie związane z
przedstawionym przez skarbnika sprawozdaniem finansowym, dyskutowano
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nad preliminarzem budżetowym, lecz zbliżający się protest do końca obrad przewijał się w wielu wypowiedziach. Czytacie ten numer Biuletynu już po kolejnym
etapie protestu i po powtórnej manifestacji w Warszawie. Dlatego nie relacjonuję dokładniej licznych, z dużym ładunkiem
emocji wypowiadanych słów przez kolegów lekarzy. Oby okazało się że przyniosły one jakieś” owoce.”

łam z Panem Prezydentem, ale sprawa
jest otwarta. Izba, pomimo naszych starań i prowadzonej działalności gospodarczej nie posiada wystarczających funduszy na to, aby np. w chwili obecnej wybudować nowa siedzibę, albo wyremontować budynek otrzymany od miasta.
Potrzeba jednak istnieje. Nie posiadamy właściwych warunków dla archiwum,
nasza sala wykładowa jest zbyt mała,
zwłaszcza, że planujemy rozwój ośrodAniela Ptak ka kształcenia.
Jeszcze kilka słów o finansach Izby.
Wystąpienie Przewodni- Jak wszyscy wiemy Izba przejęła zadaod administracji państwowej i winczącej Okręgowej Rady nia
na mieć je zrefundowane. Niestety od
wielu lat maleją dotacje z budżetu pańLekarskiej
stwa,- bo tak nazywa się w ustawie buSzanowni Państwo,
dżetowej refundacja zadań. Na dodaMija 5-ty miesiąc V kadencji Okręgowej tek każda Izba liczy te koszty nieco inaRady Lekarskiej, której od dnia 21 paź- czej. W Naczelnej Radzie Lekarskiej zodziernika 2005 przewodniczę.
stała powoła komisja ds. ujednolicenia
W okresie sprawozdawczym odbyło się sposobu liczenia kosztów i opracowa6 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej nia jednorodnego algorytmu, aby móc
i 7 posiedzeń Prezydium. Na pierwszym wspólnie domagać się zwrotu kosztów.
zebraniu Okręgowa Rada Lekarska do- Z ramienia naszej Izby w tym gremium
konała wyborów na stanowiska funkcyjne pracuje Dr Krystyna Szyrocka-Kowaloraz powołała komisje problemowe oraz czyk. Składki członkowskie od lat są na
ustaliła ich skład.
niezmienionym poziomie, a koszty funkW tej kadencji wybrano 3-ch wice-prze- cjonowania Izby rosną. Mamy bardzo
wodnicząch. Jest to krok w kierunku prze- wysoką /procentowo/ ściągalność skłaorganizowania pracy Izby, zarówno biura dek.Ustawa o ochronie danych osoboIzby jak i współpracy pracowników Izby wych nakłada na nas obowiązek stwoz przewodniczącymi komisji problemo- rzenia systemu ochrony i zarządzania
wych, Okręgowym Rzecznikiem Odpo- danymi. Wymusiło to nowe inwestywiedzialności Zawodowej oraz Sądem cje w sprzęt komputerowy i odpowiedLekarskim. Podjęte uchwały rady w po- nie zabezpieczenia. Poszukujemy dowyższych sprawach przedstawi Sekre- datkowych źródeł dochodu. Prowadzotarz Okręgowej Rady lekarskiej.
ne przez Izbę agencja ubezpieczeniowa przynosi dochód, jest to ten zysk, któZadania Samorządu i ich realizacja
ry w sprawozdaniu finansowym przedstawi Skarbnik.
1. Zarządzanie majątkiem i działalnością
gospodarczą Izb Lekarskich Rada stanę- 2. Sprawowanie pieczy i nadzoru nad nała przed problemem siedziby Izby. Otóż leżytym i sumiennym wykonywaniem zapo latach zgłosili się spadkobiercy przed- wodu lekarza. Współpraca z towarzywojennych właścicieli budynku. Beskidz- stwami naukowymi. Zadanie to realizoka Izba Lekarska otrzymała budynek od wane jest przez prowadzenie rejestru
miasta w użytkowanie określone warun- praktyk prywatnych i nadzór nad nimi,
kami umowy.
prowadzenie, uczestnictwo i nadzór nad
W chwili obecnej nasza sytuacja jest konkursami na ordynatorów i inne staniepewna.. Toczy się postępowanie przed nowiska kierownicze w ochronie zdrowia.
sądem o nabycie praw własności i przejęcie budynku.. W tej sprawie jako świad- Ośrodek Kształcenia
kowie występowali Dr Krystyna SzyrocJak wszyscy wiemy, my lekarze zoboka-Kowalczyk oraz Dr Ryszard Batyc- wiązani jesteśmy do nieustającego doki. W okresie ostatnich 15-lat ponieśliśmy kształcania. Obowiązek ten nakłada na
duże nakłady na remont i utrzymanie sub- nas nie tylko ustawa, ale i też kodeks
stancji budynku w należytym stanie / po- etyczny. Uchwałą Okręgowej Rady Lenad 250 tys. zł./. W tym rozliczeniu na- karskiej powołana została nowa Rada
leży uwzględnić to, że nie płacimy czyn- Programowa Ośrodka Kształcenia. W
szu ani podatku od nieruchomości. Budy- planach Rady jest organizowanie szkoleń
nek nadal wymaga remontu / wide odpa- o bogatej tematyce, zapraszanie wybitdające gzymsy/, ale w takiej sytuacji mu- nych specjalistów w danych dziedzinach
simy wstrzymać się z jakimikolwiek dzia- wiedzy, pragniemy nawiązać współprałaniami. Oczywiście pomyśleliśmy o no- cę z Medycyną Praktyczną. Wszystko po
wej siedzibie. W tej sprawie rozmawia- to, aby nie trzeba było daleko wyjeżdżać
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i ponosić związane z tym koszty. Naszym
celem jest, aby tu na miejscu lekarz mógł
się dokształcać. Na najbliższy rok, opracowaliśmy plan szkoleń, zarejestrowaliśmy się w NRL, Za każde szkolenie, które odbywa się w środę lekarz otrzyma 3
punkty. W odpowiedzi na prośby kolegów
zmieniliśmy godzinę rozpoczęcia szkolenia na godz. 15.00 i 15.30 tak, aby koledzy z odległych miejscowości mogli dojechać .Szkolenia te są bezpłatne dla
członków naszej Izby, Jesteśmy otwarci, ale najprawdopodobniej lekarze z innych Izby będą musieli je opłacić. Udało
nam się już uzyskać sponsorów, ale ciągle szukamy i zapraszamy nowych.
PTL
Współpraca
z
PTL na
terenie naszej Izby układa się dobrze.
Komisja Bioetyczna
Komisja opiniuje wszelkie programy naukowo- badawcze mające cechy eksperymentu. Poza tym wydaje opinie o
ośrodkach biorących udział w badaniach
klinicznych. Opiniuje tez prace własne lekarzy i prace doktorskie. Zmieniły się zasady finansowe działania komisji bioetycznych. Sponsor opłaca wydanie opinii w ośrodku ,w którym pracuje główny
badacz, natomiast komisje okręgowe opiniują ośrodki. W ten oto sposób zmniejszyły się dochody komisji. W chwili obecnej trwają rozmowy w jaki sposób ten problem rozwiązać, ponieważ okręgowe komisje ponoszą koszty związane z posiedzeniami komisji oraz obsługą administracyjną.
3. Zajmowanie stanowiska w sprawach
zdrowotności społeczeństwa. Wraz z kol.
Krystyną Szyrocką-Kowalczyk oraz kol.
Klaudiuszem Komorem uczestniczyłam
w dniu 10 lutego b.r. w inauguracji Koalicji „Teraz Zdrowie” której celem jest działanie na rzecz zmian w ochronie zdrowia ,
miedzy innymi wzrost wynagrodzeń.
Szpital pediatryczny
Rada Lekarska zajmowała się problemami związanymi z trudną sytuacją szpitala pediatrycznego (tekst artykułu który
ukazał się w biuletynie nr. 89 jego ciąg
dalszy znajduje się w aktualnym wydaniu). Rada przyjęła stanowisko, w którym zaapelowaliśmy potrzebę podjęcia
natychmiastowych działań zmierzających
do odsunięcia groźby likwidacji szpitala.
4. Prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej
dla lekarzy i ich rodzin Lekarska Kasa Pomocy jest instytucja działającą w strukturach Izby, ale ma dużą autonomię. Funkcjonowanie kasy jest wszystkim dobrze
Strona 7
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znane, wiele osób korzysta z pożyczek. o planowanej konferencji prasowej w KaW chwili obecnej pożyczki są realizowa- towicach. Wszyscy zebrani zadeklarowali ,że w miarę swoich możliwości przygone na bieżąco.
tują się do dnia 7 kwietnia , zamanifestują solidarność. O podejmowaniu kolejFundusz Kształcenia
Okręgowa Rada Lekarska dokonała nych kroków będziemy informować na
zmian w regulaminie funduszu kształce- bieżąco. Postanowieniem Komitetu Krania. Zasadnicza zmiana dotyczy czasu, jowego i uchwałą NRL dzień 7 kwietnia
jaki może upłynąć od zakończenia kur- został ogłoszony dniem ogólnopolskiesu, obecnie 3 miesiace. Refundowane go protestu pracowników ochrony zdrosą tylko kursy obowiązkowe do specja- wia , o przystąpienie do niego apeluję do
lizacji. Jeżeli na zaświadczeniu o ukoń- wszystkich lekarzy bez względu na formę
czeniu kursu nie ma adnotacji o jego zatrudnienia.
Koleżanki i Koledzy rozpoczęliśmy akobowiązkowym charakterze to zainteresowany lekarz musi złożyć oświadcze- cję o wzrost płac, o zapewnienie nam gonie. Fundusz udziela tez pożyczek le- dziwych warunków pracy, a naszym pakarzom wszczynającym przewody dok- cjentom lepszego dostępu do świadczeń
torskie. Pożyczka taka jest zwrotna, a medycznych, do udzielania ich na najilość rat spłaty również ściśle określona. wyższym poziomie. Tym razem zjednoPomoc dla lekarzy w trudnej sytuacji ży- czyliśmy siły wszyscy pracownicy ochrociowej - udzielono pomocy lekarzom, na ny zdrowia . Wierzę ,że wytrwamy i uda
ich pisemną prośbę. Najczęściej dotyczy się osiągnąć pozytywny rezultat. Musito zdarzeń losowych jak śmierć w rodzi- my tylko wszyscy się do tej akcji przyłączyć. I to będzie nasze zadanie na najnie, poważne zachorowanie,
bliższy okres.
5. Reprezentowanie i ochrona zawodu
lekarza. Integracja Środowiska LekarDziękuję za uwagę
skiego.
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Protest lekarzy
Realizując uchwały Krajowego Zjazdu
Lekarzy dotyczące wzrostu płac i poprawy warunków pracy lekarzy, w ślad za
utworzonym w dniu 22 lutego 2006 Krajowym Komitetem Porozumiewawczym
na rzecz Wzrostu Wynagrodzeń Pracowników Służby Zdrowia, nasza Izba przystąpiła do porozumień regionalnych, Małopolskiego i Śląskiego.
Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej
powołaliśmy Komitet ds. organizacji akcji protestacyjnej. W skład Komitetu weszli Kol Piotr Watoła jako przewodniczący, Kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, kol.
Klaudiusz Komor, kol. Bogdan Krupnik,
kol. Radosław Piwowarczyk, kol. Krystyna Szyrocka -Kowalczyk.
W dniu 29 marca na terenie naszej Izby
spotkali się przedstawiciele samorządów
zawodowych,/ Beskidzka Izba Aptekarska, Beskidzka Izba Pielęgniarek i Położnych/ związków zawodowych, /OZZL,
Zw. Zawodowy anestezjologów, Zw zawodowy pielęgniarek i położnych, Solidarność, Porozumienia Zielonogórskiego, oraz osoby niezrzeszone; jak właściciele lub zarządzający NZOZ-ami. Strony
porozumienia zadeklarowały wolę wspólnego podejmowania działań w dążeniu
do podwyższenia wynagrodzeń, a także
powadzenie akcji informacyjnej w społeczeństwie. Wszyscy otrzymali przygotowane przez nas ulotki informacyjne oraz
plakaty. Poinformowałam także Kolegów
o wspólnej z Izbą Śląską akcji umieszczenia ulotek w Gazecie Wyborczej,
Strona 8

Sprawozdanie
sekretarza
za okres XI 2005r.
do III 2006 r.
Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Mimo, że niedawno spotykaliśmy się na
zjeździe w październiku i minęło dopiero
5 miesięcy to trzeba powiedzieć jednak,
że wiele się wydarzyło. W tym czasie odbyło się 6 posiedzeń Rady i 7 Prezydium BIL. ORL i Prezydium podjęły łącznie 349 uchwał. Okręgowa Rada Lekarska powołała 13 komisji i kilka zespołów,
a mianowicie:
1/ Komisję ds. Rejestracji Lekarzy

5/ Komisję Kształcenia
Przewodniczący Zygmunt Łabudziński
W ramach Komisji Kształcenia wyodrębniono się następujące zespoły:
Zespół ds. funduszu kształcenia,
Zespół ds. kształcenia ustawicznego,
Zespół ds. rejestracji podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe,
Zespół ds. staży podyplomowych,
Zespół ds. ośrodka kształcenia medycznego,
Powołano Radę Programową Ośrodka Kształcenia której szefową została dr
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk.
Powołano także:
6/ Komisję Zdrowia Publicznego
Przewodniczący Radosław Piwowarczyk
7/ Komisję Organizacyjno-Informacyjną
Przewodniczący Klaudiusz Komor
8/ Komisja Sportu, Kultury i Rekreacji
Przewodniczący Klaudiusz Komor
9/ Komisję Warunków Pracy i Płacy
Przewodniczący Piotr Watoła
10/ Komisję Finansową
Przewodniczący Janusz Betlej
11/ Komisje Skarg i Wniosków
Przewodniczący Jerzy Frączek
12/ Komisję ds. Emerytów i Rencistów
Przewodnicząca Janina Milota
13/ Komisję Stomatologiczną
Przewodnicząca Alojza Warchał
14/ Zespół Młodych Lekarzy
Przewodniczący Maciej Skwarna
15/ Zespół ds. Odznaczeń
Przewodnicząca Jolanta Firlej-Dobrzańska

Gratulacje dla koleżanek i kolegów
przewodniczących oraz członków Komisji
i Zespołów W styczniu w VII Krajowym
2/ Komisję Praktyk Prywatnych
Zjeździe uczestniczyli aktywnie delegaci
naszej izby i zostali obdarzeni zaufaniem
Przewodnicząca Jolanta Firlej-Dobrzańdelegatów dostając się do organów, koska
misji i zespołów w naczelnej.
I tak:
3/ Komisję Etyki
W NRL pracują dr Zyta KaźmierczakZagórska i Klaudiusz Komor. Członkiem
Przewodniczący Andrzej Krawczyk
Naczelnego Sądu Lekarskiego po raz kolejny został wybrany Ryszard Roztoczyń4/ Komisję Konkursową
ski. W skład Konwentu Przewodniczących wchodzi Zyta Kaźmierczak-ZagórPrzewodniczący Jacek Kossowski
ska. Członkiem Komisji StomatologiczPrzewodnicząca Krystyna Małyska
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nej został Hubert Kubica. Przewodniczącym Zespołu ds. Współpracy z Zagranicą został Klaudiusz Komor, w zwiazku z
czym wziął udział w Spotkaniu Stałego
Komitetu Lekarzy Europejskich w Brukseli. Mamy również stałego członka w Komisji Kształcenia NRL został nim Klaudiusz Komor. Kilkakrotnie na posiedzeniach ORL omawiano trudną sytuację
jaka od pewnego czasu panuje w Szpitalu Pediatrycznym. Spotykano się z lekarzami szpitala, także ze Starostą Powiatu
Andrzejem Płonką. Sprawa osiągnęła aktualnie takie stadium , że wymaga radykalnych rozwiązań ze strony organu założycielskiego co w rozmowach zostało wyraźnie wyartykułowane przez BIL.
W ostatnim czasie aktualnym problemem, który nas żywo zajmuje jest akcja
protestacyjna w sprawie podwyżek płac
i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.
Ten temat dziś będzie żywo dyskutowany więc nie będę go teraz rozwijał - wiele szczegółów pojawi się później. Regularnie bo 3-4 krotnie w roku, a ostatnio
24.03.2006 r. odbywają się spotkania
prezydiów izb śląskiej, częstochowskiej i
naszej. Dominującym tematem ostatniego spotkania była organizacja akcji protestacyjnej oraz opracowanie ujednoliconego sposobu naliczania kosztów za zadania, które refunduje Minister Zdrowia,
kóre są płacone przez ministerstwo poniżej sprawozdawanych kosztów i różnią
się znacznie w różnych izbach.
Regularnie wydajemy biuletyn BIL i stale pracujemy nad jego formułą. Staramy
się aktualizować naszą witrynę internetową. Informujemy, że rozwija się działalność Agencji Ubezpieczeniowej przy BIL,
która przysparza dochodów izbie. Zapraszamy do korzystania i propagowania jej
usług bo zwykle mamy lepszą ofertę przygotowaną przez firmy ubezpieczeniowe
specjalnie dla dla naszego środowiska.
Poszczególne komisje już wykonały określone prace. Bardziej szczegółowo wygląda to tak:
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej w okresie sprawozdawczym zatwierdziła:
1 - wniosek o wpis na listę członków i do
rejestru Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz
wydanie prawa wykonywania zawodu lekarza
7 - wniosków o wydanie nowego prawa
wykonywania zawodu lekarza po stażu
6 - wniosków o przeniesienie i wpisanie
na listę członków oraz wpis do
rejestru
Beskidzkiej Izby Lekarskiej lekarzy z innych Okręgowych Izb Lekarskich.
5 - wniosków o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do reje-

stru Beskidzkiej Izby Lekarskiej lekarza podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
dentysty z innych Okręgowych Izb Le- z radcą prawnym Izby, na których omówiono obowiązujące przepisy prawne
karskich.
i ustalono jednolite zasady działania.
4 - wnioski o skreślenie lekarzy z rejestru Klub Seniora przy Komisji Emerytów i
BIL z powodu przeniesienia do innej OIL Rencistów działał aktywnie organizując
liczne spotkania dyskusyjne i prelekcje
1- wniosek o skreślenie lekarza z re- na tematy: kulturalne, historyczne, krajojestru Beskidzkiej Izby Lekarskiej znawcze, turystyczne, ochrony zdrowia i
środowiska . W kółku brydżowym spotyz powodu śmierci
kali się w każdy czwartek amatorzy bry1 - wniosek o skreślenie lekarza dentysty dża. Tradycyjne spotkania z okazji Świąt
Bożego Narodzenia cieszyły się dużą frez rejestru BIL z powodu śmierci
kwencją i uznaniem. Na podkreślenie zaOd dnia 01.05.2004 roku do dnia sługuje koleżeńska opieka jaka otacza10.03.2006 roku wydano 257 zaświad- ni są nasi seniorzy nie uczestniczący
w spotkaniach.
czeń do UE dla 207 osób.
Ośrodek Kształcenia Medycznego
Komisja Finansowa w minionym cza- przy BIL organizuje zebrania, które odsie pozytywnie zaopiniowała projekt Bu- bywają się regularnie od dwóch do nadżetu na rok 2006 Beskidzkiej Izby Le- wet sześciu miesięcznie biorąc oczywikarskiej w Bielsku-Białej. Niepokój Komi- ście pod uwagę organizacje zebrań dla
sji wzbudził fakt, iż przez kolejny rok za- stomatologów. Zebrania dla lekarzy medania przejęte od administracji nie są re- dycyny odbywały się zawsze w środy w
fundowane w odpowiedniej wysokości i ta sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekardziedzina jest w znacznym stopniu finan- skiej, która jest ostatnio doposażona w
sowana z dochodów z działalności go- sprzęt audiowizualny. Zebrania stomatologów odbywały się w soboty o godz. 10spodarczej Izby.
Do działalności Komisji Finansowej zali- tej i trwały do godz. 13.00. Zawiadomiecza się również działalność Komisji So- nia o zebraniach otrzymywali Koledzy recjalnej, która w okresie od października gularnie pisemnie z podaniem dokładnedo grudnia 2005 roku wypłaciła 3 odpra- go programu zebrania. Podczas tego zewy pośmiertne na kwotę 7 566 zł oraz 7 brania są wręczane są zasłużonym koleżankom i kolegom odznaczenia i dyplozapomóg na kwotę 7 100 zł.
Komisja Praktyk Prywatnych zareje- my honorowe zarządu głównego PTL. Akstrowała i wydała 222 zaświadczenia cja ta podjęta przez tutejszy Ośrodek jest
oraz dokonała wpisu do rejestru indywi- nadal kontynuowana. Istnienie Ośrodka
dualnych i specjalistycznych oraz grupo- ma głęboki sens, stanowi ono przykład
niewątpliwie dla wielu Ośrodków w Polwych praktyk lekarskich.
sce , w szczególności z chwilą nawiązania współpracy Ośrodka Kształcenia MeIndywidualnych praktyk lekarskich 49
dycznego z działalnością Polskiego Toindywidualnych na wezwanie 65
warzystwa Lekarskiego oraz innymi Tospecjalistycznych praktyk lekarskich 52
warzystwami Lekarskimi.
specjalistycznych na wezwanie 56
Komisja Stomatologiczna postanogrupowych praktyk lekarskich 7
wiła utworzyć stronę internetową dedykoKomisja konkursowa proponuje Ra- waną dla stomatologów przy BIL. Będą
dzie Lekarskiej kandydatów do prac w po- informowani o tematach i terminach szkostępowaniach konkursowych oraz czuwa leń oraz o ważnych sprawach dotyczących lekarzy dentystów poprzez e-maila.
nad ich stroną legislacyjną.
W okresie sprawozdawczym przepro- Szkolenia częściowo odbywać się będą
wadzono 7 konkursów na stanowisko or- poza budynkiem BIL, gdyż wtedy będzie
dynatora oraz delegowano przedstawi- mogła korzystać większa ilość lekarzy i
cieli BIL do 3 konkursów na stanowisko w lepszym standardzie. Poszukuje się
sponsorów szkoleń. Opracowano wstęppielęgniarki oddziałowej.
Komisja Kształcenia spotkała się w dniu ne propozycje tematów wykładów na rok
20 grudnia 2005 r. w celu omówienia za- 2006. Padła także propozycja utworzenia
dań i opracowania planu działania Komi- szkoły dla asystentek stomatologicznych
sji. W dniu 10 stycznia odbyło się spotka- w Bielsku Białej. Zwrócono uwagę na nienie zespołu ds. Ośrodka Kształcenia Me- prawidłowe ogłoszenia lekarzy dentystów
dycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej, na i techników dentystycznych. Ustalono
którym omówiono dalsze działanie oraz osoby odpowiedzialne za:
plany szkoleń dla lekarzy i lekarzy denty- - utworzenie witryny internetowej dla
stomatologów
stów w 2006 r.
Odbyły się spotkania zespołów ds. - dokumentacje i wpisy punktów za zdo
byte szkolenia w poprzednich latach
kształcenia ustawicznego i rejestracji
kontakty z wykładowcami.
podmiotów prowadzących kształcenie
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XXIII Zjazd
Aktualnie BIL zrzesza 3116 członków.
w tym:
- 681 stomatologów
- 2420 lekarzy
15 osób z podwójnym tytułem
W ostatnim czasie od nas odeszli na zawsze:
Kłosowicz – Solich Urszula internistka
Zubik Andrzej - internista
Bielcki Józef - internista, reumatolog
Grudniak Bronisław - internista
Mendel Zdzisław - stomatolog
Spiechowicz Andrzej - ginekolog
Tyrlik Maria - internistka, lek. med.
przemysłowej
Tomala Szymon - laryngolog, lekarz
med. społecznej
Proszę o powstanie i uczczenie ich pamięci chwilą ciszy. Dziękuję za uwagę.
Bogdan Fender
Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej

SPRAWOZDANIE
OKRĘGOWEGO SĄDU
LEKARSKIEGO
W BIELSKU-BIAŁEJ
ZA 2005 ROK

Do Okręgowego Sądu Lekarskiego w
Bielsku-Białej w 2005 roku wpłynęło od
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Bielsku-Białej 9 wniosków o ukaranie lekarzy w tym : 2 wnioski o ukaranie lekarzy dotyczyły 3 lekarzy, połączone do wspólnego rozpozna-

nia przez Okręgowy Sąd Lekarski.
Do rozpoznania przez OSL z 2004 roku
pozostały 4 wnioski o ukaranie lekarzy.
Ogółem : 13 wniosków o ukaranie lekarzy. W okresie od stycznia do października 2005 roku Okręgowy Sąd Lekarski IV
kadencji rozpatrzył 5 wniosków o ukaranie lekarzy w tym 4 wnioski za 2004 rok.
W dniu 21 października 2005 roku odbył się XXII Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Lekarzy na , którym wybrano 20
nowych członków Okręgowego Sądu Lekarskiego V kadencji 2005-2009. W dniu
4 listopada 2005 roku odbyło się zebranie Okręgowego Sądu Lekarskiego w
sprawie wyboru Przewodniczącego OSL
i dwóch wiceprzewodniczących OSL V
kadencji. Uchwałą Nr 2/2005 Okręgowego Sądu Lekarskiego z dnia 4 listopada
2005 roku
stwierdzono wybór na Przewodniczącego OSL V kadencji 2005-2009 Dr n. med.
Józefa Wróbel na pierwszego Wiceprzewodniczącego OSL lek. Wojciecha Rawskiego na drugiego Wiceprzewodniczącego lek. dentystę Wiesława Hańderka.
Okręgowy Sąd Lekarski V kadencji od
listopada do grudnia 2005 roku rozpatrzył
2 wnioski o ukaranie lekarzy.
Ogółem Okręgowy Sąd Lekarski w Bielsku-Białej w 2005 roku odbył 10 posiedzeń w tym 3 posiedzenia niejawne.
Wnioski o ukaranie dotyczyły lekarzy z
otolaryngologii, rehabilitacji medycznej,
pediatrii, chorób wewnętrznych, ginekologii i położnictwa, bez specjalizacji, chirurgii ogólnej.
Rozpatrzono 7 wniosków o ukaranie lekarzy i wydano następujące orzeczenia :
upomnienie
-1
uniewinnienie
-5
nagana
-1
Z wyżej wymienionych orzeczeń 6 jest
prawomocnych. Tak więc z 2005 roku pozostało do rozpatrzenia przez Okręgowy
Sąd Lekarski 6 wniosków o ukaranie lekarzy.

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej BIL
z dnia 28 luty 2006 r.

i ustawą o zawodzie lekarza.
Komisja stwierdza, że rok 2005 zamyka się zyskiem w wysokości
120 946,60 zł. Wynika on głównie ze
zwiększenia skuteczności ściągalności
składek lekarzy oraz lekarzy dentystów,
w tym zaległych. Największy zysk przyniosła działalność gospodarcza Agencji
Ubezpieczeniowej (78.000,-).
Straty w dalszym ciągu przynosi wydawanie Biuletynu Lekarskiego. W 2005
roku, w związku z wyborami i zjazdem BIL
wydano dodatkowe dwa obszerne numery niezawierające reklam. Straty przyniosła również działalność Klubu Lekarza.
Podsumowując płynność finansową Beskidzkiej Izby Lekarskiej należy uznać za
dobrą i wynosi ona 1,26. Po analizie działalności Lekarskiej Kasy Pomocy Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do jej
funkcjonowania.
Wnioski końcowe:
Po przeanalizowaniu preliminarza budżetowego oraz jego wykonania w 2005
roku Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do wykonania budżetu za ubiegły rok i wnioskuje o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej BIL.

KOMUNIKAT
Wydział Lekarski Katowicki
Śląskiej AM, rok 1986.
Drogie Koleżanki i Koledzy, mija 20 lat
od uzyskania przez nas dyplomu lekarza
medycyny, najwyższa pora na spotkanie
koleżeńskie!
Serdecznie zapraszamy w dn.3-5.11.br.
do Hotelu „Stok” w Wiśle-Jaworniku.
Koszt całego pobytu - biesiada, bankiet,
dwa noclegi /3-5.11/350PLN.
- bankiet, nocleg /4-5.11/ 200 zł
Zapisy oraz wszelkie informacje na stronie internetowej : www.zjazd20.cba.pl
Kontakt telefoniczny:
Magda Bieszczanin /Cywińska/
kom. 602422782

Małgorzata Klimza/Noszczyk/
W posiedzeniu wzięli udział:
kom. 601488383.
Przewodniczący - Wacław Byrdy
Członkowie - Urszula Działach-Paszek
Wpłaty na numer konta do 30.09.2006 r.:
i Władysław Hebda.
HOTEL STOK,
W posiedzeniu wziął również udział pan
43-460 Wisła, ul. Jawornik 52a
Leszek Ciosłowski – Główny Księgowy
ING BANK ŚLĄSKI O/WISŁA
BIL.
97 1050 1096 1000 0001 0108 6080
Tematem posiedzenia była ocena wyz adnotacją ZJAZD ABSOLWENTÓW
konania budżetu Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2005. W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono naruszenia zgodności podejmowanych działań z
obowiązującą ustawą o izbach lekarskich
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Szczegółowy opis wykonaia oraz projektu budżetu na rok 2006 zostanie
opublikowane w kolejnym wydaniu biuletynu
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Wykonanie oraz projekt budżetu BIL

XXIII Zjazd
UCHWAŁA Nr 2/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

16. Dyskusja nad preliminarzem.
17. Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego na rok 2006.

w sprawie : porządku obrad XXIII Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr
30, poz. 158 z późn. zm. ) oraz na podstawie
§ 9 uchwały Nr 17/90/I Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 maja 1990 r. z późn. zm. w sprawie ramowych regulaminów organizacji i trybu
działania: okręgowych zjazdów lekarzy, okręgowych rad lekarskich i okręgowych komisji rewizyjnych uchwala się, co następuje :
§1
Ustala się następujący porządek obrad XXIII
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej:
Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników
i gości.
2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępców, Sekretarza i jego Zastępców.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie regulaminu i porządku obrad.
4. Wybory Komisji Zjazdowych: Mandatowej
Uchwał i Wniosków Skrutacyjnej
5. Wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej BIL i wręczenie złotych
znaczków BIL. Sprawozdanie z działań Izby w
sprawie Szpitala Pediatrycznego.

18. Omówienie aktualnej sytuacji w ochronie
zdrowia.
19. Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków
– podjęcie uchwał i innych aktów.
20. Zakończenie Zjazdu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej za rok 2005.
Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

6. Wystąpienia Gości.
7. Dyskusja dotycząca wystąpień.
8. Komunikat Komisji Mandatowej.
9. Sprawozdania:
Sekretarza z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej BIL. Skarbnika ORL.
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej. Przewodniczącego Okręgowego
Sądu Lekarskiego. Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o wyborach
uzupełniających.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2005.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2005.

§1
Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
za rok 2005.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania
Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania
budżetu za rok 2005.
Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz.
U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),
uchwala się, co następuje :
§1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy zatwierdza
sprawozdanie Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 2005, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 7/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr
Zatwierdza się sprawozdanie Okręgowego 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala
Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
się, co następuje:
za rok 2005.
§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

14. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Lekarskiej Kasy Pomocy.

UCHWAŁA Nr 5/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

15. Przedstawienie preliminarza budżetowego
BIL na rok 2006.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2005.

Strona 12

uchwala się, co następuje :

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.), uchwala w sprawie : udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za 2005.
się, co następuje :

§2

12. Wystąpienie sponsora.
13. Sprawozdanie z działalności Lekarskiej
Kasy Pomocy.

Na podstawie art. 23 pkt 3 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.),

BIULETYN INFORMACYJNY

&1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z działalności za rok 2005.
&2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

XXIII Zjazd
UCHWAŁA NR 8/IV/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

sowych, pochodzących z lokat terminowych,
w wysokości 50,- zł na jednego lekarza członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej z przeznaczeniem na pokrycie ewentualnych kosztów akcji
protestacyjnej.

podjęcia decyzji w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup nieruchomości, o której mowa w §
1 w ramach zdolności kredytowej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.

w sprawie : zatwierdzenia preliminarza budżetowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
na rok 2006.

§2

§3

na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich ( Dz. U. Nr
30, poz. 158 z późn. zm.), uchwala się co następuje :
&1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej zatwierdza preliminarz budżetowy Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok 2006,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
&2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na umieszczenie 200 tysięcy złotych na lokatach
terminowych z funduszem inwestycyjnym. Na
podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30,
poz. 158 z późn. zm/ uchwala się, co następuje:
§1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie: przeprowadzenia akcji protestacyjnej w dniu 07 kwietnia 2006 r.
na podstawie art. 23 pkt 1 w związku z
art. 4 ust. 2 pkt 2, 10 oraz 11 ustawy z
dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm./
uchwala się, co następuje:

§1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej wyraża zgodę na umieszczenie 200 tysięcy złotych na lokatach termino- Zobowiązuje się lekarzy i lekarzy dentywych z funduszem inwestycyjnym pod warun- stów, członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej
kiem wyboru funduszu gwarantującego zwrot
w Bielsku-Białej do wzięcia udziału w
zainwestowanego kapitału w całości.

UCHWAŁA NR 9/IV/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie : upoważnienia Okręgowej Rady Lekarskiej do przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu na
rok 2006 na podstawie art. 23 pkt 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich ( Dz.
U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.), uchwala się co
następuje :
&1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę
Lekarską dp przekroczenia planowanych wydatków w poszczególnych pozycjach budżetu
na rok 2006 w ramach posiadanych środków
finansowych.

akcji protestacyjnej w dniu 7 kwietnia
2006r. w formie polegającej na wykorzystaniu prawa do urlopu wypoczynkowego
Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską do na żądanie, zgodnie z art. 1672 Kodeksu
wyboru funduszu inwestycyjnego oraz podję- Pracy, z wyłączeniem lekarzy pełniących
cia decyzji dotyczącej terminu lokaty.
dyżur w tym dniu.
§2

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 12/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
w
sprawie:
upoważnienia
Okręgowej
Rady Lekarskiej do podjęcia działań mających na celu zakup nieruchomości z
przeznaczeniem na siedzibę Beskidzkiej
Izby Lekarskiej oraz upoważnienia do zaciągnięcia kredytu na zakup tej nieruchomości.

&2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 10/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

Na podstawie art. 23 pkt 1 oraz 2 ustawy z dnia
17 maja 1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U.
Nr 30, poz. 158 z późn. zm/

w sprawie: zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów akcji
protestacyjnej. Na podstawie art. 23 pkt 2 w
związku z art. 4 ust. 2 pkt 10 oraz 11 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich
/Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm/ uchwala
się, co następuje:
§1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej zobowiązuje Okręgową Radę
Lekarską do zabezpieczenia środków finan-

uchwala się, co następuje:
§1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej upoważnia Okręgową Radę
Lekarską do podejmowania działań mających
na celu zakup nieruchomości z przeznaczeniem na siedzibę Beskidzkiej Izby Lekarskiej,
tj. zakup budynku lub gruntu pod zabudowę.
§2
Upoważnia się Okręgową Radę Lekarską do
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§2
Zobowiązuje się lekarzy pracujących na
podstawie umów innych niż umowa o
pracę do wzięcia udziału w proteście i powstrzymania się w tym dniu od udzielania
świadczeń.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 14/V/2006
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
w sprawie: odpowiedzialności lekarzy i lekarzy dentystów
za nieprzestrzeganie
uchwały samorządu lekarskiego.
Na podstawie art. 23 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 pkt 2, 10 oraz 11 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich
/Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm./ oraz w
związku z art 76 Kodeksu Etyki Lekarskiej
uchwala się, co następuje:
§1
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej zobowiązuje Okręgową Radę
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XXIII Zjazd
Lekarską Beskidzkiej Izby Lekarskiej do podjęcia stosownych działań wobec tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy występując wbrew interesom środowiska lekarskiego nie zastosują się do uchwały Samorządu, zobowiązującej
lekarzy i lekarzy dentystów do wzięcia udziału w ogólnopolskim proteście w dniu 07 kwietnia 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI
SEKRETARZ
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-KŁOSIŃSKA

APEL
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku
Do Dyrektorów placówek medycznych województwa śląskiego i małopolskiego o podjęcie
działań zmierzających do poprawy warunków
finansowych pracowników medycznych.
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej przystępując do realizacji
uchwał VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy zwraca
się do dyrektorów placówek medycznych województwa śląskiego i małopolskiego o podjęcie
działań zmierzających do poprawy warunków
finansowych pracowników medycznych jeszcze w 2006 roku w oparciu o posiadane, własne możliwości finansowe. Zjazd stoi na stanowisku, że nawet w obecnej, bardzo trudnej sytuacji finansowej ochrony zdrowia istnieją realne możliwości choćby częściowej realizacji słusznych żądań płacowych tej grupy pracowników.

APEL
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej apeluje do Parlamentarzystów
RP o dokonanie następujących zmian w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach
opieki zdrowotnej /Dz. U. 91.91.408 ze zm./:
1.w art. 32 j ust. 4 – wysokość 130 % zastąpić wysokością 200 % nadając brzmienie art. 32 j ust. 4: „Za każdą godzinę dyżuru medycznego, poza przypadkami, o których
mowa w ust. 5, przysługuje wynagrodzenie
w wysokości co najmniej 200 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego.”
2.w art. 32 j ust. 5 – wysokość 165 % zastąpić wysokością 200 % nadając brzmienie art.
32 j ust. 5: „W przypadku dyżuru pełnionego
w porze nocnej za każdą godzinę przysługuje wynagrodzenie w wysokości co najmniej
200 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, zaś w przypadku dyżuru pełnionego w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od pracy – co najmniej 200 %
stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, bez względu na porę pełnionego dyżuru.” 3.zapis art. 32 j ust. 7 w brzmieniu

„Za czas pełnienia dyżuru medycznego
nie przysługuje czas wolny od pracy.
W uzasadnionych przypadkach ordynator /kierownik/ może zwolnić pracownika z części dnia pracy, po zakończonym dyżurze, z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.” Zastąpić zapisem:
„Po zakończonym dyżurze ordynator
/kierownik/ ma obowiązek zwolnić lekarza z części dnia pracy w wymiarze, co
najmniej 6 godzin z zachowaniem prawa
do wynagrodzenia.”
4.po art. 32 ł dodać art. 32 m w brzmieniu: „ W oddziałach szpitalnych zapewnienie całodobowej opieki lekarskiej w
godzinach popołudniowych i nocnych,
w niedziele i święta oraz w dni dodatkowo wolne od pracy odbywa się, co
do zasady, na podstawie dyżurów medycznych lub umów cywilnoprawnych”.
PRZEWODNICZĄCY
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI

w sprawie: groźby likwidacji Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej.
W związku z niebezpieczeństwem zagrożenia zdrowia i życia dzieci z powodu braku odpowiedniego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej domaga się podjęcia
szybkich, radykalnych i skutecznych działań
zmierzających do odsunięcia groźby likwidacji szpitala i spowodowania jego prawidłowego funkcjonowania.
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APEL
XXIII OKRĘGOWEGO
ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 31 marca 2006 roku

SEKRETARZ
XXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU
LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ
KRYSTYNA CIEŚLAWSKA-KŁOSIŃSKA
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Informacja z obrad ORL
BIL w dniu
18 kwietnia 2006 r.
Na początku obrad Przewodnicząca
ORL dr Z. Kaźmierczak-Zagórska podziękowała doktorowi Olgierdowi Kossowskiemu za dotychczasową pracę w
Ośrodku Kształcenia Medycznego BIL i
wieloletnie przewodniczenie.
Doceniając ogromne zaangażowanie
i zasługi oraz osobiste kontakty wieloma ośrodkami akademickimi w kraju Pani
Prezes zaprosiła Doktora Kossowskiego do dalszej współpracy w ramach nowopowołanej Rady Programowej Ośrodka Kształcenia MedycznegoBeskidzkiej
Izby Lekarskiej.
Klaudiusz Komor i Zyta Kaźmierczak-Zagórska przestawili sprawozdanie z ostatniego posiedzenia NRL które obejmowało
zalecenia Krajowego Komitetu Protestacyjnego w sprawie przeprowadzenia akcji
protestacyjnej w dniu 7.04.2006 r. Poinformowano, że Przewodniczącym Komisji ds. Współpracy z Zagranicą został dr
Klaudiusz Komor.
Dr Hubert Kubica został członkiem Komisji Stomatologicznej. Redaktorem Biuletynu NRL został dr Janikowski. Pozostała część obrad zdominowana była sprawozdaniami i bieżącą oceną przeprowadzonej akcji protestacyjnej 7.04.2006 r.
Na przewodniczącego Komitetu ds. Organizacji Protestu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej wybrano dra Piotra Watołę, a na zastępcę dra Klaudiusza Komora. W zorganizowanej przez Śląsko-Dąbrowską Solidarność pikiecie pod Sejmem uczestniczli m.in.: dr Z. Kaźmierczak-Zagórska, dr U. Zontek-Stelmach,
dr G. Gajer. W Sejmie złożono na ręce
Marszałka Sejmu petycję protestujących.
Spod Sejmu protestujący udali się do Ministra Zdrowia. Min. Religa zobowiązał
się do spotkania w siedzibie Solidarności na Śląsku w najbliższy poniedziałek tj
w dn. 10.04.2006 r. i podjęcia merytorycznej dyskusji. Spotkanie odbyło się w Katowicach i trwało od 16-19.00. Przedstawiono Ministrowi, że na subkontach NFZ
są zdeponowane duże zasoby środków
pieniężnych. Minister Zdrowia zobowiązał się do ustawowego zagwarantowania
płacy minimalnej, co ma zostać ustalone
w porozumieniu z Ministrem Finansów.
Mając na uwadze na duże zaangażowanie środowiska lekarskiego i udział w
akcji protestacyjnej oceniono bardzo dobrze przebieg protestu na Podbeskidziu
w dn. 7.04.2006 r. Udział lekarzy w akcji
protestacyjnej w skali calego kraju OZZL
ocenia na ok. 70 %. W dalszej części posiedzenia dyskutowano nad ewentualnymi formami eskalacji protestu. Omawiano różne propozycje od niewypisywania

Obrady ORL
druków ZLA poprzez strajk włoski i strajk
okupacyjny do składania wypowiedzeń
umów o pracę włącznie.
Podkreślano wagę akcji informacyjnej w
mediach. W konsekwencji przeprowadzonej dyskusji na temat akcji protestacyjnej
przyjęto trzy apele i stanowisko, adresowane do lekarzy i popierajace działania
protestacyjne.
Pozostałe uchwały dotyczyły głównie powoływania zespołów wizytacyjnych, wpisania do rejestru indywidualnych i ind.
specjalistycznych praktyk lekarskich,
przyznania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa, składu
komisji konkursowych oraz innych roboczych tematów. Wyznaczono terminy posiedzeń ORL ( 12.05., 9.06.2006 r. ) i Prezydiów ORL BIL ( 26.05., 23.06.2006 r. )
Bogdan Fender
UCHWAŁA NR 223/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku

kumentów księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej nr 826/IV/2003
z dnia 5 września 2003 roku zmieniony uchwałą nr 31/V/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie zmiany załącznika
nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały nr 224/V/2006 Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 kwietnia 2006 roku

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.)
uchwala się, co następuje :
§1
Upoważnia się Zastępcę Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Jolantę FirlejDobrzańską do sprawdzania dowodów księgowych dokumentujących koszty lub zobowiązania Beskidzkiej Izby Lekarskiej pod względem
merytorycznym oraz do zatwierdzania dokumentów do wypłaty zgodnie z instrukcją obiegu i kontroli dokumentów obowiązującą w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kumentów księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej

Józef Wróbel
Przewodniczący Okręgowego
Sądu Lekarskiego
WYKAZ OSÓB
UPRAWNIONYCH DO KONTROLI
DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM
FORMALNO-RACHUNKOWYM

Czesława Kozioł

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KON- Księgowa LKP
TROLI DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM
MERYTORYCZNYM

Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
Jolanta Firlej-Dobrzańska
Zastępca Przewodniczącej Okręgowej
Rady Lekarskiej
WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA
OPISYWANIE FAKTUR WG PLANU KONT
Krystyna Danel
Kierownik Biura

Joanna Bathelt
Starszy referent
ds. administracji – sekretariat
Klaudiusz Komor
Zastępca Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej
Przewodniczący Komisji Sportu,
Kultury i Rekreacji
Hubert Kubica
Zastępca Przewodniczącego
Okręgowej Rady Lekarskiej
Przewodniczący Komisji
Stomatologicznej

UCHWAŁA NR 224/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku

Mariusz Ciopała
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej

Leszek Ciosłowski
Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli do- Główny Księgowy BIL

Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej

w sprawie : upoważnienia Zastępcy rzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej kol. Jolanty Firlej-Dobrzańskiej do
sprawdzania dowodów księgowych pod
względem merytorycznym.

Adam Szklarczyk
Przewodniczący Kół Terenowych

w sprawie : zmiany załącznika nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w
Beskidzkiej Izbie Lekarskiej

Maciej Skwarna
Przewodniczący Zespołu
Młodych Lekarzy

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
§ 23 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 :

Janina Milota
Przewodniczący Komisji
ds. Emerytów i Rencistów

§1
Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli do-

Alojza Warchał,

Krystyna Małyska,
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WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO
ZATWIERDZANIA DOKUMENTÓW
DO WYPŁATY

Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Przewodnicząca Okręgowej
Rady Lekarskiej
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
Jolanta Firlej-Dobrzańska
Zastępca Przewodniczącej
Okręgowej Rady Lekarskiej
UCHWAŁA NR 225/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku
w sprawie : udzielenia pełnomocnictwa Prezesowi oraz Skarbnikowi Naczelnej Rady
Lekarskiej do podpisania w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie środków budżetowych na
pokrycie kosztów czynności przejętych przez
samorząd lekarski od organów administracji
państwowej.
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje :
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby
Lekarskiej udziela Prezesowi oraz Skarbnikowi Naczelnej Rady Lekarskiej pełnomocnictwa
do podpisania w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej z Ministrem Zdrowia umowy na przekazanie środków budżetowych na pokrycie
czynności przejętych przez samorząd lekarski
od organów administracji państwowej wykonywanych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31
grudnia 2006 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Obrady ORL
UCHWAŁA NR 226/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku
w sprawie : rekomendacji kandydatów na
członków komisji Naczelnej Rady Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 1 b oraz 6 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala
się, co następuje :
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej rekomenduje do pracy w komisjach
i zespołach Naczelnej Rady Lekarskiej następujących kolegów:

UCHWAŁA NR 266/V/2006
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie: upoważnienia kol. Krystyny Szyrockiej-Kowalczyk do negocjowania stawek za
wykłady w ramach Ośrodka Kształcenia.
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30,
poz. 158 z późniejszymi zmianami/ uchwala
się, co następuje:

1. kol. Jolantę Firlej-Dobrzańską do Komisji
Organizacyjnej,

§1
Upoważnia się kol. Krystynę Szyrocką-Kowalczyk do negocjowania w imieniu Beskidzkiej
Izby Lekarskiej stawek za wykłady prowadzone w ramach Ośrodka Kształcenia.

2. kol. Macieja Skwarnę do Komisji ds. Młodych Lekarzy,

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. kol. Barbarę Ostrawską-Belter do Zespołu
ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 264/V/2006
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

w sprawie: rozwiązania umów z „ELKOMEX-98” Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwem
Usługowo-Produkcyjno-Handlowym
„CAMAR” Sp. z o.o.

w sprawie: zakupu serwera.
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30,
poz. 158 z późniejszymi zmianami/ uchwala
się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zakup serwera o wartości
do 30 000,- zł /trzydzieści tysięcy złotych/ brutto na potrzeby Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 265/V/2006
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie: zakupu dwóch nowych stanowisk
komputerowych.
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30,
poz. 158 z późniejszymi zmianami/ uchwala
się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na zakup dwóch nowych
stanowisk komputerowych do kwoty 7 000,- zł
/siedem tysięcy złotych/ brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UCHWAŁA NR 267/V/2006
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2006 roku

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30,
poz. 158 z późniejszymi zmianami/ uchwala
się, co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy o usługę ochronną w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego
ostrzegania „SEZAM” z dnia 1 stycznia 2001 r.,
zawartej z „ELKOMEX-98” Sp. z o.o. z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie w dniu 31 sierpnia 2006 r.
§2
Wyraża się zgodę na rozwiązanie umowy nr
14/97/K z dnia 12 lutego 1997 r., zawartej z
Przedsiębiorstwem
Usługowo-ProdukcyjnoHandlowym „CAMAR” Sp. z o.o., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia,
który upłynie w dniu 31 sierpnia 2006 r.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącą oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej do złożenia
wypowiedzeń, o których mowa w § 1 oraz § 2
do dnia 31 maja 2006 r.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 269/V/2006
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2006 roku
w sprawie: przyznania premii Pani Agnieszce Gryczka.
Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30,

BIULETYN INFORMACYJNY

poz. 158 z późniejszymi zmianami/ uchwala
się, co następuje:
§1
Przynaje się premię w kwocie 1 500,- zł /jeden
tysiąc pięćset złotych/ brutto za wyniki pracy
w Agencji Ubezpieczeniowej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 292/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 maja 2006 roku
w sprawie: dalszego przebiegu akcji protestacyjnej
Na podstawie art.25 pkt 1b w związku z
art.4.ust.2 pkt 2, 10 oraz 11 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. o izbach lekarskich /Dz.U. Nr
30,poz.158 z późniejszymi zmianami/ oraz
w związku z art.76 Kodeksu Etyki Lekarskiej
uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby
Lekarskiej zobowiązuje lekarzy członków Beskidzkiej Izby Lekarskiej do składania wypowiedzeń umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych na ręce Przewodniczącej Beskidzkiej Izby Lekarskiej doktor Zyty Kaźmierczak- Zagórskiej do dnia 30 maja 2006 roku.
Po uzyskaniu co najmniej 75% wypowiedzeń
w poszczególnych specjalnościach i jednostkach administracyjnych, oraz po przeanalizowaniu sytuacji na obszarze województw, Okręgowa Rada Lekarska podejmie decyzję o terminie złożenia wypowiedzeń w poszczególnych zakładach.
§2
Okręgowa Rada Lekarska dołoży wszelkich
starań, aby w związku z akcją protestacyjną
polegającą na składaniu wypowiedzeń, nikt z
lekarzy nie utracił pracy. Warunkiem każdego
porozumienia z dyrekcją będzie przywrócenie
na poprzednie stanowisko pracy lekarzy biorących udział w proteście.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
KRYSTYNA MAŁYSKA
PRZEWODNICZĄCA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA
APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby
Lekarskiej apeluje do członków Naczelnej
Rady Lekarskiej o umieszczenie w harmonogramie ogólnopolskiego protestu lekarzy akcji
wypowiedzenia umów o pracę jako jedynej dotkliwej i zgodnej z Kodeksem Etyki Lekarskiej
formy protestu.

Obrady ORL

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby
Lekarskiej apeluje o składanie na terenie całego kraju wypowiedzeń umów o pracę przez
lekarzy. Wypowiedzenia umów o pracę powinny być składane do przedstawicieli poszczególnych izb lekarskich a koordynowane przez
Okręgowe Rady Lekarskie. Uważamy, że jest
to jedynie skuteczna metoda protestu, która
nie pozostaje w sprzeczności z Kodeksem Etyki Lekarskiej.
APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby
Lekarskiej apeluje o podjęcie uchwały przez
Naczelną Radę Lekarską o poparciu działań
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zmierzających do poprawy wynagrodzeń
pracowników ochrony zdrowia w formach dopuszczalnych ustawowo dla związków zawodowych.
APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do Naczelnej rady Lekarskiej
o ścisłą współpracę sygnatariuszy Krajowego Komitetu na Rzecz Poprawy Wynagrodzeń
Pracowników Ochrony Zdrowia i wspólne przygotowanie harmonogramu akcji protestacyjnej,
który obowiązywałby wszystkich lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

Stomatologia
- nasze sprawy
Nareszcie doczekaliśmy się naszego
przedstawicielstwa w Ministerstwie Zdrowia, wskutek starań i nacisku samorządu
lekarskiego, Komisji Stomatologicznej
–NRL.Przy Departamencie Polityki Zdrowotnej formalnie utworzono Wydział Stomatologii. Wydział ten będzie konkretnie załatwiał nasze sprawy. Jako pierwszą zajął się ustaleniem projektu nowego
koszyka świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych w
ramach NFZ. Minister Zdrowia postanowił, aby w pierwszej kolejności prace Departamentu i Agencji Oceny Technologii
Medycznych rozpoczęły się od ustalenia
koszyka świadczeń gwarantowanych dla
stomatologii.Samorząd lekarski przedstawia opracowania dla MZ i NFZ,w których
udowadnia, że ceny świadczeń stomatologicznych narzucone przez monopolistę,
jakim jest NFZ, nie odpowiadają rzeczywistym kosztom tych świadczeń wykonywanych zgodnie z wymogami obowiązującej wiedzy i prawa. Ma to duże znaczenie w obecnej chwili, kiedy prowadzone
są dyskusje w jaki sposób przeprowadzić

podwyżki płac w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej, co może ograniczyć
jeszcze bardziej nakłady na świadczenia
stomatologiczne. Komisja Stomatologiczna ściśle współpracuje z Polskim
Towarzystwem Stomatologicznym i Konsultantami Krajowymi ds. stomatologii.Wspólnie dochodzi do uzgodnień, które w imieniu całego środowiska zawodowego przedstawiane są wobec NFZ i MZ.
W naszym imieniu prezes NRL dr Konstanty Radziwiłł wystosował pismo do
prezesa NFZ p. Jerzego Millera przekazując najistotniejsze uwagi dotyczące
kontraktów stomatologicznych przekazane przez lekarzy dentystów z całej Polski z prośbą o wprowadzenie stosownych
zmian i uzgodnień.

STOMATOLOGIA

APEL
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 kwietnia 2006 roku

1. Wprowadzenie równych kontraktów w
całej Polsce.
2.Nie pomniejszania finansowania stomatologii
3.Wprowadzenie możliwości elastycznego podejścia do limitów punktów w zależności od zapotrzebowania.
4. Zniesienie obowiązku powiadamiania
NFZ , jeżeli przerwa w wykonywaniu kontraktu ograniczona jest do 1-2 dni.
5.Konieczności powiadamiania przez
NFZ o planowanej kontroli na 48 godzin
przed jej rozpoczęciem.
6. Precyzyjnego określania liczby oczekujących pacjentów ograniczonego do
oczekujących na protezy i aparaty ortodontyczne. Trwają dyskusje czy koszyk
świadczeń jaki obecnie obowiązuje powinien zostać ograniczony? Jeżeli tak,
to w jakim zakresie? Czy świadczeń podstawowych dla dorosłych? Czy też świadczeń dodatkowych dla dzieci i młodzieży? Czy może koszyk świadczeń powinien zostać rozszerzony, czy też pozostać niezmieniony.Zwracam się z pytaniem do Koleżanek i Kolegów o przedstawienie swoich opinii i propozycji.
Lek.dent. A. Warchał

Medycyna Wysokogórska
Dn. 1 marca 2006 z inicjatywy Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego BIL, Polskiego Tow. Lekarskiego
– oddziału Beskidzkiego i Koła w Bielsku – Białej odbyło się zebranie szkoleniowo naukowe Nt. „Medycyna Wysokogórska”. I nie było by w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie kilka istotnych faktów. Po pierwsze unikalny temat, który po
raz pierwszy był poruszany na zebraniach
środowiska medycznego w Bielsku-Białej. Dotąd bowiem problematyka medycy-
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ny wysokościowej w szczególności wysokogórskiej nie była omawiana na naszym
terenie. A przecież jest ona bardzo ciekawa z punktu widzenia fizjopatologicznego
i zawiera szereg praktycznych aspektów
reakcji organizmu ludzkiego na niedostatek tlenu i inne stresory tego surowego
środowiska gór wysokich.

Po wtóre pierwszy referat nt :”Ośrodkowy układ nerwowy a wysokość” wygłoszony przez prof. dr.hab.n. med. Zdzisława Ryna – Kierownika Zakładu Patologii
Społecznej Katedry psychiatrii Collegium
Medicum U.J w Krakowie rodowitego bielszczanina , członka GOPRu, byłego Ambasadora Polski w Peru, alpinisty, miłośnika gór, wspaniałego mówcę.
Przestawiony temat zaciekawił obecnych
i wywołał ożywioną dyskusję podobnie
jak treści drugiego wystąpienia pt ”Inne
aspekty choroby wysokościowej” wygłoszonego prze dr Wojciecha Moskal
uczestnika wypraw w Himalaje ,Alpy i
Andy kierowanych przez Krzysztofa Wielickiego.
I wreszcie barwne, gawędziarskie i pełne swady wystąpienie znanego i sławnego himalaisty zdobywcy „korony Himalajów” Krzysztofa Wielickiego pt. „6 lat w
Himalajach”. O zainteresowaniu tą tematyką świadczyła bardzo duża frekwencja
na zebraniu. Sala BIL była wypełniona po
brzegi. Obecni na zebraniu to nie tylko
środowisko medyczne ale również wielu
ludzi gór- w tym GOPRowców, alpinistów,
działaczy Pol. Tow.Turystycznego.
Dodatkowym atutem omawianego spotkania było wyróżnienie odznaką „Zasłużony PTL” trzech znanych w naszym środowisku lekarzy R. Żółtańskiego,H. Pysza i H. Studenckiego.
Niestrudzonemu animatorowi i organizatorowi naszych zebrań naukowo-szkoleniowych dr n.med. Olgierdowi Kossowskiemu należą się słowa uznania i podziękowania za tak udane przedsięwzięcie.
Dr med.Józef Moskal
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SIATKÓWKA
LEKARZY
VI Mistrzostwa Polski
Lekarzy w Siatkówce
– Szczyrk 12-14.05.2006

Górny rząd: trzeci od lewej - Piotr Gruszka, aktualny zawodnik reprezentacji Polski w Piłce Siatkowej
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Już po raz trzeci w historii mistrzostw,
która przypomnę zaczęła się w Bielsku
sześć lat temu, ta największa impreza
siatkarska lekarzy zawitała na Podbeskidzie. Po raz kolejny wszyscy uczestnicy
zostali oczarowani pięknem beskidzkiej
przyrody, uraczeni czystym górskim powietrzem i zaskoczeni gościnnością gospodarzy. W szranki sportowej rywalizacji stanęło siedem najlepszych ekip
w Polsce. Obiektywni obserwatorzy jednogłośnie stwierdzili, że poziomem niektóre mecze nie odbiegały od tego, co
można obejrzeć na spotkaniach ligowych BBTS-u. Najlepszy rozgrywający
mistrzostw, Łukasz Matuszewski z Lublina, z całą pewnością znalazłby miejsce
w kadrze kilku pierwszoligowych klubów.
Ku wielkiemu zdumieniu uczestników na
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trybunach znalazł się nawet Piotr Gruszka, aktualny reprezentant kraju, zawodnik AZS Olsztyn, który wraz z rodziną
akurat odpoczywał w Szczyrku (na zdjęciu z drużyną gospodarzy). Pogoda dopisała wspaniale i zmęczeni meczami zawodnicy popołudniami odpoczywali w palącym słońcu. A grania było dużo, każda
drużyna w przeciągu trzydniowego turnieju musiała rozegrać 18 setów. Grano systemem każdy z każdym po trzy sety. Ponownie, jak zawsze dotychczas w Bielsku
(i pięć razy w historii mistrzostw) niedościgniona okazała się drużyna lekarzy z
Lublina. Przegrała tylko jeden, ostatni w
turnieju set. Drugie miejsce zajęli lekarze
z ekipy Dentonetu (reprezentujący Częstochowę i Poznań) a trzecie Warszawa. Niestety tym razem drużyna gospodarzy, ze względu na zdecydowane zmiany w składzie (nowy rozgrywający) nie
zajęła miejsca w pierwszej czwórce. Brakło zgrania i zrozumienia. Ale odmłodzenie składu wróży dobrze na przyszłość.
W przyszłym roku gospodarzem VII Mistrzostw Polski będzie Łódź a wcześniej,
już we wrześniu siatkarze-lekarze spotkają się na kolejnych igrzyskach lekarskich
w Zakopanem.
Klaudiusz Komor.
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Wędkarstwo lekiem na wszystko
Prognozy pogody nie napawały optymizmem. Miało lać, wiać i grzmieć. Ale dla
wędkarza nie istnieje pojęcie złej pogody.
Jest tylko taka przy której ryby biorą lub
nie. Tak więc pomimo hiobowych wieści
przekazanych przez sztuczną prezenterkę w telewizyjnej prognozie, w Łaziskach
na kolejnych mistrzostwach lekarzy w
wędkarstwie spławikowym, zjawiła się
cała krajowa czołówka lekarzy-wędkarzy. O dziwo, przez całe dwa dni nie spadła ani kropla deszczu. A ryby brały – niektórym trochę lepiej, innym trochę gorzej. Trudno się im dziwić – kilkadziesiąt
kilogramów smakołyków wsypanych do
wody przez zawodników mogło im przewrócić w głowach. Miały w czym wybierać
– mielone biszkopty, słodka kukurydza,
mączka bananowa, tłuste robaczki i aromatyczny zapach wanilii w tym zbiorniku
stanowił nie lada gratkę dla wygłodniałych
karpi. Trzeba było jednak wykazać się dużym kunsztem aby w obu turach zaliczyć
rybę. Bezkonkurencyjny okazał się Stanisław Rybak z Rzeszowa (samo nazwisko
wskazuje że ma predyspozycje do tego
hobby). Tuż za nim uplasował się Piotr
Muskała z Częstochowy oraz Krzysztof
Charęziński. Również naszym reprezentantom w tym roku udało się uzyskać spory sukces – drugą turę zawodów, będącą
jednocześnie Pucharem Profesora Religi,
który objął patronatem tą imprezę (jeszcze zanim zaczął walczyć z lekarzami
jako minister), wygrał Klaudiusz Komor,
łowiąc jednocześnie największą rybę zawodów – karpia 1445 g.
Oprócz niego naszą izbę reprezentowali – Jacek Fenski, Grzegorz Kołodziej i nestor naszego sportu izbowego Mieczysław Bagiński. Cała impreza po raz kolejny organizacyjnie udała się wspaniale i wszyscy uczestnicy z
uśmiechem na ustach wyjechali z Łazisk.
Klaudiusz Komor
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Sałatka z brzoskwiniami
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1 kapusta pekińska
1 puszka brzoskwiń w syropie
1 paczka rodzynek /sparzone/
słoik majonezu
3 łyżki śmietany /22%/
1 łyżeczka curry, sól, pieprz
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Kapustę oczyścić i drobno poszatkować.
Brzoskwinie osączyć z syropu, podzielić
na cząstki. Rodzynki zalać gorącą wodą
aby zmiękły, odcedzić. Składniki wymieszać. Połączyć majonez ze śmietaną i przyprawami. Polać surówkę sosem,
wstawić do lodówki.
Przed podaniem ponownie wymieszać.
Smacznego

Leczenie może
być tańsze
W ostatnich dniach lutego na terenie całego kraju ruszyła akcja „Cukrzyca bez wyrzeczeń”. Pacjenci
mogą zbadać bezpłatnie poziom cukru i skonsultować się z lekarzem
diabetologiem. Akcji patronuje Polskie Stowarzyszenie Diabetyków.
Wśród sponsorów znalazł się m.in.
Bioton – polski producent rekombinowanej insuliny ludzkiej. Według różnych szacunków Polacy pokrywają z
własnej kieszeni do 70 proc. wydatków na leki. Wstyd przed zadaniem
w gabinecie pytania o cenę przepisanego leku powoduje, że niejednokrotnie wychodzą z gabinetu z receptą,
na której realizację po prostu ich nie
stać. Najbardziej problem ten dotyka
pacjentów chorych na choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca. Od dłuższego czasu eksperci zwracają uwagę, że leczenie cukrzycy nie musi być
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wcale kosztowne. Dostępne insuliny
ludzkie nie różnią się skutecznością
czy bezpieczeństwem stosowania,
ale różnią się ceną, dlatego warto
zwracać uwagę na koszt terapii. Warto również pamiętać, że nie każdy
chory wymaga kosztownego leczenia analogami., Analogi są dostępne
na rynku od niedawna i do tej pory nie
zostały opublikowane badania dotyczące potencjalnych powikłań i skutków ubocznych, wynikających z ich
długotrwałego stosowania. U większości diabetyków dobre rezultaty terapeutyczne dają rekombinowane insuliny ludzkie. Najbardziej przyjazne
dla kieszeni pacjenta są polskie preparaty. Badania wykonane w najlepszych europejskich ośrodkach gwarantują pełne bezpieczeństwo krajowej insuliny, która w niczym nie ustępuje preparatom zachodnich koncernów. Całkowicie refundowana insulina polskiego producenta kosztuje w aptece tylko 3,2 zł. Pacjent nie
musi się obawiać, że miesięczna terapia zrujnuje jego domowy budżet.
O zmianie terapii powinien zdecydować lekarz.
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Lekarz – 1 stopień specjalizacji – interna 2 stopień specjalizacji – reumatologia. Prawie całe życie zawodowe spędził pracując w Szpitalu Reumatologicznym w Goczałkowicach
–Zdroju na stanowisku ordynatora.
Na emeryturę przeszedł w 1990 r.
Urodził się w Rapczycach, ojciec był
inżynierem, matka nauczycielką. Studia medyczne ukończył na Akademii
Medycznej w Krakowie. Poza pracą
zawodową miał wiele zainteresowań.
Wiele czasu poświęcał swemu hobby
– malarstwu.
Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat powrócił do zainteresowania
harcerstwem, pisząc książkę o założycielce polskiego harcerstwa po
1 – szej wojnie światowej – Oldze
Małkowskiej. Stan rodzinny – żona,
syn.

