Szanowne
Koleżanki
i Koledzy
Z wielką przyjemnością serdecznie witam nowych, najmłodszych członków naszej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej. 26 września w siedzibie naszej
Izby odbyło się uroczyste wręczenie Prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty tegorocznym absolwentom akademii medycznych.
Każdy z młodych lekarzy otrzymał też Kodeks Etyki Lekarskiej.
W spotkaniu liczny udział wzięli członkowie prezydium BIL. Witając kolegów gratulowałam Im zdobycia dyplomu lekarza oraz życzyłam sukcesów w
przyszłym życiu zawodowym, dobrych i życzliwych
szefów i nauczycieli, a także wytrwałości w dążeniu do obranego celu. Wyraziłam nadzieję, że nie
będą musieli wyjechać z kraju w poszukiwaniu normalności. Jednocześnie zapewniłam młodych Kolegów, że Izba Lekarska podejmuje liczne działania
i wysiłki, które w przyszłości przyniosą zmiany na
lepsze, długo oczekiwaną „normalność” w polskim
Systemie Ochrony Zdrowia.
W całym cywilizowanym świecie słowo lekarz
brzmi dumnie, a wszyscy którzy wykonują ten trudny i bardzo odpowiedzialny zawód cieszą się powszechnym uznaniem i szacunkiem. Wręczając
Prawa wykonywania zawodu widziałam na twarzach młodych Kolegów radość i szczęście wynikające z poczucia wkraczania w Prawdziwe Dorosłe
Życie Zawodowe. Podczas spotkania przy symbolicznej lampce wina zapoznaliśmy Kolegów z zasadami funkcjonowania Izby, a Maciek Skwarna zaprosił kolegów do pracy w Komisji Młodych Lekarzy. Właśnie miedzy innymi młodym lekarzom, ale
i tym starszym poświecone było spotkanie z Ministrem Zdrowia , Prof. Zbigniewem Religą, które odbyło się 4 października w Zabrzu, w siedzibie „Fundacji Kardiochirurgii”. Spotkanie wręcz historyczne, ponieważ po raz pierwszy Minister Zdrowia
spotkał się z Prezydium Śląskiej Izby Lekarskiej.
Wzięłam udział w tym spotkaniu na zaproszenie
Przewodniczącego ORL w Katowicach Kol. Macieja Hamankiewicza.
Przedstawiono Ministrowi wiele postulatów, ale
nacisk położono przede wszystkim na kształcenie podyplomowe lekarza w wielu jego aspektach.
Omówiono również problemy finansów Izby, a w
szczególności fakt, że budżet państwa tylko w 30%
refunduje wydatki związane z realizacją zadań
przejętych od administracji państwowej. Pozostałe
środki pochodzą z naszych składek. Zapoznano Ministra z trudnościami jakie związane są z funkcjonowaniem Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-

Sprawy Bieżące
ności Zawodowej i Sądu Lekarskiego. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy podano brak
regulacji prawnych w zakresie
większych kompetencji tych organów, jak i społeczne pełnienie
funkcji sędziów i rzeczników.
Spotkanie z Ministrem odbywało się w dniach, gdy we
wszystkich jednostkach ochrony zdrowia czekano na podwyżki, więc również tego tematu nie można było pominąć.
A jak przebiegała realizacja
„ustawy podwyżkowej” na terenie naszej Izby ? Taką analizę
przeprowadziliśmy podczas posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej. Otóż prawie we wszystkich jednostkach podwyżki zostały wprowadzone do podstawy wynagrodzenia, ale procent
podwyżki był różny, najniższa
wyniosła 28%, średnio 30%.
Atmosfera negocjacji z dyrekcjami została oceniona jako rzeczowa i zadowalająca. Niestety ustawa z 22 lipca br. nie objęła wszystkich lekarzy, a przecież naszym celem było to, aby

wszyscy otrzymali podwyżkę,
niezależnie od tego w jakiej placówce wykonują zawód. Przypominam, że na Zjeździe Krajowym, w styczniu tego roku,
podjęliśmy uchwałę, która jasno
i precyzyjnie określa kierunek
zmian w wynagradzaniu lekarzy w Polsce. Cały czas zbieramy podpisy pod projektem ustawy określającej minimalną pensję lekarza. Bardzo Was proszę o zintensyfikowanie zbierania podpisów i przesyłanie do
Izby, bo zebraliśmy ich dotychczas zbyt mało (około 40 tys.), a
konieczne jest 100 tys., aby złożyć projekt do Sejmu.
Kiedy piszę te słowa zakończyły się wybory samorządowe. Nie znam jeszcze szczegółowych wyników wyborów,
ale wiem, że wielu naszych kolegów startowało do rad miast
i powiatów, a także do Sejmiku Śląskiego. Wszystkim, którzy uzyskali mandaty radnych
serdecznie gratuluję i ufam, że
będą działali na korzyść naszego środowiska. Co nas czeka

w przyszłym roku? Na pewno
kontynuacja walki o godziwe
wynagrodzenia, dyskusja nad
czasem pracy lekarzy i dostosowaniem go do standardów europejskich. Wymagania w stosunku do lekarzy są bardzo wysokie, zaś realizacja ich oczekiwań pomijana jest wzruszeniem
ramion. Szczególnie niebezpiecznie zabrzmiały wypowiedzi przedstawicieli ministerstwa
zdrowia zapowiadające wprowadzenie ustawowego zakazu
dodatkowego zatrudnienia. Jakie niespodzianki Minister nam
szykuje i czy sprawdzą się nasze oczekiwania - zobaczymy.
Tymczasem wielkimi krokami
zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji chciałabym wszystkim Koleżankom i
Kolegom złożyć życzenia spokojnych, szczęśliwych Świąt w
rodzinnej atmosferze, a w nadchodzącym Nowym Roku wielu
dobrych i radosnych dni.

ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Niniejszym przypominam, że w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej obowiązuje zakaz przyjmowania i wypłacania gotówki. Wszelkie składki i należności muszą być rozliczane przelewem na właściwe konto Izby
lub odwrotnie na konto zainteresowanego lekarza, a zakupy płatne przelewem. Przypominamy, że Zarządzenie dotyczy również Lekarskiej Kasy Pomocy przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.
Skarbnik
Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Lekarskiej
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
PONIŻEJ PRZYPOMINAMY NUMERY KONT BANKOWYCH
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ:

1. obowiązkowe składki członkowskie
61 1050 1070 1000 0001 0027 2764
2. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy
03 1240 1170 1111 0000 2408 7474
3. ubezpieczenie na życie w Nationale Nederlanden
15 1050 1070 1000 0001 0630 2433
4. składki członkowskie oraz raty pożyczki w Lekarskiej Kasie Pomocy
24 1050 1070 1000 0001 0027 3333
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Czas podsumowań...

Czas
podsumowań...
Jak zawsze kiedy odchodzi
w przeszłość kolejny rok, do głowy cisną się wspomnienia ważnych i nieważnych zdarzeń
z przeszłości. Spróbujmy zatem
prześledzić kluczowe epizody
z tego bogatego roku 2006. Był to
niewątpliwie dla środowiska lekarskiego rok nadzwyczajny i to nie
z powodu nadmiernej liczby zmieniających się ministrów zdrowia
czy olbrzymiej ilości wprowadzonych reform.
W tym roku po raz pierwszy,
od kiedy pamiętam, mówiło się
o godności zawodu lekarskiego
a właściwie o jej wymiernym obrazie, którym jest nasza płaca.
A zaczęło się na Krajowym Zjeździe Lekarzy, gdzie Prezes Konstanty Radziwiłł w swoim programie wyborczym na kolejną kadencję jako główny punkt wyznaczył
walkę o godne wynagrodzenie lekarzy. I zjazd po burzliwych obradach określił kwotę, która precyzuje to słowo – godne, a mianowicie minimum dwukrotna średnia krajowa dla lekarza bez specjalizacji i odpowiednio trzykrotna dla specjalistów. Słowa prezesa padły na bardzo podatny grunt.
Lekarze zmęczeni wielogodzinnymi dyżurami, lekceważeni przez
rządzących, nie szanowani przez
pacjentów i przełożonych podnieśli głowy. Tym bardziej, że w ciągu
ostatnich lat, za sprawą Unii Europejskiej diametralnie zmieniła się
sytuacja lekarza na rynku pracy.
Kto z nas nie pamięta (oczywiście za wyjątkiem najmłodszych
kolegów) jak po skończonym stażu chodził od drzwi do drzwi kolejnych szpitali, wysłuchując od sekretarek „My lekarzy nie potrzebujemy!”, jak z zazdrością spoglądał na kolegów, którzy załapali pracę w pogotowiu. W Gazecie Lekarskiej na próżno było szu-

kać ogłoszeń o pracy... Tymczasem gdy teraz otworzymy Gazetę, to pracodawcy jedni przez drugich poszukują lekarzy wszystkich specjalności, oferty kuszą
swoją atrakcyjnością, a w wieczornych wiadomościach przerażeni dyrektorzy szpitali na zachodzie Polski rozpaczają po utracie
ostatniego specjalisty. I lekarze
w Polsce znowu zaczynają z nadzieją patrzyć w przyszłość, czują swoją wartość – bo jesteśmy
przecież dobrze wykształceni, jesteśmy dobrymi fachowcami, jesteśmy mile widziani w całej cywilizowanej Europie.
Po wspomnianym Krajowym
Zjeździe ruszyła spirala mediów.
Przecierałem oczy (właściwie
uszy) słysząc jak spikerzy w telewizji i redaktorzy w gazetach przyznają, że lekarze w Polsce są źle
opłacani. Powstawały kolejne koalicje na rzecz wzrostu wynagrodzeń w służbie zdrowia, kolejne
kroki podjęły związki zawodowe,
podniosły się pielęgniarki, technicy, diagności. Ale rząd zdawał się
nie widzieć problemu, zajęty budowaniem i burzeniem kolejnych
koalicji i zaprzeczaniem własnym
obietnicom. I w maju wybuchły aktywne protesty, najpierw samotnie
walczyło Podkarpacie, potem dołączyły inne regiony, stawały kolejne szpitale. Przez Warszawę
przemaszerował wielki pochód
protestujących pracowników służby zdrowia. Najważniejsze jednak
było, że zwykli ludzie, pacjenci,
wydawali się rozumieć postulaty
lekarzy. Oczywiście taka sytuacja
nie mogła trwać długo. Najpierw
Minister Zdrowia obiecał podwyżki od października, a potem większość dyrektorów wysupłała środki na podwyżki już od czerwca. Na
czas wakacji protesty przycichły,
ale większość szpitali tylko je zawiesiła a nie zakończyła. Nie ma
co kryć, pieniądze, które otrzymaliśmy na pewno nas nie satysfakcjonują – niezbyt udany system
ich podziału w zależności od wy-
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sokości kontraktu spowodował,
że w niektórych specjalistycznych
klinikach lekarze otrzymali podwyżki wyższe niż całe wynagrodzenia tych z małych szpitali, którzy wywalczyli po kilkadziesiąt lub
kilkaset złotych i to nieraz w formie ryczałtu. Rezydenci i stażyści nie dostali nic, chociaż są równoprawną (czytaj równie obciążoną pracą) grupą pracowników. W
większości nie osiągnęliśmy nawet średniej krajowej, nie mówiąc
o jej wielokrotności. Ale ten pierwszy krok należy traktować tylko jako wyłom, małe pęknięcie
w ustalonym porządku wartości
w społeczeństwie, który pozwoli w nowym nadchodzącym roku
śmiało wystąpić o więcej.
Po tak burzliwej wiośnie, jesień
wydawała się być monotonna,
zmącona tylko przez fatalną pomyłkę w Jelfie, która po raz kolejny ośmieszyła, niestety kosztem
pacjentów, „sprawnie działającą”
administrację państwową.
Tak więc dotarliśmy do końca
naszego krótkiego przeglądu wydarzeń (tak jak kiedyś „Kroniki Filmowej”) i znaleźliśmy się u progu
nowego roku 2007. Jaki będzie
ten nowy rok? Co za 12 miesięcy będzie można napisać w tym
miejscu? Proponuję aby ten rok
obwołać „Rokiem Godności Lekarza” i zrobić wszystko, żeby po
jego zakończeniu prestiż zawodu lekarza w Polsce, zarówno w
kwestii materialnej jak etycznej i
społecznej osiągnął przynależne
mu miejsce, a lekarze mogli pracując tyle ile ich koledzy na zachodzie (oczywiście nie z powodu zakazu ministra Piechy ale z
braku konieczności) mogli w końcu wieść normalne, rodzinne życie, spać osiem godzin na dobę i
wypoczęci poświęcać całą swoją
uwagę pacjentom. I tego Państwu
i sobie na ten nowy rok z całego
serca życzę.
Klaudiusz Komor
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Informacja z obrad ORL
Informacja z obrad ORL w dniu
15.09.2006 r.
Po przyjęciu porządku obrad
i zatwierdzeniu przez zebranych
protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Zyta Zagórska rozpoczęła zebranie od relacji z obrad NRL. Odczytała stanowisko
w sprawie wypowiedzi niektórych
polityków dotyczące samorządu
lekarskiego.
Chodziło tu głównie o Ministra
Religę, który poddał w wątpliwość obowiązek przynależności
do samorządu lekarskiego. Związek czasowy tej wypowiedzi z niedawną szeroką akcją strajkową, w
której samorząd podjął się roli koordynatora, musi nasuwać podejrzenie chęci odwetu. NRL odniosła się też do projektu ustawy o
zakazie palenia w miejscach publicznych, której inicjatorem i autorem jest Prof. Jansen /w czasie
obrad NRL wygłosił wykład na ten
temat/. Zdaniem NRL nie ma wątpliwości, co do szkodliwości biernego palenia, a zaprzestanie palenia papierosów jest jednym z
aspektów propagowania zdrowego stylu życia. Stąd apel do lekarzy o nie palenie.
Jednym z tematów obrad NRL
była też sprawa zarządzania oddziałami szpitalnymi w Polsce
/ordynator czy konsultant?/, którą też potraktowano jako temat
„zastępczy”. Piotr Watoła przedstawił sprawozdanie z przebiegu
akcji protestacyjnej. Kolega przestrzega przed nadmiernym optymizmem co do skali przewidzianych podwyżek, bo do NFZ nie
wpłynęły żadne dodatkowe środki. Zarząd Krajowy OZZL przyjął
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też stanowisko wobec chęci ograniczenia roli samorządu wyrażające stanowczy protest. W trakcie
zebrania Zarządu OZZL ustalono harmonogram działań na przyszły rok i przygotowań do protestu jeżeli nie zostaną zrealizowane postulaty związku – podwyżki 100% od 2007 r., by dojść
do zarobków 2x średniej krajowej dla lekarzy bez specjalizacji i 3x średniej krajowej dla specjalistów. Na stronach internetowych OZZL jest przedstawiony cały harmonogram działań do
dyskusji. Wg Piotra Watoły akcja
protestacyjna była na Podbeskidziu i Śląsku zorganizowana lepiej niż w Małopolsce. W krótkiej dyskusji na ten temat była też
mowa o proteście w Żywcu, który został zawieszony do 1.10.06,
ale odniósł już skutek w postaci
zwolnienia z pracy dotychczasowego Dyrektora. Omówiono kolejną skalę podwyżek w poszczególnych szpitalach do 01.10.2006
/np. Cieszyn – lekarze 700 zł,
Szp. Woj. w B-Białej 900 zł specjaliści 2-go stopnia, 700 zł
– 1 stopnia.
J. Dobrzańska uznała, że w październiku należałoby spotkać się z
przedstawicielami OZZL oraz Komitetem Protestacyjnym by przygotować się do przyszłych działań. Wrócono jeszcze na chwilę do relacji z obrad NRL w części dotyczącej posiedzenia Komisji Stomatologicznej. NRL odrzuciła wniosek o możliwości realizowania praktyk „na wezwanie” dla
dentystów stwierdzając, że nie
ma takiej możliwości prawnej. Intencją wniosku było danie możliwości młodym lekarzom zatrudnienia u starszych kolegów. Zdaniem NRL właściwą formą zatrud-
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nienia jest umowa o pracę, lecz
stworzono „furtkę” by podjąć działania legislacyjne, by lekarz mający zarejestrowaną praktykę mógł
zatrudnić jednego młodego lekarza. Dyskutowano też o sposobie
wprowadzenia podwyżek w stomatologii, część zatrudnionych
w NZOZ-ach ma „podkontrakty”.
Im też należą się podwyżki. Będą
trudności z ich wyliczeniem.
Kolejnym punktem obrad ORL
była sprawa ewentualnej zmiany
ubezpieczyciela dla lekarzy. Poprzednia firma „Inter Polska” zaproponowała bardzo korzystne
warunki co do zakresu ubezpieczenia oraz finansów. Zwróciliśmy się więc do „Filara”, aktualnego ubezpieczyciela z propozycją zmiany warunków. „Filar” nie
ustosunkował się jeszcze do tej
propozycji. Konsekwencją kroku
zmiany ubezpieczyciela może być
wypowiedzenie umowy do 30.09.,
lecz nie zamyka to drogi do dalszych negocjacji.
Omówiono jeszcze propozycje
dotyczące kierowania lekarzy stażystów do odpowiednich szpitali,
a także ważną sprawę sprawozdania z wykonania budżetu za
2006 r., którą szeroko omówiła Krystyna Szyrocka-Kowalczyk.
Przyjęto uchwałę w tej sprawie.
Poruszono jeszcze szereg spraw
bieżących między innymi powołano Komisję orzekającą o zdolności
do wykonywania zawodu lekarza
i przyjęto sprawozdanie Prezydium
za okres wakacyjny, ustalono terminy posiedzeń ORL i około godz.
17.00 – tej obrady zakończono.
Aniela Ptak

Sprawozdanie z posiedzenia
Sprawozdanie z posiedzenia
Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w dniu 13 października 2006 roku

Posiedzenie otworzyła Przewod- kresie obowiązków Okręgowego
nicząca Okręgowej Rady Lekar- Rzecznika Odpowiedzialności Leskiej stwierdzając, iż na posie- karskiej oraz Sądów Lekarskich.
dzeniu obecnych jest 16 człon- Czynności przejęte od administraków Okręgowej Rady Lekarskiej, cji państwowej, i w tym roku niektórzy potwierdzili swą obecność doszacowane, są refundowane
podpisami na liście obecności. na poziomie 40 % poniesionych
Tym samym stwierdzono quorum kosztów.
Wśród podejmowanych problekonieczne do skutecznego odbycia posiedzenia Rady Lekarskiej mów omawiano także: ewidencję
oraz podejmowania uchwał. Jed- punktów szkoleniowych, niskie
nogłośnie przyjęto porządek ob- nakłady na opiekę zdrowotną,
rad i zatwierdzono protokół z po- a co za tym idzie niskie płace lesiedzenia Okręgowej Rady Lekar- karzy przyczyniające się do emigracji zarobkowej lekarzy.
skiej z dnia 15.09.2006 r.
W dniu 4 października w Zabrzu Doc. Wawrzynek zwrócił uwagę
w siedzibie Fundacji Kardiochirur- na trudności w uzyskiwaniu dokgii odbyło się spotkanie Ministra toratów przez osoby nie pracująZdrowia z przedstawicielami Pre- ce w klinikach. Zaproponował rozzydiów Izb Lekarskich /Śląskiej, ważenie wzorców zachodnich,
Beskidzkiej,
Częstochowskiej/. gdzie znacznie łatwiej uzyskać tyW spotkaniu, jako przedstawiciel tuł doktora nauk medycznych Na
BIL, uczestniczyła Przewodniczą- spotkaniu zgłaszano także wnioca Okręgowej Rady Lekarskiej dr sek, aby wyłoniony kandydat na
Zyta Kaźmierczak-Zagórska. Na ordynatora w postępowaniu konspotkaniu rozważano 11 punktów. kursowym był zatrudniany przez
Ze względu na ograniczony czas dyrekcję, a nie jak dotychczas
spotkania niektóre problemy zo- podlegał dalszej określonej prostały jedynie zasygnalizowane. cedurze, co podważa sens działaZwrócono uwagę na wypowiedź nia samej komisji.
W siedzibie Śląskiej Izby LeMinistra Zdrowia o nieobowiązkowej przynależności do Izby Lekar- karskiej 6 października odbyło
skiej. Minister przyznał, że działal- się spotkanie przedstawicieli preność izb jest nie do przecenienia, zydiów Izb Śląskiej, Beskidzkiej
ale zaangażowanie się izb w ak- i Częstochowskiej. BIL reprezencję protestacyjną pozostaje spra- towali Klaudiusz Komor i Michał
wą dyskusyjną. Zdaniem Rzecz- Paluch ( informatyk BIL). Posienika Praw Obywatelskich izby le- dzenie zdominowane było temakarskie, jako organizacje pożytku tem utworzenia regionalnej interpublicznego nie powinny były an- netowej platformy edukacyjnej dla
gażować się w akcję protestacyj- lekarzy. Zdecydowano, że w inną. Przedstawiciele środowiska teresie wszystkich trzech izb bęlekarskiego zwrócili uwagę Mini- dzie stworzenie wspólnej platforstra Zdrowia na stałe niedofinan- my edukacyjnej, a nie przekazysowanie zadań będących w za- wanie środków w wysokości 20
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gr od członka izby do Warszawy, jak proponuje NIL. Zwracano
uwagę na możliwość wykorzystania środków unijnych. Jednakże
ze względu na czasochłonną procedurę przy rozpatrywaniu wniosków o dotacje projektów, należałoby działanie uruchomić w oparciu o środki własne, co w przypadku BIL ( zgodnie z parytetem
członków danej izby) stanowiłoby
kwotę ok. 30.000,- zł. Na wniosek
Klaudiusza Komora powołano zespół mający dopracować szczegóły tego projektu. Z ramienia BIL
w skład tego zespołu weszli Klaudiusz Komor i Michał Paluch.
W trakcie spotkania przyjęto także, przedstawiony z poprawkami
wnioskowanymi przez BIL, projekt
uchwały precyzującej tryb zatwierdzania kandydatów na konsultantów wojewódzkich. W czasie III
kadencji funkcjonowania Izb Lekarskich firma LTC Sp. z o.o. wygrała przetarg na oprogramowanie informatyczne do obsługi izb
lekarskich. W 2003 BIL wykupiła usługę obsługi Biuletynu Informacji Publicznej. LTC nie wywiązywało się rzetelnie ze wszystkich
zobowiązań. Wynegocjowano obniżenie opłat do kwoty 400,- zł, a
LTC w ramach rekompensaty nieodpłatnie udostępni BIL programy edukacyjne w 2007r. Poinformowano także, że LTC Sp. z o.o.
zamierza stworzyć własną platformę edukacyjną dedykowaną dla
lekarzy. Dr Szyrocka, jako skarbnik BIL, zwróciła uwagę na to, aby
dokładnie rozpoznać i przeanalizować ten projekt, ze szczególnym uwzględnieniem skutków finansowych. Zawnioskowano o to
aby, sprawę kształcenia i wspólnej platformy edukacyjnej poruszyć na Konwencie Przewodniczących, do czego zobowiązaStrona 5

Sprawy bieżące
ła się przewodnicząca BIL. Mec.
Godlewska odczytała wstępny projekt umowy między trzema izbami w sprawie organizacji
wspólnych szkoleń. Zwróciła także uwagę na brak dostatecznych
uszczegółowień finansowych dla
uczestników tego przedsięwzięcia. Podano informację, że od
19 X 2006 w TVN rusza telewizja
edukacyjna TVN-med, w którym
to programie edukacyjnym lekarze podstawowej opieki zdrowotnej mogą uczestniczyć nieodpłatnie, a pozostali na zasadach komercyjnych, po uiszczeniu opłaty.
Dr Z. Kaźmierczak-Zagórska
odczytała pismo Prezesa NIL w
sprawie nabycia udziałów w spółce Medbroker. Spółka ta została
zakupiona przez Naczelna Izbę
Lekarską od Warszawskiej Okręgowej Izby Lekarskiej za kwotę 300 tys. zł. NIL planuje objąć
działalnością brokerską wszystkie
izby na terenie całego kraju. Wobec dobrych warunków ubezpieczenia OC, jakie wynegocjowała BIL dla swoich członków z firmą ubezpieczeniową, Okręgowa
Rada Lekarska podjęła uchwałę o
nienabywaniu udziałów w spółce.
Ponadto w trakcie posiedzenia
podjęto uchwały:
a) w sprawie powołania członków
komisji konkursowych:
b) w sprawie zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lekarza,
c) w sprawie wydania prawa wy
konywania zawodu lekarza den
tysty,
d) w sprawie skreślenia lekarza z
rejestru izby,
e) w sprawie przeniesienia i wpisania na listę członków BIL
w związku z przejściem
z innej OIL,
f) w sprawie powołania zespołów
wizytacyjnych do kontroli gabinetów prywatnych,
Strona 6

g) w sprawie wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru specjalistycznych indywidualnych
praktyk lekarskich oraz indywidualnych praktyk lekarskich,
h) w sprawie skreślenia praktyki z
rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich,
i) w sprawie zatwierdzenia kandydatur koordynatorów szkolenia
lekarzy stażystów,
j) w sprawie potwierdzenia warunków prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy
dentystów przez Prywatną Klini kę Stomatologii Kosmetycznej,
Implantologii i Periodontologii
w Bielsku-Białej oraz wpisu do
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów,
k) w sprawie spełnienia warunków wpisu do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia
MSD Polska Sp . z o.o.,
Temat: „Skuteczność leczenia
astmy, czy istnieje tylko jedna
droga?”
Przewodnicząca BIL odczytało list Prof. Andrzeja Szczeklika
skierowany do Ministra Zdrowia,
w którym zwraca uwagę na niepokojące zmiany w projekcie nowelizacji ustawy zdrowotnej, które uniemożliwią lekarzom specjalistom chorób wewnętrznych
udzielania świadczeń w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej.
Na uroczystość nadania imienia dr Zbigniewa Żaka Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej
w Krakowie, która odbędzie się w
dniu 10.11.2006 r. Komisja Stomatologiczna wydeleguje swojego przedstawiciela. Dr Jolanta
Firlej-Dobrzańska poinformowała
członków o planach zorganizowania dorocznego Balu Lekarza w
okresie karnawału.
Bogdan Fender
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UCHWAŁY
UCHWAŁA NR 447/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2006 roku

w sprawie : wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego programu
ubezpieczeniowego Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 ust. 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 wyraża zgodę na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego programu ubezpieczeniowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej zawartego
w dniu 30 września 2005 roku
z Towarzystwem Ubezpieczeń
FILAR S. A. oraz na wypowiedzenie umów ubezpieczenia zawartych w ramach tego programu.
Upoważnia się Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej do podjęcia ostatecznej decyzji co do wypowiedzenia porozumienia, o którym mowa powyżej, a także co do
daty rozwiązania porozumienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Sprawy bieżące
UCHWAŁA NR 446/IV/2006
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY
LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2006 roku

§1
Ustala się następujący cennik za udostępnienie sali wykładowej w Bielsku-Białej przy
ul. Krasińskiego 28 od 400 zł do
800 zł.

w sprawie : nie wyrażenia zgody
na nabycie udziału w Spółce Medbroker Sp. z o.o. oraz zorganizowanie Przedstawicielstwa wyżej
wymienionej Spółki w siedzibie
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

w sprawie : przyjęcia półroczne§2
go sprawozdania z wykonania bu- Ustala się następujący cendżetu.
nik za udostępnienie sali konferencyjnej w Bielsku-Białej przy
Na podstawie art. 25 pkt 3 usta- ul. Krasińskiego 28 od 300 zł do
wy z dnia 17 maja 1989 r. o 600 zł.
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30,
§3
poz. 158 z późn. zm.) w związku Podany w § 1 oraz w § 2 cennik
z § 16 ust. 1 uchwały nr 44-03-IV określa stawki minimalne i maksyNaczelnej Rady Lekarskiej z dnia malne. Każdorazowo ceny będą
21 lutego 2003 roku w sprawie za- negocjowane przez upoważnioną
sad gospodarki finansowej samo- przez Beskidzką Izbę Lekarską
rządu lekarzy uchwala się, co na- osobę z podmiotem występującym
stępuje :
o udostępnienie sali wykładowej
§1
lub sali konferencyjnej, biorąc pod
Okręgowa Rada Lekarska Be- uwagę czas udostępnienia wyskidzkiej Izby Lekarskiej przyjmu- żej wymienionych sal oraz koszje sprawozdanie Skarbnika Okrę- ty, które muszą zostać poniesione
gowej Rady Lekarskiej z wykona- przez Beskidzką Izbę Lekarską
nia budżetu za I półrocze 2006 w związku z ich udostępnieniem.
roku.
§2
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem Traci moc obowiązującą uchwała
podjęcia.
Nr 196/IV/2003 Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby LekarUCHWAŁA NR 555/V/2006
skiej z dnia 14 lutego 2003 roku
OKRĘGOWEJ RADY
w sprawie ustalenia odpłatności
LEKARSKIEJ
za wynajem sali wykładowej i sali
BESKIDZKIEJ IZBY
konferencyjnej.
LEKARSKIEJ
z dnia 15 września 2006 roku
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem
w sprawie : ustalenia odpłatności podjęcia.
za udostępnienie sali wykładowej
i sali konferencyjnej.
UCHWAŁA NR 585/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY
Na podstawie art. 25
pkt 5
LEKARSKIEJ
ustawy z dnia 17 maja 1989
BESKIDZKIEJ IZBY
roku
o
izbach
lekarskich
LEKARSKIEJ
/Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn.
zm./ uchwala się, co następuje :
z dnia 13 października 2006 roku

Na podstawie art. 25 ustawy z
dnia 17 maja 1989 roku o izbach
lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158
z późn. zm./ uchwala się, co następuje :
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej nie wyraża zgody na zakup udziału w
Spółce Medbroker Sp. z o.o. oraz
nie wyraża zgody na zorganizowanie Przedstawicielstwa wyżej
wymienionej Spółki w siedzibie
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

BIULETYN INFORMACYJNY

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
BOGDAN FENDER
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Spotkania Stomatologiczne

Spotkania
Stomatologiczne
Jak co roku w Rytrze Komisja
Stomatologiczna ORL w Krakowie oraz Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony
Zdrowia zorganizowali Ogólnopolską konferencję Lekarzy Stomatologów Rytro Jesień 2006.
Konferencja ma charakter naukowo szkoleniowy. Patronat nad
nią objęli Prof dr hab.med Stanisław Majewski-dyrektor Instytutu StomatologiiCM.UJ, dr n. med.
A. Fortuna-Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr n. med.
Jerzy Friedigier - Przewodniczący ORL w Krakowie. Przyjęto bardzo dobrą formułę krótkich wykładów od 15 minut do godziny,
przez co konferencja nie była nużąca, a po trzech, czterech wykładach, otwierana była dyskusja na temat wygłoszonych wykładów, gdzie każdy z uczestników mógł dowiedzieć się najbardziej interesujących go problemów z danego tematu od prowadzących wykład. Wygłoszono około dwudziestu wykładów.
Trudno mi omawiać poszczególne, ale podam główne tematy seStrona 8

sji: Wybrane zagadnienia nowoczesnego leczenia pod przewodnictwem Prof. dr. Hab. Marii Chomiszyn – Gajewskiej, Prof. dr hab.
Stanisława Majewskiego. Wybrane zagadnienia prawne na temat
prowadzenia praktyki lub ZOZ-u,
Samorząd – jego ważna rola dzisiaj i w przyszłości, Zagadnienia
sanitarno - epidemiologiczne, Odpowiedzialność zawodowa lekarzy dentystów. W ramach w/w sesji omawiano współpracę lekarza
stomatologa ze specjalistami innych dziedzin medycyny, Clindamycyna 600 mg jako alternatywa
leczenia Dalacinem itp.
Istotną rzeczą w prowadzeniu
praktyki jest prowadzenie prawidłowej dokumentacji. Reguluje to Ustawa o obowiązku prowadzeniu dokumentacji z roku 1996.
Musi być prowadzona w odniesieniu do każdego pacjenta. Może
być prowadzona w komputerze,
ale przechowywana bezpiecznie
w formie wydruku przez 10 lat, licząc do końca roku kalendarzowego. Po tym okresie niszczy się
ją w sposób uniemożliwiający odczytanie dokumentu. Dokumentacje udostępnia się w formie odpisu, kopii lub wypisu, jeżeli np. sąd
zażąda oryginału, wówczas dla
siebie wykonuje się kopię.
Dr A. Fortuna wypowiedział się
na temat problemów dotyczących specjalizacji. Przez ostatnie lata powstała próżnia w szkoleniach zawodowych. Składa się
na to wiele czynników, głównie
brak jednostek akredytowanych
do przeprowadzania specjalizacji. Wyjściem ma być kształcenie
poprzez telewizję edukacyjną.
Będą rozdawane dekodery, a po
szkoleniu lekarze otrzymają punkty edukacyjne. Na razie nie dotyczy to nas, w pierwszej kolejności
dekodery otrzymają POZ-y. programy specjalizacji na stronach
www.cmpk edu.pl
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Do problemu autonomii lekarzy dentystów w Izbach Lekarskich już się nie wraca, biorąc
pod uwagę złe doświadczenia
np. Austriackiej Izby Lekarskiej.
Nagminnie naruszane jest prawo przez stomatologów w sprawie reklamy w ogłoszeniach prasowych. Sprawę tę reguluje ustawa z 05 12 1996r. ORL określa
wzór informacji jakie może podać
lekarz: tytuł zawodowy, imię, nazwisko, dane o szczególnym zakresie udzielanych świadczeń
zdrowotnych, (ale tę informację
można zamieścić po uzyskaniu
pozwolenia przez ORL). Informacja nie może nosić cech reklamy.
Odpowiedzialność
zawodowa: Ogólnie rzecznicy prowadzili
w 2006r. 2700 spraw, do Sądu
skierowano 149. Rzecznik w NRL
prowadzi 370 spraw, z tego 60
dotyczy lekarzy stomatologów.
Na szczęście jest tendencja
zniżkowa. Często zdarza się,
że skarżący wycofuje skargę,
gdyż stomatolog załatwia sprawę
z pacjentem polubownie. Niestety
Rzecznik pomimo tego nadal prowadzi postępowanie. Lekarz jest
niewinny, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona. Przy planowanym leczeniu ważna jest świadoma zgoda pacjenta, dotyczy
to głównie leczenia protetycznego, implantów i ortodoncji. Należy przedstawić pacjentowi alternatywne leczenie, poinformować
go o skutkach leczenia. Nie bójmy się konsultacji. Mówmy pacjentom o powikłaniach i udokumentujmy to w historii choroby.
Błędem jest nie poinformowanie pacjenta o zaistniałych komplikacjach.
Lek. Stom. Alojza Warchał

Podziękowanie

Podziękowanie Egzaminatorom
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej składa serdeczne podziękowanie egzaminatorom kolokwiów cząstkowych w trakcie stażu podyplomowego z zakresu stomatologii oraz
koordynatorom stażu za trud włożony w prawidłowy przebieg stażu podyplomowego lekarzy dentystów w latach 2005/2006:
1. lek. stom. Anna Alaszewicz-Dębska
2. dr n. med. Małgorzata Babińska
3. dr n. med. Katarzyna Becker
4. lek. stom. Iwona Cieplińska
5. lek. stom. Anna Chowaniec
6. lek. stom. Dariusz Chromik
7. lek. stom. Jadwiga Delong-Kwaśnicka
8. lek. stom. Katarzyna Dera
9. lek. stom. Ewa Fober
10. lek. stom. Joanna Gojniczek-Murańska
11. lek. stom. Maciej Gorgoń
12. lek. stom. Beata Jucha-Musiał
13. lek. stom. Janina Kluczyńska
14. lek. stom. Izabela Kruczek
15. lek. stom. Wanda Miernik
16. lek. stom. Krystyna Perlińska-Terech
17. lek. stom. Iwona Sanak
18. lek. stom. Wiesława Santarius-Urbaś
19. lek. stom. Tomasz Skoczek
20. lek. stom. Anna Sypień
21. lek. stom. Hanna Woińska-Janczała
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Mikołajki 2006
Za jeden uśmiech
Po raz kolejny Klub Lekarza zorganizował wspaniałą imprezę z
okazji Mikołajek. Tym razem, jak
to powoli staje się tradycją, zorganizowano ją wspólnie z Beskidzką Izbą Pielęgniarek i Położnych. Ponieważ w sali wykładowej BIL jest obecnie zbyt mało
miejsca z powodu kinowego układu krzesełek, imprezę zorganizowano w Domu Kultury Włókniarz.
Frekwencja tym razem przekroczyła nawet oczekiwania organizatorów. Jak widać, dzięki dobrej
organizacji i współpracy z pielęgniarkami nasze imprezy dla milusińskich cieszą się coraz większą popularnością. Tak więc ponad 60 maluchów oraz ich rodziców, dziadków i ciotek zjawiło
się o godzinie 11.00 z niecierpliwością oczekując Mikołaja. Najpierw, ponieważ mgła utrudniała ruch lotniczy i Mikołaj się nieco
spóźniał, dzieci obejrzały spektakl
„Zaczarowany ołówek” przygo-
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towany przez dzieci z teatrzyku
Domu Włókniarza. Potem nagle
odezwały się dzwonki i uśmiechnięty, starszy pan w czerwonym
wdzianku i z zarostem niewrażliwym na reklamy maszynek do golenia wkroczył na scenę w otoczeniu śnieżynek i wróżek oraz kilkunastu olbrzymich worków prezentów. Wszystkie dzieci natychmiast
go poznały. Wtedy po gorącym
powitaniu Mikołaj zadał sakramentalne pytanie „Dzieci czy w
tym roku wasi rodzice byli grzeczni?”. Pytanie tak zaskoczyło maluchów, że nawet niektórzy odpowiedzieli „tak”, na szczęście część
dzieciaków słusznie stwierdziła,
że nie. Potem Mikołaj zapytał rodziców czy ich dzieci były grzeczne. Oczywiście zdaniem rodziców wszystkie dzieci były bardzo
grzeczne. Po tych formalnościach
przyszedł czas na prezenty. Niektóre były tak duże, że zniesienie
ich ze schodów prowadzących na
scenę było nielada wyzwaniem.
Po zakończonym rozdawaniu
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prezentów i chwili dla fotoreporterów, kiedy to wszystkie dzieciaki
zostały obfotografowane ze Świętym Mikołajem, całe towarzystwo
zostało zaproszone na poczęstunek, niezawodnie przygotowany przez Klub Lekarza. Dodając,
że cały czas wszędzie śnieżynki
rozdawały cukierki a przy wyjściu
dzieci otrzymały kolorowe baloniki, to z całą pewnością każde
dziecko było bardzo szczęśliwe.
Szczęśliwi byli również organizatorzy, dla których największym podziękowaniem były uśmiechnięte
buzie dzieciaków.
Na zakończenie chciałbym podziękować za pomoc w organizacji pracownikom Klubu Lekarza, a szczególnie pani Danusi
Siudzie za serce włożone w organizacje. Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową
www.bil.bielsko.pl gdzie znajdziecie więcej zdjęć z imprezy.
Klaudiusz Komor

FOTOREPORTAŻ: „Za jeden uśmiech...”

- Klaudiusz Komor

Za jeden uśmiech...
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Ogłoszenia

Ogłoszenia

Szanowni Państwo

21 stycznia 2007 roku w siódmą rocznicę otwarcia Klubu Lekarza w Łodzi odbędzie się
wernisaż V Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa Lekarzy.
Wszystkich zainteresowanych
udziałem w Wystawie zapraszamy do przesłania swych prac
do Okręgowej Izby Lekarskiej w
Łodzi (93-005 Łódź, ul. Czerwona 3).
Prace wykonane w dowolnych
technikach i formatach winny
być opatrzone następującymi
danymi: tytuł, imię i nazwisko
autora, rodzaj Jego specjalizacji oraz miejscowość zamieszkania. Dane te do katalogu proszę nadesłać do 23 grudnia
2006 r. Prace należy przekazać
do 10 stycznia 2007 r. Przyjmujemy maksymalnie 4 prace od
1 autora ze względu na ograniczenia powierzchni wystawienniczej.
Kontakt:
Grażyna Rzepecka-Koniarek
lub Iwona Szelewa,
tel. 42/683 17 93,
fax. 42/683 13 78,
e-mail: biuro@oil.lodz.pl
-------------------------------------------Filkar Job Consulting
poszukuje DO PRACY
W WIELKIEJ BRYTANII
Lekarzy dentystów, anestezjologów, ginekologów ortopedów, radiologów , pediatrów
oraz lekarzy innych specjalizacji ze znajomością języka angielskiego.
Prosimy o przesyłanie CV
na adres: filkar.jobconsulting@op.pl
Informacje tel. (058) 661-22-28
Filkar Job Consulting, ul. Władysława IV 53/2
81-384 Gdynia

pliwościami dotyczącycmi stanu zdrowia ich dzieci.
Państwowy Powiatowy Inspek- -------------------------------------------tor Sanitarny w Bielsku-Białej Koleżanki, koledzy narciarze!
informuje, że we współpracy z
Polskim Towarzystwem Alergo- Komisja Turystyki i Sportu ORL
logicznym i Polskim Towarzy- w Rzeszowie informuje, że:
stwem Oświaty Zdrowotnej w ra- X Ogólnopolskie Mistrzostwa
mach prowadzenia działalności Lekarzy w Narciarstwie Alpejoświatowo-zdrowotnej inicjuje skim „Bystre 2007” odbędą sie
i wprowadza do realizacji w dniach 23-25.02.2007 r. Bliżw szkołach podstawowych pro- sze informacje w następnym
gram edukacyjny „WOLNOŚĆ komunikacie.
ODDECHU – ZAPOBIEGAJ ASTMIE” w roku bieżącym jest to Serdecznie zapraszamy.
kolejna IV edycja tego progra- Info na stronie IZBY
mu. Program adresowany jest www.rzeszow.oil.org.pl
do rodziców i uczniów klas I-III lek. med. Krzysztof Marchewzwłaszcza tych, którzy często ka pediatra
chorują na infekcję górnych
dróg oddechowych, ale także do tel.kom. 602 758674
nauczycieli i pielęgniarek śro- e-mail: kmarch@oil.org.pl
dowiska szkolnego. W trakcie www.kmarch.neostrada.pl
prowadzonej w szkole edukacji -------------------------------------------rodzice będą mogli uzyskać in- UWAGA!
formacje o chorobie, jej charak- ZAPRASZAMY LEKARZY EMEterystycznych objawach oraz RYTÓW, RENCISTÓW I SYMoznaczeniu wczesnego rozpo- PATYKÓW NA COROCZNE
znawania astmy u dzieci. Jeże- SPOTKANIE OPŁATKOWE DO
li omawiane objawy występują u KLUBU LEKARZA W BIELSKUdziecka, powinni oni się zgłosić BIAŁEJ PRZY UL. KRASIŃdo lekarz, który sprawuje opiekę SKIEGO 28 DNIA 14 GRUDNIA
zdrowotną nad nim.
2006 ROKU O GODZINIE 15.00.
W związku z powyższym zwra- -------------------------------------------cam się do Państwa z prośbą „Lekarza internistę lub meo objęcie szczególną opieką dycyny rodzinnej zatrudnię
osób, które zgłaszają się z wąt- w POZ w Cieszynie.
Tel. 0 602 374 473”

Przepis Pani Danusi

PANGA
Składniki:
·
70 dkg filetów z pangi
·
20 dkg żółtego sera
·
6 łyżek bułki tartej
·
sok i skórka otarta z 1 cytryny
·
5 pomidorów
·
przyprawa do ryb, pietruszka, koperek i tymianek
·
3 łyżki oliwy
Pangę rozmrozić, skropić sokiem z cytryny i delikatnie posolić. Ser żółty zetrzeć na
tarce, wymieszać z 4 łyżkami bułki tartej, oliwą, skórką z cytryny, przyprawą do ryb
i zieleniną. Formę żaroodporną posmarować tłuszczem, posypać resztą bułki tartej i na niej ułożyć pomidory pokrojone w grube plastry. Na pomidorach umieścić filety przykryte panierką z sera, bułki i ziół. Tak przygotowaną rybę piec w piekarniku
w temperaturze 200 stopni C około 30 minut.
Smacznego
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Z OSTATNIEJ CHWILI
UWAGA!!! Szanowni Czytelnicy!
Redakcja Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
zwraca się do wszystkich lekarzy
obdarzonych talentem dziennikarskim, literackim lub publicystycznym z zaproszeniem do udziału
w tworzeniu naszego pisma. Jeżeli masz ciekawe przemyślenia,
chcesz zabrać głos w sprawach
dotyczących naszego zawodu,
opublikować ciekawe opowiadanie, wiersz lub interesujące zdjęcia to zrób to na łamach Biuletynu! Dzięki Tobie nasze pismo będzie ciekawsze!
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod numerem telefonu 608 365 164 lub
e-mail: kkomor@hospital.com.pl
Na ten adres prosimy również
przesyłać ewentualne materiały.

W słowie wstępnym Pani Prezes wspomina o ciągłej akcji zbierania
podpisów pod obywatelskim projektem zmian w ustawie o zawodzie
lekarza/lekarza dentysty, wprowadzającym określenie pensji minimalnej lekarza. Bardzo ważne jest zebranie 100 000 podpisów!
Niestety dotychczas zebraliśmy tylko około 40 000, dlatego ponawiamy apel do Państwa o wzmożenie wysiłków! Na następnej stronie
publikujemy po raz kolejny listę na podpisy – prosimy o jej wycięcie i
złożenie wypełnionej (podpis może złożyć każdy obywatel) w sekretariacie BIL. Od tego mogą zależeć nasze zarobki! Zróbmy coś w tym
kierunku! Weźmy sprawy w swoje ręce.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.

HUMOR
Chirurg, inżynier budowlany i informatyk dyskutowali, jaki zawód był pierwszy na
świecie.
- Na początku był chirurg - mówi chirurg.
- Dlatego, że z żebra mężczyzny została zrobiona kobieta, kto to mógł
zrobić jak nie chirurg?
- Nie, na początku był inżynier budowlany - mówi inżynier budowlany.
- Przecież wcześniej był chaos i ktoś z tego chaosu zbudował świat, kto jak nie inżynier budowlany?
- Zaraz, zaraz... - mówi informatyk - ale przecież ten chaos też ktoś musiał stworzyć!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do zobaczenia w Biuletynie! Rozmowa w pracy: - Moja żona jest cudowna. Wieczorem, gdy wracam z pracy, ona

całuje mnie, pomaga się rozebrać, zdejmuje mi buty, zakłada kapcie i gumowe rękawiczki. - A po co gumowe rękawiczki.
- Żeby wygodniej się myło naczynia.
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