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Początek Nowego Roku ma szczególną moc. Jest to
czas podejmowania nowych wyzwań, planowania nowych zamierzeń, a przede wszystkim wypowiadania życzeń, które od dłuższego czasu tliły się w sercu, a zostały wypowiedziane w tę magiczną, noworoczną noc.
Jak przebiega ich realizacja wszyscy wiemy. Kto dotrwał
i zrealizował chociaż cząstkę swoich marzeń to wie jak
było to trudne.
Myślę, że tak jest z naszymi życzeniami osiągnięcia
normalności w polskiej ochronie zdrowia. Pozornie wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Po fali
protestów Minister Zdrowia podjął rozmowy z lekarzami,
obiecał podwyżkę i pozornie umowy dotrzymał. To, że
podwyżka była nie taka jak się spodziewaliśmy, ze nie
objęła wszystkich, że niektóre grupy lekarzy zostały wyłączone, że ustawa obowiązuje tylko przez 15 miesięcy,
było dopiero początkiem batalii, która nas czeka. Przełknęliśmy groźby zakucia nas w kamasze, latem przeżyliśmy straszenie rozwiązaniem korporacji lekarskiej, a
teraz Pan Minister oraz Prezes NFZ publicznie obciążają nas odpowiedzialnością za pogorszenie finansowania ochrony zdrowia, bo pieniądze na podwyżki poszły z
puli NFZ przeznaczonej na finansowanie procedur medycznych. Minister podkreśla, że podwyżki były bardzo
duże i nie mamy co marzyć o następnych przez najbliższe lata.
A miało być zupełnie inaczej.
Ubiegłoroczne podwyżki miały być początkiem nowego systemu wynagrodzeń. Tak obiecywał ówczesny Premier Marcinkiewicz. Zespół powołany do opracowania
systemu nic nie przygotował, bo nie weszły żadne nowe
pieniądze do systemu. Wypłacono pieniądze, które szpitale i przychodnie dostałyby i tak na koniec roku.
Co możemy zrobić ?
Lekarze do strajku wcale się nie palą. Pamiętamy maj
i czerwiec zeszłego roku, wcale nie było łatwo. Mimo pozornie spokojnego przebiegu protestu na terenie naszej
Izby, to przecież były trudne chwile, gdy negocjacje kończyły się późno w nocy, a rano trzeba było zaczynać od
początku, a czas nieubłaganie płynął. Nasza Izba jako
jedna z niewielu w kraju została uhonorowana dyplomem na Krajowym Zjeździe OZZL, za współpracę oraz
wspólne rozwiązywanie trudnych problemów podczas
protestu. Dyplom, który otrzymałam z rąk Kolegi Krzysztofa Bukiela zamieściliśmy w Biuletynie (patrz Sprawozdanie z VIII Krajowego Zjazdu OZZL – przyp.red.)
Nic nie wskazuje na to, aby w 2007 roku miała się poprawić sytuacja młodych lekarzy i lekarzy dentystów.
Samorząd lekarski podjął starania o zwiększenie ilości
miejsc rezydenckich, zaproponowaliśmy formułę urlopu szkoleniowego, odliczenia od podatku wydatków na
kształcenie, ale niestety nic z tego nie zostało zrealizowane. Naczelna Rada Lekarska zaproponowała stwo-

rzenie tzw. monitoringu demograficznego, który pozwoliłby na jasne
i klarowne określenie w jakich specjalnościach mamy lukę pokoleniową, ilu specjalistów już brakuje, z jakich terenów jest najliczniejsza emigracja.
Drogie Koleżanki i Koledzy, mimo
wszystko są także dobre wieści.
Końcem grudnia 2006 roku, kolega Czesław Miś, pediatra z Nowego
Sącza wygrał proces przed sądem
w Krakowie. Nareszcie uznano, że
czas, który spędzamy na dyżurach
jest czasem pracy, zatem należy się
lekarzowi 11- godzinny wypoczynek
po dyżurze, a w tygodniu co najmniej 24-godzinna przerwa w pracy. Myślę, że pomimo wszystko jest
to krok do faktycznego zbliżenia się
do Europy.
Drogie Koleżanki i Koledzy, nasz
Izbowy Ośrodek Kształcenie przygotowuje bogatą ofertę szkoleń. Zapraszam serdecznie do udziału w
nich. Podnoszenie kwalifikacji i ustawiczne doskonalenie mamy wpisane w zawód, niezależnie od regulacji prawnych. Możliwość uczestniczenia w szkoleniach w pobliżu
miejsca zamieszkania i prawie bezpłatnie jest nie do przecenienia. Na
terenie naszej Izby organizowane
są również szkolenia przez podmioty, które nie rejestrują się w Izbie.
W takich przypadkach Izba nie ponosi odpowiedzialności za poziom
merytoryczny szkolenia. Niezależnie prosimy Kolegów o sygnały
i opinie oraz ewentualne propozycje tematów jakimi jesteście zainteresowani na przyszłość.
Drogie Koleżanki i Koledzy, zapraszam chętnych do pracy w komisjach, pewno macie pomysły jak
uatrakcyjnić naszą stronę www, z
pewnością są wśród nas utalentowani pisarze, fotograficy, poeci.
Łamy naszego Biuletynu są otwarte.
Pozdrawiam
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P O D Z I Ę KOW A N I E
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej serdecznie dziękuje Pani Doktor Anieli Ptak
za wiele lat pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego
Biuletynu Informacyjnego.
Droga Nelu, Twój wkład w powstanie i rozwój Biuletynu są nieocenione, Twój poświęcony wolny czas i zaangażowanie tchnęły w Biuletyn
duszę, którą pociąga czytelników. Twoja praca będzie teraz wzorem do
naśladowania dla młodszych kolegów przejmujących prowadzenie biuletynu, którym mamy nadzieję, nadal będziesz służyć radą i pomocą.
Za Twoją pacę jeszcze raz gorąco dziękujemy - Członkowie Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.

Dwa słowa
od Naczelnego
Drodzy
Czytelnicy!
Niewątpliwie czeka mnie trudne
zadanie, aby utrzymać wysoki poziom redaktorski naszego biuletynu.
Przez wiele lat doktor Aniela Ptak
wspaniale prowadziła nasze pismo,
będące głosem Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Od kilku lat zadanie jest
jeszcze trudniejsze, gdyż w dzisiejszych czasach wszechobecny Internet wypiera słowo pisane. Tymczasem poczytność naszego biuletynu rośnie! Świadczy o tym najlepiej odzew na naszą propozycję
udziału Państwa w jego tworzeniu.
Po publikacji w ostatnim numerze,
spłynęło do nas wiele materiałów
od Państwa! Są zdjęcia, wiersze,
wspomnienia a nawet przemyślenia na tematy związane z sytuacją
w służbie zdrowia. Bardzo nas cieszy tak duży odzew ze strony czytelników. Będziemy się starali umieścić
w miarę możliwości jak najwięcej
Waszych materiałów. Mnie osobiście Wasza pomoc cieszy szczególnie, gdyż zadanie, które powierzyła
mi Okręgowa Rada Lekarska, wy-
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bierając redaktorem naczelnym będzie niewątpliwie łatwiejsze. W imieniu swoim i wszystkich członków komitetu redakcyjnego chciałbym serdecznie podziękować doktor Anieli Ptak, za wszystko co zrobiła dla
biuletynu, za wolny czas jemu poświęcony, za włożone w niego serce. Ja również przy Niej stawiałem
pierwsze kroki, bardzo zresztą nieudolne, w pracy redaktorskiej. Jedyną pociechą, jest to, że pani doktor
pozostaje w komitecie redakcyjnym
i nadal będziemy mogli korzystać z
jej doświadczenia.
Jak zatem widziałbym przyszłość
naszego biuletynu? Chciałbym aby
Wasz udział w jego tworzeniu nadal
rósł, abyście mogli w nim znaleźć
wszystko, co oczekujecie, że się w
nim znajdzie. Dlatego bardzo cenne
dla mnie będą Wasze uwagi i rady.
Bardzo proszę o przesyłanie ich
na moją skrzynkę (kkomor@hospital.com.pl) lub wysyłanie na adres
Izby Lekarskiej z dopiskiem „Biuletyn”.
Jak pewnie już zauważyliście, biuletyn ma pewien stały układ – na
początku zawsze znajduje się słowo Pani Prezes, w środku drobniejszym druczkiem uchwały Okręgowej Rady i jej Prezydium, w części
końcowej doniesienia ze sportu lekarskiego, humor i przepis Pani Danusi. Zawsze w numerze znajdują
się sprawozdania ze spotkań Okręgowej Rady Lekarskiej. Staramy się

Sprawy Bieżące
pisać o aktualnych problemach co
niestety utrudnia nam to, że biuletyn
ukazuje się co drugi miesiąc a materiały do niego muszą być gotowe
około dwa tygodnie przed jego kolportażem. W biuletynie jest również
miejsce na drobne ogłoszenia, które dla lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej są bezpłatne. Okładkę zwykle zajmują reklamy (a przynajmniej
chcielibyśmy aby tak było) gdyż pozwalają one zredukować koszt druku, który przy nakładzie ponad 3000
egzemplarzy jest całkiem spory. Biuletyn jest dla nas oczkiem w głowie
i jesteśmy dumni, że możemy go
wydawać i że Państwo chcecie go
czytać. Tak więc miłej lektury!
W imieniu Redakcji
Klaudiusz Komor

Sprawozdanie z VIII
Krajowego Zjazdu
Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego
Lekarzy
W dniach 24-26 listopada 2006
w Łańsku, w pięknym ośrodku rządowym koło Olsztyna odbył się VIII
Krajowy Zjazd Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy.
Przybyło kilkudziesięciu delegatów i
zaproszeni goście. Niestety nie dotarł zaproszony Minister Zdrowia
prof. Zbigniew Religa. Administrację centralną reprezentował dr Andrzej Sośnierz. Na Zjazd przybyli reprezentanci Samorządu Lekarskiego Dr Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Dr Andrzej Włodarczyk
oraz kilku prezesów okręgowych izb
lekarskich. Wraz z dr n.med. Krystyną Szyrocką-Kowalczyk zostałam również zaproszona do udziału w Zjeździe. Obrady Zjazdu zbiegły się z 15-leciem OZZL i z tej okazji zostały przyznane pamiątkowe
medale, które otrzymałyśmy. Ponadto nasza Izba, jako jedna z nielicznych w kraju została wyróżniona dyplomem za szczególnie aktywne popieranie działań Związku o
poprawę warunków płacy i pracy lekarzy i za własne działania Samorządu w tym zakresie.(fot.1 i fot.3)

Dr Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
została szczególnie uhonorowana, otrzymała dyplom za całokształt
działalności na rzecz Związku Zawodowego Lekarzy.(fot.2)

by się pieniądze na podwyżki, nie
podjęto by rozmów na temat wyceny kosztów pracy.
fot.3

fot.1

Jakkolwiek zjazd był zjazdem sprawozdawczo-wyborczym to głównie
omawiano strajk. Oceniono przebieg strajku latem 2006, oraz podjęto decyzję o gotowości strajkowej
w 2007r.
Obrady Zjazdu w całości zostały poświęcone ocenie dotychczasowych działań, między innymi oceniono rolę Izb. Usłyszeliśmy słowa krytyki pod adresem niektórych działaczy izbowych, którzy w opinii kolegów związkowców odżegnali się od
działań strajkowych. Było wiele okazji, aby wymienić poglądy na nurtujące nas wspólnie tematy. Nas,
działaczy Izbowych oraz kolegów z
OZZL. Myślę, że końcowa uchwała
Zjazdu podkreślająca konieczność
dobrej współpracy z Samorządem
Lekarskim jest tego efektem.
Podkreślano wielokrotnie, że gdyby nie strajki lekarzy to nie znalazły

Politycy, jak ognia boją się rozmów
na temat wyceny pracy lekarza, bo
wówczas czarno na białym wychodzi jak marnie jesteśmy opłacani!
Zjazd ostatecznie ustalił jednolite postulaty, stanowiące podstawę
sporu zbiorowego. Określono minimalną miesięczną płacę dla lekarza
zatrudnionego na pełnym etacie:
- dla lekarza stażysty 1,75x przeciętne miesięczne wynagrodzenia
wg GUS oraz odpowiednio
-dla młodszego asystenta 2,0 x
-dla asystenta 2,5 x
-dla starszego asystenta 3,0 x
Dodatkowo wprowadzenie 14dniowego urlopu szkoleniowego
rocznie. Związek rozważy rezygnacje ze strajku jeśli rząd wdroży działania zmierzające do realizacji powyższych postulatów.
Jak na wstępie napisałam Zjazd
był również zjazdem wyborczym.
Na kolejna kadencję wybrano ponownie dr Krzysztofa Bukiela. Gratuluję!
Gratuluję również naszemu koledze Dr Piotrowi Watole, który został
wybrany do Zarządu.
Wyjeżdżałam z Łańska z poczuciem, że tylko konsolidacja środowiska może przynieść sukces, bo
w istocie cel mamy wspólny – za dobrą pracę godna płaca.
Zyta Kazimierczak-Zagórska

fot.2
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Co dalej z
protestem?
Bardzo często spotykam się z pytaniami kolegów – Co dalej ze strajkiem? Widać wyraźnie, że podwyżki, które rząd przyznał po protestach
w zeszłym roku bynajmniej nie zadowoliły nikogo. Zresztą ostatni Krajowy Zjazd Lekarzy wyraźnie określił cel do jakiego powinniśmy dążyć. Ponieważ wszelkie działania
strajkowe, zgodnie z polskim prawem, muszą prowadzić organizacje
związkowe, a izby lekarskie mogą
tak jak dotychczas pełnić rolę koordynującą i wspomagającą, zwróciłem się z zapytaniem o plany OZZL
dotyczące dalszych protestów do
doktora Piotra Watoły, członka Zarządu Krajowego OZZL i jednocześnie członka ORL BIL. Poniżej zamieszczamy odpowiedź w postaci
odezwy do lekarzy.
Klaudiusz Komor

Do Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej
Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy,
W lipcu ub. roku Sejm RP przyjął tzw. ustawę podwyżkową, która
pozwoliła na pewien wzrost płac lekarskich. Z pewnością jednak ustawy i podwyżek nie byłoby, gdyby nie
Strona 4

zdecydowany protest lekarzy: najpierw na Podkarpaciu, później także w kilku innych województwach w
tym i na Podbeskidziu. Wspomniane podwyżki, jakkolwiek mają pewne znaczenie, nie zmieniają zasadniczo statusu materialnego lekarzy,
zatrudnionych w publicznej służbie
zdrowia, tym bardziej, że średnia
płaca w gospodarce rośnie stale,
a nasze pensje od strajku do strajku. Zarząd Krajowy OZZL, wyciągając wnioski z ubiegłorocznych protestów, przygotował plan działań
mających na celu radykalną zmianę sposobu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce, która pozwoli na trwałą poprawę statusu zawodu lekarza, również materialnego. Głównym elementem tych
działań ma być osiągnięcie, wiosną
br. gotowości strajkowej (i ewentualne przeprowadzenie strajku), jednocześnie w możliwie największej
liczbie placówek medycznych w całym Kraju.
Osiągnięcie gotowości strajkowej jest możliwe po przeprowadzeniu tzw. sporu zbiorowego. Jest on
prowadzony przez związek zawodowy z pracodawcą (dyrektorem), a
jego podstawą są żądania dotycząca warunków pracy i wynagradzania. OZZL opracował jeden, wspólny dla wszystkich, wzór żądań stanowiących podstawę sporu zbiorowego. Są one zgodne z ustaleniami
Krajowego Zjazdu Lekarzy ze stycznia 2006r (płaca dla lekarzy bez
specjalizacji w wysokości 2 x średnia krajowa, dla specjalisty 3x śred-
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nia krajowa, czternastodniowy urlop
szkoleniowy rocznie). Aby te działania przyniosły zamierzony skutek,
musi być gotowych do strajku: 400
– 500 szpitali w Kraju, w – przynajmniej – 12 województwach. Przygotowania w wielu regionach już się rozpoczęły. Do sporów przystępują organizacje OZZL z tych województw,
które strajkowały w ub. roku. Dołączają się szpitale woj. Pomorskiego,
Warszawy i znaczna część Małopolski. Ale to za mało.
Wśród białych plam są m. innymi
Dolny Śląsk, Kraków, Podlasie, Zachodnie i Środkowe Pomorze, woj.
Lubuskie. Jest to sytuacja zupełnie
niezrozumiała, którą wykorzystuje
minister zdrowia ogłaszając triumfalnie, że lekarze są niezdolni do
protestu. Nie bójcie się. Naszą intencją nie jest narażenie kogokolwiek z lekarzy, ani doprowadzenie do ruiny finansowej tej, czy innej placówki. Nie będzie zatem izolowanych strajków w tym, czy innym
szpitalu. Będzie albo jeden ogólnopolski strajk w 400-500 szpitalach w
Kraju, który doprowadzi do przełomu w reformowaniu służby zdrowia,
albo nie będzie żadnego. Apelujemy
do Was i prosimy: utwórzcie organizację terenową OZZL w swoim szpitalu i przystąpcie natychmiast do
sporu zbiorowego, zgodnie ze wzorem ustalonym przez OZZL. Te działania są proste do przeprowadzenia,
wymagają tylko odrobiny chęci. Zarząd Krajowy OZZL udzieli wszelkiej
pomocy. Powstał specjalny zespół
osób, które w razie potrzeby przyjadą do każdego szpitala, wyjaśnią
wątpliwości, pomogą przeprowadzić
zebranie założycielskie OZZL i wszcząć spór zbiorowy. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej OZZL: www.ozzl.org.pl.
Można też pisać na adresy:
ozzl@ozzl.org.pl,
kbukiel@ozzl.org.pl lub
piotrw@ozzl.org.pl .
Zarząd Krajowy OZZL,
Piotr Watoła – członek Zarządu,
Bydgoszcz 12 stycznia 2007r.

Forum Prawno - Medyczne
Sprawozdanie
z IX Forum
Prawno-Medycznego
W dniach 7-8 grudnia, w Warszawie odbyło się IX Forum Prawniczo-Medyczne poświecone kilku
tematom, które w tym roku zostały
uznane za szczególnie istotne. W
pierwszym dniu omawiano węzłowe problemy funkcjonowania opieki
zdrowotnej w Polsce oraz rozważano temat „dobro pacjenta czy wola
pacjenta trudne decyzje w praktyce
medycznej”.
Prof. dr hab. n. prawn. Zdzisław Kubot omówił koszty pracy w kosztach
poszczególnych rodzajów świadczeń opieki zdrowotnej w umowach
świadczeniodawcy z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Omówił konstrukcje i mechanizmy wzrostu wynagrodzeń pracowników oraz kontraktowego personelu medycznego. Podkreślił, że rolą Narodowego Funduszu Zdrowia powinna być
nie tylko rola płatnika, ale również
organizatora świadczeń medycznych. NFZ powinien też, w opinii
Profesora, dbać o odpowiedni poziom świadczeń. Profesor pozytywnie ocenił ustawę podwyżkowa
z 22 lipca 2006.
W dalszej części konferencji wystąpił zaproszony gość minister Zbigniew Religa. Po raz kolejny wypowiedział się na temat podwyżek w
ochronie zdrowia jako największej
podwyżki w ostatnich kilkunastu latach. Podkreślił, że wobec tego nie
należy się spodziewać w najbliższym czasie jakichkolwiek zmian.
Minister wypowiedział się na temat
proponowanych zmian w systemie
działania szpitali i klinik - otóż forsowana jest koncepcja zamiany systemu ordynatorsko-profesorskiego
na system konsultancki. Jednym z
argumentów Profesora Zbigniewa
Religi jest emigracja młodych lekarzy za granicę i brak możliwości rozwoju w dotychczasowym „feudalnym” systemie. Profesor uważa, że
względy finansowe nie są jedynymi,
z powodu których rośnie exodus lekarzy za granicę.
W tej sprawie zabrał głos Prof. Kubot, który zwrócił uwagę na obecny status ordynatora w szpitalu

publicznym, omówił zadania jakie
będą czekały kierownika oddziału
lub koordynatora medycznego oddziału, jaka byłaby rola konsultantów, jakie należałoby spełnić kryteria, aby zostać specjalistą-konsultantem W dyskusji zwrócono uwagę, że taka zmiana musiałaby pociągnąć za sobą zmiany w całym
systemie ochrony zdrowia.
W dalszej części konferencji omówiono postępowanie wobec nieprzytomnego pacjenta. Gorąca dyskusja rozgorzała, gdy podjęto temat
transfuzji krwi u Świadka Jehowy,
a szczególnie dziecka.
Profesor Tadeusz Szreter, anestezjolog, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie przedstawił stanowisko Polskiego Towarzystwa Anestezjologów.
Powiedział, że w takich sytuacjach
należy zwrócić się do sądu opiekuńczego. Niestety w swojej karierze przeżył przypadek, gdy rodzice
nie odebrali ze szpitala dziecka, któremu zgodnie z orzeczeniem sądu
przetoczono krew.
Na temat granic autonomii pacjenta zdania były podzielone. Wybitny prawnik, profesor Andrzej Zoll
uważa że wolę pacjenta należy bezwzględnie przestrzegać, że pozbawienie pacjenta prawa do decydowania o sobie prowadzi do totalitaryzmu. Natomiast Profesor Krzysztof Bielecki, kierownik Kliniki Chirurgii CMKP w Warszawie, miał wątpliwości czy pacjent rzeczywiście
może całkiem świadomie decydować o swoim leczeniu. Podkreślił,
ze tylko około 30% pacjentów rozumie to, co mówi lekarz .
W czasie konferencji zwrócono
również uwagę na ważność oświadczenia woli, jaką niektórzy pacjenci
noszą przy sobie. Podnoszono problem, czy wola napisana np. przed
kilku miesiącami jest wciąż aktualna? Prawnicy nie do końca byli
zgodni, czy pacjent w chwili zagrożenia życia nie zmieniłby zdania. Podczas Forum zabrał głos lekarz – Świadek Jehowy. Powiedział,
że skoro codziennie rano ubierając się zakłada na szyję oświadczenie to nie powinno to budzić niczyjej wątpliwości. Takie stanowisko
poparł prof. Andrzej Zoll, który pod-
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kreślił, że wola pacjenta jest najważniejsza. Problem braku zgody na leczenie nie dotyczy tylko Świadków
Jehowy. Codziennie lekarze zadają sobie pytanie kiedy odstąpić od
reanimacji w ostatnim stadium choroby nowotworowej, kogo ratować
matkę czy dziecko, kiedy decydować o wcześniejszym porodzie.
Profesor Krzysztof Czajkowski, ginekolog-położnik, kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa PSK
w Warszawie, przedstawił nurtujące środowisko problemy takie jak
np. terminacja ciąży ze względu na
wady wrodzone.
Profesor Tadeusz Tołłoczko, wybitny chirurg podsumowując dyskusję powiedział, że zawsze najważniejsze jest lekarskie sumienie ,bo
wyroki sądów będą się zmieniać.
Lekarze stoją przed moralnym wyborem, czy postępować zgodnie
ze swoim sumieniem czy uszanować wole pacjenta. Profesor Marian Filar, wybitny prawnik, znawca
prawa medycznego, zwrócił uwagę na fakt, ze lekarze coraz częściej stojąc na straży zdrowia pacjenta zaglądają do kodeksów.
Niestety w kodeksie nie zawsze
można znaleźć odpowiedź na pytania, które pisze nam życie.

Zyta Kaźmierczak-Zagórska
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Wspomnienie

W życiu oprócz chwil radosnych są i chwile smutne, kiedy na moment
przystajemy w biegu codziennego życia, myślami odrywamy się od wszystkiego, co tak namacalnie i dotkliwie znaczy nasz każdy dzień – zapominamy
o pracy, pacjentach, dyżurach, gabinetach i egzaminach. Są to chwile kiedy
wspominamy tych, którzy odeszli. Tych, którzy jeszcze wczoraj byli tuż obok
nas, których tak dobrze pamiętamy, ich uśmiech, spojrzenie, słowa. Wobec
jedynej pewnej rzeczy, która czeka każdego z nas, wobec śmierci, czujemy
jak bardzo jesteśmy bezbronni i mali. Mamy jednak jedną wielką szansę, aby
choć w części ją pokonać, nie lekami, zabiegami czy wiedzą ale naszym życiem – tak by kiedy się skończy, jego cząstka nadal żyła w pamięci tych, którzy po nas pozostaną. Dlatego teraz poświęćmy chwilę tym członkom naszej wielkiej rodziny lekarskiej, którzy ostatnio od nas odeszli, poświęćmy im
chwilę na wspomnienie i modlitwę.
Klaudiusz Komor
W ostatnim okresie opuścili nas:
- lek. dent. Paszek

Viola

28.10.1955-26.12.2006

- lek. Gracki Henryk
II° Chirurgia ogólna

15.07.1929-20.12.2006

- lek. Palka Roman
II° Choroby wewnętrzne,
II° Gastroenterologia

28.12.1952-11.12.2006

- lek. Pawłowski Bolesław
I° Choroby płuc
I° Rehabilitacja ogólna

19.02.1934-3.05.2006

- lek. Kaźmirowicz Bronisław
I° Choroby chirurgiczne
II° Ortopedia i chirurgia urazowa

3.07.1916-4.01.2007

- lek. Skórski Wiktor
I° Laryngologia
II° Otolaryngologia

16.11.1938-23.12.2006

Z żałobnej karty

patriacji w października 1945r. dodatkowo był lekarzem Ambulatoriom
Kolejowego w Stryju. Po repatriacji
nostryfikował dyplom lekarza na
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Od l stycznia 1946r. przez kilka miesięcy pracował w Szpitalu w
Bogucicach, a następnie od l kwietnia 1946r. do l maja 1947r. był Ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala
Św. Józefa w Głuchołazach na Ziemiach Zachodnich. Przez pół roku
był asystentem Kliniki Ortopedii w
Warszawie, następnie Oddziału
Chirurgicznego w Katowicach skąd
został skierowany do odbycia służby wojskowej. W latach 1949 - 1952
starszy asystent Instytutu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich,
a następnie od 1952r. starszy asy-

W wieku prawie 91 lat w dniu
04.01.2007r. zmarł dr n. med. Bronisław Kaźmirowicz nestor śląskich
ortopedów, wybitny chirurg, którego
wiedza i fachowość pomogły wielu
pacjentom a zwłaszcza sportowcom
kilku pokoleń.
Fakultet lekarski studiował na Uniwersytecie Jana Kazimierza we
Lwowie w latach 1935-1941. Do listopada 1945r. pracował początkowo w Klinice Ortopedii prof. Grucy
we Lwowie (czerwiec 1941r. - listopad 1942r.) a następnie w Szpitalu Miejskim w Stryju w charakterze
drugiego asystenta Oddziału Chirurgii do sierpnia 1944r. a do czasu reStrona 6
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stent Kliniki Chirurgii Ortopedycznej Śl.AM w Bytomiu. Od l lipca
1960r. w wyniku konkursu organizował od podstaw oddział ortopedyczne - urazowy w Szpitalu im. Rutkowskiego w Bielsku - Białej równocześnie pilnując modernizacji budynku
w obecnym Szpitalu Pediatrycznym
przeznaczonym dla ortopedii. Ordynatorem tego oddziału był do chwili przejścia na emeryturę w 1981 r.
Przez 25 lat prowadził jeszcze praktykę lekarską praktycznie do końca
życia związaną z leczeniem sportowców w Bielskim Klubie Sportowym BKS. Przez całe życie zawodowe należał do grupy tych lekarzy,
do których zdążali po fachową pomoc sportowcy z całego kraju. Miał
dobrą rękę chirurga i wielu znanych
sportowców po ciężkich kontuzjach
mogło dalej osiągać dobre wyniki
w sporcie, między innymi wybitni
polscy piłkarze jak Kazimierz Deyna, Zbigniew Boniek i Jan Banaś
czy przedstawiciele innych dyscyplin sportowych jak np. mistrz olimpijski w boksie z Tokio z 1964r. Marian Kasprzyk.
Doktora Kaźmirowicza cechowała skromność, nie dbał o tytuły i zaszczyty, nie lubił gdy mówiło się o
nim publicznie. Rada Miejska Bielska - Białej uhonorowała go tytułem Zasłużonego Obywatela Miasta. Jako jego uczeń pamiętam,
że odznaczał się niezwykłą intuicją
i wyczuciem w czasach gdy pracowaliśmy bez tomografii komputerowej, rezonansów magnetycznych,
ultrasonografu, co podparte rzetelną wiedzą fachową sprawiało, że
był wspaniałym diagnostą. Dbał o
pacjentów i pacjenci Go kochali.
My jego uczniowie ceniliśmy Go za
wiedzę, zdolność do podejmowania
trafnych decyzji ale i za skromność.
Mnie przez wiele lat, jako przewodniczącemu Beskidzkiej Izby Lekarskiej, ale także później nie udało
się Go przekonać aby zgodził się
na uroczyste spotkanie z lekarzami naszego środowiska. Kiedy już
wyraził zgodę odszedł na zawsze
po krótkiej i ciężkiej chorobie. Dla
nas, Jego uczniów pozostanie niekwestionowanym autorytetem i mistrzem w zawodzie.
Ryszard Batycki

Twórczość Lekarzy

Twórczość
Lekarska
Drodzy Czytelnicy! Jak już pisałem bardzo ucieszyła nas duża ilość
materiałów, które od Was otrzymaliśmy. Są wśród nich piękne wiersze
doktor Krystyny Krasickiej-Kaczmarczyk oraz doktor Barbary Gulgowskiej, wspomnienia doktor Wandy Żarnowskiej-Ćwiertki, anegdota
autorstwa doktora Floriana Pawlaka ale również świetne zdjęcia młodego, obiecującego fotografa doktora Filipa Palarczyka.
Zgodnie z obietnicą zamieszczamy
w tym numerze część z tych materiałów - szukajcie ramek z nagłówkiem „Twórczość Lekarska”.
Serdecznie Wam dziękujemy za
nadesłane materiały. Zapraszamy
do przysyłania dalszych, dla zainteresowanych jeszcze raz podaję adres mailowy, na który można je przysyłać
(kkomor@hospital.com.pl)
oraz mój numer telefonu, pod którym można uzyskać dokładniejsze
informacje (608 365 164).
Zachęcony Waszym odzewem,
chciałbym przypomnieć o dotychczas nie rozstrzygniętym konkursie na nazwę naszego biuletynu
– może macie jakiś świetny pomysł,
jak prosto a jednocześnie przyjemnie dla ucha nazwać nasz biuletyn?
Napiszcie lub dzwońcie, propozycje
można również składać w sekretariacie BIL z dopiskiem „Tytuł dla biuletynu”. Na zwycięzcę czeka nagroda!
Klaudiusz Komor

KAPRYS STARSZEJ PANI
Pani Maria, pracownica sanatorium przeciwgruźliczego w Bystrej Śląskiej, miała u współpracowników opinię dziwaczki. Miałem o niej podobne mniemanie
i pytany o zdanie w tej sprawie pukałem się znacząco w czoło. Jej dziwactwo polegało na
tym, że kazała się obwozić synowi po całej okolicy. Robili to dzień
w dzień, chyba że nie pozwalała pogoda. Zdarzyło się kiedyś, że pani
ta trafiła na oddział pod moją opiekę

foto: Filip Palarczyk

z powodu gorączki i nasilonej duszności. Zdumiałem się widząc na zdjęciu
rentgenowskim jej zniszczone płuca. Lewe płuco po torakoplastyce, a w prawym rozległe pogruźlicze zmiany marskie – właściwie nie miała czym oddychać. Z wywiadów dowiedziałem się, że stale odczuwała duszność i szybko
się męczyła. Za to łatwiej oddychała podczas jazdy na motorze. Wychylała
się nieco zza pleców kierowcy i robiła wdech, następnie chowała się za kierowcę i powietrze wydychała.
W jednej chwili zrozumiałem, że ta wyśmiewana starsza kobieta z zespołem marsko-rozedmowym, z dużymi zaburzeniami wentylacji płuc jazdę na
motocyklu wykorzystywała do wspomagania oddechu. Podświadomie stosowała namiastkę respiratora. Gdy się wychyliła zza pleców kierowcy pęd wtłaczał powietrzne do płuc. Zaś za plecami pędzącego motocyklisty wytwarzało
się lekkie podciśnienie i wydech stawał się łatwiejszy. Odtąd zamiast wykpiwać jej dziwactwo z pełnym szacunkiem odnosiłem się do jej pomysłowości
w łagodzeniu swego oddechowego kalectwa.
Gdy po latach zobaczyłem w telewizji jeden z odcinków angielskiego serialu pt. „Znowu w Brideshead” gdzie stary, schorowany człowiek oznajmił:
„Kiedy wiatr wieje z doliny, można stanąć pod wiatr i zaczerpnąć pełny haust
powietrza” – w lot pojąłem, nauczony tamtym doświadczeniem, że u tego
biedaczyny podmuchy wiatru wspomagały niewydolne płuca.
/Florian Pawlak/

Walentynki
Dziś „Walentynki”
Nigdy ich nie miałam.
Nie było ich w mej młodości
Latach,
Więc bez nich
- też kochałam.
Przeszliśmy długie lata

Radosne szczęście
- życia upominek.
Miłość nas nadal łączy
Bez „Walentynek”!

Razem
Barbara Gulgowska
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Uchwały
UCHWAŁA NR 772/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 8 grudnia 2006 roku

UCHWAŁA NR 808/V/2006
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2006 roku

w sprawie : przyznania złotego naw sprawie : zakupu drukarki igłowej
czka BIL.
dla księgowości.
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z
dnia 17 maja 1989 roku o izbach le- Na podstawie art. 24 ust. 2
karskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158 z ustawy z dnia 17 maja 1989
o
izbach
lekarskich
późn. zm.) oraz na podstawie uchwa- roku
ły nr 18/II/95 z dnia 20 październi- /Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
ka 1995 r. w sprawie powołania Ze- uchwala się, co następuje :
społu ds. przyznania i trybu wręczania złotego znaczka BIL oraz uchwa§1
ły nr 1A/II/97 z dnia 14 lutego 1997 r.
w sprawie Regulaminu przyznawania
złotego znaczka BIL uchwala się, co Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej ponastępuje :
stanawia zakupić drukarkę igłową
za kwotę 539,- zł /słownie: pięćset
trzydzieści dziewięć złotych/ brutto z
§1
przeznaczeniem dla księgowości.
Przyznaje się złoty znaczek BIL:
1.lek. Tadeuszowi Klimeczek
§2
2.lek. Stanisławie Klimeczek

hab. Grzegorza Opala.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
UCHWAŁA NR 20/V/2007
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2007 roku
w sprawie : zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 5 w związku
z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja
1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr
30, poz. 158 z późn. zm./ uchwala się,
co następuje :
§1
Zwołuje się XXIV Okręgowy Zjazd
Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej
na dzień 30 marca 2006 r. na godz.
9.00.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem Uchwała wchodzi w życie z dniem
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
podjęcia.
podjęcia.
UCHWAŁA NR 21/V/2006
UCHWAŁA NR 17/V/2007
UCHWAŁA NR 773/V/2006
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2007 roku
z dnia 12 stycznia 2007 roku
z dnia 8 grudnia 2006 roku
w sprawie : powołania Komitetu Orw sprawie : zakupu drukarek la- w sprawie: zatwierdzenia kandyda- ganizacyjnego XXIV Okręgowego
serowych dla biura Okręgowe- tur na stanowiska konsultantów woje- Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lego
Rzecznika
Odpowiedzialno- wódzkich w dziedzinie protetyki sto- karskiej.
ści Zawodowej i Ośrodka Kształ- matologicznej i neurologii.
cenia Medycznego. Na podstaNa podstawie art. 25 pkt 5
wie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 17 Na podstawie art. 25 pkt 1b w związ- w związku z art. 22 ust. 1 ustawy z
maja 1989 roku o izbach lekarskich ku z art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekar/Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) 17 maja 1989 roku o izbach lekar- skich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn.
skich /Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :
uchwala się, co następuje :
zm./ uchwala się, co następuje :
§1
§1
§1
Okręgowa Rada Lekarska BeskidzPowołuje się Komitet Organizacyjny
kiej Izby Lekarskiej postanawia za- Okręgowa Rada Lekarska Beskidz- XXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
kupić dwie drukarki laserowe za łącz- kiej Izby Lekarskiej zatwierdza nastę- Beskidzkiej Izby Lekarskiej w skłaną kwotę 1.260,- zł /słownie: jeden pujące kandydatury na stanowiska dzie:
tysiąc dwieście sześćdziesiąt zło- konsultantów wojewódzkich:
tych/ brutto z przeznaczeniem do biuPrzewodniczący
ra Okręgowego Rzecznika Odpowie- 1. w dziedzinie protetyki stomatolo- kol. Klaudiusz Komor
dzialności Zawodowej i biura Ośrod- gicznej – prof. dr hab. Stefana Ba- Członkowie
rona,
ka Kształcenia Medycznego.
kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
kol. Jacek Kossowski
2. w dziedzinie neurologii – prof. dr kol. Piotr Watoła
§2
Uchwała
wchodzi
w
żykol. Aniela Ptak
cie
z
dniem
podjęcia.
kol. Agnieszka Gorgoń-Komor
Strona 8
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Uchwały
wia i Opieki Społecznej z dnia 11
§2
maja 1999 r. w sprawie szczegółoUchwała wchodzi w życie z dniem wych zasad powoływania i finanpodjęcia.
sowania oraz trybu działania komisji bioetycznych /Dz. U. Nr 47, poz.
UCHWAŁA NR 22/V/2007
480/, uchwala się, co następuje :
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
§1
z dnia 12 stycznia 2007 roku
Ustala się następujące zasady wyboru i głosowania na członków Komisji
w sprawie : liczby członków Komi- Bioetycznej:
sji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie
Lekarskiej III kadencji 2007-2009.
1. członkiem Komisji Bioetycznej
może zostać kandydat spełniający
Na podstawie art. 25 pkt 1b ustawy wymagania określone w rozporząz dnia 17 maja 1989 roku o izbach dzeniu MZiOS z dnia 11 maja 1999 r.
lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158 w sprawie szczegółowych zasad poz późn. zm./ oraz art. 29 ust. 3 pkt woływania i finansowania oraz trybu
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o działania komisji bioetycznych /Dz.
zawodach lekarza i lekarza denty- U. Nr 47, poz. 480/
sty /tekst jednolity Dz. U. z 2005 r.
Nr 226, poz. 1943 z późn. zm./ i roz- 2. zgłoszeń kandydatów dokonują
porządzenia Ministra Zdrowia i Opie- członkowie Okręgowej Rady Lekarki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. skiej, składając jednocześnie oświadw sprawie szczegółowych zasad po- czenie, iż zgłoszona osoba wyraziła
woływania i finansowania oraz trybu zgodę na kandydowanie,
działania komisji bioetycznych /Dz.
U. Nr 47, poz. 480/, uchwala się, co 3. w przypadku zgłoszenia na członnastępuje :
ka Komisji po jednym kandydacie duchownego, filozofa, prawnika, farma§1
ceuty i pielęgniarki, wyboru tych kanUstala się, iż liczba członków Komi- dydatów dokonuje się w głosowaniu
sji Bioetycznej przy Beskidzkiej Izbie jawnym zwykłą większością głosów,
Lekarskiej III kadencji 2007-2009 będzie wynosić 13 członków, w tym du- 4. w razie zgłoszenia na pozostałych
chowny, filozof, prawnik, farmaceuta, członków Komisji ośmiu kandydatur
pielęgniarka, ośmiu lekarzy.
lekarzy, również ich wyboru dokonuje się w głosowaniu jawnym zwykłą
§2
większością głosów,
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
5. w przypadku zgłoszenia większej
liczby kandydatów niż określona w
pkt 3 i 4 dokonuje się wyboru członUCHWAŁA NR 23/V/2007
ków Komisji w głosowaniu tajnym na
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ przygotowanych przez Komisję SkruBESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ tacyjną kartach do głosowania, na
z dnia 12 stycznia 2007 roku
których nazwiska zostają umieszczone w porządku alfabetycznym, pow sprawie : ustalenia zasad głosowa- przez skreślenie kandydata, na któnia na członków Komisji Bioetycznej rego głosujący nie oddaje głosu,
III kadencji 2007-2009 i powołania
Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie 6. jeżeli skreślono na karcie do głoart. 25 pkt 1b ustawy z dnia 17 maja sowania większą ilość nazwisk kan1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. dydatów niż podana przed głosowaNr 30, poz. 158 z późn. zm./ oraz art. niem przez Komisję Skrutacyjną głos
29 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grud- uważa się za nieważny. W przypadnia 1996 r. o zawodach lekarza i le- ku skreślenia mniejszej ilości nazwisk
karza dentysty /tekst jednolity Dz. U. głos uważa się za ważny,
z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn.
zm./ i rozporządzenia Ministra Zdro- 7. jeżeli na członków Komisji Bio-

BIULETYN INFORMACYJNY

etycznej określonych w pkt 3 zgłoszono po jednym kandydacie nie ujmuje się nazwisk tych kandydatów
na kartach do głosowania, tylko przeprowadza się głosowanie jawne, taką
samą zasadę stosuje się w przypadku zgłoszenia tylko ośmiu kandydatur lekarzy na członków Komisji,
8. w przypadku głosowania tajnego
do Komisji Bioetycznej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem iż do Komisji zostaje wybrany obligatoryjnie duchowny, filozof, prawnik, farmaceuta, pielęgniarka, oraz ośmiu lekarzy,
9. liczenia głosów dokonuje Komisja
Skrutacyjna, która przedstawia Okręgowej Radzie Lekarskiej wyniki głosowania.
§2
Powołuje się Komisję Skrutacyjną w
składzie:
Kol. Maciej Skwarna jako przewodniczący,
Kol. Klaudiusz Komor jako członek
komisji,
Kol. Bogdan Krupnik
komisji.

jako członek

w celu przeprowadzenia wyborów
członków Komisji Bioetycznej III kadencji wg zasad określonych w § 1.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.
UCHWAŁA NR 24/V/2007
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2007 roku
w sprawie : powołania i składu Komisji Bioetycznej przy Beskidzkiej
Izbie Lekarskiej na okres III kadencji 2007-2009.
Na podstawie art. 25 pkt 1b ustawy z
dnia 17 maja 1989 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158 z
późn. zm./ oraz art. 29 ust. 3 pkt 3
ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
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/tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr
226, poz. 1943 z późn. zm./ i rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki
Społecznej z dnia 11 maja 1999 r. w
sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu
działania komisji bioetycznych /Dz.
U. Nr 47, poz. 480/, uchwala się,
co następuje:
§1
Powołuje się Komisję Bioetyczną przy
Beskidzkiej Izbie Lekarskiej na okres
III kadencji 2007-2009, w składzie:
1.Ks. Dr Franciszek Płonka
2.Prof. Adam Jonkisz
3.Mec Andrzej Sikora
4.Mgr Krystyna Marzec
5.Mgr Małgorzata Korzonkiewicz
6.Lek. stom. Krystyna Małyska
7.Lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
8.Lek. Wojciech Muchacki
9.Dr n. med. Jerzy Frączek
10.Dr n. med. Olgierd Kossowski
11.Dr n. med. Andrzej Krawczyk
12.Lek. Witold Turaj
13.Lek. Aniela Ptak
§2
Członkowie Komisji Bioetycznej,
określeni w § 1, pełnią swe obowiązki do czasu powołania nowej Komisji
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

UCHWAŁA NR 25/V/2007
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 12 stycznia 2007 roku
w sprawie: powołania Redaktora
Naczelnego Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy
z dnia 17 maja 1989 roku o izbach
lekarskich /Dz. U. Nr 30, poz. 158
z późn. zm/ uchwala się, co następuje:
§1
W związku z rezygnacją kol. Anieli Ptak z pełnienia funkcji Redaktora Naczelnego Biuletynu Informacyjnego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Okręgowa Rada Lekarska BeskidzStrona 10

kiej Izby Lekarskiej powołuje na stanowisko Redaktora Naczelnego wyżej wymienionego Biuletynu kol.
Klaudiusza Komora.
§2
Uchwała w chodzi w życie z dniem
podjęcia.
PRZEWODNICZĄCA
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
BOGDAN FENDER

STANOWISKO
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 5 stycznia 2007 roku
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
wyraża głęboką dezaprobatę wobec publicznych wypowiedzi Ministra Zdrowia Prof. Zbigniewa Religii
oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dr Andrzeja Sośnierza
wskazujących podwyżki wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia
jako przyczynę zmniejszenia funduszy przeznaczonych na leczenie.
Uważamy, że takie wypowiedzi
podważają zaufanie do lekarzy i są
wysoce nieetyczne.

Sprawozdanie z posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w dniu 8 grudnia 2006 roku
Na początku jednogłośnie przyjęto porządek obrad i protokół z poprzedniej Okręgowej Rady Lekarskiej. Następnie sprawozdanie z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawił Klaudiusz Komor. W swoim sprawozdaniu krótko omówił stanowiska:
w sprawie ustawy o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń, w sprawie ograniczeń w zakresie możliwości podejmowania dodatkowego zatrudnienia, w sprawie zmian w ustawie o zawodzie lekarza odnośnie odpowiedzialności zawodowej lekarza, w sprawie zwołania zjazdu lekarzy w 2008 r., w sprawie wyznaczenia terminów spotkań NRL.(wszystkie te stanowiska możecie państwo odnależć w Gazecie Lekarskiej z grudnia – przyp.red.)
W dyskusji dr Szyrocka-Kowalczyk zabrała głos w sprawie ustawy podwyżkowej: podwyżka 30% jest niefortunna, bo jedni /pracownicy klinik, profesorowie/ dostali kilka tysięcy, a drudzy tylko kilkaset lub nawet kilkadziesiąt złotych. Następnie sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej NIL przedstawił dr Wacław Byrdy. W pierwszej części spotkania omówiono problemy
związane z powstawaniem spółek przy izbach. Komisja Rewizyjna Izby Lekarskiej nie może kontrolować spółek, które powstają przy izbach. Jedynie
jako udziałowiec spółki, Izba może wystąpić do rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej spółki o kontrolę – zaproponowano odpowiednie zmiany w prawodawstwie izbowym. Ponadto przeprowadzono szkolenie dla uczestników z
zasad czytania bilansu.
Nastepnie głos zabrała doktor Alojza Warchał, dentysta, która przedstawiła sprawozdanie ze spotkania Komisji Stomatologicznej Rytro. Spotkanie
było zorganizowane perfekcyjnie. Wśród tematów omówiono prowadzenie
dokumentacji w gabinetach, nowe trendy w stomatologii, całkowicie natomiast zrezygnowano z kontynuowanie inicjatyw tworzenia autonomicznych
izb stomatologicznych. Poruszano również problemy odpowiedzialności zawodowej – zaznacza się spadek ilości spraw.
Dr Szyrocka-Kowalczyk krótko sprawozdała swój udział w Zjeździe OZZL,
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gdzie została odznaczona za zasługi
dla wspierania protestów lekarskich.
Dr Szyrocka przedstawiła swoje własne odczucia i przemyślenia
dotyczące spraw poruszanych na
zjeździe. Dokładne sprawozdanie
ze zjazdu OZZL przedstawi dr.Watoła na następnej radzie. Następnie przedyskutowano bieżące problemy samorządu a mianowicie propozycje zmian w ustawie o ZOZ-ach
i zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób cywilnych. Zalecono wszystkie nowe wiadomości
dotyczące tych spraw natychmiast
umieszczać na stronie internetowej
Izby Lekarskiej (patrz www.bil.bielsko.pl - przyp.red.). W sprawach
bieżących omówiono aktualną korespondencję, ustalono terminy kolejnych spotkań i powołano komisje
wizytacyjne do wizytacji gabinetów.
Ustalono również porządek na
spotkanie Opłatkowe w dniu
20.12.2006.

Informacja z obrad
ORL w dniu
12 stycznia 2007r.

Po przyjęciu porządku zebrania
i zatwierdzeniu protokołu z poprzedniego posiedzenia obrady
rozpoczęła prezes Zyta Kaźmierczak-Zagórska relacją z posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej w
dniu 15.12.2006r, na której Prezes
NRL Konstanty Radziwiłł poinformował zebranych o próbach tworzenia
„monitoringu demograficznego” kraju, który miałby określać liczbę i rodzaj specjalistów, ich wiek, a co za
tym idzie spodziewany czas odejścia na emeryturę. Można by w taki
sposób określić obecne i przyszłe
potrzeby w zakresie poszczególnych specjalności, zwłaszcza wobec ciągle narastającej liczby lekarzy wyjeżdżających za granicę,
przy ustawicznym utrudnianiu możliwości specjalizowania się w kraju. Przedstawiony podczas obrad
NRL pomysł utworzenia Zespołu ds.
Uzależnień wśród lekarzy wzbudził
długą dyskusję tak na forum NRL
jak i wśród członków naszej ORL.
Dyskutanci zgodnie stwierdzali,
że problem istnieje, lecz trudno sobie wyobrazić na czym miała by polegać współpraca między izbami w

Informacja
z obrad ORL

tym zakresie. Uznano, że konieczne jest doprecyzowanie inicjatywy i założeń utworzenia pomocy dla uzależnionych lekarzy i określić czy pomoc ograniczała by się wyłącznie się do sfery finansowej. Przewodnicząca BIL wspomniała jeszcze o propozycji Komisji Finansowej ujednolicenia składki (według którego każdy członek Izby płaciłby składkę niezależnie od tego, czy
osiąga dochody czy nie), szerzej omówiła też projekt uchwały w sprawie projektu zmian w ustawie o izbach lekarskich, zwłaszcza wobec nie do końca
zgodnych z prawdą komentarzy tego projektu w mediach. Pani Prezes poinformowała również o przyjętych przez stanowiskach: w sprawie projektu
ustawy o prawach pacjenta, o zmianie ustawy NRL o zakładach opieki zdrowotnej, w sprawie projektu ustawy o sieci szpitali, oraz w sprawie zjawiska
ograniczania możliwości praktyki lekarskiej od posiadania przez lekarzy certyfikatu wydawanego przez różne podmioty.
Wszystkie te akty prawne są zamieszczone w Biuletynie NRL w styczniowym numerze Gazety Lekarskiej. Następnym punktem obrad ORL było
sprawozdanie z Forum Prawniczo-Medycznego, w którym wzięły udział z
ramienia BIL pani Przewodnicząca oraz Mec. Dorota Godlewska. Prawnicy wypowiadający się na Forum zgodnie podkreślali degradację statusu płacowego pracowników ochrony zdrowia. Rozmawiano o możliwościach prawnych pobierania opłat od pacjentów w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia. W przypadku procedur nie zakontraktowanych przez
NFZ nie istnieją od strony prawnej przeszkody do pobierania takich opłat.
Mówiło się też o dopuszczalności takiego kroku w przypadku przyjmowania
chorych bez skierowań /oczywiście z wyłączeniem przypadków nagłych, Gościem Forum był Minister Zbigniew Religa. Jego wypowiedź dotyczyła propozycji wdrożenia systemu konsultanckiego. Zdaniem Ministra jednym z powodów, dla których lekarze wyjeżdżają za granicę, jest obecny system ordynatorski. Zdaniem większości członków Rady jest to kolejny temat zastępczy,
wobec spodziewanej kolejnej fali protestów.
W drugim dniu obrad poruszono między innymi problem zgody pacjenta na
zabieg, w tym na pobieranie krwi. Skupiono się dłużej na zagadnieniu pobierania krwi na zawartość alkoholu w Izbach Przyjęć. Lekarz jest zobowiązany
do pobrania na zlecenie policji, lecz dopilnować należy, by polecenie pobrania na piśmie było w dokumentacji /może być dostarczone po fakcie/. Temat
ten zrodził dość długą dyskusję wśród członków ORL. Mówiono o Świadkach Jechowy i konieczności uszanowania ich decyzji w przypadku osoby
dorosłej a także gdy chodzi o dziecko, szczególnie w sytuacji gdy zdaniem
lekarza istnieje ryzyko utraty życia przy zaniechaniu przetoczenia i konieczności uzyskania decyzji Sądu Opiekuńczego. Dalsza część obrad dotyczyła
już licznych w nowym roku spraw bieżących. Powołano Komitet Organizacyjny XXIV Okręgowego Zjazdu BIL, dokonano wyboru Komisji Bioetycznej
na kadencję 2007-2009 (patrz uchwały we wkładce). Na wniosek dotychczasowej Przewodniczącej Komisji głosowano na kandydatów z poprzedniego
składu, gdyż nikt nie zgłosił dodatkowych nazwisk.
Dokonano również wyboru nowego Redaktora Naczelnego Biuletynu BIL
w związku z moją rezygnacją z tej funkcji. Rekomendowałam osobę Klaudiusz Komora, który od dawna współtworzył Biuletyn i propozycja ta uzyskała akceptację Rady. Podjęto jeszcze szereg uchwał w sprawach bieżących ORL. Część obrad została utajniona ze względu na poufny charakter
rozpatrywanych spraw i nie znalazła się wobec tego w niniejszej relacji. Obrady zakończono po godzinie 18-tej.
Aniela Ptak
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Zdrowie
Publiczne
Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej zawiadamia, że organizuje kurs ze
„Zdrowia Publicznego”, obowiązkowy dla lekarzy specjalizujących się nowym trybem (dla lekarzy wszystkich specjalności rozpoczętych po 30.05.2003 r.), lekarzy zainteresowanych tematem i/lub lekarzy specjalistów.
Kursy posiadają akredytację CMKP.
I Termin: 21 – 26 maj 2007 r., II Termin: 3 – 8 grudzień 2007 r.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie BIL codziennie od godziny
9.00.
Zgłoszenia na kurs przyjmuje: Pani Urszula Hrabowska, Ośrodek
Kształcenia Medycznego, ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033-822-77-72, e-mail:
okm@bil.bielsko.pl
Warunkiem uczestnictwa w kursie
jest wypełnienie formularza zgłoszenia (do pobrania na stronie
www.bil.bielsko.pl – dział Ośrodek
Kształcenia Medycznego), który należy odesłać pocztą lub przez internet albo bezpośrednio przekazać na
adres podany powyżej.
Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej opłata za kurs dla członków
Beskidzkiej Izby Lekarskiej wynosi 120 zł, dla pozostałych uczestników 240 zł.
Uczestnicy zobowiązani są wpłacić opłatę najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kursu
przelewem na konto:
ING Bank Śląski O/Bielsko - Biała
61105010701000000100272764
Beskidzka Izba Lekarska
Ul. Krasińskiego 28
43-300 Bielsko-Biała
/ w tytule przelewu koniecznie wpisać: kurs „Zdrowie Publiczne” /
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1"#܀ᬀ.܀/܀ᤀF3ᤀᰀᰀ܀ᜀ%"%)+#܀Ā:᠀#-

᐀ᔀᄀऀᄀᘀԀࠀԀࠀ
ᄀ3+܀ἀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀĀጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀऀᴀ0ἀ$4ĀᔀЀĀက ᠀Ȁ5᠀ကༀༀ ĀĀऀ̀Āༀ1ఀఀကༀༀ ĀЀࠀĀ܀ԀᰀЀἀ-̀3
܀Āᬀ6Ѐᬀ0ᴀĀ̀ĀᰀᴀЀᴀᴀĀ0̀3ᴀ7ᬀĀ#Ѐ̀$ḀĀ܀ԀἀԀᰀ#ᴀĀԀᴀЀᴀĀᨀᬀ8ᴀ$Ā܀ἀ-ᴀᬀἀ09ĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀ+܀Ā%ᴀ00ἀ09&
• ᤀᨀᬀᰀᴀḀᬀᨀἀ  "! ᐀ȀԀጀሀ  ᘀ  ȀԀ᐀ጀऀ̀#ༀᘀሀ  ᄀԀ  ጀ᐀ԀȀ$ᄀ̀ༀᘀ̀  ȀԀఀЀԀȀ  ᄀԀ  ЀጀఀȀഀሀᘀЀ̀%  #&
Ѐ#ЀᄀԀ'ഀ#ༀ᠀Ԁ(
• ᤀᨀᬀᰀᴀḀᬀᨀἀ  "**) ᐀ȀԀጀሀᘀȀԀ᐀ጀऀ̀#ༀᘀሀᄀԀጀ᐀ԀȀ$ᄀ̀ༀᘀ̀ ȀԀఀЀԀȀ ᄀԀ ЀጀఀȀഀሀᘀЀ̀% #&
Ѐ#ЀᄀԀ'ഀ#ༀ᠀Ԁ(
• ᤀᨀᬀᰀᴀḀᬀᨀἀ   "*! ᐀ȀԀጀሀ ᘀ ȀԀ᐀ጀऀ̀#ༀᘀሀ ᄀԀ ጀ᐀ԀȀ$ᄀ̀ༀᘀ̀ȀԀఀЀԀȀ ᄀԀЀጀఀȀഀሀᘀЀ̀% #&
Ѐ#ЀᄀԀ'ഀ#ༀ᠀Ԁ+"
 Ā Ḁ̀܀7 Ā ̀ Ā ᨀᬀԀᰀ:ᨀᬀ̀܀ᴀ Ā ܀ἀ$̀!̀$40ᴀ Ā ܀4̀ᴀ Ā ᴀ Ā Ԁᰀ܀ᴀЀऀᬀἀ- Ā ᨀᬀऀ0̀Ԁ Ā #ᬀᰀЀᬀ%
ᴀ7ᬀऀᬀ!0̀-Ā܀Ā̀#ЀᴀԀᴀĀԀᰀᬀԀᬀ̀̀܀Ā̀Ԁ̀ऀĀ'ᬀ6Ѐᴀ$Ā;Ѐ̀#ᰀἀ#ĀȀἀᰀ̀܀Ѐ̀̀ĀĀ
Ȁ Ā ऀḀ Ā ఀကఀကကༀༀ Ā Ѐࠀ Ā ̀ Ā ܀ᬀԀᴀ# Ā ᨀᬀऀ-ᬀᰀḀ Ā ᬀऀᨀᬀ܀ᴀऀ̀%ᴀ7ᬀࠀ Ā ᄀ3+܀ἀ Ā ሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ
ጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀऀᴀ0ἀ$4 ĀЀĀᄀሀጀ᐀ᔀ᐀ᔀ᠀) ကༀ᐀က ᠀<ᤀ᠀ကༀༀ ࠀĀ Ā -ᴀ3ĀᨀЀᴀऀ-ᬀᰀᬀ܀4Āऀᴀ0ἀ$:ࠀĀᨀᬀᨀЀᴀ
̀#̀̀ᴀ Ā ܀ἀ0ᬀ=̀̀ Ā  Ā ᬀ6ЀᬀᰀḀ Ā ܀Ԁ#̀̀ἀ09 Ā  ܀Ā ऀᴀ0ἀ$ Ā -ᴀ̀$40ᴀ$ Ā ԀᴀЀ Ā ᨀЀᬀऀḀ#ᰀḀ Ā %ᴀ00ᴀ7ᬀ
>ᬀЀ9ἀऀЀᬀ Ā ကᜀༀࠀ Ā ᬀЀ̀ ࠀĀ -̀$40 Ā ̀ Ā Ḁऀ̀܀ᴀ Ā ᨀЀᬀऀ̀܀ᬀᴀ Ā ᨀᬀԀᰀ:ᨀᬀ̀܀ᴀ Ā ܀ἀ$̀!̀$40ᴀ Ā  ܀Ā ԀᨀЀ̀܀ᴀࠀ
ᨀᬀᬀԀᰀ̀܀3Āऀᴀ0ἀ$:Āᴀ-ᴀᬀ4Ā܀Ā̀#ЀᴀԀᴀĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀ+܀Ā%ᴀ00ἀ09Ā>ᬀЀ9ἀऀЀᬀĀကᜀĀᬀЀ̀Ā>ᬀЀ9ἀऀЀᬀ
ᬀ6ᬀ܀4Ḁ$40ᴀ
Ā Ḁ Ā ܀ἀᰀ܀+Ѐ0ἀ Ā ԀᰀЀḀ#0$ᴀ Ā 0ἀԀ0ᴀ̀ Ā % Ā ᨀЀᬀऀḀ#0ἀ$ᴀ$ࠀ Ā ᬀЀ̀ Ā -ᴀᰀᬀऀἀ Ā 6̀ऀ̀̀
ఀༀༀĀ
Ԁ#Ḁᰀᴀ0ᬀ!0ĀĀ0ἀԀ0ᴀ̀Ā
Ȁ Ā ᰀᬀ#Ḁ Ā ᨀЀᴀᨀЀᬀऀ̀܀ᬀᴀ7ᬀ Ā ᨀᬀԀᰀ:ᨀᬀ ̀̀܀Ā ܀ἀ$̀!̀$40ᴀ7ᬀࠀ Ā ᄀ3+܀ἀ Ā ሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ
ጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀ Ā ԀᨀЀ̀ऀ܀3 Ā Ѐ̀ᨀᬀЀᰀἀ Ā ܀ἀᰀ̀܀Ѐ ̀̀Ā ᨀЀᴀऀ-ᬀᰀᬀ܀ἀ09 Ā ԀᴀЀࠀ Ā ᴀ Ā Ԁ0ᴀ7+%ἀḀ܀7%:ऀᴀᴀ-Ā̀ᨀԀ+܀Āऀᬀᰀἀ040ἀ09Ā0ἀԀ0ᴀ̀Ā%Āᰀᴀ09ᬀ%ᬀ70ᴀ$Ā?0ᴀᴀĀᨀᬀऀऀ̀ᬀĀЀ+܀ᴀ8
ᬀ6ᬀ܀4Ḁ$40ᴀ Ā Ḁ Ā ܀ἀᰀ܀+Ѐ0ἀ Ā ԀᰀЀḀ#0$ᴀ Ā 0ἀԀ0ᴀ̀ Ā % Ā ᨀЀᬀऀḀ#0ἀ$ᴀ$ࠀ Ā ᬀЀ̀ Ā -ᴀᰀᬀऀἀ Ā 6̀ऀ̀̀
Ԁ#Ḁᰀᴀ0ᬀ!0ĀĀ0ἀԀ0ᴀ̀Ā
ᔀ̀ Ā ᨀᬀऀԀᰀ̀܀ᴀ Ā ܀#%܀ᴀ$ Ā ̀̀%ἀ Ā ᨀЀἀ܀ᬀ3̀ἀ09 Ā ᨀᬀ܀ἀ8ᴀ$ Ā ऀᬀ#Ḁ-ᴀᰀ+ ࠀ܀Ā ᄀ3+܀ἀ Ā ሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ
ጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀḀԀᰀ̀%3ࠀĀ8ĀᴀĀ̀Ԁ3̀Āᨀᬀᰀᴀ0$̀%̀Ā-ᬀ8%܀ᬀ!@Ā̀ᴀ0ἀԀ0ᴀ̀Ā%Āᰀᴀ09ᬀ%ᬀ70ᴀ$
4 Ā ԀḀ6Ԁᰀ̀0$4 Ā %Ḁ6 Ā ἀ- Ā -̀ᰀᴀЀ̀3ᴀ- Ā ܀ἀ$!0ᬀ܀ἀ- Ā Ȁἀᴀ%-ᬀ̀܀ᬀ Ā Ѐ+܀ᴀ8 Ā -ᬀ8%܀ᬀ!@
ᨀЀἀᨀ̀ऀ#ᬀ܀ᴀ$ Ā ̀-̀ἀ Ā =ᬀ%ᴀ#ࠀ Ā 0ᬀ Ā 6ἀ3ᬀ Ā ᨀЀᴀԀ3̀#4 Ā ऀᬀ Ā ܀ἀऀ̀̀ Ā ऀᴀ0ἀ$ Ā Ѐ Ā က ᠀Ȁ5᠀ကༀༀ Ā  Ā ऀ̀
ༀ1ఀఀကༀༀ
ᔀ̀ Ā ĀЀ
ᨀᬀऀԀᰀ̀܀ᴀ Ā ܀#%܀ᴀ$ Ā ̀̀%ἀ Ā ᨀЀἀ܀ᬀ3̀ἀ09 Ā ᨀᬀ܀ἀ8ᴀ$ Ā ऀᬀ#Ḁ-ᴀᰀ+ ࠀ܀Ā ᄀ3+܀ἀ Ā ሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ
;ᬀ̀ऀᰀᬀࠀ Ā ᨀᬀ Ā ᨀЀᴀᨀЀᬀऀ̀܀ᬀᴀ$ Ā Ԁᨀᴀ#0$ Ā ԀᨀЀ̀̀ऀ܀$40ᴀ$ࠀ Ā ᨀᬀᰀ܀ᴀЀऀᬀᬀ Ā ᨀЀ̀ऀ܀3ᬀ܀ᬀ!@
ጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀḀԀᰀ̀%3ࠀĀ8ĀᴀĀ̀Ԁ3̀Āᨀᬀᰀᴀ0$̀%̀Ā-ᬀ8%܀ᬀ!@Ā̀ᴀ0ἀԀ0ᴀ̀Ā%Āᰀᴀ09ᬀ%ᬀ70ᴀ$
܀ἀ#ᬀ̀̀
Ā
ऀ̀3̀A
Ā ̀ᨀЀ̀܀0ἀ09ࠀ
Ā ऀᬀ Ā ܀ἀ#ᬀ̀̀
Ā #ᰀ+Ѐἀ09
Ā ᨀᬀऀ-ᬀᰀ Ā ᬀऀᨀᬀ܀ᴀऀ̀%ἀ
Ā ᬀԀᰀ̀3
4 Ā ԀḀ6Ԁᰀ̀0$4
Ā %Ḁ6
Ā ἀ- Ā -̀ᰀᴀЀ̀3ᴀĀ ܀ἀ$!0ᬀ܀ἀ-
Ā Ȁἀᴀ%-ᬀ̀܀ᬀ
Ā Ѐ+܀ᴀ8 Ā -ᬀ8%܀ᬀ!@
ᬀ6ᬀ܀4̀ἀĀᨀЀᴀĀᄀ3+܀ᴀ7ᬀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ̀Āጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ᴀ7ᬀ
ᨀЀἀᨀ̀ऀ#ᬀ܀ᴀ$ Ā ̀-̀ἀ Ā =ᬀ%ᴀ#ࠀ Ā 0ᬀ Ā 6ἀ3ᬀ Ā ᨀЀᴀԀ3̀#4 Ā ऀᬀ Ā ܀ἀऀ̀̀ Ā ऀᴀ0ἀ$ Ā Ѐ Ā က ᠀Ȁ5᠀ကༀༀ Ā  Ā ऀ̀
ᄀ3+܀ἀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀĀጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀ̀ᨀᬀ̀3ĀԀ:ĀЀ+܀ᴀ8ĀĀ܀ἀ#̀-ĀᨀЀᴀᨀЀᬀऀ̀܀ᬀἀ09Ā܀
ༀ1ఀఀကༀༀ
ĀЀ
ᔀ̀Ѐᬀऀᬀ܀ἀ-ĀሀԀᰀἀᰀḀ0ᴀĀ<ऀЀᬀ̀܀Ā;Ḁ6%0ᴀ7ᬀĀ%ᴀ0ᬀἀ09Ā6̀ऀ̀AࠀĀĀ܀ἀ#ᬀ̀ἀ09Ā̀Ā%0ἀ09ĀᨀЀ+6#̀09
;ᬀ̀ऀᰀᬀࠀ Ā ᨀᬀ Ā ᨀЀᴀᨀЀᬀऀ̀܀ᬀᴀ$ Ā Ԁᨀᴀ#0$ Ā ԀᨀЀ̀̀ऀ܀$40ᴀ$ࠀ Ā ᨀᬀᰀ܀ᴀЀऀᬀᬀ Ā ᨀЀ̀ऀ܀3ᬀ܀ᬀ!@
ᨀЀᴀऀ-ᬀᰀᬀ܀ἀ09ĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀ+܀Ā%ᴀ00ἀ09ࠀĀᨀᬀ6Ѐ̀ἀ09ĀऀᬀĀ6̀ऀ̀AĀĀᨀ%̀0+܀ᴀ#Āᬀ6ЀᬀᰀḀĀ̀ĀᰀᴀЀᴀᴀĀ0̀3ᴀ7ᬀ
܀ἀ#ᬀ̀̀ Ā ऀ̀3̀A Ā ̀ᨀЀ̀܀0ἀ09ࠀ Ā ऀᬀ Ā ܀ἀ#ᬀ̀̀ Ā #ᰀ+Ѐἀ09 Ā ᨀᬀऀ-ᬀᰀ Ā ᬀऀᨀᬀ܀ᴀऀ̀%ἀ Ā ᬀԀᰀ̀3
#Ѐ̀$ḀࠀĀ0ᴀ%ᴀ-Ā܀ἀ#ᬀ̀̀Ā6̀ऀ̀AĀᰀᬀ8Ԁ̀-ᬀ!0ᬀ܀ἀ09Ā
ᬀ6ᬀ܀4̀ἀĀᨀЀᴀĀᄀ3+܀ᴀ7ᬀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ̀Āጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ᴀ7ᬀ
;ᬀĀ̀#ᬀA0ᴀḀĀ6̀ऀ̀AࠀĀ܀ĀऀḀĀఀ2ఀကကༀༀ
ĀЀࠀ ĀᨀԀ-ᴀ-Ā̀#ĀBC᠀ఀഀက᠀ကༀༀ ࠀĀऀᬀĀᄀ3+܀ᴀ7ᬀ
ᄀ3+܀ἀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀĀጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀ̀ᨀᬀ̀3ĀԀ:ĀЀ+܀ᴀ8ĀĀ܀ἀ#̀-ĀᨀЀᴀᨀЀᬀऀ̀܀ᬀἀ09Ā܀
ሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ̀
Ā ጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ᴀ7ᬀ Ā ܀ᨀ3ἀ:3ᬀ Ā ᴀԀᰀ̀܀ᴀᴀ Ā ܀ἀ#+ ܀Ā 6̀ऀ̀Aࠀ Ā ᨀЀᴀᨀЀᬀऀ̀܀ᬀἀ09 Ā ̀
ᔀ̀Ѐᬀऀᬀ܀ἀ-ĀሀԀᰀἀᰀḀ0ᴀĀ<ऀЀᬀ̀܀Ā;Ḁ6%0ᴀ7ᬀĀ%ᴀ0ᬀἀ09Ā6̀ऀ̀AࠀĀĀ܀ἀ#ᬀ̀ἀ09Ā̀Ā%0ἀ09ĀᨀЀ+6#̀09
Ԁ#ᴀЀᬀ̀܀ἀ09ĀऀᬀĀ̀̀%ἀĀ܀Āᔀ̀Ѐᬀऀᬀ܀ἀ-ĀሀԀᰀἀᰀḀ0ᴀĀ<ऀЀᬀ̀܀Ā;Ḁ6%0ᴀ7ᬀĀ=ᬀ%#̀09ࠀĀĀ#ᰀ+Ѐᴀ7ᬀĀ܀ἀ#̀ࠀ
ᨀЀᴀऀ-ᬀᰀᬀ܀ἀ09ĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀ+܀Ā%ᴀ00ἀ09ࠀĀᨀᬀ6Ѐ̀ἀ09ĀऀᬀĀ6̀ऀ̀AĀĀᨀ%̀0+܀ᴀ#Āᬀ6ЀᬀᰀḀĀ̀ĀᰀᴀЀᴀᴀĀ0̀3ᴀ7ᬀ
8ĀᨀᬀĀऀᬀ#ᬀ̀ᴀ$Ā̀̀%ᴀĀఀ
ഀĀ=ᬀ%ᴀ#ĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀḀĀ>ᬀЀ9ἀऀЀᬀĀကᜀĀᬀЀ̀Ā)က1Ā=ᬀ%ᴀ#ĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀḀĀ>ᬀЀ9ἀऀЀᬀĀఀༀༀ
#Ѐ̀$ḀࠀĀ0ᴀ%ᴀ-Ā܀ἀ#ᬀ̀̀Ā6̀ऀ̀AĀᰀᬀ8Ԁ̀-ᬀ!0ᬀ܀ἀ09Ā
܀ĀԀᰀḀĀᨀЀᬀ0ᴀᰀ̀09ĀᨀЀᴀ6̀ऀ̀ἀ09Ā=ᬀ%ᴀ#Āᨀᬀᰀ܀ᴀЀऀᬀᬀĀᬀ6ᴀ0ᬀ!@Ā܀3̀!0܀ᴀ$ĀԀḀ6Ԁᰀ̀0$Ā0ἀᴀ$Ā᐀ĀԀᬀ%
;ᬀĀ̀#ᬀA0ᴀḀĀ6̀ऀ̀AࠀĀ܀ĀऀḀĀఀ2ఀကကༀༀ ĀЀࠀ ĀᨀԀ-ᴀ-Ā̀#ĀBC᠀ఀഀက᠀ကༀༀ ࠀĀऀᬀĀᄀ3+܀ᴀ7ᬀ
Ԁᬀऀᬀ܀ᴀ$Ā6ḀЀԀᰀἂḀĀ9ἀऀЀᬀ#ᬀЀᰀἀᬀḀ
ሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ̀ Ā ጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ᴀ7ᬀ Ā ܀ᨀ3ἀ:3ᬀ Ā ᴀԀᰀ̀܀ᴀᴀ Ā ܀ἀ#+ ܀Ā 6̀ऀ̀Aࠀ Ā ᨀЀᴀᨀЀᬀऀ̀܀ᬀἀ09 Ā ̀
ᤀ̀$40Ā̀ĀḀऀ̀܀ᴀĀᨀᬀ܀ἀ8ԀᴀࠀĀᄀ3+܀ἀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀĀጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀᬀЀᴀ#3Ā$̀#Ā̀Ā܀Ԁᰀ:ᨀᴀ
Ԁ#ᴀЀᬀ̀܀ἀ09ĀऀᬀĀ̀̀%ἀĀ܀Āᔀ̀Ѐᬀऀᬀ܀ἀ-ĀሀԀᰀἀᰀḀ0ᴀĀ<ऀЀᬀ̀܀Ā;Ḁ6%0ᴀ7ᬀĀ=ᬀ%#̀09ࠀĀĀ#ᰀ+Ѐᴀ7ᬀĀ܀ἀ#̀ࠀ
Ā8ĀᨀᬀĀऀᬀ#ᬀ̀ᴀ$Ā̀̀%ᴀĀఀ ഀĀ=ᬀ%ᴀ#ĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀḀĀ>ᬀЀ9ἀऀЀᬀĀကᜀĀᬀЀ̀Ā)က1Ā=ᬀ%ᴀ#ĀᨀЀᬀऀḀ#ᰀḀĀ>ᬀЀ9ἀऀЀᬀĀఀༀༀ
܀ĀԀᰀḀĀᨀЀᬀ0ᴀᰀ̀09ĀᨀЀᴀ6̀ऀ̀ἀ09Ā=ᬀ%ᴀ#Āᨀᬀᰀ܀ᴀЀऀᬀᬀĀᬀ6ᴀ0ᬀ!@Ā܀3̀!0܀ᴀ$ĀԀḀ6Ԁᰀ̀0$Ā0ἀᴀ$Ā᐀ĀԀᬀ%
᐀ጀᔀԀࠀ
Ԁᬀऀᬀ܀ᴀ$Ā6ḀЀԀᰀἂḀĀ9ἀऀЀᬀ#ᬀЀᰀἀᬀḀ
<7ᬀऀᴀĀĀ̀ЀᰀĀఀကഀĀ/Ā*ĀCᬀऀᴀ#ԀḀĀᨀᬀԀᰀ:ᨀᬀ̀̀܀Ā̀ऀ-ԀᰀЀ̀0ἀ$ᴀ7ᬀĀ܀ĀᰀᴀЀ-ᴀĀఀ)ĀऀĀᬀऀĀऀ̀
ᤀ̀$40Ā̀ĀḀऀ̀܀ᴀĀᨀᬀ܀ἀ8ԀᴀࠀĀᄀ3+܀ἀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀĀጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ἀĀᬀЀᴀ#3Ā$̀#Ā̀Ā܀Ԁᰀ:ᨀᴀ
ऀᬀЀ:0ᴀ̀Āᴀ$Ԁᴀ$Āऀᴀ0ἀ$ࠀĀԀᰀЀᬀ̀Ā-ᬀ8ᴀĀ܀ἀԀᰀ4ᨀ@ĀऀᬀĀᄀ3+܀ᴀ7ᬀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ̀Āጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ᴀ7ᬀĀ
Ā
܀ᬀԀ#ᴀ-ĀᬀĀᨀᬀᬀ܀ᴀĀЀᬀᨀ̀ᰀЀᴀᴀĀԀᨀЀ̀܀ἀ

᐀ጀᔀԀࠀ
<7ᬀऀᴀĀĀ̀ЀᰀĀఀကഀĀ/Ā*ĀCᬀऀᴀ#ԀḀĀᨀᬀԀᰀ:ᨀᬀ̀̀܀Ā̀ऀ-ԀᰀЀ̀0ἀ$ᴀ7ᬀĀ܀ĀᰀᴀЀ-ᴀĀఀ)ĀऀĀᬀऀĀऀ̀
ऀᬀЀ:0ᴀ̀Āᴀ$Ԁᴀ$Āऀᴀ0ἀ$ࠀĀԀᰀЀᬀ̀Ā-ᬀ8ᴀĀ܀ἀԀᰀ4ᨀ@ĀऀᬀĀᄀ3+܀ᴀ7ᬀĀሀԀᨀᴀ#ᰀᬀЀ̀Āጀ̀Ѐ-̀0ᴀḀᰀἀ0ᴀ7ᬀĀ
܀ᬀԀ#ᴀ-ĀᬀĀᨀᬀᬀ܀ᴀĀЀᬀᨀ̀ᰀЀᴀᴀĀԀᨀЀ̀܀ἀ

ĀB:5)!)ࠀ܀78%691᠀܀က#᠀0#ἀ%Ḁ9!ἀ&)!
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Piłkarskie ostatki
9.12.2006 r. w hali BBTS „Włókniarz” rozegrano II Ogólnopolski Turniej o
Puchar Prezesa Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Tegoroczne zawody miały nieco mniej liczną obsadę, gdyż
w ostatniej chwili dwie drużyny wycofały się.
Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Częstochowskiej Izby Lekarskiej dzięki bramce zdobytej w ostatnich sekundach meczu z gospodarzami turnieju, drużyną Beskidzkiej
Izby Lekarskiej. Remis 3:3 z Bielskiem i zwycięstwo z drużyną „Jelfy” Jelenia-Góra pozwoliły częstochowianom na odbycie „tańca radości” tuż po ostatnim gwizdku sędziego. Bielszczanie zanotowali na swoim koncie dwa remisy, dzieląc się
punktami w meczu z „Jelfą”. Wynik
taki sam jak w meczu z Częstochową - 3:3. Tak więc gospodarze musieli zadowolić się drugim miejscem,
a puchar za trzecie (na zdjęciu) przypadł drużynie z Jeleniej-Góry.
Organizator turnieju - Rafał Kluba

TWÓRCZOŚĆ LEKARSKA
Stan wojenny
Wspomnienia z Maroka...
Jesteśmy w Maroku. Pracujemy, na tej
afrykańskiej ziemi, jako polscy specjaliści
w różnych dziedzinach. Jest nas tutaj kilkaset osób. Najwięcej lekarzy, sporo inżynierów budowniczych zapór, cukrowni, obiektów budowlanych, fabryki przetwórstwa kwasu siarkowego, specjalistów konfekcji, zootechników, nauczycieli matematyki, fizyki itd... Zbliżają się nasze najpiękniejsze Święta – Boże Narodzenie... Smutno nam, że trzeba je będzie przeżyć na obczyźnie... Ja jeszcze
mam w oczach, pożegnanie na peronie
kilkanaście miesięcy temu... Wyjeżdżałam do Maroka pod koniec sierpnia ubiegłego roku, do pracującego tam męża.
Przed wyjściem do pociągu, w czasie uroczystej pożegnalnej kolacji, słuchaliśmy przemówienia naszego Prymasa na Jasnej Górze... Zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że w Ojczyźnie dzieje się coś bardzo ważnego... Wierzyliśmy,
że budzi się naród do nowego życia, do

wolności... ’’Solidarność’’ brała sprawy w
swoje ręce...! Zaplanowaliśmy świąteczny „Opłatek’’, dla kooperantów zamieszkałych w Rabacie, w salach arcybiskupstwa na dzień 21-go grudnia. Nie wszyscy mieli w tym spotkaniu wziąć udział.
Nasz przyjaciel Leszek wykupił bilet do
kraju - tęsknił bardzo za bliskimi. Mira
przygotowywała się do urlopu w Polsce.
W tym czasie miał się odbyć ślub jej córki. Zrobiła większe zakupy delikatesowe i
wybrała specjalne buty dla młodej Pani...
Ale wracajmy do rzeczy...13 grudnia
rano, radio francuskie podaje komunikat. W Polsce wprowadzono Stan Wojenny. Cała łączność z Polską jest przerwana. Włączamy telewizor... Na ekranie widzimy generała Jaruzelskiego, wojsko na ulicach i słyszymy na własne uszy,
że to właśnie się stało. Obraz telewizyjny
jest bardzo niewyraźny ponieważ przekazany z polskiego ekranu przez telewizję
duńską na wyspie Bornholm. Boże nasz
- Stan Wojenny - a my w Polsce mamy
dzieci i maleńką wnuczusię. Pukanie do
drzwi... To zaprzyjaźniony z nami syn lekarki dentystki - Krzysztof. Udało mu się
zdobyć wiadomości z radia amerykańskiego. Są one bardzo lakoniczne - Stan
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Wojenny - bez komentarzy. Znowu pukanie do drzwi - To Kaziu, przyjaciel architekt... Jego żona Teresa trzy dni temu
wyjechała do Polski, po kilkumiesięcznej przymiarce... Wszyscy biegamy jedni do drugich. Próbujemy łączyć się telefonicznie z krajem, oczywiście bez skutku. Czarna rozpacz...! Prawie wszyscy
spotykamy się na Mszy Św. w Katedrze
francuskiej... Tam prowadzący nabożeństwo ksiądz francuski, wzywa wiernych
wszystkich narodowości do modlitwy za
Polskę i za Polaków... Łzy leją nam
się po twarzach... Po Mszy zbieramy się
w naszej salce przykatedralnej, i przyrzekamy sobie, że jeżeli ktokolwiek zdobędzie jakieś wiadomości, zaraz je drugim przekaże... W czwartek rano Leszek
zabiera walizki i jedzie do Casablanki.
Twierdzi, że pomimo stanu wojenego jedzie do kraju... W porcie lotniczym spotyka polskich monterów, którzy w ostatnich
dniach byli poza Polską i teraz przyjechali do Maroko... ”Panie co Pan robisz,
przecież nigdy tu już Pan nie wrócisz, a
stąd może Pan przecież pomagać rodzinie...” Dotarło to do niego i wrócił do Rabatu... W czasie całego tygodnia niewiele się u nas zmieniło. Konkretnych wiadomości „zero”... Ktoś tam gdzieś widział
migawki – pełne wagony ludzi wywożonych na wschód. Ktoś inny skutych i bitych przechodniów... Jeszcze inni – granice otoczone wojskami radzieckimi...
Koszmar. Ja drżę o dzieci – mieszkamy
vis a vis Wojewódzkiego Komitetu Partii.
Czy ich nie wyrzucą z mieszkania? Minął tydzień. Zaplanowany „Opłatek” dla
rybackiej wspólnoty zamienił się w zjazd
całej marokańskiej Polonii... Przyjechali kooperanci z najdalszych zakątków.
Wszyscy wszystkim rzucali się na szyję i
wszyscy wszystkich zasypywali pytaniami... „Boże coś Polskę.... Ojczyznę wolną” – wykrztuszaliśmy z trudem... Boże
ratuj Ojczyznę, ratuj nasze rodziny... Stoły zastawione smakołykami zostały prawie nietknięte... Przekażemy to jutro
biednym... Rozeszlismy się do domów
późnym wieczorem, ale jakoś wzmocnieni na duchu. Ufni w Bożą Opatrzność...
Za cztery dni Boże Narodzenie. W kościele spotkaliśmy Marysię, naszą maturzystkę, córkę zaprzyjaźnionego weterynarza Jasia... Jakimś cudem udało się jej
wylecieć z Warszawy... Po Nowym Roku
Mira dostała pierwszą wiadomość pocztową. Uczeń jej zięcia posiadający paszport zagraniczny, wyjechał z Polski do
Wiednia. Był na ślubie Hani, tylko wesela nie było... Ślub się odbył. Zaczęliśmy
wierzyć, że jakoś tę bardzo trudną próbę
dziejową przeżyjemy!...
Wanda Żarnowska -Ćwiertka
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Przepis
Pani Danusi
Pieczone ziemniaki z serkiem smakowym
8 dużych ziemniaków
20 dkg serka homogenizowanego
10 dkg bryndzy
mała cebula
po pół łyżeczki posiekanej świeżej
bazylii, tymianku, suszonych ziół,
pieprz, sól, olej do posmarowania
Umyte ziemniaki gotować 15 minut w mundurkach, po czym wyjąć, osuszyć, posmarować olejem,
szczelnie zawinąć w folię aluminiową i upiec na grilu /w piekarniku/.
Cebulę drobno posiekać wymieszać z serkiem i bryndzą oraz ziołami, przyprawić do smaku solą i pieprzem.
Upieczone ziemniaki lekko odwinąć z folii naciąć na krzyż, wgłębienia napełnić przygotowanym serkiem. Przed podaniem udekorować
natką pietruszki.

SMACZNEGO

OGŁOSZENIA

Dyrekcja Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Kętach, ul. Sobieskiego 45 zatrudni lekarza okulistę z I
lub II st.specjalizacji, lekarza dermatologa z II st. specjalizacji, lekarza
pediatrę z I lub II st. specjalizacji.
Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów zaprasza na Podlaskie
Spotkania Stomatologiczne AUGUSTÓW 2007 25 - 27 maja 2007 r.
Wykłady poprowadzą:
Strona 16

Prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska – Miszczuk, lek. dent.
Beata Petkowicz : Zmiany przednowotworowe, ewolucja, klasyfikacja,
diagnostyka,
różnicowanie i leczenie. Leczenie niechirurgiczne chorób przyzębia.
Dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska : Deformacje tkanek miękkich
przyzębia.
Prof. dr hab. n .med. Stanisław Suliborski : Krytyczne spojrzenie na
wskazania do szlifowania zębów.
Rozwiązywanie konkretnych problemów klinicznych. Od diagnozy do
wyników leczenia.
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Konopka : Współczesne schematy
kompleksowego leczenia zapaleń
przyzębia. Patologia jamy ustnej.
Prof. dr hab. n. med. Jan Stasiewicz, dr n. med. Halina Ey – Chmielewska : Działanie jatrogenne lekarza i lekarza stomatologa. Leczenie protetyczne po rozległych zabiegach w obrębie części twarzowej czaszki.
Dr n. med. Witold Jurczyński : Periodontologiczne wydłużanie korony
zęba - wskazania i procedura chirurgiczna.
Dr n. med. Jan Pietruski : Implantoprotetyka dzisiaj – możliwości i
ograniczenia. NIL dyskusja okrągłego stołu : Przewodniczy dr n. med.
Andrzej Fortuna Dr Robert Stępień:
Koszyk świadczeń medycznych.
Lek. stom. Jerzy Gryko : Gwarancja i rękojmia w stomatologii.
Uczestnik sympozjum otrzyma 23
punkty szkoleniowe.
Szczegółowe informacje na stronie
www.stomatolodzy-podlasia.pl
lub telefoniczne 085 6 762 552.
KLUB SENIORA ZAPRASZA NA
„JAJKO WIELKANOCNE”, KTÓRE
ODBĘDZIE SIĘ 04.IV.2007 GODZ.
15.00 W KLUBIE LEKARZA ZAPRASZAMY

KOMUNIKAT
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi
informuje, że w dniach 26 - 27 maja
2007r. organizuje Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Nożnej.
Zapraszamy do udziału 6-osobowe

BIULETYN INFORMACYJNY

drużyny z poszczególnych OIL.
Ze względów organizacyjnych
uprzejmie prosimy o wstępne potwierdzenie udziału do końca stycznia br. o organizatora Mistrzostw :
dr Mariusz Maroszyński
tel. 0-504/ 121-832
Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest przesłanie wpisowego w wys.
1.000 zł. od drużyny w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2007
r. na konto OIL w Łodzi:
PKO BP SA
I Oddział w Łodzi
nr konta 98 10203352 0000
160200100362
z dopiskiem „Piłka nożna”
Szczegółowy program Mistrzostw
zostanie przesłany w kwietniu do
zainteresowanych drużyn.

NA WESOŁO

Przychodzi baba do lekarza,
a lekarz ... w Irlandii.
Podobno w Polsce 7 na 10
lekarzy ma depresję. Pozostałych trzech pracuje w
Londynie.
Pracownik często spóźniał
się do pracy, bo zasypiał.
Kierownik zagroził chłopu
zwolnieniem i biedak kupił
sobie kilka budzików.
Któregoś dnia budzi się
rano 8:15 (do pracy na 8).
Budziki nawet nie gdaknęły. Przerażony leci do sąsiada - dentysty i mówi:
Rwij pan 4 zęby z przodu i pomaż pan mi twarz krwią, powiem, że miałem wypadek.
Po zabiegu, pyta dentysty
ile się należy, ten mówi 400
zł. Gość zdziwiony mówi,
że normalnie jest 40 zł.
od sztuki, dentysta na to:
- Tak ale dzisiaj jest niedziela

