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Drogie Koleżanki
i Koledzy
W dniach 28-30 stycznia br. w Warszawie odbył się Krajowy Zjazd Lekarzy.
Był to zjazd sprawozdawczo-wyborczy.
Miał za zadanie rozliczyć ustępujące władze, przedyskutować ich sprawozdania,
udzielić absolutorium ustępującej Naczelnej Radzie Lekarskiej
i wybrać nowego prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Naczelnego
Sądu Lekarskiego, Z-ców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, nowy skład Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnej Komisji Wyborczej.
Nowym Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został nasz
kolega ze Śląskiej Izby Lekarskiej, jej dotychczasowy przewodniczący dr Maciej Hamankiewicz. Brawo, po raz pierwszy
wybrano prezesa z poza Warszawy.
Serdecznie Mu gratuluję i życzę, aby zrealizował swoją
koncepcję budowania na doświadczeniu i osiągnięciach
poprzedników, a nie na ruinach tego co zbudowali.
Obszerne sprawozdanie ze Zjazdu znajduje się na następnych stronach Biuletynu.
Bulwersująca była nieobecność pani minister
Ewy Kopacz na Zjeździe. Wyraźnie nie potrafiła znaleźć
nawet kwadransa, aby spojrzeć w oczy lekarzom.
Próbę złagodzenia złego wrażenia (być może po obejrzeniu strony tytułowej ostatniej Gazety Lekarskiej - „Z Miodowej
nawet psa z kulawą nogą”) podjął minister Marek Twardowski
i przybył na posiedzenie Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu
12 lutego br.
Na początek Pan Minister musiał się mocno tłumaczyć
dlaczego nie przybył na Zjazd, skoro został wybrany delegatem Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze,
a co więcej, w okresie przedwyborczym, wszem i wobec
rozgłaszał, że przygotowuje się do startu na stanowisko
prezesa NRL.
Zadaliśmy Panu Ministrowi pytania, na które w większości
otrzymaliśmy bardzo ogólnikowe odpowiedzi. Oto niektóre
z podjętych podczas dyskusji problemów.
Niezwykle ważną dla finansów Izb jest refundacja kosztów
czynności przejętych od administracji państwowej. Od wielu lat
Izby toczą bój z Ministerstwem Zdrowia, ponieważ refundacja
nie pokrywa kosztów. Dla przykładu w naszej Izbie refundacja
stanowi tylko ok. 40% wszystkich poniesionych wydatków na
czynności administracyjne. Dla przypomnienia czynnościami
tymi są: zgodnie z ustawą o Izbach Lekarskich z 2 grudnia
2009 art. 5 pkt 3-6 i 11:
- prowadzenie rejestru lekarzy, rejestr praktyk, rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy,
- przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji lekarzy, również cudzoziemców,
-prowadzenie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
-prowadzenie postępowania w przedmiocie niezdolności do
wykonywania zawodu lub w przedmiocie niedostatecznego
przygotowania do wykonywania zawodu
Zadania powyższe są dużym obciążeniem finansowym dla
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Izby. Korporacja finansuje się ze składek członków, a zatem wniosek nasuwa
się sam - czynności przejęte od administracji pokrywamy z własnej kieszeni
w 60%.

Dwa
słowa od
Naczelnego

Minister nie znalazł dobrej odpowiedzi ponad tą, że pieniędzy jest tyle
ile uchwalono w budżecie,
a zatem radźcie sobie sami.

Drodzy
Czytelnicy!

Oczywista, odpowiedzią Rady było
to, że najprawdopodobniej wystąpimy
o rozstrzygnięcie do sądu.
Następnym problemem jest projekt
ministra finansów wprowadzenia kas
fiskalnych dla lekarzy. Minister Twardowski konieczność wprowadzenia kas
argumentował tym, że inne grupy zawodowe naciskają, że na praktyce nie
zarabia się małych pieniędzy, że trzeba
opodatkować wszystkie dochody (cytuję
- „bo trzeba być uczciwym”). Niestety
na pytanie co wobec tego z podatkiem
VAT na usługi w zakresie ochrony zdrowia nie otrzymaliśmy odpowiedzi.
Pan Minister nie znał też odpowiedzi
na pytanie dlaczego w sesji 1-31 marca
b.r. jest tak mało, bo tylko 500 rezydentur, a w niektórych dziedzinach zupełnie
brak możliwości specjalizowania się (piszemy o tym dalej – przypis redakcji).
Na to i inne pytania, między innymi
dotyczące planowanych zmian w stażach podyplomowych, kształceniu specjalizacyjnym, a także te dotyczące płac
lekarzy, dyrektywy unijnej w sprawie
czasu pracy, nie otrzymaliśmy satysfakcjonujących odpowiedzi.
Na koniec jeden z członków
Naczelnej Rady zadał pytanie:
„Po co i dla kogo
jest ministerstwo zdrowia?”
A co w naszej Izbie? Ośrodek Kształcenia Medycznego BIL przygotował na
nowy rok bardzo bogaty program szkoleń. Rada Programowa Ośrodka tak dobrała tematykę spotkań środowych, aby
każdy z Was mógł wybrać coś interesującego dla siebie. Ponadto będziemy
kontynuować zapoczątkowane w tym
roku warsztaty tematyczne. Planujemy
też organizację szkoleń w innych miastach na terenie Naszej Izby, nie tylko
w siedzibie w Bielsku-Białej.
Koleżanki i Koledzy,
Ciągle aktualne jest zaproszenie do
współpracy w redagowaniu Biuletynu
i strony internetowej naszej Izby.

RADA
PROGRAMOWA
OŚRODKA
KSZTAŁCENIA
MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ
IZBY LEKARSKIEJ
i firma MSD

Mamy już za sobą kolejne wybory
w samorządzie lekarskim.
Zmieniło się dużo, począwszy od Prezesa NRL a skończywszy na części komitetu redakcyjnego naszego biuletynu.
Pojawiły się nowe osoby z nowym
zapasem zapału do pracy.
Miejmy nadzieję, że zmiany te przyniosą pozytywne skutki. Mam nadzieję,
że również nasz biuletyn będzie lepszy
i bardziej profesjonalny. Bo właśnie brak
profesjonalizmu ostatnio zarzucił nam
jeden Czytelnik.
Zdaję sobie sprawę z niedoskonałości redakcyjnych i stylistycznych biuletynu. Cieszę się, że są osoby czytające go bardzo wnikliwie, jednak nasze
pismo jest tworzone przez grupkę osób
z zapałem do pracy ale bez doświadczenia w tej materii – jesteśmy przecież
lekarzami a nie redaktorami, felietonistami czy reporterami.
Osoby piszące dla biuletynu robią to
oczywiście zupełnie za darmo. Wiele
razy były zakusy likwidacji biuletynu, ale
zawsze przeważał argument, że jest to
pismo będące częścią Naszej Izby, jej
głosem zewnętrznym, miejscem gdzie
można podzielić się swoimi poglądami.
Proszę zatem o wybaczenie,
że nie jest czasopismem idealnym,
że zdarzają się graficzne
i redakcyjne błędy.
Obiecuję, że cały czas pracujemy
nad poprawą jego jakości.
Serdecznie zapraszam wszystkich
czytelników do współpracy przy tworzeniu biuletynu. Jeśli ktoś ma jakieś przemyślenia, swoje wiersze, opowiadania,
ciekawe zdjęcia – prosimy przysyłać je
do izby a my spróbujemy jak najwięcej
z nich umieszczać w biuletynie.
Zapraszam do lektury kolejnego numeru, mam nadzieję, że będzie ona dla
Państwa ciekawa i zajmująca
Klaudiusz Komor
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Uprzejmie zapraszają na kurs
medyczny pt.
„Zaburzenia lipidowe”
Program zebrania:
1.Nowoczesne trendy leczenia hiperlipidemii
2.Co i kiedy stosować – wytyczne
a praktyka.
3.Przypadki oporne na klasyczne leczenie.
Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek w Klubie Lekarza.
ZEBRANIE
odbędzie się dnia
26 maja 2010 r. (środa)
o godz. 15.30 w sali wykładowej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28
Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/

www.bil.bielsko.pl
STANOWISKO PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 19 lutego 2010 roku
W sprawie: akcji protestacyjnej pielęgniarek
i położnych na Podbeskidziu.
Samorząd lekarski niezmiennie od wielu lat
stoi na stanowisku konieczności wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia pracowników zatrudnionych na umowach o pracę, jak
i osób wykonujących zawód na podstawie umów cywilno-prawnych lub na zasadzie samozatrudnienia.
Powyższe stanowisko zostało zawarte m.in.
w postulatach Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego na rzecz Wzrostu Wynagrodzeń
Pracowników Ochrony Zdrowia w 2006 roku oraz
uchwałach kolejnych Krajowych Zjazdów Lekarzy.
Postulaty protestujących pielęgniarek i położnych
są słuszne i zbieżne ze staraniami wszystkich samorządów zawodów medycznych.
Uważamy za konieczne stworzenie systemu wynagrodzeń uwzględniającego kwalifikacje zawodowe,
rzeczywiste zaangażowanie oraz wydajność pracownika.
Jednocześnie uważamy, że sposoby realizacji powyższych celów powinny być zgodne z obowiązującym prawem oraz nie mogą narażać zdrowia i życia
pacjentów.
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Komisje ORL kadencja 2009-2013
Komisja ds. Rejestracji Lekarzy
Przewodniczący - lek. dent. Krystyna Małyska
Członkowie - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. Małgorzata Potyralska
lek. Grzegorz Kołodziej
Komisja Praktyk Prywatnych
Przewodniczący - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
Członkowie - lek. Małgorzata Potyralska
lek. Jacek Kossowski
lek. dent. Krystyna Małyska
Komisja Etyki
Przewodniczący - dr n. med. Andrzej Krawczyk
Członkowie - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
dr n. med. Renata Mańko-Juraszek
lek. Krystyna Cieślawska-Kłosińska
dr n. med. Michał Frączek
dr n. med. Gabriela Gajer
lek. Małgorzata Potyralska
lek. dent. Krystyna Małyska
Komisja Konkursowa
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski
Członkowie - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. Bogdan Krupnik
Komisja Kształcenia
Przewodniczący - dr n. med. Zygmunt Łabudziński
Członkowie - lek. dent. Zuzanna Baścik
lek. dent. Bogusława Gradowska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. Klaudiusz Komor
lek. Jacek Kossowski
dr n. med. Olgierd Kossowski
lek. dent. Krystyna Małyska
dr n. med. Renata Mańko-Juraszek
lek. Małgorzata Potyralska
lek. Aniela Ptak
lek. Maciej Skwarna
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. dent. Marek Trafiał
Komisja Zdrowia Publicznego
Przewodniczący - lek. Radosław Piwowarczyk
Członkowie - lek. Tomasz Haczek
lek. Bogdan Krupnik
lek. Piotr Watoła
lek. Klaudiusz Komor
Komisja Organizacyjno-Informacyjna
Przewodniczący - lek. Klaudiusz Komor
Członkowie - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. Jacek Kossowski
lek. Maciej Skwarna
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. Bogdan Krupnik

Redakcja Biuletynu Informacyjnego BIL
Redaktor naczelny - lek. Klaudiusz Komor
Zastępca - lek. Aniela Ptak
Członkowie - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. Wanda Żarnowska-Ćwiertka
lek. Małgorzata Czaniecka
lek. Małgorzata Potyralska
Komisja Sportu, kultury i Rekreacji
Przewodniczący - lek. Klaudiusz Komor
Członkowie - lek. Mieczysław Pająkowski
lek. Janusz Lewandowski
lek. Wojciech Gilowski
dr n. med. Rafał Kluba
lek. Agnieszka Gorgoń-Komor
lek. Grzegorz Kołodziej
Komisja Warunków Pracy i Płacy
Przewodniczący - lek. Piotr Watoła
Członkowie - lek. Bogdan Krupnik
lek. Maciej Skwarna
Komisja Finansowa
Przewodniczący - lek. Janusz Betlej
Członkowie - dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Teresa Pardela-Gilowska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodnicząca - lek. Janina Milota
Członkowie - lek. Wanda Reyman
lek. dent. Iwona Sanetra
lek. dent. Hanna Kopycińska-Jaszczurowska
Komisja Stomatologiczna
Przewodnicząca - lek. dent. Alojza Warchał
Członkowie - lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. dent. Zuzanna Baścik
lek. dent. Krystyna Małyska
lek. dent. Magdalena Michałowska-Gołda
lek. dent. Danuta Hajzyk
lek. dent. Bogusława Gradowska
lek. dent. Joanna Sokalla
lek. dent Marek Trafiał
Komisja Legislacyjna
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski
Członkowie - lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Komisja Socjalna
Przewodniczący - lek. Janusz Betlej
Członkowie - dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Teresa Pardela-Gilowska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
Klub Młodych Lekarzy
Przewodniczący - lek. Małgorzata Czaniecka
Członkowie - lek. Wojciech Gilowski
lek. Katarzyna Łojek
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X KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
X Krajowy
Zjazd Lekarzy

wytłumaczył również powody odwołania
Kongresu Polonii Medycznej (po prostu
brakowało chętnych do udziału lekarzy
polonusów). Dla większości jasno myślących delegatów, sprawa wyjaśniła
się. Rozsądne głosy w dyskusji zwracały uwagę na fakt, że może rzeczywiście
zakup spółki był błędem, popełnionym
co prawda w dobrej wierze, ale przecież
całych ostatnich czterech lat nie można
oceniać przez pryzmat jednej sprawy.

W dniach 28-30 stycznia 2010 roku
w warszawskim hotelu Novotel Airport
odbył się już po raz dziesiąty Krajowy
Zjazd Lekarzy.

Jednak cień został rzucony…

o nieudzielenie wotum zaufania ustępującej Naczelnej Radzie Lekarskiej.
Tłumaczył go wątpliwościami, towarzyszącymi przejęciu a następnie sprzedaży części udziałów w spółce Medbroker,
nieprawidłowościami w finansach izby
oraz rzekomym nieprawidłowościami
przy organizacji, odwołanego Kongresu
Polonii Medycznej w Toruniu.
Zjazd ten, zapowiadał się już od dawna jako ten, który przyniesie ważne
zmiany w samorządzie
lekarskim.
Zgodnie bowiem z prawem samorządu lekarskiego, po dwóch kadencjach
musiała nastąpić zmiana Prezesa NRL.
Kończyła się w samorządzie pewna
epoka, naznaczona wyrazistą postacią Konstantego Radziwiłła.
Po raz pierwszy wybory w trakcie
zjazdu miały odbyć się według nowej,
zdecydowanie bardziej skomplikowanej
ordynacji wyborczej (niektórzy twierdzą,
że jest ona najbardziej skomplikowana
ze wszystkich w naszym kraju).
Pierwszy dzień Zjazdu przyniósł
niebywałe emocje. Po rutynowych
sprawach proceduralnych, kiedy wybrano przewodniczącego, zastępców
i sekretarzy zjazdu (jednym z nich została nasza koleżanka Krystyna Szyrocka-Kowalczyk), oraz komisje zjazdowe,
nastąpiła część sprawozdawcza. Dla
tych, którzy myśleli, że będzie nudna,
czekała niemała niespodzianka – Przewodniczący Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Jarosław Zawiliński, zgłosił wniosek
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Po raz pierwszy w historii
samorządu zdarzyła się taka
sytuacja! Na sali powiało grozą.
Wydawało się, że nadal toczy się
przedwyborcza walka, która w ostatnich
miesiącach zatruwała atmosferę na posiedzeniach NRL. Ustępujący Prezes
Radziwiłł starał się zachować spokój,
tłumacząc jeszcze raz zawiłości związane z Medbrokerem, konieczność znalezienia inwestora, kiedy spółka zaczęła
tracić na wartości a jej akcje znacznie
spadły, powody, które skłoniły NRL do
udzielenia pożyczki spółce oraz nakreślając wizje jej dalszego rozwoju. Jasno
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Na szczęście w głosowaniu przeważył zdrowy rozsądek i Zjazd miażdżącą
większością głosów udzielił absolutorium ustępującym władzom samorządu.
Drugi dzień stał pod znakiem wyborów. Najpierw delegaci wybierali nowego Prezesa NRL oraz Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Rzecznikiem miażdżącą większością głosów została ponownie Jolanta
Orłowska-Heitzman z Krakowa. Na stanowisko Prezesa zgłoszono czterech
kandydatów – Macieja Hamankiewicza
ze Śląska, Romualda Krajewskiego
i Andrzeja Włodarczyka z Warszawy
oraz Zdzisława Szramika z Rzeszowa.
W pierwszej turze wyborów najwięcej
głosów uzyskał Romuald Krajewski
przed Maciejem Hamankiewiczem i oni
obaj awansowali do drugiej tury. W tej
czterema głosami zwyciężył Maciej Hamankiewicz, ale ponieważ oddano sporo głosów pustych, a nowa ordynacja
mówi, że Prezes musi zostać wybrany
bezwzględną ilością wszystkich ważnie oddanych głosów – wybory zostały nierozstrzygnięte. Ogłoszono nowe
wybory – z udziału w nich zrezygnował
Romuald Krajewski, gorącego poparcia
udzielając Maciejowi Hamankiewiczowi.
Ten zdecydowanie pokonał Andrzeja
Włodarczyka i został nowym Prezesem
Naczelnej Rady Lekarskiej.
Po emocjach wyboru Prezesa nastąpiły koleje związane z wyborami kolejnych organów. Jak zwykle największa
konkurencja towarzyszyła wyborom do
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Naczelnej Rady Lekarskiej. Dzięki staraniom delegatów naszej izby a zwłaszcza
Zyty
Kaźmierczak-Zagórskiej,
członkiem NRL został po raz trzeci z
rzędu członek naszej izby - Klaudiusz
Komor. Lekarze naszej izby zostali również członkami innych organów – Ryszard Roztoczyński – Naczelnego Sądu
Lekarskiego a Zyta Kaźmierczak-Zagórska – Krajowej Komisji Wyborczej.
Trzeciego dnia Zjazd obradował nad
licznymi projektami uchwał, zgłoszonymi
przez delegatów. Wiele z nich przyjęto

lecz dyskusje znacznie się przeciągały a niesprzyjające warunki pogodowe
spowodowały, że po obiedzie większość delegatów zaczęła udawać
się w podróż powrotną do domu. Tak
więc, kiedy na sali zgłoszono wniosek
o przeliczenie kworum, okazało się że
Zjazd trzeba przedwcześnie przerwać
– tak jak na początku, tak i na końcu
zapachniało skandalem… Ale miejmy
nadzieję, że złe dobrego początki.
Klaudiusz Komor
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UCHWAŁY ORL
UCHWAŁA NR 86/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: utworzenia stanowiska koordynatora Ośrodka
Kształcenia Medycznego. Na podstawie art. 25 pkt. 10
ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
(Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się, co następuje:
§1
Tworzy się stanowisko koordynatora Ośrodka Kształcenia
Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§2
Wybór na stanowisko koordynatora, o którym mowa w §1,
nastąpi po uchwaleniu przez Okręgową Radę Lekarską
regulaminu działania na wymienionym stanowisku.
§3
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Programowej
Ośrodka Kształcenia Medycznego
do przedstawienia projektu regulaminu, o którym mowa w
§2 na posiedzeniu najbliższej Okręgowej Rady Lekarskiej.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: roszczeń wobec Skarbu Państwa dotyczących
refundacji kosztów
Zobowiązuje się Naczelną Radę Lekarską do wskazania
Kancelarii Prawnej w celu prowadzenia w imieniu poszczególnych izb lekarskich spraw sądowych przeciwko Skarbowi
Państwa – Ministrowi Zdrowia o refundację faktycznie poniesionych kosztów czynności przejętych przez samorząd
lekarski od organów administracji państwowej
a wykonanych w 2009 roku i w latach ubiegłych.
Za zasadne uważamy zlecenie prowadzenia wyżej określonych spraw sądowych jednej Kancelarii Prawnej
w celu prezentowania jednolitego stanowiska dotyczącego
roszczenia, a także w celu zminimalizowania kosztów
prowadzonych postępowań.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

STANOWISKO
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia
dotyczących kwalifikacji lekarzy realizujących świadczenia
ambulatoryjne w poradniach specjalistycznych.
Wprowadzenie wymogu zawierania umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej wyłącznie ze specjalistami
wyelim nowało wielu dobrych lekarzy z dużym, wieloletnim
doświadczeniem zawodowym i spowodowało ewidentne
utrudnienia w dostępie chorych do świadczeń specjalistycznych. Zawieranie umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia
powinno uwzględniać realia rynku medycznego. Wobec
niedoboru specjalistów w pewnych szczegółowych dziedzinach medycyny należy uwzględnić specjalistów z dziedzin
podstawowych z wieloletnim stażem i umiejętności
z zakresu specjalizacji szczegółowych.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 45/VI/2009
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 04 grudnia 2009 roku
w sprawie: wyznaczenia kol. Macieja Skwarny Zastępcy
Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej do pełnienia funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
w razie przejściowej nieobecności Przewodniczącej.
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Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o
izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
w związku z § 18 uchwały nr 8/II/95 VIII Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 24 marca
1995 roku w sprawie ramowego regulaminu organizacji
i trybu działania okręgowej rady lekarskiej uchwala się, co
następuje:
§1
W razie przejściowej nieobecności Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej kol. Zyty
Kaźmierczak-Zagórskiej wyznacza się każdorazowo kol.
Macieja Skwarnę Zastępcę Przewodniczącego Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej do pełnienia
funkcji Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
i składania wszelkich oświadczeń woli, do których upoważniony jest Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisy:
Zyta Kaźmierczak-Zagórska - Przewodnicząca
Beata Jarczewska-Głośnicka - Zastępca Przewodniczącego
Maciej Skwarna - Zastępca Przewodniczącego
Jolanta Firlej-Dobrzańska - Sekretarz
Małgorzata Potyralska - Zastępca Sekretarza
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk - Skarbnik
Małyska Krystyna - Członek Prezydium
Kossowski Jacek - Członek Prezydium
Krawczyk Andrzej - Członek Prezydium
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 55/VI/2009
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 04 grudnia 2009 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia
obsługi prawnej Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz. 158 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:

kol. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
kol. Bogdan Krupnik
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 73/V/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 3/VI/2009 Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 listopada
2009 r. w sprawie powołania komisji problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009
roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala
się, co następuje :
§1
W uchwale nr 3/VI/2009 Okręgowej rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 listopada 2009 roku w
sprawie powołania komisji problemowych Beskidzkiej izby
lekarskiej w §1:
- pkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:
Komisja Finansowa - kol. Janusz Betlej
- pkt 15 otrzymuje następujące brzmienie:
Komisja Socjalna - kol. Janusz Betlej
- po pkt 15 dodaje się pkt 16 w następującym brzmieniu:
Klub Młodego Lekarza - kol. Małgorzata Czaniecka
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
ZYTA KAŹMIER-DOBRZAŃSKA
CZAK-ZAGÓRSKA
UCHWAŁA NR 74/V/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku

§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej wyraża zgodę na
zawarcie umowy zlecenia obsługi prawnej Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej przez adwokata Tomasza Kilarskiego
z Kancelarią Radców Prawnych P.Kilarski, T. Kilarski
spółka partnerska z siedzibą w Bielsku-Białej na okres od
01.12.2009 r. do 30.11.2011 r. z wynagrodzeniem 800,- zł
netto miesięcznie + podatek VAT.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009
roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala
się, co następuje:

§2
Upoważnia się do zawarcia umowy, o której mowa w § 1,
w imieniu Beskidzkiej Izby Lekarskiej Przewodniczącą oraz
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej.

§1
Okręgowa Rada Lekarska zatwierdza następujące składy
komisji i zespołów problemowych Beskidzkiej
Izby Lekarskiej:

					
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 72/V/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego XXVIII
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 25 pkt 10 ustawy
z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr
219, poz. 1708/ uchwala się, co następuje :
§1
Na członków Komitetu Organizacyjnego Komitet Organizacyjny XXVIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej powołuje się członków Komisji OrganizacyjnoInformacyjnej tj.:
Przewodniczący - kol. Klaudiusz Komor
Członkowie - kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
kol. Jacek Kossowski
kol. Maciej Skwarna
kol. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

BIULETYN INFORMACYJNY

w sprawie: zatwierdzenia składów komisji i zespołów
problemowych Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

1. Komisja Praktyk Prywatnych
Przewodniczący - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
Członkowie - lek. Małgorzata Potyralska
lek. Jacek Kossowski
lek. dent. Krystyna Małyska
2. Komisja Etyki
Przewodniczący - dr n. med. Andrzej Krawczyk
Członkowie - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
dr n. med. Renata Mańko-Juraszek
lek. Krystyna Cieślawska-Kłosińska
dr n. med. Michał Frączek
dr n. med. Gabriela Gajer
lek. Małgorzata Potyralska
lek. dent. Krystyna Małyska
3.Komisja Konkursowa
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski
Członkowie - lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. Bogdan Krupnik
4.Komisja Kształcenia
Przewodniczący - dr n. med. Zygmunt Łabudziński
Członkowie - lek. dent. Zuzanna Baścik
lek. dent. Bogusława Gradowska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. Klaudiusz Komor
lek. Jacek Kossowski
dr n. med. Olgierd Kossowski
lek. dent. Krystyna Małyska
dr n. med. Renata Mańko-Juraszek
lek. Małgorzata Potyralska
lek. Aniela Ptak
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lek. Maciej Skwarna
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. dent. Marek Trafiał
5.Komisja Zdrowia Publicznego
Przewodniczący - lek. Radosław Piwowarczyk
Członkowie - lek. Tomasz Haczek
lek. Bogdan Krupnik
lek. Piotr Watoła
lek. Klaudiusz Komor
6.Komisja Organizacyjno-Informacyjna
Przewodniczący - lek. Klaudiusz Komor
Członkowie - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
lek. Jolanta Firlej-Dobrzańska
lek. Jacek Kossowski
lek. Maciej Skwarna
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. Bogdan Krupnik
Biuletyn Informacyjny BIL
Redaktor naczelny - lek. Klaudiusz Komor
Zastępca - lek. Aniela Ptak
Członkowie - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. Wanda Żarnowska-Ćwiertka
lek. Małgorzata Czaniecka
lek. Małgorzata Potyralska
7.Komisja Sportu, kultury i Rekreacji
Przewodniczący - lek. Klaudiusz Komor
Członkowie - lek. Mieczysław Pająkowski
lek. Janusz Lewandowski
lek. Wojciech Gilowski
dr n. med. Rafał Kluba
lek. Agnieszka Gorgoń-Komor
lek. Grzegorz Kołodziej
8.Komisja Warunków Pracy i Płacy
Przewodniczący - lek. Piotr Watoła
Członkowie - lek. Bogdan Krupnik
lek. Maciej Skwarna
9.Komisja Finansowa
Przewodniczący - lek. Janusz Betlej
Członkowie - dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Teresa Pardela-Gilowska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
10.Komisja ds. Emerytów i Rencistów
Przewodnicząca - lek. Janina Milota
Członkowie - lek. Wanda Reyman
lek. dent. Iwona Sanetra
lek. dent. Hanna Kopycińska-Jaszczurowska
11.Komisja Stomatologiczna
Przewodnicząca - lek. dent. Alojza Warchał
Członkowie - lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
lek. dent. Zuzanna Baścik
lek. dent. Krystyna Małyska
lek. dent. Magdalena Michałowska-Gołda
lek. dent. Danuta Hajzyk
lek. dent. Bogusława Gradowska
lek. dent. Joanna Sokalla
lek. dent Marek Trafiał
12.Komisja Legislacyjna
Przewodniczący - lek. Jacek Kossowski
Członkowie - lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
13.Komisja Socjalna
Przewodniczący - lek. Janusz Betlej
Członkowie - dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
lek. Radosław Piwowarczyk
lek. Teresa Pardela-Gilowska
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka
14.Klub Młodych Lekarzy
Przewodniczący - lek. Małgorzata Czaniecka
Członkowie - lek. Wojciech Gilowski
lek. Katarzyna Łojek
§2
Skład Komisji ds. Rejestracji Lekarzy został zatwierdzony
uchwałą nr 4/VI/2009 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie
zatwierdzenia składu Komisji ds. Rejestracji Lekarzy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 76/V/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku

Krystyna Małyska,
Alojza Warchał,
Adam Szklarczyk
Przewodniczący Kół Terenowych

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

Mariusz Ciopała
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009
roku o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ oraz
§23 Uchwały Nr 44-03-IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia
24 lutego 2003 roku w sprawie zasad gospodarki finansowej
samorządu lekarzy uchwala się, co następuje:
					
§1
Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów
księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej stanowiący
załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Lekarskiej
nr 826/IV/2003 z dnia 5 września 2003 roku zmieniony Uchwałą nr 31/V/2005 Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 listopada 2005 roku
oraz Uchwałą nr 224/V/2006 Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 kwietnia 2006 roku
oraz Uchwałą nr 341/V/2007 Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 15 czerwca 2007 roku
w sprawie zmiany załącznika nr 1 do instrukcji obiegu i
kontroli dokumentów księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej otrzymuje nowe brzmienie określone w załączniku do
niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

Załącznik do uchwały nr 76/VI/2010 Okręgowej Rady
Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 22 stycznia 2010 roku
Załącznik nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów księgowych w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTROLI
DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM MERYTORYCZNYM
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
Beata Jarczewska-Głośnicka
Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej
Maciej Skwarna
Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO KONTROLI
DOKUMENTÓW POD WZGLĘDEM
FORMALNO-RACHUNKOWYM
Leszek Ciosłowski
Główny Księgowy Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Czesława Kozioł
Księgowa Lekarskiej Kasy Pomocy
WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZATWIERDZANIA
DOKUMENTÓW DO WYPŁATY
Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Przewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
SkarbnikOkręgowej Rady Lekarskiej
Beata Jarczewska-Głośnicka
Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej
Maciej Skwarna
Zastępca Przewodniczącej Okręgowej Rady Lekarskiej
WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH
ZA OPISYWANIE FAKTUR WG PLANU KONT
Joanna Bathelt
po Kierownika biura, administrator danych
Klaudiusz Komor
Przewodniczący Komisji Sportu, Kultury i Rekreacji
Janina Milota
Przewodniczący Komisji ds. Emerytów i Rencistów

BIULETYN INFORMACYJNY

Józef Wróbel
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
Alojza Warchał
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej
Leszek Ciosłowski
Główny Księgowy
Urszula Hrabowska
Specjalista ds. staży podyplomowych,
specjalista ds. administracji
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 78/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej
na rok 2010.
Na podstawie art. 25 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ oraz §2 ust. 1
uchwały nr 37/V/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie
odprawy pośmiertnej uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się wysokość odprawy pośmiertnej na rok 2010
w kwocie 3.500,- zł /trzy tysiące pięćset złotych/.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 79/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKEIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia kandydatury koordynatora szkolenia lekarza stażysty
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku
o izbach lekarskich /Dz.U. Nr 219, poz. 1708/, w związku
z §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca
2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty /Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn.zm./ uchwala się,
co następuje:
§1
Zatwierdza się kandydaturę koordynatora szkolenia
lekarza stażysty:
1.lek. dent. Rafał Murański
§2
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
SEKRETARZ
PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
ZYTA KAŹMIER-DOBRZAŃSKA
CZAK-ZAGÓRSKA
UCHWAŁA NR 79/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie: zatwierdzenia kandydatury koordynatora szkolenia lekarza stażysty
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o
izbach lekarskich /Dz.U. Nr 219, poz. 1708/, w związku z
§6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca
2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza
dentysty /Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn.zm./ uchwala się,
co następuje:
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UCHWAŁY ORL
§1
Zatwierdza się kandydaturę koordynatora szkolenia lekarza
stażysty:
1.lek. dent. Rafał Murański
§2
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2010 r.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 81/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKEIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie: zmiany uchwały nr 1003/IV/2004 Okręgowej
Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych
do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy
dentystów
Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku
o izbach lekarskich /Dz.U. Nr 219, poz. 1708/, w związku
z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty /t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz.
857 z późn.zm/, w związku z uchwałą Nr 1003/IV/2004
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 8 października 2004 r. w sprawie wykazu jednostek
uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów uchwala się, co następuje:
§1
W § 7 uchwały Nr 1003/IV/2004 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 8 października
2004 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do powadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
dodaje się punkt 7 w brzmieniu:
7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Stomatologiczno-Lekarska MEDICUS PLUS,
34-100 Wadowice ul. Sienkiewicza 27
§2
Pozostałe postanowienia uchwały Nr 1003/IV/2004 z dnia 8
października 2004 r. pozostają bez zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA Nr 82/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie potwierdzenia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy w związku ze zmianą warunków kształcenia
podyplomowego lekarzy przez organizatora kształcenia
wpisanego do rejestru podmiotów uprawnionych do
prowadzenia kształcenia podyplomowego i zmiany wpisu
do rejestru
		
Na podstawie art. 25 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009
r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), w związku
z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (t. j. Dz.U. z 2008 r. Nr 136 poz. 857
z późn.zm.) i § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego z siedzibą w Suchej Beskidzkiej, wpisanego do
rejestru pod numerem 51-000006-001-0006, o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia
podyplomowego lekarzy, uchwala się, co następuje:
§1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia
podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
w
okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. na
obszarze Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, w
przedmiocie i zakresie obejmującym posiedzenia towarzystwa medycznego:
1.„Sepsa”
2.„Zakażenie HIV”
3.„Interpretacja wyników badań autoimmunologicznych”
4.„Postępy w kardiologii”
5.„Guzy endokrynne”
6.„Zespoły dementywne lub Polineuropatie”
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7.„Ostre stany w pediatrii”
8.„Rak nerki”
9.„Nowe wytyczne resuscytacji”
10.„Ostra niewydolność wątroby”
Na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia,
realizowanego w określonych planem formach i trybie
kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie
do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego
realizacji, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego
systemu oceny jakości kształcenia - przez Koło Terenowe
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Suchej Beskidzkiej
wpisane do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem
51-000006-001-0006.
§2
Dokonuje się zmiany wpisu organizatora kształcenia,
o którym mowa w §1, w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów
Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej, w zakresie
danych, o których mowa w art. 19c ust. 3 pkt. 1, 5, 6 i 9
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz oznacza
tak zmieniony wpis nowym numerem 51-000006-001-0007.
§3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów oznaczone nowym numerem, określonym w § 2.
§4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania
od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako
w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie
strony w całości.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA Nr 83/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 r.
w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia
podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do
rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
Na podstawie art. 25 pkt. 15 ustawy z dnia 2 grudnia
2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219 poz. 1708), art.
19 ust. 3 i art. 19b ust. 3a ustawy z dnia 5 grudnia 1996
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2008 r.
Nr 136, poz. 857 z późn. zm.), i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107
kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego z siedzibą w Żywcu
o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia
kształcenia podyplomowego lekarzy i wniosku o wpis do
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:
§1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy określone w art. 19 ust. 2 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r., na obszarze Beskidzkiej
Izby Lekarskiej, w przedmiocie i zakresie obejmującym
posiedzenia naukowe towarzystwa medycznego:
1.Diabetologia - metody leczenia /leki doustne, insulinoterapia/
2.Powikłania cukrzycy. Profilaktyka
3.Astma oskrzelowa – nowe wytyczne w leczeniu
4.POCHP – patomechanizm, aktualne standardy leczenia
5.Zatorowość płucna – patomechanizm i leczenie
6.Ostre zespoły wieńcowe – leczenie
7.Niewydolność krążenia – nowe wytyczne leczenia
8.Nadciśnienie tętnicze – profilaktyka, standardy leczenia
9.Zapalenie żył, zakrzepica – leczenie przeciwzakrzepowe, nowe wytyczne na podstawie przedłożonego planu
(programu) kształcenia, realizowanego w określonych
planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we
wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia,
oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w
ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości
kształcenia - przez Koło Terenowe Polskiego Towarzystwa
Lekarskiego w Żywcu.

BIULETYN INFORMACYJNY

§2
Wpisuje się organizatora kształcenia – Koło Terenowe
Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Żywcu do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów Beskidzkiej Izby Lekarskiej,
pod numerem 51-000019-001-0001.
§3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy
dentystów oznaczone numerem wymienionym w §2.
§4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania
od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Beskidzkiej Izby Lekarskiej w terminie 14 dni od jej
otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w
całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie
strony w całości.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 84/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: odwołania Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby
Lekarskiej. Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz.
1708) uchwala się, co następuje:
§1
Odwołuje się Radę Programową Ośrodka Kształcenia
Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołaną uchwałą
Nr 124/V/2006 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej z dnia 17 lutego 2006 roku w składzie:
Dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
- specjalista chirurgii dziecięcej, jako Przewodnicząca
Lek. Ryszard Batycki
- specjalista ortopedii i traumatologii
Prof. dr hab. n. med. Zygmunt Górka
-specjalista chirurgii ogólnej
Dr n. med. Jacek Grzela
- specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
- specjalista otolaryngologii
Dr n. med. Olgierd Kossowski
- specjalista neurologii i psychiatrii
Dr n. med. Janusz Krasnodębski
- specjalista położnictwa i ginekologii
Dr n. med. Andrzej Krawczyk
- specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
Dr n. med. Zygmunt Łabudziński
- specjalista chirurgii ogólnej
Lek. Bogumiła Malinowska
- specjalista pediatrii
Lek. stom. Krystyna Małyska
- specjalista stomatologii zachowawczej
Dr n. med. Renata Mańko-Juraszek
- specjalista neurologii
Lek. Aniela Ptak
- specjalista chorób wewnętrznych
Lek. Wojciech Rawski
- specjalista urologii
Lek. Wiesława Szcześniak
- specjalista pediatrii
§2
Zobowiązuje się Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej do zawiadomienia odwołanych członków Rady o podjętej uchwale
oraz do złożenia podziękowań za pracę na rzecz Rady.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
-DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK-ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 85/VI/2010
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2010 roku
w sprawie: powołania Rady Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Na podstawie

SPRAWY BIEŻĄCE
art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się,
co następuje:
§1
Powołuje się Radę Programową Ośrodka Kształcenia
Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej w składzie:
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
- specjalista chirurgii dziecięcej, jako Przewodnicząca
lek. Ryszard Batycki
- specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Krzystof Beszter
- specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii,
Ordynator Oddziału Diagnostyki Onkologicznej
i Gastroenterologii
lek. stom. Beata Głośnicka-Jarczewska
- stomatologia ogólna I stopień
dr n. med. Wojciech Jaszczurowski
- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii, Ordynator
Oddziału Kardiologii
dr n. med. Tomasz Kachel
- specjalista chorób płuc i alergologii, Ordynator Oddziału
Pulmonologiczno-Alergologicznego
dr n. med. Olgierd Kossowski
- specjalista neurologii i psychiatrii, Prezes Beskidzkiego
Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
dr n. med. Andrzej Krawczyk
- specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii, Ordynator
Oddziału Chorób Wewnętrznych
dr n. med. Tadeusz Leśniak
- specjalista chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej, Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej
dr n. med. Zygmunt Łabudziński
- specjalista chirurgii ogólnej, Ordynator Oddziału Chirurgii
Ogólnej, Przewodniczący Komisji Kształcenia Beskidzkiej
Izby Lekarskiej
dr n. med. Renata Mańko-Juraszek
- specjalista neurologii, Ordynator Oddziału
Neurologicznego
lek. Aniela Ptak
- specjalista chorób wewnętrznych
dr n. med. Andrzej Solecki
- specjalista ortopedii i traumatologii
lek. Wiesława Szcześniak
- specjalista pediatrii, hematolog dziecięcy
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
- specjalista otolaryngologii, Ordynator Oddziału Otolaryngologicznego
§2
Zobowiązuje się nową Radę do ustalenia regulaminu pracy
rady i przedstawienia go Okręgowej Radzie Lekarskiej
celem zatwierdzenia do końca kwietnia 2010 roku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
PREZES
OKRĘGOWEJ RADY
OKRĘGOWEJ RADY
LEKARSKIEJ
LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
ZYTA KAŹMIER-DOBRZAŃSKA
CZAK-ZAGÓRSKA
MINISTERSTWO
ZDROWIA
RZECZNIK
PRASOWY

Warszawa, 18 lutego 2010 r.

KOMUNIKAT w sprawie planowanej
liczby rezydentur w roku 2010
Ministerstwo Zdrowia informuje, że w ramach zaplanowanych środków finansowych
na rezydentury, w roku 2010 planowane jest
uruchomienie co najmniej 2500 rezydentur na
dwa postępowania kwalifikacyjne do rozpoczęcia specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Rezydentury 2010
W dniu 8 lutego na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat
o ilości miejsc specjalizacyjnych przyznanych w postępowaniu kwalifikacyjnym
1-31 marca 2010r. W sesji „wiosennej”
przyznano 4609 miejsc specjalizacyjnych w tym 500 w trybie rezydenckim.
W środowisku młodych lekarzy
zawrzało.
Dotychczas rezydentury stanowiły
około 20-25% wszystkich miejsc zarówno w sesjach wiosennych jak i jesiennych (patrz wykres 1). Tymczasem w tej
sesji jest to około 10%. Jak więc mają
się do tego deklaracje, że rezydentura
ma być docelowo podstawową formą
specjalizacji? Nasuwa się nieodparty argument – podwyższenie płacy rezydenta
spowodowało większe koszty utrzymania jednego miejsca a więc żeby to zrównoważyć, przydzielono mniej miejsc.
Podobnie sytuacja w tej sesji wygląda w województwie śląskim – w specjalnościach podstawowych przyznano
379 miejsc w tym 39 w trybie rezydenckim. Najwięcej bo „aż po dwie” w anestezjologii, medycynie rodzinnej oraz
ortopedii. W specjalnościach szczegółowych na 65 miejsc tylko 4 są w trybie
rezydenckim.
Okazja aby zadać nękające pytanie
nadarzyła się bardzo szybko.
Na pierwszym w tej kadencji spotkaniu Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu
12 lutego pojawił się Wiceminister Zdrowia Marek Twardowski. Natychmiast zadałem mu to pytanie – jak wytłumaczy
taki rozkład miejsc specjalizacyjnych?
Najpewniej spodziewał się tego pytania,
gdyż miał przygotowaną odpowiedź:
„Nie wycofujemy się z obietnicy, że co
roku będzie uruchamianych około 2500
miejsc rezydenckich” – stwierdził.
Dodał, że sesja wiosenna traktowana

jest inaczej, gdyż nie ma wtedy dopływu
nowych lekarzy po stażu podyplomowym, jest taką sesją „uzupełniającą”.
Reszta rezydentur planowanych na ten
rok, czyli około 2000 będzie uruchomiona jesienią w postępowaniu 1-31 października. Podobne ogłoszenie pojawiło
się w dniu 18 lutego na stronach Ministerstwa (publikujemy je poniżej). Pozostaje pytanie – czy jesienią nie okaże
się, że w budżecie nie ma wystarczającej ilości pieniędzy na uruchomienie tak
wielkiej liczby rezydentur? Czy zamiast
obiecanych dwóch tysięcy nie będzie
znowu kilkuset? Zobaczymy.
Naczelna Rada Lekarska była podobnego zdania i jednogłośnie przyjęła
stanowisko wyrażające zaniepokojenie rozkładem miejsc specjalizacyjnych
w tej sesji kwalifikacyjnej.
Pozostaje jeszcze kilka pytań. Dlaczego w najważniejszych dziedzinach
podstawowych – internie i chirurgii przyznano tylko po 1 miejscu rezydenckim?
A dlaczego w specjalizacji priorytetowej,
za jaką jest uważana kardiologia (do kursów w ramach tej specjalizacji dopłaca
Unia Europejska) w województwie dolnośląskim nie ma ani jednego miejsca
w żadnym trybie? W przypadku tak obfitującego w szpitale województwa, tłumaczenie, że brak jest miejsc akredytacyjnych nie jest chyba zbyt wiarygodne.
Wydaje się, że jest jeszcze bardzo wiele
do poprawienia w systemie kształcenia
podyplomowego w naszym kraju. Po
raz kolejny przesunięte zostało wejście
w życie nowego systemu specjalizacji opartego na systemie modułowym,
pomimo, że Komisja Kształcenia NRL
przepracowała nad proponowanym projektem wiele godzin.
W imieniu redakcji zapraszam wszystkich do dyskusji na temat systemu specjalizacji, rozkładu i ilości miejsc specjalizacyjnych. Proszę przesyłać swoje
przemyślenia na moją skrzynkę kkomor@op.pl, najciekawsze z nich opublikujemy.
Klaudiusz Komor

Na postępowanie kwalifikacyjne w terminie
1-31 marca 2010r. zostało przyznanych 4609
miejsc szkoleniowych w tym 500 rezydentur.
Na
postępowanie
kwalifikacyjne
1-31
padziernika 2010r. planowane jest uruchomienie co najmniej 2000 rezydentur.
Przewiduje się, że do postępowania kwalifikacyjnego w terminie 1-31 października
2010r. będzie przystępowała znaczna liczba
lekarzy absolwentów, którzy w roku 2010 planowo zakończą staż podyplomowy.
Piotr Olechno
Rzecznik Prasowy
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STOMATOLODZY
NACZELNA
RADA LEKARSKA
KOMISJA
STOMATOLOGICZNA
NRL/KS/11/10 Warszawa,
dnia 12 lutego 2010 r.
Komisje Stomatologiczne
Okręgowych Rad Lekarskich
Koleżanki, Koledzy,
Komisja Stomatologic h na Naczelnej Rady Lekarskiej informuje, iż nadal czynnie uczestniczymy w pracach nad projektem nowego rozporządzenia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej,
prowadzonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej
w Ochronie Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo
Zdrowia.
Prace nad tym projektem nabrały tempa, w związku z faktem,
iż zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy
Prawo atomowe (Dz. U. Nr 93, poz. 583) dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33c ust. 9 tej ustawy
zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia
w życie tej ustawy.
Z zadowoleniem informujemy, iż część postulatów dotyczących projektu tego rozporządzenia, zgłaszanych przez Komisję,
zostało uwzględnionych w najnowszej wersji projektu (w wersji
z 12 stycznia 2010 r. oraz w wersji z 9 lutego 2010 r.). Powyższe dotyczy m.in. usunięcia zapisu, iż rentgenowskie badania
stomatologiczne inne niż wewnątrzustne są opisywane przez
lekarza radiologa lub lekarza dentystę, który odbył odpowiednie przeszkolenie w zakresie radiologii szczękowo-twarzowej, a także zwolnienia, po spełnieniu warunków określonych
w projekcie, z obowiązku odbycia szkolenia w dziedzinie ochrony
radiologicznej pacjenta, m.in. w przypadku uzyskania w okresie
ostatnich 5 lat uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub w
przypadku ukończenia uczelni medycznej w rozumieniu ustawy
Prawo o szkolnictwie wyższym.
Najnowszy projekt uwzględnia również częściowo postulaty dotyczące obowiązku przeprowadzania audytów wewnętrznych, przewidując, iż w jednostkach ochrony zdrowia wykonujących procedury
wyłącznie z zakresu stomatologicznych zdjęć wewnątrzustnych oraz
w przypadku pracowni lub gabinetów rentgenowskich działających
w indywidualnych lub grupowych praktykach lekarskich, w których
nie ma możliwości powołania zespołu audytorskiego, zespół ten
powołuje właściwa okręgowa rada lekarska.
Niemniej jednak wobec uwzględnienia jedynie części uwag i
faktu, iż w ostatnim czasie, tj. w dniu 9 lutego 2010 r., pojawiła
się najnowsza wersja projektu, Komisja Stomatologiczna NRL po
raz kolejny postuluje uwzględnienie stanowiska Komisji m.in. w
zakresie testów wewnętrznych, zakresu dokumentacji systemu zarządzania jakością oraz całkowitego zwolnienia lekarzy dentystów
z obowiązku przeprowadzania audytów wewnętrznych.
Będziemy na bieżąco informować o postępie prac legislacyjnych.

NACZELNA
RADA LEKARSKA
KOMISJA
STOMATOLOGICZNA
MEMORIAŁ
W sprawie opieki stomatologicznej realizowanej w ramach
ubezpieczeń zdrowotnych.
Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL,
po przeprowadzeniu analizy sytuacji w opiece stomatologicznej finansowanej przez NFZ
w roku 2010, czu je się w obowiązku poinformować
wszystkich zainteresowanych co następuje:
1. Od kilku lat maleje budżet na opiekę stomatologiczną w ramach ubezpieczeń zdrowotnych. W tym roku
w stosunku do poprzedniego NFZ zmniejszył go
o około 13 %. W ślad za tym zmalały budżety stomatologiczne w oddziałach wojewódzkich, niektóre bardzo
drastycznie. Np. oddział śląski zastosował redukcję
w wysokości aż 28% , a pomorski i podkarpacki o
21%. Stanowi to zagrożenie dla pacjentów poprzez
zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii. NFZ tłumaczy ograniczenia między innymi zwiększoną refundacją leków.
Nie dotyczy to jednak lekarzy stomatologów, którzy
w porównaniu z innymi specjalnościami wypisują
śladowe ilości recept. Mimo to, jak już tyle razy w
przeszłości, gdy brakuje pieniędzy odbiera się je
właśnie stomatologii. Wymienione oddziały wojewódzkie są tego najlepszym przykładem.

2. Ceny świadczeń stomatologicznych płacone
przez NFZ są zaniżone i całkowicie oderwane od
rzeczywistości. Samorząd wielokrotnie apelował o
wprowadzenie cen minimalnych w miejsce oczekiwanych. Te ostatnie obowiązują w NFZ i powstają
przez podzielenie pieniędzy przeznaczonych na
stomatologię przez przewidywaną ilość świadczeń.
Nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami
procedur. NFZ nigdy nie przeprowadził ich kalkuZ poważaniem
lacji.
Anna Lella
Natomiast Izba Lekarska zleciła profesjonalne
Przewodnicząca KS NRL
wyliczenie kosztów procedur stomatologicznych
niezależnym ekspertom. Powstały w ten sposób
Naczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sobieskiego 110, 00-764
Warszawa, tel. 022 55 91 309, fax: 022 55 91 323
katalog został kilka lat temu przekazany NFZ i minie-mail: stomatologia@hipokrates.org
sterstwu zdrowia. W obu instytucjach nie spowodoBIULETYN
INFORMACYJNY
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wał jednak konkretnych reakcji .
3. Wielkość kontraktów stomatologicznych
jest różna. Przykładowy kontrakt stomatologiczny w wysokości 6000 punktów i przy wartości
1zł za punkt, po odliczeniu kosztów niezbędnych do realizacji świadczeń, np. materiałów
oraz
podatku
przynosi
lekarzowi zaledwie około 2200 złotych miesięcznie.
To bardzo niewiele.
4. Stomatologia po przemianach jakie nastąpiły
1989r. uległa sprywatyzowaniu. Opieka stomatologiczna w Polsce istnieje dzięki zaangażowaniu samych lekarzy, którzy za własne pieniądze urządzili
i wyposażyli gabinety, w których teraz pracują na
rzecz NFZ. Gdyby tego nie zrobili ciężar organizacji
opieki stomatologicznej musiałaby ponieść administracja. Koszt kaŜdego gabinetu to kilkaset tysięcy
złotych.
Polityka finansowa NFZ powoduje, że stają się
one nierentowne a realizacja kontraktów stomatologicznych dawno przestała być opłacalna.
5. W opiece stomatologicznej waŜna jest stabilizacja. Ministerstwo Zdrowia jej nie zapewnia.
Co roku lekarzy zaskakują zmiany. Ostatnia
z nich to pomysł wymogu aparatu re- ntgenowskiego dla każdego gabinetu. Oczywiście za pieniądze samych lekarzy. Wbrew europejskim zaleceniom ograniczania źródeł promieniowania
i dyskusyjnej konieczności. Ciągłe zmiany rozporządzeń MZ i zarządzeń prezesa NFZ oraz różnice
w ich interpretacji bez konsultacji ze środowiskiem
lekarzy wprowadzają chaos i niepewność wśród
świadczeniodawców i pacjentów.
6. Ograniczenia budżetu sprawia, że na statystycznego Polaka na leczenie stomatologiczne,
łącznie z leczeniem ortodontycznym, protetycznym
i wysoko specjalistycznym, przypada nieco ponad
40 złotych rocznie. To bardzo mało . Jeżeli nie znajdą się większe pieniądze opiece dentystycznej grozi zawał. Katalog świadczeń udzielanych w ramach
ubezpieczeń zdrowotnych powinien być dostosowany do możliwości finansowych ubezpieczyciela.
W przeciwnym wypadku naszym pacjentom grozi
bylejakość, ograniczenie dostępności, a całość
opieki stomatologicznej stanie się fikcją.

wzroczne i w dłuższej perspektywie nieekonomiczne. Problemy zdrowotne jamy ustnej nie dotyczą
tylko próchnicy zębów i chorób przyzębia, ale
również innych schorzeń, w tym onkologicznych.
Ponad 90% chorób jamy ustnej jest możliwa do
uniknięcia. W licznych stanowiskach i apelach od
lat postulujemy o intensyfikację działań w zakresie
profilaktyki i poprawy opieki chociaż dla najbardziej
potrzebujących - dla dzieci.
Właściwa polityka zdrowotna w zakresie stomatologii może przynieść w przyszłości ogromną korzyść, nie tylko w postaci podniesienia jakości życia, a także znaczne oszczędności finansowe ze
względu na zmniejszenie następstw nieleczonej
próchnicy.
Samorząd Lekarski niejednokrotnie deklarował
gotowość do przedstawienia projektu zmian dotyczących zakresu świadczeń stomatologicznych
oraz do udziału w pracach nad jego wdrożeniem.
Skoro można uniknąć wydatkowania środków publicznych na późniejsze kosztowne leczenie tychże
schorzeń, zaniedbania w zakresie profilaktyki można uznać wręcz za niegospodarność. Ma to szczególne znaczenie gdy, jak podaje raport sekretariatu
Światowego Zgromadzenia Zdrowia, schorzenia
jamy ustnej są na czwartym miejscu wśród schorzeń najbardziej kosztownych do leczenia.
Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL, kierując się troską o pacjentów, a także o byt lekarzy stomatologów sprawujących nad nimi opiekę,
pozwala sobie przesłać ten memoriał, z prośbą
o pilną interwencję. Jednocześnie deklaruje pomoc
kolegów praktyków przy wszelkich pracach nad organizacją lecznictwa stomatologicznego w Polsce.

7. Jest oczywistą kwestią, że problemów w polskiej służbie zdrowia nie brakuje, a na tle innych
potrzeb leczniczych, stomatologia często przesuwana jest na margines. Taki podejście jest krótkoBIULETYN INFORMACYJNY

Z poważaniem
Anna Lella
Wiceprezes NRL
Przewodnicząca KS NRL
Andrzej Baszkowski
Przewodniczący zespołu KS NRL
ds. negocjacji NFZ
Warszawa 8 stycznia 2010r.
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SPRAWY BIEŻĄCE
Sprawozdanie z posiedzenia
Rady Programowej Ośrodka
Kształcenia Medycznego
w dniu 5 lutego 2010

Drogie Koleżanki i Koledzy !
W codziennej pracy z pewnością każdy z Was
natrafia na trudności, których rozwiązanie
w pojedynkę jest niemożliwe.
Dlatego, by ułatwić start młodym lekarzom w Polsce, powołano KML czyli Klub Młodego Lekarza. Podstawowym zadaniem Klubu jest reprezentowanie interesów jego członków
oraz współpraca, za pośrednictwem Izby Lekarskiej, z organami władzy państwowej i samorządowej we wszystkich sprawach dotyczących młodych lekarzy.
Działalność ta ma zasięg zarówno ogólnopolski
jak i lokalny.
Pierwszy KML powstał przy Kujawsko- Pomorskiej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Toruniu w 1993 r. i stopniowo dołączały do niego kolejne. Klub Młodego Lekarza przy Beskidzkiej
Izbie Lekarskiej rozpoczął swoją działalność 6 marca 2000r.
Powstał z inicjatywy trzech osób: Rafała Kluby, Klaudiusza Komora i Marcina Nowaka.
W tym roku postanowiliśmy reaktywować działalność Klubu.
Nowymi członkami prezydium zostali: Małgorzata Czaniecka,
Wojciech Gilowski oraz Katarzyna Łojek.
Dotychczasowym Działaczom KML należą się ogromne podziękowania za zaangażowanie w walkę o lepszy byt młodych
lekarzy. Walkę wielokrotnie wygrywaną, bo przecież młodym
lekarzom w Polsce z pewnością żyje się coraz lepiej. Ale choć
naszym poprzednikom wiele udało się już dokonać, to z pewnością sytuacja młodych lekarzy w Polsce wciąż pozostawia
wiele do życzenia. Dlatego postanowiliśmy wznowić działalność Klubu i wierzymy że dzięki wspólnemu zaangażowaniu
i pracy uda nam się zmienić ten stan rzeczy. KML jednak, to
nie tylko walka o nasze prawa i o ulepszanie rzeczywistości, to także okazja do integracji środowiska młodych lekarzy. Zachęcamy do udziału w wydarzeniach sportowych oraz
spotkaniach integracyjnych. Wkrótce ponownie ruszy strona
internetowa KML gdzie znajdziecie aktualne informacje dotyczące naszej działalności. Wszystkie osoby zainteresowane
współpracą zapraszamy do pisania pod adres: kml.bil@wp.pl
Małgorzata Czaniecka
Przewodnicząca Klubu Młodego Lekarza
przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej
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W dniu 5 lutego 2010 w siedzibie Okręgowej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej odbyło się posiedzenie Rady
Programowej Ośrodka Kształcenia Medycznego. Podczas
spotkania Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z pracy
Ośrodka za rok ubiegły.
W 2009 roku przeprowadzono 35 szkoleń, w tym
23 szkolenia dla lekarzy, 10 szkoleń dla lekarzy
dentystów oraz 2 szkolenia obowiązkowe do specjalizacji z zakresu Zdrowia Publicznego.
Część z tych szkoleń odbywała się w postaci cyklicznych
spotkań (np. kursy dla lekarzy POZ z zakresu interny). Ogólnie
uczestniczyło w tych szkoleniach 2188 osób, w tym 1325 lekarzy oraz 708 lekarzy dentystów. Z zakresu Zdrowia Publicznego przeszkolono 155 osób.
Rada Programowa jednogłośnie zatwierdziła sprawozdanie.
Następnie Przewodnicząca Rady dr Krystyna Szyrocka-Kowalczyk przedstawiła plan działania Ośrodka na kolejny rok.
Poinformowała o powołaniu stanowiska Koordynatora Ośrodka, co spotkało się z przychylną opinią Rady. W następnej kolejności przedstawiła plan szkoleń na rok 2010, który został
przez Radę Programową jednogłośnie zatwierdzony.
Podczas dyskusji członkowie Rady zgłosili kilka cennych
uwag i propozycji, których wykonanie powierzono koordynatorowi.
Na zakończenie zaproponowano wstępny termin spotkania
Rady na dzień 11 czerwca 2010.
Sporządził Klaudiusz Komor

Wykaz szkoleń dla
lekarzy dentystów
marzec 2010 r. – luty 2011 r.
Kursy medyczne:
1. Profilaktyka zdrowia i urody - lek. dent. Michał Ganowicz
2. Kontrole sanepidu i podstawy prawne profesjonalny dobór środków dezynfekcyjnych w gabinetach stomatologicznych - mgr inż. Piotr
Chmielowski
3. Podstawowe zabiegi ratujące życie – BLS dla lekarzy stomatologów - lek. Agnieszka Gorgoń-Komor, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii - lek. Klaudiusz Komor, specjalista chorób
wewnętrznych i kardiologii
4. Nowe materiały stomatologiczne - Katarzyna Matuła-Lipniak
5. Nanotechnologia w stomatologii - lek. dent. Ewa Jaskowska
6. Uzupełnienia pełnoceramiczne a wkłady koronowo-korzeniowe Katarzyna Matuła-Lipniak
7. Tradycyjne materiały złożone w nietradycyjnych zastosowaniach dr Marcin Aluchna, specjalista stomatologii zachowawczej
8. Błędy lekarskie popełniane w trakcie leczenia stomatologicznego - lek. stom. Agnieszka Poliszuk-Konopek, Zastępca Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej
9. Materiały kompozytowe w gabinecie stomatologicznym - Katarzyna
Matuła-Lipniak
10. Znaczenie i zastosowanie materiałów glasjonomerowych
w codziennej praktyce dentystycznej - dr Stanisław Lassociński,
stomatologia ogólna I stopień
11. Zastosowanie łuku twarzowego i artykulatora w codziennej prak-
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tyce klinicznej i laboratoryjnej - dr n. med. Piotr Okoński, specjalista
protetyki stomatologicznej
12. Błędy popełniane w trakcie stosowania nowoczesnych materiałów
do wypełnień bezpośrednich i uzupełnień protetycznych z uwzględnieniem zjawiska nadwrażliwości pozabiegowej , przyczyny i sposoby
zapobiegania - lek. dent. Dariusz Miśkiewicz
13. Diagnostyka i profilaktyka ortodontyczna dla lekarzy ogólniepraktykujących - dr hab. n. med. Beata Kawala, specjalista ortodoncji,

Katedra i Zakład Ortopedii Szczękowej i Ortodoncji we Wrocławiu
14. Zasady prawidłowego prowadzenia dokumentacji medycznej
- lek. stom. Magdalena Michałowska-Gołda, stomatologia ogólna,
członek Okręgowego Sądu Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
15. Wkłady z włókien szklanych – tylko kusząca czy również rozsądna droga stomatologii estetycznej - dr n. med. Agnieszka Pacyk

Wykaz szkoleń dla lekarzy medycyny marzec
2010 r. - luty 2011 r.
Kursy medyczne:
1.Nowe rekomendacje leczenia w zakażeniach układu oddechowego - dr n. med. Monika Świerczyńska-Krępa, specjalista chorób wewnętrznych i chorób płuc
2.Zaburzenia narządu ruchu u dzieci - lek. Artur Sczesny, specjalista
ortopedii i traumatologii i rehabilitacji
medycznej
3.Lizosomalne choroby spichrzeniowe – jak rozpoznawać i diagnozować - lek. Joanna Basa, specjalista chorób wewnętrznych i hematologii
4. Choroba fosfolipidowa - dr n. med. Jakub Swadźba, specjalista
chorób wewnętrznych
5. Zakażenie helicobacter pylori u dzieci i dorosłych – epidemiolgia,
diagnostyka, leczenie - lek. Jarosław Kwiecień, specjalista pediatrii i
gastroenterologii
6. Diagnostyka niedosłuchów. Szumy uszne - lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, specjalista otolaryngologii
7. Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego - lek. Piotr
Wosiewicz, specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii
8. Przewlekłe zapalenie zatok – diagnostyka i leczenie - lek. Zyta

Kaźmierczak-Zagórska, specjalista otolaryngologii
9. Wewnątrznaczyniowe leczenie chorób aorty i naczyń obwodowych - dr n. med. Marek Drążkiewicz, specjalista chirurgii ogólnej,
naczyniowej i angiologii - lek. Krzysztof Pietrzak, specjalista chirurgii
ogólnej i naczyniowej
10. Najczęstsze problemy ambulatoryjnego leczenia pacjentów internistycznych (część pierwsza i druga) - lek. Klaudiusz Komor, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
11. Podstawowe zabiegi ratujące życie - lek. Edward Chrapek, specjalista chirurgii dziecięcej
12. Zaawansowane zabiegi reanimacyjne - lek. Agnieszka GorgońKomor, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
13. EKG dla lekarza praktyka – przyjemność nie obowiązek - lek.
Klaudiusz Komor, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
14. Nadciśnienie tętnicze – warsztaty dla lekarzy - lek. Klaudiusz
Komor, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
15. Warsztaty z niewydolności krążenia - dr n. med. Wojciech Jaszczurowski, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Uprzejmie zaprasza na kurs medyczny nt.
LECZENIE ZESPOŁU UZALEŻNIENIA OD TYTONIU
Organizowany wraz z Fundacją Promocja Zdrowia prof.W.Zatońskiego. Kurs będzie prowadzony przez doskonałych specjalistów. Zaliczenie
kursu i uzyskanie certyfikatu jest wymagane przez NFZ przy kontraktowaniu usług w zakresie programu „Profilaktyki chorób odtytoniowych – palenie jest uleczalne” Kurs odbędzie się dnia 29 maja 2010 r. /sobota/ o godz. 10.00 w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Błej,
ul. Krasińskiego 28. Uczestnik szkolenia otrzymuje 6 punktów edukacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października
2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/
Szczegóły oraz program kursu dostępny na stronie: www.bil.bielsko.pl

RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
GlaxoSmithKline
Uprzejmie zapraszają na kurs medyczny nt.
NOWE REKOMENDACJE LECZENIA W ZAKAŻENIACH UKŁADU ODDECHOWEGO
Program zebrania:
1. Nowe rekomendacje leczenia w zakażeniach układu oddechowego
- dr n. med. Monika Świerczyńska-Krępa, Klinika Pulmonologii Collegium Medicum UJ w Krakowie
2. Zaburzenia oddychania przez nos – jak leczyć? - dr n. med. Zbigniew Świerczyński, Szpital Chirurgii Małoinwazyjnej i Rekonstrukcyjnej
w Bielsku-Białej. Po zebraniu zapraszamy na poczęstunek w Klubie Lekarza, zebranie odbędzie się dnia 24 marca 2010 r. /środa/ o godz.
15.30, w sali wykładowej Beskidzkiej Izby Lekarskie, w Bielsku-Białej, ul. Krasińskiego 28. Uczestnik szkolenia otrzymuje 3 punkty edukacyjne
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów /Dz.U. Nr 231 poz. 2326/
Szczegóły oraz program kursu dostępny na stronie: www.bil.bielsko.pl
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SPRAWY BIEŻĄCE
OŚRODEK KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
Uprzejmie zaprasza lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej
na kurs w formie warsztatów pt.

NAJCZĘSTSZE PROBLEMY AMBULATORYJNEGO LECZENIA
PACJENTOW INTERNISTYCZNYCH

EDYCJA MAŁOPOLSKA

Kurs będzie odbywał się w formie pięciu dwugodzinnych warsztatów, odbywających się cyklicznie, co tydzień,
w godzinach popołudniowych (dogodnych dla lekarzy POZ). Będzie prowadzony przez wysokiej klasy specjalistów
z danego zakresu medycyny.
Tematy:
1. Kardiologia – „Opieka poszpitalna nad pacjentem po zawale serca i interwencjach na naczyniach wieńcowych”
– wtorek 27 kwiecień 2010 - 18.00-20.00, prowadzenie: dr n.med Wojciech Jaszczurowski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
2. Gastroenterologia – „Najczęstsze problemy gastroenterologiczne w POZ – GERD, choroba wrzodowa – Helicobacter pylori, chorzy po operacjach jelitowych” – wtorek 4 maj 2010 - 18.00-20.00, prowadzenie: lek.med. Piotr
Wosiewicz, specjalista chorób wewnętrznych, gastroenterolog
3. Pulmonologia – „Zasady terapii i różnice w leczeniu POChP i astmy oskrzelowej” – wtorek 11 maj 2010 - 18.0020.00, prowadzenie: dr n.med. Tomasz Kachel, specjalista chorób płuc, alergolog
4. Diabetologia – „Ambulatoryjne leczenie cukrzycy” – wtorek 18 maj 2010 - 18.00-20.00, prowadzenie: lek.med.
Małgorzata Potyralska, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
5. Kardiologia – „Migotanie przedsionków – leczenie, zapobieganie, terapia przeciwzakrzepowa i jej powikłania”
– wtorek 25 maj 2010 - 18.00-20.00, prowadzenie: lek.med. Klaudiusz Komor, specjalista chorób wewnętrznych,
kardiolog
Zajęcia będą prowadzone w atrakcyjny sposób, koncentrować się będą nie na podstawach naukowych, ale na praktycznej stronie leczenia
i opieki nad pacjentem – przedstawiony materiał będzie zawierał najważniejsze informacje dotyczące rozpoznawania i leczenia najczęstszych
chorób internistycznych, praktyczne schematy, odpowiemy na najczęściej zadawane pytania, rozwiążemy najczęstsze problemy.

Kurs odbywał się będzie w ZZOZ Wadowice ul. Karmelicka 5 w klubie „Piguła” Koszt uczestnictwa dla
lekarza, członka Beskidzkiej Izby Lekarskiej wynosi 100 od osoby (łącznie za cały kurs – dofinansowanie
z BIL`a) dla pozostałych lekarzy – 200 zł, Ilość miejsc ograniczona! - Decyduje kolejność zgłoszeń!
Za udział w kursie przysługuje 10 pkt. edukacyjnych. Dokładnych informacji udziela koordynator projektu Klaudiusz Komor 608 365 164

Zgłoszenia do 10 kwietnia pod numerem telefonu (33) 82 277 72 w godzinach od 9.00 do 16.00, Beskidzka Izba Lekarska ul. Krasińskiego 28, 43-300 Bielsko-Biała, wpłaty prosimy dokonywać na konto: 61 1050 1070 1000 0001 0027 2764

z dopiskiem „szkolenie poz”.
Uwaga! Kurs jest kierowany do lekarzy POZ, ale możliwy jest udział w nim wszystkich zainteresowanych lekarzy.

Lekarze Seniorzy!
Zapraszamy wszystkich Lekarzy i Lekarzy Dentystów Seniorów na spotkanie
z okazji Świąt Wielkanocy na tzw.
„Jajko”, które odbędzie się 25 marca
2010 roku o godzinie 15.00
w Klubie Lekarza
przy Beskidzkiej Izbie Lekarskiej.
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Branice, dnia 25 lutego 2010r.
SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE
CHORYCH IM KS. BISKUPA JÓZEFA NATHANA W BRANICACH

ZATRUDNI
SPECJALISTÓW PSYCHIATRÓW, LEKARZY W TRAKCIE
SPECJALIZACJI LUB CHĘTNYCH DO SPECJALIZACJI
W ZAKRESIE PSYCHIATRII ORAZ LEKARZY
NEUROLOGÓW I REHABILITACJI MEDYCZNEJ
OFERUJEMY BARDZO DOBRE WARUNKI PŁACY ORAZ MIESZKANIE
SŁUŻBOWE !
KONTAKT
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POD NUMEREM TELEFONU:
77 / 4034 302, lub 4034 307

U SENIORÓW
Dzień Myśli Braterskiej

Bielsko-Biała, 26.02.2010r.

‘’Już nigdzie nie ma munduru skauta
Zjadły go miasta,zjadły go auta...
Hej, hej, hej...Baden-Powellu
Zjadły go miasta zjadły go auta...’’
To słowa aktualnej piosenki harcerskiej...Coś w tym jest, ale to nie cała prawda...

Skauting żyje!
22 lutego od 1924 roku w ruchu skautowym jest dniem szczególnym – W tym dniu na całym świecie obchodzony jest ‘’Dzień Myśli Braterskiej’’ 22 lutego to dzień narodzin twórców Skautingu – Roberta i Olave Baden-Powell, dlatego tę date właśnie wybrano.
Dzień Myśli Braterskiej – W tym dniu także i u nas w Polsce zbierają się Harcerze na uroczystych zbiórkach w Hufcach, drużynach czy różnych kręgach... śpiewają, wspominają różne swoje harcerskie przeżycia, wracają myślami do dnia składania przyrzeczenia harcerskiego i robią często ‘’swoisty rachunek sumienia’’ np. z ostatniej części przyrzeczenia -‘’ nieść zawsze chętnie
pomoc bliźniemu...’’
Nas lekarzy szczególnie to dotyczy –służyć bliźniemu. W przyszłości napiszę więcej na temat tej szczególnej służby –‘’ Drużyn
Nieprzetartego Szlaku’’
Tegoroczny’’ Dzień Myśli Braterskiej’’ rozpoczyna uroczystości związane z 100-rocznicą powstania Harcerstwa w Polsce.
Główne - odbędą się w lecie, na Zlocie w Krakowie
W naszym ‘’Klubie Lekarza Seniora’’ już czwarty rok z rzędu, w tym czasie, odbywa się ‘’Uroczysta Wieczornica Harcerska’’
–prowadzona przez phm Józefa Ćwiertkę –mojego męża.
W tym roku 25 lutego o godzinie 15-tej. zebrała nas się spora gromada, około 30 osób. Usiedliśmy w kręgu. Kilka słów wstępu,
w tym wprowadzenie w historię uroczystości na świecie i w Polsce.
Potem rozdanie przygotowanych śpiewników i radosny, głośny śpiew naszych wspaniałych pios nek harcerskich i ludowych, przegradzany wspomnieniami z ostatniego Złazu Harcerskiego na Śląsku ze szczególnym naciskiem na relację z wieloletniej pracy 32 Drużyny Harcerskich przy Śląskiej Akademii Medycznej z dziećmi
i młodzieżą niepełnosprawną.
W obieg poszły karteczki z życzeniami związanymi z Dniem Myśli Braterskiej i piękna laurka - życzenia ze zbiorem różnych
lilijek przysłanych nam przez organizatora ostatniego Złazu Seniorów.
Następnie prowadzący zaprosił, w imieniu Seniorów Hufca Beskidzkiego, naszych Seniorów do wzięcia udziału w ciekawej
dwudniowej wycieczce „ zakopiańskim szlakiem harcerskim” która odbędzie się pod koniec kwietnia.
Na zakończenie
w splecionym kręgu na stojąco , odśpiewaliśmy – ‘’My z tą piosnką pożegnamy was’’
i naszą Modlitwę Harcerską.
Część dla ducha zakończona....a potem... jak zwykle - pani Danusia zadbała o nasze ciało, przygotowała różne smakołyki - dzięki Jej za to.
Wanda Żarnowska - Ćwiertka

„Zdrowie Publiczne”
Kształcenie w ramach procesu specjalizacji lekarzy deficytowych
specjalności tj. kardiologów, medycyny pracy i onkologii (onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, ginekologii
onkologicznej, onkologii, hematologii dziecięcej)
Ośrodek Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej
zawiadamia, że prowadzi kursy z zakresu „Zdrowie Publiczne”
w ramach projektu zgłoszonego przez Centrum Medyczne Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie współfinansowanego przez Unię Europejską.
Celem projektu jest m.in.:
- finansowanie organizacji kursów specjalizacyjnych z dziedzin onkologii, kardiologii i medycyny pracy
- dofinansowanie lekarzom kosztów uczestnictwa w kursach poprzez refundowanie poniesionych wydatków na dojazdy, wyżywienie
oraz zakwaterowanie

Terminy kursów:
Nr kursu: 1-730/1-12-018-2010 12 – 17.04.2010 r.
Nr kursu: 1-730/1-12-019-2010 13 – 18.09.2010 r.
Nr kursu: 1-730/1-12-020-2010 22 – 27.11.2010 r.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej ul. Krasińskiego 28, codziennie od godziny 9.00.
Szczegóły na stronie Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego www.cmkp.edu.pl
Zgłoszenia na kurs wyłącznie na formularzach CMKP przyjmuje: CMKP Studium Kliniczno-Dydaktyczne CMKP ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa tel./fax. 22 569 38 05
e- mail: kursy-3@cmkp.edu.pl
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SPORT LEKARZY
Sebastian Kawa Mistrzem Świata!!!
W pierwszej dekadzie stycznia sympatycy lotnictwa z całego świata śledzili na bieżąco, za pomocą wizualizacji komputerowej i przekazów telewizyjnych, zmagania światowej elity
szybowników podczas III Szybowcowych Mistrzostw Świata
w Wyścigach Szybowcowych.
Wyścigi te rozgrywa się w wysokich górach, według zasad wymuszających ostrą rywalizację. Pierwsze mistrzostwa
rozegrano w Alpach, drugie w dzikich górach N. Zelandii
a podczas tegorocznych piloci ścigali się wśród niebotycznych szczytów Andów.
Nasz reprezentant Sebastian Kawa już po raz kolejny
rozgromił konkurentów i zdobył trzeci złoty medal
w tych najtrudniejszych zawodach szybowcowych
świata.
Wspomnieć trzeba, że od 2003r. zdołał on także wywalczyć trzykrotnie tytuł mistrza świata oraz dwukrotnie mistrza Europy w klasycznych zawodach szybowcowych
a w minionym sezonie zdobył złoty medal Światowych Igrzysk
Lotniczych.
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Ma też w swym dorobku rekordy świata.
Nikt w świecie nie może się poszczycić tak wielkimi
osiągnięciami w tej pięknej dyscyplinie sportu.
Latanie w tak potężnych masywach górskich jest szczególnym wyzwaniem, gdyż uczestnicy wyścigów latają szybowcami bez silników. Imponujące są ich osiągnięcia. Dość
porównać ,że uczestnikom „Rajdu Paryż -Dakar” kilka dni zabrała przeprawa przez Andy z Argentyny do Santiago a Sebastian podczas treningu w jedno popołudnie przeprawił się
z Santiago do Argentyny, zdobył po drodze szczyt Aconcagua , i pędząc z prędkością ponad 400 km zdołał wrócić na
na kolację wigilijną.
Po ponad dwuletniej przerwie spowodowanej udziałem
w licznych zawodach sportowych Sebastian wraca do zawodu
ginekologa – położnika i ubiega się obecnie o pracę w Żywcu.
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Tomasz Kawa

