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Tamat numeru na okładkę - „Kalendarium Protestu Pieczątkowego”
Okładka koniecznie z motywem recepty i pieczątki „Refundacja do decyzji NFZ”
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SŁOWO WSTĘPNE
BESKIDZKA IZBA LEKARSKA
43-300 Bielsko-Biała, ul. Krasińskiego 28
tel.: 33 815 03 12, 812 38 86, fax: 33 822 70 17
Prezes ORL
Zyta Kaźmierczak- Zagórska

z-ca Sekretarza
Małgorzata Potyralska

Zastępcy Prezes
Beata Jarczewska-Głośnicka
Maciej Skwarna

Skarbnik
Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Sekretarz
Jolanta Firlej-Dobrzańska

Kierownik biura BIL
- kancelaria:
Joanna Bathelt
e-mail: joannab@bil.bielsko.pl
Sekretariat:
e-mail: sekretariat@bil.bielsko.pl
Katarzyna Stekla
e-mail: kstekla@bil.bielsko.pl
tel.: 33 815-03-12; 33 812-38-86
fax: 33 822-70-17
poniedziałek, środa godz. 8.00 - 16.00
wtorek, czwartek godz. 8.00 - 17.00
piątek godz. 9.00 – 17.00
Rejestr lekarzy:
Jolanta Białka
e-mail: rejestr.lek@bil.bielsko.pl
tel.: 33 815-03-12; 33 812-38-86
fax: 33 822-70-17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek godz. 9.00 – 17.00
Rejestr praktyk prywatnych:
Barbara Krywult
e-mail: rejestr.prak.lek@bil.bielsko.pl
tel.: 33 815-03-12; 33 812-38-86
fax: 33 822-70-17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 10.00 - 16.00
piątek godz. 11.00 – 17.00
Ośrodek Kształcenia Medycznego:
Urszula Hrabowska
e-mail: okm@bil.bielsko.pl
tel.: 33 822-77-72
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek godz. 9.00 – 17.00
Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej:
Teresa Misiejko, Barbara Krywult
e-mail: rzecznik@bil.bielsko.pl
tel. 33 812-48-50
poniedziałek, wtorek, środa, piątek
godz. 8.00 – 14.00
czwartek godz. 10.00 – 16.00

Członkowie Prezydium
Krystyna Małyska
Andrzej Krawczyk
Jacek Kossowski
Kancelaria Okręgowego Sądu
Lekarskiego:
Agnieszka Gryczka
33 815-03-12; 033/812-38-86
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek godz. 9.00 – 17.00
Agencja Ubezpieczeniowa:
Jolanta Kapela
e-mail: ubezpieczenia@bil.bielsko.pl
660 682 881
Lekarska Kasa Pomocy:
Maria Gryczka
e-mail: lkp@bil.bielsko.pl
tel. 33 815-03-11
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek,
piątek godz. 11.00 -16.00
Radca Prawny:
Mec. Dorota Godlewska
lekarzy przyjmuje we wtorki
w godz. 15.00-17.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Główny księgowy:
Leszek Ciosłowski
e-mail: ksiegowosc@bil.bielsko.pl
tel.:33 815-03-12; 33 812-38-86
fax: 33 822-70-17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek godz. 9.00 – 17.00
Księgowość:
Agnieszka Gryczka
e-mail: a.gryczka@bil.bielsko.pl
Czesława Kozioł
tel.: 33 815-03-12; 033/812-38-86
fax: 33 822-70-17
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek
godz. 8.00 - 16.00
piątek godz. 9.00 – 17.00

http://www.bip.bil.bielsko.pl
e-mail: bil@bil.bielsko.pl; bielsko.biala@hipokrates.org
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Koleżanki i Koledzy
Chaos panujący w ochronie zdrowia w ostatnich miesiącach nie ma precedensu w historii powojennej Polski. Nawet dziennikarze, zwykle ostro kontestujący lekarskie protesty, przyznali, że
to co zafundowała lekarzom, a przede wszystkim pacjentom, arogancja obecnej władzy godzi w podstawowe prawa obywatelskie.
Bieżący Biuletyn BIL prawie w całości poświęcamy najistotniejszym problemom dotykającym środowisko medyczne.
Biuletyn BIL dociera do Was nieco opóźniony, ze względu
na zmiany jakie nastąpiły w terminach wydania Gazety Lekarskiej, z którą wspólnie jest kolportowany. Powodem zmian było
zakończenie, w dość burzliwych okolicznościach, ponad rocznej
współpracy z koncernem wydawniczym Ringier Axel Springer.
Wspólna wysyłka Gazety Lekarskiej oraz biuletynów okręgowych
izb lekarskich wiąże się z ponoszeniem wspólnych kosztów, a zatem ograniczenie wydań pisma Naczelnej Izby wymusiło także na
nas ograniczenia, zwłaszcza, że do Koleżanek i Kolegów dotarło
specjalne wydanie Biuletynu Beskidzkiej Izby Lekarskiej w całości
poświęcone ubezpieczeniom.
Nowa ustawa refundacyjna pobiła rekordy koszmaru.
Potworek zrodzony pod przewodnictwem byłej Minister
Zdrowia Ewy Kopacz wśród innych aktów prawnych, których lawinowy wzrost ostatnio nas dotyka, ma szczególny wymiar.
Właśnie dlatego aktualny numer Biuletynu w większej
części poświęciliśmy wydarzeniom ostatnich miesięcy. Chodzi
oczywiście o „protest pieczątkowy” lekarzy i lekarzy dentystów,
który był naszą reakcją na wprowadzenie od 1 stycznia zapisów
ustawy refundacyjnej.
Styczeń upłynął głównie pod znakiem protestu lekarzy,
który przyniósł oczekiwaną zmianę ustawy o refundacji leków,
w tempie zaskakującym nawet dla wielkich optymistów.
W Ministerstwie Zdrowia rozpoczął pracę 9-osobowy zespół wyłoniony z członków Naczelnej Rady Lekarskiej. Zadaniem
Zespołu, wg uchwały NRL „jest wspólne z przedstawicielami MZ
wypracowanie niezbędnych zmian legislacyjnych przepisów regulujących system ochrony zdrowia, w szczególności przepisów
ustawy refundacyjnej, w sposób gwarantujący bezpieczeństwo
zdrowotne pacjentów oraz godne warunki wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty.”
Jako jedna z dziewięciu osób biorę udział w pracach tego
Zespołu, o kulisach prac piszę na dalszych stronach Biuletynu.
Pierwsze, bardzo medialne spotkanie negocjacyjne odbyło
się 4 stycznia br. Zaowocowało ono wydanym komunikatem, który
zapoczątkował lawinę wydarzeń zakończonych nowelizacją oprotestowanej ustawy, ale tylko w części dotyczącej art 48.
Co ciekawe, zarówno Premier jak i Minister Zdrowia we
wszystkich rozmowach wskazywali na brak możliwości szybkiej
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nowelizacji ustawy refundacyjnej. Nawet przypomnienie słynnej
ustawy o dopalaczach, która została uchwalona w ciągu jednej
nocy, było zbywane milczeniem przez Ministra. Okazało sie jednak, że w obliczu konsekwentnego protestu lekarzy i poparcia
społeczeństwa jest możliwa szybka nowelizacja. Po raz kolejny
przekonaliśmy się, że władza liczy się tylko z dobrze zorganizowanym i twardym naciskiem.
W poniedziałek 23 stycznia br. Prezydent RP Bronisław
Komorowski podpisał nowelizację ustawy o refundacji leków.
Znosi ona kary dla lekarzy, którzy niewłaściwie wypiszą receptę.
O zmianę ustawy zabiegało nie tylko środowisko lekarskie, ale
również aptekarze. Mimo poparcia sejmowej opozycji, aptekarzom
nie udało się wywalczyć zwolnienia z kar za realizację niewłaściwie
wypisanych recept. Minister Bartosz Arłukowicz przekonywał, że
ustawa realizuje najważniejszy ich postulat czyli możliwość odwołania się od niekorzystnych decyzji kontrolera NFZ.
Co jeszcze ważnego jest do zrobienia?
1. Wykreślić z ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zapisów, które ostatnio zostały wprowadzone niejako przy okazji
nowelizacji ustawy refundacyjnej, a w szczególności
•
obowiązek wpisywania na recepcie poziomu refundacji dla
leków, które mają więcej niż jeden stopień odpłatności
(przypominam, że Premier i Minister Arłukowicz deklarowali, że będzie można posługiwać się kodem ICD-10 albo
opracowane zostanie podobne rozwiązanie jak dotychczasowa litera”P”)
•
obowiązek zaznaczania przez lekarza na recepcie kodów
dodatkowych przywilejów pacjentów w zakresie refundacji

DWA SŁOWA NACZELNEGO C.D
2. Należy doprowadzić do wykreślenia przepisów ograniczających refundację leków wyłącznie do zarejestrowanych dla niego wskazań i przeznaczenia (art.6 ust 1 ustawy refundacyjnej).
Według opinii Izby wskazania medyczne oparte o aktualny
stan wiedzy powinny stanowić jedyne wytyczne dla refundacji.
Jest to jedna z najbardziej spornych kwestii, w sprawie której
Minister nie chce ustąpić!!
3. Doprowadzić do likwidacji wszystkich przepisów, które dopuszczają karanie lekarzy, w tym wypisujących leki pro auctore i pro
familia, praktykujących prywatnie, a także świadczeniodawców
za błędy w wypisywaniu recept. Obecnie zapisy te znajdują sie
np. w umowach z NFZ
4. Wykreślić z obowiązku lekarza orzekania o uprawnieniu pacjenta do refundacji.
Koleżanki i Koledzy,
Wiem, że nie wszystkie kroki podejmowane przez Samorząd są dobrze oceniane przez członków Izby. Decyzja o
zawieszeniu protestu podjęta 16 grudnia przez NRL, niewielką
większością głosów, była również dla mnie dramatyczna. Jednym
głosowaniem przekreśliliśmy budującą się jedność wszystkich
organizacji lekarskich, załamało się zaufanie do Izby i znaleźliśmy
się poza nawiasem protestu.
To co działo się później, że tak trudno było doprowadzić do
nowelizacji ustawy refundacyjnej, było w dużej mierze pokłosiem
tamtego wydarzenia.
Na koniec chciałabym bardzo serdecznie podziękować
wszystkim, których odważna postawa przyczyniła się do zmian
ustawowych.
Z koleżeńskim pozdrowieniem Zyta Kaźmierczak-Zagórska

DWA SŁOWA NACZELNEGO

Oby nauka nie poszła w las…

Drodzy Czytelnicy! Oddajemy Wam kolejny numer Biuletynu Informacyjnego, w większości
poświęcony najgorętszemu ostatnio tematowi – ustawie refundacyjnej. Przez ostatnie miesiące
ten właśnie temat rozgrzewał
opinię społeczną, od niego zaczynało się większość programów informacyjnych i przez niego zmieniały się słupki poparcia dla koalicji
rządzącej. Trudno się dziwić, łączy on w sobie dwa najbardziej
chwytne dla mediów wątki – zdrowia i pieniędzy. Tym razem jednak pomimo starań Ministerstwa Zdrowia oraz czasami wątpliwej
obiektywności mediów, sympatia większości społeczeństwa była
po stronie lekarzy. Logiczny argument – dajcie nam leczyć – przekonywał nawet najbardziej nieufnych. Było to tym łatwiejsze, że
nikt z drugiej strony sporu nie potrafił podać logicznych argumentów przeciwko naszym postulatom. I trzeba przyznać, że szeroko
zakrojony „Protest Pieczątkowy” zakończył się jednak sukcesem.
Chociaż nie osiągnęliśmy pełnego sukcesu, nie wszystkie nasze
żądania spełniono, to po raz pierwszy rząd ustąpił (pomimo, że
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wcześniej twierdzono, że nie ma mowy o ustępstwach) i to ustąpił
w pośpiechu - w nadzwyczajnym trybie przyjmując nowelizację
ustawy refundacyjnej. Oczywiście trzeba sobie zdawać sprawę,
że jest to dopiero początek walki i być może już za miesiąc, dwa,
trzeba będzie ponownie podjąć akcję protestacyjną. Jednak teraz
będzie nam łatwiej mając doświadczenie nabyte w dotychczasowym proteście.
W tym numerze zamieszczamy kalendarium protestu,
opatrzone komentarzami z różnego punktu widzenia. Zapraszamy
również do dyskusji, czekamy na Wasze opinie i komentarze (biuletyn@bil.bielsko.pl). W numerze znajdziecie również sprawozdanie
z Nadzwyczajnego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w dniach 24-25
lutego w Warszawie, i w którym wzięli udział delegaci z naszej Izby.
W ostatnich dniach jeszcze jedno zdarzenie odbiło się
szerokim echem – z prawie dwutygodniowym opóźnieniem w stosunku do wymagań ustawy Ministerstwo Zdrowia opublikowało komunikat o ilości miejsc specjalizacyjnych w trybie rezydenckim w
sesji wiosennej. Okazało się, że jest ich tym razem znacznie mniej
– 440 na całą Polskę. Oznacza to, że nawet w najpopularniejszych
dziedzinach, takich jak interna, chirurgia, anestezjologia czy kardiologia na cały Śląsk będzie tylko po 1 miejscu rezydenckim! A

w wielu dziedzinach, zwłaszcza szczegółowych (np. endokrynologii) rezydentur nie będzie wcale. Środowisko młodych lekarzy
zawrzało z oburzenia! Od dłuższego czasu, kolejni ministrowie
obiecują, że tryb rezydencki będzie podstawowym, preferowanym
sposobem specjalizacji, że co roku zostanie uruchomionych 2000
miejsc rezydenckich. W dzisiejszych realiach pozostałe tryby (czyli
oddelegowanie z etatu lub wolontariat) stają się coraz trudniej dostępne, gdyż pracodawcy zmuszeni ograniczeniami czasu pracy
coraz mniej chętnie oddelegowują swoich pracowników na staże.
Coraz głośniej mówi się luce pokoleniowej wśród specjalistów,
większość regionów kraju cierpi na ich brak. Tymczasem niedawno uczelnie medyczne ogłosiły, że w związku z wprowadzonymi

zmianami programu nauczania, wynikającymi z likwidacji stażu
podyplomowego, będą zmuszone do ograniczenia ilości przyjęć na
studia. Spowoduje to zmniejszony dopływ nowej kadry lekarskiej.
Wszystkie te działania rządu muszą doprowadzić do zwiększenia
wspomnianej luki pokoleniowej a w konsekwencji do pogorszenia standardów opieki medycznej. Nie można tego nie widzieć!
Trzeba o tym mówić głośno, licząc na opamiętanie decydentów.
Argument rządowy tłumaczący zmniejszoną ilość rezydentur jest
jeden – brak pieniędzy – czy jednak jest to rozwiązanie najbardziej
oszczędne? Przecież już wielokrotnie nauczyliśmy się, że polityka
„po nas choćby potop” nie przynosi dobrych efektów. Oby tylko ta
nauka nie poszła w las…
Klaudiusz Komor

KALENDARIUM PROTESTU
Apogeum sporu środowiska lekarskiego z Ministerstwem
Zdrowia w sprawie tzw. „ustawy refundacyjnej” przypada na przełom 2011 i 2012 roku. Cała historia ustawy zaczęła się jednak dużo
wcześniej. Spróbujmy prześledzić jak przebiegały najważniejsze
wydarzenia związane z ustawą.
8 października 2010 – Naczelna Rada Lekarska (NRL) podejmuje
swoje pierwsze stanowisko w sprawie przekazanego jej do opiniowania projektu ustawy refundacyjnej. Niestety, część zagrożeń
wynikających wtedy z ustawy nie została jeszcze zauważona
i stanowisko jest zbyt mało stanowcze – NRL opiniuje pozytywnie
„kierunek zmian” zgłaszając do całego pakietu przedstawionych
ustaw (w tym ustawy refundacyjnej) cały pakiet poprawek.
4 lutego 2011 – NRL przyjmuje kolejne stanowisko dotyczące
wspomnianej ustawy ale tym razem zdecydowanie opowiada się
przeciwko nieproporcjonalnie dużej w stosunku do wielkości winy
odpowiedzialności lekarzy za błędy w wypisywaniu recept oraz
protestuje przeciwko proponowanemu obowiązkowi weryfikacji
uprawnień i prawa do leków refundowanych pacjenta przez lekarza.
4 października 2011 – Prezydium Beskidzkiej Izby Lekarskiej,
jako pierwszej Okręgowej Izby w Polsce przyjmuje Apel w którym
zdecydowanie negatywnie wyraża się o proponowanych w ustawie
zmianach, stwierdzając, że obowiązkiem lekarza jest leczyć a nie
zajmować się weryfikacją uprawnień pacjenta do otrzymywania
leków refundowanych.
15 października 2011 – podobne stanowisko przyjmuje Konwent
Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich, następnie śladem Beskidzkiej Izby Lekarskiej swoje stanowiska przyjmują inne okręgowe
rady w tym w Krakowie i Gdańsku.
22 października 2011 – powstaje Apel do Władz RP wystosowany
przez Prezydium NRL, wzywający do wprowadzenia w trybie pilny
zmian do proponowanej ustawy.
2 grudnia 2011 – w Warszawie odbywa się nadzwyczajne posiedzenie NRL z udziałem posłów i przedstawicieli Ministerstwa (Artur
Fałek – Dyrektor Dep. Polityki Lekowej i Farmacji) – podczas
posiedzenia zostaje przyjęta uchwała rekomendująca lekarzom
powstrzymanie się od 1 stycznia 2012 od wpisywania odpłatności
na receptach poprzez umieszczanie adnotacji (pieczątki) „ Refundacja leku do decyzji NFZ”. W międzyczasie OPZZ składa do
Trybunału Konstytucyjnego wniosek o uznanie ustawy refundacyjnej za niezgodną z konstytucją. Sprawa ustawy i planowanego

protestu staje się coraz głośniejsza w mediach.
16 grudnia 2011 – na posiedzeniu NRL zjawia się Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz. Z jego wypowiedzi wydaje się przebijać chęć
do osiągnięcia kompromisu, pokazuje gotowe projekty komunikatów, które zamierza wydać (min.definicję uzasadnionych względów
medycznych), nie wyklucza ale i nie potwierdza możliwości zmian
w ustawie dotyczących paragrafu 48, zaprasza NRL do współpracy
w sprawie „monitorowania wdrażania ustawy w życie”. NRL powołuje Zespół, który ma współpracować z MZ w sprawie opracowania
zmian w ustawie. Odbywa się dramatyczne głosowanie w którym
21 członków opowiada się za zawieszeniem protestu (zwanego
już „pieczątkowym”) do czasu Nadzwyczajnego Zjazdu Krajowego
Lekarzy w lutym, 19 osób jest przeciw a 10 się wstrzymuje.
Komentarz: Klaudiusz Komor członek NRL – „ Część członków NRL dała się zwieść obietnicom i argumentom ministra
i zagłosowała za zawieszeniem protestu. Moim zdaniem była
to zła decyzja, której efektem było to, że do protestu musiało
dojść i przez pierwsze dni stycznia wypisywaliśmy recepty z
pieczątką „Refundacja leku do decyzji NFZ”. Być może gdyby
nie ta decyzja NRL ministerstwo pod presją czasu i zagrażającego protestu wcześniej ustąpiłoby i wprowadziło nowelizację
ustawy. Ponadto taka decyzja spotkała się nieprzychylnym
przyjęciem przez kolegów lekarzy i odbiła na wizerunku NRL”
Do końca roku Minister Zdrowia nie spełnia obietnic,
większość okręgowych rad lekarskich (w tym również ORL Beskidzkiej Izby Lekarskiej) rekomenduje swoim członkom rozpoczęcie protestu pieczątkowego od 1 stycznia. Podobnie postępuje
OZZL i Porozumienie Zielonogórskie. W mediach zaczyna się
gorące odliczanie do końca roku, pacjenci wykupują leki na zapas,
w aptekach powstają długie kolejki. W Beskidzkiej Izbie Lekarskiej
organizujemy konferencję prasową na której przedstawiciele ORL
BIL i samorządu aptekarskiego wyjaśniają powody protestu.
1 stycznia 2012 - rozpoczyna się „Protest Pieczątkowy” wg
niektórych źródeł wzięło w nim udział nawet 75-85% wszystkich
lekarzy. Niektóre apteki realizują recepty z pieczątkami wyłącznie
ze 100% procentową odpłatnością. Zaczyna się nasilać niezadowolenie pacjentów, którzy jednak zdecydowanie winą za zaistniałą
sytuację obciążają Ministra Zdrowia, zaczyna spadać poparcie dla
rządu.
4 stycznia 2012 – pierwsze spotkanie Zespołu NRL z przedstawi-
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cielami resortu, nadal bez przełomu. Protest popierają organizacje
lekarskie z innych krajów europy.
10 stycznia 2012 – Rada Ministrów przyjmuje projekt nowelizacji
ustawy zawierający między innymi wykreślenie kluczowego dla
nas art.48 pkt 8 nakładającego na lekarza obowiązek weryfikacji
czy pacjent jest ubezpieczony (czy posiada prawo do leków refundowanych), następnego dnia projekt trafia do Sejmu.
13 stycznia 2012 – Sejm przyjmuje nowelizację ustawy. Na
nadzwyczajnym posiedzeniu NRL w Łodzi zostaje przyjęte nowe
stanowisko, w którym co prawda NRL nie rekomenduje przybijania
pieczątek ale zaleca lekarzom wpisywanie na receptach nazw
międzynarodowych leków i niewskazywania stopnia refundacji
za wyjątkiem leków na tzw. choroby przewlekłe. Tym razem
członkowie NRL nauczeni doświadczeniem są bardzo ostrożni
w rekomendowaniu zawieszenia protestu. Jednak następnego
dnia protest pieczątkowy zawiesza Porozumienie Zielonogórskie
a kilka dni później to samo rekomenduje OPZZ. Protest podejmują
za to aptekarze, gdyż w nowelizacji nie ma korzystnych dla nich
zmian.
Czy tak zakończył się cały protest dotyczący ustawy refundacyjnej? Wydaj się, że nie. Co prawda z ustawy wycofane
zostały najbardziej niekorzystne dla nas zapisy ale nadal pozostał
tam punkt mówiący że to wskazania rejestracyjne leku decydują o
stopniu jego refundacji a nie wiedza medyczna. Ponadto wycofane
z ustawy zapisy, między innymi obowiązek weryfikacji uprawnień
pacjenta do refundacji leku i kary za źle wypisane recepty, rząd
chce nam wpisać do innych przepisów – ustawy o zawodzie lekarza i umów z NFZ. Tak więc jeszcze długa droga przed nami,
ale sukces protestu pieczątkowego napawa optymizmem, że jeżeli
utrzymamy jedność środowiska lekarskiego to możemy ponownie
wymóc korzystne dla nas zmiany.
Opracował Klaudiusz Komor,
przy wykorzystaniu informacji zawartych
w numerze zjazdowym Gazety Lekarskiej.

Drodzy Koledzy Lekarze i Lekarze
Dentyści, członkowie
Beskidzkiej Izby Lekarskiej!
Na XI Nadzwyczajnym Krajowym
Zjeździe Lekarzy pani Prezes ORL
BIL Zyta Kaźmierczak-Zagórska
została odznaczona najwyższym
odznaczeniem samorządowym „Meritus pro Medicis”.
Serdecznie gratulujemy
i jesteśmy dumni
z Naszej Pani Prezes!

stytucyjnego ponieważ, umowy te wydane są na podstawie rozporządzenia, które zostało wydane przez organ upoważniony, ale nie służy
realizacji ustawy i nie mieści się w zakresie spraw przekazanych
przez nią do uregulowania, i nie odpowiada merytorycznej treści
dyrektywnej, której wykonaniu przepisy rozporządzenia mają służyć.
Prawo stanowi, że rozporządzenie nie może uzupełniać ustawy,
a organ wydający akt wykonawczy nie może twierdzić, że wydanie
rozporządzania o danej treści było celowe czy racjonalne, mimo że
delegacja nie zawierała upoważnienia do uregulowania konkretnych
materii (P 16/09). Wszystkie podstawowe kwestie dotyczące przyszłej regulacji, zawartej w rozporządzeniu powinny być przesądzone w Ustawie.
Musimy jednak z przykrością zauważyć, że „przy okazji”
nowelizacji ustawy refundacyjnej Parlament dokonał również „podstępnej” i zaskakującej zmiany w ustawie o zawodach lekarza
i lekarza dentysty, przenosząc do niej z rozporządzenia ministra
zdrowia przepisy zobowiązujące lekarzy do wskazania stopnia refundacji leku w przypadkach, gdy jest więcej niż jeden poziom refundacji
oraz zobowiązujące lekarza do weryfikacji i zaznaczania na recepcie
szczególnych uprawnień pacjentów do refundacji leków. W ten sposób Minister złamał udzieloną publicznie obietnicę Premiera RP,
że lekarze nie będą – we wspomnianych przypadkach – określać
poziomu refundacji leku, ale oznaczą jedynie na recepcie rozpoznanie za pomocą kodu ICD-10 lub przez wskazanie litery P dla chorób
przewlekłych. Obietnice takie składał również Minister na spotkaniu w
dniu 9 stycznia w Klubie Lekarza w Warszawie
Dziwi gra nie fair rządzących wobec lekarzy i to, jak nisko
cenią oni sobie swoją wiarygodność. Tak czy inaczej, w opinii wielu
prawników, tryb uchwalenia zmian w ustawie o zawodach lekarza
i lekarza dentysty dokonanych „przy okazji” uchwalenia pilnego
projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej – jest niekonstytucyjny. OZZL przygotował w tej sprawie wniosek do TK.

przedstawicieli Porozumienia Organizacji Lekarskich zaproponowano
harmonogram dalszej akcji obrony lekarzy przed ułomnym prawem
uniemożliwiającym bezpieczne leczenie pacjentów. W przypadku
braku zmian w Ustawie Refundacyjnej, Rozporządzeniach MZ oraz
Umowach stosowanych przez NFZ z lekarzami świadczeniodawcami
zgodnych z postulatami środowiska lekarskiego od dnia 1 kwietnia
2012 roku lekarze nie będą wpisywać na recepcie kodu uprawnień
dodatkowych pacjenta oraz numeru oddziału wojewódzkiego NFZ
oraz określać taksacji jakichkolwiek leków. Na awersie w miejscu
przeznaczonym na wpisywanie taksacji leku umieszczać będą kod
ICD-10 choroby do leczenia której zaordynowany jest lek, a na rewersie recepty umieszczać będą pieczątkę o treści

Oświadczam, że posiadam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

........................
data

k o d u p ra w n i eń

...............................

podpis pacjenta lub osoby uprawnionej

Oświadczam, że posiadam uprawnienia dodatkowe.

...............................

podpis pacjenta lub osoby uprawnionej

Wzór recepty

W przypadku dalszego ignorowania
naszych postulatów od 1 lipca 2012
roku lekarze w całej Polsce wypisywać będą leki na recepcie według
przygotowanego przez lekarzy wzoru:

Recepta

Świadczeniodawca

Pacjent

PESEL

Rp
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Co dalej.

Wydaje się, że jedyną drogą do realizacji celu ”My leczymy, Oni refundują” jest wspólne dalsze działanie środowiska.
Równolegle podejmowane są akcje polegając na uświadamianiu
Rządzącym bezprawności ich działania poprzez kierowanie poszczególnych spraw do trybunału konstytucyjnego. Na spotkaniu

d a n e i d e n t. i p o d p i s l e k a rz a
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Oświadczam, że posiadam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

........................
data

k o d u p ra w n i eń

...............................

podpis pacjenta lub osoby uprawnionej

Oświadczam, że posiadam uprawnienia dodatkowe.

...............................

podpis pacjenta lub osoby uprawnionej

Komentarz ze strony OZZL: (autorstwa Piotra Watoły, członka Zarządu Krajowego OZZL, Członka ORL BIL)
My Leczymy, Oni Refundują.

Od pierwszych dni 2012 roku mieliśmy, a właściwie nadal
mamy do czynienia z większym lub mniejszym chaosem wywołanym
wprowadzeniem w życie przepisów Ustawy Refundacyjnej. Postępowanie lekarzy wypisujących recepty na leki refundowane, zwane
często „protestem pieczątkowym” w ogromnej większości wynikało
nie tyle z protestu ile z konieczności racjonalnego dostosowania się
do narzuconych im nieracjonalnych warunków. Koledzy Lekarze nie
wpisywali na recepcie numeru oddziału NFZ co oznaczało, że nie
wskazywali czy pacjent jest objęty ubezpieczeniem czy nie. Zachowanie to wynikało nie jak twierdził Pan Minister i aptekarze z lenistwa
lecz z faktu, że w Polsce nie ma żadnego pewnego dokumentu potwierdzającego fakt ubezpieczenia. Błąd w tym zakresie, również nie
z winy lekarza, powodował, iż lekarz musiał płacić za leki, które
otrzymał pacjent. Na receptach nie wpisywaliśmy również poziomu
refundacji leków. Określanie stopnia refundacji w oparciu o Charakterystyki Produktów Leczniczych oraz zmieniające te wskazania Obwieszczenia Ministra Zdrowia, które maja się ukazywać nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące było i jest nadal praktycznie nie możliwe do
wykonania poprawnie przez lekarzy wypisujących duże ilości leków.
Ominięciem tego zapisu jest stosowanie nazw międzynarodowych.
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Dla lekarzy ma to podwójne znaczenie i daje podwójną korzyść.
Przede wszystkim pozwala „wymknąć się” z pułapki zarejestrowanych
wskazań i CHPL (charakterystyk produktu leczniczego), bo wskazania rejestracyjne i CHPL dotyczą konkretnych wyrobów konkretnych
producentów, a nie substancji leczniczej określonej nazwą międzynarodową. Jednocześnie stosowanie nazw międzynarodowych jest
jak najbardziej dozwolone prawnie. Po drugie lekarz nie jest w stanie
określić dla leku wskazanego nazwą międzynarodową kwoty refundacji, ponieważ odnosi się on tylko do konkrektnych preparatów. Oczywiście zewnętrznie najbardziej widocznym przejawem protestu była
pieczątka o treści REFUNDACJA DO DECYZJI NFZ, która pokazała
jak dużo może osiągnąć nasze środowisko jeżeli zjednoczy się wokół
wspólnej sprawy. Ocenia się, że w szczytowym okresie w proteście
brało udział około 85% lekarzy uprawnionych do wypisywania recept.

Co osiągnęliśmy.

Sejm RP przyjął poprawki do Ustawy refundacyjnej, które
uchyliły art. 48. ust. 8, czyli zniosły niekonstytucyjną pozasądową
procedurę karania lekarzy za niezawinione błędy. Niestety zapisy te
pozostały nadal w umowach zawartych przez lekarzy i świadczeniodawców z NFZ.
W tej sprawie jest przygotowany wniosek do Trybunału Kon-

XI Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy 24-24.02.2012 Warszawa
Powodem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu była początkowo
chęć przedstawienia i przedyskutowania zagadnień kształcenia
przed i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, potrzeba
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Naczelnej Komisji
Rewizyjnej, oraz dostosowania uchwał NRL (głównie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, regulaminów wewnętrznych
rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów lekarskich), do
ustawy o izbach lekarskich z 2.12.2009.
W programie zjazdu znalazła się też uroczystość wręczenia odznaczeń „Meritus pro Medicis”, a przede wszystkim omówienie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia i dyskusja nad proponowanymi
w czasie Zjazdu projektami uchwał, stanowisk i apeli.
Można było przewidzieć, że najwięcej emocji będą wyzwalały
wydarzenia ostatnich miesięcy sprowokowane przyjęciem tzw.
pakietu ustaw zdrowotnych Pani Minister Ewy Kopacz, głównie
ustawy refundacyjnej.
Dokładną relację ze Zjazdu przeczytamy w „Gazecie
Lekarskiej”, dlatego ograniczę się do kilku własnych refleksji

i najważniejszych według mnie wydarzeń..
Dobrze spisali się delegaci na Krajowy Zjazd. Przyjechało 388 Kolegów i Koleżanek co stanowiło 82% delegatów, a w drugim dniu
obrad też nie było żadnych problemów z uzyskaniem quorum.
Część oficjalną otworzył Prezes NRL , Maciej Hamankiewicz.
Wprowadzono sztandar NRL i odśpiewano Hymn Polski
Przywitano wielu zaproszonych gości ,wśród których znaleźli się:
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego- Jerzy Buzek, Minister
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Zdrowia- Bartosz Arłukowicz, Rektor Uniwersytetu Medycznego
w Warszawie - Prof. Marek Krawczyk, Sekretarz Generalny Światowego Stowarzyszenia Lekarzy - Otmar Klojber, przedstawiciele
samorządów lekarskich: z Czech, Słowacji oraz Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich we Lwowie. Zaproszono też Panią Prezes Samorządu Adwokackiego, Panią Senator Prof. Alicję Chybicką,
OZZL reprezentował Krzysztof Bukiel (również delegat na Zjazd),
a Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski.
Nie został zaproszony Prezes NFZ, wobec arogancji i braku jakiejkolwiek chęci współpracy z naszym samorządem.
Z prawdziwą przyjemnością wysłuchaliśmy Prezesa NRL, który
miał bardzo merytoryczne wystąpienie na temat kalendarium
wydarzeń od lutego 2011r, kiedy to wyraziliśmy sprzeciw wobec
niekorzystnych dla nas zapisów w projekcie ustawy refundacyjnej, aż do ostatniego spotkania Zespołu ds. Współpracy z Min.
Zdrowia w dniu 21.02.2012. Przedstawił też aktualną sytuację
w ochronie zdrowia, podkreślając najważniejsze dla nas problemy
i stanowisko NRL w tych sprawach.
Prof. Jerzy Buzek podkreślał jak dobrą opinią cieszą się polscy
lekarze pracujący w krajach Unii, przypominał początki reformy
w ochronie zdrowia i późniejsze złe decyzje w 2002 r. za rządów
lewicy.
Bartosz Arłukowicz mówił o trudnych rozmowach w sprawie ustawy refundacyjnej, odmiennych poglądach, ale i gotowości
do dialogu w każdej sprawie, co spotkało się z ripostą Prezesa
NRL, który przypomniał, że na wtorkowym posiedzeniu Minister był
obecny, ale w innej sali i nie brał udziału w rozmowach. Delegaci
zareagowali gwizdami i „buczeniem:” na słowa Ministra.
Otmar Klojber mówil o 2 zagrożeniach jakie przed nami stoją t.j.
komercjalizacji i presji polityków. Wspomniał, że organizacje medyczne są atakowane na całym świecie. Zagrożona jest autonomia
i niezależność zawodu lekarza. „Musimy przekonywać pacjentów
o naszych racjach.”.Na koniec pogratulował nam zaangażowania
w Stałym Komitecie Lekarzy europejskich, którego Prezesem jest
Konstanty Radziwiłł.
Spodobały nam się też poglądy Prof. Milana Draguli, Prezydenta Słowackiej Izby Lekarskiej, który swoje krótkie wystąpienie zakończył słowami: „Bez polityków świat przeżyje - bez lekarzy
umrze”.
Bardzo gorąco przywitali delegaci Krzysztofa Bukiela, który w swoim wystąpieniu na koniec poinformował, że OZZL proponuje nowy
wzór recepty, na której pacjent będzie składał podpis, co będzie
równoznaczne z potwierdzeniem prawa do ubezpieczenia.
Wśród 10 lekarzy uhonorowanych najwyższym odznaczeniem, które może otrzymać lekarz ‘Meritus Pro Medicis’ znalazła
się nasza Prezes Zyta Kazimierczak-Zagórska, która na koniec
uroczystości podziękowała w imieniu wszystkich nagrodzonych za
ten zaszczyt.
W Prezydium Zjazdu , jako V-ce Przewodnicząca zasiada-
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ła jedna z delegatów BIL - Krystyna Szyrocka-Kowalczyk.
Ciekawy był wykład inauguracyjny Profesora Marka Szczepańskiego -”Lekarz nowoczesny-szkic do portretu psychosocjologicznego” prezentujący dekalog cnót lekarza i rozwijający kolejno
poszczególne z nich. Zakończył cytatem z Szekspira: ”Jedni przez
grzech się wznoszą, inni przez cnotę upadają”.
Dużą część Zjazdu poświęcono zagadnieniom kształcenia
przed i podyplomowego, zwłaszcza w aspekcie rezygnacji ze
stażu podyplomowego i konieczności uwzględnienia tego faktu
w nowych programach studiów medycznych. We wszystkich wypowiedziach podkreślano potrzebę dodatkowych środków finansowych, by zrealizować większą liczbę zajęć praktycznych.
W drugim dniu Zjazdu Maciej Hamankiewicz kontynuował
temat aktualnej oceny sytuacji w ochronie zdrowia odnosząc ją do
postulatów samorządu.
Przedstawił listę spraw wymagających pilnego uregulowania w tym
przede wszystkim nowelizację ustawy refundacyjnej. Zbiorczy dokument przedstawiający omawiane sprawy zostanie przekazany
Ministrowie Arłukowiczowi.
Później delegaci wysłuchali omówienia wyników LEP,
LDEP i egzaminów specjalizacyjnych.
Przez długi czas zatrzymano się nad propozycjami Min.
Zdrowia dotyczącymi kształcenia specjalizacyjnego i umiejętności,
nad uznawaniem kwalifikacji w świetle przepisów Unii Europejskiej
oraz nowym modelem szkolenia specjalizacyjnego.
Zaprezentowano badania dotyczące opinii środowiska lekarskiego
na temat kształcenia podyplomowego.
Po zakończeniu tej części obrad wywiązała się dyskusja w toku
której delegaci odnosili się do przedstawionych treści. Wszystkie
zatwierdzone uchwały znajdą się w kolejnym numerze Gazety
Lekarskiej.
Przeprowadzono wybory uzupełniające do Naczelnej
Komisji Rewizyjnej w trybie tajnym. Członkami Naczelnej Komisji
Rewizyjnej zostali: lek. dentysta, Jacek Kotuła, lekarz Barbara
Kędzierska, lekarz Janusz Orzelski.
Zjazd przeprowadzono sprawnie. Delegaci wytrwali do końca.
Jedynie muszę odnieść się krytycznie do hałasu na sali, który raził
szczególnie wówczas, gdy wręczano odznaczenia „Meritus Pro
Medicis”. Może gdyby pojedynczo przywoływano odznaczonych
lekarzy panowałaby atmosfera większego skupienia czego przecież wymagała tak podniosła uroczystość.
Szczególnie pierwszy dzień Zjazdu i wizyta Ministra Zdrowia cieszył się dużym zainteresowaniem mediów, które przeprowadzały
liczne wywiady i zadawały mnóstwo pytań. Prawie natychmiast
znalazła się w mediach wiadomość, że Zjazd zdecydował skierować do Trybunału Konstytucyjnego zapisy ustawy refundacyjnej.
Opracowanie: Aniela Ptak

Komunikat Komisji Stomatologicznej BIL- Informacje podawane do publicznej wiadomości

Komisja Stomatologiczna BIL zauważa wiele nieprawidłowości w tym temacie, w związku z tym przypomina, że informacje podawane do publicznej wiadomości muszą być zgodne z zasadami ustawy o zawodzie lekarza i kodeksem etyki
lekarskiej. Nie mogą zawierać porównywania umiejętności czy kwalifikacji lekarzy
dentystów zapewniających opiekę stomatologiczną z innymi lekarzami dentystami.
W załączeniu : Uchwała NRL z dnia 25 04 1998

Komunikat Komisji Stomatologicznej BIL
O Wyrobach Medycznych wykonywanych w pracowniach techniczno - dentystycznych

W dniu 18 09 2011 weszła w życie ustawa o wyrobach medycznych wydana przez Ministerstwo Zdrowia. Wyroby takie , jak protezy dentystyczne, aparaty ortodontyczne klasyfikowane są jako wyroby klasy IIb. Do wyrobów tych wykonanych
na zamówienie dołącza się oświadczenie wytwórcy czyli technika dentystycznego
o zgodności z wymaganiami zasadniczymi wyrobu.
Oświadczenie, czy też certyfikat dla wyrobu winno zawierać, co najmniej następujące informacje:
1. Nazwę i adres wytwórcy
2. Dane umożliwiające identyfikację wyrobu medycznego.
3. Oświadczenie, że dany wyrób med. przeznaczony jest dla użytku określonego pacjenta
4. Nazwisko lekarza zlecającego pracę na zamówienie
5. Szczególne właściwości wyrobu.
6. Oświadczenie, że wyrób med. jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi.
7. Opis materiałów z których wykonano wyrób med. oraz technologię wytworzenia.
Dokumentacje sporządza się w 3 egzemplarzach, dla lekarza, pacjenta ,oraz technika dentystycznego.
Lekarze dentyści winni w świetle tych przepisów bezwzględnie wymagać, aby technicy sporządzali i przekazywali im omawiane powyżej certyfikaty.
Należy je przekazać pacjentowi, nawet , jeżeli pacjent tego wyraźnie nie żąda.
Zapewnia to lekarzom większe bezpieczeństwo w przypadku ewentualnych roszczeń ze strony pacjentów. Z drugiej strony jest spełnieniem obowiązku wynikającego z przepisów ustawy, która dodatkowo zawiera przepisy karne przewidujące
sankcje w postaci grzywny, a nawet kary ograniczenia lub pozbawienia wolności.
Opr.przew.Kom.Stom.BIL Alojza Warchał

wykonywaniu czynności zawodowych.
W dobrowolnym i obowiązkowym OC przypisano lekarzy wg grup specjalizacji
w zależności od faktycznie wykonywanych czynności medycznych. W odniesieniu
do lekarzy dentystów należymy do II grupy ryzyka, z wyłączeniem specjalistów chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowo - twarzowej, którzy należą do I grupy
ryzyka, w związku z tym wysokość składki jest zróżnicowana.Jako lekarze dentyści
jesteśmy ubezpieczeni na sumę gwarancyjną jednego zdarzenia 70 tys. Euro i 350
tys. Euro na wszystkie zdarzenia. Jesteśmy ubezpieczeni jeszcze do końca lutego,
a potem składka za ten okres 2/12 będzie doliczona do OC obowiązkowego. W
lutym na stronie internetowej BIL będzie podana suma ubezpieczenia/ubezpieczenia@bil.pl/. Do ubezpieczenia obowiązkowego, dodajemy ubezpieczenie dobrowolne, które jest niezbędne przy prowadzeniu gabinetów, obejmuje ono uszkodzenia
na mieniu i zdrowiu. Wszelkich informacji dotyczących ubezpieczenia udziela
w naszej Izbie p. Jolanta Kapela tel. 660 682 881				
Opr.lek dent. Alojza Warchał

Komunikat Komisji stomatologicznej Bil
Przekazujemy procedury uzgodnione przez przedstawicieli Komisji Stomatologicznej z NFZ
I. PROCEDURY I SPOSOBY ICH SPRAWOZDAWANIA
UZGODNIONE NA SPOTKANIU 6.06.2011
23.1601 - konieczne jest określenie w sprawozdaniu ćwiartki całego uzębienia,
której dotyczy zabieg: 10,20,30,40. Jednocześnie ustalono, że określenie „łuk
zębowy” jest pojęciem anatomicznym i obowiązuje niezależnie od ilości zębów
w nim się znajdujących.
23.1611 - wszystkie zabiegi oznaczać kodem umiejscowienia 00, ( oznacza całość
jamy ustnej).
23.1006 - maksymalna krotność świadczenia wynosi 8 ćwiartek w całym uzębieniu
( tzn. 4 ćwiartki w każdym łuku). Całość jamy ustnej - 00; łuk górny 01; łuk dolny 02
. Należy dopisać także ,które zęby.
23.1008 - za każdy impregnowany ząb mleczny (maksymalnie 20).
23.2406 - kontrola aparatu ortodontycznego osobno górnego i dolnego po 12 razy
w ciągu 12 miesięcy.
23.1810 - mała rana - oznaczyć w której połówce wykonany jest zabieg :
10,20,30,40 lub 01,02.
23.1812 - duża rana -umiejscowienie 01,02.
23.1815 - oznaczenie wszystkich zębów (mlecznych i stałych) ,w szczęce lub
żuchwie: 01 i 02 względnie 10,20,30,40.
23.1608 - kiretaż - oznaczenie: 10,20,30,40 (niezależnie od ilości zębów w danej
ćwiartce).

II. WYKAZ PROFILAKTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ STOMATOLOGICZNYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO
UKOŃCZENIA 19 ROKU ŻYCIU - ŚWIADCZENIA OBOWIĄZUJĄ W DANYM ROKU ŻYCIA.

Przedstawiciele naszej izby na posiedzeniu komisji stomatologicznej

Komunikat Komisji Stomatologicznej BIL
W sprawie ubezpieczeń OC lekarzy dentystów

Ubezpieczenia OC lekarzy dentystów reguluje rozporządzenie Ministra
Finansów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Rozporządzenie dotyczy lekarzy pracujących w zakładzie opieki zdrowotnej,
w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki
lekarskiej lub grupowej praktyki lekarskiej.Ubezpieczenie OC obowiązkowe obejmuje odpowiedzialnością cywilną lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód
na terytorium RP za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego , które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej przy

23.15011 – dziecku przysługują maksymalnie 2 wypełnienia na jednej wizycie
w zębie mlecznym.
23.0102 – badanie kontrolne 3 razy w ciągu 12 miesięcy, niekoniecznie w odstępach 4 - ro miesięcznych.
23.1503 – maksymalnie 2 wypełnienia na jednej wizycie w jednym zębie .
23.1106 – maksymalnie jeden opatrunek leczniczy na jednej wizycie, w jednym
zębie.
23.1201 – trepanacja – można rozliczać 1 raz w jednym zębie.

III. PACJENTOWI PRZYSŁUGUJE
PROTETYCZNE RAZ NA 5 lat

UZUPEŁNIENIE

Obowiązki pracowni techniczno - dentystycznych w świetle ustawy
o wyrobach medycznych
Pracownia w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej
zobowiązana jest do zgłaszania do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wszelkich wyrobów
wykonywanych w pracowniach np. takich jak protezy dentystyczne, aparaty
ortodontyczne, korony, mosty protetyczne itp. Obowiązek ten dotyczy każdego wykonanego wyrobu po dacie 18 09 2010. Należy wykonać dla każdego
wyrobu procedurę oceny zgodności i przygotowania odpowiedniego oświadczenia. W zależności od rodzaju wyrobu istnieje konieczność dodatkowej
dokumentacji i instrukcji, o ile jest ona wymagana dla dla danego produktu.
Wyroby medyczne zgłoszone do urzędu rejestracji muszą posiadać odpowiednie kody.
			
Opr.lek.dent. A.Warchał

BIULETYN INFORMACYJNY
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UCHWAŁY

OGŁOSZENIA
Komunikat Komisji stomatologicznej BIL
O szkoleniach.

Na mocy ustawy wszyscy lekarze dentyści zobowiązani są do ustawicznego kształcenia. Komisja Stomatologiczna BIL organizuje co miesiąc szkolenia dla
Państwa na terenie BIL, na których można zdobyć punkty edukacyjne. Apelujemy
o liczne uczestnictwo, gdyż ilość zdobytych punktów będzie podliczana przez Izby
Lekarskie i brana pod uwagę przy następnym kontraktowaniu świadczeń przez
NFZ. Trwa dyskusja na posiedzeniach Komisji Stomatologicznej NRL w Warszawie na temat ilości punktów koniecznych w celu spełnienia obowiązku ustawy o
ustawicznym kształceniu. Część wykładów dla stomatologów odbywa się z dopłatą, gdyż koszty szkolenia przekraczają środki przeznaczone dla potrzeb Komisji
Stomatologicznej. Koszt jednego wykładu waha się w granicach od 2000 zł do 4000
zł. Z naszej strony będziemy się starać o większy sponsoring firm, aby zminimalizować te koszty.Tymczasem serdecznie zapraszam na nasze szkolenia, które, jestem
głęboko przekonana będą samą korzyścią dla Państwa pracy zawodowej.
Opr.lek.dent Alojza Warchał

Eskulap pod żaglami – rejs morski lekarzy z „Kapitanem Borchardtem”
Okręgowa Izba Lekarska w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że jest jeszcze kilka miejsc na organizowane rejsy:

Rejs 1 - 15.04. – 24.04.2012 r. Villefranche (Monte Carlo) – Baleary - Barcelona
Rejs 2 - 25.04. – 04.05.2012 r. Barcelona – Melilla – Baleary –
Malaga
Nowy a jednocześnie najstarszy polski żaglowiec łączący w sobie tradycję
i nowoczesność zaprasza na pokład. W niepowtarzalnej atmosferze historycznego
szkunera, gdzie pielęgnuje się najcenniejsze wartości polskiej kultury morskiej
można przeżyć wielką, żeglarską przygodę w komfortowych warunkach. Proponujemy alternatywną formę wypoczynku poprzez czynne uczestniczenie w codziennym
życiu załogi żaglowca, można zdobyć umiejętność stawiania żagli, pracy przy linach,
sterowania statkiem, zgłębić tajniki sztuki nawigacji (tradycyjnej i elektronicznej) - i
poznać życie na żaglowcu w najbezpieczniejszej jego formie, pod czujnym okiem
wykwalifikowanej załogi.
Szczegółowe informacje oraz zapisy - biuro Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej
Górze,

tel. 68 3207900, kom. 504249333 lub e-mail:
zielona.gora@hipokrates.org

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. zaprasza w dniach 11-12 maja 2012 roku do udziału
w IV Międzynarodowym Sympozjum Rehabilitacji
Onkologicznej i Limfologii
Problematyka IV Międzynarodowego Sympozjum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii poświęcona będzie w szczególności nowoczesnym metodom fizjoterapii w rehabilitacji onkologicznej, rehabilitacji w opiece paliatywnej, aktualnym
doniesieniom dotyczącym etiologii, diagnostyki oraz leczenia obrzęków, a także
znaczenia prewencji i psychologii w onkoterapii.
Przedyskutowanie nowoczesnych metod profilaktyki, diagnostyki i leczenia stosowanych w kompleksowej rehabilitacji onkologicznej z udziałem wybitnych
wykładowców i zaproszonych gości, a następnie wypracowanie wniosków oraz
założeń terapeutycznych opartych na aktualnie dostępnej wiedzy naukowej, stać
się może istotnym elementem rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju.
Zaproszenia na Sympozjum skierowane są do lekarzy, fizjoterapeutów, psychologów i pielęgniarek oraz studentów.
Za udział w Sympozjum przysługuje 10 punktów edukacyjnych (na podstawie
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 października 2004 roku w sprawie
sposobów dopełniania obowiązków doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów Dz. U. Nr 231 poz.2362).
Serdecznie zapraszamy do zgłaszania prac w terminie:
- do dnia 2 marca 2012 roku streszczenia
- do dnia 25 marca 2012 roku referaty, przygotowane zgodnie z kryteriami wydawniczymi dostępnymi na stronie www.uzdrowisko-ustron.pl w zakładce Aktualności.
Zakwalifikowane przez Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Marka Woźniewskiego prace będą opublikowane w recenzowanym, punktowanym periodyku
naukowym.
Z przyjemnością informujemy, że udział w pracach Komitetu Naukowego
potwierdzili: dr Irena Dyner – Jama, prof. Krystyna Księżopolska - Orłowska, dr
Jadwiga Pyszkowska, prof. Andrzej Bochenek, prof. Paweł Buszman, dr hab. Jacek
Durmała, dr Krzysztof Gieremek, dr Marek Kiljański, dr Kazimierz Łukawiecki, prof.
Waldemar L. Olszewski, dr Marc Peignier, prof. Aleksander Sieroń, prof. Jan Szczegielniak, prof. Andrzej Szuba, prof. Zbigniew Śliwiński.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n.med. Dariusz Luboń

Organizator:
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A. NZOZ „Uzdrowisko-Ustroń”, ul. Sanatoryjna 1, 43-450 Ustroń
Więcej informacji na www.uzdrowisko-ustron.pl
lub pod numerem 33 / 856 56 65

1. Zamech Czocha - Drezno - Szwajcaria Saksońska (maj)
2. Szlak Piastowski: Gniezno - Żnin - Poznań - Ostrów
Lednicki (wrzesień)
Informacje można otrzymać w każdy czwartek miesiąca
w Klubie Lekarza BIL

od 15.00-17.00 pod nr tel. 33/ 812 38 11.
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w sprawie: przyznania środków finansowych
na zakup nowej jednostki wraz
z oprogramowaniem na stanowisko kadrowo-płacowe oraz na wymianę
zużytych urządzeń wskazujących
na stanowiskach księgowy i ubezpieczenia
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
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej postanawia przyznać środki finansowe na zakup nowej jednostki wraz z oprogramowaniem
na stanowisko kadrowo-płacowe oraz na wymianę zużytych urządzeń
wskazujących na stanowiskach księgowy i ubezpieczenia w łącznej
kwocie 4.050,- zł /słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt złotych/ brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 53/VI/2012
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2012 roku

STANOWISKO
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie: ustawy refundacyjnej.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyraża
głęboką dezaprobatę z powodu zawieszenia przez Naczelną Radę
Lekarską uchwały dotyczącej protestu związanego z wejściem w życie
tzw. „ustawy refundacyjnej”.
Uważamy, że Naczelna Rada Lekarska powinna niezwłocznie dołożyć
wszelkich starań w celu nowelizacji wyżej wymienionej ustawy.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
wyraża solidarność z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy
i Porozumieniem Zielonogórskim w sprawie oprotestowania zapisów
ustawy refundacyjnej i rozporządzenia dotyczącego
wystawiania recept lekarskich.
Uważamy, że stan prawny obarczający odpowiedzialnością finansową za
tzw. Nienależną refundację wyłącznie lekarz i aptekarza,
jest naruszeniem praw obywatelskich.
W obecnej sytuacji prawnej, zarówno postępowanie zgodne
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia , jak i podjęcie protestu jest dla
lekarza ryzykowne prawnie i finansowe:
- wypisanie recepty z pieczątką „REFUNDACJA DO DECYZJI NFZ” skutkuje 100% odpłatnością dla pacjenta, a w razie kontroli NFZ możliwością
odebrania lekarzowi prawa wypisywania recept na rok,
- wypisanie recepty bez oznaczeń uprawnienia pacjenta lub bez określenia
poziomu refundacji leku, pozwala aptekarzowi poprawić receptę i pacjent
może wykupić lek z refundacją, ale znowu w razie kontroli NFZ lekarz
może utracić prawa wypisywania recept na rok,
- w przypadku wypisywania recept zgodnie z wymogami rozporządzenia
lecz z błędnie określona stawką refundacji lub uprawnieniem pacjenta
skutkiem będzie odpowiedzialność finansowa lekarza za tzw.
nieuzasadnioną refundację.
Mimo przedstawionego ryzyka Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
rekomenduje PT. lekarzom i lekarzom dentystom zrzeszonym
w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej poparcie protestu w formie wypisywania
recept z pieczątką „REFUNDACJA DO DECYZJI NFZ”.

w sprawie: przyznania środków finansowych na remont Klubu Lekarza
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

Prezes Zarządu
Marcin Kołtun

Klub Lekarza Seniora przy Beskidzkiej
Izbie Lekarskiej
organizuje wycieczki w 2012 roku:
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UCHWAŁA NR 42/VI/2012
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 20 stycznia 2012 roku

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej postanawia
przyznać środki finansowe na remont Klubu Lekarza
w kwocie 4.000,- zł /słownie: cztery tysiące złotych/ brutto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 75/VI/2012
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 3 lutego 2012 roku
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zainstalowanie
nowych opraw zewnętrznego oświetlenia budynku
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala się, co następuje:
§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
postanawia przyznać kwotę 1.250,- zł /słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych/ brutto na zainstalowanie nowych opraw zewnętrznego
oświetlenia budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej
z dnia 20 grudnia 2011 roku
do Naczelnej Rady Lekarskiej
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby
Lekarskiej apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej, aby nie
zaprzestała działań w kierunku zmiany zapisów w ustawie
refundacyjnej.
Zaproponowana przez Ministra Zdrowia w dniu 16
grudnia, podczas posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej,
formuła wspólnego komunikatu Ministra Zdrowia i Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego dwóch ważnych
kwestii:
- ustalenia uprawnień do refundacji na podstawie złożonego
oświadczenia
- stwierdzenie, że „względy medyczne” są zachowane,
gdy lekarz w dokumentacji medycznej wpisze rozpoznanie
choroby, nie stanowi gwarancji bezpieczeństwa dla lekarza
i lekarza dentysty.
Lekarz powinien zajmować się leczeniem pacjenta, a nie
poszukiwaniem sposobu na ustalenie stopnia należnej
refundacji.
Uważamy, że wpisanie litery „P” w przypadku choroby
przewlekłej powinno przesądzać o stopniu refundacji lub
całkowitej bezpłatności.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 857/VI/2011
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2011 roku
w sprawie: powołania Komitetu Organizacyjnego XXX Okręgowego Zjazdu
Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej
Na podstawie art. 23 pkt 1 oraz ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U.
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej powołuje Komitet
Organizacyjny XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby
Lekarskiej w następującym składzie:
kol. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
kol. Beata Jarczewska-Głośnicka
kol Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
kol. Jolanta Firlej-Dobrzańska
kol. Małgorzata Potyralska
kol. Maciej Skwarna
kol. Jacek Kossowski
kol. Grzegorz Kołodziej
kol. Klaudiusz Komor
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 819/VI/2011
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2011 roku
w sprawie: ustawy refundacyjnej.
Na podstawie art. 25 pkt 3 oraz 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o
izbach lekarskich
/Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm./ w związku z ustawą z dnia 12
maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696)
uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej uważa, że
zadaniem lekarza
i lekarza dentysty jest postawienie diagnozy, ocena stanu zdrowia i
wprowadzenie prawidłowej i skuteczne terapii, nie jest zadaniem lekarza
decydowanie o warunkach
i stopniu refundacji pacjentowi kosztów leczenia przez instytucje
ubezpieczeniowe
i uprawnione organy państwa.
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej rekomenduje, aby
każdy lekarz
i lekarz dentysta po 01.01.2012 r. powstrzymał się od orzekania czy
pacjentowi należy się recepta refundowana poprzez zamieszczenie na
wystawianej recepcie adnotacji: refundacja leku do decyzji NFZ.
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej apeluje do
wszystkich lekarzy
i lekarzy dentystów o powstrzymanie się od podpisywania nowych umów
na refundację leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
i wyrobów medycznych z NFZ do czasu zmiany ustawy refundacyjnej
przez Sejm.
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej uważa, że ustawa
refundacyjna w obecnym kształcie jest nie do przyjęcia i należy ją odrzucić
w całości.
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej rozdysponuje
wśród lekarzy i lekarzy dentystów wzorzec pieczątki o treści: Refundacja
leku do decyzji NFZ.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA
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UCHWAŁA NR 820/VI/2011
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 858/VI/2011
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2011 roku

w sprawie: terminów posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej
Izby Lekarskiej w roku 2012.
Na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U.
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

w sprawie: przyznania środków finansowych na zakup pieczątek
o treści „REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ”
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

§1

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej ustala terminy
posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej w roku 2012:
20 stycznia, 17 lutego, 16 marca, 27 kwietnia, 25 maja, 29 czerwca.

Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej przyznaje środki finansowe na zakup pieczątek o treści „REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI
NFZ” do kwoty 1.500,- zł /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/ brutto.

§2

§2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 856/VI/2011
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 9 grudnia 2011 roku

UCHWAŁA NR 860/VI/2011
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2011 roku

w sprawie: zwołania XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej
Izby Lekarskiej

w sprawie: wyrażenia zgody na zakup preparatu uszczelniającego układ
centralnego ogrzewania w budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U.
Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala się, co następuje:

§1
Zwołuje się XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
Beskidzkiej Izby Lekarskiej na dzień 31 marca
2012 roku na godz. 9.00 w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej
w Bielsku-Białej przy ul. Krasińskiego 28.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
wyraża zgodę na zakup preparatu uszczelniającego układ centralnego
ogrzewania w budynku Beskidzkiej Izby Lekarskiej za kwotę 1.500,- zł /
słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/ netto.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

w sprawie: zmiany terminu Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala się, co następuje:
§1

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

UCHWAŁA NR 816/VI/2011
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2011 roku

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

W związku ze zwołaniem Nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady
Lekarskiej w dniu 2 grudnia 2011 r. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Beskidzkiej Izby Lekarskiej postanawia zmienić termin posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z 2 na 9 grudnia
2011 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

UCHWAŁA NR 810/VI/2011
PREZYDIUM
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 18 listopada 2011 roku
w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na malowanie
pomieszczeń Beskidzkiej Izby Lekarskiej.
Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich /Dz. U. Nr 219, poz. 1708/ uchwala się, co następuje:
§1
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej
postanawia przyznać kwotę 11.000,- zł /słownie: jedenaście tysięcy
złotych/ netto na malowanie pomieszczeń Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

PARAMI
PRZY
SIATCE

§2
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.
SEKRETARZ
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ
- DOBRZAŃSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ
RADY LEKARSKIEJ
ZYTA KAŹMIERCZAK
- ZAGÓRSKA

Po mistrzostwach indywidualnych przyszedł czas na grę
podwójną. Racketlon Club w Mazańcowicach k. Bielska gościł po
raz kolejny lekarzy – tenisistów rywalizujących o puchar Prezesa
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Pod nieobecność duetu Kubicius-Murański murowanymi faworytami do stanięcia na najwyższym
podium wydawali się być bielscy dentyści Wojciech Balcer
i Przemysław Stefanik. Jednak piękno sportu polega m.in. na
tym, że często niesie ze sobą niespodzianki. Tym razem sprawili
ją doktorzy Roman Pawlas i Szczepan Bratek pokonując wyżej
wymienionych w finale. W walce o trzecie miejsce lepsza okazała
się para Andrzej Sieroń – Bogdan Szymala, którzy pokonali debel
Rafał Kluba – Grzegorz Pruś. Kolejne Mistrzostwa za kilka miesięcy. Warto więc już teraz zacząć szlifować formę. A więc do rakiet!

UWAGA!
Ponieważ niektórzy z Państwa zgłaszali chęć otrzymywania naszego Biuletynu drogą elektroniczną,
informujemy, że istnieje możliwość rezygnacji z formy papierowej i otrzymywania formy elektronicznej
w pliku PDF. W tym celu należy wypełnić poniższy formularz i dostarczyć do sekretariatu Izby.
Imię i nazwisko ...........................................................................................
Nr prawa wyk.zawodu ................................................................................
Adres ..........................................................................................................
Zwracam się z prośbą o przesyłanie mi Biuletynu Informacyjnego BIL w formie elektronicznej na adres mailowy
.....................................................................................................................
Jednocześnie proszę o nie wysyłanie mi wersji papierowej Biuletynu.
Własnoręczny podpis ..................................................................................
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NARCIARSTWO
Medycy na Stożku …
X Ogólnopolskie Mistrzostwa Śląska Lekarzy
w Narciarstwie Alpejskim
Zima zdążyła ze śniegiem na nasze zawody. Poprzedniego dnia, kiedy robiłem rekonesans, pogoda dopisywała
a lekki mróz ułatwiał ratrakom wyjeżdżającym wieczorem na stok
przygotowanie trasy. Nieco zmęczeni po nartach, przysiedliśmy z
szefem ośrodka, Witkiem Pruskim przy góralskiej herbatce. Witek
zawitał tutaj w 1990 roku bynajmniej nie jako rodowity góral, ale
…zawodowy żeglarz regatowy i trener jachtklubów we Wrocławiu
i Gliwicach.
Pogoda o poranku w sobotę 14 stycznia nie zachęcała do wyjścia
z domu. Za oknem szaro-buro, a z nisko zawieszonych chmur
posypywało drobnym śniegiem, przeganianym podmuchami
mroźnego wietrzyska. Ale nikt nie mówił że będzie lekko. Na miejscu, mimo wczesnej pory sporo ludzi. Frekwencja przyzwoita jak
na takie warunki. Tłok przy bufecie, przy porannej kawie trwają
spotkania starych przyjaciół ze stoku i nie tylko, działa już biuro
zawodów kierowane przez organizatora imprezy – Janusza Lewandowskiego z Koniakowa.
To dla niego już rutyna – organizuje też Mistrzostwa Polski Lekarzy
w kolarstwie górskim.
Kierownik Stożka jak co roku o tej porze,
przyjmuje medyków w swoim ośrodku

Obejmował obiekt z 35 miejscami noclegowymi, ratrakiem, wyciągiem orczykowym i dwoma „talerzykami”. Od tej pory baza
noclegowa poszerzyła się do 55 miejsc, powstała trasa slalomowa
z automatycznym pomiarem czasu (jedyna w Polsce) naśnieżana
armatkami i systemem lanc, przygotowywana przez kilka ratraków
Kessbohrer, zainstalowano wyciąg krzesełkowy, a w 2008 roku jak
podkreśla miała miejsce doskonała inwestycja – nowa żona! Ten
rok to wejście w system Wiślańskich Skipassów, bezpłatne parkingi i bezpłatny dowóz narciarzy do ośrodka oraz zmodernizowana
strona internetowa z kamerą (www.stożek@narty.pl). Z rozrzewnieniem powspominaliśmy stare czasy linowej „wyrwirączki”, deptania stoku i podejść do schroniska w śniegu po pas z Łabajowa,
gdzie docierał PKS. Czasy się zmieniają, ale magia tego miejsca
pozostaje. Cieszyniacy od lat uczą tutaj narciarstwa swoje dzieci,
te jak dorastają przyprowadzają swoje latorośle one z kolei przekazują pałeczkę dalej utrzymując tradycję …..i niech tak zostanie.

Janusz Lewandowski,
entuzjasta sportu,
z miłości do gór przywędrował
w Beskidy ze Szczecina

Trasę slalomu giganta wytyczono
od połowy „ściany” - stromego
urwistego zbocza na leśnej przecince. Stąd, po pokonaniu kilku
nieco podkręconych bramek, nabierając szybkości, wjeżdżało się na wypłaszczoną polanę, gdzie
przy dolnej stacji wyciągu usytuowano metę. Ustawienie raczej
płynne, bez pułapek, ale krótkie na niewiele ponad dwadzieścia
sekund, nie dawało szans na nadrobienie nawet niewielkich
błędów. Pod cienką warstwą świeżego puchu zmrożony „beton”
z zaśnieżania. Temperatura zewnętrzna -6, temperatura śniegu
- 4 st. Celsjusza, więc znaczenie miały odpowiednio dobrane smary. Na starcie, opóźnionym o pół godziny z powodu kaprysów aury,

Kuba Gałaszek typowany do zwycięstwa,
tym razem musiał zadowolić się trzecim miejscem
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Dekoracja zwycięzców jubileuszowych
X Mistrzostw Śląska Lekarzy na Stożku

Walka z czasem na trasie giganta na Stożku

zgromadziło się 37 zawodniczek i zawodników. Oglądanie, rozgrzewka, a o 11:30 rozpoczął się pierwszy przejazd. Nieustanne
padający śnieg ograniczał widoczność ale obyło się bez wywrotek.
Po pierwszym rozdaniu, kolejność w grupach w zasadzie
zgodna z przewidywaniami, ale z niewielkimi różnicami czasowymi, co zapowiadało dalsze emocje. Tylko w mojej (+60), gdzie
byłem sam, wszystko jasne. Pozostały mi więc korespondencyjne
pojedynki z „młodszymi” rywalami. Przejmujące zimno zagoniło
zawodników do baru, skąd ciężko było się zebrać do drugiego
przejazdu. Po przestawieniu, gigant zrobił się bardziej „wypuszczony” co przekładało się na szybkość. Pojawił się jednak wiatr,
który wprawdzie przegonił śnieżycę, ale mocnymi podmuchami od
dołu, wyhamowywał pechowców.
Wśród pań kolejność z pierwszego przejazdu została
zachowana i w kolejnych grupach zwyciężyły : Magda Kasperska
przed Katarzyną Wojcieszyn i Kasią Morawiec, Katarzyna Smolik
przed Grażyną Kołder i Ewą Dyrdą oraz Anna Cięgiel-Tochaczek
( córka legendarnego kierownika schroniska na Stożku, Jana Cięgla ). Panowie, zwłaszcza w grupie najmłodszej, walczyli zażarcie
do końca. Tutaj niespodziewanie Michał Piaszczyński pokonał
faworytów Wojtka Gwoździa i Kubę Gałaszka. Kolejną, „średnią”
opanowali „obcokrajowcy” – pierwszy Witold Bojar z Warszawy,
drugi Marek Mysior z Łodzi, trzeci Aleksander Ilski z Katowic.
„Seniorów” pogodził Janusz Lewandowski. Tuż za nim Michał Gałaszek i Adam Dyrda.
Mnie, poza okazałym pucharem za wygraną kategorię,
pozostała satysfakcja z dobrych przejazdów z czasem łącznym
lepszym od Janusza i Michała, trzecim wśród „średniaków”
i siódmym w „generalce”. Startowały też dzieci. Najmłodszy, sześcioletni Bartosz Ilski nie miał wcale ostatniego czasu zawodów,
pokonując panią Magdalenę Lasek! Regionalnie zdecydowanie
dominowała Śląska Izba lekarska przed Beskidzką, jedno złoto
„wydarła” tej koalicji Izba Warszawska (+40), a Łódzka (+40) srebro.
Ortopedycznie nie mieliśmy zbyt licznej reprezentacji.
„Młodzieżowiec”, Piotrek Zagórski uplasował się tuż za podium,
minimalnie przegrywając z Gałaszkiem. Mariusz Smolik po kontuzji kolana i artroskopii, przyjechał dopingować żonę i syna ( Kasia i
Adaś wyjechali z pucharami) oraz reklamować Mistrzostwa Polski
Lekarzy, których jest organizatorem

(informacje – strona internetowa Śląskiej Izby Lekarskiej
i www.mistrzostwa@sport klinika).
Po dekoracjach był czas na zaimprowizowany bankiet
w przytulnym narciarskim „okrąglaku”, gdzie serwowano tutejsze
przysmaki. Niedawni rywale, przy jednym stole
umawiają się już na kolejne imprezy. Przed nami Mistrzostwa Polski w Ustroniu, Olimpiada
w Zakopanem i Mistrzostwa Świata w Zauchensee (Austria), wielu
startuje też w innych amatorskich zawodach. Trzeba się będzie
solidnie przygotować, bo czasu zostało niewiele,
a z powodu słabego początku zimy nie dało się regularnie trenować. Na razie procentują jesienne wyjazdy na austriackie i włoskie
lodowce. Siedzimy sobie z Michałem Gałaszkiem
i resztą towarzystwa. Jest ciepło i przyjemnie, grzane piwo poprawia nastrój, snują się barwne
stożkowe opowieści, omawiamy plany najbliższych wyjazdów i zawodów. Michał zamyślił się głęboko a po chwili stwierdza filozoficznie: „czy my się panowie, nie możemy normalnie zestarzeć ?”....

Po zawodach czas na chłodną analizę swojej jazdy przy
gorącym bigosie ufundowanym przez organizatorów

Roman Pawlas
Stożek – Wisła Łabajów14 stycznia 2012
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KEMAG Sp. z o.o.
ul. Warszawska 280, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax (33) 496 57 11
www.honda-kemag.pl
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W zależności od wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 5,4 do 6,4 l/100km, emisja CO2: od 129 do 150 g/km.
Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji na www.honda.pl.

