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SŁOWO PREZESA

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Polski system ochrony zdrowia jest drążony przez licz-
ne problemy – niedobór kadr medycznych, niedofinanso-
wanie, limitowanie procedur medycznych, kolejki, ogra-
niczenia w dostępie do świadczeń… Ostatnio jednak  
na pierwszy plan i na czołówki gazet wysuwają się 
głównie kolejki do specjalistów. W pierwszy dzień wio-
sny, niczym świeży powiew wiosennego wiatru miało 
zabrzmieć wystąpienie Ministra Zdrowia podczas konfe-
rencji prasowej. Ponieważ było to dokładnie drugiego dnia  
Krajowego Zjazdu Lekarzy (o którym piszemy dosyć dużo 
w dalszej części biuletynu) wszyscy delegaci z dużym 
zaciekawieniem wysłuchali konferencji wyświetlanej na 
ekranach na sali obrad.
Wydaje się, że same cele są zbieżne z tym, o czym śro-
dowisko lekarskie mówi od dawna. Skrócenie kole-
jek do specjalistów i zniesienie limitowania procedur  
medycznych, zwłaszcza w chorobach szybko postępu-
jących, zdecydowanie poprawiło by wizerunek nasze-
go systemu. Sęk w tym, że my widzimy nieco inny  
sposób na realizację tych celów. Trudno na razie prote-
stować czy negować wszystkie pomysły Ministerstwa 
bo znamy tylko przedstawiony zarys, ale spróbujmy  
zastanowić się nad najważniejszymi założeniami.
Największa część „pakietu antykolejkowego” dotyczy-
ła onkologii. Zniesienie limitowania i ustalenie stan-
dardów oraz ram czasowych poszczególnych etapów  
leczenia jest bardzo dobrym posunięciem. Ale zasta-
nówmy się, skąd wziąć dodatkowe środki na zapew-
nienie tego wszystkiego – w wystąpieniu nie padło  
ani jedno słowo na ten temat. Drugi problem to skąd 
wziąć odpowiednią ilość lekarzy specjalistów, którzy 
mają wejść w skład konsylium ustalającego dla każdego  
chorego indywidualny plan leczenia – przecież ci sami 
specjaliści teraz z trudem opanowują czasowo wszyst-
kie czynności związane z leczeniem to kiedy mają  
jeszcze zasiadać w konsylium? Czy odbędzie się to po 
raz kolejny kosztem wolnego czasu i jak będzie miało się  
do norm czasu pracy?
Kolejnym pomysłem na skrócenie kolejek do spe-
cjalistów jest przeniesienie części ich obowiąz-
ków (pacjentów) na lekarzy POZ. Uzyskają oni prawo 
do zlecania większej ilości specjalistycznych badań 

– tylko z czego mają oni te badania finansować, prze-
cież nie było mowy o zwiększeniu stawki kapitacyjnej. 
Słuszne wydaje się przywrócenie tzw. porady recepturo-
wej czyli możliwości zaocznego wypisania recepty na leki  
stosowane przewlekle. 
Przy okazji trzeba dobitnie powiedzieć jedną rzecz  
– kolejki do specjalistów nie wynikają w głównej mie-
rze z niskich nakładów czy zaniżonej wyceny procedury 
ale przede wszystkim z braku lekarzy specjalistów. Tego  
problemu nie uda się załatwić żadnym, nawet najlep-
szym rozporządzeniem. Pomysł wprowadzenia ultra 
krótkiej ścieżki uzyskiwania specjalizacji budzi również 
bardzo duże zastrzeżenia – nie na darmo opracowano  
programy specjalizacji, zawierające liczne staże i kur-
sy specjalizacyjne – wszystko to ma na celu jak najlep-
sze przygotowanie zarówno teoretyczne jak i praktycz-
ne przyszłego specjalisty. A teraz mamy to wszystko  
zmieścić w jednym roku (np. w kardiologii samego stażu 
z hemodynamiki jest sześć miesięcy)? I po jednym roku 
specjalizacji trzeba będzie zdać Państwowy Egzamin 
Specjalizacyjny, taki sam jak po sześciu latach…
I jeszcze jeden, chyba najbardziej wzbudzający emocje 
pomysł – nadanie uprawnień do przepisywania niektó-
rych recept i wydawania skierowań na niektóre badania.  
Musimy sobie zdać sprawę, że tak naprawdę recept 
się nie wypisuje ale wystawia – czyli znając wskazania  
i przeciwskazania do jego stosowania bierze odpowiedzial-
ność za  ewentualne działania uboczne oraz interakcje z 
innymi lekami. Czy zatem również ta odpowiedzialność 
pójdzie razem z uprawnieniami? Czy pielęgniarki będą  
chciały ją wziąć na siebie?
Czy biorąc pod uwagę wszystkie te wątpliwości nie 
wydaje się uzasadnione podejrzenie, że zaprezento-
wany pakiet rozwiązań będzie jednak „anty?” kolejko-
wy? Myślę, że więcej będziemy mogli powiedzieć, kiedy 
poznamy szczegóły planów Pana Ministra. Jeżeli macie 
własne przemyślenia to proszę się z nami podzielić,  
Biuletyn czeka na Wasze artykuły.

Klaudiusz Komor

Pakiet 
(anty?)kolejkowy…
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KOMISJE I ZESPOŁY PROBLEMOWE BIL

Szanowni Państwo!

Okręgowa Rada Lekarska w VII Kadencji powołała na okres kadencji komisje i zespoły problemowe.

Mają one za zadanie pracować nad poszczególnymi problemami dotyczącymi poszczególnych dziedzin dzia-
łalności Samorządu Lekarskiego. W skład tych zespołów i komisji weszli lekarze i dentyści zgłoszeni przez 
członków ORL. Poniżej publikujemy listę Komisji i Zespołów oraz składy osobowe. Jeżeli macie Państwo pro-
blemy lub zagadnienia, którymi powinny się zająć poszczególne osoby prosimy zgłaszać je do Biura Izby lub do  
członków poszczególnych Komisji i Zespołów. 

A oto Komisje i Zespoły problemowe powołane przez ORL:

Komisja ds. Praktyk Zawodowych

Przewodnicząca:
lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska

Członkowie:
lek. dent. Bogusława Gradowska

lek. dent. Krystyna Małyska 

Komisja Etyki 

Przewodniczący:
dr n. med. Andrzej Krawczyk

Członkowie:
lek. Krystyna Cieślawska-Kłosińska

lek. Bogdan Fender
dr n. med. Michał Frączek
dr n. med. Gabriela Gajer

lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska
lek. dent. Krystyna Małyska 

dr n. med. Małgorzata Potyralska 

Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Przewodniczący:
lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska

Członkowie:
lek. Klaudiusz  Komor

dr n. med. Małgorzata Potyralska 
lek. Maciej  Skwarna
lek. Tomasz Szatan

lek. dent. Beata Jarczewska–Głośnicka
lek. dent. Bogusława Gradowska

lek. Paweł Sułowski

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący:
lek. Mieczysław Pająkowski

Członkowie:
dr n. med. Rafał Kluba

lek. Janusz Lewandowski
lek. dent. Łukasz Szymkowski

lek. Robert Tobias
lek. dent. Mariusz Wieczorek

Komisja Stomatologiczna

Przewodnicząca:
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

Członkowie:
lek. dent. Zuzanna Baścik

lek. dent. Bogusława Gradowska
lek. dent. Danuta Hajzyk

lek. dent. Krystyna Małyska
lek. dent. Magdalena Michałowska–Gołda

lek. dent. Marcin Nawrocki
lek. dent. Adam Pasz

lek. dent. Marek Trafiał
lek. dent. Alojza Warchał

Komisja Konkursowa

Przewodniczący:
lek. Jacek Kossowski

Członkowie:
lek. Bogdan Fender

dr n. med. Robert Gwinner
dr n. med. Małgorzata Potyralska

Komisja Finansowa

Przewodnicząca:
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk 

Członkowie:
lek. Janusz Betlej

lek. Grzegorz Kołodziej
lek. Teresa Pardela–Gilowska

Komisja Socjalna 

Przewodniczący:
lek. Janusz Betlej

Członkowie:
lek. Grzegorz Kołodziej 

lek. Teresa Pardela–Gilowska
dr n. med. Krystyna Szyrocka–Kowalczyk 

Komisja ds. Lekarzy Seniorów

Przewodnicząca:
lek. Aniela Ptak
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Członkowie:
lek. dent. Hanna Kopycińska–Jaszczurowska

lek. Janina Milota
lek. dent. Iwona Sanetra

Zespół ds. Młodych Lekarzy

Przewodniczący:
lek. Tomasz Szatan

Członkowie:
lek. Artur Sufryd

lek. dent. Mateusz Wieczorek
lek. dent. Łukasz Szymkowski

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej

Przewodniczący:
lek. dent. Adam Pasz

Członkowie:
lek. Wojciech Gilowski

lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska
lek. Klaudiusz Komor
lek. Tomasz Szatan

Zespół ds. Lekarzy POZ

Przewodnicząca:
lek. Teresa Pardela–Gilowska 

Członkowie:
lek. Janusz Betlej 

dr n. med. Krzysztof Dąbrowski
lek. Artur Hadrian

lek. Grzegorz Kołodziej
lek. Radosław Piwowarczyk

dr n. med. Krystyna Szyrocka–Kowalczyk

Zespół ds. Lekarzy AOS

Przewodniczący:
dr n. med. Robert Gwinner

Członkowie:
lek. Grzegorz Kołodziej  

lek. Teresa Pardela–Gilowska     
dr n. med. Małgorzata Potyralska

dr n. med. Krystyna Szyrocka–Kowalczyk 
lek. Piotr Watoła 

lek. Janusz Wyrwalski

Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Szpitalach

Przewodniczący:
lek. Maciej Skwarna

Członkowie:
lek. Bogdan Fender

lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska

lek. Jacek Kossowski 
dr n. med. Andrzej Krawczyk

lek. Bogdan Krupnik
lek. Piotr Watoła

Zespół ds. Uzdrowisk

Przewodniczący:
lek. Bartłomiej Gut

Członkowie:
lek. Anna Klepek

lek. Bogusław Klepek
lek. Agata Plak

lek. Marcin Szyszkowski

Zespół ds. Kontraktowania Usług Medycznych

Przewodnicząca:
lek. Teresa Pardela–Gilowska

Członkowie:
lek. Bartłomiej Gut

dr n. med. Robert Gwinner
lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka 

lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska
lek. Grzegorz Kołodziej      
lek. Jacek Kossowski 

dr n. med. Małgorzata Potyralska
lek. Maciej Skwarna

Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Systemie Ratownictwa 

Przewodniczący:
lek. Maciej Skwarna

Członkowie:
lek. Michał Dudek

lek. Radosław Piwowarczyk

Zespół ds. Pomocy Prawnej Lekarzom

Przewodniczący:
lek. Piotr Watoła

Członkowie:
lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska

lek. Klaudiusz Komor
lek. Grzegorz Kołodziej  

lek. Maciej Skwarna  

Komisja Legislacyjna 

Przewodniczący:
lek. Jacek Kossowski

Członkowie:
lek. Zyta Kaźmierczak–Zagórska

lek. dent. Marek Trafiał
lek. Tomasz Szatan
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UWAGA

Drogie Koleżanki i Koledzy!
Podczas pierwszego posiedzenia 
Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 
4 kwietnia nasza koleżanka Zyta 
Kaźmierczak-Zagórska została wybra-
na Wiceprezesem Naczelnej Rady 
Lekarskiej!
Jest to niesamowite osiągnięcie Zyty na 
które zasłużyła w pełni aktywną dzia-
łalnością na forum NRL w poprzednich 
dwóch kadencjach. Jednocześnie jest 
to wielki zaszczyt dla Naszej Izby, której członkini pełni 
tak ważną funkcję w Samorządzie. 
W imieniu wszystkich lekarzy i dentystów, członków 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej składam Zycie serdeczne gra-
tulacje i życzenia wielu satysfakcji ze sprawowanej funkcji. 

Klaudiusz Komor

XII KRAJOWY ZJAZD LEKARZY 

XII KRAJOWY ZJAZD LEKARZY
Warszawa 20-22 marca 2014 r.

 Obrady Zjazdu toczyły się w Hotelu „Novotel 
Airport” w Warszawie. W Zjeździe uczestniczyli delegaci 
ze wszystkich Izb Lekarskich. Naszą Izbę reprezentowali 
na Zjeździe: Klaudiusz Komor, Jolanta Firlej-Dobrzańska, 
Zyta Kaźmierczak-Zagórska, Krystyna Małyska, Krystyna 
Szyrocka-Kowalczyk, Beata Jarczewska-Głośnicka, 
Andrzej Krawczyk i Maciej Skwarna.  Piotr Watoła, tak-
że delegat na Krajowy Zjazd nie mógł być obecny  
z powodu choroby.
 Był to kolejny, sprawozdawczo-wyborczy Zjazd 
kończący VI kadencję organów NRL. Dokładną relacje 
ze Zjazdu, treści sprawozdań poszczególnych organów 
NRL nazwiska lekarzy wybranych do organów  na obecną 
kadencję oraz podjęte uchwały, apele i wnioski znajdziecie  
w Gazecie Lekarskiej dlatego ograniczę się tylko do kilku  
refleksji i szczególnych zdarzeń.
 Wielkim osiągnięciem osobistym, a zarazem suk-
cesem naszej Izby był wybór do NRL Zyty Kaźmierczak-
Zagórskiej. Sukces tym większy, że nasza Koleżanka 
zdobyła drugą w kolejności liczbę głosów. Na pierwszej  
pozycji znalazł się redaktor naczelny Gazety Lekarskiej 
Ryszard Golański wyprzedzając Zytę o kilka głosów. Tak 
więc podobnie jak w dwóch poprzednich kadencjach 
Nasza Izba będzie miała w Naczelnej Radzie Lekarskiej 
dwóch przedstawicieli – Klaudiusza Komora i właśnie  
Zytę Kaźmierczak-Zagórską.
 Prowadzący obrady Zjazdu Andrzej Sawoni, nie 
po raz pierwszy, doskonale się sprawił w tej roli i Zjazd 
procedował sprawnie, a pomimo uciążliwych zawsze  
wyborów, obrady nie przedłużały się na długie godziny 
nocne, jak to niejednokrotnie bywało poprzednio.

 Pomimo żywej niekiedy dyskusji nad spra-
wozdaniami i projektami uchwał nie było zacietrzewie-
nia i agresji słownej. Co mi się nie podobało to niesły-
chane „gadulstwo” delegatów zwłaszcza w ostatnich 
rzędach, często wygaszane napomnieniami prowadzącego  
obrady.
 Najwięcej emocji wzbudziło sprawozda-
nie Naczelnej Komisji Rewizyjnej, która miała szereg  
zastrzeżeń co do wydatków, zwłaszcza na wyjazdy 
zagraniczne związane z przynależnością do wielu mię-
dzynarodowych organizacji lekarskich i lekarsko-den-
tystycznych UE. Komisja Rewizyjna postulowała też  
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przejście na formę elektroniczną dystrybucji Gazety 
Lekarskiej, utworzenia bazy noclegowej przez NRL dla 
lekarzy odbywających szkolenia, rzetelne opisywanie  
faktur i rachunków itp. Dobrze, że w materiałach zjazdowych 
delegaci mogli znaleźć informację NRL w sprawie sprawoz-
dania Komisji Rewizyjnej, w której odniesiono się do sta-
wianych zarzutów. Ostatecznie jednak Komisja Rewizyjna 
wystąpiła o absolutorium dla ustępującej Rady co Zjazd  
zatwierdził.
 Na Zjazd nie przybył Bartosz Arłukowicz pomi-
mo zaproszenia, a w drugim dniu Zjazdu odbyła się  
konferencja prasowa w sprawie skrócenia kolejek do leka-
rzy, poprawy sytuacji w onkologii. Obecny na Zjeździe 
przedstawiciel Ministra pytany dlaczego nie zapro-
szono na konferencję przedstawicieli NRL stwierdził,  
że organizatorem konferencji był Prezes Rady 
Ministrów, a nie Minister Zdrowia. Konferencja 
była transmitowana na sali obrad na telebi-
mie wzbudzając momentami głośne komentarze,  
buczenie czy nawet śmiech. 
 Prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej został 
na drugą kadencję wybrany Maciej Hamankiewicz ze  
Śląskiej Izby Lekarskiej a Naczelnym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona. Oprócz 
wspomnianych już członków NRL z Naszej Izby został 

wybrany jeszcze kolega Ryszard Roztoczyński na członka 
Naczelnego Sądu Lekarskiego. Jak widać był to dla nas 
bardzo udany Zjazd.

Aniela Ptak
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XXXIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY BIL

 Obrady Zjazdu toczyły się w 
siedzibie Izby w dniu 29 marca 2014r. 
Ponieważ Zjazd odbywał się niespełna 
trzy miesiące po ostatnim, wyborczym, 
Komitet Organizacyjny zdecydował, aby 
tym razem nie zapraszać gości a część 
oficjalną maksymalnie skrócić. 
 Był to coroczny zjazd sprawoz-
dawczy zwoływany celem udzielenia 
Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium 
za ubiegły rok, zatwierdzenia sprawozdań 
wszystkich organów Izby, sprawozdania 
finansowego oraz przyjęcia preliminarza 
budżetowego na rok 2014. Tak jak zwy-
kle Zjazd dyskutował nad przedstawiony-
mi sprawozdaniami ale również nad aktualną sytuacją w 
ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem konfe-
rencji prasowej Ministra Zdrowia, która odbyła się przed 
tygodniem.

WYBÓR PREZYDIUM ZJAZDU
 Szybko uporano się z częścią proceduralną 
obrad. Przewodniczącą  Zjazdu została Jolanta Firlej-
Dobrzańska, Zastępcami Przewodniczącej - Jacek 
Kossowski i Maciej Skwarna. Na funkcję Sekretarza 
wybrano Małgorzatę Potyralską, a jej Zastępczyniami  
zostały - Krystyna Cieślawska-Kłosińska i Bogusława 
Gradowska. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej  
i Komisji Uchwał i Wniosków. W Zjeździe wzięło udział 76 
delegatów co stanowiło 67% ogólnej liczby delegatów BIL. 
Tak wiec, jak zwykle w Naszej Izbie, Zjazd miał wystarcza-
jące quorum, by podejmować uchwały, apele i wnioski.

PRZEBIEG ZJAZDU
 Obrady otworzył Prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej Klaudiusz Komor, który w krótkim wystąpieniu 
poinformował zebranych o kilku najistotniejszych spra-
wach, między innymi o dalszych poczynaniach na rzecz 
ostatecznego rozstrzygnięcia kwestii siedziby Izby. 
W tej sprawie toczą się rozmowy z Prezydentem Miasta.  
Budynek wymaga pilnych remontów. Musimy wiedzieć 
czy będzie nadal nam służył. Równocześnie nadal szuka-
my innego budynku lub działki pod ew. budowę, by mieć 
alternatywę na wypadek braku możliwości długotrwałego 
użytkowania budynku przy ul. Krasińskiego.
Prezes BIL poinformował delegatów o osiągnięciach 
naszych sportowców. Sukcesem było zwłaszcza zdoby-
cie drużynowo Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie 
Alpejskim (kategoria: Najlepsze Izby Lekarskie).
Komisja Stomatologiczna zorganizowała pod patronatem 
Radia  Bielsko Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, który 
odbył się w galerii Sfera.
Trwają prace, w tym rozmowy z kancelarią prawną, by 
zapewnić lekarzom całodobową ochronę prawną w zakre-
sie spraw dotyczących wykonywania zawodu, odpowiedzi 
na pisma urzędowe, wnioski sądowe itp.
Okręgowa Rada Lekarska znowelizowała regulamin przy-
znawania odznaczeń w naszej Izbie. Poza złotym znacz-
kiem BIL i odznaczeniem za osiągnięcia pozamedycz-
ne, wprowadzono nowe odznaczenie za osiągnięcia 

medyczne (w dalszej części Biuletynu 
piszemy o tym więcej – przyp.red) 
W ramach Ośrodka Kształcenia utwo-
rzono  Akademię Lekarza Rodzinnego z 
zajęciami praktycznymi np. w SOR, czy 
oddziałach szpitalnych.
Kolejny problem, którym ostatnio zaj-
muje się Rada to wystąpienie z pozwem 
przeciwko Ministerstwu Zdrowia o zwrot  
należności za zadania przejęte od admini-
stracji państwowej w roku 2007 (ze wzglę-
du na zbliżający się okres przedawnienia). 
Ponieważ Małopolska Izba wygrała sprawę 
dotyczącą tego okresu w Sądzie, istnieje  
duża szansa powodzenia takiego 

wystąpienia.
Klaudiusz Komor poinformował zebranych o kilku naj-
istotniejszych zagadnieniach z XIII Krajowego Zjazdu 
Lekarzy, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Wielkim 
osiągnięciem naszej Koleżanki, poprzedniej Prezes   
BIL, Zyty Kaźmierczak-Zagórskiej był jej wybór do 
Naczelnej Rady Lekarskiej. W kwestii tego wyboru na 
Zjeździe zjednoczyły się tzw.„małe” Izby. Mamy nadzieję, 
że dalszym krokiem będzie jej wybór do Prezydium NRL. 
Wydaje się to być oczywiste, gdy weźmiemy pod uwagę 
ogromne zaangażowanie Koleżanki w Komisjach NRL w 
poprzednich kadencjach.

NAGRODY DLA CZŁONKÓW BIL
 Na zakończenie swojego wystąpienia Prezes 
Klaudiusz Komor wręczył odznaczenia. Nie przy-
znano tym razem Złotych Znaczków, natomiast  
przyznano aż cztery odznaczenia za nadzwyczajne osią-
gnięcia pozamedyczne. Trzy z nich otrzymali członko-
wie zwycięskiej drużyny narciarzy alpejskich, którzy 
wywalczyli dla Naszej Izby wspaniały puchar i pierwsze  
miejsce w kategorii Izb Lekarskich w Mistrzostwach 
Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim. Byli to Michał i 
Jakub Gałaszkowie oraz Piotr Zagórski. Czwarty członek 
tej drużyny – Janusz Lewandowski takie odznaczenie już 
posiada. Ostatnie odznaczenie przyznano Grzegorzowi 
Grodowskiemu, który przed kilku laty był członkiem naszej 
złotej drużyny w piłce nożnej a obecnie zmaga się z ciężką 
chorobą. Ponadto wręczono wyróznienia za najlepiej zdany 
LEK/LDEK. Za najlepiej zdany Lekarski Egzamin Końcowy 
w sesji jesiennej wyróżniona została Magdalena Paździora  
i w sesji wiosennej Monika Bilewicz-Stebel. Za najlepiej 
zdany Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy i to w 
obu sesjach wyróżniono Darię Kuś.

DYSKUSJA 
W dyskusji nad wystąpieniem Prezesa i sprawozda-
niami organów Izby zabierało głos wiele koleżanek i 
kolegów. Maciej Skwarna, delegat na Krajowy Zjazd 
Lekarzy, odniósł się też do konferencji prasowej Ministra 
zauważając, że to pierwsze tak znaczące zmiany w 
systemie ochrony zdrowie, wprowadzane całkowicie  
z pominięciem NRL. Termin konferencji nie był też 
zapewne przypadkowy, bo w trakcie Krajowego Zjazdu, 
na którym zresztą  Bartosz Arłukowicz nie pojawił się. 

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY BIL
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 Zyta Kaźmierczak–Zagórska, nawiązując do tema-
tu Krajowego Zjazdu zwróciła uwagę na bardzo istot-
ną sprawę. Dotychczas prawo zabraniało lekarzo-
wi prowadzącemu prywatną praktykę lekarską na 
zatrudnienie w niej innego lekarza. Taką formę zatrud-
nienia można było realizować w spółkach lekarskich. 
Temat ten, wielokrotnie dyskutowany i odrzucany, tym 
razem, za sprawą kolegi dentysty z Wielkopolskiej Izby 
Lekarskiej powrócił ponownie. Mocna grupa kolegów  
z Wielkopolskiej Izby przekonała delegatów i Zjazd wystą-
pił do NRL by nad tą sprawą pracowała. Jacek Kossowski 
wyraził obawę, że proponowane przez Ministra zmiany  
w onkologii mogą być niekorzystne dla mniejszych ośrod-
ków onkologicznych, jeśli wytyczne do kontraktowania będą 
preferowały duże placówki kliniczne. Co będzie działo się 
w POZ, którym przybędzie obowiązków? Skąd wezmą się  
na to pieniądze?
 Prezes BIL poinformował też o zgłaszanych 
na Zjeździe Krajowym zamysłach zwiększenia skład-
ki na izby. Przypominano, ze składka nie zmienia-
ła się od 2008r, że pielęgniarki ze znacznie niższymi 
płacami odprowadzają podobną składkę jak lekarze. 
Ostatecznie i tak to NRL określa wysokość składki, lecz 
nasz Prezes chciał poznać zdanie Zjazdu w tej sprawie.  
Sam uznał, że konieczne byłoby również znaczne uprosz-
czenie zasad naliczania składki ulgowej – np. po ukoń-
czeniu określonego wieku automatycznie lekarz, bez 
żadnych oświadczeń i PIT-ów płaciłby składkę ulgową. 
Większość osób na Krajowym Zjeździe propozycje zwięk-
szenia składki argumentowała koniecznością zaangażo-
wania się Izb w pomoc prawną dla lekarzy wobec lawino-
wego wzrostu skarg. Będą na to potrzebne duże środki,  
na co przy obecnym finansowaniu nie będzie nas stać. 
Jolanta Firlej-Dobrzańska zwróciła uwagę, że pomysł 
zwiększenia składek wypłynął głownie ze strony dużych izb, 
które mają problemy z ich ściągalnością. Głos zabrał też 
Piotr Watoła. Polemizując z pomysłem zwiększania składek 
zauważył, ze duże izby prowadzą rozrzutną gospodarkę,  
podobnie NRL, a to okręgowe izby mają dużo zadań. Stwierdził 
także, na podstawie świadczonej ZZL pomocy prawnej, 
że nie będą na te cele potrzebne aż tak duże środki, któ-
rych przysporzyłaby większa składka. Krystyna Szyrocka-
Kowalczykl wyraziła odrębne zdanie. Przypomniała, 
że kiedyś płaciliśmy określony procent od zarobków,  
a później 6,6% od najniższego wynagrodzenia, co skła-
dało się na większe niż obecna kwoty. Od 6 lat składka 
nie była podnoszona. Nie można nam zarzucić niegospo-
darności. Wynegocjowaliśmy np. bardzo niskie  skład-
ki na OC. Musimy teraz pracować nad ochroną prawną. 
Wymagałoby to rozwiązań systemowych, powinniśmy to 
załatwić centralnie. Nie będzie to łatwe. Były próby takie-
go rozwiązania ubezpieczeń OC, co na szczeblu NRL 
nie udało się. Musieliśmy to załatwić sami. Ale to pilna 
potrzeba. Jesteśmy przemęczeni pracą. Miejsca pracy 
są niedoinwestowane, stary sprzęt, coraz bardziej rosz-
czeniowi pacjenci i ich rodziny. Sprawny i kompleksowy  
system ochrony prawnej jest konieczny. Teresa Pardela-
Gilowska zauważyła, że pomimo długiego stażu pracy i 
doświadczenia zawodowego z coraz większym strachem 
idziemy do pracy. Ten sam pogląd wyraził Bogdan Fender  
– media „czyhają” na każde nasze potknięcie. Bez 

sprawdzenia faktów ferują wyroki. Nie mamy w naszej 
pracy standardów postępowania, jedynie rekomendacje 
nie mające mocy prawnej. W sprawach sądowych opinio-
wani jesteśmy przez niekompetentnych biegłych. Coraz 
więcej papierów, często zbędnej dokumentacji, kosz-
tem czasu dla pacjenta. Głos  zabrał też kolega Paweł 
Balwierz z Biura Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 
Wyraził się mocnym słowem o jakości pracy dziennikarzy.  
Oskarżenia są często absurdalne. Należałoby na to 
reagować i skarżyć drugą stronę, lecz lekarze nie 
chcą składać skarg. Długo jeszcze toczyła się dys-
kusja na temat składki i opieki prawnej dla lekarzy. 
Przypominano, że w najgorszej sytuacji są lekarze pracu-
jący na własny rachunek, lekarze kontraktowi, obciąża-
ni pełną odpowiedzialnością za zdarzenia niepożądane.  
Nawet gdy zawini personel pomocniczy, pacjent skarży 
lekarza od którego łatwiej wyegzekwować odszkodowanie. 
 Sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, 
Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej, Sprawozdanie finansowe, projekt Preliminarza 
Budżetowego na 2014 rok znajdziecie na następ-
nych stronach Biuletynu. Podobnie - teksty uchwał, 
wniosków i apeli przegłosowanych na Zjeździe. Zjazd  
zakończono około godz. 13.

Aniela Ptak

XXXIII OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY BIL

WYRÓŻNIENIA
Podczas XXXII Okręgowego Zjazdu Lekarzy BIL po raz 
kolejny wyróżniliśmy członków naszej Izby, którzy zdali 
najlepiej LEK/LDEK w sesji jesiennej 2013 r. i 2014 r.

Wykaz lekarzy, którzy najlepiej zdali egzaminy końcowe:

lek. Magdalena Paździora
Ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny 
w Katowicach w 2013 r. Zaliczyła Lekar-
ski Egzamin Końcowy w sesji jesiennej 
2013 r. z wynikiem 159 punktów

lek. dent. Daria Kuś
Zaliczyła Lekarsko-Dentystyczny Egza-
min Końcowy w sesji jesiennej 2013 r. z 
wynikiem 158 punktów i Lekarsko-Den-
tystyczny Egzamin Końcowy w sesji wio-
sennej 2014 r. z wynikiem 160 punktów

lek. Monika Bilewicz-Stebel
Ukończyła Śląski Uniwersytet Me-
dyczny w Katowicach w 2013 r. Za-
liczyła Lekarski Egzamin Końcowy 
w sesji wiosennej 2014 r. z wynikiem  
165 punktów
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PROMOcJA ZDROWIA JAMY UStnEJ

ŚWIATOWY DZIEŃ ZDROWIA
JAMY USTNEJ I ZĘBÓW

 Dnia 22 marca 2014 w bielskiej Galerii Sfera odby-
ła się akcja Promocji Zdrowia Jamy Ustnej. Inicjatywa ta 
jest wynikiem współpracy lekarzy dentystów stażystów 
oraz Beskidzkiej Izby Lekarskiej a związana z obcho-
dzonym 20 marca Światowym Dniem Zdrowia Jamy  
Ustnej i Zębów.
 Naszym celem podczas tej akcji było szerze-
nie oświaty zdrowotnej oraz promocja zachowań, mają-
cych pozytywny wpływ na stan jamy ustnej. W tym celu  
na specjalnie przygotowanym stanowisku w Galerii Sfera 
zostały przeprowadzone instruktaże higieny jamy ust-
nej oraz liczne rozmowy, dzięki którym nasi rozmówcy  
zostali poinformowani o możliwościach leczniczych 
współczesnej stomatologii, wpływie diety i nawyków  
higienicznych na stan uzębienia oraz dowiedzie-
li się o dostępnych metodach i środkach, dzięki którym  
będą mogli cieszyć się zdrowiem jamy ustnej. Dzięki 
uprzejmości licznych firm takim jak Colgate, Elmex, 
Blend-a-med, Oral B czy Ajona, osoby odwiedzają-
ce nasze stanowisko oprócz porad i informacji, zosta-
ły również obdarowane środkami do pielęgnacji  
jamy ustnej.

 Szczególną uwagę podczas tej akcji postanowili-
śmy skupić na najmłodszych, którzy chętnie uczestniczyli 
w zorganizowanych specjalnie dla nich zajęciach mają-
cych na celu promocję higieny jamy ustnej. Bardzo dużym 
zainteresowaniem dzieci cieszył się zwłaszcza specjalnie 
przygotowany dla nich „kącik edukacyjny”, gdzie podczas 
takich zabaw jak malowanie, kolorowanie czy zabawa pla-
steliną, staraliśmy się przekazać jak najwięcej informacji na 
temat prawidłowej higieny jamy ustnej, by tym samym zmo-
tywować najmłodszych pacjentów do dbania o stan zębów 
oraz uczulić na to ich rodziców. Podczas tych zajęć wiele 
radości wywołała u dzieci możliwość wykonania wypełnień 
materiałem kompozytowym na przygotowanych specjalnie 
modelach gipsowych. 
 Akcja była bardzo dobrze odebrana przez odwie-
dzających nas gości, wzbudziła zainteresowanie lokalnej 
rozgłośni radiowej Radio Bielsko, gazety lokalnej Kurier 
Radia Bielsko oraz portalu internetowego dla matek  
- beskidzkamama.pl. 
 Dziękując za współpracę Beskidzkiej Izbie 
Lekarskiej, Galerii Handlowej Sfera oraz firmom produku-
jącym artykuły higieniczne liczymy, że impreza ta na trwałe 

wpisze się w kalendarz prowadzonych przez nas działań.

Osoby odpowiedzialne  
za przeprowadzenie akcji:

lek. dent. Joanna Gowin - realizacja
lek. dent. Renata Maguda - realizacja

lek. dent. Katarzyna Szoblik - realizacja
lek. dent. Magdalena Hańderek - realizacja

lek. dent. Aneta Kasperek - realizacja
lek. dent. Jacek Staszel - realizacja i autor artykułu

lek. dent. Konrad Jagosz - realizacja
lek. dent. Łukasz Szymkowski - organizacja i realizacja



11BIULETYN  INFORMACYJNY

UCHWAŁY
UCHWAŁA NR 1/VII/2014

XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: regulaminu obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

Na podstawie art. 24 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:

Rozdział I
Uczestnicy i goście Zjazdu

§ 1
1. W XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy zwanym w dalszej części regulaminu również „Zjazdem” 

uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez rejonowe zebranie wyborcze.
2. W Zjeździe mogą brać udział także goście zaproszeni przez Okręgową Radę Lekarską lub Zjazd.

§ 2
1. Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na Zjeździe podpisem na liście obecności.

2. Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i odrębnie dla pozostałych uczestników Zjazdu.
Rozdział II

Przebieg obrad
§ 3

1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzenia plenarnych.
2. Posiedzenia Zjazdu są jawne. Jawność posiedzeń zapewnia się w szczególności  
przez umożliwienie prasie, radiu i telewizji sporządzania sprawozdań z posiedzeń.

3. Za zgodą co najmniej połowy uczestniczących w Zjeździe delegatów  
Zjazd może uchwalić tajność posiedzeń w określonej sprawie.

4. W razie, gdy na Zjeździe mają być przeprowadzone wybory odbywają się one zgodnie z ustawą z dnia 2 
grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz uchwałą Nr 12 X Krajowego 

Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na 
stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych 

organach oraz wyborów komisji wyborczych ze zmianami.
§ 4

Zjazd otwiera Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w obecności co najmniej połowy delegatów, który prowadzi 
obrady do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Zjazdu.

§ 5
Na początku Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego Zjazdu i jego dwóch zastępców 

oraz sekretarza i jego dwóch zastępców, tworzących Prezydium Zjazdu.
§ 6

Przewodniczący Zjazdu przy pomocy pozostałych członków Prezydium:
1. czuwa nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na Sali obrad,

2. kieruje przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad,
3. zarządza głosowanie w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

§ 7
1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków Prezydium, Zjazd:

1/ przyjmuje w głosowaniu jawnym regulamin Zjazdu,
2/ ustala porządek obrad Zjazdu,

3/ wybiera komisje:
- mandatową, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza czy Zjazd jest uprawniony do 

podejmowania uchwał i dokonywania wyborów,
- wniosków i uchwał, która przyjmuje na piśmie propozycje uchwał Zjazdu oraz przygotowuje ich projekty

2. Zjazd może dokonywać wyboru także innych komisji nie wymienionych w ust. 1 pkt 3.
§ 8

Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, ewentualnie jego zastępców oraz sekretarza.
Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdanie z jej działalności. Komisja 

sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.
§ 9

Przewodniczący Zjazdu udziela głosu w sprawach objętych porządkiem dziennym. 
Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad, skła-

dają zgłoszenie do dyskusji u Sekretarza Zjazdu prowadzącego listę dyskutantów.
Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności zgłoszeń. Prezesowi Okręgowej 
Rady Lekarskiej, Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Okręgowego Sądu 
Lekarskiego, Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej oraz zaproszonym gościom można 
udzielić głosu poza kolejnością. Uczestnikowi nie wolno zabierać głosu w dyskusji nad tą samą sprawą więcej 
niż dwa razy. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu odbiega od 
przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, a po dwukrotnym zwróceniu uwagi – odebrać przema-
wiającemu głos. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji Przewodni-

czący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
§ 10

Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejnością w dyskusji jedynie dla 
zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza porządkiem obrad nie może trwać dłużej 

niż dwie minuty. Do wniosków formalnych zalicza się:
1. przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,

2. uchwalenie tajności posiedzenia,
3. zamknięcie listy mówców,

4. zamknięcie dyskusji,
5. odesłanie do komisji,

6. głosowanie bez dyskusji,
7. zmianę porządku dziennego,
8. przeprowadzenie głosowania,

9. ograniczenie czasu przemówień,
10. stwierdzenie quorum,
11. przeliczenie głosów,

12. uchwalenie tajności głosowania.
Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku.

§ 11
1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi  

w toku obrad Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest następujący:
1/ głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim tymi,  

których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
2/ głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami.

3. Przewodniczący Zjazdu ustala porządek głosowania nad projektami uchwał i poprawek do nich.
4. Głosowanie w sprawach określonych w ust. 1 przeprowadza się jawnie, przez podniesienie mandatu, przy 

czym Sekretarz i jego zastępcy obliczają głosy i podają Przewodniczącemu wyniki głosowania.
5. Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie.

6. Zjazd podejmuje uchwały większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby delegatów.
§ 12

W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może podejmować:
1. rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata  

o podjecie wskazanego w rezolucji określonego działania,
2. stanowiska – oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie,

3. deklaracje – zawierające zobowiązania do określonego postępowania,

4. apele – zawierające wezwanie do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub  zadania.
Rozdział III

Przepisy końcowe
§ 13

Po wyczerpaniu wszystkich punktów obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.
§ 14

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad.
2. Protokół posiedzenia Zjazdu obejmuje zapis przebiegu Zjazdu, a także w załącznikach – pełne teksty  

podjętych uchwał, przedłożonych sprawozdań oraz innych dokumentów Zjazdu.
3. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do 

sporządzonego protokołu w ciągu miesiąca od zakończenia Zjazdu. Odpisy protokołu Zjazdu znajdować się 
będą do wglądu zainteresowanych w Okręgowej Izbie Lekarskiej.

4. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki decyduje Prezydium Zjazdu większością głosów.
5. Protokół, do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek, uważa się za przyjęty. Przyjęcie protokołu 

potwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu.
6. Uchwały oraz inne akty podejmowane z trybie przewidzianym dla uchwał podpisuje Przewodniczący Zjazdu 

oraz Sekretarz Zjazdu.
§ 15

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej przekaże uchwały podjęte przez Zjazd Naczelnej Radzie Lekarskiej  
oraz innym właściwym władzom, instytucjom i organizacjom.

§ 16
Uchwała wchodzi w życie z dnie podjęcia.

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 2/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: porządku obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 24 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: 

§ 1
Ustala się następujący porządek obrad XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

Rozpoczęcie obrad o godz. 9.00
1. Otwarcie Zjazdu, powitanie uczestników.

2. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, jego Zastępców, Sekretarza i jego Zastępców.
3. Przyjęcie uchwał w sprawie regulaminu Zjazdu i porządku obrad.

4. Wybór Komisji Zjazdowych:
Mandatowej

Uchwał i Wniosków
5. Wystąpienie Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej BIL oraz wręczenie wyróżnień za najlepszy wynik  

LEK/LDEK oraz za osiągnięcia pozamedyczne.
6. Dyskusja dotycząca wystąpienia i aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia.

7. Komunikat Komisji Mandatowej.
8. Sprawozdania:

Sekretarza z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej BIL.

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdań i udzielenia absolutorium  

Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2013.
11. Przedstawienie preliminarza budżetowego BIL na rok 2014.

12. Dyskusja nad preliminarzem/
13. Uchwała w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego za rok 2014.

14. Podjęcie uchwał, stanowisk oraz apeli Zjazdu.
15. Walne Zgromadzenie Delegatów Lekarskiej Kasy Pomocy

16. Zakończenie Zjazdu.
17. Obiad.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 3/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej za rok 2013.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXI Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie  
Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z działalności za rok 2013,  

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
SEKRETARZ 

XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA
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UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 4/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia kadencyjnego sprawozdania  
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. 

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie 

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za okres VI kadencji,  
tj. lata 2009-2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

UCHWAŁA NR 5/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego za rok 2013.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowego Sądu 

Lekarskiego Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA
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UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 6/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie finansowe Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, na które składa się bilans wykazujący:
- po stronie aktywów i pasywów wartość 5 852 287,51 (słownie złotych: pięć milionów osiemset 

   pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem 51/100) 
- rachunek zysków i strat wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w kwocie 190 548,63  

   (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset czterdzieści osiem 63/100).
§ 2

Przeznacza się wygospodarowaną nadwyżkę finansową za rok 2013  
na działalność statutową Beskidzkiej Izby Lekarskiej. 

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JACEK KOSSOWSKI



14 BIULETYN  INFORMACYJNY

UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 7/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 2013

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie  

Okręgowej Rady Lekarskiej z wykonania budżetu za rok 2013,  
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA
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UCHWAŁY



16 BIULETYN  INFORMACYJNY

UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 8/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2013.

Na podstawie art. 24 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Okręgowej Komisji 

Rewizyjnej Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 9/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Koordynatora Ośrodka Kształcenia Medycznego za rok 2013.

Na podstawie art. 24 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: 

§ 1
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza sprawozdanie Koordynatora Ośrodka 
Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2013, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA
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UCHWAŁY
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UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 10/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2013.

Na podstawie art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. 
zm. ) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej udziela absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej za rok 2013.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

UCHWAŁA NR 11/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia preliminarza budżetowego Beskidzkiej Izby Lekarskiej na rok 2014

Na podstawie art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich  
(Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z póżn. zm. ) uchwala się , co następuje: 

§ 1
XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej zatwierdza preliminarz budżetowy Beskidzkiej 

Izby Lekarskiej na rok 2014, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA
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UCHWAŁY
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UCHWAŁY

UCHWAŁA NR 12/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: sprostowania uchwały Nr 16/VII/2013 XXXII Sprawozdawczo–Wyborczego Zjazdu
Lekarzy Beskidzkiej Izby lekarskiej z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr 11/VII/2013 XXXII Sprawozdawczo–Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie ustalenia liczby członków organów
Beskidzkiej Izby Lekarskiej, Zastępców Okręgowego rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej.

Na podstawie art. 24 pkt 6 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich
 (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) uchwala się , co następuje:

§1
 W  uchwale Nr 16/VII/2013 XXXII Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

z dnia 14 grudnia 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 11/VII/2013 
XXXII Sprawozdawczo–Wyborczego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

w sprawie ustalenia liczby członków organów Beskidzkiej Izby Lekarskiej, 
Zastępców Okręgowego rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Okręgowej Komisji Wyborczej 

prostuje się oczywistą omyłkę polegającą na pominięciu w § 1 tekstu uchwały, 
który został podpisany przez Przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu zdania: 

„pkt 5 w brzmieniu:
„5. Okręgowa Komisja Wyborcza – 23 Członków” 

otrzymuje nowe brzmienie”
„5.Okręgowa Komisja Wyborcza – 24 Członków”.

Zdanie określone w wyżej wymienionym brzmieniu znajdowało się w projekcie uchwały, 
która została przyjęta przez Zjazd, co wynika z protokołu Zjazdu. 

Mając powyższe na uwadze, dokonuje się sprostowania opisanego powyżej 
polegającego na wprowadzeniu do § 1 uchwały pominiętego zdania.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

APEL Nr 1/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: podwyższenia nakładów na ochronę zdrowia.

Delegaci zgromadzeni na XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej uważają, że propo-
zycje Ministra Zdrowia zaprezentowane na konferencji prasowej w dniu 21 marca br. dotyczące zwiększenia 
zadań POZ, związanych z nowymi, dodatkowymi wymaganiami w zakresie ilości badań i porad, wymagają 

adekwatnego do nałożonych obowiązków podwyższenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia.

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

APEL Nr 2/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: działalności prawodawczej Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Delegaci zgromadzeni na XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej apelują do Ministra 
Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o ograniczenie działalności prawodawczej skutkującej 

zwiększeniem dokumentacji koniecznej do prowadzenia działalności leczniczej. 

Uzasadnienie: 
Wymagana aktualnymi przepisami dokumentacja medyczna jest zbyt obszerna i w dużej części niepotrzebna. 

Należy ją koniecznie ograniczyć, ponieważ jej prowadzenie zabiera lekarzowi czas,  
który powinien być poświęcony pacjentowi.

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

APEL Nr 3/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany przepisów dotyczących egzaminu z ochrony radiologicznej dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Apelujemy o zmianę przepisów ustawy z dnia 20 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012r., 
poz. 264 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania 
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz. 
1015 z późn. zm.), mające na celu wprowadzenie jednorazowego, a nie jak obecnie powtarzanego co 5 lat, eg-
zaminu z ochrony radiologicznej dla lekarzy i lekarzy dentystów używających promieniowania rtg do diagnostyki.

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

APEL Nr 4/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: zmiany regulaminu pobierania składek członkowskich.

Apelujemy o dokonanie zmiany regulaminu pobierania składek członkowskich  
polegającej na uproszczeniu zasad zwolnienia z płacenia składek

Proponujemy, aby lekarze i lekarze dentyści po ukończeniu 65 roku życia opłacali składkę ulgową,  
a po 70 roku życia całkowicie zostali zwolnieni z opłacania składki, niezależnie od dochodów. 

W innych przypadkach występowania o zwolnienie lub zmniejszenie wysokości składki, wniosek powinien 
opierać się o świadczenie o prognozowanym w danym roku zmniejszeniu dochodów.

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

STANOWISKO Nr 1/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: konferencji prasowej Ministra Zdrowia z dnia 21.03.2014

Delegaci zgromadzeni na XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej wyrażają 
ogromne wątpliwości, co do większości propozycji przedstawionych przez Ministra Zdrowia Bartosza 
Arłukowicza w trakcie konferencji prasowej w dniu 21 marca 2014 roku. Przedstawione rozwiązania nie-
wątpliwie oczekiwane przez pacjentów pozostają w rażącej dysproporcji w stosunku do obecnych środków 
finansowych przeznaczonych na ochronę zdrowia w Polsce. Zwracamy uwagę, że centralizacja świadczeń 
onkologicznych w kilku ośrodkach w kraju utrudni dostęp do leczenia wstępnie zdiagnozowanych pacjentów.

Zdaniem Delegatów należy:
1. zwiększyć kwotę przeznaczoną na realizację porad specjalistycznych  

w dziedzinach przeznaczonych do zniesienia limitów,
2. zwiększyć liczbę rezydentur i liczbę miejsc specjalizacyjnych w trybie innym niż rezydentura  

w celu zwiększenia możliwości kształcenia specjalistów,
3. rozszerzyć możliwości diagnostyczne dla lekarzy poz: możliwość kierowania na badania odrębnie 

finansowane, wprowadzenie dodatkowych stawek za diagnostykę chorób onkologicznych,
4. należy utrzymać możliwość leczenia pacjentów onkologicznych w ośrodkach nie klinicznych,  

w których dotychczas są wykonywane procedury onkologiczne na dobrym poziomie.

Samorząd lekarski wyraża wolę współpracy z Ministerstwem Zdrowia w celu poprawy sytuacji w ochronie zdrowia.

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

STANOWISKO Nr 2/VII/2014
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ 

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: wysokości składki na rzecz izb lekarskich.

Delegaci zgromadzeni na XXXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej  
stoją na stanowisku nie podwyższania składki na rzecz Izb Lekarskich. 

SEKRETARZ 
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PRZEWODNICZĄCY
XXXIII OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
JOLANTA FIRLEJ-DOBRZAŃSKA

UCHWAŁA Nr 29/VII/2014
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 24 stycznia 2014 roku

w sprawie: powołania przewodniczących i członków komisji i zespołów 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 z późn. zm.) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej 

stanowiącego załącznik do uchwały nr 15/VI/2011 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej z dnia 9 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej 

Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§ 1

Powołuje się następujących przewodniczących i członków komisji i zespołów problemowych  
Beskidzkiej Izby Lekarskiej:

Komisja ds. Praktyk Zawodowych
Przewodnicząca: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Członkowie: lek. dent. Bogusława Gradowska, lek. dent. Krystyna Małyska, 

Komisja Etyki
Przewodniczący: dr n. med. Andrzej Krawczyk

Członkowie: lek. Krystyna Cieślawska-Kłosińska, lek. Bogdan Fender, dr n. med. Michał Frączek,  
dr n. med. Gabriela Gajer, lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. dent. Krystyna Małyska,  

dr n. med. Małgorzata Potyralska

Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Przewodniczący: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Członkowie: lek. Klaudiusz Komor, dr n. med. Małgorzata Potyralska,  
lek. Maciej  Skwarna, lek. Tomasz Szatan
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Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji

Przewodniczący: lek. Mieczysław Pająkowski
Członkowie: dr n. med. Rafał Kluba, lek. Janusz Lewandowski, lek. dent. Łukasz Szymkowski,  

lek. Robert Tobias, lek. dent.  Mariusz Wieczorek

Komisja Stomatologiczna
Przewodnicząca: lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka

Członkowie: lek. dent. Zuzanna Baścik, lek. dent. Bogusława Gradowska, lek. dent. Danuta Hajzyk,  
lek. dent. Krystyna Małyska, lek. dent. Magdalena Michałowska-Gołda, lek. dent. Marcin Nawrocki,  

lek. dent. Adam Pasz, lek. dent. Marek Trafiał, lek. dent. Alojza Warchał

Komisja Konkursowa
Przewodniczący: lek. Jacek Kossowski

Członkowie: lek. Bogdan Fender, dr n. med. Robert Gwinner, dr n. med. Małgorzata Potyralska, 

Komisja Finansowa
Przewodnicząca: dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk 

Członkowie: lek. Janusz Betlej, lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Teresa Pardela-Gilowska, 

Komisja Socjalna
Przewodniczący: lek. Janusz Betlej

Członkowie: lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Teresa Pardela-Gilowska, dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk 

Komisja ds. Lekarzy Seniorów
Przewodnicząca: lek. Aniela Ptak

Członkowie: lek. dent. Hanna Kopycińska-Jaszczurowska, lek. Janina Milota, lek. dent. Iwona Sanetra

Zespół ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący: lek. Tomasz Szatan

Członkowie: lek. Artur Sufryd, lek. dent. Mateusz Wieczorek, lek. dent. Łukasz Szymkowski

Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
Przewodniczący: lek. dent. Adam Pasz

Członkowie: lek. Wojciech Gilowski, lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,  
lek. Klaudiusz Komor, lek. Tomasz Szatan

Zespół ds. Lekarzy POZ
Przewodnicząca: lek. Teresa Pardela-Gilowska

Członkowie: lek. Janusz Betlej, dr n. med. Krzysztof Dąbrowski, lek. Artur Hadrian, lek. Grzegorz Kołodziej, 
lek. Radosław Piwowarczyk, dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

Zespół ds. Lekarzy AOS
Przewodniczący: dr n. med. Robert Gwinner

Członkowie: lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Teresa Pardela-Gilowska, dr n. med. Małgorzata Potyralska,  
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk, lek. Piotr Watoła, lek. Janusz Wyrwalski

Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Szpitalach
Przewodniczący: lek. Maciej Skwarna

Członkowie: lek. Bogdan Fender, lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. Jacek Kossowski,  
dr n. med. Andrzej Krawczyk, lek. Bogdan Krupnik, lek. Piotr Watoła

Zespół ds. Uzdrowisk
Przewodniczący: lek. Bartłomiej Gut

Członkowie: lek. Anna Klepek, lek. Bogusław Klepek, lek. Agata Plak, lek. Marcin Szyszkowski

Zespół ds. Kontraktowania Usług Medycznych
Przewodnicząca: lek. Teresa Pardela-Gilowska

Członkowie: lek. Bartłomiej Gut, dr n. med. Robert Gwinner, lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka,  
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Jacek Kossowski,  

dr n. med. Małgorzata Potyralska, lek. Maciej Skwarna

Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Systemie Ratownictwa 
Przewodniczący: lek. Maciej Skwarna

Członkowie: lek. Michał Dudek, lek. Radosław Piwowarczyk

Zespół ds. Pomocy Prawnej Lekarzom
Przewodniczący: lek. Piotr Watoła

Członkowie: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. Klaudiusz Komor,  
lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Maciej Skwarna

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA Nr 112/VII/2014
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 7 lutego 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 11/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej  
z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji i zespołów problemowych.

Na podstawie art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 15/VI/2011 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 
9 kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej 

Beskidzkiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§ 1

W uchwale nr 11/VII/2013 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia  30 grudnia 2013 
roku wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 po pkt 19. Dodaje się pkt 20 w brzmieniu:
„Komisja Legislacyjna” 

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.SEKRETARZ 

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA Nr 113/VII/2014
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ  

z dnia 7 lutego 2014 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 29/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej w sprawie 
powołania przewodniczących i członków komisji i zespołów 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  
z późn. zm.) oraz § 13 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej stanowiącego 
załącznik do uchwały nr 15/VI/2011 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 9 
kwietnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidz-

kiej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§ 1

W uchwale nr 29/VII/2014 Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej z dnia 14 lutego 2014 roku 
wprowadza się następującą zmianę:

W § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) Wyrażenie w brzmieniu: „Komisja ds. Kształcenia Medycznego; Przewodniczący: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagór-
ska; Członkowie: lek. Klaudiusz Komor, dr n. med. Małgorzata Potyralska, lek. Maciej Skwarna, lek. Tomasz Szatan”

otrzymuje nowe brzmienie:
„Komisja ds. Kształcenia Medycznego

Przewodniczący: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska
Członkowie: lek. Klaudiusz  Komor, dr n. med. Małgorzata Potyralska, lek. Maciej  Skwarna, lek. Tomasz 
Szatan, lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka, lek. dent. Bogusława Gradowska, lek. Paweł Sułowski

2) Po wyrażeniu: 
„Zespół ds. Pomocy Prawnej Lekarzom; Przewodniczący: lek. Piotr Watoła; Członkowie:  

lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. Klaudiusz Komor, lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Maciej Skwarna”
 

dodaje się wyrażenie w brzmieniu:
„Komisja Legislacyjna 

Przewodniczący: lek. Jacek Kossowski
Członkowie: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. dent. Marek Trafiał, lek. Tomasz Szatan”

3) W § 1 nadaje się komisjom i zespołom problemowym numery według następującej kolejności:

1. Komisja ds. Praktyk Zawodowych
Przewodnicząca: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Członkowie: lek. dent. Bogusława Gradowska, lek. dent. Krystyna Małyska

2. Komisja Etyki 
Przewodniczący: dr n. med. Andrzej Krawczyk

Członkowie: lek. Krystyna Cieślawska-Kłosińska, lek. Bogdan Fender, dr n. med. Michał Frączek,  
dr n. med. Gabriela Gajer, lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,  

lek. dent. Krystyna Małyska, dr n. med. Małgorzata Potyralska 

3. Komisja ds. Kształcenia Medycznego
Przewodniczący: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska

Członkowie: lek. Klaudiusz Komor, dr n. med. Małgorzata Potyralska, lek. Maciej  Skwarna,  
lek. Tomasz Szatan, lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka, lek. dent. Bogusława Gradowska, lek. Paweł 

Sułowski

4. Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
Przewodniczący: lek. Mieczysław Pająkowski

Członkowie: dr n. med. Rafał Kluba, lek. Janusz Lewandowski, lek. dent. Łukasz Szymkowski,  
lek. Robert Tobias, lek. dent. Mariusz Wieczorek, 

5. Komisja Stomatologiczna
Przewodnicząca: lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka  

Członkowie: lek. dent. Zuzanna Baścik, lek. dent. Bogusława Gradowska, lek. dent. Danuta Hajzyk,  
lek. dent. Krystyna Małyska, lek. dent. Magdalena Michałowska-Gołda, lek. dent. Marcin Nawrocki,  

lek. dent. Adam Pasz, lek. dent. Marek Trafiał, lek. dent. Alojza Warchał, 

6. Komisja Konkursowa
Przewodniczący: lek. Jacek Kossowski

Członkowie: lek. Bogdan Fender, dr n. med. Robert Gwinner, dr n. med. Małgorzata Potyralska, 

7. Komisja Finansowa
Przewodnicząca: dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk 

Członkowie: lek. Janusz Betlej, lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Teresa Pardela-Gilowska

8. Komisja Socjalna 
Przewodniczący: lek. Janusz Betlej

Członkowie: lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Teresa Pardela-Gilowska, dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk 

9. Komisja ds. Lekarzy Seniorów
Przewodnicząca: lek. Aniela Ptak

Członkowie: lek. dent. Hanna Kopycińska-Jaszczurowska, lek. Janina Milota, lek. dent. Iwona Sanetra

10. Zespół ds. Młodych Lekarzy
Przewodniczący: lek. Tomasz Szatan

Członkowie: lek. Artur Sufryd, lek. dent. Mateusz Wieczorek, lek. dent. Łukasz Szymkowski

11. Zespół ds. Współpracy Międzynarodowej
Przewodniczący: lek. dent. Adam Pasz

Członkowie: lek. Wojciech Gilowski, lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska,  
lek. Klaudiusz Komor, lek. Tomasz Szatan

12. Zespół ds. Lekarzy POZ
Przewodnicząca: lek. Teresa Pardela–Gilowska

Członkowie: lek. Janusz Betlej, dr n. med. Krzysztof Dąbrowski, lek. Artur Hadrian, 
 lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Radosław Piwowarczyk, dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk

13. Zespół ds. Lekarzy AOS
Przewodniczący: dr n. med. Robert Gwinner

Członkowie: lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Teresa Pardela-Gilowska, dr n. med. Małgorzata Potyralska,  
dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk, lek. Piotr Watoła, lek. Janusz Wyrwalski
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UCHWAŁY

KRS 0000412996  NIP 9372662340  REGON 242865296
ING Bank Śląski O/Bielsko-Biała Nr konta 68105010701000000106298375

www.onkologia.bielsko.pl    email: szpital@onkologia.bielsko.pl

DYREKCJA
BESKIDZKIEGO CENTRUM ONKOLOGII

- SZPITALA MIEJSKIEGO im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

ZATRUDNI
lekarza specjalistę

w Oddziale Wewnętrznym
w pełnym wymiarze czasu pracy

BESKIDZKIE CENTRUM ONKOLOGII - SZPITAL MIEJSKI
im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej

43-300 BIELSKO-BIAŁA, ul. Wyzwolenia 18
Centrala tel. 33 498 40 01 

Sekretariat tel. 33 816 43 70 fax. 33 816 44 01
Centrala tel. 33 827 25 00 

Kancelaria 33 827 25 01 fax. 33 827 25 05 ul. Wyspiańskiego 26

14. Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Szpitalach
Przewodniczący: lek. Maciej Skwarna

Członkowie: lek. Bogdan Fender, lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. Jacek Kossowski,  
dr n. med. Andrzej Krawczyk, lek. Bogdan Krupnik, lek. Piotr Watoła, 

15. Zespół ds. Uzdrowisk
Przewodniczący: lek. Bartłomiej Gut

Członkowie: lek. Anna Klepek, lek. Bogusław Klepek, lek. Agata Plak, lek. Marcin Szyszkowski

16. Zespół ds. Kontraktowania Usług Medycznych
Przewodnicząca: lek. Teresa Pardela-Gilowska, 

Członkowie:lek. Bartłomiej Gut, dr n. med. Robert Gwinner, lek. dent. Beata Jarczewska-Głośnicka,  
lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Jacek Kossowski,  

dr n. med. Małgorzata Potyralska, lek. Maciej Skwarna

17. Zespół ds. Lekarzy Zatrudnionych w Systemie Ratownictwa 
Przewodniczący: lek. Maciej Skwarna

Członkowie: lek. Michał Dudek, lek. Radosław Piwowarczyk

18. Zespół ds. Pomocy Prawnej Lekarzom
Przewodniczący: lek. Piotr Watoła

Członkowie: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. Klaudiusz Komor,  
lek. Grzegorz Kołodziej, lek. Maciej Skwarna  

19. Komisja Legislacyjna 
Przewodniczący : lek. Jacek Kossowski

Członkowie: lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, lek. dent. Marek Trafiał, lek. Tomasz Szatan

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA NR 115/VI/2014
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 14 lutego 2014 roku

w sprawie: ustalenia wysokości odprawy pośmiertnej na rok 2014.

Na podstawie art. 25 pkt 10 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 2014 w kwocie 4.000,- zł 

 /słownie złotych: cztery tysiące złotych/.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA NR 156/VII/2014
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 7 marca 2014 roku

w sprawie: przyznania medalu za wybitne osiągnięcia pozamedyczne.

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

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej postanawia przyznać medal za wybitne osiągnięcia 

pozamedyczne niżej wymienionym lekarzom:
1. Lek. Michał Gałaszek
2. Lek. Jakub Gałaszek
3. Lek. Piotr Zagórski

4. Lek. Grzegorz Grodowski

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA SEKRETARZA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

BOGUSŁAWA GRADOWSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA NR 158/VII/2014
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 7 marca 2014 roku

w sprawie: wyróżnienia za najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Końcowego  
i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

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

§ 1
Okręgowa Rada Lekarska Beskidzkiej Izby Lekarskiej postanawia wyróżnić za najlepszy wynik 

Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego 
niżej wymienionych lekarzy:

1. Lek. Magdalena Paździora
2. Lek. Monika Bilewicz-Stebel

3. Lek. dent. Daria Kuś
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZASTĘPCA SEKRETARZA

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BOGUSŁAWA GRADOWSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR

UCHWAŁA NR 183/VI/2014
PREZYDIUM

OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

z dnia 29 marca 2014 roku

w sprawie: częściowego pokrycia kosztów wyjazdu do Ghany.

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

§ 1
Przychylając się do wniosku lekarza Sławomira Kozieł z dnia 21 marca 2014 r. 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
postanawia przyznać wyżej wymienionemu lekarzowi dofinansowanie w wysokości 2.000,- zł (słownie: dwa 

tysiące złotych) brutto, na częściowe pokrycie kosztów wyjazdu do Ghany.
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

MAŁGORZATA POTYRALSKA

PREZES
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ

KLAUDIUSZ KOMOR



RADA PROGRAMOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

zaprasza lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na kurs w formie warsztatów pt.:

„Akademia Lekarza Rodzinnego”
W ramach Akademii proponujemy spotkania warsztatowe w siedzibie Izby oraz praktykę w wybranych SZPItALnYcH OD-
DZIAŁAcH RAtUnKOWYcH, IZBAcH PRZYJĘĆ, ODDZIAŁAcH SZPItALnYcH na terenie działania Beskidzkiej Izby Lekarskiej. 

celem warsztatów będzie podniesienie kwalifi kacji Lekarza Rodzinnego w ramach ustawicznego kształcenia 
z zakresu podstawowych specjalizacji: chorób wewnętrznych, chirurgii, kardiologii, pediatrii, pulmonologii, diabetologii, 

laryngologii, radiologii i diagnostyki onkologicznej.
Spotkania w ramach warsztatów teoretycznych planowane są raz w miesiącu, 

we wtorki w godzinach od 18.00 do 20.30 wg programu.

Zajęcia praktyczne umożliwią kontakt lekarzowi POZ z specjalistycznymi jednostkami szpitalnymi oraz obserwowanie 
losu pacjenta od skierowania z POZ poprzez diagnostykę wstępną w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, Izbach Przyjęć, 
a następnie w oddziałach szpitalnych aż do wypisu. Lekarz będzie miał możliwość udziału w ostrych dyżurach oraz 

w obchodach lekarskich na podstawie umowy trójstronnej na zasadach wolontariatu (BIL-lekarz-szpital).

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Udział w Akademii Lekarza Rodzinnego daje możliwość uzyskania 200 punktów edukacyjnych w okresie rozliczeniowym, 
tytułem udziału w kursach w formie warsztatów, odbycia praktyki klinicznej w krajowym ośrodku specjalistycznym,

a także udziału w innym kursach dedykowanych specjalnie dla członków Akademii. 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROJEKT: lek. Agnieszka Gorgoń-Komor tel. 606 246 796 
Koordynator Ośrodka Kształcenia Medycznego Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Wypełniony formularz zgłoszenia (dostępny na www.bil.bielsko.pl w zakładce: Ośrodek Kształcenia Medycznego/szkolenia) 
należy przesłać do Ośrodku Kształcenia Medycznego do 15 maja 2014 r. (faks 33 82 277 72, email: okm@bil.bielsko.pl)

Koszt uczestnictwa w EDYcJI 2014 wynosi 80 zł od osoby 
Wpłaty (z dopiskiem „akademia”) prosimy dokonywać na konto: 61 1050 1070 1000 0001 0027 2764

Program szczegółowy EDYCJI 2014:
1. Kardiologia      (27 maj 2014 - 18.00-20.30)

„Podstawy EKG dorosłych dla lekarzy POZ – warsztaty, interpre-
tacja wyników”, prowadzenie: lek. Agnieszka Gorgoń-Komor, lek. 
Klaudiusz Komor, specjaliści chorób wewnętrznych, kardiologii. 

2. Radiologia                         (10 czerwiec 2014 - 18.00-20.30)
„Interpretacja zdjęć rentgenowskich z zakresu interny, pediatrii, 
chirurgii – omówienie przypadków”, prowadzenie: dr n. med. Anna 
Korzonkiewicz, specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej.

3. Diabetologia            (23 wrzesień 2014 - 18.00-20.30)
– „Modyfi kacja insulinoterapii” prowadzenie: dr n. med. Małgo-
rzata Potyralska, specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii 

4. Chirurgia ogólna        (14 październik 2014 - 18.00-20.30)
„Diagnostyka różnicowa bólów brzucha w ramach ostrego dyżu-
ru chirurgicznego w Izbie Przyjęć – przypadki kliniczne, prowa-
dzenie: lek. Marcin nowak, specjalista chirurgii ogólnej

5. Chirurgia onkologiczna           (18 listopad 2014 - 18.00-20.30)
„Rak In situ – od Lekarza POZ do chirurga Onkologa”, prowadzenie: 
lek. Daniel Jajtner, spec. chirurgii ogólnej i chirurgii onkologicznej

6. Onkologia kliniczna          (9 grudzień 2014 - 18.00-20.30)
„Wczesna diagnostyka onkologiczna – określenie grup ryzyka 
w ramach POZ”, prowadzenie: lek. Rafał Wiśniowski, specjalista 
chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej

RADA PROGRAMOWA OŚRODKA 
KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
uprzejmie zaprasza na kursy medyczne prowadzone 

w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej

WCZESNE ROZPOZNANIE CHORÓB HEMATOLOGICZNYCH 
W LECZNICTWIE AMBULATORYJNYM

dr n. med. Piotr Wojnowski
specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i hematologii

Zebranie odbędzie się dnia 7 maja 2014 r. /środa/ o godz. 18.00

Szczegóły na stronie internetowej www.bil.bielsko.pl 
(zakładka Ośrodek Kształcenia Medycznego/szkolenia)

oraz w Ośrodku Kształcenia Medycznego BIL pod telefonem 33 822 77 72

LECZENIE OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
dr n. med. Grażyna Puzoń

specjalista chorób wewnętrznych i geriatrii
dr n. med. Małgorzata Potyralska

specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii
lek. Klaudiusz Komor

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
Zebranie odbędzie się dnia 21 maja 2014 r. /środa/ o godz. 18.00

Zjazd Naukowy PTL Oddział Beskidzki nt. 
PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO

Panel dyskusyjny specjalistów z dziedzin:
anestezjologii i intensywnej terapii, diabetologii, kardiologii, 

chorób płuc, chirurgii ogólnej i chirurgii naczyniowej, chirurgii stomatologicznej
Zebranie odbędzie się dnia 24 maja 2014 r. /sobota/ o godz. 9.00

Nowa kadencja zobowiązuje mnie do kontynuowania już 
istniejących jak i opracowania nowych strategii dotyczących kształ-
cenia  lekarzy w naszej Izbie. Wyzwanie to nie lada, gdyż wszystkim 
wiadomo jak prężnie dotychczas działał OKM. Przede wszystkim 
jest to zasługa lekarzy, którzy pomimo obowiązków związanych z 
codzienną pracą lekarza , znajdują czas aby podnosić swoje kwa-
lifikacje w ramach ustawicznego kształcenia. Podkreślam także  
duże znaczenie  pracowników OKM doskonale współpracujących 
z dotychczasową Radą Programową oraz Koordynatorem OKM, 
który jak Państwu wiadomo został Prezesem ORL BIL. W tej ka-
dencji powołano nową Radę Programową zgodnie z uchwałą ORL, 
starając się aby jej członkami byli lekarze różnych specjalności, 
aktywnie biorący udział w posiedzeniach, w wyborze tematów i wy-
kładowców. Nowa Rada z entuzjazmem przyjęła mój pomysł doty-
czący utworzenia Akademii Lekarza Rodzinnego  w ramach OKM 
BIL, której główną intencją będzie współpraca lekarzy rodzinnych 
ze szpitalnikami różnych specjalności, pogram teoretyczny jest już 
opracowany na rok 2014/2015, a szczególnie zachęca imponująca 
ilość punktów możliwa do zdobycia w czasie jednego roku rozlicze-
niowego. Zajęcia teoretyczne odbywać się będą w formie warszta-
towej, interaktywnej, praktycznej, natomiast zajęcia praktyczne od-
bywać się będą w wyznaczonych szpitalach w ramach wolontariatu 
(szczegóły na ogłoszeniu). Już 24 maja br w siedzibie BIL odbę-
dzie się jednodniowa konferencja PTL inaugurująca także otwarcie 

Akademii (adresowana do wszystkich lekarzy) pt ,,Przygotowanie 
pacjenta do zabiegu operacyjnego” i tu niespodzianka: przy stole 
ekspertów będziemy gościć: anestezjologa, chirurga, kardiologa, 
pulmonologa, diabetologa i stomatologa. W ramach tego spotka-
nia liczę na burzliwą, kreatywną dyskusję. Następnym kierunkiem 
naszej działalności jest utworzenie Działu Naukowego Biuletynu 
Informacyjnego tak, aby lekarze, którzy nie mogą być obecni na 
naszych spotkaniach mogli przeczytać krótkie notatki napisane 
przez naszych wykładowców. Wszelkie artykuły, które Państwo 
chcieliby umieścić w naszym biuletynie, interesujące doniesienia 
ze świata nauki, ciekawe przypadki kliniczne są mile widziane.

Biorąc pod uwagę jedno z zadań Izby Lekarskiej jaką jest 
integracja lekarska widzę tu miejsce na organizowanie spotkań 
interdyscyplinarnych takich jak ta z 24.05.2014 (konferencja PTL) 
oraz ta która odbyła się 9.04.2014 - dotycząca profilaktyki raka 
szyjki macicy, diagnostyki prenatalnej oraz nowej dziedziny me-
dycyny jaką jest kardioonkologia, ale to już w następnym numerze 
biuletynu. Pamiętajmy: uczymy się także od siebie. 
W tym numerze polecamy artykuły: 
• ,,Zawroty głowy spowodowane chorobami lub wadami ucha wewnętrznego” 
• ,,Nowe spojrzenie na uzależnienia, a choroby psychiczne-podwójna diagnoza”

Koordynator OKM BIL 
Agnieszka Gorgoń-Komor
email: okm@bil.bielsko.pl

Ośrodek Kształcenia BIL

PODnOSZEnIE KWALIFIKAcJI
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Zawroty głowy nie są pojedynczym objawem, ale całym 
zespołem znacznie różniących się doznań. Dotychczas nie zosta-
ły uściślone terminy rozróżniające poszczególne rodzaje zawro-
tów głowy w języku polskim dlatego zmuszony jestem skorzystać  
z terminologii angielskiej. 

• „Vertigo” wrażenie ruchu kołowego. Objaw ten najczęściej 
jest związany z uszkodzeniami ucha wewnętrznego i pod 
namiotowej części mózgowia.

• „Lightheadedness” – wrażenie bliskie omdleniu. Związane 
jest najczęściej z tzw. „ortostatycznymi zawrotami głowy. Naj-
częstsza przyczyną są tu zaburzenia krążenia.

• „Dizziness”- Niestabilność. To wrażenie ruchomego podło-
ża, popychania zewnątrz itp. Objaw ten najczęściej występuje  
w uszkodzeniach nad namiotowej części mózgowia.

• „Drop attack” Nagłe upadki wystąpić mogą zarówno w cho-
robach ucha wewnętrznego, jak i uszkodzeniach OUN.

• Uczucie dyskomfortu przestrzennego („spatial dyscom-
fort”) jest związane zarówno z zaburzeniami psychicznymi 
tak jak wszystkimi wyżej wymienionymi przyczynami.

Z mojego doświadczenia najtrudniejszym etapem procesu dia-
gnostycznego pacjenta z zawrotami głowy jest wywiad. Czyli 
nakłonienie pacjenta do uściślenia do którego z powyższych obja-
wów zakwalifikować skargi pacjenta na „zawroty głowy”. Sprecy-
zowanie objawów pozwala na wstępne zakwalifikowane pacjenta 
do grupy uszkodzeń obwodowych lub ośrodkowych oraz innych. 
Czas poświęcony na wnikliwy wywiad skraca drogę pacjenta,  
i pozwala znacznie zaoszczędzić na niepotrzebnych badaniach 
dodatkowych.

Z ucha wewnętrznego pochodzi około 50 % wszystkich 
zawrotów głowy.  Zawroty głowy obwodowe, związane z uszko-
dzeniem ucha wewnętrznego mają najczęściej charakter „Vertigo”. 
Takie zawroty są zawsze organicznego pochodzenia i mogą być 
jedynym lub jednym z objawów uszkodzenia błędnika lub obwo-
dowego neuronu, a także móżdżku. Dlatego podział na zawroty 
obwodowe i ośrodkowe nie ma praktycznego znaczenia, i może 
być jedynie stosowany dla celów dydaktycznych.

Zawroty głowy w migrenie lub spowodowane udarem,  
a nie są to choroby receptora, mają bardzo często charakter „ver-
tigo”. W przypadku uszkodzeń samego błędnika poza skargami 
pacjenta na zawroty głowy, może nie być innych objawów w ba-
daniu przedmiotowym, ale mogą występować oczopląs i objawy  
wegetatywne w ostrej fazie choroby.

Nagłe napadowe zawroty głowy ze zmiany położenia 
BPPV są najczęstszą przyczyną obwodowych zawrotów głowy 

(około 50%). Mechanizm tego zaburzenia polega na przemiesz-
czeniu się kamyczków otolitowych z łagiewki (wyjątkowo wo-
reczka) do kanałów półkolistych (najczęściej tylnego). Zmienia to 
ciężar właściwy płynów kanału lub osklepka i sprawia, że receptor 
zamiast odbierać zmiany przyspieszenia kątowego, reaguje tu 
na zmiany położenia głowy względem wektora siły grawitacji. 
Powoduje to silne zawroty przy odchylaniu głowy do tyłu, np. pod-
czas kładzenia się do łóżka, czy obracania się „z boku na bok”. 
Rozpoznanie stawiamy na podstawie manewru Dix Hallpike’a. 
Kilku lub kilkudziesięciosekundowym zawrotom głowy towarzyszą 
oczopląs poziomo obrotowy skierowany w dół, oraz objawy wege-
tatywne. Przyczyną wady jest w młodym wieku najczęściej uraz, 
a u osób starszych zmiany zwyrodnieniowe. Leczenie polega na 
uwolnieniu kanałów półkolistych z otolitów odpowiednimi manew-
rami: Semonta, Epley’a i tym podobnymi.

Choroba Mènière’a (Ch, M.) jest przyczyną około 18 % 
zawrotów głowy pochodzenia usznego. Według Amerykańskiej 
Akademii Otolaryngologii możemy rozpoznać Chorobę Mènière’a 
gdy wystąpią co najmniej dwa napady wirowych zawrotów głowy 
trwające nie krócej niż 20 min, z szumem usznym i udokumen-
towanym niedosłuchem.Typowy napad Ch. M. poprzedzony jest 
uczuciem pełności w uchu z szumem oraz pogorszeniem słuchu. 
Wirowe zawroty głowy trwają od 2 do 4 godzin i towarzysza im ob-
jawy wegetatywne w postaci nudności i wymiotów. W początkowej 
fazie choroby w okresie między napadami rzadko można znaleźć 
jakiekolwiek odchylenia od normy w badaniach dodatkowych. 
Szczególną postacią tej choroby są tzw. Napady Tumarkina. 
Dochodzi tutaj do nawrotów nagłych upadków bez utraty przy-
tomności. Napady te określa się mianem „kryzysu otolitowego”. 
Mechanizm tego schorzenia polega na nagłej dysfunkcji woreczka 
i łagiewki. Etiopatogeneza Choroby Mènière’a jest wciąż przed-
miotem dyskusji. W ostatnich latach podważono teorię wodniaka 
błędnika jako przyczynę wszystkich przypadków Ch. M. Do dnia 
dzisiejszego nie został ustalony algorytm postępowania w zapo-
bieganiu napadów Choroby Mènière’a. Nie podlega dyskusji że,  
w czasie ostrej fazy choroby należy hamować objawy wegetatyw-
ne i zapewnić adekwatne nawodnienie pacjenta.

Zapalenie neuronu przedsionkowego jest przyczyną około 
14% zawrotów głowy pochodzenia obwodowego. Neuritis Vestibu-
laris charakteryzuje się nagłym wystąpieniem kołowych zawrotów 
połączonych z wymiotami bez towarzyszących objawów słucho-
wych. W czasie napadu występuje oczopląs porażenny czyli skie-
rowany w stronę zdrową. Zawrotom głowy nie towarzysza żadne 
inne objawy neurologiczne.

Zawroty głowy spowodowane chorobami 
lub wadami ucha wewnętrznego
Zawroty głowy to wzrokowa i czuciowa iluzja ruchu. Tą najbardziej zwięzłą definicję zapropo-
nował Cowthorne w 1959 roku. Ze skargami pacjentów na zawroty głowy spotyka się prawie 
każdy lekarz. Mogą one występować: w banalnej infekcji wirusowej, uszkodzeniach obwodowej 
i ośrodkowej części układu nerwowego, zaburzeniach krążenia, chorobach stawów i mięśni, 
wadach wzroku, chorobach ucha, zaburzeniach psychicznych i wielu innych. Ta mnogość 
przyczyn związana jest ze złożonym procesem zachowania równowagi. Równowaga zależna 
jest nie tylko od sprawności błędnika ucha wewnętrznego, ale w równiej mierze od funkcji 
proprioceptorów stawów i mięśni oraz wzroku, a przede wszystkim sprawności narządu in-
tegrującego informacje napływające z narządów zmysłów ośrodkowego układu nerwowego. 
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W próbie dwu kalorycznej Fitzgeralda Hallpike’a stwierdza 
się niedowład lub porażenie kanału półkolistego bocznego po 
stronie chorej. Badaniem VEMP możemy stwierdzić, zależnie 
od fazy choroby, także niedowład nerwu przedsionkowego  
dolnego. Objawy choroby mają początkowo znaczne nasilenie, ale 
znacznie łagodnieją pod koniec pierwszego tygodnia choroby. Po 
miesiącu, od wystąpienia pieszych znamion choroby, większość 
pacjentów jest w stanie wrócić do pracy. 

Rzadkie schorzenia jak: osłoniak nerwu przedsionkowe-
go, Choroba Autoimmunologiczna Ucha (AIED), oraz wrodzona 
przetoka kanału półkolistego czy też zespół poszerzonego wodo-
ciągu przedsionka najczęściej są przyczyna niedosłuchu, a tylko  
wyjątkowo zawrotów głowy.

Obustronny niedowład przedsionka najczęściej jest 
spowodowany stosowaniem antybiotyków aminoglikozydo-
wych. Szczególnie niebezpieczne jest stosowanie miejscowe  
kropli z gentamycyną lub neomycyną przez dłuższy okres u pa-
cjenta z perforacją błony bębenkowej. Muszę tutaj stanowczo 
zaznaczyć, ze leczenie dzieci z wysiękowym zapaleniem ucha  
po drenażu jamy bębenkowej kroplami zawierającymi ami-
noglikozydy jest nieuzasadnione i niebezpieczne. Może 
ono skutkować obustronnym niedowładem przedsionka wy-
stępującym do końca życia, które nie podlega regeneracji,  
a jedynie kompensacji.

W diagnostyce zawrotów głowy jak już wspomniałem 
najważniejszy jest wywiad a następnie badanie fizykalne. Pod-
stawowy objaw jakim jest oczopląs, może być obserwowany  
gołym okiem lub przy użyciu powiększających okularów Frenzla 
(+20dp). Może być on tez rejestrowany i analizowany przy pomocy 
elektro- lub wideo-nystagmografii (ENG,VNG). 

 W naszej poradni przy pomocy VNG oceniamy spraw-
ność kanałów półkolistych i nerwu przedsionkowego górnego, po-
średnio poprzez analizę oczopląsu wywołanego zmianą położenia 
lub bodźcem kalorycznym. Do oceny narządu otolitowego i nerwu 
przedsionkowego dolnego służy nam badanie przedsionkowych 
potencjałów myogennych (VEMP). 

W literaturze przedmiotu istnieje zgodność jedynie co 
do farmakologicznego hamowania objawów wegetatywnych 
towarzyszącym zawrotom głowy. Brak jest silnych dowodów na  
skuteczność leków w prewencji napadów Choroby Mènière’a. 
Leczenie poprzez dobębenkowe iniekcje gentamycyny jest 
wysoce kontrowersyjne. Wybiórczą neurektomię przedsion-
kową należy zarezerwować do najcięższych, opornych na 
inne leczenie przypadków. Stosowanie leków w Nagłych Na-
padowych Zawrotach Głowy Ze Zmiany Położenia (BPPV)  
jest bezcelowe.

Istnieje natomiast zgodność co to zbawiennego wpływu 
rehabilitacji na procesy habituacji i kompensacji przedsionkowej 
we wszystkich schorzeniach z niedowładem lub porażeniem na-
rządu przedsionkowego.

Dr n. med. Przemysław Śpiewak
Poradnia Audiologiczno – Foniatryczna 

NZOZ Audiofonika Bielsko-Biała
Opracowano na podstawie:
www.dizzniness-and-balance.com
Piśmiennictwo u autora.
2. Committee on Hearing and Equilibrium guidelines for the diagnosis and evaluation of therapy in 
Mènière’s  disease . Otolaryngol Head Neck Surg. 1995;113:181-5

 Mijają lata... To, co przez wiele lat było aksjomatem 
w leczeniu osób uzależnionych, zwłaszcza uzależnionych od 
alkoholu, przestaje nim być. Dlaczego? A bo człowiek to taka 
niby rozumna, a nierozumna istota. Mimo wiedzy, co do szkód, 
jakie substancje psychoaktywne wywołują w naszym organizmie,  
w życiu, nadal pragniemy tego, co... zakazane. 
Ale też z pogłębianiem naszej wiedzy na temat rożnych 
chorób, m.in. uwarunkowań genetycznych, metabolicz-
nych i innych, zmienia się nasze spojrzenie na diagnozę,  
a co za tym idzie i na terapię.
Jeszcze do niedawna, a w niektórych ośrodkach leczenia uza-
leżnień nadal - jedyną uznaną metodą leczenia uzależnień była 
całkowita abstynencja od substancji psychoaktywnych, a w 
toku terapii powstrzymywanie się od stosowania jakichkolwiek  
(poza bezwzględnie wskazanymi) leków.
 Z punktu widzenia specjalisty psychiatry takie założenie  
mogło być błędne. Dlaczego?
Czystych, nie uwarunkowaniach chorobowe czy też genetycz-
nie uzależnień, jest mniej niż 50%. Możliwe, jak to się obecnie 
dzieje, że w miarę pogłębiania się naszej wiedzy na temat 
etiologii uzależnień okaże się, iż ten procent w krótkim czasie  
się zwiększy.
Z mojego doświadczenia, jak i z doświadczenia innych kolegów 
psychiatrów, bardzo często u podłoża nadużywania substan-
cji psychoaktywnych leży zaburzenie w neuroprzekaźnictwie  
w komórkach mózgu, a mówiąc prościej, choroby psy-
chiczne. Wśród tych schorzeń, w klasyfikacji ICD10 
mieszczących się pod literą F, liderem jest choroba afek-
tywna dwubiegunowa. Kolejno schizofrenia, zaburzenia obse-
syjnie-kompulsywne, zaburzenia depresyjne o typie tzw. dużej 
depresji, zespoły lękowe z napadami paniki oraz uwarunkowania  
genetyczne. 
Wśród osób leczących się z powodu nadużywania substan-
cji psychoaktywnych, co najmniej 65% cierpi na zaburzenia 
psychiczne (a mówimy tylko o tych osobach, które zostały 
zdiagnozowane). Istnieje bardzo wyraźna korelacja pomiędzy  
używaniem substancji psychoaktywnych a chorobami psychicz-
nymi. Choroby psychiczne są częstsze u osób nadużywających 
substancji psychoaktywnych, a używanie substancji psychoaktyw-
nych u osób z chorobami psychicznymi.
Rozpoznanie i prowadzenie pacjentów z uzależnieniem 
od substancji psychoaktywnych jest bardzo trudne z 
uwagi na samo schorzenie, ale - wydaje się - że przede 
wszystkim z uwagi na brak kompetencji nas samych,  
czyli lekarzy.
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Nowe spojrzenie na
uzależnienia a choroby psychiczne

- podwójna diagnoza

Zawroty głowy spowodowane chorobami 
lub wadami ucha wewnętrznego

Do skreślenia tych paru zdań skłonił mnie arcycieka-
wy wykład dwojga profesorów - prof. M. Wojnara oraz  
prof. J.Samochowca. Dzielili się Panowie Profesorowie 
swoją wiedzą i przemyśleniami w ramach warsztatów od-
bywającej się ostatnio konferencji na temat schizofrenii.



Z danych statystycznych wynika, że:
• 30% lekarzy często lub zawsze unika podczas przyjmowania 

pacjenta pierwotnego rozpoznania „nadużywanie alkoholu”, 
lub „zażywanie substancji psychoaktywnych”,

• 67% lekarzy ma jedynie niewielkie doświadczenie lub brak 
doświadczenia z pacjentami uzależnionymi i nadużywającymi 
substancji psychoaktywnych,

• 54% ma małe doświadczenie lub żadnego doświadczenia  
z pacjentami uzależnionych lub nadużywającymi alkoholu,

• 63% lekarzy wyraża brak zainteresowania pacjentami naduży-
wającymi substancji psychoaktywnych,

• 46% lekarzy wyraża brak zainteresowania pacjentami naduży-
wającymi alkoholu,

• 63% lekarzy nigdy nie miało kontaktu z ośrodkiem zajmującym 
się leczeniem narkomanów,

• 54% lekarzy nigdy nie miało kontaktu z ośrodkiem zajmującym 
się leczeniem odwykowym alkoholików [za prof. M. Wojnar, 
prof. J. Samochowiec].

Tradycyjna metoda leczenia - rozdzielenie leczenia uzależnienia  
i osobno leczenia choroby psychicznej jest błędem. Schorzenia te 
należy leczyć wspólnie, wtedy staje się ono efektywne.
 Rozpoczynając leczenie Pacjenta tak naprawdę mamy 
naszą wiedzę i ...białą kartkę. Nie wiemy, co na niej jest napisane, 
dopóki nie podgrzejemy tej „kartki” jakby była zapisana sekretnym 
atramentem. Co to jest to podgrzanie? Poznawanie pacjenta, jego 
możliwości, preferencji. A co za tym idzie, dopasowanie terapii do 

jego indywidualnych możliwości, ale też i oczekiwań. W tradycyjnym 
modelu leczenia dążymy do utrzymania całkowitej abstynencji. Jaka 
jest skuteczność takiego podejścia wielu z nas wie - mierna. Alter-
natywny model leczenia, to redukcja szkód, jakie powoduje spoży-
wanie alkoholu i dążenie do picia kontrolowanego. Chodzi również 
o zmniejszenie liczby i intensywności epizodów ciężkiego picia, 
w konsekwencji do zmniejszenia całkowitego spożycia alkoholu.

Jakimi lekami dysponujemy w leczeniu pacjentów  
uzależnionych od alkoholu? 

Historycznie rzecz ujmując disulfiram, który powoli odchodzi do la-
musa, przede wszystkim z uwagi na carcinogenne działanie aldehy-
du octowego, produktu przemiany etanolu w organiźmie człowieka.
Kolejnym lekiem jest acamprosat, naltrexon oraz ostatnio wprowa-
dzony na polski rynek (2013r.) nalmefen (nazwa handlowa: Selin-
cro). Stosowany doraźnie przez osoby z problemem alkoholowym, 
przyjmowany bezpośrednio przed przewidywanym spożywaniem 
alkoholu ma powodować ograniczenie ilości przyjmowanego alko-
holu i w konsekwencji skutkować ogólnie obniżeniem ilości spoży-
wanego alkoholu. 

Jaka jest skuteczność tej ostatniej metody? 
Za krótki jest czas od wprowadzenia leku, aby wyciągać daleko 
posunięte wnioski. Badania kliniczne pokazują, że jest to jedna z 
alternatyw w leczeniu nadmiernego spożywania alkoholu dla tych 
osób, które nie chcą całkowicie zaprzestać spożywania alkoholu,  
a tylko ograniczyć szkody spowodowane nadmiernym spożywa-
niem alkoholu. Reasumując. Najważniejsze jest kompleksowe spoj-
rzenie na pacjenta i zaproponowanie równie zintegrowanej terapii, 
dopasowanej do potrzeb i możliwości pacjenta. Tylko wtedy może-
my liczyć na współpracę i sukces terapeutyczny.    Jolanta Klemens

Nowe spojrzenie na uzależnienia a choroby psychiczne  
- podwójna diagnoza.
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Racketlonowy Turniej Izby Lekarskiej rozgrywany 
będzie w dniach 7-8 czerwca 2014 od godz.10.00.

Turniej dla lekarzy i ich rodzin rozgrywać się będzie z następują-
cym podziałem: 
• tenisowy rozgrywamy indywidualnie wśród Pań i Panów oraz 

w mikstach; 
• turniej badmintonowy przeprowadzimy w kategorii dla rodzi-

ców i dla dzieci indywidualnie oraz w mikstach rodzinnych; 
• turniej tenisa stołowego dla Pań i Panów rozgrywany wspól-

nie w jednej grupie. 
W turnieju tenisowym półfinały i finał rozegramy 8 czerwca od godz. 
10.00. Do dyspozycji uczestników turnieju będzie cały ośrodek 
sportowy Racketlon Clubu w Mazańcowicach wraz z nowo otwartą 
halą sportową do badmintona i tenisa stołowego. W rozgrywanych 
turniejach czekają na zwycięzców atrakcyjne nagrody ufundowa-
ne przez sponsorów turnieju. W trakcie rozgrywek dla wszystkich 
uczestników czekać będzie kucharz zawodów z niespodziankami 
kulinarnymi dla dorosłych i dla dzieci. 

 Wpisowe dla uczestników w turnieju tenisowym wynosić 
będzie 70zł, a dla uczestników którzy będą brać udział tylko w turnie-
ju badmintonowym i tenisa stołowego 40zł, dla dzieci wstęp wolny. 
Zgłoszenia przyjmujemy do 6 czerwca pod numerem telefonu:  
33 815 63 93 i 693 240 300 oraz pocztą elektroniczną na adres: 
racketlonclub@gmail.com. Dokładne informacje można znaleźć na 
stronie www.4rakiety.pl. 

Bardzo serdecznie zapraszamy.

Racketlonowy Turniej Izby Lekarskiej



Obsługa firm wykonywana jest w pełnym zakresie: 
 

• prowadzenie ksiąg rachunkowych,  
• prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wymaganymi ewidencjami,  
• prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,  
• prowadzenie karty podatkowej, 
• prowadzenie ewidencji dla potrzeb rozliczania podatku od towarów i usług (VAT),  
• sporządzanie rocznych deklaracji PIT, 
• pełna obsługa kadrowo – płacowa oraz ZUS elektronicznie (program płatnik) 
• pomoc w zakładaniu, prowadzeniu i likwidacji działalności gospodarczej. 

 
Specjalizujemy się w obsłudze różnych form działalności m.in. lekarzy. 

 
Nasze biuro posiada Certyfikat Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1997 roku Nr 2804/97. 

Działalność  biura ubezpieczona jest od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z 18.02.1997roku. 
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