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SŁOWO PREZESA

 W dniu 21 marca w pięknym bielskim Teatrze Polskim odbyła 
się uroczysta Gala z okazji XXV-lecia Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Patrząc 
na ilość i rangę osób, które zgromadziły się na Sali, można było powie-
dzieć, że jubilatka ma się bardzo dobrze. Czy 25 lat istnienia to dużo czy 
mało? Patrząc przez pryzmat ludzki można powiedzieć, że Nasza Izba ma 
już za sobą pierwszą szaloną młodość i stała się dorosła i doświadczona 
oraz że przez te lata bardzo się zmieniła i przetrwała wiele różnych dzie-
jowych zawirowań a teraz jest właśnie w sile wieku gotowa na największe 
wyzwania.  Dla tych, którzy z Izbą są związani od niedawna 25-cio letnia 
historia wydaje się pewnie bardzo długa. Z drugiej strony są osoby, któ-
re pamiętają jak Izba powstawała, osoby dzięki którym ona powstawała 
i dla nich te wszystkie lata minęły pewnie jak krótka chwila i dopiero taka 
okazja jak Srebrny Jubileusz pozwala uzmysłowić sobie jak dużo w tym 
czasie się zdarzyło. Postarajmy się zatem krótko sobie przypomnieć jak 
powstała Beskidzka Izba Lekarska. 
 Po latach komunizmu, kiedy Polska wkroczyła w końcu na 
drogę prawdziwej demokracji przy dużym udziale Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego, którego Zarząd Główny wystąpił z taką inicjatywą zaczęły w 
kraju odradzać się Izby Lekarskie. Pierwotnie powstały one już w 1921 
roku ale po drugiej wojnie światowej zostały w 1950 roku zlikwidowane 
ustawą Sejmu – samorząd tak silnej i zwartej grupy zawodowej, dodat-
kowo uważanej za nieprzychylnej władzy był bardzo nie na rękę rzą-
dzącym Polską Ludową. Odrodzenie było możliwe dopiero w 1989 roku 
– 17 maja Sejm na ostatnim posiedzeniu w kadencji przyjął ustawę 
o izbach lekarskich. Początkowo, pomimo istnienia wtedy województwa 
bielskiego, jego teren miał być częścią Śląskiej Izby Lekarskiej (ustawa 
powołująca izby zakładała, że utworzenie izb lekarskich powinno odby-
wać się wyłącznie w miastach z siedzibą Akademii Medycznej). Jednak 
grupa zapaleńców, ludzi z wizją i pasją, będąca delegatami z terenu woje-
wództwa bielskiego na I Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej 
postanowiła podjąć starania o utworzenie odrębnej izby. Podczas 
pamiętnego zjazdu 9 listopada 1989 roku, który odbył się w Domu Muzyki 
w Zabrzu zgłosili oni wniosek o utworzenie Beskidzkiej Izby Lekarskiej. 
Dyskusja nad wnioskiem była bardzo gorąca, długa, momentami nawet 
ostra, jednak dzięki uporowi naszych kolegów około 4 nad ranem 
I Okręgowy Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej wyraził zgodę na powstanie 
Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Warunkiem było, że zgodę na powstanie 
izby z siedzibą w Bielsku-Białej wyrazi również I Krajowy Zjazd Lekarzy. 
I znowu dzięki uporowi i konsekwencji naszych delegatów, odbywający 
się w grudniu 1989 roku w Filharmonii Narodowej Zjazd ugiął się przed 
ich wolą. Ostatecznie Beskidzka Izba Lekarska została powołana uchwałą 
Naczelnej Rady Lekarskiej w styczniu 1990 roku.
 Pierwszym Prezesem, wtedy jeszcze Przewodniczącym, bo tak 
nazywało się to stanowisko, Okręgowej Rady Lekarskiej został Ryszard 
Batycki. Otoczony grupą ludzi, którzy pracy społecznej poświęcali swój 
czas, zapał i umiejętności, przez dwie pierwsze kadencje zbudował 
struktury izby oraz wyremontował otrzymany od wojewody na siedzibę 
budynek przy ulicy Krasińskiego, gdzie Nasza Izba mieści się do dzisiaj. 
Jej dynamiczny rozwój został doceniony przez przyznanie Beskidzkiej 
Izbie organizacji II Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy w grudniu 
1991 roku. I to właśnie w Bielsku-Białej powstał i został przyjęty po wielu 
godzinach dyskusji Kodeks Etyki Lekarskiej.
Nasza Izba powstawała w nieco innych czasach. Rodząca się demokracja, 
trudny okres przemian i reform gospodarczych. Niskie zarobki lekarzy 
oraz olbrzymia ilość pracy w często słabo wyposażonych jednostkach 
służby zdrowia powodowały, że na działalność w izbie musieli poświę-
cać czas pozyskany kosztem rodziny czy odpoczynku. Jednak kiedy teraz 
patrzę w przeszłość, trochę zazdroszczę tym ludziom – tej wspólnej wizji 
i idei własnej, niezależnej Izby Lekarskiej. Myślę, że tym osobom, założy-
cielom Beskidzkiej Izby Lekarskiej, z których wielu jest na tej sali należą 
się szczególne podziękowania z okazji jubileuszu.
 Po wspomnianym Ryszardzie Batyckim, funkcję Prezesa 
Okręgowej Rady Lekarskiej pełniła przez kolejne dwie kadencje Krystyna 
Szyrocka-Kowalczyk (według zasad panujących w samorządzie lekar-
skim funkcję tę można pełnić nie dłużej niż dwie kolejne kadencje), 

a następnie Zyta Kaźmierczak-Zagórska. Bardzo dużo można by mówić 
o tych kolejnych latach, kiedy Beskidzka Izba zyskiwała na znaczeniu, 
kiedy utworzono doskonale działający Ośrodek Kształcenia, system 
ubezpieczeń dla lekarzy czy Lekarską Kasę Pomocy. W tych latach jed-
nakże Izba musiała stawić czoło największym wyzwaniom. Po reformie 
administracyjnej kraju i likwidacji województwa bielskiego musieliśmy 
nie jeden raz bronić istnienia Naszej Izby – teren jej działania znalazł się 
w dwóch sąsiednich województwach, powstały więc zakusy aby ją zlikwi-
dować. Musieliśmy przekonywać o konieczności utrzymania Naszej Izby 
najpierw parlamentarzystów, potem kolegów z większych Izb. Jednak 
dzięki uporowi kolejnych osób zaangażowanych w działalność izbową 
udało się utrzymać Beskidzką Izbę w pierwotnym kształcie, aż do dzisiaj. 
Myślę, że nie zawiedliśmy naszych kolegów również w czasach kiedy śro-
dowisko lekarskie ogarnęła fala strajków. Lekarze zmuszeni bardzo kiep-
skimi zarobkami zjednoczyli się w proteście przeciwko warunkom pracy 
i płacy. Izba stała za nimi murem, wspierała i nagłaśniała w mediach ich 
racje, organizowała i brała udział w marszach protestacyjnych. Wtedy naj-
lepiej można było poczuć jedność i solidarność koleżanek i kolegów sku-
pionych wokół Izby. Za to, że po tych wszystkich zawirowaniach mamy 
Izbę taką jaka jest dzisiaj, musimy podziękować wszystkim działaczom 
z tamtych lat.
 Każdy Jubileusz, szczególnie taki jak ten jest jednak nie tylko 
okazją do wspomnień i podziękowań, ale również do zastanowienia się 
nad przyszłością. Z okazji Jubileuszu poświęciliśmy Sztandar Beskidzkiej 
Izby Lekarskiej, który od teraz będzie nam towarzyszył we wszystkich 
ważnych wydarzeniach. 
 Dzisiaj przed Naszą Izbą stoją nieco inne, wcale nie łatwiej-
sze zadania. Obecnie Beskidzka Izba jest izbą średniej wielkości liczącą 
3476 członków. Nasi koledzy oczekują od nas dbania o wizerunek leka-
rza, ochrony prawnej i wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Chcą 
abyśmy organizowali dla nich jak najlepsze szkolenia, przypominali 
o obowiązkach administracyjnych i informowali o zmieniających przepi-
sach. Nie musimy, przynajmniej na razie walczyć o zachowanie istnienia 
izby w formie administracyjnej, ale musimy walczyć o zachowanie Izby 
w świadomości jej członków. Musimy zrobić wszystko, aby lekarze i den-
tyści identyfi kowali się z Izbą, aby mówiąc o niej mówili „nasza izba”. Aby 
to osiągnąć trzeba dokładnie zrozumieć oczekiwania kolegów. W dzi-
siejszych czasach zawód lekarza często narażony jest na ataki mediów 
– najlepiej sprzedają się pełne emocji opowiadania o rzekomych błędach 
i zaniedbaniach lekarzy, niestety często oparte na pomówieniach i plot-
kach. Zdarza się, że nie tylko dziennikarze, ale również inne znane i sza-
nowane osoby wydają wyroki, zanim jeszcze sprawa zostanie dokładnie 
zbadana. Pojawiają się kancelarie prawne specjalizujące się w uzyskiwa-
niu odszkodowań za błędy medyczne, które obwożą swoje reklamy na 
drogich samochodach. I w takich przypadkach lekarz nie może zostać 
sam, wtedy powinien móc liczyć na wsparcie swojej izby. Pierwszym bar-
dzo ważnym krokiem było powołanie instytucji Rzecznika Praw Lekarza, 
kolejny to kompleksowy system ochrony prawnej nad którym w Naszej 
Izbie pracujemy. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, kiedy lekarz 
rzeczywiście popełni błąd, ale o takich kiedy zostanie on mu niesłusznie 
przypisany.
Mam nadzieję, że dzisiejszy Srebrny Jubileusz Beskidzkiej Izby Lekarskiej 
jest początkiem nowego, równie dobrego jak poprzedni, rozdziału 
w historii naszego samorządu, że w kolejnych latach Izba będzie się nadal 
wspaniale rozwijać, sprosta oczekiwaniom jej członków i na kolejnym, 
Złotym Jubileuszu jej istnienia będzie jeszcze wspanialsza i mocniejsza 
niż teraz.
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować wszystkim, 
którzy w 25-letniej historii Naszej Izby zapisali wspaniałe karty, dzięki 
którym ona powstała, przetrwała i stała się taka wspaniała jak dziś.

Klaudiusz Komor
Prezes ORL BIL.

Drogie Koleżanki i Koledzy, 
Lekarze i Lekarze Dentyści!
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XXV-lecie Beskidzkiej Izby Lekarskiej.

 Z tej okazji ufundowany został sztandar izby. Nasza 
Izba dołączyła do grona ośmiu okręgowych izb lekarskich w 
Polsce, które posiadają sztandar. Piękny ozdobiony z jednej 
strony wspaniałym srebrnym orłem, a z drugiej logo BIL na 
białym tle, sztandar został uroczyście poświęcony przez jego 
ekscelencję Ks. Biskupa Piotra Gregera w katedrze Św.Mikołaja 
w Bielsku-Białej. Zaszczytu bycia w składzie pocztu sztan-
darowego dostąpili wieloletni działacze Beskidzkiej Izby 
Lekarskiej – Andrzej Krawczyk, Jolanta Firlej-Dobrzańska 
i Krystyna Małyska. 
 Drugą część obchodów rozpoczęto o godzinie 
17.00 w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Uroczystą Galę 
prowadził Kuba Abrahamowicz. Podczas Gali obecni mogli 
usłyszeć krótko o historii BIL oraz obejrzeć kilkunasto-
minutowy fi lm, podczas którego lata sprawowania funk-
cji Prezesa wspominali kolejno: Ryszard Batycki (pierw-
szy Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej BIL), Krystyna 
Szyrocka-Kowalczyk, Zyta Kaźmierczak-Zagórska oraz 
obecny Prezes - Klaudiusz Komor. Ponadto wręczono 
odznaczenia izbowe – przyznane kolejnym osobom zło-
te znaczki BIL oraz po raz pierwszy nowe odznaczenie za 
Nadzwyczajne Osiągnięcia Medyczne. Szczególnie ważnym 
odznaczeniem, utworzonym specjalnie z okazji srebrne-
go jubileuszu – Medalem XXV-lecia odznaczono grupę osób 
szczególnie zasłużonych dla utworzenia, utrzymania oraz 
rozwoju Beskidzkiej Izby Lekarskiej. W trakcie przerwy Prezes 
BIL Klaudiusz Komor i Przewodnicząca Beskidzkiego 

Oddziału PTL Elżbieta Sobol-Grzesiak uroczyście otwo-
rzyli wystawę poświęconą jednemu z najwybitniejszych 
członków i działaczy BIL – Olgierdowi Kossowskiemu. 
Na zakończenie Gali wszyscy obecni obejrzeli przedstawie-
nie Hotel Nowy Świat w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego. 
Głównym sponsorem Gali było PZU S.A.

21 marca 2015 roku Beskidzka Izba Lekarska obchodziła swój srebrny jubileusz. 

KONTO IBUK
Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie

wykupiła dostęp 
do platformy książek elektronicznych.

Po zarejestrowaniu i zalogowaniu czytelnik otrzymuje 
bezpłatny dostęp do 100 tytułów książek medycznych.

Kod dostępu (PIN) wielokrotnego użytku ważny do 
7 kwietnia 2016 r.

Kody dostępu można otrzymać w
Oddziale GBL

w Bielsku-Białej. (w budynku Izb ul. Krasińskiego 28)

OGŁOSZENIE
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WYDARZENIA / AKTUALNOŚCI

Medal XXV-lecia Beskidzkiej Izby Lekarskiej

Dr n. med. Krystyna Szyrocka-Kowalczyk
Dr Kaźmierczak-Zagórska Zyta
Dr Firlej-Dobrzańska Jolanta
Lek. dent. Małyska Krystyna

Dr Cieślawska-Kłosińska Krystyna
Lek. dent. Klepacka Iwona

Dr Ptak Aniela
Dr Łukasiewicz-Świerczyńska Barbara

Dr Batycki Ryszard
Dr Wietrzny Marek

Dr n. med. Krawczyk Andrzej
Dr Roztoczyński Ryszard
Dr n. med. Grzbiela Jacek

Dr Talaga Bogusław
Dr Czajkowski Krystian

Dr Rawski Wojciech
Dr Kawa Tomasz

Dr n. med. Mikołajczyk Stanisław
Dr Bagiński Mieczysław

Dr Kawa Sebastian
Mec. Godlewska Dorota

Marzec Krystyna
Mec. Sikora Andrzej

Ks. Dr Franciszek Płonka
Kozioł Czesława

Hrabowska Urszula
Bathelt Joanna

Specjalne odznaczenie 
dla Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

Pana Jacka Krywulta

Lek. Maria Hałat-Szafran 
Specjalista pediatrii i diabetologii. Sędzia Sądu Lekarskiego VI 
i VII kadencji. Swoją wzorową postawą kształtuje wizerunek 
korporacji lekarskiej 

Lek. Janina Kocurek-Fordey
Specjalista ginekolog-położnik. Członek Okręgowej Rady 
Lekarskiej IV kadencji. Sędzia  Sądu Lekarskiego VII kadencji. 
Aktywna, dyspozycyjna, zawsze  pomocna lekarzom i Izbie 
Lekarskiej.

Lek. Tomasz Kawa
Specjalista medycyny rodzinnej, pediatra. Aktywny Członek 
Okręgowej Rady Lekarskiej I kadencji. Przewodniczący 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej I i II kadencji. Poza tym pilot 
i ojciec Sebastiana Mistrza Świata w szybownictwie.

Lek. dent. Joanna Kijowska
Sędzia Sądu Lekarskiego III i IV kadencji. Organizatorka szko-
leń dla lekarzy dentystów. Uczestniczyła w przygotowaniu 
programu o przeciwdziałaniu narkomanii wśród młodzie-
ży, włączając w tę działalność lekarzy, nauczycieli, księży 
i policjantów. 

Lek. Mariusz Ładoś
Specjalista chirurgii urazowo-ortopedycznej. Sędzia Sądu 
Lekarskiego IV i V kadencji. 

Lek. Barbara Miodońska
Specjalista chorób wewnętrznych. Członek Okręgowej 
Rady Lekarskiej V i VII kadencji, członek Okręgowej Komisji  
Wyborczej V, VI i VII kadencji. Aktywnie działa w samorządzie od 
wielu lat.

Lek. Krzysztof Pliszek
Chirurg i specjalista urolog. Przewodniczący Sądu Lekarskiego 
VII kadencji. Sędzia Sądu Lekarskiego V – VII kadencji, wice-
przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego VI kadencji. 
Aktywnie działający na rzecz Sądu i lekarzy.

Lek. dent. Agnieszka Poliszuk-Konopek
Chirurg stomatolog. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy. 
Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
V, VI i VII kadencji. Wykazuje się dużym zaangażowaniem w pro-
wadzeniu postępowań 

Lek. Ireneusz Zygulski
Specjalista radioterapii. Sędzia Sądu Lekarskiego VI i VII 
kadencji.

Lek. Mieczysław Pająkowski
Specjalista medycyny rodzinnej. Wielokrotny delegat na 
Okręgowy Zjazd Lekarzy Beskidzkiej Izby Lekarskiej. Członek 
Zarządu Lekarskiej Kasy Pomocy. Aktywnie uczestniczy 
w działaniach Izby zwłaszcza poprzez organizację i uczestnictwo 
w zawodach sportowych.

Lekarze nagrodzeni Złotym Znaczkiem BIL

Lek. Maciej Skwarna
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej VI i VII kadencji. Członek 
Rady Lekarskiej V kadencji. Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy 
VI i VII kadencji. Obecnie także pełni również funkcję  Rzecznika 
Praw Lekarzy

Lek. Lidia Zuber-Fabia
Specjalista pediatra. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy. 
Sędzia Sądu Lekarskiego w VI i VII kadencji. Dzięki Jej walce 
„Bielska Pediatria” przetrwała i się odradza. Swą działalnością 
i postawą wpływa na dobry wizerunek korporacji lekarskiej

 Lek. Artur Hadrian 
Specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzin-
nej. Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej IV kadencji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 
VII kadencji. Aktywny członek Komisji Wyborczej 
VII kadencji
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BEZPŁATNA OPIEKA PRAWNA DLA CZŁONKÓW BIL

164/VII/2015
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BEZPŁATNA OPIEKA PRAWNA DLA CZŁONKÓW BIL
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BEZPŁATNA OPIEKA PRAWNA DLA CZŁONKÓW BIL
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XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY BIL / UCHWAŁY
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Przewodniczącym Zjazdu wybrano Jacka Kossowskiego, któ-
ry sprawnie przeprowadził obrady. Jako pierwszy głos zabrał 
Prezes ORL Klaudiusz Komor, który krótko przedstawił osią-
gnięcia minionego roku oraz przedstawił delegatom nową ofer-
tę całodobowej opieki prawnej dla wszystkich członków BIL. 
Wręczono również odznaczenia za Nadzwyczajne Osiągnięcia 
Pozamedyczne dla Sławomira Kozieła i Przemysława 
Ślezińskiego, którzy zorganizowali i przeprowadzili wyjazd do 
Ghany, aby operować przepukliny u tubylców. Wręczono rów-
nież odznaczenia dla osób, które nie mogły ich odebrać podczas 
Gali XXV-lecia BIL a mianowicie - Złoty Znaczek dla Krzysztofa 
Pliszka i pośmiertne Odznaczenie za Nadzwyczajne Osiągnięcia 
Medyczne dla Henryka Pysza, które odebrał jego syn. Po czę-
ści sprawozdawczej i omówieniu wykonania budżetu delegaci 
udzielili Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium. Następnie 
przyjęto projekt budżetu na rok kolejny. Po wystąpieniu spon-
sora (fi rma Comarch), przyjęto uchwały i apele zjazdu, które 
podobnie jak wszystkie pozostałe materiały publikujemy w dal-
szej części. Około godziny 13 zjazd zakończono.

W dniu 11 kwietnia w siedzibie Beskidz-
kiej Izby Lekarskiej odbył się kolejny, 
coroczny Zjazd Lekarzy. Tym razem, ze 
względu na galę z okazji XXV-lecia Izby, 
która odbyła się trzy tygodnie wcześniej 
i na której było bardzo wielu zaproszonych 
gości, na Zjeździe nie było części ofi cjalnej a 
jedynie część robocza.

XXXIV 
Okręgowy Zjazd Lekarzy 

§ 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 zajmują-
cych stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych ze zmianami.

§ 4
Zjazd otwiera Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w obecności co najmniej połowy dele-
gatów, 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, tworzą-

cych 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, składają zgłoszenie do dyskusji u Sekretarza Zjazdu 
prowadzącego listę dyskutantów. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestni-
kom Zjazdu według kolejności zgłoszeń. Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej, 
Przewodniczącemu Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącemu Okręgowe-
go 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 przemawiającemu głos. Jeżeli wymaga tego wzgląd na 
liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji Przewodniczący Zjazdu może 

ograniczyć czas trwania wypowiedzi.
§ 10

Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolej-
nością 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 ewentual-

UCHWAŁA NR 1/VII/2015
XXXIV OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY

BESKIDZKIEJ IZBY LEKARSKIEJ
z dnia 11 kwietnia 2015 roku

w sprawie: regulaminu obrad XXXIV 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 XXXIV 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 pozosta-

łych uczestników Zjazdu.
Rozdział II

Przebieg obrad
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UCHWAŁY
Problemy diagnostyczne i terapeutyczne w dyspepsji

Termin: 23.04.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL 
Wykładowca: lek. Piotr Wosiewicz. 

Stan pilny czy do planowej diagnostyki pulmonologicznej? 
Klinika i obrazy radiologiczne wybranych chorób układu oddechowego

Termin: 29.04.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: dr n. med. Tomasz Kachel. 

Maj

Wczesne rozpoznanie chorób hematologicznych w lecznictwie ambulatoryjnym
Termin: 07.05.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Piotr Wojnowski. 

Echo przezprzełykowe
Termin: 21.05.2014 r. Miejsce szkolenia: Oddział Kardiologii BCO-Szpital Miejski w Bielsku-Białej

Wykładowca: dr n. med. Agnieszka Drzewiecka-Gerber. 

Leczenie osób w wieku podeszłym
Termin: 21.05.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: dr n. med. Grażyna Puzoń, dr n. med. Małgorzata Potyralska, lek. Klaudiusz Komor. 

Zdrowie Publiczne
Termin: 22-30.05.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: dr hab. Tomasz Irzyniec, dr Sonia Grychtoł, dr hab. Lesław Niebrój, dr Jadwiga Kaźmierczak, 
dr Katarzyna Leszczyńska. 

Zjazd towarzystwa naukowego: Przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego
Termin: 24.05.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: dr n. med. Marek Drążkiewicz, dr n. med. Gabriela Gajer, lek. Agnieszka Gorgoń-Komor, 
lek. Janusz Gruszczyk, lek. Elżbieta Sobol-Grzesiak, dr n. med. Józef Wróbel, lek. dent. Dariusz Żakowski, 

dr n. med. Janusz Krasnodębski, mgr Urszula Balcy-Tomska.

Podstawy EKG dorosłych dla lekarzy POZ – warsztaty, interpretacja wyników  
Akademia Lekarza Rodzinnego EDYCJA 2014

Termin: 27.05.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowcy: lek. Agnieszka Gorgoń-Komor, lek. Klaudiusz Komor. 

Kliniczne aspekty obsługi vascu-portów/ porthu-cateterów
Termin: 28.05.2014 r. Miejsce szkolenia: ZZOZ w Cieszynie

Wykładowca: Magdalena Sumlet. 

Czerwiec

Diagnostyka i leczenie chorób stawu skokowego
Termin: 04.06.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: lek. Bartłomiej Warchał. 

Jak radzić sobie z hejtem w internecie 
/współpraca z firmą Lemon.pl/ Termin: 05.06.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: mec. Dorota Godlewska.

Interpretacja zdjęć rentgenowskich z zakresu interny, pediatrii, chirurgii – omówienie przypadków. 
Akademia Lekarza Rodzinnego EDYCJA 2014. 

Termin: 10.06.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: dr n. med. Anna Korzonkiewicz. 

Obsługa pacjenta  
– szkolenie pokazowe firmy Credo. Termin: 12.06.2014 r. Miejsce szkolenia: Klub Lekarza BIL

Wrzesień

Warsztaty Echokardiograficzne. Kurs dla średniozaawansowanych 
Termin: 13.09.2014 r. Miejsce szkolenia: Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Wykładowcy: lek. Anna Kazik, lek. Adam Krajewski, dr n. med. Anna Maria Frycz-Kurek, dr n. med. Justyna 
Małyszek-Tumidajewicz, lek. Małgorzata Świetlińska.

Modyfikacja insulinoterapii
Akademia Lekarza Rodzinnego EDYCJA 2014

Termin: 23.09.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: dr n. med. Małgorzata Potyralska. 

Leczenie nerwic
Termin: 15.09.2014 r.

Wykładowca: lek. Jolanta Klemens. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Październik

Przewlekły kaszel u dzieci i dorosłych
Termin: 1.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Daria Darlewska-Turant. 

Zanikające dźwięki
Termin: 7.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: dr n. med. Anna Dziendziel, lek. Zyta Kaźmierczak-Zagórska, mgr Tomasz Poremski. 

Jak skutecznie pomóc choremu z bólem przewlekłym? Medyczne i formalne aspekty leczenia bólu 
w świetle najnowszych wytycznych

Termin: 8.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: lek. Wiesława Juraszek. 

Diagnostyka różnicowa bólów brzucha w ramach ostrego dyżuru chirurgicznego w Izbie Przyjęć 
– przypadki kliniczne. Akademia Lekarza Rodzinnego EDYCJA 2014

Termin: 14.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: lek. Marcin Nowak.

Postępowanie w bólu ostrym w świetle najnowszych zaleceń 2014
Termin: 15.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek.

Leczenie ran przewlekłych (odleżyny, owrzodzenie goleni, zsc)
Termin: 16.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: lek. Marcin Kucharzewski, mgr Beata Bartoszewska. 

Badania genetyczne w onkologii
Termin: 22.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: lek. Rafał Wiśniowski. 

Prewencja udarów mózgu w przebiegu migotania przedsionków
Termin: 30.10.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL 

Wykładowca: lek. Klaudiusz Komor. 

Listopad

Standardy opieki diabetologicznej wg PTD 2014 – wybrane zagadnienia
Termin: 5.11.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Andrzej Krawczyk. 

Zespół nakładania astma - POChP
Termin: 13.11.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Małgorzata Wróbel-Rajzer.

Rak In situ – od Lekarza POZ do Chirurga Onkologa 
Akademia Lekarza Rodzinnego EDYCJA 2014

Termin: 18.11.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: lek. Daniel Jajtner.

Od diagnostyki do diagnozy 
Termin: 22.11.2014 r. Miejsce szkolenia: hotel Vienna w Bielsku-Białej

Wykładowcy: dr n. med. Marzena Bartoszewicz, dr n. med. Przemysław Witek, dr n. med. Magdalena 
Kuligowska-Prusińska, dr n. biol. Małgorzata Kępa. 

Choroba niedokrwienna serca – nowe standardy
Termin: 25.11.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Wojciech Jaszczurowski. 

Grudzień

Zastosowanie inżynierii tkankowej w ortopedii
Termin: 3.12.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Bogusław Sadlik. 
 

Wczesna diagnostyka onkologiczna – określenie grup ryzyka w ramach POZ
Akademia Lekarza Rodzinnego EDYCJA 2014

Termin: 9.12.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: lek. Rafał Wiśniowski. 

Warsztaty echokardiograficzne – dla początkujących 
/szkolenie płatne/ Termin: 13.12.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: lek. Agnieszka Gorgoń-Komor, dr n. med. Agnieszka Drzewiecka-Gerber

Lekarze dentyści:
Styczeń 

Zastosowanie cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa
Termin: 11.01.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Krzysztof Gończowski.

Stany zagrożenia życia – sytuacje nagłe w gabinecie dentystycznym
Termin: 17.01.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: lek. Klaudiusz Komor, lek. Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Luty

Uzupełnienia protetyczne z kompozytów laboratoryjnych jako alternatywa dla bezpośrednich metod 
odtwarzania tkanek twardych w zębach przednich i bocznych

Termin: 22.02.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowcy:  tech. dent. Andrzej Wiśniewski, tech. dent. Michał Baranowski. 

Szkolenie okresowe z zakresu BHP 
/szkolenie płatne/ Termin: 28.02.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Marzec

Halitoza – przyczyny, diagnostyka, leczenie
Termin: 08.03.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: dr n. med. Joanna Herman, dr n. med. Janusz Wojtyna, lek. dent. Sabina Herman

Stany zagrożenia życia – podstawowe zabiegi ratujące życie dla lekarzy stomatologów
Termin: 14.03.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowcy: lek. Klaudiusz Komor, lek. Agnieszka Gorgoń-Komor. 

Odbudowa protetyczna na wkładzie koronowo-korzeniowym czy endokorona? – dylematy praktyka
Termin: 22.03.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska. 

Kwiecień

System zarządzania jakością w stomatologicznej pracowni rentgenowskiej 
/szkolenie płatne przy współpracy z Centrum Szkoleniowo-Wydawniczym AAXIS/

Termin: 04.04.2014 r. 

Od otwarcia do zamknięcia – prosta endodoncja bez „wpuszczania w kanał”
Termin: 12.04.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL

Wykładowca: dr n. med. Michał Bednarski. 

Ochrona danych osobowych w praktyce dentystycznej, a zasady prowadzenia dokumenatcji 
medycznej – obowiązki, zagrożenia, planowane zmiany

Termin: 26.04.2014 r. Miejsce szkolenia: sala wykładowa BIL
Wykładowca: mec. Tomasz Pęcherz. 
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PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

 Tematyka konferencji została zainspirowana ogrom-
nymi potrzebami w tym zakresie. Jako wykładowcy zostali 
zaproszeni wybitni goście - Pani Prof. dr hab. Irena Krupka-
Matuszczyk z Katedry i Kliniki Psychiatrii SUM w Katowicach, 
dr n. med. Bogusław Habrat z Zespołu Profi laktyki i Leczenia 
Uzależnień Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, 
Pani mgr Karina Stasiak pracuje jako szefowa terapeutów 
w Klinice Psychiatrycznej i Terapii Uzależnień WOLMED 
w Dubiu, ks. dr Wacław Borek z Uniwersytetu Opolskiego oraz 
lek. med. Jolanta Klemens - PSYCHOMedical.
 Tematyka wystąpień obejmowała szeroko rozumia-
ną etiologię choroby alkoholowej, narzędzia używane do dia-
gnostyki  - zarówno testowe jak i laboratoryjne (test MAST,  
CAGE, AUDIT czy kwestionariusza diagnostycznego uzależnie-
nia od alkoholu wg B. Woronowicza oraz badań laboratoryj-
nych: GPT,  MCV i AST/ALT ułatwiajacych postawienie prawi-
dłowego rozpoznania). Dyskusja po wykładzie Pani Profesor 
dotyczyła głównie testów laboratoryjnych, m.in. CDT oraz 
możliwości zastosowania tego narzędzia diagnostycznego 
w Polsce.
 Dr B. Habrat podzielił się praktyczną wiedzą co do 
leczenia osób z zaburzeniami używania alkoholu. Wskazał na 
konieczność podejmowania tzw. krótkiej interwencji w stosun-
ku do osób z problemem alkoholowym.
 W kuluarach konferencji ustalono, iż jedno ze szkoleń 
w ramach Akademii Lekarza Rodzinnego będzie poświęcone 
właśnie tzw. „krótkiej interwencji” w uzależnieniach.
 Zmienia się podejście do osób nadużywających 
alkoholu – po pierwsze, aby nie oceniać, nie stygmatyzować, 
pozwolić pacjentowi na samodzielne podejmowanie decyzji 
odnośnie zmiany zachowania.
 Została podniesiona również kwestia opublikowa-
nej w 2013r. Przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne 
nowej klasyfi kacji zaburzeń psychicznych, w której znik-
nął sztywny, sztuczny podział na uzależnienie od alkoho-
lu i używanie szkodliwe substancji, a pojawiło się okre-
ślenie zaburzenia używania alkoholu, mieszczące obie 
poprzednie kategorie.

Alkohol – problem społeczny 
– nowoczesne spojrzenie terapeutyczne

 Również w terapii osób uzależnionych doszło do 
rewolucyjnych zmian – lansowany dawniej pogląd, iż celem 
terapii odwykowej jest całkowita abstynencja od alkoho-
lu, zostaje zastąpiony teorią redukcji szkód. Nie tyle chodzi 
o często nierealny, przynajmniej w początkowej fazie leczenia 
cel – całkowita abstynencja, co o ograniczenie ilości i często-
ści spożywanego alkoholu, i poprzez to poprawę parame-
trów zdrowotnych i społecznego funkcjonowania jednostki. 
W konsekwencji może dojść u pacjenta do całkowitego zaprze-
stania spożywania alkoholu.
 Temu celowi ma również służyć najnowocześniejsza 
farmakoterapia – pochylenie się nad przyczynami sięgania po 
alkohol, jego nadużywania, oraz jak farmakologicznie wspo-
móc ograniczenie ilości spożywanego alkoholu. Bardzo dużo 
nadziei daje wprowadzenie na rynek preparatów naltrexonu 
i nalmefenu, jako substancji znacznie wspomagających kontro-
lę picia alkoholu.
 Nie da się mówić o sukcesie terapeutycznym nie 
biorąc pod uwagę konieczności łączenia farmakoterapii oraz 
nowoczesnej psychoterapii, w której pacjent jest traktowa-
ny podmiotowo. W której to terapii terapeuta posiada wiedzę 
na temat roli układu neuroprzekaźników i potrafi  z tej wiedzy 
korzystać dla dobra pacjenta.

Jolanta Klemens

W dniu 07.03.2015r. w siedzibie Beskidzkiej Izby Lekarskiej odbyła się konferencja naukowa nt. 
„Alkohol – problem społeczny – nowoczesne spojrzenie terapeutyczne”. Organizatorami tego 
przedsięwzięcia była Rada Programowa Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz „PSYCHOMedical” 
- jednostka od lat działająca na terenie Miasta Bielsko-Biała, a zajmująca się leczeniem psychia-
trycznym oraz psychologicznym dorosłych, dzieci i młodzieży.

Uwaga! 
Zmiana terminu 

XVII Mistrzostw Polski Lekarzy w biegu na 10 km.
NOWY TERMIN: 

17.05.2015 r.
Zapisy i regulamin na www.asir.pl

Szczegóły organizacyjne: www.mp60.pl lub telefonicznie: 602-177-857.
Maciej Pająkowski

OGŁOSZENIE






