Sprawozdanie zjazdowe 2012
Realizacja uchwał zjazdowych
Aby można było uruchomić fundusz pomocowy dla lekarzy, który został utworzony w
drodze uchwały XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy, należało określić zasady jego
funkcjonowania. Na początku czerwca 2011 Okręgowa Rada Lekarska uchwaliła regulamin
Funduszu zawierający zasady, kryteria przyznawania pomocy oraz wzory druku będącego
wnioskiem o przyznanie pomocy. Ustalono, że kwota przychodu miesięcznego na osobę we
wspólnym gospodarstwie domowym poniżej której przyznawana jest pomoc z Funduszu wynosi
1317 zł.. Jest to najniższe wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg. GUS. Kwota ta będzie
rokrocznie uchwalana na pierwszym posiedzeniu ORL po Okręgowym Zjeździe Lekarzy z
uwzględnieniem najniższego wynagrodzenia na dany rok, potrzeb lekarzy oraz możliwości
Funduszu.
W kwietniu 2012 roku zgodnie z uchwałą zjazdu uruchomiono zakładkę, gdzie są
zamieszczane informacje z obrad ORL wraz z listą obecności.
Realizacja uchwały dotyczącej sprawozdania Komisji Socjalno-bytowej w dalszej części
niniejszego.
Inwestycje
1. W pierwszej połowie 2011r. dokonano modernizacji archiwum przystosowując go do nowych
przepisów prowadzenia rejestru. Jeszcze w 2010 roku oferta firmy dokonującej modernizacji
opiewała na 80 tyś, w 2011 uzyskaliśmy ofertę na 42 tyś. ale dokonaliśmy modernizacji z
udziałem własnego zakupu teczek. Przełożenie dokumentów z ich nowym oznakowaniem
wykonała uprawniona firma. Całkowity koszt to kwota 28tyś
2. W siedzibie Lubelskiej Izby Lekarskiej zainstalowano klimatyzację pomieszczeń używanych
przez izbę. Koszt inwestycji wyniósł 165.459,60 i został pokryty z funduszu rezerwowego
uchwalonego na ostatnim zjeździe okręgowym.
3. Został przeprowadzony remont schodów wejściowych do siedziby izby. Aby wyeliminować
szkodliwe czynniki trwałości schodów i zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, zainstalowano
automatyczny system ich podgrzewania w okresie zimowym. Koszt remontu w całości wyniósł
26 870 zł..
Przyznanie Lauru Medycznego
Okręgowa Rada Lekarska przyznała 3 odznaczenia: dr Teresie Winnickiej-Wronie, dr Elżbiecie
Ziemeckiej-Rakowskiej oraz prof. Marianowi Durdzie. Wręczenie laurów odbyło się zgodnie z
decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej podczas uroczystości 35 lecia Oddziału
Ftizjopulmonologicznego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Lublinie.
Medal LIL
26 maja 2011 roku odbyła się Gala wręczenia medalów Lubelskiej Izby Lekarskie. Medal
otrzymali: Barbara Ćwiklińska, Marian Wróblewski i pośmiertnie Helena Czuchryta. Uroczystość
została zorganizowana w Filharmonii Lubelskiej, uświetniona była występem pianisty Ingolfa
Wundera.
W sprawozdaniu z działalności ORL przedstawionym na poprzedni zjeździe informowałem
delegatów o działaniach izby między innymi, w sprawie kontraktów NFZ dla stomatologicznych
gabinetów szkolnych. Przekazałem wówczas informację o otrzymaniu deklaracji od LOW NFZ o
naprawie sytuacji tych gabinetów. Dzisiaj stwierdzam, że LOW NFZ wywiązał się ze złożonej
obietnicy. Otrzymaliśmy podziękowania za zaangażowanie się izby w tę sprawę od Porozumienia
Lekarzy Stomatologów pracujących w szkolnych gabinetach.
W listopadzie 2011r. odbyło się spotkanie przedstawicieli LIL z dyrekcją LOW NFZ w sprawie

kontraktowania na 2012 rok. Otrzymaliśmy deklarację, że nastąpi dalsza poprawa w
kontraktowaniu AOS i szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Uczestniczymy w miejskim programie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Reprezentuje nas w tym programie Maria Dura.
Zgodnie z zapisami ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta zostały
zgłoszone przez Okręgową Radę Lekarską cztery kandydatura do Komisji do spraw orzekania o
zdarzeniu medycznym. Wojewoda powołała dwie osoby: dr Andrzeja Chrościckiego i prof.
Andrzeja Dąbrowskiego.
Na stronie internetowej izby została uruchomiona zakładka „praca” zawierająca oferty
pracy dla lekarzy, ogłoszenia poszukiwania pracy oraz zasady umieszczania ogłoszeń.
Okręgowa Rada Lekarska odniosła się do niepokojących zjawisk występujących w
związku wykonywaniem zawodu. Zostały zorganizowane spotkania z lekarzami oraz dyrekcją
szpitala, a następnie podjęto stanowiska krytycznie oceniające łączenie dyżurów lekarskich na
oddziałach różnej specjalności oraz stanowisko dotyczące zbyt małej obsady dyżurowej w
stosunku do obowiązków lekarza dyżurnego.
Reagowaliśmy też na bulwersujące zjawisko dotyczące stosunków w pracy w jednym ze szpitali.
Lubelska Izba Lekarska objęła patronatem powstanie nowego kierunku studiów
podyplomowych, pierwszego w Polsce: Badania kliniczne-organizacja, prowadzenie z
elementami zarządzania.
W październiku 2011 roku wypowiedzieliśmy się w stanowisku przeciwko niektórym
zapisom ustawy refundacyjnej i zaapelowaliśmy do Naczelnej Rady Lekarskiej o wszczęcie
działań zmierzających do zmiany zapisów tej ustawy. Następnie w listopadzie 2011 roku Lubelska
Izba Lekarska włączyła się w akcje zbierania podpisów pod Petycją w sprawie przepisów
regulujących zasady wystawiania recept na leki refundowane. W grudniu prowadziliśmy
przygotowania do protestu „pieczątkowego”, na zebraniu Konwentu dyrektorów szpitali
powiatowych przedstawiałem powody tego protestu i apelowałem o niewyciąganie przez
dyrektorów konsekwencji od uczestniczących w proteście. Po zawieszeniu protestu z 16 grudnia
byliśmy pierwszą izbą, która poparła jego kontynuowanie przez OZZL, a w sytuacji kiedy w
styczniu 2012 roku media budowały atmosferę zakończenia akcji w związku z rozmowami w MZ,
wydaliśmy wspólnie z OZZL i LZLR-P oświadczenie o uczestniczeniu w proteście.
Z powodu zbyt nie wydawania rozporządzenia dotyczącego warunków ubezpieczenia OC
podmiotu wykonującego działalność leczniczą stało się oczywiste, że nawet w przypadku
opublikowania przepisu tuż przed 1 stycznia 2012 roku, nie byłoby możliwe z uwagi na brak
czasu przygotowanie oferty ubezpieczeniowej. Podpisaliśmy porozumienie z PZU dające
możliwość ubezpieczenia się lekarzy w 2012 roku na warunkach z roku poprzedniego. Po
wydaniu rozporządzenia najkorzystniejszą ofertę ubezpieczeniową dla lekarzy również
przedstawiło PZU i podpisaliśmy z nim umowę.
Uchwały i stanowiska
ORL:
1. W grudniu 2011 przeanalizowano oferty i podjęto decyzję o podpisaniu umowy na druk
Medicusa przez drukarnię „Studio R-ka” i jest to kontynuacja 17 letniej dobrej współpracy.
2. Od 2007 roku zadania przejęte od państwa były finansowane w 35% ponoszonych przez
izbę kosztów. Jedynie w 2010 roku, po proteście i odmowie podpisania umowy
finansowanie wzrosło do ok. 60% kosztów izby. W 2011 roku otrzymaliśmy od MZ
projekt umowy na kwotę najniższą z dotychczasowych (poniżej 30% kosztów). Nie dały
rezultatu ani przedstawiane w pismach do ministerstwa argumenty, ani spotkanie jakie
odbyło się w ministerstwie. Konwent prezesów postanowił o zwróceniu się do
Okręgowych Rad Lekarskich o odmowę podpisania tak krzywdzącej umowy przez

wszystkie izby w Polsce. Okręgowa Rada Lekarska 29.12. 2011 roku, na nadzwyczajnym
posiedzeniu, podjęła uchwałę jednogłośnie o odmowie podpisania tej umowy.
3. Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałę w sprawie finansowania czynności członków
Okręgowego Sądu Lekarskiego oraz zastępców Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej.
Prezydium ORL :
1. Stanowisko z 14.11.2011 popierające projekt zmiany ustawy o świadczeniach zdrowotnych
finansowanych ze środków publicznych.
2. Stanowisko z w sprawie fuzji szpitali.
Komisje Okręgowej Rady Lekarskiej
KONISJA SOCJALNO-BYTOWA Przewodniczący-Leszek Buk
Budżet komisji na rok 2011 wynosił 165.000,00. Wydatki komisji wyniosły:
1) Zapomogi pośmiertne – 87.700,00 2) Zapomogi jednorazowe 56.250,00
3) Zapomogi długoterminowe – 4.800,00 4) inne koszty (nekrologi,wiązanki, inne –
1.932,48 5) Koszty funkcjonowania (poczta, delegacje, materiały) – 3.015,31
Łącznie – 153.697,79
W ciągu roku odbyło się 12 spotkań roboczych. Liczba udzielonych zapomóg finansowych 35.
Liczba wniosków w sprawie udzielenia zapomóg finansowych rozpatrzonych odmownie 2.
Fundusz Pomocowy: budżet funduszu wynosił 120.000, ze świadczeń skorzystała jedna osoba na
kwotę 1308,32, pozostało do przeniesienia na następny rok budżetowy 118.691,68
KOMISJA KSZTAŁCENIA Przewodnicząca-Monika Bojarska-Łoś
Staże podyplomowe zorganizowano dla 195 lekarzy w 20 szpitalach oraz dla 66 lekarzy
dentystów w 26 szpitalach. Zorganizowano szkolenia w zakresie prawa medycznego, bioetyki i
orzecznictwa. Koordynowano szkolenia dla lekarzy stażystów z zakresu profilaktyki i zakażeń
HIV.
Do LDEP zgłoszono 217 osób, z tego nie zdało egzaminu 36 osób, a nie zgłosiło się na egzamin
52 osoby.
Do LEP zgłoszono 642 osoby, z tego nie zdało egzaminu 77 osób, a nie zgłosiło się na egzamin 82
osoby.
Komisja przygotowała uchwały, które następnie zostały podjęte przez Prezydium Rady: 3 w
sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia oraz wpisu organizatora szkolenia do
rejestru, 173 w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia i 17 w sprawie
potwierdzenia dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego.
Komisja skierowała 3 lekarzy na przeszkolenie uzupełniające w związku z przerwą wykonywania
zawodu na ich wniosek. Rozpatrzono pozytywnie 21 wniosków na przyznanie pożyczek
szkoleniowych na łączną kwotę 52.500.
Komisja zorganizowała: kurs medyczny „Aspekty prawne prowadzenia elektronicznej
dokumentacji medycznej oraz fiskalizacji usług medycznych”, w którym wzięło udział 425 osób,
„Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności lekarza i przedstawicieli przemysłu medycznego”,
w którym wzięło udział 98 osób.
Dokonano analizy kształcenia prowadzonego przez szkoły języków. W niektórych przypadkach
stwierdzono zmniejszenie uczestnictwa lekarzy w nauce przy stałych kosztach ponoszonych przez
izbę. W związku z tym wypowiedziano umowy szkołom języka i zawarto je ponownie na nowych
warunkach, dających możliwość kontroli i uzależnienie dotacji od zaangażowania w naukę przez
lekarzy.
KOMISJA ds. WYKONYWANIA ZAWODU Przewodnicząca - Maria Dura
W okresie sprawozdawczym przyznano ograniczone PWZ w celu odbycia stażu podyplomowego i
złożenia LEP/LDEP, wpisania na listę członków LIL oraz wpisania do rejestru LIL dla 263

lekarzy, PWZ dla 242 lekarzy z odpowiednimi wpisami. Wpisano na listę członków LIL w
związku z przeniesieniem z innej izby lekarskiej 19 lekarzy, w związku z podjęciem wykonywania
zawodu na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej 80 lekarzy. Skreślono z listy członków z powodu
zrzeczenia się PWZ 5 lekarzy, z powodu utraty PWZ 1 lekarza, z powodu zgonu 40 lekarzy.
Uchylono zakaz wykonywania zawodu na podstawie postanowienia sądu u 2 lekarzy. Na wniosek
komisji ORL podjęła 2 uchwały w sprawie powołania Komisji ds. orzekania o niezdolności do
wykonywania zawodu, 1 uchwałę w sprawie odbycia przeszkolenia, 1 uchwałę w sprawie
zawieszenia PWZ, w 1 przypadku odmówiono wpisania na listę członków LIL. W sumie 6 uchwał
ORL, 553 uchwały Prezydium, 129 zarządzeń Prezesa i 6 decyzji Przewodniczącego Komisji.
Dokonano 243 wpisów do PWZ, wydano 85 zaświadczeń do krajów Unii Europejskiej oraz 51
zaświadczeń potwierdzających posiadanie prawa do udzielania świadczeń w zakresie POZ.
W okresie sprawozdawczym zostało przygotowanych przez Komisję, a następnie podjętych 657
uchwał dotyczących praktyk lekarskich (rejestracja praktyk, ich skreślenie oraz powołanie
zespołów wizytacyjnych do oceny gabinetów).
W celu uporządkowania i aktualizacji danych w rejestrze, wysłano pisma do 65-latków z
prośbą o aktualizację statusu zawodowego. Powodem tego działania było również zapobieżenie
naliczania pełnej składki w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zgłoszenia w izbie faktu
przejścia na emeryturę.
KOMISJA ds. KONKURSÓW Przewodnicząca – Barbara Hasiec
Komisja odbyła 44 zebrania, które odbywały się raz w tygodniu.
W okresie sprawozdawczym Komisja wytypowała, a następnie powołano uchwałą przedstawicieli
do 56 konkursów na stanowisko ordynatora, do 30 konkursów na stanowisko pielęgniarki
oddziałowej, do 7 konkursów na stanowisko pielęgniarki naczelnej, do 8 konkursów na
stanowisko dyrektora jednostek służby zdrowia oraz 4 przedstawicieli do konkursów na udzielanie
świadczeń zdrowotnych.
Z 37 szpitali w województwie lubelski tylko w 9 procedury konkursowe zostały przeprowadzone
zgodnie z obowiązującym terminem. Źle wygląda sytuacja w Lublinie. W dużych szpitalach
wojewódzkich konkursy są wstrzymane lub nie odbywają się.
KOMISJA ds. EMERYTÓW I RENCISTÓW Przewodniczący – Andrzej Nowiński
W ciągu roku Komisja odbyła 12 spotkań roboczych. W ostatni czwartek każdego miesiąca
organizowano otwarte spotkania połączone z interesującą prelekcją, w których uczestniczyło po
ok. 60 osób. Komisja organizowała uczestnictwo w imprezach kulturalnych, a także organizowała
wycieczki. Ogółem 21 imprez w ciagu roku. We współpracy z Komisją Socjalno-Bytową
rozpatrywano wnioski o przyznanie zapomóg lub świadczeń losowych. Chorym lub
niepełnosprawnym seniorom składano wizyty w domu lub w DPS. Wysyłano życzenia z okazji
świąt. Seniorom-jubilatom, którzy w 2011 roku ukończyli 90 lat składano osobiście gratulacje,
przekazując wiązanki kwiatów i adres gratulacyjny od Prezesa LIL, a także pomoc finansową w
wysokości 1000zł..
KOMISJA ETYKI Przewodnicząca – Ewa Tuszkiewicz-Misztal
Komisja prowadziła wnikliwe rozmowy ze stronami konfliktu, dokonała oceny w oparciu o KEL,
a następnie przekazała wnioski osobom zainteresowanym. Wiekszość problemów została
rozstrzygnięta polubownie. Jedna skarga została przekazana do OROZ. W 2011 r. Komisja Etyki
rozpatrzyła 8 spraw. Były to skargi chorego lub rodziny na niewłaściwe zachowanie się lekarzy,
skargi na nieetyczne zachowanie się lekarzy pełniących kierownicze funkcje. Komisja opracowała
projekt wprowadzenia do KEL zagadnień związanych z relacją między lekarzem a samorządem
lekarskim.
KOMISJA BIOETYCZNA Przewodniczący – Janusz Dubejko
Odbyło się 11 posiedzeń. Rozpatrzyła wnioski dotyczące wydania opinii o badaniu klinicznym
produktu leczniczego, w tym 13 krotnie została wybrana jako komisja centralna do wydania tej

opinii. Ogółem Komisja wydała 83 opinie. Komisja Bioetyczna opiniowała też badaczy i ośrodki,
biorące udział w badaniach wieloośrodkowych.
KOMISJA KULTURY Przewodniczący – Dariusz Hankiewicz
W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 8 posiedzeń, zorganizowała 4 wystawy:
Małgorzata Bochenko - wystawa pasteli „Świat odnaleziony-dwory i pałace Lubelszczyzny”,
Andrzej Zygo – wystawa fotografii „Na azjatyckim szlaku”, Piotr Trojanowski – wystawa
fotografii „Botswana – kraina słoni”, Dariusz Hankiewicz – wystawa fotografii „Na niebie
malowane”.
Wykonano modernizację oświetlenia w „Galerii Sztuki Nieprofesjonalnej u Lekarzy”, rozpoczęto
przygotowania do realizacji „Dyktanda dla Lekarzy” wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w
Lublinie.
KOMISJA REKREACJI I SPORTU Przewodniczący – Edward Woliński
W 2011 roku Komisja odbyła 2 spotkania. Była organizatorem lub współorganizatorem imprez
ogólnopolskich : 1) Mistrzostwa Izb Lekarskich w Golfie w Wierzchowiskach, 2) Mistrzostwa
Polski w Kolarstwie Szosowym w Bychawie,
3) Turniej Tenisa Ziemnego w Zamościu, 4)
Ogólnopolskie Zawody Lekarzy w Strzelectwie Myśliwskim w Puławach.
Dla lekarzy LIL, Komisja akceptowała wnioski na pokrycie kosztów boisk, kortów tenisowych,
pływalni, sal do treningów, turniejów, sprzętu sportowego oraz finansowania udziału w zawodach
krajowych i światowych. Komisja nominowała do tytułu Najlepszy Sportowiec-Lekarz roku 2011
Aleksandrę Romaszko, Małgorzatę Pietras, Ryszarda Siwka
KOMISJA ds. MŁODYCH LEKARZY Przewodniczący – Krzysztof Lewkowicz
Członkowie Komisji uczestniczyli w XX Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Lekarzy w
Olsztynie.
KOMISJA STOMATOLOGICZNA Przewodniczący – Remigiusz Caban
Komisja czynnie uczestniczyła w staraniach o jak najlepszy model zabezpieczenia opieki
stomatologicznej w regionie, przywrócenia funkcjonowania stomatologicznych gabinetów
szkolnych ze wsparciem ORL i przy zrozumieniu składanych uwag ze strony LOW NFZ.
Wynikiem tych działań były postępowania uzupełniające. Opracowano „Protokół postępowania z
odpadami medycznym”, stanowiący przewodnik w wypełnieniu obowiązku sprawozdawczego w
tym zakresie. Zamieszczono na stronie internetowej Komisji opinię prawną dotyczącą zmian w
zakresie zwolnienia usług medycznych od podatku od towarów i usług, uznając ją pomocną w
funkcjonowaniu praktyk lekarskich. Zorganizowano posiedzenie poświęcone kształceniu
podyplomowemu i zdobywaniu umiejętności, obowiązkowi przeprowadzania kontroli
wewnętrznej. Reagowaliśmy na opinie prasowe dotyczące stanu sanitarnego gabinetów.
Członkowie Komisji uczestniczyli w konferencjach stomatologicznych organizowanych w
Warszawie, Rytrze, Augustowie.
OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Przewodnicząca – Maria Dura
W 2011 roku odbyły się 2 posiedzenia. W kwietniu przeprowadzono wybory uzupełniające w
związku z rezygnacją ze stanowiska I Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej. I Zastępcą został kol. Jacek Krysa.
We wrześniu podjęto uchwałę w sprawie zwołania wyborów uzupełniających delegata na
Okręgowy Zjazd Lekarzy w rejonie Kraśnik (powiat)-Lekarze. Wybory nie odbyły się z powodu
braku kworum.
Do Rzecznika Praw Lekarza wpłynęło 12 spraw którymi się zajmował: naruszenie dóbr
osobistych lekarza (6), przekroczenie limitu wystawiania recept na leki refundowane (1), żądanie
odszkodowania ze strony pacjentów (2), konflikt lekarza z pracodawcą (2), organizacja i warunki
pracy lekarza (1).
Do Mediatora LIL wpłynęły 3 sprawy skierowane przez Okręgowego Rzecznika

Odpowiedzialności Zawodowej. Po zapoznaniu się z każdą ze spraw stwierdzono, że podjęcie
mediacji nie jest możliwe ze względów formalno-prawnych. Od Okręgowego Sądu Lekarskiego
wpłynęła 1 sprawa. Przeprowadzono postępowanie mediacyjne, w trakcie którego nie udało się
uzyskać ugody.
Znaczącą rolę w działalności izby pełnią delegatury: bialskopodlaska, chełmska i
zamojska. Praca każdej komisji ORL opiera się zarówno na wnioskach zgłaszanych od delegatur,
jak też na realizacji postanowień komisji. Na przykład - wszelkie konkursy odbywające się na
terenie delegatur przebiegają z udziałem ich przedstawicieli, wiele wydarzeń sportowych,
kulturalnych, turystycznych czy integracyjnych jest organizowanych na poziomie delegatur,
pomoc socjalna jest niejednokrotnie przyznawana na wnioski pochodzące z delegatur. Dziękuję w
tym miejscu koleżankom i kolegom z delegatur (również z tzw. „lubelskiej”) za opiekę nad
grobami naszych kolegów lekarzy, za odnajdywanie tych zapomnianych i za pamięć w dniu
Wszystkich Świętych. Siedziby delegatur służą też jako najbliżej położone miejsce dla czynności
administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu. Wreszcie – z poziomu delegatur
spływają istotne wnioski dla podejmowania decyzji dotyczących całej Lubelskiej Izby Lekarskiej.
Nie sposób przedstawić całości zagadnień związanych z rolą i działalnością delegatur.
Szczegółowe sprawozdania (tak jak i komisji ORL) są dla chętnych załącznikiem do
sprawozdania niniejszego.
Prezes
Lubelskiej Izby Lekarskiej
Janusz Spustek

