
     Z obrad ORL- kwiecień 2014 r.

      Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 2 kwietnia 2014 r. przewodniczył Janusz 
Spustek, prezes Lubelskiej Izby lekarskiej.

      Informacje o pracach Delegatur przekazywali ich przewodniczący.

      Delegatura Biała Podlaska- prowadzona była działalność statutowa, a na zebraniach  
przedstawiono sprawozdanie z działalności delegatury za 2013 r. i I kwartał 2014 r. Na 
kolejnym zebraniu złożono gratulacje przewodniczącemu Delegatury, Janowi F. Hałabudzie z 
okazji otrzymania Złotego Medalu za Długoletnią Służbę, nadanego przez Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego oraz Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej. Zamiast odwołanej 
wycieczki  do Moskwy, odbędzie się samolotem wycieczka Oslo-Fiordy, w terminie 30.06-
6.07, przewidywany koszt 4050zł. Z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II w dniach 27-
28.06 2014 r. organizowana będzie pielgrzymka „ Szlakiem św. Jana Pawła II, na trasie Biała 
Podlaska- Lublin- Wadowice.

      Delegatura Chełm- Na posiedzeniu Delegatury w dniu 11 marca 2014 r. omawiano m. in. 
organizację spotkania lekarzy seniorów( około 140 osób), organizację szkolenia lekarzy  w 
zakresie udzielania pierwszej pomocy lekarskiej ( postulat lekarzy dentystów), przedstawiono 
zebranym preliminarz wydatków Delegatury na 2014r.

     Delegatura Zamość- działalność statutowa prowadzona jest na bieżąco, zorganizowane 
będą pierwsze wyjazdy sekretarki Delegatury do Hrubieszowa,Tomaszowa Lub. i Biłgoraja.

    Informacje z działalności Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz XII Krajowego Zjazdu Lekarzy 
przedstawił prezes Janusz Spustek.  Na XII Zjezdzie członkami Naczelnej Rady Lekarskiej  
zostali wybrani nasi przedstawiciele: Maria Dura, Dariusz Hankiewicz, Marek Stankiewicz, a 
członkami Krajowej Komisji Wyborczej: Maria Dura, Anna Zmysłowska. Podczas Zjazdu 
rozprowadzono 150 egzemplarzy książki Ludwika Kowieskiego – „Katyń”.  Krajowy Zjazd 
Lekarzy podjął ważną uchwałę na mocy której część składki na rzecz NIL, będzie liczona i 
odprowadzana od składek zebranych , a nie jak dotychczas od wszystkich osób należących do
danej Okręgowej Izby Lekarzy.

      Na wniosek  Barbary Hasiec, przewodniczącej Komisji ds. Konkursów ORL Lublin, XII 
Krajowy Zjazd Lekarzy zgłosił apel Nr 7, do Ministra Zdrowia, o podjęcie działań w zakresie 
zmiany przepisów dotyczących stanowiska ordynatora- „XII Krajowy Zjazd Lekarzy” zwraca
się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań, mających na celu przywrócenie właściwej rangi 
stanowiska ordynatora, w strukturach publicznych podmiotów leczniczych oraz zmianę 
składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora, poprzez obligatoryjne włączenie do 
składu komisji konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie medycyny oraz zwiększenie  
liczby przedstawicieli samorządu lekarskiego.

       Prezydium ORL zaopiniowało kandydatury na stanowiska konsultantów krajowych _ 
chirurgia ogólna- Grzegorz Wallner, położnictwa i ginekologii- Bożena Leszczyńska –Grabek,
medycyna sądowa- Grzegorz Teresiński, perinatologia- Joanna Wysokińska- Miszczuk. 
Zaopiniowano również około 20 kandydatów na stanowiska konsultanta wojewódzkiego.



    Część Komisji problemowych podjęła swoją normalną działalność .

     Komisja Kultury- W dniu 12 kwietnia 2014 r., o godz. 12 w Klubie Lekarza odbędzie się 
wernisaż fotografii kol. Piotra Kliszcza z Małopolskiej Izby Lekarskiej. Autor jest zapalonym 
płetwonurkiem, tematem jego prac jest „Podwodny świat”. W dniach 11-14 września 2014 r. 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą odbędzie się II Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy.
Liczba miejsc 20, koszt 300 zł od osoby.

     Komisja ds. Sportu - Regulamin pracy Komisji jest w końcowej fazie opracowywania. W 
Opolu Lub. odbył się turniej halowy w piłce nożnej, o puchar prezesa NIL, wygrała ekipa 
lubelska. Na stronie internetowej będą informacje o planowanych zawodach sportowych.

     Komisja ds. Wykonywania Zawodu- W okresie sprawozdawczym( marzec) odbyły się 4 
posiedzenia Komisji oraz zostało podjęta 45 uchwał Prezydium ORL. W tym 4 z nich 
dotyczyły 955 lekarzy, w sprawie zatwierdzenia zmian wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą.

      ORL podjęła uchwałę o aktualizacji kwoty z 1600 zł do 1680 zł upoważniającej do 
pomocy z Funduszu Pomocowego.

      ORL zatwierdziła w głosowaniu regulaminy prac Komisji Seniorów oraz Komisji ds. 
Zmian Systemowych w ochronie zdrowia, a także zmiany w składzie osobowym komisji 
problemowych: Komisji Etyki, Komisji ds. Zmian Systemowych.

      Mec Alicja Lemieszek, radca prawny LIL przedstawiła zmiany w nowym prawie , w tym 
jednolity tekst w sprawie recept lekarskich ( D U 2014, poz. 309)

      W końcowej fazie obrad ORL dyskutowano nad tzw. projektami kolejkowymi min. 
Arłukowicza. W kolejnych wystąpieniach powtarzały się uwagi, że są to tylko projekty, a nie 
konkretne przepisy prawne, a w dodatku nie są podane źródła finansowania tych projektów.

                                                  (jj)

 


