
Z obrad ORL- październik 2014

Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 8 października 2014 r., prowadził prezes LIL 
Janusz Spustek.

Sprawozdanie z działalności Delegatur LIL, przedstawili ich przewodniczący.

Delegatura Biała Podlaska – Zajmowano się głównie działalnością statutową. 
Zorganizowano również wycieczkę do Gruzji. Lekarze Delegatury zwrócili się o wyróżnienie 
Laurem Medycznym, lek. dent. Jadwigę Ilczuk. W dniu 10.09.2014 r. odprowadzili na 
wieczny dyżur ś. p. dr Jerzego Sokołowskiego.

Delegatura Chełm - Poinformowano lekarzy, że podwyższono składkę na samorząd lekarski 
z 40 zł na 60zł. Przekazano jednocześnie informację, że Prezydium oraz ORL w Lublinie była
przeciwna podwyższeniu składki. Przedstawiciel Delegatury uczestniczył w posiedzeniu Rady
Społecznej Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Chełmie. Zamówiono Mszę 
św. oraz zakupiono znicze na groby zmarłych lekarzy, na Dzień Zaduszny.

Delegatura Lublin- Wyrażono zgodę na sfinansowanie Turnieju Tenisa Ziemnego i meczu 
Lekarze - Prawnicy w Zamościu. Ustalono, że Prawo Wykonywania Zawodu będą lekarzom 
wręczać przedstawiciele Prezydium. Jednocześnie lekarze otrzymają pieczątki zawodowe, a 
na ich obudowie będzie umieszczone logo Izby. W środowiskowych uroczystościach, m. in. w
rozpoczęciu roku akademickiego, 20-lecia szpitala w Zamościu, rozdaniu dyplomów dla 
absolwentów I i II Wydziału Lekarskiego brali udział prezes Izby oraz członkowie 
Prezydium. Prezydium przyjęło wniosek Janusza Spustka, prezesa LIL, do prezesa NRL 
Macieja Hamankiewicza, o uchyleniu uchwały NRL Nr 27/14/ VII, sprawie wysokości 
składki członkowskiej, jako podjętej z naruszeniem procedury głosowania i posiadającej 
wady prawne. 

Komisja Kultury – wnioskuje o zakup do Klubu Lekarza wysokiej jakości telewizora, który 
byłby wykorzystywany do prezentacji przy okazji wystaw. Przewodniczący proponuje 
wydzielenie tablic w siedzibie LIL, gdzie byłyby umieszczane stałe informacje kulturalne. 
oraz przeznaczenie jednej stałej strony w „Medicusie” z informacjami o działalności Komisji 
Kultury. 

Komisja Lekarzy Seniorów- prowadzi ożywioną działalność, zakupione zostały bilety do 
kina i teatru. Podczas posiedzenia komisji omawiano twórczość Tadeusza Różewicza. Bardzo 
wysoko oceniono wycieczkę do Puław i Stężycy, gdzie są olbrzymie hodowle pięknych 
kwiatów w szklarniach, o powierzchni 14 ha, zaliczane do najnowocześniejszych na świecie. 
Dr Elżbieta Kuszewska, w dniu 25.09.2014 r. uczestniczyła w posiedzeniu Komisji ds. 
Emerytów i Rencistów NRL.

 Komisja Stomatologiczna - Przedstawiciele ORL uczestniczyli w posiedzeniu Komisji 
Stomatologicznej NRL w Bełchatowie, gdzie wyrażono stanowczy sprzeciw wobec dalszego 
obniżania poziomu finansowania świadczeń stomatologicznych, w 2015 r. o 4,04 % w 
porównaniu do roku 2013. Oznacza to, że rocznie planuje się przeznaczyć na świadczenia 
stomatologiczne, zaledwie po ok. 45zł / osobę.



Komisja ds. Konkursów – Podjęto uchwały w sprawie konkursu na zastępcę dyrektora ds. 
lecznictwa w SPZOZ w Lubartowie oraz ordynatora Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału 
Rehabilitacji kardiologicznej SPZOZ MSW w Lublinie.

Komisja Bioetyczna- wszystkie zgłaszane sprawy rozpatrywane są na bieżąco.

Komisja ds. Zmian Systemowych- Według opinii przewodniczacej komisja powinna 
zajmować się oceną aktów prawnych, na szczeblu wojewódzkim, a nie krajowym.

Komisja Kształcenia Medycznego- Kursy tematyczne, „Wybrane stany zagrożenia życia , 
postępowanie . Problemy związane ze znieczuleniem miejscowym w stomatologii” oraz kursy
„ Agresywny pacjent- praktyczny poradnik postępowania z pacjentem agresywnym. 
Dokumentacja medyczna- jedyne alibi lekarza w toku postępowania sądowego i kontrolnego 
NFZ” cieszą się olbrzymim powodzeniem. Brakuje wolnych miejsc do końca 2014 r. W 
zawiązku z tym planuje się nowe edycje kursów od stycznie 2015 r. Komisja ds. Kształcenia 
skierowała 181 lekarzy medycyny do 13 jednostek ochrony zdrowia oraz 43 lekarzy 
dentystów do 20 jednostek. Kurs z bioetyki, prawa medycznego i orzecznictwa lekarskiego 
dla lekarzy stażystów odbył się w dniach 13- 24.10 2014.

Komisja ds. Socjalno- Bytowych obraduje regularnie w każdym miesiącu i wszystkie 
podania o zapomogi, spełniające wymogi formalne są załatwiane pozytywnie.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu - Komisja przypomina o obowiązku aktualizacji polis 
ubezpieczeniowych do prowadzonej działalności leczniczej.

Komisja Rekreacji i Sportu - W mistrzostwach Polski w triatlonie w Sandomierzu, 
startowało 147 zawodników i trzech naszych kolegów zdobyło 3 medale, w różnych 
kategoriach wiekowych. Natomiast w mistrzostwach żeglarskich w okolicy Piszu na 
Mazurach, nasze załogi zajęły 5 i 14 miejsce. 5. 10. 2014 r. odbył się piknik rekreacyjny w 
Krężnicy, który zgromadził około 300 osób. 

Dr Andrzej Nowiński, który od początku patronuje inicjatywie, odwiedzania i składania 
gratulacji lekarzom 90-cio latkom, mówił o ich wielkiej radości, że Izba o nich pamięta. Jak 
dotychczas odwiedzono 34 jubilatów. Niestety nasze dane o nich są niepełne, bo wielu z nich 
odeszło na emeryturę, przed reaktywacją Samorządu Lekarskiego.

 Na zakończenie obrad Okręgowa Rada Lekarska podjęła uchwałe, w którym wyraziła 
stanowisko negatywne co do zwiększenia wysokości obowiązującej składki członkowskiej. 
Jest ono w absolutnej zgodzie z dotychczasowymi działaniami Janusza Spustka, Prezesa 
Lubelskiej Izby Lekarskiej, na posiedzeniach Konwentu Prezesów Izb Lekarskich oraz 
przedstawicieli naszej Izby na wrześniowym posiedzeniu NRL odnośnie utrzymania składki 
na poziomie 40zł.
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