
                 Z obrad ORL – listopad 2014 r.

      Obradom Okręgowej Rady Lekarskiej, w dniu 5 listopada 2014 r. przewodniczył, prezes 
LIL Janusz Spustek.

     Delegatura Biała Podlaska: 1 listopada 2014 r. zapalono znicze na 50 grobach lekarzy, a 
21 listopada odbyła się Msza święta w intencji zmarłych lekarzy. 

     Delegatura Chełm: wdniach 10-11.10.2014 r. przeprowadzono szkolenie z BHP dla 87 
lekarzy prowadzących działalność gospodarczą. Odprawiona została Msza św. za zmarłych 
lekarzy, a następnie zapalono znicze na ich grobach.

     Delegatura  Zamość: w dniach  27-28.09.2014 r. odbył się Rodzinny Turniej Tenisowy 
Lekarzy „Pożegnanie lata”o Puchar Prezesa Izby Lekarskiej. Zzwycięzcą został Dariusz 
Gwizdak. W dniu 18.10.2014 r. odbył się mecz piłki nożnej Lekarze – Prawnicy dla uczczenia
pamięci dr Jerzego Mazura. Mecz wygrali prawnicy 6:3. W dniu 31.10.2014 r. zapalono 
znicze na grobach zmarłych lekarzy, z dołączoną wizytówką- „Lubelska Izba Lekarska 
pamięta”. Zaplanowano  „Andrzejkowy Bal Lekarzy i Prawników”.

      Delegatura Lublin:  Prezydium podjęło decyzję o udostępnieniu sali konferencyjnej, 
kilkudziesięciu lekarzom z Wołynia oraz na sfinansowanie kosztów ich obiadu. Z inicjatywy 
dr Andrzeja Nowińskiego zwróciliśmy się do IMW, SPSK-4 , Centrum Onkologii, 
Uniwersytetu Medycznego, Studium Zawodowego Pielęgniarstwa o wsparcie finansowe na 
rzecz renowacji pomnika grobu dr Kazimierza Jaczewskiego. Dr Maria Dura brała udział w 
kweście na cmentarzu przy ul. Lipowej w dniu 1 listopada 2014 r., na renowację zabytkowych
grobów na tym cmentarzu. Została podpisana umowa z Ministerstwem Zdrowia o refundacji 
zadań przejętych od skarbu państwa. W szkoleniu w Urzędzie Wojewódzkim – „Postępowanie
w razie zakażenia wirusem Ebola” wzięła udział dr Barbara Hasiec. Na Konwencie Prezesów 
Izb i posiedzeniu NRL był rozpatrywany wniosek prezesa LIL Janusza Spustka, o 
unieważnienie uchwały NRL, o podwyższeniu składki na samorząd lekarski. Wniosek został 
odrzucony. Nowa wysokość składki, w wysokości 60 zł., wchodzi w życie 1.01.2015 r.

      Komisja ds seniorów - dokonano podziału zadań między członków Komisji. W dniu 
30.10.2014 r. prelekcję o Etiopii, bogato ilustrowaną zdjęciami, wygłosił prof. E 
Zderkiewicz.. W dniu 7 listopada została odprawiona Msza św. w intencji zmarłych lekarzy. 
27 listopada  dr M. Jakubowska przygotowała prelekcję o Oskarze Kolbergu, zasłużonym 
etnografie i kompozytorze.

     Komisja Kultury - 25.10.2014r . 30 osób pojechało na wycieczkę do Warszawy i 
zwiedziło Muzeum Powstania Warszawskiego. Przygotowano projekt budżetu Komisji na 
2015 r.

     Komisja Etyki odbywa swoje posiedzenia 1 raz w miesiącu. Rozpatrywane są 3-4 sprawy 
i w części z nich udaje się doprowadzić do wzajemnego  porozumienia.

     Komisja ds. Bioetyki- załatwia wszystkie sprawy na bieżąco



     Komisja Stomatologiczna - dyskutowane były zasady pracy gabinetów 
stomatologicznych w szkołach i możliwości powrotu ich do szkół.

    Komisja ds. Konkursów- delegowano  przedstawicieli LIL do komisji konkursowej  na 
Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału Neurologicznego Szpitala MSW w Lublinie oraz na 
zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Międzyrzeczu Podlaskim.

    Komisja ds. Zmian Systemowych zaproponowano aby w swoich działaniach skupiła się 
na aktach prawnych, dotyczących naszego regionu i nawiązała kontakt z nowymi władzami, 
po wyborach samorządowych. Zaproponowano również, aby przywrócić poprzednią nazwę – 
Komisja Legislacyjna ORL.

    Komisja Sportu i Rekreacji - odbyły się 3 spotkania. Zaproponowano miany w regułach 
finansowania działalności sportowej. Dofinansowanie będzie wypłacane po potwierdzonym 
fakcie uczestnictwa w zawodach. Oczywiście każdy zawodnik musi mieć opłacone na bieżąco
składki na samorząd. W celu zwiększenia aktywności sportowej lekarzy komisja zaproponuje 
kupowanie karnetów na korzystanie z obiektów sportowych.

    Komisja Socjalno- Bytowa spotyka się po obradach ORL i rozpatruje  wszystkie 
zgłaszane wnioski o zapomogi na bieżąco, o ile spełniają one wymogi formalne.

    Komisja ds. Wykonywania Zawodu Są przygotowywane dokumenty – „Prawo 
Wykonywania Zawodu Lekarza"  dla lekarzy, którzy odbyli staż podyplomowy oraz ich 
uroczyste wręczanie. Młodym lekarzom są wydawane pieczątki lekarskie, z logo Izby na 
obudowie. Komisja przypomina o aktualizacji polis ubezpieczeniowych, do prowadzonej 
działalności leczniczej. Wprowadzenie danych o nowej polisie do księgi rejestracyjnej nie 
podlega opłacie.

    Komisja Kształcenia Medycznego Na pierwsze półrocze 2015 r. przewidywane są 
powtórki kursów oraz nowe tematy jak –„Uświadomiona zgoda pacjenta na leczenie” oraz 
„Analiza osobowości – jak sobie radzić ze stresem”. Terminy tych kursów, z których część 
będzie przeprowadzona w Delegaturach, zostaną podane w Medicusie. Więcej informacji, 
terminy rejestracji oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej; 
http://www.oil.lublin.pl/kursy/.

   Na zakończenie obrad ORL podjęła kilka uchwał.

    Okręgowa Rada Lekarska zwołuje XXXV Okręgowy Zjazd Lekarzy, delegatów Lubelskiej 
Izby Lekarskiej, w dniu 21 marca 2015 r. Miejsce obrad Centrum Konferencyjno-
Wystawiennicze „Etiuda” w Lublinie.

    Okręgowa Rada Lekarska powołuje Zespół Organizacyjny XXXV Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej w składzie: Przewodnicząca- Maria Dura, 
członkowie: Anna Zmysłowska, Wojciech Prażmo, Dariusz Samborski. Zespół przygotuje 
materiały na Zjazd oraz jego program. 

http://www.oil.lublin.pl/kursy/


    Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie, upoważniła kol. Janusz Spustka, prezesa ORL do 
reprezentowania Lubelskiej Izby Lekarskiej przed sądami, organami administracji publicznej.

(jj)

    

   


