
                Z obrad ORL - grudzień 2014 r.

       Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 3 grudnia prowadził prezes LIL Janusz 
Spustek.

 Delegatura Biała Podlaska - 21 listopada 2014 r. została odprawiona Msza św. 
wspominkowa w intencji zmarłych lekarzy oraz innych pracowników ochrony zdrowia. W I 
półroczu 2015 r. przewidziane są wycieczki do Czech, Niemiec, Dani  Szwecji oraz Litwy. 

Delegatura Chełm –zostali powołani nowi dyrektorzy w szpitalu we Włodawie oraz 
Chełmie. Odbyło się spotkanie opłatkowe z lekarzami seniorami.

Delegatura Zamość –  29 listopada 2014 r. odbył się Andrzejkowy Bal Lekarzy i Prawników.
Bawiło się 30 par lekarskich i 25 par prawników. 8 grudnia 2014 r. zorganizowano spotkanie 
członków Delegatury a 19 grudnia 2014 r. odbyło się opłatkowe spotkanie lekarzy w 
Biłgoraju.

Delegatura Lublin - członkowie Prezydium ORL: Monika Bojarska- Łoś i Leszek Buk  
uczestniczyli w spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Medycznego, poświęconemu 
samorządowi lekarskiemu. Maria Dura uczestniczyła w spotkaniu pełnomocników ds. 
Zdrowia Lekarzy. 14 listopada odbyło się spotkanie z kilkudziesięcioosobową grupą lekarzy 
polskiego pochodzenia z Wołynia. Tematem spotkania były informacje o działalności 
samorządu lekarskiego a także o historii Lubelskiej Izby Lekarskiej. Januszowi Spustkowi 
wręczono honorowe członkowstwo Stowarzyszenia LPP na Wołyniu. Pokryto koszty wyjazdu
do Muzeum Powstania Warszewskiego zorganizowaną przez Komisję ds. Lekarzy Seniorów.  
Jacek Szkutnik został przedstawicielem ORL do Rady Społecznej Szpitala MSWiA.

     Sprawozdania Komisji problemowych przedstawiali ich przewodniczący.

     Komisja ds. Lekarzy Seniorów - 27.11. 2014 r. została wygłoszona prelekcja: „Oskar 
Kolberg”- zasłużony etnograf i kompozytor, a na następnym spotkaniu wyświetlono film 
biograficzny o Czesławie Niemenie. W dniu 18.12.2014 r. odbyło się spotkanie opłatkowe 
lekarzy seniorów.

     Komisja ds. Etyki – jak poinformowała prof.  Ewa Tuszkiewicz,  z przykrością trzeba 
stwierdzić, że skargi pacjentów na lekarzy są często uzasadnione.

     Komisja Sportu i Rekreacji – wydano 130 karnetów na zajęcia sportowo- relaksowe. 
Odbyły się Mistrzostwa Polski Lekarzy w piłce nożnej w hali, startowało 16 zespołów, nasza 
drużyna tym razem sukcesów nie odniosła, wygrał Przemyśl.

    Komisja Socjalno- Bytowa - podania o zapomogi, jeżeli są zgodne z regulaminem 
Komisji załatwiane są  na bieżąco. Niestety jest dużo podań o zasiłki pośmiertne, więcej niż 
dla żyjących lekarzy.

 Komisja ds. Wykonywania Zawodu - Komisja przypomina o aktualizacji polis 
ubezpieczeniowych. Wprowadzenie danych o nowej polisie do księgi rejestrowej nie podlega 
opłacie.



 Komisja Kształcenia Medycznego - prowadzi w szerokim zakresie szkolenia, za które 
każdy uczestnik otrzymuje punkty edukacyjne: Zostały złożone wnioski do NIL, o przyznanie
dotacji na organizację doskonalenia zawodowego w pierwszej połowie 2015 r.  Więcej 
informacji na stronie internetowej: http://www.oil.lublin.pl/kursy/.

Komisja Stomatologiczna - brała udział w spotkaniu w NRL, na którym omawiano m. in. 
problemy gabinetów stomatologicznych w szkołach, zatrudniania rezydentów i szkoleń 
specjalistycznych.

    Okręgowa Rada Lekarska podjęła kilka uchwał:

1. Zatwierdzono Regulamin Komisji Rekreacji i Sportu, w którym m. in. ustalone zostały
zasady organizacji i koordynacji wszelkich działań w zakresie sportu i rekreacji oraz 
sumy rocznego dofinansowania lekarza i lekarza dentysty biorącego udział w 
zawodach.

2. Zatwierdziła wybór dotychczasowej firmy przygotowującej druk biuletynu Lubelskiej 
Izby Lekarskiej „Medicus”

3. Zatwierdziła zmiany w Regulaminie Komisji Kształcenia Medycznego ORL o 
opiniowaniu i kwalifikacji wniosków w sprawie dofinansowania kształcenia lekarzy, 
w formie przyznania pożyczek zwrotnych dla lekarzy specjalizujących się, 
uczestniczących w zjazdach naukowych i biorących udział w szkoleniach związanych 
z nauką nowych procedur diagnostycznych i leczniczych. Zatwierdzono  możliwość 
dofinansowania udziału w zjazdach towarzystw naukowych, w formie zwrotu 
poniesionych kosztów, do kwoty 300 zł brutto w roku kalendarzowym na podstawie 
przedłożonych dokumentów.

4. ORL ustaliło terminy swoich posiedzeń w pierwszym półroczu 2015 r.: 7 styczeń, 4 
luty, 4 marzec, 8 kwiecień,  6 maj, 10 czerwiec.

5. ORL przyjęła stanowisko w sprawie poparcia działań lekarzy POZ , dotyczących 
kontraktowania świadczeń na rok 2015.                                                                        

                                                               (jj)
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