
      Z obrad ORL - styczeń 2015r.

 Obrady ORL w dniu 7 stycznia 2015 r. prowadzili Janusz Spustek  i Leszek Buk. 

     Informacje o działalności Delegatur przedstawili  ich przewodniczący.

     Delegatura Biała Podlaska - 10 grudnia grupa lekarzy uczestniczyła w benefisie 30-lecia 
pracy artystycznej Marioli Zagojskiej w Filharmonii Lubelskiej. Po raz kolejny zostało 
ufundowana „Świąteczna paczka” dla dzieci z DPS w Kozuli. 6.01. 2015  r. w restauracji 
„Dukat” w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie noworoczne Lekarzy Seniorów. Chęć 
udziału w Klubie Fitness zgłosiło 20 lekarzy.

     Delegatura Chełm - na grudniowym zebranie delegatów spotkaniu omawiano m. in.: 
wykonanie budżetu za 2014 r., projekt budżetu na 2015 r. oraz program szkoleń dla lekarzy. 
W Krasnymstawie odbyło się spotkanie opłatkowe  Lekarzy Seniorów.

     Delegatura Zamość - na zebraniu 18.12.2014 r. omawiano projekt budżetu na 2015 r. 
Zakupiono środki czystości oraz odzieży i w formie „Świątecznej paczki” przekazano do 
Państwowego Domu Dziecka w Łabuniach k. Zamościa. 

     Delegatura Lublin – prezydium wyraziło zgodę na pokrycie kosztów spotkania 
wigilijnego lekarzy oraz na zakup kserokopiarki  dla delegatury chełmskiej. Przeznaczono 
3000 zł na odnowienie grobu dr Kazimierza Jaczewskiego, zasłużonego lubelskiego lekarza i 
działacza społecznego. Zakupiono i przekazano dary, w ramach akcji „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę” do Domów Opieki dla Dzieci i Dorosłych.  5.01.2015 Prezydium ORL 
podjęło stanowisko, w którym odniosło się do przyczyn trwającego konfliktu między 
lekarzami POZ, a Ministerstwem Zdrowia.  Wioletta Szafrańska- Kocuń, członek Zarządu 
Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców poinformowała Radę, że o 6 rano,
w dniu 7.01.2015 r. podpisano porozumienie między lekarzami POZ PZ, a Ministrem 
Zdrowia.     

     Komisja Lekarzy Seniorów - zaplanowano wyjazd do Warszawy, do Muzeum Historii 
Żydów Polskich. W styczniu 2015 r. zostaną przeprowadzone okolicznościowe wizyty i 
wręczone dyplomy gratulacyjne 4 Lekarzy Seniorów, którzy w miesiącu tym skończyli 90 rok
życia.

     Komisja Kultury -  17 stycznia 2015 r. w Klubie Lekarza odbędzie się wernisaż prac 
fotograficznych lekarzy i studentów medycyny oraz rozdanie nagród.

     Komisja ds. Konkursów - desygnowano przedstawicieli samorządu do komisji 
konkursowej na pielęgniarkę o ddziałową w 3 oddziałach Szpitala w Puławach oraz do 
Komisji Konkursowej na ordynatora Oddziału Dziecięcego SPZOZ w Bychawie  
(przewodnicząca Barbara Hasiec).

    Komisja Sportu - opracowano projekt budżetu na 2015 r. Cztery imprezy sportowe 
organizowane przez Komisję Sportu LIL zostały zaliczone do imprez ogólnopolskich.



    Komisja ds. Wykonywania Zawodu - podpisano na rok 2015 nowe porozumienie z PZU, 
w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów 
zrzeszonych w LIL. Komisja przypomina o obowiązku zawierania polis OC na 2015 r., do 
prowadzonej działalności leczniczej.                                                    (jj)


