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w samorządzie. W pewnym sensie to rozumiem – to trudna działalność,
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Okiem Prezesa
Szanowni Państwo!
Bardzo dziękuję za obdarzenie
mnie zaufaniem i wybór na tak zaszczytną funkcję.
Ponad 30-letnia praca w samorządzie lekarskim, pozwoliła mi
poznać wielu wspaniałych ludzi,
z którymi miałem i mam nadal
przyjemność współpracować. Wspólnie otwieramy nowy
rozdział w historii naszego samorządu.
W marcu, podczas Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, dokonaliśmy wyboru nowych władz częstochowskiego
samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. W poszczególnych
organach izby dokonano wyboru osób funkcyjnych. Samorząd się ukonstytuował.
Wszystkim nowo wybranym delegatom serdecznie
gratuluję i życzę spełnienia w pracy na rzecz naszego
środowiska.
Przed nami Krajowy Zjazd Lekarzy i wybór naczelnych
władz samorządu lekarskiego. Jedziemy do Warszawy
w sile 6 delegatów (4 lekarzy i 2 lekarzy dentystów).
Dyskutować będziemy nad uchwałą programową na lata
2022-2026, która obejmuje szereg założeń, opartych przede
wszystkim na zaufaniu zawodowym, ale także w relacjach
z administracją państwową.
Piecza nad należytym wykonywanie zawodu lekarza,
nałożona na samorząd lekarski z prezesem ORL na czele,
ma bardzo szeroki zakres odpowiedzialności i zaufania.
Mam nadzieję, że nie zawiodę i starannie będę wypełniał
swoje obowiązki.
Spotykamy się z pojęciem zaufania na co dzień. Jednak
w wirze pracy i ciągłej konkurencji coraz częściej zapominamy o nim i jego prawdziwym znaczeniu. Bez zaufania nie
może być mowy o pokoju i przyjaźni, jedno nie może istnieć
bez drugiego. Całkiem podobnie jest, a raczej powinno być
w relacjach międzyludzkich, w pracy lekarza i tym samym w
samorządzie lekarskim. Należy pamiętać, że właśnie dzięki
zaufaniu możemy pokonywać bariery oraz wymagania
stawiane przed nami przez dzisiejszy świat. Najchętniej
obdarzamy tym uczuciem osoby lojalne, prawdomówne,
wiarygodne, szczere oraz zdolne do poświęceń. Taka postawa od lat jest wpisana w zawód lekarza.
Największą siłą napędową świata są marzenia. To ludzie
z marzeniami kreują wydarzenia, tworzą wynalazki, popychają do przodu rozwój techniki i technologii, powodują,
że inni chcą sięgnąć po więcej. Pokazują, że możliwe jest
dążenie do doskonałości. Marzy mi się, aby młodzi lekarze,
ale nie tylko, zaczęli snuć sny o potędze swojego zawodu
i jednocześnie mogli realizować wszelakie pomysły, a być
może kiedyś będziemy mogli powiedzieć z dumą, że sny
się spełniły. Marzenia nadają sens życiu. Dopingują nas
do lepszej pracy, aby je zrealizować, oraz są niezmiernie
piękne i tak inne od naszej codziennej rutyny.
Sztuką, którą nabywamy przez całe życie w naszym
zawodzie jest mądrość – to sztuka przetwarzania zdobytej
wiedzy przez pryzmat własnego doświadczenia. Strategia
funkcjonowania naszego samorządu, to kierunek rozwoju,
wizja, dotychczasowa historia organizacji, legendy budujące
naszą kulturę, dzielenie się sukcesami oraz perspektywa
rozwoju i wartości, które chcemy wpisać w codzienne rela4

cje. A nade wszystko – ludzie. Zatem to od nas, od Państwa
jest uwarunkowany wysiłek i pomysły o utrzymanie, konsolidację i rozwój naszego zawodu i samorządu.
Szczególny nacisk po trudnym okresie pandemii i zawirowaniach w funkcjonowaniu zawodu lekarza, chciałbym
postawić na konsolidację środowiska, skupienie się na
najważniejszych sprawach wykonywania naszego zawodu.
Zadania, jakie sobie i samorządowi postawiłem na najbliższą kadencję to:
ipielęgnowanie wzajemnego zaufania i podnoszenie
wartości zawodu lekarza,
ipodwyższanie kwalifikacji zawodowych, kształcenie
podyplomowe,
ipodwyższanie warunków pracy i płacy w zawodzie,
ipodwyższanie solidarności międzyludzkiej oraz zawodowej wśród lekarzy,
iposiadanie i rozwijanie pasji, które prowadzą do nowych
odkryć i inspiracji oraz dają poczucie spełnienia i rozwoju,
ipopieranie działań zmierzających do powstania wydziału
lekarskiego w ramach Uniwersytetu im. Jana Długosza
w Częstochowie, a tym samym związania młodych lekarzy
z naszym środowiskiem,
irozwój komunikacji medialnej, w tym poprawę funkcjonalności platformy internetowej i wykorzystanie innych
form komunikacji (np. aplikacje mobilne czy media społecznościowe),
irozwój i modernizacja poszczególnych modułów informatycznych Centralnego Rejestru Lekarzy,
imodyfikacja i przystosowanie do aktualnych potrzeb
uchwały KZL w sprawie regulaminu wyborów, w tym
głosowań elektronicznych za pomocą aplikacji mobilnych,
idomaganie się stałego zwiększania nakładów na ochronę
zdrowia,
iwprowadzanie psychoedukacji i promocji zdrowia w zakresie szczepień ochronnych,
ikontynuowanie pomocy dla ukraińskich rodzin lekarskich,
jednocześnie przy zachowaniu priorytetu dla polskich
lekarzy i ich rodzin,
irozwijanie opieki prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów
OIL,
irozwijanie, ulepszanie i rozszerzanie systemu ubezpieczeń dla lekarzy,
iorganizacja stałego wsparcia psychologicznego dla
lekarzy, ze szczególnym uwzględnieniem wypalenia zawodowego oraz obciążenia psychicznego po pandemii
COVID-19,
iorganizacja projektów szkoleń medycznych i kursów dla
lekarzy, a także integrację poprzez sztukę, sport i spotkania, być może poprzez wydzielony budżet partycypacyjny,
iwzmacnianie pozycji naszej OIL w strukturach samorządu
krajowego,
ipoprawianie i uzdrawianie całego systemu ochrony
zdrowia.
Zachęcam wszystkich Państwa do włączenia się w pracę
na rzecz samorządu lekarskiego, podnoszenia kwalifikacji
zawodowych, szerzenia kultury, pielęgnowania pasji i realizacji wszystkich marzeń.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Mariusz Malicki
prezes ORL w Częstochowie
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XV Krajowy Zjazd Lekarzy

W

dniach 12-14 maja br. odbył się XV Krajowy
Zjazd Lekarzy. Okręgową Izbę Lekarską
w Częstochowie reprezentowało sześciu delegatów w osobach: Małgorzata Klimza, Urszula Kołodzińska,
Mariusz Malicki, Zbigniew Brzezin, Piotr Zygmunt Janik,
Romuald Górniak oraz dyrektor biura OIL Pawę Rakus.
Zjazd wybrał prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, którym
nieoczekiwanie został Łukasz Jankowski – dotychczasowy prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. To
niewątpliwy sukces tego młodego lekarza, który ma już
na swoim koncie kilka osiągnięć w pracy samorządowej
i związkowej, między innymi pomyślne negocjacje w imieniu
rezydentów z Ministerstwem Zdrowia w 2017 roku. Cieszy
się również poparciem wśród swoich samorządowców,
ponieważ został wybrany ponownie na prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej w Warszawie na XI kadencję. Z przyczyn
oczywistych, z funkcji tej musiał zrezygnować na rzecz
szefowania Naczelnej Izbie Lekarskiej. Życzymy nowemu
Prezesowi sukcesów w pracy samorządowej i umacnianiu
jedności środowiska lekarskiego.
Nową kadencję rozpocznie także Naczelny Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej, którym został wybrany
dr Zbigniew Kuzyszyn z Opola. Zjazd wybrał skład Naczelnej Rady Lekarskiej (50 osób), zastępców Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (21), członków
Naczelnego Sądu Lekarskiego (37), Naczelnej Komisji Rewizyjnej (15), Krajowej Komisji Wyborczej (20). Osobowe
składy poszczególnych organów znajdują się na stronie NIL.
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Dużym sukcesem naszych reprezentantów jest ich
członkostwo w Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz Krajowej
Komisji Wyborczej. Członkami NRL zostali dr.dr. Mariusz
Malicki oraz Zbigniew Brzezin. Należy podkreślić, że
dr Zbigniew Brzezin jest w tej chwili jedynym członkiem
Naczelnej Rady Lekarskiej, zasiadającym w niej przez
wszystkie kadencje od początku reaktywowania samorządu
lekarskiego, tj. od 1989 r. Gdy fakt ten obwieścił z mównicy
dr Jarosław Wanecki z Płocka, sala nagrodziła dra Brzezina
gromkimi oklaskami.
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Do Krajowej Komisji Wyborczej zostali wybrani: Małgorzata Klimza i Mariusz Malicki.
Podczas zjazdu wręczono również odznaczenia samorządu lekarskiego: „Meritus pro Medici” – przyznawane
za szczególne zasługi na rzecz samorządu lekarskiego
oraz nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego „Hominem
Inveni”, przyznawane osobom lub instytucjom szczególnie zaangażowanym w niesienie pomocy potrzebującym.
Dr Małgorzata Klimza została laureatem odznaczenia „Meritus Pro Medici”, jako jedna z 24 uhonorowanych w 2022
roku. Gratulujemy Pani Doktor wyróżnienia.

Zdjęcia: Paweł Rakus
6
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XXV Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy
Zjazd Lekarzy w Częstochowie
25 marca 2022 r. w auli Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
odbył się XXV Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Częstochowie. W zjeżdzie uczetniczyli
znamienici goście: prezes NRL Andrzej Matyja, prezes
ORL w Bielsku-Białej Klaudziusz Komor, poseł na Sejm
RP Zdzisław Wolski i senator RP Piotr Konieczny, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy
Grażyna Stramska-Świerczyńska, a także przedstawiciele wszystkich samorządów zawodowych z naszego
terenu: przewodnicząca OIPiP Barbara Płaza, prezes
Okręogwej Rady Aptekarskiej Przemysław Orlikowski,
wicedziekan Rady Adwokackiej Aleksandra Przedpełska, przedstawiciel OZZL Grażyna Cebula-Kubat.
Przybyli: dyrektor SP ZOZ w Kłobucku Joanna Maruszczyk i dyrektor Stacji Pogotowia Ratunkowego Marian
Nowak, a także przewodniczący częstochowskich oddziałów towarzystw naukowych: z PTP Paweł Gałkowski
i Małgorzata Zalasińska z PTS.
Prezes NRL prof. Andrzej Matyja w swoim wystąpieniu
podkreślał rolę izb lekarskich w kształtowaniu jedności środowiska. Podzielił się refleksją, czy samorząd lekarski nie
jest zagrożony i jaką drogą powinien podążać, aby służyć
nie tylko jego członkom, ale także pacjentom. Stwierdził, że
nie ma możliwości na poleszenie systemu ochrony zdrowia
bez udziału samorządu lekarskiego w tym procesie. Krytycznie odniósł się do kolejnej próby nowelizacji kodeksu
karnego w zakresie odpowiedzialności za nieumyślne spowodowanie śmierci bądź uszczerbku na zdrowiu, w kontekście stworzenia przez Ministerstwo Zdrowia uproszczonej
ścieżki uzyskania prawa wykonywania zawodu przez lekarzy spoza Unii Europejskiej bez konieczności znajomości
języka polskiego. Zwrócił uwagę, że lekarze ci otrzymują
zgodę na pracę pod nadzorem polskich specjalistów, obarczonych w ten sposób odpowiedzialnością za ewnetualne
błędy medyczne, wynikające na przykład z nieznajomości
języka.
Do propozycji nowelizacji kodeksu karnego w swym
wystąpieniu nawiązała również dr Grażyna Cebula-Kubat,
apelując do zjazdu o poparcie stanowiska Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Lekarzy w sprawie protestu wobec
tej nowelizacji. Zjazd w głosowaniu jawnym jednogłośnie
podjął stanowisko popierające protest OZZL. Treść stanowiska znajduje się na kolejnej stronie.

Swe poparcie dla działań samorządu lekarskiego
wyrazili także parlamentarzyści. Senator Piotr Konieczny
podziękował lekarzom za pełną poświęcenia pracę w okresie pandemii oraz za spontaniczne akcje pomocowe dla
uchodźców z Ukrainy. Jako lekarz zwócił uwagę, że działania rządu w zakresie ochrony zdrowia są zbyt technokratyczne, pomijające zupełnie głos środowiska lekarskiego,
również w kwestii znormalizowania procedur przystosowania do wykonywania zawodu lekarza i pielegniarza przez
uchodźców zza wschodniej granicy.
Głos ten poparł poseł Zdzisław Wolski, który podzielił
się refleksją, że wiele inicjatyw rozbija się o mur niechęci
ze strony rządzących. Z dezaprobatą wyraził się o pomyśle
nowelizacji zaostrzenia kar za nieumyślne spowodowanie
śmierci poprzez zmianę art. 155 kodeksu karnego.
Barbara Płaza wyraziła solidarność samorządu pielęgniarskiego z lekarskim, podkreślając, że „połączenie sił to
początek, pozostanie razem – to sukces”. Z szacunkiem
odniosła się do działaczy samorządowych, poświęcających
swój prywatny czas na pracę na rzecz środowiska. Przyłączyła się do apelu o znormalizowanie zasad pracy dla
uchodźców z Ukrainy, zarowno lekarzy jak i pielęgniarek.
Wśród gości był również przedstawiciel gospodarzy,
prorektor ds. nauki dr hab. Janusz Kapuśniak. W swej wypowiedzi prorektor podkreślił dobrą współpracę samorządu
lekarskiego z uniwersytetem,
podziękował za wsparcie starań
o utworzenie wydziału lekarskiego. Podzielił się pozytywnymi
informacjami o postępach prac
nad otwarciem nowego kierunku.
Zjazd zakończył V kadencję
działaności Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie. Delegaci wysłuchali sprawozdań
Dr Piotr Janik dziękuje ustępującemu prezesowi ORL Zbigniewowi Brzezinowi i gratuluje nowo
wybranemu prezesowi Mariuszowi Malickiemu.
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z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Okręgowego
Sądu Lekarskiego oraz Okręgowej Komiji Wyborczej
i Okręgowej Komisji Rewizyjnej. W głosowaniach jawnych zatwierdzili sprawozdania roczne i kadencyjne tych
organów oraz udzielili absolutorium ustępującej Okręgowej Radzie Lekarskiej. Publikujemy obszerne fragmenty sprawozdań organów OIL z działaności w czasie
V kadencji oraz wyniki wyborów do organów na kolejną
kadencję Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, IX
kadencję samorzadu lekarskiego.

Dr Zbigniew Brzezin przyjmuje
podizękowanie z rąk prof. Andrzeja Matyi.

Dr Klaudiusz Komor z Beskidzkiej
Izby Lekarskiej.

Senator RP dr Piotr Konieczny,
dyrektor Miejskiego Szpitala
Zespolonego w Częstochowie.

Stanowisko
XXV Sprawozdawczo-Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy
w Częstochowie
z dnia 25 marca 2022 r.
Minister Sprawiedliwości zapowiedział kolejną
próbę nowelizacji Kodeksu karnego, w tym między
innymi art. 155, dotyczącego kar za nieumyślne
spowodowanie śmierci. W obecnie obowiązującym
prawie, w myśl tego artykułu, każde niepowodzenie
lecznicze, kończące się śmiercią pacjenta, może
zostać zakwalifikowane jako nieumyślne przestępstwo. Według obowiązującego prawa za taki czyn
lekarzowi czy personelowi medycznemu grozi od 3
miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Nowelizacja
Kodeksu karnego zakłada zaostrzenie kar do kary
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 bez
możliwości zawieszenia kary lub bez zamiany jej na
karę o charakterze nieizolacyjnym. Tak sprecyzowane prawo nie ma uzasadnienia prewencyjnego,
ponieważ art. 155 kk. dotyczy zdarzeń nieumyślnych,
a podnoszenie kar za nieumyślne działanie sugeruje,
że lekarze wykonując zawód z założenia działają na
szkodę pacjentów.
XXV Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd
Lekarzy w Częstochowie stanowczo protestuje przed
nowelizacją tych przepisów. Zaostrzenie kar za
nieumyślny błąd w sztuce lekarskiej nie spowoduje
zmniejszenia liczby takich przypadków, a jedynie
będzie implikowało zaniechanie podejmowania przez
lekarzy decyzji o trudnych zabiegach, obarczonych
dużym ryzykiem. Opresyjny charakter przepisów prawa nie sprzyja jakości wykonywania zawodu lekarza
i lekarza dentysty. Podważa społeczne zaufanie do
lekarzy i pozbawia ich poczucia własnej godności.
Samorząd lekarski, stojący na straży godnego
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty wzywa decydentów do skupienia się na dopracowaniu
systemu odszkodowawczego, tzw. „no-fault”, który
pozwalałby na zrekompensowanie pacjentowi lub
jego rodzinie doznanej szkody. Tylko takie działanie
zmniejszy napięcia na linii pacjent – ochrona zdrowia.

Przemawia dr Mariusz Malicki

Dr Piotr Janik przedstawia sparwozdanie z działaności lekarzy
dentystów.

Dr Marian Sikora przedstawia
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Sekretarz
XXV Sprawozdawczo-Wyborczego
OZL w Częstochowie
/-/ Danuta Sobkiewicz

Dr Romulad Górniak przedstawia
sprawozdanie finansowe
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Przewodniczący
XXV Sprawozdawczo-Wyborczego
OZL w Częstochowie
/-/ Grzegorz Zieliński
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SPRAWOZDANIE KADENCYJNE PREZESA
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
W okresie sprawozdawczym od 13 kwietnia 2018 r. do 18 lutego 2022 roku, Okręgowa Rada Lekarska obradowała 26 razy,
podejmując 480 uchwał, 8 stanowisk i 4 apele.
Prezydium ORL odbyło 114 posiedzenia, w trakcie których
podjęto 1104 uchwały i 2 stanowisk i 2 apele.[...] Posiedzenia
odbywały się w trybie stacjonarnym oraz – w okresie zagrożenia
epidemicznego – w systemie on-line lub hybrydowym.
I. Działania podjęte przez Okręgową Radę
Lekarską w okresie V kadencji:
1. Powołanie komisji problemowych ORL i zatwierdzenie regulaminów ich pracy.
2. Działania związane z wprowadzeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – ORL
wprowadziła Politykę bezpieczeństwa danych osobowych OIL
w Częstochowie, powołano inspektora ochrony danych, przeprowadzono szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą.
3. Udział Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie w posiedzeniach Śląskiego Forum Samorządów Zaufania Publicznego.
4. Przystąpienie ORL do ogólnopolskiej akcji poparcia dla
obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej „Szczepimy – bo myślimy”. Rada podjęła w tej sprawie stanowisko, członkowie rady zaangażowali się w akcję zbierania podpisów poparcia inicjatywy,
zamieszczono stosowne publikacje w Częstochowskiej Gazecie
Lekarskiej, propagujące edukację w zakresie obowiązku szczepień ochronnych.
5. Praca przy tworzeniu nowego elektronicznego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów. Udział przedstawicieli ORL w komisji
NRL ds. wdrożenia rejestru.
6. Dyskusja nad projektami zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
7. Dyskusja nad zasadami i trybem działania Komisji Bioetycznej przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Częstochowie.
8. Współpraca z Oddziałem ZUS w Częstochowie w zakresie
uzyskania przez lekarzy certyfikatów upoważaniających do wypisywania e-zwolnień – zorganizowanie wspólnie z Oddziałem
ZUS szkolenia w tym zakresie dla lekarzy i lekarzy dentystów.
9. Podjęcie interwencji w sprawie wypisywaniem e-zwolnień,
które – w oparciu o przepisy art. 54 a ustawy z dnia 29 czerwca
1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DZ. U. z 1999 r. nr 60
poz. 636 z późn. zm.) – mogą wystawiać również asystenci lekarza, poprzez wystosowanie apelu do dyrekcji częstochowskich
szpitali oraz częstochowskiego oddziału ZUS.
10. Poparcie dla inicjatywy powołania na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie
wydziału lekarskiego. Prezes ORL członkiem Rady Uczelni, jako
przedstawiciel samorządu lekarskiego.
11. Podjęcie stanowiska, skierowane do Ministra Zdrowia, Marszałka Województwa Śląskiego oraz Dyrekcji szpitala
w sprawie likwidacji Szpitala Hutniczego.
12. Kampania informacyjna, zainicjowana przez Śląską Izbę
Lekarską, mająca na celu propagowanie wiedzy wśród społeczeństwa na temat prawidłowego korzystania ze szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz placówek nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej.
13. Sprzeciw wobec nowelizacji kodeksu karnego, szczególnie art. 155, który często stanowi podstawę prowadzonych przez
prokuratury postępowań w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci w wyniku błędu lekarskiego.
14. Poparcie dla akcji zmiany sposobu raportowania przez
świadczeniodawców do Narodowego Funduszu Zdrowia poprzez
udostępnienie stosownych wniosków o raportowanie cotygodniowe,
zwalniających z raportowania codziennego.
15. Poparcie dla kampanii „Polska to chory kraj”, mającej
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na celu uświadomienie społeczeństwa o prawdziwej sytuacji
w ochronie zdrowia.
16. Poparcie dla manifestacji organizowanej przez OZZL
w Warszawie w dniu 1 czerwca 2019 r., wyrażającej protest przeciwko lekceważeniu spraw ochrony zdrowia przez rządzących.
17. Dyskusja o roli i zadaniach Ośrodka ds. Opiniowania
Sądowo-Lekarskiego i Orzecznictwa, powołanego w NIL przez
Naczelną Radę Lekarską.
18. Wsparcie inicjatywy utworzenia zawodu „asystent lekarza”.
19. Udział Prezesa ORL w obradach Sejmiku Śląskiego dotyczącego opracowania potrzeb dla regionu województwa śląskiego w zakresie lekarzy poszczególnych specjalizacji.
20. Apel do Prezesa ZUS o podjęcie kroków umożliwiających
wystawianie w sytuacjach awaryjnych zwolnień papierowych, ze
względu na częste awarie elektronicznego systemu wystawiania
zwolnień lekarskich.
21. Praca nad nowelizacją ustawy o zmianie niektórych
ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym
związanym z wystąpieniem COVID-19, która wprowadza szereg
zmian między innymi w ustawie o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, dotyczących przyznawania prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i lekarzy dentystów spoza Unii Europejskiej.
22. Akcja gromadzenia oświadczeń lekarzy i lekarzy dentystów niepodlegających nakazowi pracy, zgodnie z ustawą,
w związku z walką z epidemią.
23. Poparcie działań lekarzy dentystów zmierzających do
dostosowania warników umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych do aktualnych
kosztów realizacji tych umów.
24. Poparcie ORL stanowiska Konwentu Prezesów w sprawie
protestu przeciwko nowelizacji ustawy o tzw. „tarczy antykryzysowej 4.0”, powodującej zmianę wielu ustaw, w tym szczególnie art.
37 kodeksu karnego, zrównującego możliwą odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce z odpowiedzialnością za napad bandycki.
25. Przygotowanie podziału i redystrybucji środków ochrony
osobistej wśród lekarzy i lekarzy dentystów, otrzymanych z Fundacji Lekarze Lekarzom.
26. Interwencja ORL w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego
lekarza przez dyrektora szpitala, bez uprzedniego uzyskania
oceny, co do winy lekarza.
27. Cykliczna ocena sytuacji epidemicznej w poszczególnych
zakładach ochrony zdrowia na terenie OIL w Częstochowie.
28. Przygotowanie dystrybucji szczepionek przeciw grypie
dla członków OIL w Częstochowie oraz szczepionek przeciw grypie dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów. Rozdysponowano 150
szczepionek dla dorosłych i 140 szczepionek dla dzieci.
29. Cykliczna ocena programu szczepień przeciwko COVID-19 wśród personelu medycznego w podmiotach leczniczych
na terenie OIL.
30. Udział Prezesa oraz Wiceprezesa ORL w pracach zespołu ds. zarządzania kryzysowego powołanego przez Wojewodę
Śląskiego do walki z epidemią COVID-19. Spotkania zespołu
odbywały się w trybie on-line.
31. Udział wiceprezesa ORL ds. lekarzy dentystów w pracach zespołu NRL ds. kontaktu z Agencją Oceny Technologii
Medycznych i Taryfikacji.
32. Poparcie ORL dla protestu pracowników ochrony zdrowia, który rozpoczął się 11 września 2021 r. Udział przedstawicieli OIL w Częstochowie w marszu protestacyjnym, inaugurującym protest.
33. Opiniowanie kandydatur na konsultantów wojewódzkich
w poszczególnych dziedzinach medycyny.
34. Zorganizowanie pomocy uchodźcom z Ukrainy, w szczególności lekarzom i ich rodzinom,
II. Kształcenie podyplomowe
1. Prowadzenie kursów stażowych dla lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie bioetyki, prawa medycznego oraz orzecznictwa
lekarskiego. W czasie V kadencji odbyły się cztery edycje kursów.
2. Organizacja lub współorganizacja 14 szkoleń i konferencji
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naukowych (w tym ogólnopolskich) dla lekarzy i lekarzy dentystów. Część konferencji uzyskała dofinansowanie ze środków
Naczelnej Izby Lekarskiej.
2. Wypłata świadczenia pieniężnego w wysokości 1000 zł
z tytułu uzyskania przez lekarza lub lekarza dentystę specjalizacji. W okresie V kadencji takie świadczenie uzyskało 71 osób.
III. Pomoc dla lekarzy
Za organizację pomocy finansowej dla lekarzy odpowiedzialna
jest Komisja bytowa ORL, która w okresie sprawozdawczym przyznała następujące zapomogi:
• 2018 r. – 11 zapomóg		
16 730 zł
• 2019 r. – 9 zapomóg 		
13 300 zł
• 2020 r. – 8 zapomóg		
13 000 zł
• 2021 r. – 7 zapomóg		
10 500 zł
Komisja organizuje spotkania świąteczne dla lekarzy seniorów. W okresie V kadencji, przypadającej na czas epidemii covid-19, ze względu na zagrożenie epidemiczne, odbyły się spotkania tylko w latach 2018 i 2019.
IV. Pomoc prawna dla lekarzy
W okresie V kadencji nadal obowiązywała umowa z Kancelarią Prawną Lex Secure na świadczenie całodobowej telefonicznej pomocy prawnej członkom OIL. Członkowie OIL mogą skorzystać z porady w każdej dziedzinie życia, również sprawach
osobistych. W sprawach zawodowych można uzyskać pomoc
radcy prawnego OIL, w bezpośrednim spotkaniu wcześniej umówionym telefonicznie.
V. Ubezpieczenia lekarzy
Przez całą kadencję ORL umożliwia lekarzom zawarcie
umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytuły wykonywania zawodu poprzez OIL w Częstochowie. Zawarto współpracę z firmami ubezpieczeniowymi: Inter Polską SA, PZU oraz
firmą brokerską KONSTANTA, uzyskując najkorzystniejsze
warunki ubezpieczenia dla wszystkich wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia grup lekarzy. Dzięki współpracy
z brokerem KONSTANTA, funkcjonuje program dodatkowych
20-procentowych zniżek na ubezpieczenia majątkowe w PZU.
Z tytułu zawieranych przez lekarzy ubezpieczeń, OIL otrzymuje
prowizję od ubezpieczycieli oraz wsparcie finansowe niektórych
wydarzeń integracyjnych.
VI. Finanse i siedziba OIL
W okresie V kadencji przeprowadzono modernizację biurowego sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakupiono nowy serwer. W roku 2019 wykonano gruntowny remont
gabinetu prezesa oraz pomieszczeń biurowych i pomieszczenia
socjalnego.
W 2021 r. zainstalowano na dachu sali konferencyjnej panele
fotowoltaiczne – koszt inwestycji: 49 200 zł
OIL w Częstochowie co roku przystępuje do umowy z Ministrem Zdrowia na zwrot kosztów ponoszonych za zadania przejęte od administracji państwowej oraz z Marszałkiem Województwa Śląskiego na realizację staży podyplomowych.
Dzięki sprawnej pracy działu księgowości, ściągalność składek kształtuje się na poziomie 99,9 %.

fotograficznych. W okresie sprawozdawczym wydaliśmy cztery
katalogi Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy.
Zbigniew Brzezin
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

SPRAWOZDANIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ
OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
Komisja Rewizyjna Okręgowej Izby lekarskiej w Częstochowie w 4-letniej kadencji pracowała w składzie:
– lek. Marian Sikora (przewodniczący)
– lek. Małgorzata Lemańska (wiceprzewodnicząca)
– lek. dent. Ewa Brewczyńska (wiceprzewodnicząca)
– lek. Jolanta Zybura (sekretarz)
– lek. Anna Jakubowska
Okręgowa Komisja Rewizyjna wykonuje zadania wynikające
z ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, a w szczególności:
– kontroluje działalność finansową i gospodarczą Okręgowej
Izby Lekarskiej w Częstochowie
– przedstawia roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności kontrolnej Okręgowym Zjazdom Lekarzy
– opiniuje sprawozdania ORL z wykonania budżetu i na tej
podstawie składa wniosek w sprawie udzielenia absolutorium
ORL.
Okręgowa Komisja Rewizyjna w okresie 4-letniej kadencji
realizowała swoje funkcje poprzez badanie zasadności uchwał
dotyczących działalności finansowej i gospodarczej. Przewodniczący OKR czynnie uczestniczył w posiedzeniach ORL i na
bieżąco opiniował zamierzenia finansowe i gospodarcze Izby.
Okręgowa Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą założonych rocznych preliminarzy budżetowych, ich wykonaniem oraz
korektami. Analiza realizacji budżetu OIL wykazuje, że pozycja
przychodów oparta jest głównie na składkach członkowskich,
gdzie ściągalność kształtuje się na poziomie 99 % składek należnych. Komisja odbyła osiem posiedzeń.
Wykonanie budżetu w pozycji „koszty” kształtowało się na
stabilnym poziomie zgodnie z założonymi preliminarzami. OKR
miała pełny wgląd do akt i dokumentów rachunkowych.
Podsumowując działalność finansową, stwierdzić należy, że
globalna realizacja budżetu przebiega prawidłowo, a szczegółowa analiza nie wykazuje niepokojących działań w gospodarce
finansowej.
W związku z powyższym Okręgowa Komisja Rewizyjna
wnioskuje o udzielenie absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej w Częstochowie.
Marian Sikora
przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej

VII. Polityka informacyjna
Okręgowa Rada Lekarska kontynuuje wydawanie Częstochowskiej Gazety Lekarskiej. W okresie sprawozdawczym wydaliśmy 13 numerów gazety. W miarę możliwości uzupełniamy
własnymi środkami naszą stronę internetową OIL w Częstochowie www.oilczestochowa.pl. Poza tym realizujemy ustawowy
obowiązek utrzymania serwisu BIP.
VIII. Działalność edytorska
Do stałych publikacji wydawanych przez OIL należy pokonkursowy katalog Międzynarodowego Salonu Fotografii Artystycznej Lekarzy PhotoArtMedica oraz katalog z warsztatów
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Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej

Wyniki wyborów do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
oraz na stanowiska w tych organach
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
wybrany został:

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrany został:

lek. Mariusz Malicki

lek. Kapustecki Janusz

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiejw Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Do Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani następujący lekarze/lekarze dentyści:
Bilski Maciej			
Górniak Romuald			
Klimza Małgorzata			
Mikołajczyk Marek			
Mizerski Jacek			
Pojda Jarosław			
Sobkiewicz Danuta 		
Sojda Jadwiga			
Szmaciarski Krzysztof		
Zieliński Grzegorz			

D
L
L
L
L
L
D
L
L
L

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński
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Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Do Okręgowej Komisji Rewizyjnej
wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:
Brewczyńska Ewa			
Lemańska Małgorzata		
Sikora Marian			
Sojda Jadwiga			
Zybura Jolanta			

D
L
L
L
L

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński
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Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Na członków Okręgowej Rady Lekarskiej wybrano
następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

Na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano następujących lekarzy/lekarzy
dentystów:

Adamkiewicz Grażyna		
Adrianowicz Lidia			
Barańska Małgorzata		
Brzezin Zbigniew			
Janik Piotr Zygmunt		
Foremna Elżbieta			
Górniak Romuald			
Jakubiec-Bartnik Beata		
Kapustecka Anna			
Klimza Małgorzata			
Kołodzińska Urszula 		
Kopczyński Dariusz 		
Kupczak Hanna			
Małanij Dorota			
Mazur Ewa				
Muskalski Krzysztof		
Pawłowski Stefan 			
Pojda Jarosław			
Strzelczyk Sławomir 		
Zieliński Grzegorz			
Zommer Zofia			

L
L
L
L
D
L
L
L
D
L
D
L
L
D
L
L
L
L
L
L
D

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Adamek Romuald			
Adrianowicz Krzysztof		
Bilski Maciej 			
Chłądzyński Przemysław 		
Grzyb Marek 			
Jakubowski Piotr 			
Janic Agnieszka 			
Janusik Elżbieta 			
Jędrycha-Kowalik Monika 		
Klimala Katarzyna 			
Kret Jacek 				
Maćkowiak Jacek 			
Mierzwa Włodzimierz 		
Mikołajczyk Marek 			
Mizerski Jacek 			
Oleksik Anita 			
Rakowska Marta 			
Sobkiewicz Danuta 		
Szmaciarski Krzysztof 		
Wiktor Monika 			
Zatoński Zbigniew			

D
L
D
L
L
L
L
L
D
D
L
L
L
L
L
L
L
D
L
L
L

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia
wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy zostali następujący lekarze/lekarze dentyści:
Brzezin Zbigniew			
Górniak Romuald			
Janik Piotr Zygmunt		
Klimza Małgorzata			
Kołodzińska Urszula		
Malicki Mariusz			
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L
L
D
L
D
L

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński
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Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 25.03.2022 r. o wynikach wyborów
na XXV Sprawozdawczo-Wyborczym
Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na XXV Sprawozdawczo Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam co następuje:

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na Okręgowej Radzie Lekarskie
w dn. 15.04.2022r., obwieszczam co następuje:

wiceprezesem Okręgowej Rady Lekarskiej został:

Na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrano
następujących lekarzy/lekarzy dentystów:
Borkowski Maciej 			
Czekaj Dariusz			
Debudaj Wojciech			
Drabek Bożena 			
Jabłonka Zbigniew 		
Jastrzębska Zofia			
Kaim-Hagar Dorota			
Klimza Tomasz 			
Koper Robert			
Kuźnik Jerzy			
Lemańska-Tkaczyńska Joanna
Mendakiewicz Agnieszka		
Noszkowska Elżbieta 		
Ogrodniczak Piotr			
Olejnik Ryszard 			
Oleksik Piotr			
Rudziński Lesław			
Stachowska Marta 			
Sułkowski Leszek 			
Wolnik Krzysztof			
Wolnowska Monika			
Zalasińska Małgorzata		

lek. Zbigniew Brzezin
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

L
L
L
D
L
L
L
L
L
L
D
L
D
L
L
L
D
L
L
L
L
D

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na Okręgowej Radzie Lekarskie
w dn. 15.04.2022r., obwieszczam co następuje:

wiceprezesem ds. lekarzy dentystów Okręgowej Rady
Lekarskiej został:

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

lek. dent. Piotr Zygmunt Janik
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia
wyborczego na Okręgowej Radzie Lekarskie w dn. 15.04.2022r., obwieszczam co następuje:

skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej został:
lek. Romuald Górniak
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zielińsk

Nr 1/2 (89/90) 2022

13

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na Okręgowej Radzie Lekarskie
w dn. 15.04.2022 r., obwieszczam co następuje:

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na Okręgowej Radzie Lekarskie
w dn. 15.04.2022r., obwieszczam co następuje:

zastępcą sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej
została:

sekretarzem Okręgowej Rady Lekarskiej został:
lek. Grzegorz Zieliński

dr n.med. Małgorzata Klimza

Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
dr n. med. Małgorzata Klimza

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 15.04.2022 r. o wynikach wyborów
członków Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na Okręgowej Radzie Lekarskie
w dn. 15.04.2022r., obwieszczam co następuje:

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na Okręgowej Radzie Lekarskie
w dn. 15.04.2022r., obwieszczam co następuje:

członkiem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
została:

członkiem Prezydium ds. lekarzy dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej została:

dr n. med. Beata Jakubiec-Bartnik

lek. dent. Urszula Kołodzińska

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej
Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 22.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia
wyborczego na posiedzeniu Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie w dn. 22.04.2022r., obwieszczam co następuje:

przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego został:
lek. Piotr Oleksik
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zielińsk
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Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 22.04.2022 r. o wynikach wyborów
członków Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Częstochowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 22.04.2022 r. o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na posiedzeniu Okręgowego Sądu
Lekarskiego w Częstochowie w dn. 22.04.2022r., obwieszczam
co następuje:

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na posiedzeniu Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Częstochowie w dn. 22.04.2022r., obwieszczam
co następuje:

wiceprzewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego został:

przewodniczącą Okręgowej Komisji Rewizyjnej została:

lek. Dariusz Czekaj
lek. den. Lesław Rudziński

lek. Małgorzata Lemańska

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 22.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Częstochowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 22.04.2022 r. o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na posiedzeniu Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Częstochowie w dn. 22.04.2022r., obwieszczam
co następuje:

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na posiedzeniu Okręgowej Komisji
Rewizyjnej w Częstochowie w dn. 22.04.2022r., obwieszczam
co następuje:

wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej
zostali:
lek. den. Ewa Brewczyńska
lek. Marian Sikora
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński
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sekretarzem Okręgowej Komisji Rewizyjnej została:
lek. Jolanta Zybura
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński
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Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 08.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji
Wyborczej w Częstochowie

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 08.04.2022 r. o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji
Wyborczej w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na posiedzeniu Okręgowej Komisji
Wyborczej w Częstochowie w dn. 08.04.2022r., obwieszczam
co następuje:

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie
regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska
w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych
zgromadzenia wyborczego na posiedzeniu Okręgowej Komisji
Wyborczej w Częstochowie w dn. 08.04.2022r., obwieszczam
co następuje:

przewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej
został:

wiceprzewodniczącym Okręgowej Komisji Wyborczej
został:

lek. Grzegorz Zieliński

dr n. med. Małgorzata Klimza

Wiceprzewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
dr n. med. Małgorzata Klimza

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zieliński

Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 08.04.2022r. o wynikach wyborów
członków Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie
Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia
wyborczego na posiedzeniu Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie w dn. 08.04.2022r., obwieszczam co następuje:

sekretarzem Okręgowej Komisji Wyborczej została:
lek. den. Danuta Sobkiewicz
Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
lek. Grzegorz Zielińsk
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Szanowni Państwo!
Z przykrością informujemy, że ciągły wzrost
kosztów druku oraz wysyłki Częstochowskiej Gazety Lekarskiej zmusza redakcję do podjęcia decyzji,
czy nie ograniczyć wydawanie biuletynu do formy
elektronicznej. Biorąc pod uwagę fakt, że część lekarzy i lekarzy dentystów preferuje jednak wydanie
gazetowe, prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie zwraca się do Państwa z prośbą
o deklarację, kto z Państwa chciałby nadal otrzymywać Częstochowską Gazetę Lekarską w formie
papierowej. Deklaracje prosimy składać telefonicznie
pod nr. telefonu: 34/ 368 18 88 bądź mailowo na
adres: czestochowa@hipokrates.org. Osoby, które
złożą taką deklarację, będą nadal otrzymywały przesyłkę z gazetą na wskazany adres.

Na podstawie art. 15 ust. 1 i ust. 3 i 6 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich oraz art. 5 ust. 3
Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza wCzęstochowie
stwierdziła wygasnięcie mandatu nr 22 w związku ze
śmiercia lekarza Marka Grzyba.
Zgodnie z uchwałą nr 25/2022 Okręgowej Komisji
Wyborczej w Częstochowie z dnia 18 maja 2022 r., komisja stwierdziła wstąpienie na delegata Przemysława
Klimasa (rejon wyborczy Lekarze Kłobuck) i przypisuje
lekarzowi numer mandatu 22 na Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie.
Nr 1/2 (89/90) 2022

WYBORCZE POSIEDZENIE OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
Podczas pierwszego posiedzenia Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie w dniu 15 kwietnia br., członkowie
ORL głosowali nad uchwałami w spawie wyboru przewodniczących komisji problemowych oraz rzecznika praw lekarzy,
mediatora i pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów. Powołano również dwie nowe komisje: komsję ds.
mediów i polityki informacyjnej oraz komisję ds. marketingu
i ubezpieczeń, a także wznowiono – po kilku kadencjach
przerwy – zespół młodych lekarzy. Na kolejnym posiedzeniu
zostaną wybrane składy osobowe poszczególnych komisji
oraz przewodniczący zespołu ds. młodych lekarzy. Rada
będzie musiała dokonać ponownego wyboru pełnomocnika
ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów, ponieważ wybrany
na tę funkcję dr Marek Grzyb, zmarł niespodziewanie.
W wyniku głosowania dokonano następujących wyborów:
przewodnicząca komisji ds. praktyk lekarskich
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
przewodniczący komisji ds. rejestru lekarzy
i lekarzy dentystów
lek. Grzegorz Zieliński
przewodnicząca komisji ds. kształcenia podyplomowego
dr n. med. Małgorzata Klimza

przewodniczący komisji ds. kontaktów z samorządami
i płatnikiem świadczeń medycznych
lek. Dariusz Kopczyński
przewodnicząca komisji bytowej
dr n. med. Beata Jakubiec-Bartnik
przewodniczący komisji stomatologicznej
lek. dent. Piotr Zygmunt Janik
przewodnicząca komisji legislacyjnej
lek. dent. Urszula Kołodzińska
przewodniczący komisji etyki
lek. Krzysztof Szmaciarski
przewodnicząca komisji finansowej
lek. Małgorzata Barańska
mediator
lek. Sławomir Strzelczyk
przewodniczący komisji ds. mediów
i polityki informacyjnej
lek. Romulad Górniak

przewodniczący komisji sportu i rekreacji
lek. dent. Lesław Rudziński

przewodniczący zespołu ds. marketingu i ubezpieczeń
lekarzy i lekarzy dentystów
lek. Romuald Górniak

przewodniczący komijsi ds. współpracy z zagranicą
dr n. med. Krzysztof Musklaski

rzecznik praw lekarzy i lekarzy dentystów
lek. Zbigniew Brzezin

przewodnicząca komisji ds. konkursów
lek. Lidia Adrianowicz

redaktor naczelny Częstochowskiej Gazety Lekarskiej
lek. Zbigniew Brzezin

przewodnicząca komisji ds. kultury
lek. Ewa Mazur

pełnomocnik ds. zdrowia lekazry i lekazry dentystów
lek. Marek Grzyb

Pomoc dla lekarzy i rodzin
lekarskich z Ukrainy
Stanowisko Prezydium ORL w Częstochowie
z dnia 28 lutego 2022 r.
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, podjęło
stanowisko o przygotowaniu pomocy obywatelom Ukrainy,
szczególnie lekarzom i ich rodzinom, przybywającym do
Częstochowy z ogarniętej wojną Ukrainy.
Sekretarz ORL w Częstochowie
Grzegorz Zieliński
Prezes ORL w Częstochowie
Zbigniew Brzezin
Nr 1/2 (89/90) 2022

Koordynatorem akcji pomocowej – z upoważnienia Prezydium ORL – jest dr Andrii Zhovnirenko – lekarz, członek
OIL w Częstochowie, rezydent w zakresie chirurgii dziecięcej, zatrudniony w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
w Częstochowie ul. Bialska 104/118.
Kontakt dla obywateli Ukrainy: dr Andrii Zhovnirenko,
tel. +48 539 013 864 (od 1.03.2022r.)
Kontakt dla członków OIL, chcących udzielić pomocy:
602 334 794, 664 492 855.
Na dzień 20 maja br. w Okręgowej Izbie Lekarskiej zarejestrowanych było ośmioro lekarzy i lekarzy dentystów,
którzy, na podstawie zgody uzyskanej w Ministerstwie
Zdrowia, otrzymali tymczasowe prawo wykonywania zawodu na okres 5 lat. Wnioski kolejnych dwóch lekarzy będą
rozpatrzone niebawem.
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Redakcja:
Urszula Kołodzińska
Piotr Zygmunt Janik

na co dzień

SPRAWOZDANIE KADENCYJNE
WICEPREZESA DS. STOMATOLOGII
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ
W okresie sprawozdawczym 2018 – 2022 uczestniczyłem w posiedzeniach Prezydium oraz Okręgowej Rady
Lekarskiej. Prowadziłem też posiedzenia komisji stomatologicznej.
Brałem również udział w posiedzeniach Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej. Bardzo ważnym
był mój udział w posiedzeniach Zespołu do Spraw Wyceny
Procedur NFZ. Powrócono na tych spotkaniach między
innymi do mojej wyceny procedur stomatologicznych,
który wykonałem dla potrzeb Naczelnej Izby Lekarskiej
w 2012 roku. Niestety, proces wyceny świadczeń z chirurgii stomatologicznej jeszcze się nie zakończył i wzbudza
wiele zastrzeżeń w stosunku do propozycji AOTMiT. Wykonaliśmy, jako Zespół, tak zwaną proporcjonalną wycenę
procedur stomatologicznych. Zaleciliśmy wiceprezesowi
NIL do spraw stomatologii, by negocjował wprowadzenie
przeliczników dla najniżej wycenionych procedur, między
innymi procedur endodontycznych. Rozmowy z Ministrem
Zdrowia trwają.
Pochyliliśmy się też nad problemem zgłaszanym przez
niektóre Okręgowe Izby Lekarskie w temacie częstotliwości
wykonywania testów biologicznych autoklawów – SPORAL.
Ważnym tematem dyskusji była możliwość zatrudniania
osób w jednoosobowych gabinetach stomatologicznych.
Jest szansa, by ustawodawca zmienił przepisy, które
umożliwią taki proceder.
Omówiliśmy nasze uwagi i postulaty dotyczące separatorów amalgamatu, które zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Czekamy w tym zakresie na odpowiedź uprawnionych
ministerstw.
Prowadzimy ogólnopolską akcję pisania próśb do Wojewódzkich Oddziałów NFZ, by pochylił się nad wycenami
procedur stomatologicznych. Podwyżki cen produktów
i materiałów stomatologicznych oraz podwyżki kosztów
pracowniczych doprowadziły do stanu, że zaczynamy
pracować na skraju opłacalności.
Nadmienić trzeba, że w ostatnim okresie coraz więcej
gabinetów i przychodni stomatologicznych zrezygnuje
z kontraktów z NFZ.
Piotr Zygmunt Janik
wiceprezes ds. stomatologii ORL w Częstochowie

Tabela na sąsiedniej stronie przedsatwia wyceny procedur po negocjacjach zespołu NRL z Zespołem Agencji
Taryfikacji. Zestawienie uwzględnia wydłużenie o 5 min.
czasu trwania procedur zabiegowych i po korekcie wynagrodzenia lekarza specjalisty.
Pierwsza kolumna zawiera propozycję NRL

FINAŁ PRAC NAD NOWĄ WYCENĄ
PROCEDUR STOMATOLOGICZNYCH
28 stycznia NRL przedstawiła krytyczne zdanie o wycenie sporządzonej przez AOTMiT. Nastąpił cykl spotkań
z Zespołem Agencji Taryfikacji. W każdym brał udział prezes
Agencji, dr Roman Topór-Mądry.
Agencja zgodziła się z naszymi zastrzeżeniami i w toku
dalszych obliczeń przyjęła:
• Czas zabiegu z uwzględnieniem oczekiwania na efekt
znieczulenia
• Czas asystentki równy czasowi zabiegu (w wersji ze
stycznia czas asystentki liczony był ok. 5 minut na zabieg,
a reszta kosztu asystentki była w kosztach infrastruktury
[!], dzielonych zresztą na 12 godzin[!])
• Koszty infrastruktury (czynsze, media, umowy zewnętrzne, amortyzacja sprzętu) przeliczane na 7 godzin,
a nie na 12 (co podnosi składową wyceny każdego zabiegu).
3 marca br. odbyło się posiedzenie Rady ds. Taryfikacji.
To organ doradczy Prezesa AOTMiT. Rada pozytywnie wypowiedziała się o projekcie wyceny. Na kolejnym spotkaniu
konsultacyjnym Prezesa AOTMIT z przedstawicielami samorządu lekarskiego przedstawiono końcową wersję wyceny.
W planach jest kolejne spotkanie z ministrem Bromberem w sprawie wycen w pielęgniarstwie, fizjoterapii
i stomatologii. Nie wiadomo, czy zapadną decyzje co do
terminu przełożenia tego na tabelę punktową.
Co ważne: pakietów nie można łączyć podczas jednej
wizyty. Zaznaczyliśmy, że warunkiem naszej zgody jest jakiś
mechanizm uwzględniający drugie świadczenie (np. mamy
do usunięcia ząb 1-korzeniowy i wielokorzeniowy - podstawową procedurą byłaby ta droższa, do której dopisano by
50% tej tańszej) Nie można też będzie uzupełniać pakietu
zabiegowego o badanie kontrolne lub badanie stomatologiczne. Tylko pod tym warunkiem ceny mogą być takie, jak
w załączniku, gdyż ze sprawozdań NFZ wynika rutynowe
współsprawozdawanie badania kontrolnego do większości
ekstrakcji.
Zastrzeżemy też odrębność kosztu badania histopatologicznego.
Uważam, że zamknięcie tematu z AOTMiT i MZ (nie
spodziewam się, żeby Minister nie zatwierdził tej wyceny) przybrało pozytywny przebieg. Dla przyszłych wycen
(strasznie trudno pisze się o przyszłości w takiej sytuacji,
jaką mamy teraz) podstawą będą zasady przeliczania kosztu infrastruktury na 7 godzin, nieodejmowanie czasu pracy
asystentki itd. Słowem, urzędowo udało się ustalić rzetelne
i sprawiedliwe zasady. Co do cen: oczywiście, w sytuacji
w jakiej się znalazła gospodarka wszystko może okazać
się „za małe”. Alternatywą jednak dla tego dokumentu jest
pozostawienie ekstrakcji na poziomie 20 i 30 pkt. plus znieczulenie, a to byłoby oczywistą obrazą zdrowego rozsądku.
Dziękuję Anicie Pacholec i Piotrowi Janikowi, jako
naszym ekspertom wyznaczonym do prac z AOTMiT za
czynny udział w każdej z naprawdę wielu narad z AOTMiT,
jakie mieliśmy w tej sprawie od września.
Andrzej Cisło
wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
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Nazwa pakietu
ST01 Ekstrakcje zębów jednokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym
i założeniem opatrunku uciskowego

91,33

118,5

103,25

132,63

z założeniem opatrunku chirurgicznego i szyciem

169,3

210,82

ST04 Kiretaż zwykły

130,71

165,6

ST05 Kiretaż otwarty

201,14

330,83

ST06 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka

128,71

205,98

142,34

225,43

przez podwiązanie, pokłucie naczyń bądź zatkanie kością

135,78

175,38

ST09 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

153,37

205,98

ST10 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

217,47

283,79

włókniaka z badaniem histopatologicznym

186,16

246,88

ST12 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego 80

259,5

338,22

ST13 Plastyka połączenia lub przetoki ustno-zatokowej

217,35

283,79

ST14 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

262,55

338,22

z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego

214,02

279,87

ST16 Odsłonięcie zęba zatrzymanego do leczenia ortodontycznego

265,94

342,15

ST17 Gingiwoosteoplastyka

215,05

282,77

ST18 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa

214,53

282,77

leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem

84,49

110,11

ST20 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów

163,16

256,63

wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami

206,18

320,73

ST22 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk

77,56

115,28

lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk

135,01

217,73

ST24 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

91,85

132,75

ST25 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą

164,6

277,98

ST26 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

64,47

73,22

93,65

120,83

i kontrolne po urazie zęba

86,69

122,45

ST29 Konsultacja specjalistyczna

108,5

92,48

ST30 Usunięcie złogów nazębnych

118,55

95,28

ST31 Założenie opatrunku chirurgicznego

90,2

117,3

ST32 Założenie opatrunku parodontologicznego

87,51

148,71

instruktaż higieny jamy ustnej

76,31

71,25

ST34 Badanie lekarskie kontrolne

64,47

62

ST02 Ekstrakcje zębów wielokorzeniowych w znieczuleniu miejscowym
i założeniem opatrunku uciskowego
ST03 Chirurgiczne usunięcie zęba w znieczuleniu miejscowym

ST07 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej, albo znacznie zanieczyszczonej rany
w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
ST08 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej

ST11 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej,

ST15 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe

ST19 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie

ST21 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu

ST23 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia

ST27 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej
do 3 zębodołów włącznie ze szwem
ST28 Badanie lekarskie stomatologiczne

ST33 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również
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WICEPREZES
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
Andrzej Cisło
Warszawa, 5 kwietnia 2022 r.
									Sz.

									
									
									
Szanowny Panie Ministrze,
Naczelna Rada Lekarska, pismem z dn. 25 marca 2022 r., znak:
KS.KW-00015.2022, wystąpiła do
Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) o przekazanie opracowania: „Wycena wymiany wypełnienia amalgamatowego
w zębie stałym lub mlecznym nr
WT.5403.22.2021”. Z racji zakończenia prac na wyceną i oddaniem
opracowania do dyspozycji Ministra
Zdrowia przekazuję w imieniu NRL,
bezpośrednio Panu Ministrowi uwagi
do tego opracowania.
Jednocześnie, w imieniu Naczelnej
Rady Lekarskiej wnoszę o jak najszybsze wdrożenie prac nad implementacją do właściwego Zarządzenia Prezesa NFZ wniosków z następujących
opracowań AOTMiT:
1) „Chirurgia stomatologiczna
i periodontologia – wycena pakietów
świadczeń nr WT.5403.33.2021”
2) „Wycena wymiany wypełnienia
amalgamatowego w zębie stałym
lub mlecznym nr WT.5403.22.2021”
z uwzględnieniem niżej wymienionych
uwag.
Sytuacja wynikająca z poważnego
niedoszacowania procedur będących
przedmiotem umów o udzielanie
świadczeń stomatologicznych jest
już powszechnie znana i omawiana.
Ostatnio było to również przedmiotem
dyskusji podczas spotkania przewodniczących samorządów zawodów
zaufania publicznego, które odbyło
się w dniu 7 marca 2022 r. w siedzibie
Ministerstwa Zdrowia. Tematyka wartości kontraktów stomatologicznych
poruszana była również w interpelacjach poselskich, w odpowiedziach
na które (jak choćby odpowiedź Pana
Ministra z dn. 21 marca 2022 r., znak
DLG.050.15.2022.TK)* Ministerstwo
Zdrowia zapewniało o zamiarze aktualizacji wyceny świadczeń stomatologicznych. Przede wszystkim zaś,
świadczeniodawcy mają pełne prawo
znać realną perspektywę procesu
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P.
Maciej Miłkowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia

aktualizacji wyceny świadczeń. Narodowy Fundusz Zdrowia aneksował
wygasające 1 lipca br. umowy do końca 2022 roku. Teraz zaś zwraca się w
wielu województwach o przedłużenie
tychże umów do końca czerwca 2023
roku. Działania takie nie ma większego
sensu bez zmiany wyceny świadczeń.
Skutkować może to jedynie podpisaniem tych aneksów i skorzystaniem
w dowolnym momencie z prawa do
wypowiedzenia umowy. Toteż z liczby
podpisanych w tym trybie aneksów nie
powinno się wyciągać jakichkolwiek
wniosków, co do stopnia zabezpieczenia świadczeń w tak długim horyzoncie
czasowym.
Uwagi do opracowania AOTMiT
„Wycena wymiany wypełnienia
amalgamatowego w zębie stałym
lub mlecznym nr WT.5403.22.2021”
1. W stosunku do wszelkich procedur, jakie były analizowane badaniami
AOTMiT należy ustalić status współczynnika korygującego świadczenia
dla dzieci i młodzieży. Opowiadamy
się zdecydowanie za utrzymaniem
tego współczynnika, gdyż miał on
motywować do leczenia dzieci i młodzieży i był wyrazem podwyższonej
trudności udzielania świadczeń tej
grupie wiekowej.
2. W stosunku do tez opracowania dotyczącego wymiany wypełnień
amalgamatowych:
a) Jak czytamy w objaśnieniu do
tabeli 26 na str. 37 Raportu „Koszty
związane z użytkowaniem separatora
amalgamatu oraz koszty utylizacji rtęci
z resztek wypełnień amalgamatowych
zostały obliczone łącznie dla wszystkich wycenianych świadczeń jako
średnie koszty na świadczeniodawcę
ważone jego realizacją wycenianych
procedur w bazie NFZ 2020 r., a następnie uśrednione na poziomie całej
próby”. Takie liczenie kosztu sporej
inwestycji jest całkowicie niezasadne.
Brak dokładnego objaśnienia danych
użytych do tego wyliczenia. Otrzymana kwota 0,1 zł jako wynik dzielenia

średniego rocznego kosztu na świadczeniodawcę przez liczbę świadczeń,
której pojedynczy świadczeniodawca
z pewnością nie ma szansy wykonać
daje znikomą, zupełnie oderwaną od
realiów wartość.
b) jak najbardziej istotne jest wycenienie nowozakładanych wypełnień,
również jako następstwo usunięcia
wypełnień amalgamatowych
3. Odnośnie pkt 2b: szczegółowe
uwagi do wyceny wypełnień:
a) zastrzeżenie, które jest analogiczne do postawionego przez NRL
w Stanowisku Nr 1/2022/VIII z dn.
28 stycznia 2022 r. w sprawie korekty
wyceny świadczeń stomatologicznych
(zał. nr 1 do Stanowiska), a odnoszące się do czasu pracy asystentki.
Czas pracy asystentki musi być równy
czasowi pracy lekarza. Asystentka
jest przez cały czas zabiegu, podczas opracowania ubytku najczęściej
operuje ssakiem lub ślinociągiem,
podczas aplikacji materiałów podaje
niezbędne materiały, w czasie, kiedy
asystentka przygotowuje stanowisko
na przyjęcie kolejnego pacjenta,
lekarz wypełnia dokumentację, więc
czas pracy lekarza i asystentki jest
ten sam.
b) koszty wyrobów medycznych
powinny być uzupełnione o niektóre
pozycje, których koszt jest rozkładany
(nie są jednorazowe) – np. powinien
być dodany koszt wymiany rotora
turbiny co 400-500 wypełnień, jak też
koszt wiertła diamentowego, które
w świadczeniu usunięcia wypełnienia
amalgamatowego, z uwagi na nieporównywalną twardość tego materiału
do twardości szkliwa czy próchnicowo
zmienionej zębiny jest pełnym kosztem tego wyrobu na 1 świadczenie.
c) Stawka godzinowa przyjęta ostatecznie w opracowaniu AOTMiT dla
świadczeń chirurgicznych, zastosowana dla zabiegów niespecjalistycznych
wynosi 78-79 zł. Dla tego badania
powinna być przyjęta przynajmniej
w tej samej wysokości.
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POLSKIE TOWARZYSTWO
STOMATOLOGICZNE
ODDZIAŁ W CZĘSTOCHOWIE
Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 08.03.2022 weszła w życie uchwała
2b/2022 Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w sprawie rozwiązania Oddziału PTS w Częstochowie.
Jednocześnie informujemy, że wszyscy lekarze dentyści chcący kontynuować
przynależność do Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, mogą po opłaceniu składki za rok 2022 wybrać i złożyć deklarację członkowską do Oddziału,
do którego chcieliby należeć.
Proszę w tych kwestiach kontaktować się bezpośrednio z sekretariatem
Zarządu Głównego PTS we Wrocławiu, tel.+ 48 71 784 02 50,
e-mail: biuro@pts.net.pl.
Dziękujemy lekarzom dentystom z Oddziału Częstochowskiego za aktywny
udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.
Życzymy sukcesów naukowych, zawodowych i osobistych.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
Oddziału w Częstochowie

4. W zakresie scenariuszy opisanych w tab. 19 na str.32 opracowania :
a) opowiadamy się za wariantem I,
w scenariuszu rzeczywistym lub oczekiwanym, zdecydowanie (wzorem
postępowania przy wycenie świadczeń
chirurgicznych) odrzucając scenariusz
MAX;
b) nie możemy zgodzić się na Wariant II, jako że powiększenie wyceny
obecnej o symboliczne koszty (różnica
ceny kapsułki amalgamatu i kapsułki
Gl) utrwali jedynie obecne niedoszacowanie wartości wypełnień;
c) Wariant III jest nieczytelnie
sformułowany. Niemniej z uwagi
na „ryczałtową” wartość wszystkich
wypełnień jest z definicji przyjęciem
wyceny odbiegającej od rzeczywistych
kosztów.
5. Odnośnie Wariantu IV z tab. 19
opracowania (finansowanie kosztu
rocznego amortyzacji i użytkowania
separatora amalgamatu oraz utylizacji
rtęci pochodzenia amalgamatowego):
Wariant IV, wyceniony w tabeli nr 34
Raportu, skorygowany na str. 13 Erraty: oszacowanie rocznego kosztu jest
poprawne (3402,25 zł). W Stanowisku
Prezydium NRL nr 23/2022/P-VIII z dn.
24 marca 2022 r. opiniującym projekt
rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
leczenia stomatologicznego, PrezyNr 1 (89) 2022

dium NRL wskazało, że wskutek braku
pewnych danych statystycznych dotyczących liczby usuwanych wypełnień
amalgamatowych rocznie, ostateczny
model refundacji rocznego kosztu
amortyzacji i użytkowania separatora amalgamatu oraz utylizacji rtęci
pochodzenia amalgamatowego powinien mieć charakter mieszany, tzn.
zawierać w sobie część zryczałtowaną
(dotycząca amortyzacji) oraz część
związaną z kosztami pojedynczego
świadczenia usunięcia wypełnienia
amalgamatowego. Prowadzone przez
komisje stomatologiczne okręgowych
rad lekarskich sondaże wśród lekarzy
prowadzących gabinety wskazują,
że szacunkową liczbę usuwanych
rocznie wypełnień w przeliczeniu na
1 stanowisko pracy należy oszacować
w przedziale 20-50 wypełnień.

JAK
ROZWIJAŁA SIĘ
STOMATOLOGIA
14 maja br. na Zamku Kólewskim
w Piotrkowie Trybunalskim otwarto
wystawę pt. „Urok dawnego gabinetu
stomatologicznego. Poznaj tajniki
zawodu, który od lat budzi grozę...”.
Wystawa została przygotowana przez
Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
oraz Muzeum Stomatologii w Częstochowie, którego twórcą jest dr Piotr
Kuźnik.
Wystawa prezentuje rozwój sztuki
dentystycznej na przełomie wieków,
aż do czasów nam współczesnych.
Najstarsze eksponaty pochodzą
z epoki starożytnego Rzymu, wiele jest
z okresu PRL.
Wernisaż wystawy zapoczątkował
tegoroczną Noc Muzeów. Zaproszenie
na otwarcie otrzymał prezes Naczelnej
Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja,
który ze względu na odbywający się
w tym czasie Krajowy Zjazd Lekarzy,
nie mógł skorzystać z zaproszenia.
Poprosił prezesa ORL Mariusza Malickiego o reprezentowanie go podczas
uroczystości. W imieniu Prezesa NRL
oraz prezesa ORL, samorząd lekarski
reprezentowała dr Anastazja Janik
z Częstochowy.
Wystawa trwać będzie do 24 lipca
2022 r.

Interpelacja nr 31504 w sprawie
wartości kontraktów Narodowego
Funduszu Zdrowia dla publicznych
gabinetów stomatologicznych i31504-o1.pdf (sejm.qov.pl)
Do wiadomości: Prezes AOTMiT

Zdj.: Anastazja Janik
Więcej o Muzem Stomatologii
w Częstochowie w następnym numerze Częstochowskiej Gazety Lekarskiej.
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Diagnostyka i terapia HCV
w dobie COVID-19

Dr hab. n. med. Włodzimierz Mazur,
Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Wydziału Nauk Medycznych, Śląski Uniwersytet Medyczny, śląski konsultant wojewódzki
w dziedzinie chorób zakaźnych

Pandemia SARS-CoV-2 stanowi zagrożenie ze względu na skalę zachorowań i trudno przewidywalny przebieg kliniczny. Generuje ogromne problemy dla zdrowia publicznego, przeciążając w sposób bezprecedensowy
system opieki zdrowotnej oraz ograniczając innym chorym, m.in. zakażonym wirusami hepatotropowymi jak HCV, dostęp do opieki medycznej.
Skutkuje to poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi, np. rosnącą liczbą
chorych z późno wykrytą marskością.

wych postawiono rozpoznanie zdekompensowanej marskości wątroby
w przebiegu pWZW typu C.

Wiele narodowych programów
ukierunkowanych na eliminację zakażeń HCV jest zahamowanych lub
zawieszonych. Zagrożona jest też
realizacja do 2030 roku rekomendacji
WHO w ramach Global Health Sector
Strategy dla obszaru zakażenia HCV.
Modele symulacji matematycznej
wskazują, iż opóźnienia w realizacji
założonych celów diagnostycznych
(odpowiednio wczesne wykrycie
zakażenia HCV) i terapeutycznych
(wdrożenie celowanej terapii przeciwwirusowej opartej na bezpośrednio
działających lekach przeciwwirusowych DAA) może w najbliższej
dekadzie skutkować 72 300 dodatkowymi zgonami z przyczyn związanych
z chorobami wątroby oraz 44 800 dodatkowymi przypadkami pierwotnego
raka wątroby (HCC) w skali globalnej.
Tylko w Polsce liczbę chorych
zakażonych HCV wymagających terapii przeciwwirusowej szacuje się na
148–189 tysięcy. Jak pokazują dane
NIZP-PIB, ograniczony dostęp do
świadczeń zdrowotnych wynikający
z pandemii COVID-19 jest bardzo
niekorzystny: w 2020 roku wykryto
poniżej 1 000 zakażeń HCV, podczas
gdy w 2019 roku – około 3 400.
Prezentowany poniżej przypadek kliniczny chorej zakażonej HCV
z marskością wątroby z jednej strony
obrazuje konsekwencje opóźnionego
rozpoznania zakażenia, z drugiej zaś
wskazuje nowe możliwości terapii
DAA, które w tej grupie chorych
mogą być stosowane z pozytywnym
rezultatem.

Diagnoza pacjentki
63-letnia pacjentka została przyjęta do Klinicznego Oddziału Chorób
Zakaźnych z powodu znacznego
osłabienia, powiększenia się obwodu
brzucha i obrzęków kończyn dolnych
oraz podejrzenia żółtaczki. Przy przyjęciu stan chorej był dobry, stabilny,
bez gorączki. W badaniu fizykalnym
stwierdzono zażółcenia białkówek
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oraz powłok ciała, symetryczne
obrzęki kończyn dolnych, hepatosplenomegalię oraz powiększenie
obwodu brzucha. Badania laboratoryjne wykazały m.in. podwyższoną
aktywność Alat 89 U/L (N: do 35 U/L)
w surowicy krwi, podwyższoną Aspat
137 U/L (N: do 35 U/L), podwyższoną aktywność GGTP 60 U/L (N: do
42 U/L), podwyższone stężenie
fosfatazy alkalicznej 134 U/L (N: 35104 U/L) oraz trombocytopenię: PLT
67 U/L x 103/µl. Stężenie bilirubiny
w surowicy krwi było podwyższone:
2,27 mg/dl (N: <1,2 mg/dl). U chorej
stwierdzono także anemię: Hb 8,3 g/
dl (N: 11,2-15,7 g/dl). W badaniach
serologicznych wykryto obecność
anty-HCV. Badaniem molekularnym
wykazano obecność HCV-RNA na
poziomie 690 435 IU/ml oraz genotyp
1b. U chorej wykazano podwyższone
stężenie AFP w surowicy krwi wynoszące 105,9 ng/ml (N: <7,0 ng/ml).
Badanie USG jamy brzusznej
pokazało wątrobę niepowiększoną
o nierównych obrysach (wymiar A-P
prawego płata 14,1 cm) i echogeniczności niejednorodnie wzmożonej, bez
ewidentnych zmian ogniskowych. Widoczny był wolny płyn wokół wątroby
(około 3,5 cm) oraz w podbrzuszu.
Powiększona śledziona miała wymiar
podłużny 13,3 cm. Ze względu na rozpoznanie kliniczne oraz stwierdzony
podwyższony poziom AFP wykonano także tomografię komputerową
jamy brzusznej celem wykluczenia
ewentualnego pierwotnego raka wątroby. Stwierdzono wątrobę o nieco
nierównych obrysach, o prawidłowej
strukturze i gęstości tkankowej. Nie
uwidoczniono zmian ogniskowych.
Stwierdzono powiększoną śledzionę
(133 x 61 mm) o jednorodnej strukturze oraz obecność wolnego płynu
w jamie brzusznej – 19 mm wzdłuż
wątroby i do 20 mm wzdłuż śledziony. U chorej wykluczono zakażenie
wirusem HBV oraz wirusem HIV.
W oparciu o obraz kliniczny oraz
wyniki wykonanych badań dodatko-

Leczenie
Ze względu na czynną replikację wirusa zapalenia wątroby typu
C podjęto decyzję o kwalifikacji do
terapii DAA. Z powodu klinicznych
cech zdekompensowanej marskości
wątroby zastosowano jedyny możliwy
lek: skojarzony sofosbuwir z welpataswirem (inhibitor białka HCV NS5A
i nukleotydowy inhibitor polimerazy
NS 5B). Przez stwierdzaną u chorej
anemizację nie wdrożono dodatkowo terapii rybawiryną. Zastosowano
terapię w dawce 1 tab./dobę (sofosbuwir 400 mg / welpataswir 100 mg).
Chora dobrze tolerowała leczenie
kontynuowane przez zaplanowany
okres 12 tygodni. W toku terapii
uzyskano normalizację aktywności
Alat, natomiast aktywność AST oraz
stężenie bilirubiny w surowicy krwi
pozostały podwyższone. Uzyskano
negatywizację HCV-RNA w surowicy
krwi na koniec terapii przeciwwirusowej (ET) oraz po 3 miesiącach od jej
zakończenia, czyli trwałą odpowiedź
wirusologiczną (SVR).

Podsumowanie
Prezentowany przypadek jest
interesujący ze względu na późne
rozpoznanie zakażenia HCV już
w stadium marskości zdekompensowanej wątroby. Opóźnienie to mogło
wynikać z ogólnej sytuacji pandemicznej znacząco ograniczającej dostęp
chorych do systemu opieki zdrowotnej
i odpowiednio wczesnej diagnostyki
oraz właściwego leczenia. Należy
podkreślić, że dziś dostępne są leki
DAA, które można wdrażać nawet
w bardzo zaawansowanym stadium
zdekompensowanej marskości wątroby. Ich skuteczność przeciwwirusowa
jest zbliżona do 100%. Należy jednak
podkreślić, że leczenie włączane na
późnym etapie choroby związanej
z HCV nie jest równoznaczne z całkowitą regresją marskości wątroby.
Artykuł przygotowany we współpracy
z Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.
PL-UNB-0125
Data przygotowania: 01/22
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Nagrody im. doktora Władysława
Biegańskiego
W kwietniu br. w Filharmonii Częstochowskiej odbyła się uroczystość wręczenia dorocznej Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy im. dra Władysława
Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia. Gratulujemy laureatom zaszczytnego wyróżnienia.

NAGRODA I STOPNIA

LEKARZ DARIUSZ CZEKAJ
LICENCJONOWANA PIELĘGNIARKA EDYTA KLER
LEKARZ PIOTR KURPIOS
LEKARZ MARIAN NOWAK

NAGRODA II STOPNIA

LEKARZ IZABELA PRUDŁO
SPECJALISTKA PIELĘGNIARSTWA KRYSTYNA MUSIAŁ
MGR PIELĘGNIARSTWA MARZENA MORAWSKA
POŁOŻNA DYPLOMOWANA AGATA SUCHAŃSKA
LEKARZ MAGDALENA BOCIANOWSKA
LEKARZ PIOTR JANUSZEWSKI

NAGRODA III STOPNIA

LEKARZ EWA SIUTA
LEKARZ DENTYSTA ZOFIA ZOMMER
LEKARZ HANNA KUPCZAK
STARSZA SEKRETARKA MEDYCZNA EWA CIEKOT
LEKARZ EDYTA CAŁUSIŃSKA – KUCHARSKA
DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH JOLANTA WARZYCHA
LEKARZ WŁODZIMIERZ MIERZWA
DOKTOR NAUK MEDYCZNYCH WOJCIECH ŚLIWIŃSKI
LEKARZ PIOTR STRYJEWSKI
LEKARZ MARZENA DZIOK-POLUS
Zdjęcia z portalu Urzędu Miasta Częstochowy
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KONFERENCJE NAUKOWE
Ekipa zarządzająca szpitalem przed 30. laty.

SZPITAL PRZYJAZNY
DZIECKU
– kolejna recertyfikacja
Pod takim tytułem w Teatrze imieniem Adama Mickiewicza w Częstochowie zorganizowano w dniu 15 listopada 2021 XII Teatralną Konferencję
Neonatologiczną.
Organizatorzy wydarzenia to: Oddział Neonatologiczny Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego im. NMP
w Częstochowie, Śląski Oddział Regionalny Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego oraz Fundacja „Ratujmy
Życie Dzieciom”.
Na wstępie uczciliśmy minutą ciszy
pracowników oddziałów świętujących
jubileusz, którzy odeszli na wieczny
dyżur. Uroczystego otwarcia konferencji i powitania zaproszonych dokonał
dyrektor szpitala Zbigniew Bajkowski.
Wykład inauguracyjny pt. „30 lat minęło... Nasza droga do recertyfikacji
tytułu Szpitala Przyjaznego Dziecku”
przedstawiła dr n. med. Jolanta Warzycha – przewodnicząca Komitetu
Organizacyjnego tego wydarzenia oraz
przewodnicząca Śląskiego Oddziału
Regionalnego Polskiego Towarzystwa
Neonatologicznego. Rozpoczęła od
fragmentu wiersza Aliny Doroty Paul pt.
„Przestrzeń człowieczeństwa”. Przypomniała 30-letnią historię Oddziału
Neonatologicznego kierowanego przez
doktora Mariana Halkiewicza oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży kierowanego
przez doktora Jarosława Strzelczyka.
Podkreśliła, że uzyskanie recertyfikacji
nie jest sprawą prostą. Chociaż tytułem

Dr Jolanta Warzycha przyjmuje gratulacje od Ryszarda Stefaniaka – zastępcy
prezydenta miasta
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cieszymy się od lat, to cały
czas doskonalimy opiekę nad najwspanialszym
duetem świata: MATKĄ
i DZIECKIEM.Czynimy to
zgodnie z misją szpitala:
„Dobro pacjenta naszym
celem”.
Przygotowując się do
kolejnej reoceny zmodyfikowaliśmy „Zasady zmieDyrektor Zbigniew Bajkowski odbiera tytuł „Szpital
Przyjzny Dziecku”
rzające do upowszechniania, wspierania i ochrony
karmienia piersią”. Opracowaliśmy tabliczkę potwierdzającą zaszczytny
szczegółowe schematy postępowa- tytuł „Szpital przyjazny dziecku.” Renia we wszystkich obszarach pobytu certyfikacja tytułu to nagroda za naszą
w szpitalu kobiety ciężarnej, rodzącej codzienność i jednocześnie prezent na
i matki z noworodkiem. Prowadziliśmy XXX-lecie oddziałów.
coroczny monitoring karmienia. Nasze
Potem na scenę teatru poprodziałania wspierała dyrekcja szpitala, szono osoby, które pracowały w nadzięki której w SOR-ze dziecięcym zor- grodzonych oddziałach 30 lat temu
ganizowano pokój dla matki karmiącej. z dyrektorem dr. n. med. Zbigniewem
Dr Warzycha zakończyła prezentację Świderkiem na czele. Halinę Synasłowami papieża św. Jana Pawła II: kiewicz – ówczesną naczelną pielęg„Każdy z nas znajduje w życiu jakieś niarkę – reprezentowała córka dr n.
swoje Westerplatte. Jakiś wymiar med. Ewa Mazur. Doktora Janusza
zadań, które musi podjąć i wypełnić Kulczyńskiego – ordynatora Oddziału
(…), jakąś słuszną sprawę, o którą nie Neonatologicznego sprzed 30 lat remożna nie walczyć (…)”.
prezentowała córka Maria LewandowNaszym wymiarem zadań była ska. Następnie poproszono na scenę
mimo pandemii recertyfikacja tytułu.
aktualną dyrekcję, kierowników odNastępnie prof. Maria Wilińska działów, pielęgniarki oddziałowe. Ekipa
– przewodnicząca Komitetu Upo- sprzed 30 laty oraz obecna otrzymała
wszechniania Karmienia Piersią przy pamiątkowe tabliczki XXX-lecia ze
dzwiękach piosenki zespołu Queen słowami Jana Pawła II: „Wymagaj od
„We are the champions” wręczyła dy- siebie nawet wtedy, gdy inni od ciebie
rektorowi Zbigniewowi Bajkowskiemu nie wymagają”.

Dr Jolanta Warzycha wygłasza wykład
inauguracyjny

Przemawia dyrektor Zbigniew Świderek
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Potem dzieci urodzone w Szpitalu
im. NMP w Częstochowie przedstawiły
autorski program o Małym Księciu leczącym planety. Zachwyciły słuchaczy
dobrym wokalem, recytacją i tańcami.
Uroczystość zaszczycili swą obecnością: arcybiskup Wacław Depo, który był
obecny podczas całej części naukowej, Grażyna Matyszczak, reprezentująca posła i ministra kultury Szymona
Giżyńskiego, Ludmiła Prentkowska
– kierownik Działu Nadzoru nad Matką i Dzieckiem w Wydziale Zdrowia
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego,
Przemysław Soja reprezentujący wojewodę Roberta Magdziarza, prezydent
Częstochowy Ryszard Stefaniak,
Grażyna Stramska-Świerczyńska –
naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu
Miasta Częstochowy, dyrektorzy szkół
promujących zdrowie, neonatolodzy
województwa śląskiego oraz pracownicy szpitala. Listy gratulacyjne przesłali:
Jadwiga Wiśniewska – poseł do PE,
poseł Lidia Burzyńska. Wszyscy podkreślali, że Oddział Neonatologiczny
oraz Położniczo-Ginekologiczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
w Częstochowie gwarantują najwyższy
poziom leczenia. Do Częstochowy
przyjechali znakomici wykładowcy.
prof. Ewa Helwich – konsultant krajowy
w dziedzinie neonatologii wygłosiła
przekrojowy wykład pt. „Neonatologia
w Polsce – wczoraj, dziś, jutro...” podkreślając szybki rozwój tej dziedziny.
Prof. Magdalena Marczyńska z Kliniki
Chorób Zakaznych Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przedstawiła ciekawą i praktyczną prezentację:
„Choroby odmatczyne u dziecka”.
Omówiła również najnowsze dane
dotyczące szczepień przeciw covid
w różnych grupach wiekowych.
Profesor Iwona Maroszyńska – dyrektor ICZMP w Łodzi, kierownik Kliniki
Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych
Noworodków i Niemowląt niezwykle
interesująco omówiła temat interdyscyplinarny: „Diagnostyka prenatalna
i jej wpływ na pracę położników i neonatologów”. Przeniosła nas w świat

nowoczesnych technologii medycznych. Wygłosiła również drugi wykład
pt. „Transport noworodka – jak jest?
Jak być powinno?”.
Dr n. med.Jolanta Warzycha przedstawiła temat „Mówimy jednym głosem.
Nasze doświadczenia z zakresu komunikacji w Oddziale Neonatologicznym” .
Konferencję podsumowała dyrektor ds .ekonomicznych Beata Kuchta.
Podziękowała organizatorom za profesjonalizm i wytrwałość.
W foyer teatru zaprezentowane
zostały prace plastyczne dzieci z SP
38 nagrodzone w konkursie międzyklasowym: „Jak dbam o zdrowie
w czasie pandemii ?”. Organizatorem
konkursu i wystawy była nauczycielka
Ewa Warzycha. Uczestnicy konferencji
otrzymali pamiątkowe kubki z nadrukiem dzieła Wyspiańskiego pt. „Mały
Staś z Matką” z 1904 roku. Dzieło to
można podziwiać w Muzeum Śląskim.
Jest to kolejny kubek do kolekcji wybranych prac polskiego artysty. W foyer
zorganizowaliśmy również wystawę

Prof. Ewa Helwich

Prof. Magdalena Marczyńska
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Arcybiskup Wacław Depo.

Prof. Iwona Maroszyńska.

dotychczasowych kubków z poprzednich konferencji.
Po uroczystej kolacji nadszedł
czas na ucztę duchową. Z prawdziwą
przyjemnością obejrzeliśmy spektakl
muzyczny pt. „Pożar w sercu”, który potwierdził tezę, że muzyka łączy pokolenia. To był udany dzień dla wszystkich
i zródło satysfakcji dla organizatorów.
Marta Baryła
Marta Bazylińska
Jolanta Warzycha
Zdjęcia: Paweł Rakus

Dzieci biorące udział w przedstawieniu „Mały Książę ratuje planety”.

Taniec mistrzów.
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KONFERENCJE NAUKOWE

ŚWIĄTECZNE SPOTKANIA NEONATOLOGÓW
W dniu 15 grudnia 2021 r. w Klubie Tori zorganizowano spotkanie p.t.
„Wiedza i praktyka w neonatologii”
połączone ze spotkaniem wigilijnym.
Otwarcia spotkania dokonała dr n.
med. Jolanta Warzycha, przewodnicząca Śląskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i organizatorka wydarzenia.
Gościem honorowym spotkania była
Profesor Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka, wieloletnia prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego,
aktualnie prezes Fundacji Koalicja dla
Wcześniaka. Profesor szczegółowo
omówiła działalność Koalicji (zwłaszcza w czasie pandemii), kalendarz
szczepień wcześniaków, program RSV.
W spotkaniu uczestniczył dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Zbigniew Bajkowski, który
przedstawił plany dotyczące szpitala
oraz złożył nam życzenia świąteczne.
Spotkanie zaszczyciła swą obecnością
dziekan Uniwersytetu Humanistyczno
-Przyrodniczego dr Anna Pilis. Neonatolodzy zorganizowali loterię, z której
dochód za pośrednictwem Fundacji
SIEPOMAGA został przekazany dla
Walecznej Agatki.
Naczelnik Wydziału Zdrowia Pani
Grażyna Stramska-Świerczyńska
złożyła gratulacje w związku z wieloma inicjatywami, które podejmujemy,
Powiedziała, że zawsze uczestniczy
w naszych konferencjach teatralnych.
Podkreśliła dobrą współpracę Urzędu
Miasta ze Śląskim Oddziałem Regio-

nalnym Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego. Złożyła życzenia dla
nas i naszych rodzin.
Wykład p.t. „Kaszel u noworodka” przedstawiła prof. Borszewska-Kornacka. Kaszel u noworodka to
rzadki objaw. Występuje między innymi w chorobach infekcyjnych układu
oddechowego, przetoce przełykowo-tchawiczej, mukowiscydozie. Doktor
Karolina Gepfert-Gałdyn z Oddziału
Patologii Noworodka Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Bielsku
Białej omówiła przypadek trisomii 12
podkreślając rolę współpracy rodziców
dziecka z zespołem diagnostyczno-terapeutycznym.
Dr n. med. Jolanta Warzycha przedstawiła adwentowe refleksje neonatologa p.t. „Wybór między wolnością
a odpowiedzialnością”. Nie można
wybierać mniejszego zła. Zło zawsze
pozostaje złem. „Mniejsze” zło to wybór
pozorny. Wolność to działanie odpowiedzialne, a umiejętność mówienia
NIE w dzisiejszym skomplikowanym
świecie to największe wyzwanie wolności.
Następnie wysłuchaliśmy wspaniałego minikoncertu w wykonaniu
solistki Częstochowskiej Filharmonii
Tatiany Boreckiej-Kruk. Zaśpiewała
„Kołysankę dla wcześniaka” oraz kolędy. Uroczysta kolacja wigilijna była
podsumowaniem naszego naukowego
spotkania.

Wielkanocne spotkanie neonatologów.
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W dniu 30 marca 2022 r. w Klubie
Tori zorganizowano spotkanie p.t.
„Wiedza i praktyka w neonatologii” połączone ze spotkaniem wielkanocnym.
Otwarcia spotkania dokonała dr
n. med. Jolanta Warzycha, przewodnicząca ŚląskiegoOddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa
Neonatologicznego. Na wstępie minutą
ciszy uczciliśmy pamięć ś.p. Profesor
Elżbiety Gajewskiej, która odeszła na
wieczny dyżur 9 lutego 2022 r. Gościem honorowym spotkania była dr n.
med. Małgorzata Czyżewska z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego
– najbliższa asystentka Pani Profesor.
W swojej prezentacji przedstawiła
życie, działalność naukową i społeczną profesor Elżbiety Gajewskiej. Była
pierwszym konsultantem krajowym
w dziedzinie neonatologii, powołała
Nadzór Krajowy, Polskie Towarzystwo
Neonatologiczne, utworzyła specjalizację, pierwszy w kraju Ośrodek Leczenia
Retinopatii Wcześniaczej. Opracowała liczne programy naukowe, w tym
najważniejszy Infant-Flow. Następnie
konsultant wojewódzki ds. neonatologii
w województwie śląskim – profesor
Iwona Maruniak-Chudek podała aktualny schemat badań przesiewowych
u noworodka oraz wskazała ośrodki do
leczenia SMA. Prezentację p.t. „1000
pierwszych dni w żywieniu niemowląt
urodzonych przedwcześnie” przedstawiła Agata Mamcarz z Nutricia. Nowe
dane dotyczące mikrobioty jelitowej
oraz wielostronne działanie laktoferyny
omówiła Justyna Zawadzka z Pharmabest.
Dr n. med. Jolanta Warzycha
przedstawiła standard pielęgnacji skóry
oraz najczęstsze dermatozy wieku
dziecięcego. Niespodzianką muzyczną był występ polskich uczennic Ewy
i Julii oraz ośmioletniego Aleksieja
z Ukrainy, któremu Ewa Wojtachnio
ofiarowała własne skrzypce. 13-letni
akordeonista Gabriel Peryga zachwycił mistrzowskim koncertem. Kolacja
wielkanocna była podsumowaniem
naszego spotkania.
To były udane spptkania dla uczestników i zródło satysfakcji dla organizatorów.
Marta Bazylińska
Jolanta Warzycha
Zdjęcie: Paweł Rakus
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Konopie zapobiegają przedostawaniu się koronawirusa do ludzkich komórek
Obecne w konopiach związki
mogą zapobiegać przedostawaniu się
wirusa SARS-CoV-2 powodującego
COVID-19 do ludzkich komórek - informuje „Journal of Natural Products“.
Konopie siewne (Cannabis sativa)
dostarczają włókna (z którego wyrabia
się nie tylko sznury, liny czy tkaniny ale
i papier, stosowany na przykład do produkcji banknotów), paszę dla zwierząt,
a wiele ekstraktów i związków z konopi
jest dodawanych do kosmetyków, balsamów do ciała, suplementów diety
i żywności. W odróżnieniu od konopi
indyjskich (Cannabis indica) niemal nie
zawierają zmieniającego postrzeganie
rzeczywistości tetrahydrokannabinolu
(THC), ale dużo w nich mającego wiele
korzystnych właściwości kannabidiolu
(CBD).
Richard van Breemen badał właściwości zawartych w konopiach związków, zidentyfikowanych w toku badań
przeprowadzonych na Oregon State
University za pomocą wynalezionej
w tej placówce chemicznej techniki
przesiewowej.
Wcześniejszy artykuł w „Journal of
the American Society for Mass Spectrometry” opisywał dostosowywanie
nowej metody, spektrometrii mas z selekcją powinowactwa, do znajdowania
leków, które byłyby ukierunkowane na
białko szczytowe SARS-CoV-2.
Van Breemen i jego współpracownicy, w tym naukowcy z Oregon Health
& Science University przeprowadzili
badania przesiewowe szeregu środków botanicznych stosowanych jako
suplementy diety, w tym czerwonej
koniczyny, dzikiego pochrzynu, chmielu i trzech gatunków lukrecji. Badając
konopie wykazali, że dwa kwasy
kannabinoidowe wiążą się z białkiem
kolca wirusa SARS-CoV-2, blokując
krytyczny etap procesu prowadzącego
do zakażenia ludzkich komórek.
Związki, o których mowa, to kwas
kannabigerolowy (CBGA) i kwas kannabidiolowy (CBDA), a białko kolca
jest tym samym celem, co w przypadku
szczepionek przeciwko COVID-19
i terapii przeciwciałami. W przypadku
leku celem, na który działa, może być
dowolna cząsteczka, która ma kluczowe znaczenie dla procesu krytycznego
dla przebiegu choroby, co oznacza, że
jego przerwanie może powstrzymać
infekcję lub progresję choroby.
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„Te kwasy kannabinoidowe obficie występują w konopiach i w wielu
ekstraktach z konopi – powiedział
van Breemen. – Nie są to substancje
kontrolowane, takie jak THC, psychoaktywny składnik marihuany, i mają
dobry profil bezpieczeństwa u ludzi.
Nasze badania wykazały, że związki
konopi były równie skuteczne przeciwko wariantom SARS-CoV-2, w tym
wariantowi B.1.1.7 , który po raz pierwszy wykryto w Wielkiej Brytanii, oraz
wariantowi B.1.351, po raz pierwszy
wykryty w Afryce Południowej.”
Te dwa warianty są również znane
odpowiednio jako wariant alfa i beta.
Wirus SARS-CoV-2, charakteryzujący się podobnymi do korony
słonecznej kolcami na zewnętrznej
powierzchni, zawiera nici RNA, które kodują jego cztery główne białka
strukturalne – wypustkę, otoczkę,
błonę i nukleokapsyd – a także 16
białek niestrukturalnych i kilka białek
dodatkowych.
„Każda część cyklu infekcji i replikacji jest potencjalnym celem interwencji przeciwwirusowej, a połączenie
domeny wiążącej receptor białka kolca
z receptorem powierzchni ludzkiej
komórki ACE2 jest krytycznym etapem
tego cyklu” – powiedział van Breemen.
„Oznacza to, że inhibitory wnikania
do komórek, takie jak kwasy z konopi,
mogą być stosowane do zapobiegania
infekcji SARS-CoV-2, a także do skracania infekcji poprzez zapobieganie
infekowaniu ludzkich komórek przez
cząsteczki wirusa. do enzymu ACE2,
który występuje obficie na zewnętrznej
błonie komórek śródbłonka w płucach
i innych narządach” – dodał.
Jak zauważył, stosowanie związków blokujących interakcję wirus-receptor sprawdziło się w przypadku
pacjentów z innymi infekcjami wirusowymi, w tym z HIV-1 i zapaleniem
wątroby.
Testy laboratoryjne wykazały, że
kwasy kannabigerolowy i kannabidiolowy zapobiegały infekcji ludzkich komórek nabłonka przez białko wypustek
koronawirusa i przedostawaniu się
SARS-CoV-2 do komórek.
„Te związki można przyjmować doustnie i mają długą historię bezpiecznego stosowania u ludzi – powiedział
van Breemen. – Mogą zapobiegać,
a także leczyć infekcje SARS-CoV-2.

CBDA i CBGA są produkowane przez
konopie jako prekursory CBD i CBG,
które są znane wielu konsumentom.
Różnią się jednak od kwasów i nie są
zawarte w produktach z konopi.”
Van Breemen wyjaśnia, że spektrometria masowa z selekcją powinowactwa, którą skraca do AS-MS,
obejmuje inkubację celu leku, takiego
jak białko szczytowe SARS-CoV-2,
z mieszaniną możliwych ligandów –
rzeczy, które mogą się z nim wiązać
– takich jak ekstrakt botaniczny, w tym
przypadku ekstrakt z konopi.
Kompleksy ligand-receptor są
następnie filtrowane z niewiążących
cząsteczek przy użyciu jednej z kilku
metod.
„Zidentyfikowaliśmy kilka ligandów
kannabinoidowych i uszeregowaliśmy
je według powinowactwa do białka
kolca – powiedział van Breemen. Dwa kannabinoidy o najwyższym powinowactwie do białka kolca to CBDA
i CGBA i potwierdzono, że blokują
infekcję.”
„Jednym z głównych problemów
pandemii jest rozprzestrzenianie się
wariantów, których jest wiele, a B.1.1.7
i B.1.351 należą do najbardziej rozpowszechnionych i niepokojących”
– dodał. - Warianty te są dobrze znane z unikania przeciwciał przeciwko
SARS-CoV-2, co jest niepokojące,
biorąc pod uwagę, że obecne strategie
szczepień opierają się na białku kolca
jako antygenie. Nasze dane pokazują,
że CBDA i CBGA są skuteczne przeciwko tym dwóm wariantom i mamy
nadzieję, że trend rozszerzy się na
inne istniejące i przyszłe warianty.“
Van Breemen zaznaczył, że oporne warianty mogą nadal powstawać
w związku z powszechnym stosowaniem kannabinoidów, ale połączenie
szczepień i leczenia CBDA/CBGA powinno stworzyć znacznie trudniejsze
środowisko dla SARS-CoV-2.
„Nasze wcześniejsze badania
donosiły o odkryciu innego związku
(z lukrecji), który również wiąże się
z białkiem kolca” – powiedział. „Jednak nie przetestowaliśmy jeszcze
tego związku, likochalkonu A, pod
kątem aktywności przeciwko żywemu
wirusowi. Potrzebujemy na to nowego
finansowania” – dodał. (PAP)

27

Specjalizacje
sesja wiosenna 2021 r.
anestezjologia
i intensywna terapia
Kamil Pilecki
kardiologia
Michał Wróblewski
stomatologia zachowawcza
z endodoncją
Agnieszka Biskupek-Wanot
Maciej Raczyński
otorynolaryngologia
Aleksandra Ślęzak

sesja jesienna 2021 r.
choroby wewnętrzne
Radosław Maciołek
kardiologia
Łukasz Kaczor
Jakub Lizura
radiologia
i diagnostyka obrazowa
Bartosz Kokoszka

sesja wiosenna 2022 r.
choroby płuc
Justyna Bik
Marta Krawczyk
epidemiologia

Non omnis moriar

POŻEGNANIE
Anna Szecówka-Książczak
(1943 – 2021)
Z żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas
na zawsze lek. med. Anna Szecówka-Książczak,
lekarz pediatra. Małym pacjentom i ich rodzicom
służyła swoją wiedzą i troskliwą opieką w palcówkach w Opolu, Częstochowie, Poczesnej, Poraju
i Blachowni.
Anna Szecówka urodziła się 14
czerwca 1943 r. w Choroniu w powiecie myszkowskim. Do szkoły
podstawowej uczęszczała w Poraju,
a następnie kontynuowała naukę w IV
Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie,
gdzie zdała maturę w 1962 r. W tym
samym roku rozpoczęła studia na
Wydziale Stomatologicznym Akademii
Medycznej w Zabrzu-Rokitnicy. Kilka
lat później postanowiła zmienić kierunek przyszłej specjalizacji i w 1965 r.
przeniosła się do Akademii Medycznej
w Warszawie, gdzie studiowała na
Oddziale Pediatrycznym Wydziału Lekarskiego. Studia ukończyła w 1968 r.,
uzyskując 5 lipca 1968 r. tytuł lekarza
medycyny.
Po otrzymaniu dyplomu została
skierowana do pracy w Opolu, gdzie
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Karola Miarki rozpoczęła
15 października 1968 r. staż podyplomowy. Po jego zakończeniu podjęła
pracę na Oddziale Dziecięcym tego
szpitala i tam, w 1975 r., uzyskała
I stopień specjalizacji w dziedzinie
pediatrii.
W Opolu pracowała do 1976 r.
Następnie przeniosła się do Częstochowy, gdzie została zatrudniona na
Oddziale Dziecięcym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. prof. dr.
Władysława Orłowskiego, nazywanym
popularnie – szpitalem na Tysiącleciu,
gdzie pracowała do 1981 r. Po odejściu

ze szpitala została zatrudniona w Poradni Dziecięcej w Gminnym Zespole
Ośrodków Zdrowia w Poczesnej. Tam
pracowała przez 17 lat do 1998 r.
W tym czasie podejmowała również
dyżury na Oddziale Noworodków
w szpitalu w Blachowni. W ostatnich
latach pracowała w Ośrodku Zdrowia
w Poraju. Zmarła 2 listopada 2021 r.
w szpitalu w Myszkowie.
Była osobą skromną i życzliwą, pełną empatii dla dzieci i rodziców, rozumiejącą, że dziecko jest największym
skarbem każdej rodziny. Zawsze miała
czas, by cierpliwie odpowiadać na
pytania, wyjaśniać wątpliwości i służyć
pomocą. Ponieważ jednocześnie była
osobą kompetentną i zorganizowaną,
we wszystkich placówkach, w których
pracowała była lubiana i szanowna.
Najcenniejszą nagrodą dla śp. Pani
Doktor był zawsze uśmiech i powrót
do zdrowia małego pacjenta.
We wspomnieniach córki pozostała jako wspaniała matka, a zarazem
lekarka, której pasją było zdobywanie
nowej wiedzy medycznej i związane
z tym wyjazdy na szkolenia i konferencje, jako ktoś, kto po prostu kochał
ludzi.
Żegnamy doktor Annę Szecówkę
z głębokim żalem, ale pamiętamy, jak
wielu rodzicom pomogła, by ich dzieci
stopniowo dorastając i dojrzewając,
wyrosły na zdrowych i mądrych dorosłych.
lek. Barbara Kujawska

Drogiej Koleżance
dr Teresie Stanisławskiej

Andrzej Lisiecki
Gratulujemy!

wyrazy głebokiego współczucia z powodu śmierci

Syna Krzysztofa
składają
Lekarze Dermatolodzy
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Non omnis moriar

NIE ŻYJE DYREKTOR MAREK GRZYB
Z głębokim smutkiem
i żalem zawiadamiamy, że 15
kwietnia 2022 roku, w wieku
66 lat odszedł na wieczny
dyżur lekarz medycyny Marek Grzyb – nasz przyjaciel,
kolega, przełożony, serdeczny i ciepły człowiek.
Marek Grzyb urodził się
18 sierpnia 1955 roku w Blachowni. Ukończył Śląską
Akademię Medyczną w Katowicach w 1981 roku. Był
lekarzem Ośrodków Zdrowia w Popowie, Cykarzewie, Kłobucku, Dyrektorem
Ośrodka Terapii Uzależnień
w Parzymiechach od 1993 roku, od 2011 Prezesem Ośrodka
Terapii Uzależnień spółka z ograniczoną odpowiedzialności
w Parzymiechach, lekarzem specjalistą psychiatrii, specjalistą psychoterapii uzależnień, psychoterapeutą PTPSR.
Założycielem i prezesem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Podmiotów Leczenia Uzależnień, Superwizorem
Akredytacyjnym PARPA, członkiem Związku Pracodawców
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, członkiem
Śląskiego Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej, członkiem Zespołu ds. reformy leczenia uzależnień przy Ministrze
Zdrowia, Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, biegłym sądowym
w zakresie uzależnienia od alkoholu, wieloletnim członkiem
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Częstochowie.
Marek Grzyb przez wiele lat zaangażowany był w pracę
samorządu lekarskiego. Od niemal trzydziestu lat był dyrek-

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr. n. med.

Marka Ludwika
Grabowskiego
lekarza, nauczyciela, polityka,
wiceministra zdrowia w latach 2006-2007.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
w Częstochowie
składa
Mariusz Malicki
Prezes ORL

Nr 1/2 (89/90) 2022

torem Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu w Parzymiechach, gdzie przez pracowników i kolegów zostanie
zapamiętany jako wyjątkowy Człowiek, Prezes, Dyrektor
i oddany całym sercem swojej pracy – Lekarz. Przez wiele
lat sprawował funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, a także pełnomocnika do
spraw zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby
Lekarskiej w Częstochowie.
Można odejść na zawsze, by stale być blisko
(ks. J. Twardowski)
W głębokim smutku żegnamy wieloletniego
Dyrektora Ośrodka
lek. med.

Marka Grzyba

Wyjątkowego Prezesa, Dyrektora, Lekarza,
wspaniałego człowieka
oddanego całym sercem swojej pracy.
Zawsze niosącego światełko radości
i umiłowania świata.
Takiego Go zapamiętamy...
Pracownicy
Ośrodka Terapii Uzależnień Sp.z o.o.
w Parzymiechach

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr.

Marka Grzyba

wieloletniego zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej,
oraz pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy
i lekarzy dentystów,
zaangażowanego w pracę samorządu lekarskiego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie,
dobrego lekarza i serdecznego kolegi.
Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
składają
Mariusz Malicki
Prezes ORL
oraz
Janusz Kapustecki
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
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OGŁOSZENIA

Autonomiczna Lekarska Kasa
Wzajemnej Pomocy
w Katowicach
ul. Lompy 14, pokój 411
40-955 Katowice
tel./fax 32 73-13-416
www.kasalekarska.katowice.pl







Oferujemy pożyczki do wysokości
30.000 zł przy minimalnych kosztach
manipulacyjnych – tylko 5 %!
Spłata pożyczki do 24 miesięcy.
Dla stałych członków naszej Kasy
proponujemy też inne formy pomocy.
Od 1.01.2020 r. wpisowe – 10 zł
miesięczna składka – 10 zł

Szczegółowe informacje, w tym RODO, na stronie:
www.kasalekarska.katowice.pl

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług !
NZOZ Przychodnia Lekarska EUROMED
Częstochowa, ul. Wielkoborska 37/41 zatrudni lekarza
do pracy w POZ. Tel. 600785247.
Zatrudnię lekarza do pracy w POZ w Olsztynie k. Częstochowy. Dobre warunki płacowe, możliwość skorzystania
z mieszkania namiejscu. Praca na etat, kontrakt lub umowę
- zlecenie. Kontakt: 785 579 197; 34/ 32 86 033
Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie poszukuje do pracy:
– koordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz
lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych do
pracy w tym oddziale;
– koordynatora Oddziału Pediatrycznego oraz lekarzy
specjalistów w dziedzinie pediatrii do pracy w ww. oddziale.

WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKÓW LKP
Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej
przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi
zawiadamia, że Walne Zgromadzenie
Członków LKP odbędzie się 27 września 2022 r.
o godz. 15:00 (I termin), o godz. 15:15 (II termin).

KOMUNIKAT
W SPRAWIE SKŁADEK
CZŁONKOWSKICH
Uprzejmie prosimy członków Okręgowej Izby Lekarskiej
o terminowe uiszczanie składek członkowskich. Terminowa
zapłata składek w ustalonej wysokości należy do podstawowych obowiązków członków samorządu lekarskiego,
wynikających z ustawy o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1342).
Wysokość składki nie została zmieniona od 1 stycznia
2015 r. i obowiązuje miesięczna stawka składki członkowskiej w wysokości 60 zł płatna do ostatniego dnia miesiąca,
za który jest należna. Wpłaty można dokonywać przelewem
na rachunek bankowy 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
lub gotówką w kasie izby.
Opłata za wystawienie i wysłanie wezwania do zapłaty
zaległych składek członkowskich wynosi obecnie 13 zł. Ponadto informujemy, że od zaległych składek członkowskich
naliczane będą odsetki.

Miejscem zgromadzenia będzie siedziba OIL
w Łodzi przy ul. Czerwonej 3.
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OKRĘGOWA IZBA LEKARSKA
W CZĘSTOCHOWIE

Organy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
Okręgowa Rada Lekarska
lek. Grażyna Adamkiewicz
lek. Lidia Adrianowicz
lek. Mariusz Malicki – prezes
lek. Małgorzata Barańska
lek. Zbigniew Brzezin – wiceprezes
lek. Elżbieta Foremna
lek. dent. Piotr Zygmunt Janik –
lek. dent. Anna Kapustecka
wiceprezes ds. lekarzy dent.
lek. Dariusz Kopczyński
lek. Grzegorz Zieliński – sekretarz
lek. Hanna Kupczak
dr n. med. Małgorzata Klimza –
lek. dent. Dorota Małanij
zastępca sekretarza
lek. Ewa Mazur
lek. Romuald Górniak – skarbnik
dr n. med. Krzysztof Muskalski
dr n. med. Beata Jakubiec-Bartnik
lek. Stefan Pawłowski
– członek Prezydium
lek. Pojda Jarosław
lek. dent. Urszula Kołodzińska –
lek. Sławomir Strzelczyk
członek Prezydium
lek. dent. Zofia Zommer
Prezydium ORL:

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialnści Zawodowej
dr n. med. Janusz Kapustecki
Zastępcy
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
lek. Marek Mikołajczyk
– I zastępca OROZ
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
– II zastępca OROZ
lek. dent. Romuald Adamek
lek. Krzysztof Adrianowicz
lek. dent. Maciej Bilski
lek. Przemysław Chłądzyński
lek. Marek Grzyb
lek. Piotr Jakubowski
lek. Agnieszka Janic
lek. Elżbieta Janusik

Dyżury osób funkcyjnych w biurze
Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5
Prezes ORL
Mariusz Malicki
Wiceprezes ORL
Piotr Zygmunt Janik
Sekretarz ORL
Grzegorz Zieliński
Zastępca sekretarza ORL
Małgorzata Klimza
Skarbnik ORL
Romuald Górniak

Delegaci na Krajowy
Zjazd Lekarzy
lek. Zbigniew Brzezin
lek. Romuald Górniak
lek. dent. Piotr Zygmunt Janik
lek. Małgorzata Klimza
lek. dent. Urszula Kołodzińska
lek. Mariusz Malicki
Okręgowa Komisja
Rewizyjna
lek. dent. Ewa Brewczyńska
lek. Małgorzata Lemańska
lek. Marian Sikora
lek. Jadwiga Sojda
lek. Jolanta Zybura
Rzecznik Praw Lekarzy
lek. Zbigniew Brzezin
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lek. Jerzy Kuźnik
lek. dent. Joanna
Lemańska-Tkaczyńska
lek. Agnieszka Mendakiewicz
lek. dent. Elżbieta Noszkowska
lek. Piotr Ogrodniczak
lek. Ryszard Olejnik
lek. Marta Stachowska
lek. Leszek Sułkowski
lek. Krzysztof Wolnik
lek. Monika Wolnowska
lek. dent. Małgorzata Zalasińska
Okręgowa Komisja
Wyborcza
lek. Grzegorz Zieliński
– przewodniczący
lek. dent. Maciej Bilski
lek. Romuald Górniak
lek. Małgorzata Klimza
lek. Marek Mikołajczyk
lek. Jacek Mizerski
lek. Jarosław Pojda
lek. dent. Danuta Sobkiewicz
lek. Jadwiga Sojda
lek. Krzysztof Szmaciarski
Mediator
lek. Sławomir Strzelczyk
Pełnomocnik ds. zdrowia lekarzy
i lekarzy dentystów
lek. Marek Grzyb

środa: 10:00 - 11:00
piątek 10:00 - 12:00
wtorek 11:00 -14:00
środa 10:00 - 13:00

Biuro Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej czynne:
wtorek – czwartek 8.00 - 15.30
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Janusz Kapustecki
Kancelaria Okręgowego Sądu Lekarskiego czynna:
poniedziałek – piątek 8.00 - 15.30
Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego
lek. Piotr Oleksik

lek. dent. Monika Jędrycha-Kowalik
lek. dent. Katarzyna Klimala
lek. Jacek Kret
lek. Jacek Maćkowiak
lek. Włodzimierz Mierzwa
lek. Jacek Mizerski
lek. Anita Oleksik
lek. Marta Rakowska
lek. Krzysztof Szmaciarski
lek. Monika Wiktor
lek. Zbigniew Zatoński

Okręgowy Sąd Lekarski
lek. Piotr Oleksik – przewodniczący
lek. Dariusz Czekaj – I zastępca
przewodniczacego
lek. dent. Lesław Rudziński
– II zastępca przewodniczącego
lek. Maciej Borkowski
lek. Wojciech Debudaj
lek. dent. Bożena Drabek
lek. Zbigniew Jabłonka
lek. Zofia Jastrzębska
lek. Dorota Kaim-Hagar
lek. Tomasz Klimza
lek. Robert Koper

środa, po tel. uzgodnieniu
piątek: 10:00 - 12:00

BIURO OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ
42-200 Częstochowa, ul. gen. J. Zajączka 5
tel.: (34) 368-18-88
www.oilczestochowa.pl;
e-mail: czestochowa@hipokrates.org
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku: 8.00-15.30
Biuro czynne: od 8.00

Spis telefonów wewnętrznych:
100
130
110
210

SEKRETARIAT
KIEROWNIK BIURA
REJESTR
RZECZNIK

140
150
300

KSIĘGOWOŚĆ
STAŻE
UBEZPIECZENIE
FAKS

Uwaga ! Rachunek bankowy
MBank S.A. Oddział Częstochowa
numer konta 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001
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