Sprawozdanie z działalności
Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej
za rok 2015
Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej działa na podstawie art. 29 ustawy z dnia 5
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.
464) Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r.w sprawie
szczegółowych zasad powoływania i finansowania, oraz trybu działania Komisji
Bioetycznych (Dz.U.47 poz.480), ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.), oraz Regulaminu Komisji Bioetycznej
przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2009 r. kierując się Zasadami
Prawidłowego Prowadzenia Badań Klinicznych – GCP- opracowanymi w oparciu o
Deklarację Helsińską.
W 2015 roku Komisja Bioetyczna pracowała w następującym składzie:
- przewodniczący - prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada
- z-ca przewodniczącego - prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek
- członkowie - dr n. med. Jan Cieślicki, dr n. med. Ewa Grzesiak- Kubica,
prof. dr hab. n. med. Antoni Hrycek, dr hab. n. med. Edyta Machura,
prof. dr hab. n. med. Władysław Nasiłowski, prof. dr hab. n. med.
Wanda Romaniuk, dr n. med. Grażyna Sobol-Milejska, dr hab. n. med.
Bożena Szyguła-Jurkiewicz, prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz,
mgr Czesława Brylak-Kozdraś, prof. dr hab. Andrzej Kiepas, dr farm. Izabela
Majewska, ks. mgr Jarosław Wolski.

Funkcjonowanie Komisji Bioetycznej pokrywane było w całości z opłat wnoszonych przez
firmy farmaceutyczne sponsorujące badania.
Do dnia 17 lutego 2015 r. na mocy §10 Rozporządzenia MZiOS z dnia 11 maja 1999 r.,
zgodnie z Uchwałą Nr 49/2013 ORL z dnia 13 listopada 2013 r. za wydanie opinii dotyczącej
projektu badawczego pobierano opłatę w wysokości 6.000 zł.
Za ocenę każdego dodatkowego ośrodka biorącego udział w wieloośrodkowym badaniu,
w przypadku, gdy Komisja Bioetyczna przy ŚIL była Komisją właściwą dla koordynatora
eksperymentu medycznego, pobierano zryczałtowaną opłatę w wysokości 500 zł plus kwotę
uzgodnioną z lokalną komisją bioetyczną, i ta kwota była przekazywana do okręgowej izby
lekarskiej właściwej terytorialnie dla dodatkowego ośrodka biorącego udział w badaniu.
Za ocenę każdego dodatkowego ośrodka biorącego udział w wieloośrodkowym badaniu,
w przypadku gdy Komisja Bioetyczna przy ŚIL była Komisją lokalną dla koordynatora
eksperymentu medycznego, pobierano opłatę w wysokości 1.500 zł.

Ponadto, za wydanie opinii dotyczącej poprawek o charakterze merytorycznym
wymagających akceptacji Komisji Bioetycznej pobierano opłatę w wysokości 1.000 zł.
W stosunku do badań zgłaszanych jako tematy rozpraw na stopień doktora nauk medycznych
oraz w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach, Prezydium Okręgowej Rady
Lekarskiej odstępowało od pobierania opłaty za wydanie opinii, pobierając jedynie opłatę
rejestracyjną w wysokości 7 zł 32gr.

W celu uporządkowania rozliczeń finansowych między komisjami bioetycznymi z dniem 8
lutego 2015 r. wprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr 5/2015 ORL z dnia 18 lutego 2015 r.
nowe zasady rozliczeń finansowych.
Za wydanie opinii dotyczącej projektu badawczego pobierano opłatę w wysokości 8.000 zł.
Opłata za wydanie opinii o projekcie wieloośrodkowego eksperymentu medycznego zależna
była do liczby ośrodków lub badaczy, którzy brali udział w eksperymencie medycznym
i wynosiła od 9.000 zł przy udziale 1 lokalnego ośrodka/badacza, maksymalnie do 18.000 zł
przy udziale 10 i więcej lokalnych ośrodków/badaczy.
Za wydanie opinii dotyczącej poprawek o charakterze merytorycznym wymagających
akceptacji Komisji Bioetycznej pobierano opłatę w wysokości 1.000 zł.
Na wniosek członka ŚIL, przeprowadzającego eksperyment medyczny będący elementem
jego indywidualnego rozwoju naukowego pobierano opłatę w wysokości 200 zł.
Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach w 28 projektach
badawczych na 50 zgłoszonych, na wniosek sponsora pełniła rolę Komisji Centralnej
z wyznaczonym koordynatorem krajowym wywodzącym się ze Śląskiej Izby Lekarskiej.

W 2015 roku Komisja Bioetyczna przy Śląskiej Izbie Lekarskiej odbyła 17 posiedzeń
podczas których zaopiniowała:
- 50 projektów badawczych
- 208 ośrodków badawczych i badaczy z całego kraju koordynowanych przez badaczy z ŚIL;
- 216 ośrodków badawczych i badaczy koordynowanych przez badaczy z innych ośrodków;
- 194 uzupełnień i poprawek w dokumentacji badań.

W jednym przypadku pozytywna opinia była uwarunkowana wprowadzeniem istotnych
zmian do projektu. Po wprowadzeniu poprawek do projektu, Komisja ponownie na kolejnym
posiedzeniu oceniła wprowadzone zmiany wydając ostateczną pozytywną uchwałę
bezwarunkową.
Jeden projekt badawczy został zaopiniowany negatywnie. Jeden projekt został rozpatrzony,
ale oddalony, gdyż Komisja Bioetyczna ŚIL nie była właściwą komisją do rozpatrzenia
złożonego wniosku.

W trzech przypadkach, po zapoznaniu się z dokumentacją, Komisja Bioetyczna uznała,
że przedstawiony projekt nie jest eksperymentem medycznym i nie wymaga zgody Komisji.
Od decyzji Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej w 2015 roku nie wniesiono
żadnego odwołania.
W 11 przypadkach na wniosek lekarza-badacza, którego projekt badawczy był elementem
jego rozwoju naukowego, w tym tematem rozprawy doktorskiej lub habilitacyjnej,
za wydanie opinii pobrano tzw. opłatę rejestracyjną.

Każdy projekt badawczy był oceniany przez recenzenta powołanego ze składu Komisji
Bioetycznej.

W trakcie realizacji projektów badawczych, kierownicy tematów i przedstawiciele firm
sponsorujących zgłaszali do Komisji Bioetycznej zdarzenia niepożądane, które nie wpłynęły
na przebieg badań.

Przewodniczący
Komisji Bioetycznej
prof. dr hab. n. med. Krystyn Sosada

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI DS. INFORMACJI, BIP I STRONY INTERNETOWEJ
ZA ROK 2015
Swoje cele i zadania Komisja ds. Informacji, BIP i Strony Internetowej realizowała poprzez:
- comiesięczne wydawanie pisma informacyjnego „Pro Medico” - nadzorowanego przez
redaktora naczelnego Kol. Żywisława Mendla, („Pro Medico” ukazuje się także na stronie
internetowej w wersji poszerzonej w stosunku do wydania „papierowego” w postaci tzw.
flippingbook’a),
- prowadzenie strony internetowej Izby, gdzie w okresie sprawozdawczym zamieszczono
m.in. 326 informacji w zakładce Aktualności - realizuje redaktor strony Kol. Rafał
Kiełkowski,
- newsletter, który w okresie sprawozdawczym wysłany był 56 razy - realizuje redaktor
strony internetowej Kol. Rafał Kiełkowski,
- prowadzenie strony Izby na portalu Facebook, która ma obecnie ponad 1820 „polubień”realizuje Komisja ds. Młodych Lekarzy – Kol. Karolina Kołodziejczyk,

- aktualizację BIP - nadzoruje redaktor strony internetowej ŚIL oraz Sekretarz ORL.

Przewodniczący
Komisji ds. Informacji,
BIP i Strony Internetowej
dr Andrzej Postek

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Emerytów i Rencistów
za rok 2015

W roku 2015 odbyło się sześć spotkań roboczo - organizacyjnych, w przebiegu których
Komisja omawiała sprawy bieżące. Spotkania odbywały się co dwa miesiące w budynku ŚIL
ze znaczącą frekwencją uczestników Komisji.

Na spotkaniach Komisji w roku 2015 omawiano następujące zagadnienia:
1) Sprawy bieżące i organizacyjne.
2) Ponownie postanowiono uaktualnić spis Kol. Kol. Lekarzy Seniorów z delegatur

ŚIL zaawansowanych wiekiem i samotnych, którzy wymagają wsparcia
wszelkiego rodzaju.
3) Kontynuowano wręczanie listów gratulacyjnych oraz gratyfikacji finansowych lekarzom
seniorom, którzy ukończyli 85 rok życia. Wcześniej honorowano w ten sposób 90-letnich
Jubilatów.
4) W dalszym ciągu informowano Kol. Kol. Lekarzy Seniorów o możliwości
otrzymywania porad prawnych u radców prawnych ŚIL, korzystania z pomocy Fundacji
"Lekarzom Seniorom" oraz z zapomóg losowych i pożyczek w Komisji SocjalnoBytowej.
5) Wiosną zorganizowane zostało towarzyskie spotkanie Lekarzy Seniorów w
Katowicach Ligocie z inicjatywy Pani dr Weroniki Siwiec w celu zintegrowania
środowiska lekarskiego w tej dzielnicy Katowic. Spotkanie to odbyło się w
koleżeńskiej atmosferze ku zadowoleniu licznie przybyłych Kol. Kol. Lekarzy
Seniorów, którzy wyrazili chęć powtarzania tego typu imprez. Potwierdza to nasze
założenia integracyjne, świadczące o istnieniu takich potrzeb. Podziękowania należy
skierować do Pana dr. Wrześniewskiego, dyrektora tamtejszej wielospecjalistycznej
przychodni "Epione", który z życzliwością udostępnił lokal na to spotkanie oraz
zaproponował możliwość korzystania z niego przy każdej następnej okazji tego typu.
Podobne spotkanie odbyło się ponownie w okresie przed Bożym Narodzeniem i cieszyło
się równie wysoką frekwencją. Końcem roku 2015 zaproponowano utworzenie w
Katowicach Ligocie Klubu Lekarza Seniora za aprobatą Pana Prezesa oraz ORL. Realizacja
planu przewidywana jest na rok 2016.

6) Zaplanowane wycieczki - krajowa i zagraniczna - zgodnie z planem zostały zrealizowane w

maju i wrześniu.
7) We wrześniu odbył się również uprzednio zaplanowany siedmiodniowy wyjazd
rekreacyjno-integracyjny w Brennej dla Kol. Kol. Lekarzy Seniorów zaawansowanych
wiekiem i niezdolnych do uczestniczenia w wycieczkach autokarowych. Pomysł
zorganizowania tego typu wypoczynku był pomysłem udanym, gdyż był połączony z
zabiegami rehabilitacyjnymi (gimnastyka, basen, możliwość korzystania z jacuzzi, sauny i
groty solnej). W czasie turnusu nastąpiła inauguracja zajęć Lekarskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z wykładami popularno-naukowymi, które cieszyły się wielkim
zainteresowaniem uczestników i zakończyły się panelem dyskusyjnym. Certyfikaty
uczestnictwa wręczył osobiście Prezes ORL dr Jacek Kozakiewicz na uroczystym
spotkaniu, połączonym ze śpiewem i muzyką, trwającym do późnych godzin
wieczornych.
8) Odbyły się także dwa spotkania świąteczne - wielkanocne i bożonarodzeniowe,
które jak zawsze radowały serca, wywoływały wspomnienia, refleksje, a także wiele
wzruszeń.
W większości spotkań Komisji uczestniczył zapraszany Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, co
odbieramy jako gest wielkiego zainteresowania i szacunku z Jego strony.
Dziękujemy także serdecznie za wspieranie naszych działań Pani Dyrektor Biura ŚIL Wandzie
Galwas-Prasałek oraz pracującym w nim: Pani Katarzynie Fulbiszewskiej, Pani Bognie
Blecharz oraz Pani Katarzynie Majchrzak.

Irena Utrata
Przewodnicząca Komisji
d/s Emerytów i Rencistów

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Etyki Lekarskiej
w roku 2015

Komisja działała w składzie:
Przewodniczący Komisji Jarosław Markowski
Z-ca Przewodniczącego Jacek Gawron
Sekretarz Gabriela Muś
Członkowie: Maria Brzezińska-Musioł, Mariusz Byrski, Monika Bajor, Ilona Cebula-Byrska,
Wojciech Drozd, Jan Hliniak, Danuta Korniak, Jan Kłopotowski, Rafał Leszczyński, Andrzej
Muras, Krzysztof Nitecki, Olga Olechnowicz, Krzysztof Siemianowicz, Elżbieta Smętek,

Krzysztof Szczechowski, Urszula Urbanowicz, Stanisław Wencelis, Wanda WęglarzyKowalczyk i Urszula Zimoń.
W 2015r. odbyło się 9 posiedzeń, w tym w dn. 3.10.2015r. posiedzenie Komisji połączone
z Konferencją pt: „Uzależnienia jako problem społeczny, etyczny, diagnostyczny i leczniczy”
oraz w dn. 6-8.11.2015r szkoleniowe posiedzenie wyjazdowe Komisji.
W działalności w 2015r., kontynuując plan pracy z poprzedniego roku, Komisja realizowała
następujące kierunki działania:
1/ Analiza i opracowanie aktualnych problemów moralno-etycznych środowiska lekarskiego
a. Tematy podejmowane na wniosek lub we współpracy z organami Izby bądź innymi
gremiami lekarskimi
- Jako kontynuację podjętej w 2014r. współpracy z Kol. Dorotą Rzepniewską,
Pełnomocnikiem ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów, Komisja wspólnie z
Pełnomocnikiem oraz Okręgową Radą Lekarską w dniu 3.10.2015r. zorganizowała
Konferencję pt. „Uzależnienia jako problem społeczny, etyczny, diagnostyczny i leczniczy”.
Konferencja cieszyła się szerokim zainteresowaniem, także przedstawicieli innych Izb, oraz
innych środowisk związanych z terapią uzależnień.
- Przewodniczący Komisji przedstawił prezentację inaugurującą niezwykle ciekawą i ważną
Konferencję pt. "Dehumanizacja medycyny", zorganizowaną z inicjatywy Prezesa Okręgowej
Rady Lekarskiej. Konferencja zgromadziła licznych uczestników, także spoza środowiska
medycznego, ukazując istotne pułapki współczesnej medycyny. Podejmowanie ważkich
problemów oraz szeroki oddźwięk konferencji stały się inspiracją do planów jej kontynuacji.
- Przewodniczący Komisji wygłosił krótki wykład nt. etyki permanentnej podczas kolejnej już
edycji Śląskiej Konferencji Medyczno-Prawnej, organizowanej wspólnie przez doktorantów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doktorantów Wydziału Prawa Uniwersytetu
Śląskiego.
b. Tematy podejmowane przez Komisję na wniosek jej członków
W szczególności spotkanie wyjazdowe Komisji miało charakter szkoleniowy. Poruszono
kilka ważnych wątków w kontekście ich znaczenia dla etyki lekarskiej. Omówiono
następujące tematy:
1. Czy kryzys medycyny opartej na faktach (EBM)?
2. Klauzula sumienia-stan aktualny po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dn.7.10.2015 r.
3. Czy Ustawa o zdrowiu publicznym i Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 rodzą
nowe zobowiązania moralne dla lekarzy?
4. Bioetyczne granice transplantologii.
2/ Sprawozdania i relacje z konferencji oraz innych spotkań, dotyczących etyki lekarskiej,
w których uczestniczyli członkowie Komisji

a. II Śląska Konferencja Medyczno-Prawna
b. Konferencja- Tajemnica lekarska – Co i komu lekarz może powiedzieć.
3/ Prowadzenie działalności edukacyjnej z zakresu etyki lekarskiej
Realizacja tego zadania zawiera się zasadniczo w prowadzeniu stażu podyplomowego
z zakresu bioetyki.
4/ Opiniowanie spraw przekazanych przez Prezydium ORL lub przez OROZ
a. omówienie sprawy dotyczącej zamieszczania określonych treści na blankietach
informacyjnych nt. dawkowania leków. Sprawa stała się przyczynkiem do wspólnego zajęcia
się tematem przez naszą Izbę oraz Śląską Izbę Aptekarską;
b. omówienie kilku spraw odnoszących się do zagadnienia reklamy, niedopuszczalnej
z punktu widzenia etyki lekarskiej, z przyjęciem odpowiednich stanowisk;
c. omówienie problemu granicy działalności lekarzy na forach internetowych,
w szczególności zagadnienia dotyczącego rozróżnienia działalności edukacyjnej od udzielania
konkretnych porad konkretnym pacjentom.
d. Problem oceny wypowiedzi lekarzy pełniących funkcje publiczne stał się na tyle ważki, że
Prezydium ORL zadecydowało o zorganizowaniu na ten temat panelu dyskusyjnego z
udziałem środowisk prawniczych, który odbył się w dn.13.01.2016r.
e. W związku wyrokiem TK z dn.7.10.2015r., dotyczącego tzw. "klauzuli sumienia",
Prezydium NRL zobowiązało Komisję ds. Etyki Lekarskiej NRL do rozważenia, czy nie
zachodzi potrzeba wprowadzenia określonych zmian do Kodeksu Etyki Lekarskiej. Nasza
Komisja ds. Etyki Lekarskiej bierze żywy udział w pracach, inspirowanych przez Komisję
Etyki Lekarskiej NRL zarówno w trakcie jej obrad - w osobach Kol. Jacka Kozakiewicza,
Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Kol. Jarosława Markowskiego, Przewodniczącego
Komisji ds. Etyki Lekarskiej ORL oraz Kol. Gabrieli Muś, członka Komisji Etyki Lekarskiej
NRL, sekretarza naszej Komisji, jak i w szerokiej dyskusji, toczącej się z wykorzystaniem
drogi elektronicznej.
Rok 2015 już tradycyjnie zakończono spotkaniem opłatkowym z udziałem zaproszonych
gości – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Jacka Kozakiewicza oraz Pełnomocnika ds.
Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów Doroty Rzepniewskiej. Spotkanie to stało się okazją
do prowadzonego w odświętnej atmosferze podsumowania pracy w roku 2015 oraz planów na
kolejny rok, w tym, z inspiracji Pana Prezesa, omówienia planów dotyczących organizacji
kolejnych konferencji i spotkań szkoleniowych, dotyczących trudnych problemów w praktyce
lekarskiej.

Przewodniczący
Komisji ds. Etyki Lekarskiej
dr hab. n. med. Jarosław Markowski

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMISJI FINANSOWEJ W 2015 ROKU

Komisja Finansowa obradowała w składzie:
- przewodniczący Jan Cieślicki,
- vice przewodnicząca Anna Glińska
- sekretarz Marek Gmerczyński
- członkowie: Paweł Gruenpeter, Leszek Jagodziński, Maria Janusz, Zygmunt Klosa, Wojciech
Marquardt, Norbert Prudel.

Szczególną uwagę skupiono na omówieniu zagadnień dotyczących budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej:




na wykonaniu za rok 2014
planie na rok 2015
na wykonaniu za 6 miesięcy 2015 r.

Przedmiotem obrad Komisji były również sprawy związane z:













wyjaśnianiem dlaczego środki finansowe przekazane przez Ministerstwo Zdrowia za
wykonanie zadań przejętych od administracji państwowej nie pokrywają poniesionych
wydatków i podjęcie działań prowadzących do ich odzyskania,
oceną efektów zagospodarowania Domu Lekarza Seniora,
inwestowaniem w infrastrukturę Domu Lekarza, w pierwszej kolejności
zagospodarowaniem poziomu „-2” na archiwum Izby
aktualną sytuacją finansową ŚIL i bardzo dobrą ściągalnością składek członkowskich na tle
innych Izb Lekarskich,
koniecznością cyklicznego umieszczenia w „Pro Medico” informacji dotyczącej zmiany
uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie wysokości składki członkowskiej, która
obowiązuje od 1 stycznia 2015r., oraz stałego monitorowania ściągalności składek,
wykorzystaniem środków finansowych przez Delegatury i zwiększenie ich wysokości o 50 % w
2016r.,
oceną projektu nowych miejsc parkingowych na terenie Domu Lekarza,
intensyfikacją kształcenia podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonych
przez Śląską Izbę Lekarską oraz przekazanie środków finansowych na ten cel,
prowadzeniem polityki finansowej, która pozwoli Izbie w różnych formach zwrócić lekarzom
pieniądze pochodzące z ich składek.

Przewodniczący
Komisji Finansowej
Jan Cieślicki

Sprawozdanie z działalności Komisji Historycznej za rok 2015
Komisja Historyczna działała w składzie:
Przewodniczący: Stanisław Mysiak
Członkowie: Krzysztof Brożek, Mieczysław Dziedzic , Jan Grzesik, Andrzej
AndrzejHanuszewski
Januszewski , Lesław
Jóźków, Kazimierz Marek, Jarosław Markowski, Michał Michalski, Norbert Prudel, Jan Rauch,
Krzysztof Siemianowicz, Michał Szwarc, Zygmunt Szwed, Ryszard Wąsik. Uczestnikiem spotkań
komisji był Prezes ORL Jacek Kozakiewicz.
Komisja w 2015 roku obradowała 8 razy. Swoje spotkania organizowała raz w miesiącu, zazwyczaj w
trzecią środę miesiąca.
Komisja w swojej rocznej działalności uczestniczyła w pracach dotyczących opublikowania
monografii poświęconej dr n. med. Krzysztofowi Brożkowi. Będzie to kolejna publikacja wydana z
ramach Biblioteki Historycznej ŚIL.
Komisja opracowała i ustaliła treść tablicy pamiątkowej, poświęconej nauczycielom akademickim
pochodzącym z Kresów.
Członkowie

komisji

uczestniczyli

również

w

Międzynarodowej

Konferencji

Medycznej

w Wilnie.
Na jednym z zebrań komisji w ramach cyklu ABC historii medycyny dr J. Rauch wygłosił wykład na
temat prof. T. Ginko na posiedzenie zaproszono dwóch synów Pana Profesora. Uczestniczący w
zebraniu Prezes J. Kozakiewicz zainicjował temat uhonorowania sali szkoleniowej imieniem i
nazwiskiem Pana Profesora i uhonorowanie sali tablicą pamiątkową. Członkowie komisji jednogłośnie
zaakceptowali, by salę szkoleniową 010 Domu Lekarza udekorowanie tablicą pamiątkową i nazwać
imieniem patrona (prof. Tadeusza Ginko).
Komisja prowadzi również rozmowy dotyczące odnawiania i opieki nad grobami zmarłych lekarzy.
Komisja uczestniczy również w sprawach dotyczących powstania infokiosku, w którym będą
sukcesywnie ukazywać się biogramy lekarzy.

Przewodniczący Komisji Historycznej
Stanisław Mysiak

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego ORL
za rok 2015

W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń Komisji, w tym 1 zebranie wyjazdowe
oraz 2 posiedzenia Zespołu ds. Staży Podyplomowych.

Przedstawiciele Komisji byli uczestnikami spotkań i posiedzeń Komisji Kształcenia Naczelnej
Rady Lekarskiej, brali również udział w postępowaniu kwalifikacyjnym dopuszczającym do
rozpoczęcia specjalizacji oraz w organizacji egzaminu LEK lub LDEK.

W omawianym okresie rozpatrzono 351 podań lekarzy i lekarzy dentystów na staż
podyplomowy, z czego do poszczególnych jednostek skierowano: 268 lekarzy i 83 lekarzy
dentystów.
Zaopiniowano kandydatury koordynatorów staży podyplomowych w poszczególnych
jednostkach stażowych.
Celem zrealizowania przez lekarzy stażystów programu stażu podyplomowego,
zorganizowano szkolenia z zakresu prawa medycznego, orzecznictwa lekarskiego i bioetyki.
Przewodniczący Zespołu ds. Staży Podyplomowych był w stałym kontakcie z urzędnikami
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, celem rozwiązania bieżących
problemów związanych z realizacją staży podyplomowych. Efektem współpracy Zespołu ds.
Staży Podyplomowych i Wydziału Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego jest na bieżąco
aktualizowana lista jednostek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i
lekarzy dentystów.

Z dniem 01.01.2015 r. weszła w życie Uchwała Nr 85/2014 ORL w Katowicach z dn.
17.12.2014 r. na mocy której rozszerzono zakres przyznawanych nagród za uzyskanie tytułu
specjalisty.
Ustanowiono 2 nagrody:
- za uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie podstawowej w kwocie 1200,00 zł;
- za uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie szczegółowej w kwocie 1000,00 zł.
Zgodnie z nową Uchwałą, Komisja pozytywnie zaopiniowała wnioski o nagrodę 280
lekarzy i lekarzy dentystów z czego 157 uzyskało nagrodę w kwocie 1200,00 zł a 123
uzyskało nagrodę w kwocie 1000,00 zł.

Do zadań Komisji należało również opiniowanie i rozpatrywanie wniosków lekarzy,
ubiegających się o skierowanie na przeszkolenie, w związku z ponad pięcioletnią przerwą w
wykonywaniu zawodu. Rozpatrzono wniosek 1 lekarza, który rozważał odbycie przeszkolenia
w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu.

Pozytywnie zaopiniowano 4 wnioski o akceptację przebytego przeszkolenia.

W 2015 r. przyznano1 pożyczkę z funduszu kształcenia na kwotę 10000,00 zł.

Uwzględniając wnioski lekarzy i lekarzy dentystów, Komisja na bieżąco weryfikowała i
zaliczała punkty edukacyjne.

W toku swych prac Komisja przedstawiła propozycję regulaminu nagradzania lekarzy i
lekarzy dentystów, którzy najlepiej zdali LEK lub LDEK.
Spośród członków Komisji wyłoniono również 2 zespoły:
1. zespół ds. weryfikacji tematów e-learning
2. zespół ds. weryfikacji tematów kursów do specjalizacji.
W ciągu 2015 roku Komisja zorganizowała lub współpracowała przy organizacji 129 kursów
oraz konferencji umożliwiających uzyskanie łącznie 580 punktów edukacyjnych. W
szkoleniach wzięło udział 4396 lekarzy i lekarzy dentystów.
Kontynuowano organizację kursów z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej
dorosłych, dzieci oraz stanów nagłych zagrożenia życia, a także kursów praktycznych z
zakresu diagnostyki USG jamy brzusznej i tarczycy.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się, tak jak w roku poprzednim, kursy z zakresu
umiejętności interpersonalnych realizowane zarówno w siedzibie Izby, jak i na terenie
szpitali z obszaru działania Śląskiej Izby Lekarskiej.
Zorganizowano 16 edycji takich kursów poza Izbą.
W 2015r. KKP opiniowała 162 wnioski o wpis na listę podmiotów uprawnionych do
prowadzenia szkolenia podyplomowego.
W związku z pojawiającą się koniecznością zapewnienia dostępności lekarzy, członków ŚIL,
do kursów specjalizacyjnych, rozpoczęto prace nad poszerzeniem oferty kształcenia izby o
kursy wymagane do specjalizacji.
W celu ułatwienia dostępności do szkoleń uruchomiona została na stronie Śląskiej Izby
Lekarskiej platforma e-learningowa. Oferta dostępnych kursów jest stale poszerzana.
Dla podniesienia atrakcyjności szkoleń oraz ich większej interaktywności, z inicjatywy Komisji
zakupiony został system pilotów do testów i głosowań.

Składam podziękowania wszystkim członkom, którzy aktywnie włączyli się w prace Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Dr hab. n. med. Halina Borgiel-Marek

Sprawozdanie
z działalności Komisji ds. Konkursów
za rok 2015
Komisja ds. Konkursów Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
działa pod przewodnictwem dr Janusza Heydy.
W roku 2015 Komisja wytypowała:

-

6 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowiska kierownicze;

-

2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko kierownika oddziału
szpitalnego;

- 23 przedstawicieli do komisji konkursowych na stanowisko naczelnej pielęgniarki
i stanowiska pielęgniarek oddziałowych 34 oddziałów.

Przewodniczący
Komisji ds. Konkursów
Janusz Heyda

Sprawozdanie Komisji ds. Kultury za rok 2015
Komisja ds. Kultury Okręgowej Rady Lekarskiej pracowała w grupie 36 członków,
w ramach trzech grup twórczych: muzycznej, literackiej i plastycznej. Spotkania i warsztaty twórcze
organizowano w każdą drugą środę miesiąca.
Stałymi przedsięwzięciami komisji były koncerty "Pro Memoria", kolędowe, wyjazdowe
w Zakopanem, w śląskich szpitalach i kościołach, na konferencjach towarzystw naukowych
i na spotkaniach uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Zorganizowaliśmy kolejny Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy "Okiem Eskulapa" oraz oprawę
artystyczną Okręgowego Zjazdu Lekarzy.
Chór ŚIL Cames odbywał próby w godzinach wieczornych w poniedziałki doskonaląc swój warsztat
muzyczny i przygotowując repertuar na kolejne koncerty. W miesiącu październiku członkowie chóru
wzięli udział w V Ogólnopolskim Koncercie Chórów Lekarskich w Olsztynie.
Członkowie komisji aktywnie uczestniczyli w projektach ogólnopolskich: plenerach malarskich,

fotograficznych, ceramicznych i literackich.
Naszą twórczość prezentowaliśmy w wydawnictwach literackich. W roku 2015 wydaliśmy
opracowane przez nas dwa śpiewniki zawierające pieśni i piosenki polskie.
Stała współpraca z profesjonalistami w tym dyrygentem chóru i kierownikiem muzycznym lekarzy
muzykujących pozwoliła na stopniowe podnoszenie poziomu artystycznego kolegów, członków
komisji. Aktywnie uczestniczyliśmy w pracy Komisji Organizacyjnej Okręgowej Rady Lekarskiej.

Przewodniczący Komisji
Grzegorz Góral

SPRAWOZDANIE

Komisji Legislacyjnej, Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów
ze Związkami Zawodowymi ORL za rok 2015
Zgodnie z Uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej z 24 czerwca 2015 roku – nastąpiło połączenie Komisji
Przekształceń, Pracy i Płacy oraz Kontaktów ze Związkami Zawodowymi, której przewodniczył Janusz
Milejski, z Komisją Legislacyjną. Sekretarzem połączonej Komisji została Gabriela Muś.
Komisja podjęła nowe inicjatywy, a jednocześnie kontynuowała współpracę z Komisją Legislacyjną
Naczelnej Rady Lekarskiej polegającą na opiniowaniu projektów nowych aktów prawnych: zmianie
ustawy o świadczeniach zdrowotnych, o ochronie genomu ludzkiego, o diagnostyce laboratoryjnej, o
przeciwdziałaniu narkomanii; rozporządzeniu w sprawie standardów postępowania w łagodzeniu
bólu porodowego, w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów z NFZ, obwieszczenia
ws. wzorcowych procedur radiologicznych.
Na posiedzeniach Komisji podjęto problem braku konkretnych aktów prawnych regulujących
funkcjonowanie telemedycyny.
Konkretyzuje się współpraca Komisji z Zespołem ds. Lekarzy Zatrudnionych w Podmiotach
Leczniczych NRL w sprawie ustalenia rzeczywistej wysokości wynagrodzeń lekarzy. W związku z
rozporządzeniem dotyczącym utworzenia Map Potrzeb Zdrowotnych na szczeblu regionu, Komisja
planuje włączenie się do prac tych zespołów wojewódzkich.
Członkowie Komisji uczestniczyli w IV Kongresie Prawa Medycznego w Krakowie i w Konferencji
organizowanej przez ORL w Warszawie pt.” Rekompensowanie szkód w modelu pozasądowym”.

Przewodniczący Komisji
Mieczysław Dziedzic

Sprawozdanie
Mediatora Śląskiej Izby Lekarskiej
za 2015 rok

Zgodnie z ustawą o izbach lekarskich z dnia 02.12.2009 r. została wprowadzona

instytucja

mediatora. Od 02.12.2014 r. Okręgowa Rada Śląskiej Izby Lekarskiej powierzyła ponownie to
stanowisko mojej osobie.
W okresie sprawozdawczym prowadziłem mediację w 7 sprawach:
- 5 spraw zlecił Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej,
- 1 sprawę zlecił Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lek. Grzegorz Wrona,
- 1 interwencja została zlecona Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
dr n. med. Jackowi Kozakiewiczowi.
W pięciu sprawach udało się doprowadzić do pojednania.
W dwóch pozostałych udało się doprowadzić do dialogu zamiast zaostrzenia konfliktu.
Mediacje, w których nie udało się doprowadzić do ugody dotyczyły żądań zadośćuczynienia
finansowego znacznej wysokości.
Umożliwiłem trzem lekarzom leczenie kliniczne.

Zygfryd Wawrzynek
Mediator Śląskiej Izby Lekarskiej
w Katowicach

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Młodych Lekarzy za rok 2015
W roku 2015 członkowie Komisji ds. Młodych Lekarzy zajmowali się problemami
rezydentów, ilości miejsc specjalizacyjnych oraz etatów rezydenckich w kontekście Prawa
Pracy.
Członkowie naszej Komisji brali czynny udział w Konferencji Młodych Lekarzy w
Gdańsku, prezentowaliśmy problemy lekarzy rezydentów na konferencji "Prawa i
obowiązki rezydenta".
Przeprowadziliśmy szkolenie „Prowadzenie praktyki lekarskiej w świetle obowiązujących
przepisów”.
Zorganizowaliśmy, dziewiąte już spotkanie dla lekarzy „Powitanie Jesieni 2015”, gdzie
gościliśmy Prezesa ORL dr n. med. Jacka Kozakiewicza. W spotkaniu wzięło udział ponad
100 osób.
Objęliśmy patronatem XVII Międzynarodowe Sympozjum Studentów i Młodych Lekarzy z
Zakresu Chirurgii i Innych Specjalności Zabiegowych.
Braliśmy udział w warsztatach “Przyszłość w Twoich Rękach” organizowanej przez IFMSAPoland i przeprowadziliśmy wystąpienie na temat stażu podyplomowego oraz LEK-u.
Wnioskowaliśmy do Prezydium ORL o zwolnienie z opłat za wpis do Rejestru Podmiotów
Wykonujących Działalność Leczniczą dla młodych lekarzy, którzy ukończyli staż
podyplomowy.
Zwróciliśmy się do Prezydium ORL o podjęcie działań zmierzających do normalizacji
warunków pracy w poradniach w tym w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz o
podjęcie działań w kierunku wprowadzenia płatnych urlopów szkoleniowych dla lekarzy.
Kontynuujemy popularyzację aktywnego wypoczynku umożliwiając lekarzom korzystanie z
karnetów OK System i karty Benefit Multisport.
Dzięki naszej pracy popularność ŚIL na facebooku Młodych Lekarzy jest rekordowa.
Polubiło nas już 1826 lekarzy! (dla porównania inne izby lekarskie: w Łodzi 1013, w
Warszawie 1151, w Poznaniu 1202 osoby).
Wszystko to było możliwe dzięki Członkom Komisji, którym bardzo dziękuje. W
szczególności: Karinie Bartoszek, Karolinie Fisher, Rafałowi Kiełkowskiemu, Magdalenie
Kozickiej, Annie Markowicz, Marcinowi Wita oraz opiekunowi Komisji Tomkowi
Gawlikowi.
Przewodniczący
Komisji ds. Młodych Lekarzy
Rafał Sołtysek

Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Kontaktów z Narodowym Funduszem
Zdrowia za rok 2015

W roku 2015 odbyły się dwa posiedzenia Komisji w dniach: 22 kwietnia oraz 10 czerwca,
w trakcie których Przewodniczący Komisji – dr n. med. Leszek Jagodziński zreferował przebieg zebrań
Rady ŚOW NFZ i zapoznał członków Komisji z bieżącymi problemami służby zdrowia w województwie
śląskim poruszanymi przez dyrekcję Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz członków Rady ŚOW
NFZ. Po przedstawieniu tych zagadnień, w ramach Komisji odbyły się dyskusje, w wyniku których
wypracowano wspólne stanowisko Komisji. Szczególną uwagę członkowie Komisji poświecili
problemom leczenia stomatologicznego.
W przeciągu całego roku 2015 Rada Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ obradowała
sześciokrotnie w dniach: 22 stycznia, 18 marca, 2 czerwca, 24 czerwca, 9 września, 26 listopada.
Każdorazowo samorząd lekarski województwa śląskiego był reprezentowany przez dr n. med. Leszka
Jagodzińskiego, który w poruszanych zagadnieniach przedstawiał stanowisko środowiska lekarzy i
stomatologów. Główne tematy, które zdominowały obrady Rady ŚOW NFZ to:


wprowadzenie tzw. pakietu onkologicznego – był to przewodni temat dwóch pierwszych
spotkań w roku 2015,
 szeroko pojęta polityka lekowa w aspekcie ustawy refundacyjnej (całościowa analiza
finansowa, analiza refundacji leków w rozbiciu regionalnym – powiatowym, nowe programy
lekowe – plusy i minusy, koszty programów terapeutycznych),
 bieżąca analiza (dane kwartalne) kosztów i wydatków Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
NFZ na świadczenia lecznicze oraz koszty administracyjne,
 plany rzeczowo – finansowe na lata 2016 – 2018 z przedstawieniem priorytetów,
 bieżąca analiza (dane kwartalne) skarg i wniosków, które przesyłane są do NFZ przede
wszystkim przez pacjentów,
 analiza przeprowadzonych kontroli w podmiotach leczniczych,
 analiza oraz strategia przyszłościowa w zakresie programów profilaktycznych,
 realizacja płatności przez NFZ za tzw. nadwykonania,
 wdrożenie Dyrektywy UE dotyczącej refundacji kosztów leczenia w ramach państw UE –
zagadnienie zostało zdominowane tematem kosztów leczenia zaćmy w Czechach.
Przewodniczący Komisji omówił szerzej wyżej wymienione zagadnienia na spotkaniu
Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu 24 czerwca 2015 r.
Warto zwrócić uwagę na długie przerwy pomiędzy poszczególnymi zebraniami Rady ŚOW
NFZ, które najpewniej były spowodowane specyfiką roku wyborczego.

Przewodniczący Komisji
Dr n. med. Leszek Jagodziński

Sprawozdanie z działalności Komisji Organizacyjnej ORL
w 2015 roku

Przewodnicząca: Danuta Korniak
Członkowie: Rafał Kiełkowski, Jerzy Rdes, Grzegorz Góral, Aleksandra Sommerlik–
Biernat
Rolą Komisji Organizacyjnej jest wspieranie działań Okręgowej Rady lekarskiej i jej
Prezydium w działaniach koordynacyjnych na rzecz członków ŚIL, Izby i Biura.
W okresie sprawozdawczym Komisja Organizacyjna koordynowała jeden Okręgowy
Zjazd Lekarzy, 10 posiedzeń Okręgowej Rady Lekarskiej oraz 43 posiedzenia jej
Prezydium. Komisja przygotowywała i rozprowadzała wśród Członków samorządu,
uczestniczących w obradach, materiały będące przedmiotem dyskusji. Sprawowany
był nadzór nad realizacją uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy, ORL i jej Prezydium.
Komisja uczestniczyła w organizacji spotkań integracyjnych i okazjonalnych, m. in.
spotkań świątecznych dla ORL, OROZ, OSL, komisji problemowych.
Realizowanym zadaniem był nadzór nad pracami remontowo-modernizacyjnymi, w
tym przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych na archiwum Śląskiej Izby
Lekarskiej wyposażonych w nowoczesne regały.

Przewodnicząca
Komisji Organizacyjnej ORL
Danuta Korniak

SPRAWOZDANIE KOMISJI PRYWATNYCH PRAKTYK
za okres 01.01.2015 - 31.12.2015

W systemie RPWDL zostało rozpatrzonych 3478 wniosków.

Do rejestru lekarzy wpisano 734 praktyk zawodowych w tym:

- indywidualne praktyki lekarskie:

10

- indywidualne wyłącznie w miejscu wezwania: 30

- indywidualne wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: 233

- specjalistyczne praktyki lekarskie:

87

- specjalistyczne wyłącznie w miejscu wezwania:

73

- specjalistyczne wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: 301

Do rejestru lekarzy dentystów wpisano 141 praktyk zawodowych w tym:

- indywidualne praktyki lekarskie:

33

- indywidualne wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: 91

- specjalistyczne praktyki lekarskie:

6

- specjalistyczne wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: 11

Wykreślono z rejestru lekarzy 176 praktyk zawodowych w tym:

- praktyki na wniosek: 153
- praktyki z powodu śmierci lekarza: 23

Powołano 2 zespoły wizytujące praktyki lekarskie.

Przewodniczący
Komisji Prywatnych Praktyk
Rafał Kiełkowski

Sprawozdanie z prac Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu,
Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą za 2015 rok

I. W okresie sprawozdawczym przyznano 726 praw,
w tym:
1. prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty:
- wydanie prawa wykonywania zawodu

-7

- duplikat prawa wykonywania zawodu

- 10

- ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu
podyplomowego

- 355

- prawo wykonywania zawodu po stażu podyplomowym

- 332

- wydanie praw dla lekarzy obywateli państw członkowskich UE

-4

- ograniczone prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu
podyplomowego dla lekarza obywatela państwa członkowskiego UE - 1

2. prawo wykonywania zawodu lekarza i lekarza
dentysty dla cudzoziemców:
- na staż podyplomowy

-4

- po stażu podyplomowym

-1

- w celu zarobkowym

-6

- wydanie prawa wykonywania zawodu dla cudzoziemca,
który uzyskał obywatelstwo polskie

-6

II. Podjęto 726 uchwał w sprawie prawa wykonywania zawodu

III. Prezydium ORL podjęło 93 uchwały dotyczące:
- przeniesienia lekarza

- 87

- uchylenia uchwały o duplikacie

-2

- stwierdzenia odbycia przeszkolenia

-4

IV. Prezes ORL wydał 290 zarządzeń dotyczących:
- przeniesienia lekarza
- śmierci lekarza

- 90
- 142

- zrzeczenia prawa wykonywania zawodu

- 38

- zakazu pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach organizacyjnych
ochrony zdrowia na podstawie orzeczenia sądu lekarskiego

-2

- zakazu wykonywania zawodu na podstawie wyroku sądu o zastosowaniu
środka karnego

-4

- ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na podstawie
orzeczenia sądu lekarskiego

-5

- utraty prawa wykonywania zawodu – ubezwłasnowolnienia

-3

- zawieszenia prawa wykonywania zawodu na podstawie orzeczenia
sądu lekarskiego

-2

- upływu terminu ważności prawa wykonywania zawodu

-2

- zawieszenia w wykonywaniu zawodu, zastosowania środka
zapobiegawczego przez prokuratora

-1

- usunięcia z okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów wzmianki
o środku zapobiegawczym w postaci zawieszenia w wykonywaniu zawodu,
zastosowanym przez prokuratora

-1

V. Decyzją Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Lekarzy 1 lekarza figurującego
w ewidencji przeniesiono do archiwum i akta osobowe przekazano innej izbie, której jest członkiem.
VI. Decyzją Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Lekarzy 4 lekarzy zostało przeniesionych z
ewidencji do archiwum komputerowego, a ich akta osobowe do
archiwum z powodu śmierci.
VII. Decyzją Przewodniczącego Komisji ds. Rejestru Lekarzy 10 lekarzy zostało przeniesionych z
ewidencji do archiwum komputerowego, a ich akta osobowe do archiwum z powodu upływu 100 lat
od daty urodzenia.
VIII. Do Rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód na
obszarze RP wpisano 1 lekarza.
IX. Wydano 210 zaświadczeń do Unii Europejskiej dla 88 lekarzy i lekarzy dentystów.
X. Wydano 4 zaświadczenia potwierdzające prawo do prowadzenia ogólnej praktyki medycznej w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
XI. Ogółem dokonano 571 wpisów dot. specjalizacji, doktoratów, habilitacji, profesur
do rejestru komputerowego oraz w dokumencie prawo wykonywania zawodu.

Przewodniczący
Komisji ds. Rejestrów Lekarzy
Prawa Wykonywania Zawodu,
Lekarzy Cudzoziemców
i Współpracy z Zagranicą
Wojciech Marquardt

SPRAWOZDANIE RZECZNIKA PRAW LEKARZY
W przedstawianym okresie sprawozdawczym, tj. w 2015 roku do Biura Rzecznika
Praw Lekarzy wpłynęło dziesięć spraw skierowanych do Rzecznika przez lekarzy i lekarzy
dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej.
Trzy sprawy, z którymi zgłosili się lekarze dotyczyły problemów zbiorowych lekarzy.

Były to problemy dotyczące konfliktu pomiędzy lekarzami a dyrektorem szpitala
dotyczące godzin pełnienia dyżurów, zmniejszenia wynagrodzenia za dyżury lub niekorzystne
dla lekarzy zmiany organizacji i harmonogramu czasu pracy.
Jedna ze spraw dotyczyła przepisu zabraniającego lekarkom będącym w ciąży pracy
w „warunkach szkodliwych” w Oddziale Okulistyki i przymusowe przesunięcie ich przez
Dyrekcję szpitala do pracy wyłącznie w charakterze administracyjnym, bez kontaktu
z pacjentami, co tym samym pozbawia je możliwości zaliczenia stażu kierunkowego
i skutkuje przedłużeniem czasu trwania rezydentury.
Inna sprawa dotyczyła nowo wprowadzonego i obowiązującego od września 2015
roku rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego odmowy przyjęcia dziecka do szpitala,
wyłącznie po uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być
przyjęte, albo z jego zastępcą lub lekarzem kierującym tym oddziałem. Rzecznik Praw
Lekarzy wystosował w tej sprawie do Ministra Zdrowia pismo i uzyskał satysfakcjonującą
odpowiedź, wyjaśniającą interpretację w/w przepisu, korzystną dla lekarzy.
Zdecydowana większość spraw, którymi zajmował się Rzecznik w bieżącym roku
dotyczyła spraw indywidualnych lekarzy. Rzecznik zaopiniował wniosek o przyznanie
pomocy finansowej ze strony Izby Lekarskiej lekarzom, którzy wygrali sprawę o naruszenie
dóbr osobistych, lecz ponieśli w związku z tym wysokie koszty procesowe.
Do Rzecznika wpłynęły prośby o pomoc i wskazanie drogi postępowania w przypadku
bezkarnego szkalowania ich nazwiska w portalu społecznościowym „Znany lekarz” czy
przedstawianie lekarzy w sposób jednostronny i nieobiektywny przez dziennikarzy, co
naraziło ich na negatywny odbiór społeczny i naruszyło ich dobra osobiste w związku
z wykonywaniem zawodu.
Lekarze zwracali się także do Rzecznika pisemnie i/lub telefonicznie z prośbą
o wskazanie możliwej drogi postępowania w przypadkach, które w sposób rażący naruszały
wiarygodność lekarza i ich dobra osobiste. W tych przypadkach Rzecznik udzielał
telefonicznie lub pisemnie wraz z Biurem Prawnym ŚIL porad lekarzom, którzy zetknęli się
w swoim miejscu pracy z przypadkami agresji słownej, groźbami, pomówieniami czy
zniewagami ze strony pacjentów. Wszystkim lekarzom, którzy zwrócili się o pomoc i poradę
udzielono wsparcia oraz pomocy prawnej.
Rzecznik nadal zajmował się sprawą szkalowania w programach TV oraz prasie
dobrego imienia lekarzy pracujących w jednym ze szpitali psychiatrycznych na Śląsku oraz
podejmował działania w obronie tych lekarzy.
W bieżącym roku Rzecznik czterokrotnie brał czynny udział w spotkaniach
Rzeczników Praw Lekarzy w Naczelnej Radzie Lekarskiej w Warszawie, na których podjęto
szereg działań prowadzących do poprawy wizerunku lekarzy w środkach masowego przekazu
w naszym kraju. Uczestniczył w spotkaniu trzech Prezydiów Izb Lekarskich, które także były
poświęcone dyskusji na temat poprawy wizerunku lekarzy.
Rzecznik dwukrotnie udzielił wywiadu dla czasopisma „Służba Zdrowia” na temat
organizacji i roli Izb Lekarskich w Polsce, szczególnie na Śląsku.
Rzecznik Praw Lekarzy ŚIL
Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Ziora

Sprawozdanie z działalności
Komisji Socjalno-Bytowej
za rok 2015

W 2015 roku Komisja działała w składzie:

Krystian Frey- Przewodniczący
Barbara Tabin - Wiceprzewodnicząca
Wacław Kozioł – Sekretarz

Członkowie:
Katarzyna Bąk-Drabik
Janina Bić-Szudak
Marianna Dudkiewicz-Koryczan
Halina Hiltawska
Rafał Leszczyński
Józefa Niemcewicz
Ewa Ptak-Urantówka
Irena Utrata

Komisja odbyła 12 posiedzeń i przyznała:






148 zapomóg losowych
48 zapomóg pośmiertnych
308 pożyczek – wypłacono 294 pożyczek na łączną kwotę 5.507.600,00 PLN
269 zasiłków z tytułu narodzin dziecka

Przewodniczący Komisji
Krystian Frey

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI STOMATOLOGICZNEJ
W 2015 ROKU
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej liczy 17 lekarzy dentystów,
funkcję przewodniczącego komisji pełni Rafał Kiełkowski.
W 2015 r. komisja spotkała się na 6 posiedzeniach, podczas których analizowała i
rozwiązywała problemy dotyczące środowiska stomatologicznego.
Występowała z pismami do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia oraz organizowała spotkania z Dyrekcją ŚOW NFZ. Rozmowy
poświęcone były głównie problemom z harmonogramem pracy lekarzy
stomatologów, kontraktowaniem, kontrolami.
Komisja pracowała także nad: projektem zmian w regulaminie wyborczym, ankietą
oceniająca status polskich stomatologów, ankietą oceniającą koszyk świadczeń
stomatologicznych NFZ, elektroniczną dokumentacją medyczną, informatorem dla
pacjentów stomatologicznych, formularzami zgody na leczenie stomatologiczne.
Dzięki staraniom komisji ŚOW NFZ uruchomił aplikację umożliwiającą sprawdzanie
uprawnień pacjentów do wykonania świadczenia protetycznych.
13 marca 2015r. komisja zorganizowała wspólne posiedzenie komisji
stomatologicznych: Śląskiej Izby Lekarskiej, Beskidzkiej Izby Lekarskiej i
Okręgowej Izby lekarskiej w Częstochowie, którego celem było omówienie
realizacji kontraktów z NFZ i problemów z tym związanych.
Byliśmy autorem apelu ORL ŚIL do Ministerstwa Zdrowia z 14 października 2015
roku w sprawie zwiększenia środków finansowych na stomatologię.
W dniach 27-29 listopada 2015r. w Wiśle zorganizowaliśmy konferencję II Andrzejki
Stomatologiczne, w której uczestniczyło 250 lekarzy dentystów z całej Polski.
Byliśmy gospodarzem wyjazdowego posiedzenia Komisji Stomatologicznej NRL w
Wiśle w dniu 28 listopada 2015r. Przedstawiciele komisji brali czynny udział w
pracach Komisji Stomatologicznej NRL oraz w jej zespołach problemowych.
Na wniosek komisji, podczas XXXV OZL „Wawrzynem Lekarskim” został
uhonorowany prof. Bronisław Kłaptocz, a wyróżnieniem „Zasłużony Nauczyciel
Lekarzy” doc. Lidia Postek-Stefańska.
Komisja opiniowała wnioski o prowadzenie kształcenia podyplomowych oraz wnioski
o prowadzenie staży podyplomowych dla lekarzy dentystów.

Zorganizowano 2 zdarzenia edukacyjne, w których wzięło udział 228 lekarzy
dentystów. Uczestnicy kursów mogli uzyskać 24 punkty edukacyjne.
Rafał Kiełkowski
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej

Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z
Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu w 2015 r.

Komisja Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i
Samorządu w 2015 roku interesowała się propozycjami zmian w przepisach prawa,
które zamierzały wprowadzić poszczególne komitety wyborcze w ramach programów
partii przed odbywającymi się jesienią ubr. wyborami do parlamentu.
Kolejnym ważnym tematem była nowa Ustawa o Zdrowiu Publicznym, która
wreszcie została uchwalona pod koniec kadencji poprzedniego Sejmu. Ważnym
wydarzeniem w ubiegłym roku, szeroko komentowanym, było zaproponowanie teki
Ministra Zdrowia naszemu Koledze, wieloletniemu działaczowi samorządu lekarskiego
– Dr n. med. Konstantemu Radziwiłłowi. Spojrzenie nowego ministra na problemy w
ochronie zdrowia w Polsce było widoczne, przy końcu roku kiedy to po raz pierwszy
od wielu lat nie było bałaganu z kontraktowaniem świadczeń
w lecznictwie
otwartym i nie obserwowaliśmy protestów na linii rząd – lekarze.
W 2015 roku odbyły się również dwa ostatnie szkolenia w ramach kursów ze
Zdrowia Publicznego wymaganych do specjalizacji. Zaproponowano organizację
kolejnych szkoleń w tym zakresie, w siedzibie Izby Lekarskiej ale wymaga to nowego
konkursu w celu pozyskania środków na takie szkolenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Potempa

SPRAWOZDANIE
ZESPOŁU DS. ORZEKANIA I OPINIOWANIA SĄDOWO - LEKARSKIEGO
ZA ROK 2015
W roku 2015 Zespół działał w składzie:
Przewodniczący: dr n. med. Ryszard Szozda
Wiceprzewodniczący: dr Teresa Bieńko, dr Jolanta Rynowska-Wiśniewska
Sekretarz: dr Gabriela Muś
Członkowie: dr hab. n. med. Jarosław Markowski, dr Dorota Orłowska, dr Andrzej Postek, dr
n. med. Jacek Kocot, dr Urszula Urbanowicz
stale w posiedzeniach Zespołu uczestniczył: dr n. med. Jacek Gawron
opiekun zespołu: Pani Wioleta Szwajnoch
Posiedzenia Zespołu i ich tematyka:
Odbyły się 4 posiedzenia Zespołu. W trakcie każdego posiedzenia przedstawiono wykłady, po
których członkowie i zaproszeni goście dyskutowali na omawiane tematy. Poniżej tematyka
szkoleń w roku 2015 :
13.02.2015: "Badanie lekarskie biegłego sądowego i jego efekty" (dr n. med. Ryszard
Szozda)
17.04.2015: posiedzenie zaplanowane na ten dzień nie odbyło się z uwagi na inne wydarzenia
"edukacyjne" - szkolenie zostało przełożone na rok 2016.
19.06.2015: "Stany poudarowe" (dr Gabriela Muś)
25.09.2015: "Przeciwwskazania chirurgiczne do kierowania pojazdami mechanicznymi" (dr
n. med. Jacek Kocot)
20.11.2015: "Testy agrawacyjne w praktyce lekarza orzekającego" (dr Andrzej Postek)
Plan posiedzeń Zespołu w roku 2016 wraz z tematami szkoleń:
12.02.2016: "Zaburzenia zachowania a niezdolność do pracy" (dr Dorota Orłowska)
15.04.2016: "Neurochirurgiczne wskazania do orzekania o niezdolności do pracy" (dr n. med.
Andrzej Darmoliński z Beskidzkiej Izby Lekarskiej)
10.06.2016: "Ból przewlekły a niezdolność do pracy" (dr Gabriela Muś)
14.10.2016: "Opiniowanie interdyscyplinarne w zakresie medycyny pracy oraz opinie
zespołów biegłych i instytutów naukowo badawczych" (dr n. med. Ryszard Szozda)
25.11.2016: "Przypadki kazuistyczne ("dziwne") w orzecznictwie biegłych i ZUS" (każdy
członek Zespołu przygotowuje informację na temat 1 przypadku)
Udział w imprezach
* 12.01.2015 udział w posiedzeniu Komisji ds. Problemów Komunikacyjnych Śląskiego
Związku Gmin i Powiatów. Udział wzięli dr n. med. Jacek Gawron i dr n. med. Ryszard
Szozda. Tematem posiedzenia Komisji były badania lekarskie i psychologiczne kandydatów
na kierowców, kierowców oraz osób wykonujących prace na stanowisku kierowcy. Dr n.
med. Ryszard Szozda przedstawił wykład na temat przepisów dotyczących badań kierowców
z uwzględnieniem rodzajów dokumentów wydawanych badanym przez lekarzy a dr n. med.
Jacek Gawron wziął udział w dyskusji członków Komisji - kierowników Wydziałów
Komunikacji Urzędów Miejskich i Starostw z terenu Województwa Śląskiego. Celem
spotkania było ujednolicenie standardów w zakresie postępowania administracyjnego.
* 9.04.2015 udział w konferencji naukowo - szkoleniowej "Zaszczep w sobie chęć
szczepienia" organizowanej przez Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Katowicach, Śląską Izbę Lekarską oraz Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa
Higienicznego. Tematyka konferencji dotyczyła problematyki zachorowań na odrę w
województwie śląskim, eradykacji chorób zakaźnych, zapotrzebowania na nowe szczepionki,
odczynów poszczepiennych, kłopotów pediatry w realizacji programu szczepień,

problematyki szczepień w działalności medycyny pracy, zmian w przepisach
farmaceutycznych oraz programów samorządowych. Wykład "Szczepienia profilaktyczne w
działalności lekarza medycyny pracy" wygłosił dr n. med. Ryszard Szozda.
* 16.04.-17.04.2015 odbyła się XIII Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych
zorganizowana w Częstochowie (w salach Urzędu Miejskiego) przez Stowarzyszenie
Rzeczoznawców Ekonomicznych w Częstochowie pod patronatem Prezydenta Miasta
Częstochowy. Do prezydium Konferencji powołano dr n. med. Ryszarda Szozda a po
uroczystym otwarciu obrad powołano Komisję Uchwał i Wniosków - w jej skład weszła dr
Jolanta Rynowska - Wiśniewska. Wykład wiodący, mający stanowić materiał do dyskusji
przedstawił dr n. med. Ryszard Szozda a dotyczył on trzech kwestii: Co nowa ustawa o
biegłych (w oparciu o jej projekt) daje biegłym a co sądom? Czy w aspekcie statusu biegłych
sądowych wynikającego z aktualnej i planowanej sytuacji prawnej przyszedł już czas na
zmianę? oraz doświadczenia własne Śląskiej Izby Lekarskiej w konsolidowaniu środowiska
lekarzy biegłych sądowych. Dzień drugi Konferencji stanowiło szkolenie - tzw. "Studium
biegłych sądowych". Jednym z zaproszonych przez organizatorów wykładowców był dr n.
med. Ryszard Szozda.
* 24.04.2015 w Katowicach odbyła się II Śląska Konferencja Medyczno - Prawna
zorganizowana przez Śląski Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Śląski. Wykłady na
konferencji prowadzili teoretycy i praktycy prawa i medycyny. Jeden z wykładów
"kluczowych" wygłosił dr hab. n. med. Jarosław Markowski - "Etyka permanentna czyli
ujawnianie się i podejmowanie akcji ratunkowej przez lekarza poza godzinami i miejscem
pracy". W podsumowaniu wskazał, że wypływające z wewnętrznej potrzeby niesienie
pomocy człowiekowi będącemu w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia stanowi immanentny a
być może wręcz najważniejszy element naszej tożsamości zawodowej – bycia lekarzem.
Stanowi to o istocie naszego zawodu, naszych obowiązkach moralno -zawodowych, które są
pierwotne wobec unormowań prawnych. Stąd zatem warto zadbać, by względy legislacyjne
nie przesłoniły istoty naszej tożsamości i związanej z nią etyki. W przeciwnym wypadku pod
nawałem przepisów prawa zginie pewien model bycia człowiekiem – człowiekiem, dla
którego życie w przestrzeni społecznej samo w sobie jest zobowiązaniem do niesienia
pomocy drugiemu. Koreferat do w/w przedstawił dr n. med. Ryszard Szozda - "Czy lekarz
jest lekarzem przez 24 godziny na dobę i siedem dób w tygodniu?". Z przesłania w/w
wynikało, że tak właśnie jest aczkolwiek nie wszyscy o tym pamiętają.
* 14.05.2015 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej odbył się panel dyskusyjny. „Lekarz
sądowy, a wymiar sprawiedliwości - wzajemne relacje i oczekiwania”, podczas którego
poruszono szereg istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem i stosowaniem
obowiązującej obecnie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o lekarzu sądowym. Zespół
reprezentował dr n. med. Ryszard Szozda.
* 22.05.2015 w Warszawie odbyła się konferencja "Problematyka opinii lekarskiej w
postępowaniu sądowym i błąd w sztuce lekarskiej" zorganizowana przez Okręgową Izbę
Lekarską w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Prokuratorów RP oraz
Warszawskim Oddziałem Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia". Program obejmował tematy:
błędy lekarskie z punktu widzenia medyka sądowego, zasady sporządzania opinii lekarskich,
specyfika opiniowania sądowo - psychiatrycznego, dowód z opiniowania biegłych w
postępowaniu cywilnym, odpowiedzialność cywilna w tzw. sprawach medycznych, dowód z
opinii biegłych w postępowaniu karnym w świetle zmian kodeksu postępowania karnego oraz
przestępstwo błędu w sztuce lekarskiej - wybrane zagadnienia z praktyki. W imieniu Zespołu
w konferencji wziął udział dr n. med. Ryszard Szozda.
* 29.05.2015 dr n. med. Jacek Kozakiewicz i dr n. med. Ryszard Szozda zostali zaproszeni na
Seminarium "Renta szkoleniowa z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych" zorganizowane
przez Oddział ZUS w Chorzowie oraz Oddział Śląsko - Dąbrowski Polskiego Stowarzyszenia

Ubezpieczenia Społecznego. Wykładowcy przedstawili informacje dotyczące problematyki
seminarium a w samej dyskusji głos zabrał dr n. med. Ryszard Szozda wskazując na
konieczność zaangażowania lekarzy ze specjalizacją z dziedziny medycyny pracy w
orzecznictwie w tym zakresie oraz na konieczność scalenia postępowania w zakresie
realizacji przyznawanych rent szkoleniowych.
* 20.06.2015 w Warszawie odbył się II Kongres Nauk Sądowych. W skład Komitetu
Organizacyjnego wchodziła dr Ewa Paszek jako przedstawiciel Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej a uczestnikami byli następujący członkowie Zespołu: dr n.
med. Ryszard Szozda, dr Teresa Bieńko, dr Jolanta Rynowska - Wiśniewska i dr Gabriela
Muś. Celem niejako podstawowym Kongresu była dalsza integracja biegłych sądowych w
Polsce konieczna mimo znanej niechęci do zrzeszania się. Obrady Kongresu podzielono na
dwie niejako części. Pierwsza to dwie sesje plenarne a druga to obrady w trzech sekcjach. W
sesjach plenarnych referatu nie wygłaszał żaden z przedstawicieli Zespołu. W godzinach
popołudniowych odbyły się obrady w sekcjach. Sesję "medyczno - psychologiczno pedagogiczno - kryminalistyczną" prowadził prof. Jarosław Berent z Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi. Przedstawiono w niej 6 wystąpień w tym 1 z naszej Izby (dr n. med.
Ryszard Szozda) - a na koniec wystąpił Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr
Grzegorz Wrona. Tematem wystąpienia przedstawiciela Zespołu były "Doświadczenia
Śląskiej Izby Lekarskiej w integrowaniu lekarzy i lekarzy dentystów - biegłych sądowych".
W treści wskazano na działania Śląskiej Izby Lekarskiej zmierzające do integracji biegłych genezę powołania Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo - lekarskiego oraz zadania
zespołu: opiniowanie dla potrzeb Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, Prezydium i ORL,
wydawanie stanowisk na zlecenie w/w, ocena różnych działań także na zlecenie w/w,
opiniowanie aktów prawnych przesyłanych do zaopiniowania, organizowanie własnych
zebrań - szkoleń z udziałem zaproszonych osób, udział w spotkaniach, konferencjach i
sympozjach oraz szkoleniach, organizacja "własnych" szkoleń i konferencji, publikacje itp.
oraz na organizację pierwszego w Polsce szkolenia dla kandydatów na biegłych sądowych i
biegłych sądowych (kierownik szkolenia: dr n. med. Ryszard Szozda), którego dwie edycje
odbyły się na przełomie listopada i grudnia 2014 oraz lutego i marca 2015. Przedstawiono
program i sposób jego realizacji - a także realizowanych planów wydania monografii
dotyczącego problemów poruszanych w trakcie dwóch edycji kursu oraz innych zagadnień,
których znajomość jest niezbędna w opiniowaniu sądowo - lekarskim. Wskazano także na
plany działań Zespołu w tym organizację trzeciej edycji szkolenia biegłych. Zarówno
Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jak prowadzący Sesję jednoznacznie
pochwalili inicjatywę Śląskiej Izby Lekarskiej a co za tym idzie powołanie Zespołu i jego
działalność. Nie zapomniano oczywiście o tym, że dr n. med. Jacek Kozakiewicz był jednym
z inicjatorów powołania Zespołu i jego członkiem w poprzedniej kadencji.
* 18.09.2015 Interdyscyplinarna Pracownia Prawa Medycznego i Bioetyki Uniwersytetu
Wrocławskiego wraz z Dolnośląską Izbą Lekarską zorganizowali we Wrocławiu
Ogólnopolską Konferencję Naukową PRAWA LEKARZA. Wzięli w niej udział
przedstawiciele Zespołu: dr Urszula Urbanowicz, dr Teresa Bieńko, dr Jolanta Rynowska Wiśniewska oraz dr n. med. Ryszard Szozda. Wśród tematyki znalazły się: prawa lekarza w
kontekście standardów wykonywania zawodu lekarza, w perspektywie prawa pacjenta do
wyrażenia zgody na świadczenia zdrowotne, do zaniechania pomocy lub świadczeń
zdrowotnych, do powstrzymania się od wykonywania świadczenia niezgodnego z jego
sumieniem, etyczno – prawne aspekty prawa lekarza do wynagrodzenia, prawne aspekty
roszczeniowości pacjentów, dobra osobiste lekarza i ich ochrona, karno - prawna ochrona
lekarza przed agresją ze strony pacjenta, problem dotyczący "wizyty" lekarza u prokuratora,
rola Rzecznika Praw Lekarza oraz uprawnienia lekarza w postępowaniach w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Członkowie Zespołu brali żywy udział w dyskusji.

* dr Jolanta Rynowska - Wiśniewska oraz dr n. med. Ryszard Szozda brali udział w
posiedzeniach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego w
Warszawie, w trakcie których omawiano istotne z punktu widzenia orzecznictwa sądowo lekarskiego i ZUS problemy. Informacje na temat treści spotkań były przekazywane
członkom Zespołu.
Publikacje w Pro Medico
* luty 2015 POSTSCRIPTUM "Pierwsza tego typu inicjatywa" (dr n. med. Ryszard Szozda) informacja dotycząca pierwszej edycji kursu dla kandydatów na biegłych sądowych i biegłych
sądowych, którego kierownikiem był dr n. med. Ryszard Szozda.
* maj 2015 sprawozdanie z XXXV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach. Wymieniono
w nim członków Zespołu : dr hab. n. med. Jarosław Markowski (zastępca przewodniczącego
Zjazdu), dr Gabriela Muś (sekretarz Zjazdu), dr n. med. Ryszard Szozda (członek Komisji
Uchwał i Wniosków, wyróżniony srebrnym odznaczeniem Zasłużony dla lekarzy Pro
Medico)
* czerwiec - lipiec 2015 - w sprawozdaniu z II Śląskiej Konferencji Medyczno - Prawnej
wymieniono dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego jako wykładowcę, który omówił
etyczne i prawne aspekty udzielania pomocy medycznej przez lekarza w czasie wolnym i w
okolicznościach nie związanych z wypełnianiem obowiązków zawodowych.
* czerwiec - lipiec 2015 - sprawozdanie z XIII Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych
"Nierozwiązane problemy" (dr n. med. Ryszard Szozda)
* sierpień - wrzesień 2015 - wywiad z dr hab. n. med. Jarosławem Markowskim "Istotą jest
profesionalizm w sztuce oraz etyka"
* sierpień - wrzesień 2015 POSTSCRIPTUM - relacja z II Kongresu Nauk Sądowych w
Warszawie (dr n. med. Ryszard Szozda)
Szkice do portretu Śląskiej Izby Lekarskiej 1989-2014
W książce wymieniono lekarzy - członków Zespołu (w różnych kontekstach) oraz
przywołano niektóre ich artykuły.
Strona internetowa Śląskiej Izby Lekarskiej
Okresowo umieszczano tam informacje dotyczące problematyki, którą zajmuje się Zespół.
Stanowiska Zespołu
dotyczyły różnych problemów w aspekcie opiniowania sądowo - lekarskiego.
Interwencje Zespołu
dotyczyły spraw biegłych sądowych w przypadku sytuacji konfliktowych z organami Sądów.
"Na wokandzie"
to kwartalnik wydawany w wersji papierowej i internbetowej przez Ministerstwo
Sprawiedliwości. W nr 2 (24)/2015 ukazał się artykuł dr n. med. Ryszarda Szozdy pt.
"Lekarstwo dla biegłych". Treścią artykułu była problematyka szkoleń dla biegłych
sądowych, które mogą, są i winny być organizowane przez poszczególne korporacje
zawodowe przy wsparciu Sądów - co powinno stanowić remedium na niedobór ekspertów
opiniujących dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości oraz lekarstwo na chorobę opinii
nieprzydatnych procesowo. W treść artykułu wpleciono informację na temat inicjatywy
Śląskiej Izby Lekarskiej w aspekcie organizacji szkolenia dla kandydatów na biegłych i
biegłych sądowych.
Szkolenie kandydatów na biegłych sądowych i biegłych sądowych
W roku 2015 odbyły się dwie edycje szkolenia (luty-marzec i listopad-grudzień). Program
składał się z 4 modułów. Kierownikiem był dr n. med. Ryszard Szozda. Na przełomie
listopada i grudnia 2016 przewiduje się czwartą edycję. Program opisuję poniżej.
I. Rozpoczęcie szkolenia dr n. med. Jacek Kozakiewicz, dr n. med. Tadeusz Urban, dr n. med.
Adam Dyrda, dr n. med. Ryszard Szozda; wstęp: kim jest biegły sądowy? -"psychologia
biegłego sądowego". dr n. med. Ryszard Szozda [1 godz.]; prawa i obowiązki biegłych

sądowych w postępowaniu sądowym i przygotowawczym. (Piotr Mirek, sędzia Sądu
Apelacyjnego w Katowicach.) [2 godz.]; biegły sądowy w sprawach cywilnych oraz
opiniowanie lekarskie dla potrzeb wydziałów cywilnych (dr hab. Krystian Markiewicz, sędzia
Sądu Okręgowego w Katowicach) [2 godz.]
II. 15:00 - 17:15 biegły sądowy w sprawach w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz opinie dla potrzeb wydziałów pracy oraz wydziałów pracy i ubezpieczeń
społecznych (Jolanta Pietrzak, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach) [3 godz.]; opinia
lekarska w oczekiwaniu adwokata / radcy prawnego (Marcin Nowak, adwokat, przedstawiciel
Okręgowej Rady Adwokackiej) [2 godz.]
III. biegły sądowy w sprawach karnych oraz opinie dla potrzeb wydziałów karnych (Piotr
Mirek, sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach) [2 godz.]; wynagrodzenia biegłych
sądowych, koszty sądowe, biegli a VAT (Aldona Kawalec, księgowa, Sąd Okręgowy
Katowice) [2 godz.];karta pracy biegłego jako integralna część rachunku biegłego (dr n. med.
Ryszard Szozda) [1 godz.]
IV biegły sądowy w postępowaniu przygotowawczym oraz opinie dla potrzeb postępowania
przygotowawczego (Mariusz Gózd, prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach) [2
godz.]; opiniowanie dla potrzeb wydziałów rodzinnych (SSR Anna Kulis); biegły w sprawach
o błąd medyczny oraz opinie dla potrzeb Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Sądu
Lekarskiego - podsumowanie problemu (dr n. med. Tadeusz Urban, dr Stefan Stencel)
[łącznie 3 godz.]; 18:1; podsumowanie szkolenia.
Podsumowanie
Zespół ds. orzekania i opiniowania sądowo - lekarskiego powstał faktycznie z inicjatywy
prezesa ORL dr n. med. Jacka Kozakiewicza, dr hab. n. med. Jarosława Markowskiego oraz
dr n. med. Ryszarda Szozdy. Zadajemy sobie (członkowie Zespołu) pytanie, czy spełnia on
swoją rolę wynikającą z zakresu działalności oraz podejmowanych inicjatyw? I od razu
odpowiadamy praktycznie jednomyślnie - tak. Odczuwamy przy tym niedosyt - można by
bowiem zrobić coś jeszcze - tylko niestety czasu brak, bowiem doba ma tylko 24 godziny a
tydzień 7 dób - a przydałoby się, aby doba i tydzień były dłuższe. Czy to pracoholizm? raczej nie. Czy istnieje zainteresowanie ofertą prezentowaną przez Zespół - członkowie
Zespołu także udzielają odpowiedzi twierdzącej. Podobnie zdaniem członków Zespołu inicjatywa powołania Zespołu i jego działalność przyniosła efekty. Czy tak uważają delegaci,
reprezentujący środowisko - prosimy o ocenę.
Przewodniczący
Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo - lekarskiego
dr n. med. Ryszard Szozda

Sprawozdanie z działalności Pełnomocnika
ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów za 2015 r.
Od 2008 r. na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej działa biuro Pełnomocnika ds. zdrowia
lekarzy i lekarzy dentystów. W każdy piątek w godzinach 14:30-16:00 przyjmuję lekarzy
z problemami dotyczącymi uzależnień lub innych zaburzeń zdrowia psychicznego.
Na spotkania lekarze są zapraszani listownie na dwa tygodnie przed planowaną wizytą. Każdy
list zawiera podstawowe informacje o zasadach, na jakich funkcjonuje w izbie pełnomocnik

oraz czas i miejsce spotkania oraz numer telefonu kontaktowego do pełnomocnika
oraz do pracownika biura.
Dane lekarzy zgłaszających się na interwencje do pełnomocnika odnotowywane
są w dokumentacji poufnej, która jest przechowywana w zamkniętej szafce na terenie Izby.
Informacje o mojej działalności znajdują się w piśmie „Pro Medico” oraz na stronie
internetowej ŚIL.
W ciągu ubiegłego roku prowadziłam dziesięć spraw. Siedmiu lekarzy skorzystało
z mojej interwencji po raz pierwszy. Trzy sprawy to kontynuacja z lat poprzednich.
W sprawie czterech lekarzy było prowadzone postępowanie przed Okręgowym Rzecznikiem
Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach (OROZ), gdzie interweniowałam na wniosek
Rzecznika. Po przeprowadzonej interwencji sporządzałam, za wiedzą i zgodą lekarza
sprawozdanie o spotkaniu dla Rzecznika (OROZ).
Wszystkie osoby z problemem uzależnienia podjęły leczenie odwykowe. Dwóch
lekarzy skorzystało z terapii w stacjonarnym ośrodku odwykowym, a dwóch w poradni
odwykowej. Prowadziłam ponadto regularne spotkania z lekarzami, którzy podjęli ze mną
współpracę w poprzednich latach mojej działalności.
W przypadkach lekarzy z problemem uzależnienia ustalałam miejsca w ośrodkach
odwykowych stacjonarnych i ambulatoryjnych, monitorowałam stan zdrowia i postępy
terapii. Kilkakrotnie zgłaszali się lekarze - członkowie rodzin osób z problemem uzależnienia
(będący i nie będący lekarzami). Starałam się udzielać im wyczerpujących informacji
i wszelkiej pomocy przy leczeniu osób z rodzin lekarskich, udzielałam wsparcia i pomocy
medycznej (o ile sytuacja tego wymagała) lekarzom dotkniętym przez problem alkoholowy
w rodzinie.
Z prośbą o interwencję w sprawie lekarzy z problemem uzależnienia i zdrowia
psychicznego kontaktowali się ze mną drogą telefoniczną, mailową i bezpośrednio zarówno
członkowie rodziny lekarzy, jak i instytucje (pracodawcy, oddziały szpitalne, w których
hospitalizowani byli lekarze z podejrzeniem istnienia uzależnienia). Nie wszystkie osoby
po telefonie zgłaszały się na umówione spotkania.
Przygotowałam sprawozdanie z mojej działalności dla Prezesa Naczelnej Rady
Lekarskiej w Warszawie, uczestniczyłam w dorocznym zjeździe pełnomocników w Naczelnej
Izbie Lekarskiej. Ponadto brałam udział w opracowaniu projektu „Programu zdrowotnego
dla lekarzy” zawierającego ramowy program działań pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy.
Przygotowałam artykuł do „Pro Medico" na temat problemu uzależnień w naszym
środowisku (opublikowany w numerze wrześniowym). Na zaproszenie Przewodniczącego
Komisji ds. Etyki Lekarskiej doc. Jarosława Markowskiego brałam udział w organizacji
konferencji pt. „Uzależnienia - problem społeczny, etyczny, diagnostyczny i leczniczy” na
terenie naszej Izby, gdzie wygłosiłam wykład „Znaczenie edukacji w promowaniu zmiany
postaw wobec uzależnień w aspekcie pracy Pełnomocnika ds. Zdrowia Lekarzy”.
Starałam się nawiązać kontakt ze społecznością Lekarzy Trzeźwiejących. Kilku lekarzy
podało numery telefonów kontaktowych i zadeklarowało wsparcie w razie potrzeby niesienia
pomocy innemu lekarzowi z problemem uzależnienia.

lek. Dorota Rzepniewska
Pełnomocnik do spraw zdrowia Lekarzy
i Lekarzy dentystów ORL w Katowicach

SPRAWOZDANIE
Komisji Sportu i Rekreacji za 2015 rok
Głównym zadaniem Komisji Sportu i Rekreacji jest integracja środowiska lekarskiego
poprzez organizowanie czynnego wypoczynku i propagowanie zdrowego stylu życia
uczestnicząc w różnego rodzaju zawodach sportowych i turystycznych dla lekarzy ich rodzin i
przyjaciół.
Nasza Izba w roku 2015 zorganizowała :
II Mistrzostwa Polski Lekarzy, Farmaceutów i Prawników w Narciarstwie w Szczyrku (org.
Kol. Mariusz Smolik),
III Mistrzostwa Polski Lekarzy w Squashu w Gliwicach (org. Kol. Tomasz Romańczyk),
XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy W Szachach w Ustroniu (org. Kol. Jerzy Pabis),
Regaty Żeglarskie w Rybniku (org. Kol. Tomasz Reginek).
W roku 2015 wieki sukces osiągnęła drużyna piłkarska Medyk Zabrze (kapitan Damian
Kawecki), która na Mistrzostwach Świata MEDIGAMES w Irlandii zdobyła tytuł
MISTRZÓW ŚWIATA !!!
Drużyna siatkarzy Silesia prowadzona przez Kol. Przemysława Rosaka zdobyła złoty medal
na Igrzyskach Lekarskich w Zakopanem.
Nasi Sportowcy - lekarze zdobyli wiele medali i osiągnęli wiele sukcesów w różnych
dyscyplinach na zawodach rangi mistrzostw, Mistrzostw Polski i Śląska o czym na bieżąco
informowaliśmy na łamach Pro Medico.
Wszystkim Koleżankom i Kolegom gratuluję i dziękuję.
Dziękuję Wszystkim za pomoc, za oddanie wolego czasu energii oraz bezinteresowność w
działaniu za zorganizowanie tych imprez i spotkań.
Wszystkim życzę wielu sukcesów sportowych i spełnienia w życiu zawodowym w 2016
roku.

Przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji
Jerzy Pabis

