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Dyrektany Biur
O kręgowych lzb Lekars kich

szanowni panstwo,

w załączeniu przesyłam pismo Depańamentu Współpracy Międzynarodowej

MinistersWva Zdrowia zawierające prośbę Międzynarodowego Trybunału

Sprawiedliwości ds. byĘ Jugosławii a zgłaszanie grupy lekarzy, którzy mogliby

przeprowadzać badania osób osadzonych w jednostce więziennej ONZ (szczegoĘ

w załączniku). W związku z tym zwracam się w prosbą o przesyłanie ewentualnych

zgłoszeń zawierających wymagane dokumenty do dnia 13 grudnia br. na adres:

sek reta riat@ h i pokratps. org
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Załącznik:

- pismo Ministerstwa Zdrowia, MZ-WM0-078-9358-87/AW13

Ńaczelna Izba Lekarska, ul. Jana Sbbieskiego l10,00-764 Warszawa
tel.22 559-13-38, fax22 559-13,23

e-mail: w,fi delus@hipokrates.org
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Pani Wanda Fidelus - Ninkiewicz

Dyrektor Biura

Naczelnej Izby Lekarskiej

Departament WspóĘracy Międzynarodowej Ministerstwa Zdrowia uprzejmie informuje, iż wpłynęła do

nas nota z Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości ds. byłej Jugosławii, w któĘ Trybunał

zwraca się do państw członkowskich z propozycją nominowania grupy lekarzy (specjalistów z zakresu

arteriologii, kardiologii lub neurologii), którzy mogliby przeprowadzaó badania osób osadzonych w
jednostce więziennej ONZ.

Chętni do takiej wsPółpracy lekarze zostaliby - po przejściu procesu weryfikacyjnego - wpisani na listę

ONZ i w razie potrzeby wyjeZdzali do Holandii w celu przeprowadzania badań osadzonych

i wYdawania opinii medycznych. Koszty wyjazdu (podróży, zakwaterowania i posiłków) byłby
finansowanę Ptzez Trybunał, zaŚlekane otrzymywaliby za świadczoną pracę (przeprowadzane badania

i sporządzanie opinii) wynagrodzenie wg stawek godzinowych.

Zaintęresowani powinni wykazywać się znajomości ą języka angielskiego lub francuskiego
umożliwiającą sporządzanie opinii i kontakty robocze z pracownikami Trybunafu.

Przedstawiając Powyższe, przesyłamy w załączeniu notę z Trybunału Qraz zwracamy się z prośbą
o rozpowszechnienie niniejszej wiadomości w środowisku lękarskim.

Ewentualne zgJoszenia.zainteresowanych tą propozycją lekarzy (dane osobowe, kontaktowe, Ąciorys
zawodowY w formacie europejskim w j. angielskim lub francuskim) prosimy kierować na adres dep_

wm@mz,gov.Pl i a.wqjda@mz.gov.Pl (dla ułatwienia prosimy wpisać w temacie znak niniej§zego

Pisma) do 18 grudnia br. Brak zg}oszeń w tym terminie pozwolimy sobie uznaó jako brak
zainteresowania ProPozYcją Trybunału (informacja o braku zgłoszeńzostanie przekazanado ambasady
RP w Hadze do wiadomości).

/

A DYREKTORA

kąłąrzvna Rutkawslrg
Zal. nota Trybunału
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The United Nations Intematiorral Crinrinat Tribunal tbr the former' Yugostavia

(,,International Tribunal") presents its conrpliments to the Embassy olthe Republic of

ioland to the Kingdom of the Netherlands and has the honour to request the assistance

of the.Enlbassy as follows:

The luternational Tribunal is seeking medical specialists in the tjeld of ańeriology,
neuTotogy antl cardiology who are willing and availablę to examine individualS

detained at the United Nations Deteritioir Unit in Scheveningen ("L[NDU") as

indeperrdent experts in the forthconring weeks, Subject to tlre approval of thg Bureart

of Judges on the International 'l'ribunal, the experts would be added to the list of
medical experts maintained by the Registry, and may also be contactęd tbr filture

appointments.

The examination of a detainee by an independent expeń is undertaken only iflordered

by a Chamber in accordance with Rule 74bi:ł of tlre lnlernational Tribunal's Rules of
piocedure and Evidence. ThB oxamination typically takes place on the premises of the

LINDU, with medical assistance required being provided by medical staff of the

LNDU Mędical Unit. On conrpletion of the exarnination, the expeń is usually required

to prepare a nredical repoń addressing thę issues requested by tlre Chanrber that has

ordered the examination. The repoń shorrld be provided pretbrably in English or

French, whic|r are the working tanguages of the International 'fribunal. The date by
which the medical report is to .be submitted, is also indicated in advance, by the

Chamber,

The expeńs ar€ rgnunerated on an hourly basis, for thę examination of the detainee

and for preparation of the report to the Chamber. Costs of travel to and t'rom the place

of examination, and Daily Subsistence Allowance for the experts are coveręd by the

lntęrtrational Tribunal in accordance with prevailing Ulrited Nalions policies zurd

regulations. Interpretation §ervices, where necessary to enable communication
between the expert and tlre detainee, are also provided,

The International Tribtrna| kindly enquires whether the Ernbassy would be in a

position to provide the lnternational Triburral witlr a list of medical experts in the field
of arteriology, neurology and cardiolggy. The list should be provided together with
detailed curricula vitae of the exp€ńs and their contact details. As the need for
specialists in the aforemcntioned fields of expeńise is imnrinent, the Intęmational
Tribunal would be grateful to receive a response from tlre Enrbassy at the earliest
convenience,

For any flurther enquiries, tlre Embassy is kindly requested to liaise with Ms. Jelena
Gudurić, Acting Deputy Chief of the Imrnediate Ot'fice of the Registrar, at +3 l 70 5l2
5 120,

'fhę International Tribunal avaiIs itself of this opportunity to renew to the Embassy of
t}re Republic of Poland to the Kingdom of the Netherlands, the assurances of its
lri ghest considęrati on.

The l{ague,

Embassy of the Republic of Poland
The Haque
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