
Posiedzenie ORL w dniu 6 kwietnia 2011 r.

Obrady ORL 6 kwietnia rozpoczęły się od informacji przewodniczących delegatur LIL.

Delegatura Biała Podlaska – 16.03.  2011r.  odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie 
delegatów,  na  którym  przekazano  informacje  dotyczące  działalności  Delegatury,  w  okresie  od 
9.12.2010 do 16.03.2011 r. Oprócz działalności statutowej zorganizowano 2 wyjazdy: do Teatru 
Narodowego na spektakl „Lorenzaccio” oraz Teatru Roma na I Galowy Koncert Lekarzy „ Ars 
Medici”,  na który otrzymano 25 bezpłatnych biletów z NIL.  Delegatura Chełm – prowadzono 
bieżącą działalność statutową.  Delegatura  Zamość- prowadzono bieżącą działalność statutową, 
lekarze  właściciele  NZOZ  zgłaszają  kłopoty  z  zatrudnieniem  na  dyżurach  w  oddziałach 
pediatrycznych.

Przewodniczący komisji problemowych przedstawili ich bieżącą działalność:

Komisja  Sportu  i  Rekreacji-  prowadzone  są  przygotowania  do  organizacji  imprez 
sportowych Lato 2011r.

Komisja Kultury- otwarta będzie wystawa fotogramów Piotra Trojanowskiego – „Botswana 
kraina słoni”

Komisja  Etyki  –  w  ostatnim  okresie  wpływa  więcej  skarg  na  nieetyczne  postępowanie 
lekarzy w stosunku do kolegów i pacjentów, które Komisja sukcesywnie wyjaśnia.

Komisja ds.  Emerytów i  Rencistów –  na  ostatnie  zebranie  przybyło  70 osób.  Prelekcję 
„Porty Morza Śródziemnego” przygotowała Sylwia Warakomska- Grzycka, a wygłosił ją w imieniu 
autorki Andrzej Nowiński.

Komisja  ds.  Konkursów –  niewiele  było  konkursów  na  nieobsadzone  stanowiska 
ordynatorów. Sytuacja może się jeszcze pogorszyć w związku z ewentualnymi przekształceniami 
szpitali w spółki prawa handlowego.

Komisja ds. Kształcenia Medycznego – m. in. podjęła 19 uchwał w sprawie potwierdzenia 
spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Komisja ds. Wykonywania Zawodu – m. in. 11 osobom przyznano prawo wykonywania 
zawodu  lekarza/lekarza  dentysty,  skreślono  z  listy  członków  LIL z  powodu  zgonu  4   osoby, 
dokonano u 15 lekarzy wpisów uzupełniających w prawie wykonywania zawodu. Zespół Praktyk 
Prywatnych  ORL odbył  w  okresie  sprawozdawczym  4  posiedzenia  oraz  zostało  podjętych  69 
uchwał Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

Komisja Stomatologiczna – nie miała posiedzenia w omawianym okresie. Przeprowadzane 
są w NFZ postępowania uzupełniające po konkursach, ich efekty znane będą w najbliższym czasie.

Komisja  Socjalno-  Bytowa –  posiedzenie  komisji  odbywają  się  co  miesiąc,  podania 
o pożyczki zwrotne i zapomogi rozpatrywane są w oparciu o regulamin pracy komisji.

Komisja  ds.  Młodych  Lekarzy –  przeprowadzi  szkolenie  o  zasadach  pisania  prac 
naukowych.

Zgodnie z uchwałą NRL podjęto działania zmierzające do modernizacji archiwum LIL. ORL 
podjęła uchwałę, że w celu zmniejszenia kosztów, Izba sama zakupi teczki osobowe dla każdego 
lekarza,  a  kwalifikowana firma dokona uporządkowania zawartości  teczek oraz ich właściwego 
oznakowania.



Na  wniosek  współpracowników,  ORL przyznała  wyróżnienia  honorowe  Laur  Medyczny, 
3 lekarzom  kolejowej  służby  zdrowia:  dr  Teresie  Winnickiej-Wrona,  dr  n.  med.  Elżbiecie 
Ziemeckiej-Rakowskiej,  prof.  dr n.  med.   Marianowi Durdzie.  Uroczystego wręczenia Lauru 
Medycznego wyróżnionym lekarzom dokona w dniu 12. maja 2011 r. prezes LIL Janusz Spustek, 
podczas  uroczystości  związanych  z  35-leciem  działalności  Oddziału  Ftyzjopulmonologicznego 
Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie.

Radca prawny LIL, Alicja Lemieszek przekazała informacje o nowych przepisach prawnych. 
Ustawy zdrowotne aktualnie są analizowane przez senat. Z dniem 26. II. 2011 r. weszło w życie 
rozporządzenie Ministra Zdrowia, które szczegółowo określa jakie wymogi sanitarne musi spełniać 
każde pomieszczenie placówki ochrony zdrowia.  Sąd w Lublinie skazał na zapłacenie grzywny 
agresywną pacjentkę, która naruszyła dobra osobiste dyżurnego lekarza SOR w Lublinie.

Okręgowy  Rzecznik  Odpowiedzialności  Zawodowej  przekazał  do  Sądu  Lekarskiego 
4 wnioski o ukaranie lekarzy, w związku z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.

Wielkie  brawa  należą  się  pracownikom  Rejestru  Lekarzy,  Lubelskiej  Izby  Lekarskiej. 
Zdobycie po raz kolejny  pierwszego miejsca to nie przypadek, to po prostu świadczy o fachowości 
i klasie naszego zespołu, kierowanego przez Elżbietę Duszyńską.

Pod  koniec  obrad  głos  zabrał  prezes  Lubelskiej  Izby  Lekarskiej,  Janusz  Spustek 
przypominając, że na ostatnim jubileuszowym XXX Okręgowym Zjeździe Lekarzy, delegaci bez 
zastrzeżeń  przyjęli  sprawozdanie  Prezesa  Izby,  zaakceptowali  preliminarz  budżetowy  oraz 
propozycję utworzenia Funduszu Pomocowego dla lekarzy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji 
materialnej.  W  najbliższym  czasie  zostanie  opracowany  regulamin  Funduszu  Pomocowego. 
Niestety,  pod  koniec  Zjazdu,  który  przebiegał  w  większości  w  merytorycznej,  koleżeńskiej 
atmosferze,  doszło  do  nieprzyjemnego  zgrzytu,  jakim  było  wystąpienie  przewodniczącego 
zjazdowej  Komisji  Uchwał  i  Wniosków,  który  zarzucił  Prezesowi  podawanie  nieprawdziwych 
informacji  twierdząc,  że  Komisja  Socjalno-Bytowa  praktycznie  nie  pracuje,  odrzuca  podania 
emerytów  o  przyznanie  bezzwrotnych  zapomóg.  Uzupełniając  krytyczną  wypowiedź  prezesa, 
przewodniczący  Komisji  Socjalno-Bytowej,  Leszek  Buk  jednoznacznie  ocenił  te  zarzuty  jako 
nieprawdziwe  i  krzywdzące  koleżanki  i  kolegów,  którzy  pracują  w  komisji  z  pełnym 
zaangażowaniem, a jednocześnie wprowadzające w błąd delegatów na Zjazd. Komisja na bieżąco 
załatwia pożyczki zwrotne. Udziela również zapomogi w oparciu o regulamin. Rzeczywiście sześć 
podań o zapomogę bezzwrotną zostało załatwionych odmownie, ale powołano się na konkretny 
punkt regulaminu i uzasadnienia przekazano osobom zainteresowanym. W jednym wypadku, po 
uzupełnieniu informacji przez zainteresowanego, sprawa została rozpatrzona ponownie i załatwiona 
pozytywnie. Zaistniała sytuacja wywołała ożywioną dyskusję wśród członków Rady, którzy m. in. 
wyrażali zdziwienie, że kolega stawiający zarzuty, będąc sam członkiem ORL, nie wystąpił ani razu 
ze swoimi zastrzeżeniami w czasie obrad Rady. W związku z tym, że kolega, który doprowadził do 
tego  zamieszania  nie  przyszedł  na  obrady  ORL,  dalszy  ciąg  dyskusji  oraz  końcową  ocenę 
zachowania przełożono na kolejne posiedzenie Rady, w maju 2011 r. Wyrażano też nadzieję, że 
tego typu zachowania w przyszłości nie będą miały miejsca. 

(jj)



Lista obecności

Janusz  Spustek,  Andrzej  Barszczewski,  Franciszka  Barwińska-Altmajer,  Władysława Bąk-
Kusiej,  Monika Bojarska-Łoś, Leszek Buk, Remigiusz Caban, Andrzej  Ciołko, Wiesław Cygan, 
Dariusz  Dębicki,  Teresa  Dobrzańska-Pielichowska,  Maria  Dura,  Witold  Fijałkowski,  Dariusz 
Hankiewicz, Barbara Hasiec, Jerzy Jakubowicz, Janusz Kleinrok, Krzysztof Lewkowicz, Andrzej 
Nowiński,  Leszek  Pawłowski,  Wojciech  Prażmo,  Jacek  Szkutnik,  Ewa  Tuszkiewicz-Misztal, 
Agnieszka Winiarska, Edward Woliński, Marian Wróblewski
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