
   Z obrad ORL   
     Otwierając czerwcowe obrady prezes LIL Janusz Spustek złożył gratulacje, w imieniu własnym i 
całej ORL, prof. Januszowi Kleinrokowi, który po wygraniu konkursu został dyrektorem 
Departamentu Nauki i Szkolnictwa  Wyższego w Ministerstwie Zdrowia. Kol. J. Kleinrok ma 
nadzieję, że nadal będzie czynnie uczestniczył w pracach ORL w Lublinie, na co wstępnie ma 
zgodę kierownictwa resortu.
    Informację o pracach Delegatur złożyli ich przewodniczący  lub osoby upoważnione: Biała 
Podlaska- działalność statutowa realizowana jest na bieżąco. W dniu 1.06.2011r. odbyło się 
zebranie informacyjne dla delegatów na Zjazd. Odbyła się, ciesząca się dużym zainteresowaniem 
6-dniowa wycieczka  do Transylwanii ( Rumunia). Delegacja Delegatury odwiedziła w Domu 
Opieki  Społecznej  w Woli Gułowskiej, naszą seniorkę  p. dr stomatolog  Stanisławę Marcińczak , 
która w wieku 104 lat i 7 miesięcy cieszy się nienajgorszym zdrowiem i bardzo ucieszyła się z 
wizyty gości.
    W delegaturze Chełm i Zamość – działalność  statutowa prowadzona jest na bieżąco. Konkurs na 
dyrektora szpitala we Włodawie, wygrał Mariusz Chudoba, z wykształcenia ekonomista, kierunek 
-organizacja i zarządzanie.
    W delegaturze Lublin regularnie co tydzień  odbywają się posiedzenia  Prezydium. Zawarta 
została umowa  na wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń  w siedzibie LIL m. in. w Sali 
konferencyjnej , Sali posiedzeń Sądu Lekarskiego). Rozpoczęcie prac planowane jest w miesiącu 
lipcu.
    Sprawozdanie z prac Komisji ORL składali ich przewodniczący lub osoby upoważnione:
    Komisja Etyki pracuje regularnie. Martwi fakt, że wzrasta ilość skarg na zachowanie nieetyczne i 
arogancję lekarzy.
    Komisja Emerytów i Rencistów - Jak dotychczas, w każdy ostatni czwartek miesiąca, odbywają 
się otwarte posiedzenia komisji. Emeryci i renciści biorą udział w seansach filmowych, koncertach i 
innych imprezach kulturalnych. W tym roku podobne imprezy planowane są również w okresie 
wakacyjnym. Świętokrzyska Izba Lekarska zaprasza na konferencję szkoleniową poświęconą 
schorzeniom wieku podeszłego, która odbędzie się  16 września 2011 r. Uczestnictwo w 
konferencji jest bezpłatne, ale uczestnicy płacą za dojazd i nocleg.
   Komisja Kultury- zorganizowała pierwsze warsztaty ceramiczne dla lekarzy w Ćmielowie oraz 
nową wystawę fotografii Andrzeja Zygo „Na azjatyckim szlaku – Sri Lanka i Wietnam”.
    Komisja Kształcenia Medycznego – podjęła  21 uchwał w sprawie m. in. potwierdzenia 
spełnienia warunków kształcenia  podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Z końcem roku 
szkolnego, wygasają lub zostały wypowiedziane umowy ze szkołami języka na współfinansowanie 
przez izbę nauki lekarzy. Nowe umowy, z zapisami zabezpieczającymi przed ewentualnym 
współfinansowaniem w przypadku niesystematycznego uczestnictwa, zostaną zawarte przed 
rozpoczęciem roku szkolnego. Obecnie przyjmowane są oferty szkół nauki języka oraz deklaracje 
lekarzy uczestnictwa w nauce. Planowane są szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów dotyczące 
prawa medycznego  i aspektów prawnych prowadzenia badan klinicznych.
   Komisja Stomatologiczna - Odbyło się posiedzenie poświęcone kształceniu podyplomowemu. 
Tematykę tę w formie prezentacji przedstawił prof. J. Kleinrok, dyrektor Departamentu Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia, a jednocześnie członek naszej Rady Okręgowej. 
Tematyka szkolenia podyplomowego  była również tematem obrad Komisji  Stomatologicznej 
NRL. Kolejnym dużym osiągnięciem lubelskiego środowiska jest fakt, że prof. Teresa Bachanek 
została przewodniczącą Zespołu ds. Kształcenia Komisji Stomatologicznej NRL.
    Komisja ds. Młodych Lekarzy - W listopadzie 2011 r. odbędzie się szkolenie, którego tematem 
będzie pisanie prac naukowych. W Olsztynie w dniu 15 maja 2011 r. odbyła się II Ogólnopolska 
Konferencja Młodych Lekarzy. W trakcie obrad zgłoszono wnioski odnośnie szkolenia 
podyplomowego i specjalizacji, w tym wniosek odnośnie zniesienia rejonizacji specjalizacji, co 
pozwoli lepiej wykorzystać istniejące miejsca szkoleniowe.
    Komisja ds. Wykonywania Zawodu - Zespół Praktyk Prywatnych - Odbyły się 4 posiedzenia 
Komisji oraz zostało podjętych 55 uchwał Prezydium Okręgowej Radu Lekarskiej m. in. w sprawie 



wpisu do rejestru indywidualnych, specjalistycznych, grupowych praktyk lekarskich- 42 oraz 
skreślenia z rejestru – podjęto 8 uchwał. Powołano 8 zespołów wizytacyjnych do oceny gabinetów 
lekarskich/dentystycznych.   Zespół ds. Rejestru i Prawa wykonywania Zawodu podjął uchwały 
odnośnie wpisów uzupełniających do prawa wykonywania zawodu: odnośnie specjalizacji, zmiany 
nazwiska, tytułów naukowych oraz punktów edukacyjnych. Wydano 10 zaświadczeń do pracy w 
krajach UE.
    Komisja Socjalno - Bytowa rozpatrywała na bieżąco wnioski o zapomogi bezzwrotne, pożyczki.
   Komisja Sportu - Odbyły się 2-dniowe zawody kolarskie w Bychawie, na które przyjechało 98 
uczestników z całej Polski. Uczestnicy byli zachwyceni organizacją i atmosferą zawodów, mają 
zamiar przyjechać w przyszłym roku, w jeszcze liczniejszej grupie. W dniu 15 .06 2011r. zostały 
zorganizowane Mistrzostwa Polski w piłce plażowej.
    Na wniosek lekarza, który z powodów zdrowotnych miał zawieszone prawo wykonywania 
zawodu, ORL powołało komisję lekarską, która wyda orzeczenie , czy może on ponownie podjąć 
pracę  w zawodzie lekarza.
Okręgowa Rada lekarska przyjęła jednogłośnie projekt regulaminu Funduszu Pomocowego. 
Jesteśmy pierwszą Izbą Lekarską, która utworzyła Fundusz Pomocowy dla lekarzy znajdujących się 
w trudnej sytuacji życiowej. Wysokość Funduszu Pomocowego jest ustalana przez Okręgowy Zjazd 
Lekarzy, a kryteria przyznawania świadczenia – każdego roku, na pierwszym posiedzeniu ORL, po 
uchwaleniu budżetu. Uprawnionymi do korzystania z Funduszu są osoby, członkowie Lubelskiej 
Izby Lekarskiej, których przychód miesięczny nie przekracza 1317 zł na jednego członka rodziny, 
pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym. Świadczenie będzie wypłacane na ściśle 
określony cel np. na opłacenie czynszu, a nie w formie gotówki. Wnioski o przyznanie świadczenia 
należy składać w formie pisemnej. Druki wniosków są dostępne w biurze lub na stronie 
internetowej izby.
    ORL powołała:
1. zespół monitorujący ds. sytuacji pracowniczych w ochronie zdrowia. W zapowiadanych 
przekształceniach w placówkach ochrony zdrowia, może dojść do trudnych do przewidzenia 
sytuacji, w zatrudnieniu personelu medycznego. Powołany zespół w Lublinie, w składzie: Andrzej 
Barszczewski, Andrzej Ciołko, Grzegorz Pietras, ma oceniać  na bieżąco sytuację w naszym 
regionie. Zespoły takie są powoływanie w całej Polsce i mają współpracować z zespołami 
utworzonymi przez OZZL. 
2. Komisję ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu. Komisja składa się z 5 osób.
    Gala w Filharmonii z okazji X-lecia Medalu Lubelskiej Izby Lekarskiej była dużym 
wydarzeniem i artystycznym.
    Okręgowa Rada Lekarska w Lublinie uchwaliła terminarz swoich posiedzeń na II półrocze 
2011r.: 7 września, 5 października, 9 listopada, 7 grudnia 2011 r.
    Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta, powoływane będą komisje wojewódzkie, których 
zadaniem będzie orzekanie czy szkoda poniesiona przez pacjenta ma związek z odbytym wcześniej 
leczeniem szpitalnym. Udział komisji mają zapewnione samorządy zawodowe. Izba Lekarska 
zgłosi swoje kandydatury, spośród lekarzy deklarujących chęć pracy w tej komisji. Propozycje 
należy zgłaszać do 7 września 2011 r.
     Ustawa o działalności leczniczej wprowadza z dniem1 lipca 2011 r.  nowy rodzaj praktyki 
lekarskiej t.j.: indywidualną praktykę lekarską (bądź specjalistyczną) wyłącznie w 
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Jest to nowy 
rodzaj praktyki wprowadzony w celu podpisania tzw. kontraktu.
     Odczytano pismo, w którym Porozumienie lekarzy stomatologów pracujących w szkolnych 
gabinetach, dziękuje za zaangażowanie ze strony Izby Lekarskiej w starania o podpisanie kontraktu 
przez tych lekarzy z NFZ.
                                                                                         (jj)


