
WRZESIEŃ 2014

 Z obrad ORL  

Wrześniowym obradom ORL, które odbyły się  10.09.2014 r. przewodniczył wiceprezes 
Leszek Buk.

Delegatura Biała Podlaska. Zorganizowano wypoczynek w Gruzji oraz wycieczkę 
objazdową Słowacja- Czechy- Austria. Uczestnicy wycieczki wrócili bardzo zadowoleni i 
zwrócili się z prośbą o kolejne podobne wyjazdy w 2015 r.  

 Delegatura Chełm. Prowadzono przygotowania do szkoleń: kursu „Pierwsza pomoc 
medyczna” dla lekarzy rodzinnych i lekarzy dentystów oraz kursu BHP dla lekarzy 
pracodawców. Nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku dyrektorów szpitali w Chełmie i 
Włodawie.

Delegatura Zamość. W dniach 20-21.09. 2014 r. odbył się Wojewódzki Turniej Tenisa 
Ziemnego - „Pożegnanie lata”. W październiku przypada 20 - lecie SP Szpitala 
Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. Natomiast 11 października 2014 r. 
odbędzie się mecz piłki nożnej Lekarze – Prawnicy, dla uczczenia pamięci dr Jerzego Mazura,
wieloletniego przewodniczącego Delegatury.     

Delegatura Lublin. Zrealizowano prośbę Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia na
Wołyniu, o zorganizowanie staży szkoleniowych dla ich członków. Wyremontowano i 
urządzono pokój nr 4 na parterze siedziby LIL, który spełnia rolę małej sali konferencyjnej. 
LIL otrzymała odpis pisma prof. Krzysztofa Bara, skierowanego do wojewody Wojciecha 
Wilka, z informacją o rezygnacji z funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii. 
Prezydium ORL zaopiniowało 9 kandydatów na stanowisko wojewódzkiego konsultanta oraz 
jedną na stanowisko konsultanta krajowego. Kilku lekarzy zwróciło się z informacją, że ich 
nazwiska popierające deklarację wiary, zostały umieszczone na liście bez ich wiedzy i zgody. 
W związku z ich prośbą, nazwiska tych osób zostały usunięte z portalu internetowego. 
Prezydium ORL uważa, że sprawa sumienia i wiary jest indywidualną i zgodną z prawem 
możliwością, z której może skorzystać lekarz i izba nie może wywierać na takie zachowania 
wpływu. LIL otrzymała podziękowanie za dobrą współprace od dyrektora LOW NFZ 
Krzysztofa Tuczapskiego, który przeszedł do pracy w Centrali NFZ, na stanowisko 
wiceprezesa Funduszu. Prezydium ORL podejmowało uchwały o finansowaniu wydarzeń 
kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych.     Wszyscy członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej,
którzy są członkami Lubelskiej Izby Lekarskiej głosowali przeciw podniesieniu składki 
miesięcznej z 40 zł na 60zł. Niestety NRL większością głosów taki projekt przyjęła. Zmiana 
stawki wchodzi w życie z dniem 1.01.2015r.

O pracach komisji problemowych informowali ich przewodniczący.

    Komisja ds. Lekarzy Seniorów - zakupiono bilety na koncert Borysa Somerschafta oraz 
bilety do kina. Na prośbę lekarzy seniorów zorganizowano, pełnopłatny 2 tygodniowy pobyt 
w Sanatorium Uzdrowiskowym w Horyńcu, w ramach skierowania na 3 zabiegi lecznicze. Na
pobyt w sanatorium zgłosiło się 10 osób.



    Komisja Kultury - W dniach 12-14. 09. 2014 r. odbył się II Ogólnopolski Plener 
Fotograficzny Lekarzy w Kazimierzu Dolnym. Prace z tego pleneru zostaną pokazane w 
Klubie Lekarza, na wernisażu w dniu 15.11.2014 r. Wystawa dokumentująca dorobek lekarzy 
będzie również prezentowana w innych okręgowych izbach lekarskich.

    Komisja ds. Etyki - po przerwie wakacyjnej ostatnio wpłynęły 3 sprawy, które będą 
sukcesywnie rozpatrywane. Przewidywane jest zorganizowanie kursów szkoleniowych w 
sprawie prawidłowego leczenia bólu.

   Komisja ds. Konkursów - obecnie przeprowadzane są, m. in. 4 konkursy na stanowiska 
ordynatora w WSS w Białej Podlaskiej, 2 konkursy na stanowisko zastępcy dyrektora szpitala
ds. medycznych, 3 konkursy na stanowisko pielęgniarki oddziałowej.

    Komisja Stomatologiczna - na ostatnim posiedzeniu omawiano m. in. sprawy dotyczące 
kontraktów oraz szkoleń dla lekarzy, które mają być przeprowadzone do końca 2014 r. 

    Komisja ds. Wykonywania Zawodu - zostały podjęte  232 uchwały Prezydium ORL i 2 
uchwały ORL, w tym 218 uchwał dotyczyło sprawy przyznania ograniczonego prawa 
wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty. Ponadto Komisja dokonała 79 wpisów 
uzupełniających, do dokumentu –prawo wykonywania zawodu. Komisja w okresie od 2.04. 
2014 r. wydała 22 zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje formalne lekarza  do pracy w 
krajach UE.                                                                                                                              
Komisja na spotkaniu w sierpniu, rozpatrywała sprawę lekarza, który będąc pod wpływem 
alkoholu i leków psychotropowych, spowodował wypadek drogowy. Komisja wnioskowała 
do ORL o powołanie komisji ds. orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu. Na 
posiedzeniu w dniu 10.09 2014 r. Okręgowa Rada Lekarska powołała w/w komisję.

    Komisja Socjalno-Bytowa pracuje na spotkaniach, które odbywają się w dniu posiedzenia 
ORL, a w sprawach  pilnych przeprowadzane są również konsultacje drogą e-mail.

    Komisja Kształcenia Medycznego - organizowane będą szkolenia: „Wybrane stany 
zagrożenia – postępowanie. Problemy ze znieczuleniem w stomatologii” i szkolenie 
„Agresywny pacjent - praktyczny poradnik postępowania z pacjentem agresywnym. 
Dokumentacja medyczna - jedyne alibi lekarza w toku postępowania sądowego i kontrolnego 
NFZ”. 

     Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej przekazał  sprawy 5 lekarzy do rozpatrzenia 
przez Sąd Okręgowy Okręgowej Rady Lekarskiej.

     ORL podjęła uchwałę, że najbliższe posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 8.10.2014 r., o 
godz. 10.30. 

                                                                        (jj)


