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Czy w UE brakuje lekarzy dentystów?
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* Światowa Federacja Dentystyczna (World Dental Federation, FDI)
jest najstarszą i największą organizacją lekarsko-dentystyczną na
świecie, zrzeszającą ponad 200
krajowych organizacji stomatologicznych.
Założona została w Paryżu w 1900 r.
pod francuską nazwą Federation
Dentaire Internationale, od której
pochodzi do dzisiaj stosowany
skrót FDI.
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Lekarze z krainy
Lucyna
Krysiak
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(...) izba nie jest
wyłącznie strukturą
administracyjną,
gdzie „załatwia” się
sprawy związane
z wykonywaniem
zawodu lekarza,
ale miejscem,
gdzie lekarze się
spotykają, wspólnie
spędzają czas,
dyskutują, spierają,
zaprzyjaźniają.
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Warmińsko-Mazurska Izba
Lekarska
w Olsztynie liczy
3615 lekarzy oraz
lekarzy dentystów.
Choć liczebnie
zalicza się do
średnich, obejmuje
swoją działalnością
rozległy obszar (...).
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Izba ma na koncie
wiele sukcesów,
wygrany konkurs
ogłoszony przez
Naczelną Izbę
Lekarską na najlepszy
serwis internetowy
prowadzony
przez Okręgową
Izbę Lekarską,
wyróżniającą
się Komisję
Kształcenia, Ośrodek
Doskonalenia
Zawodowego,
prowadzenie
konferencji
interdyscyplinarnych
i warsztatów.
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Terytorium:

Prezes:
Wiceprezesi:

Adres:

Delegatury:

Kontakt:
e-mail:
Strona internetowa:

Lekarskiego:

wynagrodzenie:
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Nie bój się cieni.
One świadczą o tym,
że gdzieś znajduje
się światło.
Oscar Wilde
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a podatek VAT
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Marek

W uproszczeniu
można stwierdzić,
że świadczenia
zdrowotne, w tym
stomatologiczne,
nie podlegają
VAT, ponieważ są
od tego podatku
zwolnione.
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Zwolnieniem
są bowiem
objęte jedynie te
świadczenia, które
mają charakter
profilaktyczny,
diagnostyczny,
terapeutyczny lub
rehabilitacyjny.
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Obecnie wyroby
medyczne
są w Polsce
opodatkowane
podatkiem VAT
w obniżonej
stawce 8 proc.
Jednakże sytuacja
ta może się wkrótce
zmienić z uwagi na
podnoszoną przez
instytucje
unijne niezgodność
takiego rozwiązania
z przepisami UE.
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W poprzednim stanie prawnym – do końca 2010 r. – świadczenia
zdrowotne (definiowane jako usługi w zakresie ochrony zdrowia)
były generalnie zwolnione od VAT bez dodatkowych warunków.
2
Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 04.10.2011 r., ILPP2/4431140/11-4/SJ – „celem tych usług (uzupełnień protetycznych – MS)
jest przywrócenie czynności i funkcji narządu żucia”; interpretacja
Izby Skarbowej w Łodzi z 28.07.2011 r., IPTPP1/443-123/11-3/MW
– „zakładanie implantów zębów zapobiega zanikowi kości, pozwala na lepsze rozdrabnianie i przeżuwanie pokarmów, co wiąże się
ze zmniejszeniem wystąpienia ryzyka chorób jelit i żołądka”.
3
Interpretacje Izby Skarbowej w Poznaniu z 12.04.2011 r.,
ILPP1/443-309/11-2/BD oraz z 04.10.2011 r., ILPP2/443-1140/115/SJ; interpretacja izby Skarbowej w Katowicach z 04.01.2013 r.,
IBPP3/443-1131/12/AŚ.
4
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 3 grudnia
2013 r. w sprawie wystawiania faktur faktura taka powinna zawierać:
a) datę wystawienia, b) numer kolejny, c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy usług oraz ich adresy, d) nazwę (rodzaj)
usługi, e) zakres wykonanych usług, f ) cenę jednostkową usługi, g)
kwotę należności ogółem.
5
Na przykład możliwość odliczania przez świadczeniodawców podatku VAT, który ich obciążał przy zakupie wyrobów medycznych;
opodatkowanie podatkiem VAT czynności związanych ze sporządzeniem kserokopii, wyciągów i wydawania odpisów dokumentacji medycznej.
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Postawy i opinie
Romuald
Krajewski
Teresa
Perendyk
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Kinga
Wojtaszczyk
-

Łącznie 71%
respondentów
twierdzi, że ilość
pracy wykonywanej
w ramach tej samej
umowy o pracę lub
kontraktu zwiększyła
się w ciągu ostatnich
2 lat. Wzrost ilości
pracy w ciągu
ostatnich 2 lat nie
przyniósł wzrostu
dochodów. Wśród
respondentów,
którzy twierdzili, że
ilość pracy
w omawianym
okresie zwiększyła
się, 57% wskazało
brak zmiany
w wysokości
dochodów, a 27%
– wręcz ich spadek.
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Ocena NFZ
i systemu ochrony
zdrowia przez
środowisko
lekarskie jest
podobna do
oceny tego
systemu przez całe
społeczeństwo.
Środowisko
zdecydowanie
negatywnie ocenia
wszystkie aspekty
działalności NFZ.
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60 lat PTK
Marta
Jakubiak
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Wydarzenia

20-lecie Katolickiego
Stowarzyszenia
Lekarzy Polskich
Ks. Józef
Jachimczak CM
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UCHWAŁA Nr 1/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany statutu Fundacji Lekarze Lekarzom
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708) w związku z § 35 ust. 1 Statutu Fundacji Lekarze Lekarzom, Naczelna Rada Lekarska po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji Lekarze Lekarzom, postanawia co następuje:
§ 1.
W statucie Fundacji Lekarze Lekarzom stanowiącym załącznik do uchwały nr 7/11/VI z dnia 13 maja 2011 r., zmienionym uchwałą nr 24/11/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany statutu
Fundacji Lekarze Lekarzom, wprowadza się następujące zmiany:
1. Po § 8 Statutu Fundacji dodaje się § 8A o następującym brzmieniu:
§ 8A
1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej.
2. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:
a) pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej
niesklasyfikowana ( PKD 86.90.E)
b) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską (PKD 87.10.Z)
c) Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych ( PKD 87.30.Z)
d) Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD 87.90.Z)
3. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie:
a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B)
b) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
c) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD 88.10.Z)
d) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej
niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
e) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z),
2. § 14 Statutu Fundacji otrzymuje następujące brzmienie:
§ 14.
Fundacja nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem
Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej
oraz pokrewieństwa czy powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki

lub kurateli, zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków organów
Fundacji lub jej pracowników oraz ich „Osób bliskich”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności
jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku na rzecz członków organów Fundacji
lub jej pracowników oraz ich „Osób bliskich”, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których
uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich „Osoby
bliskie”, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po
cenach wyższych niż rynkowe.
3. § 18 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
§ 18.
1) Radę Fundacji tworzy 3 członków, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały przez Naczelną Radę Lekarską.
2) Na członka Rady Fundacji może być powołana osoba, która:
a) nie jest członkiem Zarządu Fundacji, nie pozostaje z członkiem
Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub przestępstwo skarbowe,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do
czynności prawnych,
d) złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Radzie Fundacji.
4. § 27 Statutu Fundacji otrzymuje następujące brzmienie:
§ 27.
Na członka Zarządu Fundacji może być powołana osoba, która:
a) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne lub przestępstwo skarbowe,
b) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do
czynności prawnych,
c) złożyła pisemne oświadczenie o woli uczestnictwa w Zarządzie
Fundacji.
§ 2.
Przyjmuje się tekst jednolity statutu Fundacji Lekarze Lekarzom
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

Załącznik do uchwały Nr 1/14/VI NRL z dnia 21.02.2014 r. znajduje się
na stronie internetowej NIL – www.nil.org.pl
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Dokumenty NRL i Prezydium znajdują się na stronie internetowej NIL - www.nil.org.pl
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UCHWAŁA Nr 2/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Dokumenty NRL i Prezydium znajdują się na stronie internetowej NIL - www.nil.org.pl

Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w związku z art. 188 pkt 1 i 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Naczelna Rada Lekarska uchwala,
co następuje:
§ 1.
Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności:
1) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013
r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363) w zakresie w jakim
zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu
fiskalnego danych objętych tajemnicą zawodową , o której mowa w art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z art. 47, art. 49, art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP,
2) § 8 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013
r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2013, poz. 363) w zakresie w jakim
zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do ujawniania w treści paragonu
fiskalnego danych objętych tajemnicą zawodową, z art. art. 40 ust. 2 pkt.
1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
§ 2.
Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza
do sporządzenia i złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, do Trybunału
Konstytucyjnego oraz reprezentowania Naczelnej Rady Lekarskiej w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, z prawem udzielenia
pełnomocnictwa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

UCHWAŁA Nr 3/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 w związku z art. 188 pkt 1 i 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Naczelna Rada Lekarska uchwala,
co następuje:
§ 1.
Wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie, że:
I. Artykuł 39 zd. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz. 1707,
z 2012 r. poz. 95, 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645, 1650) w części
określonej słowami „z zastrzeżeniem art. 30” jest niezgodny z art. 2, art.
53 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 w zw. z art. 30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 18 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu
Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r.w zakresie,
w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego
sumieniem świadczenia zdrowotnego, pomimo, że zwłoka w udzieleniu
tego świadczenia nie spowodowałaby niebezpieczeństwa utraty życia,
ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.
- a w przypadku nieuwzględnienia wniosku w ww. zakresie –
o orzeczenie, że:

Artykuł 30 w związku z art. 39 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz.
1707, z 2012 r. poz. 95, 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645, 1650) w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnych
z jego sumieniem świadczeń zdrowotnych, niebędących świadczeniami
leczniczymi (służącymi zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia) jest niezgodny z art. 2, art. 53 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 w zw. z art.
30 i art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 18 ust. 1
i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia
19 grudnia 1966 r.
II. Artykuł 39 zd. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz. 1707,
z 2012 r. poz. 95, 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645, 1650) w części określonej słowami „z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym”
jest niezgodny z art. 2, art. 53 ust. 1 oraz art. 65 ust. 1 w zw. z art. 30 i art.
31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że nakłada na
lekarza powstrzymującego się od wykonania świadczeń zdrowotnych
niezgodnych z jego sumieniem ciężar zagwarantowania uzyskania tych
świadczeń u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym, co czyni iluzorycznym prawo do wolności sumienia.
III. Artykuł 39 zd. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz. 1707,
z 2012 r. poz. 95, 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645, 1650) w zakresie
w jakim zobowiązuje lekarza wykonującego zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby korzystającego z prawa do odmowy
wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem do
uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego jest niezgodny
z art. 53 ust. 7 oraz z art. 2, art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
IV Artykuł 39 zd. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, Nr 291, poz. 1707,
z 2012 r. poz. 95, 1456, z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645, 1650) w zakresie
w jakim zobowiązuje lekarza korzystającego z prawa do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem do uzasadnienia i odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej, jest
niezgodny z art. 53 ust. 7 oraz z art. 2, art. 53 ust. 1 w związku z art. 31 ust.
3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2.
Upoważnić Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza
do wniesienia wniosku, o którym mowa w § 1, do Trybunału Konstytucyjnego oraz reprezentowania Naczelnej Rady Lekarskiej w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie wniosku, o którym mowa
w § 1, z prawem udzielenia pełnomocnictwa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

UCHWAŁA Nr 4/14/P-VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia informacji o działalności samorządu
lekarzy w 2013 r.
Na podstawie art. 5 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

Załącznik do Uchwały Nr 4/14/P-VI NRL z dnia 21.02.2014 r. znajduje
się na stronie internetowej NIL – www.nil.org.pl

UCHWAŁA Nr 5/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r.
o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654
i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przedstawia się XII Krajowemu Zjazdowi Lekarzy sprawozdanie z VI
kadencji Naczelnej Rady Lekarskiej, stanowiące załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

Załącznik do uchwały Nr 5 NRL z dnia 21.02.2014 r. znajduje się na
stronie internetowej NIL – www.nil.org.pl

Stanowisko 1/14/ VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw
Naczelna Rada Lekarska po rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw przekazanego
przy piśmie pana Władysława Kosiniaka - Kamysza Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 22 stycznia 2014 r., znak: DUS-0210-11-DK/ES/12, przekazuje następujące uwagi:
Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny jest elementem systemu ubezpieczeń społecznych, wobec tego zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania tego systemu należy do zadań Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych.
Naczelna Rada Lekarska pragnie powtórzyć postulat dotyczący przyznania osobnego wynagrodzenia lekarzom wystawiającym zaświadczenia
o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby. Nie ma żadnego

uzasadnienia, aby lekarz wykonywał czynności na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nieodpłatnie. Przesłany do konsultacji projekt ustawy
nie zawiera propozycji wprowadzenia wynagrodzenia dla lekarzy za wykonywanie tych czynności ani sposobu pokrycia ze środków publicznych
wydatków niezbędnych do rozpoczęcia wystawiania e-zwolnień, co samorząd lekarski ocenia krytycznie.
Odnosząc się do szczegółowych uregulowań zawartych w projekcie ustawy Rada zgłasza następujące uwagi:
1. Zaproponowane w art. 1 pkt. 13 projektu ustawy brzmienie art. 55 ust. 1
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa przewiduje konieczność uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego wystawianego w formie dokumentu elektronicznego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu zgodnie z ustawą o podpisie elektronicznym lub profilu zaufanego ePUAP. Wymaganie podpisywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy wyłącznie za pomocą
podpisu elektronicznego lub ePUAP jest nieracjonalne, ponieważ łączy się
ze zbyt dużym nakładem czasu i pracy. Należy dopuścić możliwość autoryzacji zaświadczenia lekarskiego za pomocą planowanego nowego „Prawa
wykonywania zawodu lekarza” lub nowego„Prawa wykonywania zawodu
lekarza dentysty” odpowiadającego tworzonej obecnie Karcie Profesjonalisty Medycznego.
2. Zaproponowane w art. 1 pkt. 13 projektu ustawy brzmienie art. 55a ust.
6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zobowiązuje lekarza do wydania wydruku zaświadczenia lekarskiego w sytuacji, gdy płatnik składek nie posiada profilu
informacyjnego oraz gdy zażąda tego ubezpieczony. Zdaniem Naczelnej
Rady Lekarskiej sporządzenie wydruku zaświadczenia należy ograniczyć
jedynie do sytuacji, gdy płatnik składek nie posiada profilu informacyjnego. Należy również poważnie rozważyć zasadność zwolnienia firm zatrudniających do 5 pracowników z konieczności posiadania profilu informacyjnego, co pozwoliłoby na wprowadzenie jednolitych zasad postępowania
w stosunku do pacjentów, u których lekarz orzeka czasową niezdolność do
pracy. Zaproponowane brzmienie art. 55a ust. 6 ustawy o świadczeniach
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie rozstrzyga sytuacji, gdy ubezpieczony jest zatrudniony w więcej niż jednym
miejscu pracy i jeden z pracodawców posiada profil informacyjny, a pozostali pracodawcy profilu takiego nie posiadają. Czy w tej sytuacji lekarz ma
wykonywać podwójną pracę i na użytek jednego pracodawcy sporządzać
wydruk zaświadczenia, a na użytek drugiego miejsca pracy pacjenta przekazywać dane o zaświadczeniu w postaci elektronicznej? Sytuacja ta wymaga doprecyzowania w przepisach, ponieważ osoby objęte ubezpieczeniem społecznym z dwóch tytułów stanowią znaczny odsetek pacjentów.
3. Zgodnie z art. 10 projektu ustawy, zmiany dotyczące zasad wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy mają wejść w życie już
1 styczna 2015 r.. Mając na uwadze krótki termin na wdrożenie tych rozwiązań, Rada pozytywnie ocenia wprowadzenie w art. 8 projektu ustawy
okresu przejściowego, w czasie którego lekarz zachowa uprawnienie do
wystawiania zaświadczeń na dotychczasowych zasadach. Zastrzeżenia
budzi jednak zaproponowanie w projekcie zbyt krótkiego okresu przejściowego, który ma się zakończyć już 31 grudnia 2016 r.
Wprowadzenie elektronicznych zaświadczeń o czasowej niezdolności do
pracy musi być skorelowane z wprowadzeniem obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, okres przejściowy
powinien zatem trwać co najmniej tak długo, dopóki nie zostanie wprowadzony obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci
elektronicznej. W chwili obecnej toczą się zainicjowane przez Ministerstwo
Zdrowia prace legislacyjne zmierzające do odroczenia terminu wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej do sierpnia 2017 roku.
Samorząd lekarski uważa, że nie można narzucać lekarzom obowiązku
wystawiania elektronicznych zaświadczeń o czasowej niezdolności do
pracy przed wprowadzeniem obowiązku prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Należy wobec tego wydłużyć okres przejściowy co
najmniej do sierpnia 2017 r. Najpierw lekarze muszą otrzymać narzędzia
informatyczne do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej,
aby w tym zinformatyzowanym środowisku zacząć wystawiać elektroniczne druki zwolnień lekarskich.
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§ 1.
Przyjmuje się informację o działalności samorządu lekarzy w 2013 r.,
stanowiącą załącznik do uchwały.

Dokumenty NRL i Prezydium znajdują się na stronie internetowej NIL - www.nil.org.pl

4.Nie sposób zgodzić się również z zaprezentowaną w uzasadnieniu projektu ustawy oceną skutków regulacji w zakresie, w jakim projektodawca
zakłada, że po stronie osób wystawiających zaświadczenia lekarskie nie
powstaną dodatkowe koszty. Posiadanie odpowiedniego oprogramowania oraz przeszkolenie w zakresie wystawiania zaświadczeń wymaga oczywistych nakładów. Nie budzi wątpliwości Naczelnej Rady Lekarskiej, że
całość kosztów związanych z wdrożeniem nowych zasad wystawiania zaświadczeń winna zostać pokryta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Lekarz uczestniczący w procesie wystawiania zaświadczeń o czasowej
niezdolności do pracy nie powinien ponosić żadnych kosztów związanych
z wystawieniem zaświadczeń na potrzeby ZUS.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 2/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów
Naczelna Rada Lekarska po rozpatrzeniu poselskiego projektu ustawy
o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, przekazanego przy piśmie pana Adama Podgórskiego Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 6 lutego 2014 r., dostrzegając konieczność ustawowej regulacji problematyki wspomaganej prokreacji, w tym stosowania metody in vitro, stwierdza jednocześnie, że projekt
ustawy w tej materii powinien być opracowany przez Radę Ministrów, co
umożliwi szerokie konsultacje społeczne przyjmowanych rozwiązań.
Ponadto Naczelna Rada Lekarska negatywnie odnosi się do faktu, że projektowana ustawa wprowadza możliwość tworzenia w procedurze in vitro zarodków
nadliczbowych i ich selekcję preimplantacyjną, ponieważ stoi to w sprzeczności
ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 12/09/V z dnia 18 września 2009 r.
w sprawie proponowanych regulacji prawnych dotyczących niektórych problemów bioetycznych występujących w nowoczesnej medycynie.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 3/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z obywatelskim projektem
ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nadesłanym przy
piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 30 stycznia 2014 r. znak
GMS-WP173-26/14, w pełni popiera przedmiotowy projekt.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

STANOWISKO Nr 4/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza
dentysty, nadesłanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu z dnia 4 lutego 2014 r. znak BPS/KU-034/555/7/14,
zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.
Naczelna Rada Lekarska negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt.
Projekt nie uzależnia możliwości uzyskania bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego od sytuacji majątkowej pacjenta, co może prowadzić do sytuacji, w której beneficjentem
proponowanych rozwiązań będzie osoba w dobrej sytuacji majątkowej, choć pobierająca emeryturę lub rentę w wysokości nieprzekraczającej kwoty najniższej emerytury. Projekt nie wskazuje również
źródeł finansowania proponowanych rozwiązań.
Sekretarz
Mariusz Janikowski

Prezes
Maciej Hamankiewicz

APEL Nr 1/14/VI
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lutego 2014 r.
w sprawie pomocy dla Ukrainy
Naczelna Rada Lekarska z troską śledzi wiadomości napływające
z Ukrainy. Rada wyraża nadzieję, że wynegocjowane porozumienie
między ukraińskimi władzami, opozycją i Unią Europejską zakończy
krwawy konflikt, który kosztował życie kilkudziesięciu osób i umożliwi narodowi ukraińskiemu budowę w pełni demokratycznego państwa. Rada podkreśla swoje uznanie, dla postawy ukraińskich lekarzy
i służb medycznych, którzy w bardzo trudnych warunkach niosą pomoc wszystkim potrzebującym.
Naczelna Rada Lekarska deklaruje poparcie dla udzielania pomoc
medycznej wszystkim poszkodowanym. Już teraz w polskich szpitalach znajduje się kilkunastu obywateli Ukrainy rannych podczas
starć na Majdanie Niepodległości. Wiele szpitali w województwie lubelskim i podkarpackim deklaruje pełną gotowość do przyjęcia kolejnych osób poszkodowanych na Ukrainie. Naczelna Rada Lekarska
apeluje do polskich służb konsularnych o ułatwianie przekraczania
granicy wszystkim potrzebującym pomocy medycznej.
Rada apeluje do wszystkich lekarzy, placówek medycznych i organizacji lekarskich o podjęcie zbiórki płynów, środków opatrunkowych,
leków oraz środków finansowych celem ich przekazania potrzebującym na Ukrainie.
Rada dziękuje dyrektorom szpitali, lekarzom oraz innym pracownikom służby zdrowia za gotowość do niesienia pomocy Ukraińcom,
którzy ucierpieli w konflikcie. Rada podkreśla, że będzie wspierać
i pomagać wszystkich zaangażowanych w ratowanie zdrowia i życia
naszych ukraińskich przyjaciół.
Sekretarz
Mariusz Janikowski
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Prezes
Maciej Hamankiewicz

OBWIESZCZENIE KRAJOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2014 r. o wynikach wyborów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45
ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych stanowiącego
załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
obwieszcza się co następuje:
na stanowisko Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej na okres VII kadencji 2014 - 2017 został
wybrany lek. Maciej Hamankiewicz.
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Paweł Susłowski
OBWIESZCZENIE KRAJOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2014 o wynikach wyborów
na Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45
ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010
r., na podstawie protokołu komisji wyborczej
Zgromadzenia Wyborczego XII Krajowego
Zjazdu Lekarzy obwieszcza się co następuje:
Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialności
Zawodowej na okres VII kadencji 2014-2017
został wybrany lek. Grzegorz Wrona.
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Paweł Susłowski
OBWIESZCZENIE KRAJOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2014 r. o wynikach
wyborów do Naczelnej Rady Lekarskiej
Na podstawie art. 47 ust 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz §
45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych
organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały
Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 r., na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy obwieszcza
się co następuje:
członkami Naczelnej Rady Lekarskiej na okres
VII kadencji 2014 - 2017 zostali wybrani:
1. lek. dent. Baszkowski Andrzej
2. lek. Bednarz Stefan
3. lek. Cieślicki Jan
4. lek. dent. Cisło Andrzej
5. lek. dent. Dudziński Leszek
6. lek. Dura Maria
7. lek. Dziedzic Mieczysław
8. lek. Friediger Jerzy
9. lek. Golański Ryszard
10. lek. dent. Gryko Jerzy
11. lek. Guzik Bartłomiej

12. lek. Hankiewicz Dariusz
13. lek. Janikowski Mariusz
14. lek. Jodłowski Marek
15. lek. dent. Jurczak Adam
16. lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
17. lek. Kępa Ryszard
18. lek. dent. Klimkowska-Misiak Marta
19. lek. Krajewski Romuald
20. lek. Kruszewski Jerzy
21. lek. Krzyżanowski Grzegorz
22. lek. Lach Jerzy
23. lek. dent. Lella Anna
24. lek. dent. Lindorf Małgorzata
25. lek. Madej Krzysztof
26. lek. Malicki Mariusz
27. lek. dent. Małmyga Jolanta
28. lek. dent. Marczyk-Felba Alicja
29. lek. Marquardt Wojciech
30. lek. Michalik Maciej
31. lek. dent. Miękus-Pączek Ewa
32. lek. Mońdziel Ryszard
33. lek. Nekanda-Trepka Ładysław
34. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
35. lek. dent. Porębska Halina
36. lek. Radziwiłł Konstanty
37. lek. Romańczyk Tomasz
38. lek. dent. Ruchała-Tyszler Agnieszka
39. lek. Sobczyński Stefan
40. lek. Stankiewicz Marek
41. lek. Staszak-Kowalska Radosława
42. lek. dent. Stępień Robert
43. lek. Susłowski Paweł
44. lek. Szatanek Mieczysław
45. lek. dent. Szczurko Jolanta
46. lek. Szuber Krzysztof
47. lek. Tętnowski Jacek
48. lek. Wierzbicka Jolanta
49. lek. Włodarczyk Andrzej
50. lek. Wojnar Andrzej
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Paweł Susłowski
OBWIESZCZENIE KRAJOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2014 r.
o wynikach wyborów na Zastępcę
Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Na podstawie art 47 ust. 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45
ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r.,
na podstawie protokołu komisji wyborczej
Zgromadzenia Wyborczego XII Krajowego
Zjazdu Lekarzy obwieszcza się co następuje:
Zastępcami Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej na okres VII kadencji
2014 - 2017 zostali wybrani:
1. lek. Adamowicz Robert
2. lek. Baranowicz Barbara
3. lek. Bieńko Teresa
4. lek. Bierca Jacek
5. lek. Cymerys Maciej
6. lek. Dybek Marceli
7. lek. Glińska Anna
8. lek. Hartwich Artur
9. lek. Kidawa Elżbieta
10. lek. Korta Teresa
11. lek. Kużawczyk Andrzej
12. lek. Lubecki Krzysztof
13. lek. Majewski Włodzimierz
14. lek. Małecka- Kużawczyk Krystyna
15. lek. Małecki Janusz
16. lek. dent. Mielcarek Wanda
17. lek. Naze Waldemar

18. lek. Orzeł Mieczysław
19. lek. dent. Paszek Ewa
20. lek. Podolecki Andrzej
21. lek. dent. Rodziewicz-Kabarowska Marta
22. lek. Rybkiewicz Marek
23. lek. dent. Rzeszutko Ryszard
24. lek. dent. Serafinowska-Kiełczewska Anna
25. lek. Swoboda Kazimierz
26. lek. Świątkowski Jan
27. lek. dent. Tarkowska Anna
28. lek. Waryszewska-Chrząstek Zofia
29. lek. Wenglarzy-Kowalczyk Wanda
30. lek. Żak Lech
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OBWIESZCZENIE KRAJOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2014 r. o wynikach
wyborów do Naczelnego Sądu Lekarskiego
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz
§ 45 ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska
w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych stanowiącego załącznik do
uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 29 stycznia 2010 r., na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia
Wyborczego XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
obwieszcza się co następuje: członkami
Naczelnego Sądu Lekarskiego na okres VII
2014 - 2017 kadencji zostali wybrani:
1. lek. Abramowicz Roman
2. lek. Bednorz Włodzimierz
3. lek. Bień Stanisław
4. lek. Bogdański Marek
5. lek. dent. Bujko Teresa
6. lek. Bukowski Marek
7. lek. Bursa Janusz
8. lek. dent. Busch Adam
9. lek. dent. Chojnacki Zygmunt
10. lek. Daniszewski Krzysztof
11. lek. Fórmaniak Jacek
12. lek. Gryglewski Andrzej
13. lek. Janowski Marian
14. lek. Jarosz Konrad
15. lek. Juzala Ireneusz
16. lek. Kacalak Jacek
17. lek. Kocot Jacek
18. lek. Kostewicz Waldemar
19. lek. Latos Iwona
20. lek. Lesyng-Pawłowska Grażyna
21. lek. Łącki Wojciech
22. 22. lek. dent. Łyczewska Mariola
23. lek. Malarski Janusz
24. lek. Małkowski Wojciech
25. lek. Matkowski Jerzy
26. lek. Matysiak Paweł
27. lek. Miarka Jacek
28. lek. Minowski Piotr
29. lek. Młodzianowski Tadeusz
30. lek. Nosarzewski Jerzy
31 lek. Orliński Leszek
32. lek. dent. Pędich Rafał
33. lek. Roztoczynski Ryszard
34. lek. Stawarz Bronisław
35. lek. dent. Stopa Antoni
36. lek. dent. Telega Michał
37. lek. Winciunas Piotr
38. lek. Wojtala Renata
39. iek. dent. Wysokińska-Miszczuk Joanna
40. lek. Zaorski Krzysztof
41. lek. Zelenay Wojciech
42. lek. Zieliński Krzysztof
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Paweł Susłowski
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OBWIESZCZENIE KRAJOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2014 r. o wynikach wyborów do Naczelnej Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45
ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego
Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., na
podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XII Krajowego Zjazdu
Lekarzy obwieszcza się co następuje: członkami Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres VII
kadencji 2014 - 2017 zostali wybrani:
1. lek. Chęciński Igor
2. lek. Dach Krzysztof
3. lek. Dorosz Paweł
4. lek. Fraczek Tadeusz
5. lek. Górniak Romuald
6. iek. Gruenpeter Paweł
7. lek. Kierzek Andrzej
8. lek. dent. Kotuła Jacek
9. lek. dent. Laska Piotr
10. lek. Stańczak Ryszard
11. lek. dent. Teodorczyk Halina
12. lek. Tuszyński Krzysztof
13. lek. Wilmowska-Pietruszyńska Anna
14. lek. Zarębski Maciej
15. lek. Zatke-Witkowska Małgorzata
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Paweł Susłowski
OBWIESZCZENIE KRAJOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 21 marca 2014 r. o wynikach
wyborów do Krajowej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr
219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45
ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb
lekarskich, na stanowiska w organach i trybu
odwoływania członków tych organów i osób
zajmujących stanowiska w tych organach oraz
wyborów komisji wyborczych stanowiącego
załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
obwieszcza się co następuje:
członkami Krajowej Komisji Wyborczej na
okres VII kadencji 2014 - 2017 zostali wybrani:
1. lek. Buxakowska Karina
2. lek. Dura Maria
3. lek. dent. Filipowska Małgorzata
4. lek. Janikowski Mariusz
5. lek. Jodłowski Marek
6. lek. Józefowicz Sławomir
7. lek. Kardas Włodzimierz
8. lek. Kaźmierczak-Zagórska Zyta
9. lek. Klimza Małgorzata
10. lek. Malicki Mariusz
11. lek. Marchewka Krzysztof
12. lek. dent. Miękus-Pączek Ewa
13. lek. Nekanda-Trepka Ładysław
14. lek. Orłowska-Heitzman Jolanta
15. lek. Pawlikowski Tadeusz
16. lek. Sobczyński Stefan
17. lek. Susłowski Paweł
18. lek. Tuszyński Krzysztof
19. lek. dent Tyszler Łukasz
20. lek. Zmysłowska Anna
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Paweł Susłowski
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lekarska
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Sulikowska
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W przypadku wielu
chorób z dużym
prawdopodobieństwem można
założyć
współistnienie
średniego lub nawet
silnego bólu.
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Terapia opioidami
nie jest łatwa,
dlatego
w programach
studiów
medycznych, a także
w programach
różnych specjalizacji
lekarskich, powinno
się więcej czasu
poświęcać na
zagadnienia walki
z bólem.

* Badanie – ankiety wypełnione podczas bezpłatnych warsztatów edukacyjnych organizowanych przez Koalicję na Rzecz Walki z Bólem dla pacjentów cierpiących z powodu bólu nowotworowego oraz ich bliskich. Terminy
i miejsca spotkań: 28.11.2013 r. w Warszawie i 24.01.2014 w Łodzi.
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Korzystałam m.in. z: Health
professional mobility and health
systems. Evidence from 17
European countries. Seria European
observatory on health systems and
policies (2011) oraz raportu MZ
Monitorowanie migracji polskich
lekarzy, pielęgniarek i położnych
po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej (2009).
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być jak Mata Hari,
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Jan Piszczyk
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Obraz oryginalny:
Diagnoza




-

@

12 kwietnia 2014 r.

-

Hotel Prezydent****
Medical SPA & Wellness
w Krynicy-Zdroju

2. Postarzenie, dodanie zmarszczek.
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Hans Holbein,
Portret Erazma z Rotterdamu,
1523, Luwr,
Paryż
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Malarstwa Lekarzy,

do 12 maja 2014 r.

PKO 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246

2
-

31 sierpnia 2014 r.

przeprowadzenie konkursu, w którym prace
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Prywatna audiencja*
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sza”, którego oryginalne wystawienie widzia-
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cji odprawiana jest tak wczesna msza. „Za spotkanie

zwiedzania wiecznego miasta, na pielgrzymów cze-
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kostiumu, z gestem ograniczonym do minimum.
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Wanecki
kolegium
redakcyjnego „GL”

* Na podstawie wspomnień doktora Czesława
Hajduka oraz zbioru pism
literackich Karola Wojtyły.
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