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Protokół z posiedzenia Delegatury Łódzkiej w dniu 10 września 2018 roku 

(posiedzenie Nr 3/VIII/2018) 

Przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL – wiceprezes Łukasz Jasek, rozpoczynając 

zebranie powitał zebranych i przypomniał, iż jest to trzecie posiedzenie w tej kadencji. Na wstępie 

pogratulował Koleżankom i Kolegom powołanym do członkowstwa w komisjach i zespołach 

Naczelnej Rady Lekarskiej [uchwała nr 11/18/VIII NRL z 31.08.2018r] oraz  nowemu Rzecznikowi 

Praw Lekarza, na którego powołano dr n. med. Grzegorza Krzyżanowskiego [uchwała nr 10/18/VIII 

NRL z z 31.08.2018r]. Do składów komisji i zespołów NRL powołano następujące osoby z łódzkiej 

OIL: 

Paweł Czekalski – Komisja Organizacyjna 

Ryszard Golański – Komisja Finansowo-Budżetowa  i  Komisja ds. Sportu 

Zbigniew Kijas – Komisja Finansowo-Budżetowa  i  Komisja ds. Sportu 

Mateusza Kowalczyka - Komisja ds. Młodych Lekarzy 

Ewa Kralkowska – Komisja Legislacyjna 

Małgorzata Lindorf – Zespół ds. Praktyk Lekarskich (Delegatura Skierniewicka) 

Filip Płużański – Zespół ds. Reformy systemu zgłaszania i rejestrowania zdarzeń niepożądanych i 

szkód w ochronie zdrowia 

Maria Kłosińska – Zespół roboczy ds. polityki medialnej Naczelnej Izby Lekarskiej. 

W kolejnym punkcie programu posiedzenia, przewodniczący Delegatury przedstawił 

aktualny stan realizacji porozumienia rezydentów, informując że pojawiło się wiele niewiadomych i 

niejasności, które mają wyjaśniać oficjalne interpretacje ministerstwa. Ustawa zwiększająca nakłady 

na ochronę zdrowia nałożyła na lekarzy rezydentów i specjalistów obowiązek składania deklaracji 

zobowiązania dotyczącego miejsca pracy, wówczas podwyżki zostaną wypłacone wstecznie. Cała 

idea pracy lekarzy w jednym miejscu może doprowadzić do poważnych problemów kadrowych w 

ochronie zdrowia, z negatywnym skutkiem dla pacjentów. Uczestnicy zebrania przytoczyli pewne 

przykłady działań w swoich placówkach. Wiceprezes, poinformował o planowanym spotkaniu u 

Wojewody Łódzkiego, dnia 19 września, gdzie odbędzie się Łódzkie Forum dla Zdrowia pn. 

„Młodzi lekarze w woj. łódzkim”, podczas którego będą prowadzone rozmowy i wyjaśniane 

wątpliwości. 

Następnym tematem posiedzenia Delegatury, była sprawa anestezjologów  z Wojewódzkiego 

Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, którzy 

poprosili o interwencję OIL w Łodzi w sprawie sytuacji w szpitalnym Oddziale Intensywnej Terapii 

i Anestezjologii. 

Kolejną sporną sprawą w Koperniku, są podwyżki – tzw „kominy płacowe” wprowadzone 

przez dyrekcję oraz liczne protesty związków pracowniczych szpitala. Długi wywiad z 

przewodniczącym Oddziału Terenowego OZZL przy WWCOiT im. M. Kopernika na temat 
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wynagrodzeń został opublikowany na łamach ostatniego numeru pisma „Panaceum” nr 9/2018. 

Podczas zebrania wywiązała się długa dyskusja na temat sytuacji w Koperniku. Szczegółowych 

wyjaśnień w dyskutowanych sprawach udzielał obecny na zebraniu kol. Jacek Wilkosz.  

W następnym punkcie programu, został przedstawiony wykaz odbytych szkoleń dla lekarzy i 

lekarzy dentystów, prowadzonych przez Ośrodek Kształcenia łódzkiej OIL.  Łukasz Jasek 

poinformował o szkoleniach organizowanych przez ośrodek m.in.: Ochrona radiologiczna pacjenta; 

Kiedy medycyna spotyka prawo; Resuscytacja w gabinecie lekarskim; Szkolenie dot. RODO.  

Przewodniczący Delegatury, tradycyjnie przedstawił sprawozdanie z prac organów OIL i 

zapoznał uczestników spotkania z apelami wypracowanymi przez ORL w dniu 19.06.br. W Apelu Nr 

3 - Rada wyraziła zaniepokojenie dotyczące wprowadzonych zmian organizacyjnych podczas 

planowanych dyżurów w Klinikach ICZMP i zaapelowała do dyrekcji Instytutu, aby dobro 

pacjentów było przedkładane ponad interes ekonomiczny. W Apelu nr 4 - Rada zwróciła się do osób 

zarządzających podmiotami prowadzącymi szkolenia specjalizacyjne lekarzy w formie rezydentury, 

aby wyznaczając rezydentów do dyżurowania, brali przede wszystkim pod uwagę konieczność 

zapewnienia prawidłowego przebiegu szkolenia specjalizacyjnego. Z prac Prezydium ORL 

obradujących w dniach: 17 lipca i 30 sierpnia br., przekazano do wiadomości delegatów, informację 

że uchwałą nr 149/P-VIII/2018 został powołany Zespół IT (Zespół Information Technology) w celu 

opracowania zasad i sposobu obecności łódzkiej OIL na portalach społecznościowych i w Internecie. 

W skład Zespołu powołano lekarzy: Łukasza Jaska, Mateusza Kowalczyka i Przemysława 

Karpińskiego. Prezydium ORL  skierowało Apel Nr 1 do NRL w sprawie opracowania i 

rozpowszechnienia materiałów informacyjnych stanowiących odpowiedź na działania ruchów 

antyszczepionkowych, nasilających się w ostatnim czasie. Na posiedzeniu 30.08.br, Prezydium ORL 

w Łodzi przyjęło stanowisko w  związku  z  otrzymaniem  informacji  o planie wdrożenia 

pilotażowego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego. Prezydium ORL w Łodzi 

poparło dążenie konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii dla województwa łódzkiego dr 

n. med. Bożeny Adamkiewicz do włączenia do tego programu Regionalnego Centrum Profilaktyki i 

Leczenia Udarów Mózgu (RCPiLUM) w WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi. Centrum spełnia 

wszelkie wymogi do przeprowadzenia pilotażu. Łukasz Jasek wyjaśnił, że chodzi o leczenie udarów 

niedokrwiennych metodą pozwalającą na przeprowadzenie trombektomii i usunięcie skrzepliny krwi. 

W pilotażu nie uwzględniono, że w województwie łódzkim udary są drugą, pod względem liczby, 

przyczyną udarów. Samorząd lekarski zauważył, że do pilotażu powinien zostać włączony także 

łódzki  ośrodek – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. 

Kopernika. Wiceprezes Ł. Jasek, dodał, że Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wsparło działania 

łódzkiej OIL, podejmując stosowne stanowisko w tej sprawie. 

 W ostatnim punkcie programu zebrania Delegatury Łódzkiej, przedstawiono stanowiska 

podjęte przez Naczelną Radę Lekarską, na posiedzeniu w dniu 31.08.2018 r., w sprawach: 

bezpieczeństwa dokumentacji medycznej (Nr 4); projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach 

osobistych oraz niektórych innych ustaw (Nr 5) i projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w 

związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej 

(Nr 7). Wiceprezes Jasek, poinformował o wstrzymaniu prac nad elektronicznym prawem 

wykonywania zawodu, ponieważ elektroniczne PWZ zastąpić ma elektroniczny dowód osobisty. 
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NRL negatywnie wypowiedziało się na temat tego pomysłu, ponieważ prawo wykonywania zawodu 

jest przyznawane przez samorząd lekarski, który nie będzie mógł bezpośrednio kontrolować wpisów 

do dowodów osobistych. 

 Na zakończenie, wiceprezes Ł. Jasek, poinformował zebranych, że następne spotkanie 

delegatów z Delegatury Łódzkiej OIL odbędzie się 12 listopada (poniedziałek) o godz. 18.00. 

Łukasz Jasek 

wiceprezes ORL - przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL 

(opr. Alina Paradowska) 


