
 

Protokół z posiedzenia Nr 4/VIII/2018 Delegatury Łódzkiej 

Dnia 19 listopada 2018 roku 

Zał – lista obecności 

 

 

Zebranie Delegatury Łódzkiej prowadził jej przewodniczący, wiceprezes ORL – dr n. med. 

Łukasz Jasek. Było to ostatnie spotkanie w 2018 roku, które miało miejsce 19 listopada, gdyż 

przeniesiono je z zaplanowanego wcześniej na 12 listopada, który to dzień ustanowiono 

Świętem Narodowym. Mimo zmiany terminu, w spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu 

członków. Jednym z pierwszych tematów omawianych podczas posiedzenia była zbiórka 

podpisów pod obywatelskim projektem ustawy wprowadzającej obowiązek szczepień 

ochronnych dla dzieci uczęszczających do publicznych przedszkoli. Szef Delegatury Łukasz 

Jasek przekazał członkom listy umożliwiające zbiórkę podpisów. Listy z podpisami można 

przekazywać do izby lekarskiej. Samorząd lekarski mocno zaangażował się w akcję 

proszczepionkową – koordynując zbiórkę podpisów oraz przygotowując spot edukacyjny.  

Kolejnym tematem poruszonym podczas posiedzenia był problem wypalenia zawodowego 

wśród lekarzy i lekarzy dentystów, a przede wszystkim planowanego badania tego zjawiska 

wśród członków OIL w Łodzi. Zakres badana nakreślił sekretarz ORL w Łodzi Mateusz 

Kowalczyk, pomysłodawca projektu. Mateusz Kowalczyk zapowiedział, że do uczestnictwa 

w badaniu chce zaprosić tysiąc członków. To reprezentatywna grupa, która pozwoli określić 

zarówno skalę jak i specyfikę problemu. W kolejnym etapie wypracowane mają zostać 

mechanizmy pomocy lekarzom dotkniętym problemami natury psychicznej, a zwłaszcza 

objawami wypalenia zawodowego.  

W dalszej części spotkania Łukasz Jasek opowiedział o inicjatywie OIL w Łodzi, która była 

odpowiedzią na wyłączenie pracowników ochrony zdrowia z ustawy wprowadzającej Święto 

Narodowe i dzień wolny od pracy 12 listopada. OIL w Łodzi, jako jedna z dwóch izb 

lekarskich w Polsce, zorganizowała tego dnia jednodniowy Klub Malucha dla dzieci 

pracujących lekarzy. Pomysłodawcą projektu był Filip Płużański, a z opieki skorzystało 

ponad 30 dzieci.  

Mateusz Kowalczyk zapowiedział też start zbiórki pieniędzy w ramach akcji „Szlachetna 

Paczka”. OIL w Łodzi, ponownie bierze udział w akcji, otaczając opieką jedną rodzinę.  

Posiedzenie zakończyło się dyskusją na temat sytuacji w Wojewódzkim Szpitalu im. 

Kopernika w Łodzi. Delegat Fabian Obzejta przekazał informacje o proteście związków 

zawodowych w szpitalu. Z informacji przekazanych przez innych członków wynika, że wiele 

szpitali boryka się z problemem kominów płacowych, jednak nigdzie, poza „Kopernikiem” 

związkom zawodowym nie udało się uzyskać i opublikować listy płac.  

 

Delegaci zostali zapoznani ze złożonymi wnioskami na kandydatów do nagrody Zasłużonego 

Nauczyciela Lekarzy dla: prof. Józefa Drzewoskiego (specjalisty chorób wewnętrznych i 

diabetologii) oraz prof. Krzysztofa Kuzdaka (specjalisty chirurgii ogólnej) i nie zgłosili uwag. 

Kandydatury zostały zaakceptowane. 

 

 Łukasz Jasek, wiceprezes ORL i przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL  


