
Protokół z posiedzenia Delegatury Łódzkiej OIL (posiedzenie 6/VIII/2019) 

z dnia 25 lutego 2019 roku 

 

 W posiedzeniu Delegatury wzięło udział 31 osób. Delegaci zostali zapoznani z 

programem XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się 30 marca 2019 roku. 

Podczas obrad Zjazdu odbędą się wybory na członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w 

miejsce zmarłego kolegi delegata lekarza dentysty Zbigniewa Rogowskiego z Delegatury 

Skierniewickiej.  

 W dalszej części zebrania, delegaci zgłaszali się do udziału w pracach komisji 

zjazdowych. Do sekretariatu Zjazdu została zgłoszona koleżanka delegatka Małgorzata 

Sokalszczuk, która tradycyjnie już przewodniczy sekretarzom zjazdu. Do pracy w Komisji 

Mandatowo-Regulaminowej swój akces zgłosiła delegatka Agnieszka Bała. W pracach 

Komisji Skrutacyjnej weźmie czynny udział delegat Michał Sztobryn. Najwięcej osób zostało 

zgłoszonych do trudnej i czasochłonnej Komisji Uchwał i Wniosków, która wypracuje z 

przedłożonych jej wniosków projekty apeli, stanowisk i uchwał do uchwalenia przez XXXVII 

OZL. Zgłoszeni delegaci: Ewa Kralkowska, Przemysław Karpiński, Jakub Spałka, Małgorzata 

Zatke-Witkowska, Filip Pawliczak, Ryszard Golański i Jolanta Goch - wyrazili zgodę na 

kandydowanie do udziału w pracy Komisji Uchwał i Wniosków. 

 Następnie delegaci przeszli do meritum spotkania, czyli wyłonienia tematów 

zagadnień, które powinny zostać  wybrane jako istotne do procedowania uchwał, apeli i 

stanowisk podczas obrad Zjazdu. Wywiązała się dyskusja wśród delegatów uczestniczących 

w zebraniu. Podsumowując dyskusję – przewodniczący Delegatury Łódzkiej Ł. Jasek 

zaproponował, aby do Ministra Zdrowia skierować apele w następujących sprawach: 

1 - Okręgowy Zjazd Lekarzy w Łodzi domaga się zniesienia z lekarzy obowiązku ustalania 

poziomu odpłatności przy wystawianiu recept na leki refundowane. Określanie poziomu 

odpłatności nie powinno obciążać czasu poświęcanego przez lekarza pacjentowi. Ponadto 

całkowicie nieuzasadnione jest karanie lekarza za ustalenie niewłaściwego poziomu 

refundacji leku. Wiedza medyczna zakłada znajomość działania leku, a nie jego cenę. 

Refundacja przynależy pacjentowi, a jej wysokość powinna być ustalana w drodze 

administracyjnej. 

2 - W związku z planowanym wprowadzeniem wyłącznie elektronicznej formy wystawiania 

recept Okręgowy Zjazd Lekarzy  w Łodzi domaga się dofinansowania lekarzom 

prowadzącym indywidualne praktyki lekarskie zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego 

do wystawiania e-recept. Z powodu wprowadzenia wyłącznie elektronicznej wersji recepty 

lekarze będą zmuszeni do zakupu odpowiedniego sprzętu. Biorąc pod uwagę fakt, że lekarze 

w ramach indywidualnych praktyk lekarskich realizują politykę bezpieczeństwa zdrowotnego 

państwa m. in. w zakresie zaopatrywania pacjentów w leki wydaje się być zasadnym wsparcie 

finansowe ze strony Ministerstwa Zdrowia. 

3 - Okręgowy Zjazd Lekarzy w Łodzi apeluje o utrzymanie możliwości wystawiania przez 

lekarzy recept w formie papierowej. Należy pamiętać, że nie wszyscy lekarze posiadają 

wystarczające umiejętności informatyczne, aby sprostać wymogom wystawiania e-recept. 

Ustalenie tylko elektronicznej formy wystawiania recept wyklucza tych lekarzy z zawodu.  



Biorąc pod uwagę braki kadrowe wśród lekarzy, jest to działanie grożące bezpieczeństwu 

pacjentów, jak również wydolności całego systemu ochrony zdrowia. 

 Niniejsze propozycje apeli zostaną przesłane do Komisji ds. Legislacji, Uchwał i 

Wniosków ORL w Łodzi, która jeszcze będzie pracowała nad nimi na swoich posiedzeniach. 

 Na zakończenie zebrania, poproszono koleżanki i delegatów o zapisywanie się na listę 

transportu zbiorowego – dojazd autokarem na obrady XXXVII OZL. 

 Kolejne spotkanie delegatów Delegatury Łódzkiej odbędzie się jeszcze 25 marca br., 

w poniedziałek, w ostatnim tygodniu przed planowanym Zjazdem. 

 

Protokół sporządziła – A. Paradowska 

Za zgodność - Łukasz Jasek – wiceprezes ORL, przewodniczący delegatury Łódzkiej 


