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Protokół z posiedzenia nr 7/VIII/2019 Delegatury Łódzkiej  

w dniu 25 marca 2019 r.  

W zebraniu wzięło udział 25 delegatów (zał.1- lista obecności). 

Spotkanie prowadził wiceprezes ORL – Łukasz Jasek, przekazując informację o śmierci 

delegatki  ś.p. lek. dent Marii Kruglak. Tę smutną wiadomość, uczestnicy zebrania, uczcili minutą 

ciszy.  

Następnie prowadzący zebranie poinformował delegatów o działaniach podjętych przez Okręgową 

Radę Lekarską podczas posiedzenia w dniu 5 marca br., między innymi o zmianie regulaminu 

Komisji Bytowej w sprawie szczepień. Dodano ust. 6 w brzmieniu:  

„6. Dofinansowanie kosztów szczepień profilaktycznych. 

1. Dofinansowanie przysługuje, w granicach określonych poniżej: 

a. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko pneumokokom lekarzy i lekarzy 

dentystów członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi, którzy w chwili 

szczepienia ukończyli 70 lat, 

b. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko pneumokokom dzieci, które w dniu 

szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jednym z rodziców jest 

członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. 

c. na pokrycie kosztów szczepienia przeciwko meningokokom dzieci, które w dniu 

szczepienia nie ukończyły 18 lat i których przynajmniej jednym z rodziców jest 

członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi. 

2. Szczepienia opisane w pkt 1. dofinansowywane są do łącznej kwoty 50.000 (pięćdziesiąt 

tysięcy) złotych w roku kalendarzowym. Okręgowa Rada Lekarska w Łodzi określa 

kwotę dofinansowania jednego szczepienia opisanego w pkt 1. na każdy rok 

kalendarzowy, po ustaleniu średniej rynkowej ceny szczepionek. Dofinansowywana jest 

wyłącznie jedna dawka szczepienia i po jego wypłacie nie można ubiegać się o 

dofinansowanie kolejnych dawek tego samego szczepienia.  

3. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność składania wniosków.  

4. Osobie uprawnionej może być wypłacone dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 

faktycznie poniesiony koszt szczepionki. 

5. Podstawą wypłaty dofinansowania jest: 

a. imienny dowód zakupu szczepionki, 

b. zaświadczenie o zaszczepieniu osoby wymienionej w pkt. 1. 

6. Na zasadach opisanych w niniejszym ustępie dofinansowane są szczepienia po 1 stycznia 

2019 roku.” 

W kolejnej części zebrania omówiono sprawy organizacyjne XXXVII OZL, który odbędzie się dnia 

30 marca 2019 roku, w Słoku koło Bełchatowa na terenie Delegatury Piotrkowskiej OIL – 

organizującej tegoroczny Zjazd. Poinformowano uczestników spotkania, że do wszystkich delegatów 

zostały wysłane na adresy domowe materiały zjazdowe (zielona książeczka – informator i 

sprawozdania organów), pozostałe; sprawozdania delegatur i komisji problemowych wysłano pocztą 

mailową. Materiały są także dostępne na stronie internetowej: http://www.oil.lodz.pl/xxxvii-

okregowy-zjazd-lekarzy-2019. Przewodniczący delegatury, przypomniał, że obecność delegata na 

OZL jest obowiązkowa, nieobecność wymaga pisemnego usprawiedliwienia; wzorzec jest do 
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pobrania na stronie internetowej: http://www.oil.lodz.pl/xxxvii-okregowy-zjazd-lekarzy-2019. Dla 

delegatów z Łodzi jest dostępny transport zbiorowy do miejsca obrad OZL – autokarem, należy 

wpisać się na listę.  

Na koniec zebrania, przedyskutowano przedłożone projekty apeli zjazdowych: 

- o  utrzymanie możliwości wystawiania przez lekarzy recept również w formie papierowej; 

- domaganie się wprowadzenia mechanizmu pełnej refundacji  kosztów zakupu sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania niezbędnego do  wystawiania e-recept dla  wszystkich 

podmiotów wykonujących działalność  leczniczą; 

- o podjęcie prac, przez Ministerstwo Zdrowia, nad zmianą zapisów  prawa, które pozwoliłyby na  

zdjęcie z lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku każdorazowego wskazywania  na receptach 

lekarskich poziomu odpłatności leków refundowanych. 

 

Następne spotkanie delegatów OIL z Delegatury Łódzkiej OIL odbędzie się 10 czerwca br., 

(poniedziałek) o godz. 18.00 

 

Protokół sporządziła: Alina Paradowska 

Za zgodność: Łukasz Jasek, wiceprezes ORL – przewodniczący Delegatury Łódzkiej OIL 
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