
Protokół z posiedzenia Delegatury Łódzkiej  

(posiedzenie 5/VIII/2019) – 28 stycznia 2019 roku 

 
W posiedzenie Delegatury Łódzkiej w dniu 28 stycznia 2019 r. uczestniczyło 27 osób. 

Zebranie rozpoczęło się od zrelacjonowania przebiegu spotkań członków organów 
samorządowych w Warszawie oraz w regionach. Przedstawienia głównie najważniejszych 
uchwał, apeli i stanowisk, podjętych na przełomie 2018/2019 roku przez Okręgową Radę 
Lekarską w Łodzi (a także inne) i Naczelną Radę Lekarską oraz ich Prezydia.  
Poruszono temat projektu dotyczącego wprowadzenia e-recept. Do końca 2019 r. wszyscy 
lekarze muszą wystawiać recepty w formie elektronicznej, co wiąże się z założeniem 
odpowiedniego konta. Niestety, okazuje się, że wymaga to wyjątkowej biegłości 
informatycznej i znajomości obsługi komputera. Ponadto należy uzyskać dostęp do od-
powiednich certyfikatów, co okazuje się być niełatwym przedsięwzięciem, zwłaszcza wśród 
lekarzy, którzy z nowoczesną techniką nie są „zaprzyjaźnienii”.  

Uczestnikom spotkania przekazano informację o przyznaniu odznaczenia „Meritus Pro 
Medicis” lekarzom, wyjątkowo zasłużonym dla samorządu lekarskiego. Z przyjemnością 
odnotowano, że to wyróżnienie przypadło dwojgu członków OIL w Łodzi – lek. dent. Irenie 
Elerowskiej – z delegatury Sieradzkiej) i dr. n. med. Grzegorzowi Krzyżanowskiemu – 
skarbnikowi ORL z delegatury Łódzkiej.  

Delegaci otrzymali informacje o miejscu i terminie XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
(odbędzie się 30 marca br. w Ośrodku „Wodnik” w Słoku koło Bełchatowa), dokonali też 
wstępnych ustaleń dotyczących organizacji obrad Zjazdu. Postanowiono, że szczegóły zosta-
ną dopracowane na kolejnym posiedzeniu Delegatury, które odbędzie się 25 lutego br. 
(poniedziałek), o godz. 18:00. Chodzi o przygotowanie projektów uchwał, apeli i stanowisk 
zjazdowych oraz zgłoszenie kandydatów do prac w Prezydium ORL i komisjach zjazdowych. 
Koleżanki i koledzy zostali poproszeni o to, aby zastanowili się nad tematami, które 
należałoby poruszyć w dokumentach uchwalanych przez Zjazd, a także o aktywne uczestnic-
two w jego pracach.  
O przeprowadzanym przez siebie badaniu, zatytułowanym „Wypalenie zawodowe lekarzy i 

lekarzy dentystów” mówił lek. Mateusz Kowalczyk, sekretarz ORL. Wyjaśnił, że do badania 

zakupiono tysiąc wystandaryzowanych arkuszy, dzięki czemu badanie spełni wszelkie 

wymogi wiarygodności. Argumentując potrzebę przeprowadzenia takiego badania, przypo-

mniał apel podjęty przez Okręgowy Zjazd Lekarzy w Łodzi o wprowadzeniu urlopu dla 

poratowania zdrowia. Kilka lat temu pojawiały się także pomysły stworzenia central 

psychoedukacji przy izbach lekarskich. Te propozycje powinny zostać jeszcze raz 

przeanalizowane już po zakończeniu badania i uzyskaniu wyników. Rozdając wszystkim 

ankiety, zawierające pytania na ten temat, prosił o ich wypełnienie i zwrot. Zwrócił się też z 

propozycją rozpropagowania wiedzy o tym badaniu wśród koleżanek i kolegów w swoich 

miejscach pracy. 

Protokół sporządziła A. Paradowska 

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


