
Protokół z posiedzenia Komisji ds. lekarzy dentystów ORL w 

Warszawie w dniu 14 maja 2014r. 
 

 

  Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji ds. lekarzy 

dentystów kol. Marta Klimkowska-Misiak. W posiedzeniu uczestniczyli 

członkowie komisji w liczbie 20 osób, tj. 66,6% całego składu komisji, co 

stanowi kworum, a także zaproszeni goście : dr Maciej Michalak i p. Kamil 

Kuczewski.   

 

  Po dokonaniu prezentacji osób zaproszonych, przewodnicząca oddała głos 

panu doktorowi Michalakowi, który jest założycielem organizacji Be Activ 

Dentist. 

 

Jest to organizacja zrzeszająca młodych lekarzy dentystów, choć średnia wieku 

systematycznie rośnie i do organizacji wstępują coraz dojrzalsi lekarze.  

Be Activ Dentist organizuje bardzo dużą ilośc kursów i szkoleń, także 

zagranicznych , które są wtedy połączone z aktywnym wypoczynkiem. 

 

W  dużych kongresach bierze udział nawet 1500 osób. Organizacja 

przeprowadziła ankietę wśród  młodych lekarzy dentystów oraz studentów 

stomatologii powyżej trzeciego roku, w której zadała m.in. pytania czy lekarz 

chce zakładać swój własny gabinet, jak postrzega konkurencję, czy staż 

podyplomowy jest konieczny, czy lekarze chcą współpracować z NFZ, w jaki 

sposób zdobywają wiedzę o sprzęcie i materiałach stomatologicznych  a także w 

jaki sposób chcą sfinansować uruchomienie swojego gabinetu 

stomatologicznego. Wyniki przeprowadzonej ankiety zostały zamieszczone na 

portalu infodent24.pl.  

 

Po prezentacji dr. Michalaka rozpoczęła się dyskusja z członkami komisji na 

temat ewentualnego zmniejszenia liczby otwieranych praktyk w stosunku do 

populacji ludności na danym terenie. W opinii dr. Michalaka reprezentującego 

młodych lekarzy, również i oni zauważają, że rynek usług stomatologicznych 

jest nasycony. Wobec tego stwierdzenia członkowie komisji stomatologicznej 

poprosili   przewodniczącego organizacji Be Activ Dentist o zrobienie ankiety 

skierowanej do studentów i młodych lekarzy dentystów z pytaniami jak 

zapatrują się oni na dyslokację otwieranych praktyk i nadzór nad tym np. przez 

Izbę Lekarską. Jednocześnie podkreślono dobitnie, ze nie chodzi o to, aby 

uniemożliwić podjęcie pracy. 

 

  Następnie głos zabrał p. Kamil Kuczewski, który jest absolwentem SGH i 

zajmuje się promocją gabinetów stomatologicznych oraz pozyskiwaniem dotacji 

z Unii Europejskiej dla praktyk stomatologicznych. Prowadzi również szkolenia 



marketingowe dla lekarzy dentystów, których uczelnie medyczne nie 

przygotowują do prowadzenia swojej działalności. Razem z zespołem 

prawników pomaga lekarzom pokonać rozmaite kłopoty natury niemedycznej. 

Zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność jako jeden z głównych czynników, 

które są brane pod uwagę w przypadku ubiegania się o dotacje unijne. 

 

 

  Kolejnym punktem obrad było uzgodnienie stanowiska w sprawie wystawiania 

skierowań do lekarzy dentystów specjalistów. Członkowie komisji orzekli, że 

dobrym obyczajem jest napisanie listu intencyjnego  przy kierowaniu pacjenta 

do lekarza specjalisty. Natomiast obowiązek wystawiania skierowań  uznano za 

niepotrzebny.  

 

  W kolejnej części posiedzenia zajęto się sprawą regulaminu Komisji 

Stomatologicznej NRL. Uznano, że powinny być sprawozdania roczne z 

działania KS NRL. Członkowie  komisji ds. lekarzy dentystów ORL w 

Warszawie uważają jednogłośnie, że należy zmienić tryb sprawozdań i wyraźnie 

określić priorytety ogólnopolskie i międzynarodowe działalności KS NRL. 

Zobligowano prezydium do napisania w tej sprawie pisma i przesłanie go do KS 

NRL.  

 

  Część dalszą posiedzenia wypełniła dyskusja na temat powoływania 

konsultantów wojewódzkich a konkretnie konsultanta w dziedzinie ortodoncji. 

Do tej pory konsultantami wojewódzkimi byli szefowie danej katedry. Sprawują 

oni nadzór m.in. nad stroną merytoryczną szkolnictwa wyższego i 

specjalizacjami. Konsultanta wojewódzkiego proponuje przedstawiciel 

wojewody w porozumieniu z Ministrem Zdrowia. W tym roku zaproponowano 

na to stanowisko osobę spoza uczelni.   

 

Komisja  ds.lekarzy dentystów ORL w Warszawie proponuje aby zostawić 

tradycję, że konsultantem wojewódzkim jest jak do tej pory szef katedry. 

 

  Na zakończenie posiedzenia kol. Marta Klimkowska-Misiak przypomniała 

zebranym o kolejnym wyjazdowym posiedzeniu KS ORL 13 czerwca w 

Radziejowicach. 

 

 

                                                           Sekretarz komisji ds. lekarzy dentystów 

                                                           Mery Topolska-Kotulecka 

 

 


