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Sprawozdanie Komisji Współpracy z Zagranica  z posiedzenia                              

w dniu 10 III 2015 

( 2) 

 Przewodniczący Komisji  odczytał sprawozdanie z poprzedniego posiedzenia      

i zdał relację z działalności między posiedzeniami. W tym czasie opracowano 

warunki i program pobytu lekarzy ukraińskich w naszej Izbie (Schreyer, 

Kuczałek, Makuch, Pawlikowski, Królikowski)), który przedstawiono                   

na Prezydium  Rad Okręgowej. Prezydium po dyskusji zaleciło dalsze prace nad 

programem.  Program po modyfikacjach i wyliczeniu kosztów (Schreyer, 

Pawlikowki, dyr. Gałązka) zostanie przedstawiony do akceptacji na najbliższym 

prezydium. Przewodniczący przedstawił go Komisji, która nie zgłosiła 

zastrzeżeń. Przewodniczący przeczytał również tekst zaproszenia, które 

zostanie wysłane do Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycznego (USM). 

Zaproszenie zostało również sformułowane w języku angielskim. Na Prezydium, 

które odbędzie się w Radomiu, sprawę pobytu lekarzy ukraińskich obiecał 

przedstawić Prezes Izby  A. Sawoni.  

K. Schreyer wspomniał też o staraniach USM uzyskania funduszy grupy 

wyszehradzkiej dla przeprowadzania szkoleń w dziedzinie samorządy 

lekarskiego. USM wystąpił o wsparcie tej inicjatywy przez NIL.  

 Omawiano wyjazd do Gruzji, sporządzając prowizoryczną listę chętnych. 

Określenie oficjalne terminu konferencji na 29 – 30 VIII br umożliwia 

załatwianie biletów samolotowych, chętnie przez biuro podróży (zadanie 

zdobycia informacji dla administracji Izby (dyr. Galązka)). Możliwe jest takie 

zamówienie biletów, aby pobyt w Lagodechii obejmował czas przed 

konferencją i po konferencji (w sumie  tydzień). Niestety, brak oczekiwanych 

informacji z Gruzji hamuje akcję naboru  chętnych do wyjazdu. Szczegółowych 

informacji o warunkach pobytu w Gruzji udzieli K. Schreyer natychmiast po 

otrzymaniu informacji od Tatitany Kurczewskiej. 

 Kol. Makuch zwrócił uwagę na konieczność zaplanowania wyjazdu do 

Wilna na konferencję rocznicową we wrześniu. Zrelacjonował zwięźle swój 

prywatny wyjazd do Odessy, gdzie spotkał się z Polonią i działaczami 

Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycznego. Poinformował o jasno wyrażanym 
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zapotrzebowaniu na szkolenia w nowoczesnych ośrodkach w Polsce                      

i oczekiwaniu na pomoc ze strony naszej izby. 

Kol Ostojska wyraziła swe zdziwienie i zaniepokojenie tym, że kol. Makuch 

dysponujący ogromnym doświadczeniem w kontaktach z Ukrainą, wykonując 

zadania w duchu porozumienia między naszą izbą i Stowarzyszeniem 

Medycznym w Odessie nie uzyskał wsparcia Izby. Zebrani zgodzili się                   

z poglądem, że powinien otrzymać chociażby częściową refundację kosztów. 

Zobowiązano Przewodniczącego do poruszenia tej spraw, aby zapobiec 

powstawaniu podobnych sytuacji w przyszłości. 

Podczas wolnej dyskusji, która ze względu na spóźnienie Przewodniczącego 

odbyła się na początku zebrania,  Prezes Sawoni poinformował o pierwszych 

przygotowaniach do Kongresu Polonii Medycznej, który zaplanowany jest na      

2 – 4 VI 2016 r. w Warszawie. Istnieje możliwość uzyskania na ten cel funduszy 

Unii Europejskiej („klaster”). Kongres miałby się odbyć w Hotelu  dysponującym  

wieloma dobrze urządzonymi salami konferencyjnymi. 

 Przypomniano o terminach zebrań Komisji Zagranicznej, które odbywają 

w drugi wtorek co drugiego miesiąca.   

 

  

Sprawozdanie sporządził Krzysztof Schreyer 

 


