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 Na wstępie omówiono wyjazd na rocznicową konferencję w Wilnie. 

Uzgodniono z obecnym na zebraniu panem Kwasiborskim, że wieczorem dnia 

17.IX. na grobie matki J. Piłsudzkiego zostanie złożony wieniec z napisem 

uzgodnionym przez Komisję. Wieniec zostanie zamówiony w Warszawie               

i dostarczony przez p. Kwasiborskiego.  

Następnie gość komisji, prezes Izby A. Sawoni, podzielił się wrażeniami                  

z wyjazdu delegacji naszej Izby na Polsko-Gruzińską Konferencję Okrągłego 

Stołu, która odbyła się Lagodechii w dniach 04-06.IX. br. Podkreślając owocność 

konferencji i wielkie zainteresowanie lekarzy gruzińskich organizacją i pracą 

samorządu zaproponował zaproszenie czterech lekarzy gruzińskich na 

tygodniowy pobyt w Warszawie w celu zapoznania się z polską służbą zdrowia i 

pracą Izby Lekarskiej. Zebrani poparli jednogłośnie ten wniosek. Treść 

zaproszenia dla przedstawienia na najbliższym Prezydium Rady ma 

przygotować K. Schreyer.  Według sondażowych rozmów z lekarzami 

gruzińskimi, ich przyjazd mógłby się odbyć w pierwszych dniach grudnia. 

Następnie omawiano zastrzeżenia, jakie wysunął kol. Krzysztof Makuch               

w związku ze złym przygotowaniem jego wyjazdu do Odessy na rocznicową 

konferencję Ukraińskiego Stowarzyszenia Medycznego. Kol. Sawoni, przyznając 

po części rację kol. Makuchowi, zwrócił uwagę na złą komunikację między naszą 

Izbą i NIL, co należałoby, w zakresie zależnym od naszej Izby, naprawić                

w przyszłości. Jednocześnie zauważył, że w wielu sprawach dotyczących 

wyjazdu (np. treść ewentualnych pism, prezenty) kol. Makuch powinien 

występować z własną inicjatywą do czego upoważniła go decyzja Prezydium       

o delegacji i jego pozycja wiceprzewodniczącego Komisji Zagranicznej. 

Przewodniczący komisji, przychylając się do tych uwag, zwrócił uwagę na 

wieloletni autorytet kol. Makucha, byłego prezesa Izby i uznanego eksperta       

w sprawach dotyczących środowiska lekarzy Ukrainy. 

Na prośbę kol. Makucha zostanie mu przesłany tekst podpisanego przez 

Prezesa zaproszenia lekarzy ukraińskich na następne szkolenie w październiku 

br.  



Przy omawianiu programu konferencji na którym, ze względu na 

spóźnione zgłoszenie, nie będzie wystąpienia reprezentanta naszej Izby, kol. 

Sawoni zaproponował uroczyste wręczenie Medalu Moskwy, z czym zgodzono 

się bez zastrzeżeń.  

Kol. Prezes wspomniał o nowych zasadach pracy Izby zgodnie z normami ISO, 

do których trzeba się będzie stopniowo przyzwyczajać. 

Następnie powrócono do programu spotkania, zmienionego ze względu 

na obecność gości. Przewodniczący Komisji odczytał sprawozdanie                       

z poprzedniego zebrania, które przyjęto bez istotnych uwag. 

Zasugerowano, by osoba opiekująca się Komisją, pani Joanna Kalupa była 

obecna podczas następnych zebrań. Poza tym zaproponowano, aby pisma 

przewodniczącego komisji rozsyłane były drogą mailową do wszystkich 

członków. 

Na koniec ustalono datę następnego spotkania, wyjątkowo w trzeci 

wtorek miesiąca, czyli 17.XI. o godz. 15.30. 

W zebraniu uczestniczyli:  

Krzysztof Schreyer 

Krzysztof Makuch 

Krystyna Cukier 

Janina Ostojska 

Emilia Tarasiuk 

Maria Wysocka-Bąkowska 

Goście:    Kazimierz  Kwasiborski 

       Andrzej Sawoni 

 

 

  


