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Sprawozdanie Komisji Współpracy z Zagranicą 

 za rok 2014 

 

 

 Komisja ukonstytuowała się na zebraniu w dniu 18 III 2014 r. Omówiono główne cele 

komisji, jej regulamin, skład i plan działania, zaakceptowane na posiedzeniu Rady Okręgowej 

w dn. 28 III 2014r. 

 Następstwem wizyty delegacji naszej Izby w Odessie na jesieni 2013 roku ( K.Schreyer 

“Zaskakująca Odessa” “Puls” nr 12 –1 2013 –2014) gdzie nawiązano stosunki z Polonią             

i przedstawicielami odeskiego oddziału Wszechukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego, była 

wizyta przedstawicieli Wszechukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego w Izbie lekarskiej          

w Warszawie. Podpisano przygotowane porozumienie o współpracy między nasza izbą             

i oddziałem odeskim tej organizacji. 

Lekarze ukraińscy przyjęci byli przez NIL i marszałka senatu. W dalszej części swej wizyty        

w Polsce odwiedzili Śląską Izbę Lekarską. Na nadzwyczajnym zebraniu  komisji zagranicznej 

goście omówili sytuację na Ukrainie szczególnie pod kątem możliwości stworzenia tam 

odpowiednika izb lekarskich i sugerowali sposoby współdziałania z naszym samorządem     

(K. Schreyer “ Czy powstanie samorząd lekarski na Ukrainie? “ “Puls” r 2014 nr 6-7 s.43). 

Prosili  m. innymi o zasugerowanie gradacji ważności zadań samorządu, co ułatwiłoby im 

negocjacje z władzami. W tym celu przeprowadzono ankietę wśród członków Rady 

Okręgowej, której wyniki przesłano do Oddziału Odeskiego Wszechukraińskiego 

Towarzystwa Lekarskiego. Wizyta lekarzy ukraińskich stworzyła okazję do uzupełnienia 

folderów (“wizytówek” )naszej izby w języku polskim i rosyjskim o nowe funkcje i personalia 

liderów samorządu w bieżącej kadencji. 

 Komisja współpracy z Zagranicą zainicjowała wyjazd naszej delegacji na uroczystości 

rocznicowe Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Grodzieńszczyźnie. Październikowy 

wyjazd do Grodna i Baranowicz organizowany był przez naszą Izbę, ale w całości opłacany 

przez jego uczestników. O wadze kontaktów z Polonią medyczną pisał kol.   Konstanty 

Radziwiłł ( “Odwiedziny u przyjaciół” Puls r 2014, nr 11 s. 32). 
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  Do ciągu wydarzeń związanych ze współpracą lekarzy polskich i ukraińskich należy 

przyjazd delegacji menadżerów (kierowników) ukraińskich instytucji medycznych (szpitali), 

organizowany i sponsorowany przez agendę WHO. Jest on wstępem do przyjazdów lekarzy 

ukraińskich celem zapoznania się z naszą służbą zdrowia i pracą samorządu. Kol. Królikowski 

wygłosił wykład o pracy samorządu  w języku ukraińskim. Wydaje się, że nawiązanie 

kontaktu z tą grupą, a szczególnie z inicjatorem akcji, ekspertem WHO dr . Rusłanem 

Romaniszynem ( K. Makuch, K. Schreyer) będzie miało znaczenie dla dalszego przebiegu tej 

inicjatywy. 

 Pod koniec roku odbyło się w Odessie zebranie liderów poszczególnych oddziałów 

Wszechukraińskiego Towarzystwa Lekarskiego na którym, zaproszony przez tą organizację, 

reprezentował naszą izbę K. Makuch, szczególnie predestynowany do tej funkcji ze względu 

na długoletnie zaangażowanie, kontakty i doświadczenie w sprawach współpracy z lekarzami 

Ukrainy. Sprawozdanie kol. Makucha ułatwiło zrozumienie struktury organizacji medycznych 

na Ukrainie i umocniło przekonanie Komisji., że należy bardzo popierać wszelkie formy 

spotkań z przedstawicielami świata medycyny tego kraju. Ma to wyjątkowe znaczenie            

w niełatwym procesie przybliżania i wdrażania idei samorządności lekarskiej. 

  Przewodniczący Komisji brał udział w posiedzeniu Komisji do Spraw Współpracy 

Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, jak również w uroczystościach rocznicowych 

NILu z udziałem gości zagranicznych.  

   Komisja uzyskała pierwsze sygnały dotyczące planowanego seminarium w Gruzji       

w Lagodechii na jesieni br. którego głównym tematem miałaby być postać zesłańca, badacza 

Kaukazu i społecznika L. Młokosiewicza.  

 

 W zebraniach co najmniej raz uczestniczyli: 

 K.Schreyer (przewodniczący), K.Makuch (wiceprzewodniczący), F. Dąbrowski, L. 

Huzior, M. Klimkowska-Misiak, K. Królikowski, A. Misiak, R. Olszewski, J. Ostojska,                  

D. Paluszek, T. Pawlikowski, E. Tarasiuk, M. Wysocka-Bąkowska, R. Modzelewski 

 Goście: K. Radziwił, Hanna Stypułkowska-Misiurewicz 

 

 

Przewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą 

                    Krzysztof Schreyer    


