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Sprawozdanie
Delegatury Radomskiej

za rok 2012

Delegatura Radomska skupia lekarzy z terenu by³ego województwa
radomskiego.

Prac¹ delegatury kieruje przewodnicz¹ca lek. dent. Ewa Miêkus-P¹-
czek. W sk³ad Rady Delegatury wchodz¹: Katarzyna Karpiñska, Alek-
sander Pieczyñski oraz Julian Wróbel.

W 2012 r. odby³y siê cztery spotkania delegatów.

Przeprowadzone zosta³y dwa szkolenia z nowych przepisów dotycz¹-
cych OC lekarza. Szkolenie dotycz¹ce rejestracji praktyk lekarski w �wie-
tle ustawy o dzia³alno�ci leczniczej poprowadzi³ dr £adys³aw Nekan-
da-Trepka.

7 marca delegatura zorganizowa³a wyjazdowe posiedzenie Prezydium
Okrêgowej Rady Lekarskiej. Spotkanie mia³o charakter roboczy. Przed
posiedzeniem Prezydium ORL zaproszeni go�cie mieli okazjê do zwie-
dzenia Radomia i okolic. Odwiedzono lokalne muzea.

Prowadzeniem spraw administracyjno-biurowych zajmuje siê p. Joan-
na Ziembicka-Ziêba i p. Renata Szparaga.

Od maja w delegaturze s¹ rejestrowane praktyki bezpo�rednio w Reje-
strze Podmiotów Wykonuj¹cych Dzia³alno�æ Lecznicz¹.

W delegaturze mo¿na za³atwiæ sprawy zwi¹zane z wydawaniem pra-
wa wykonywania zawodu, rejestracj¹ prywatnych praktyk oraz uzyski-
waniem za�wiadczeñ do pracy za granic¹. Delegatura przyjmowa³a
te¿ dokumenty potrzebne do otrzymania ograniczonego prawa wyko-
nywania zawodu i skierowania na sta¿ podyplomowy absolwentów
uniwersytetów medycznych.

Osoby znajduj¹ce siê w trudnej sytuacji materialnej, a tak¿e dzieci
zmar³ych lekarzy, mog³y skorzystaæ z pomocy, sk³adaj¹c wnioski o po-
¿yczki socjalne lub zapomogi, które, po zaopiniowaniu przez delega-
tów, by³y przesy³ane do rozpatrzenia na posiedzeniach Rady Funduszu
Samopomocy.

Przyjmowane by³y równie¿ dokumenty potwierdzaj¹ce udzia³ lekarzy
w szkoleniach, które nastêpnie przekazywano do O�rodka Doskonale-
nia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów w celu wyliczenia punk-
tów edukacyjnych. Odbiór dokumentów z wyliczonymi ju¿ punktami
równie¿ nastêpowa³ w delegaturze.
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Do biura delegatury sp³ywa³y równie¿ skargi oraz pisma o interwen-
cje. By³y przekazywane do Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialno�ci
Zawodowej w Warszawie.

W Delegaturze dzia³a Komisja Lekarzy Emerytów, której przewodniczy
kol. Jolanta �wierczewska. Spotkania odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu
i maj¹ ró¿norodn¹ tematykê. Organizowane s¹ te¿ wycieczki krajo-
znawcze i imprezy kulturalne.

Lekarski Klub ¯eglarski �Bocianie Gniazdo� organizowa³ w siedzibie
delegatury, jak co roku, kursy teoretyczne na stopnie ¿eglarza i sterni-
ka jachtowego oraz kursy motorowodne.

Na terenie delegatury dzia³a �rodowiskowo-Lekarskie Wodne Ochot-
nicze Pogotowie Ratunkowe, które szkoli kadry ratowników i prowa-
dzi pokazy ratownictwa wodnego. W 2012 r. odby³o siê w delegatu-
rze 6 szkoleñ dla ratowników

Podczas corocznych uroczystych nabo¿eñstw w intencji zmar³ych
lekarzy wspominani s¹ zmarli koledzy, którzy zwi¹zali swoj¹ drogê
¿yciow¹ z naszym regionem.

Odby³ siê kolejny turniej tenisa ziemnego dla lekarzy zorganizowany
przez kol. Dariusza Buczyñskiego. Delegatura wspar³a finansowo tê
imprezê w postaci zakupu dyplomów, odznaczeñ oraz wynajmu kor-
tów tenisowych.

W 2012 r. po raz kolejny odby³ siê plebiscyt na �Lekarza roku�. organi-
zowany przez lokaln¹ gazetê �Echo dnia�. Jako wspó³organizator De-
legatura Radomska w³¹czy³a siê w przygotowanie tej imprezy. Gala
wrêczenia nagród odby³a siê w Sali Koncertowej Szko³y Muzycznej
w Radomiu. Podczas tego spotkania pan prezes Mieczys³aw Szatanek
odznaczy³ zas³u¿onych lekarzy ziemi radomskiej Medalem im. Jerzego
Moskwy. Przedstawiciel ministra zdrowia wrêczy³ uhonorowanym
lekarzom odznaczenia pañstwowe.

Miesiêczne rozliczenia kosztów dzia³ania delegatury, podpisane przez
przewodnicz¹c¹ Ewê Miêkus-P¹czek, przekazywane by³y g³ównej ksiê-
gowej OIL w Warszawie.

W 2012 r. odmalowano pomieszczenia biurowe delegatury. Na prze-
³omie sierpnia i wrze�nia wymieniono kocio³ gazowy oraz zmoderni-
zowano kuchniê.

W maju 2012 r. zosta³a podpisana umowa z Wodoci¹gami Miejskimi
w Radomiu na przy³¹czenie budynku delegatury do miejskiej kanaliza-
cji. Pierwszy etap robót jest ju¿ zakoñczony.

Zorganizowano wystawê malarstwa dr. Bogus³awa Drotlefa.
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Wydali�my ksi¹¿kê dr. Roberta Wiraszko pt.: Res suprema aegroti. Rzecz
o dziejach radomskiej medycyny. �Ksi¹¿ka jest rodzajem encyklope-
dycznego wywodu, z³o¿onego z rejestrów biograficznych not lekarzy
pracuj¹cych na terenie Radomia oraz mniejszych o�rodków ziemi ra-
domskiej� (cyt.: Anna Klas-Markiewicz).

Delegatura dofinansowa³a wydanie 13. Radomskiego Rocznika Lekar-
skiego publikowanego przez Fundacjê �Oddychanie�.

Lekarze byli na bie¿¹co informowani o sytuacji w ochronie zdrowia
w 2012 r.

Delegaci uczestniczyli w pracach konkursowych na stanowiska ordy-
natorów i dyrektorów szpitali w naszym regionie.

Przewodnicz¹ca
Delegatury Radomskiej

Ewa Miêkus-P¹czek


