
Sprawozdanie Komisji ds. Młodych Lekarzy za rok 2012

Od listopada 2012 r. komisja działa w nowym składzie: przewodniczącą pozostała Dorota Mazurek, 
natomiast na członków Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL w Warszawie powołała koleżanki: 
Dominikę Gładysz, Ewę Migacz i Annę Stępień.
Zajmujemy się przede wszystkim indywidualnymi sprawami lekarzy, którzy zgłaszają się do nas z 
prośbą o pomoc w rozwiązaniu różnych problemów, m.in. związanych z realizacją staży 
cząstkowych, płatnościami za dyżury itp. Często okazuje się, że sprawa pozornie trudna lub nie do 
rozwiązania, ma proste wyjaśnienie i nie wymaga angażowania dużych środków, a jedynie 
solidnego zapoznania się z przepisami prawa i zastosowania ich w praktyce.
Właśnie takie działania traktujemy priorytetowo. W ten sposób możemy przekonać sceptyków, że 
komisja jest potrzebna, a OIL pomocna.
Powoli, ale konsekwentnie budujemy przekonanie wśród naszych kolegów, że mamy wpływ 
na rzeczywistość, w jakiej pracujemy.
Podejmujemy też szereg innych działań:
 -Założyłyśmy oficjalny e-mail komisji (kml@oilwaw.org.pl) oraz profil na Facebooku�  
(informacje/misja/pierwsze posty). Sukcesywnie publikujemy posty dotyczące różnych spraw 
młodych lekarzy. Do tej pory poruszyłyśmy tematy dyżurów rezydenckich, wynagrodzeń 
rezydentów oraz problemy związane ze stażem podyplomowym, LEK itp.
Naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby młodych lekarzy.
Uważamy, że obecnie właśnie Facebook jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi komunikacji i 
wydaje się, że sprawdza się w naszej działalności. W ciągu pierwszych pięciu dni stronę polubiło� � 
ponad 120 osób, a pierwszy post przeczytało 300 osób. Teraz mamy prawie 300 sympatyków, a 
posty czytane są nawet przez 400 lekarzy, mimo że profil powstał raptem na początku grudnia.
- Wysłałyśmy e-maile z prośbą o kontakt do innych�  komisji ds. młodych lekarzy w Polsce, od kilku 
otrzymałyśmy odpowiedź. Niestety, okazuje się, że choć w większości okręgowych izb lekarskich� �  
komisje takie istnieją, są nieaktywne.
- Opracowałyśmy Stanowisko Komisji ds. Młodych Lekarzy przy Okręgowej Izbie Lekarskiej� �  
w Warszawie dotyczące projektu rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów z 3 grudnia 2012 r.
- Chcąc zwrócić uwagę na szereg problemów naszego środowiska, napisałyśmy kilka pism, m.in.�  
do: ministra zdrowia w sprawie niezdolności do pracy wydłużającej staż podyplomowy, dyrektora�  
CEM w sprawie literatury do LEK-u oraz radcy prawnego OIL w Warszawie w sprawie odbywania 
dyżurów przez stażystów w niedzielę i święta.
Pracujemy nad kolejnymi sprawami.
Zdajemy sobie sprawę, że same pisma niewiele zmieniają, ale chciałybyśmy zaznaczać naszą 
obecność i w porozumieniu z komisjami z innych okręgowych izb lekarskich oraz Komisją ds. 
Młodych Lekarzy przy NRL.
Nasze najbliższe plany przewidują działania, mające na celu zmobilizowanie młodych lekarzy do 
wzięcia udziału w wyborach do izby zarówno w roli wybierających, jak i wybieranych. Liczymy na 
to, że w kolejnej kadencji wsród delegatów na zjazd okręgowy będzie więcej młodych lekarzy.
Chcemy też zorganizować szkolenie z prawa pracy, zasad wypisywania recept oraz kurs języka 
migowego.
Dyżur komisji ustaliłyśmy na drugą środę każdego miesiąca w godzinach 16-18 w siedzibie OIL w�  
Warszawie. Z satysfakcją stwierdzamy, że przychodzi na nie coraz więcej osób.
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