Protokół z sesji wyjazdowej do Radziejowic Komisji ds. lekarzy dentystów ORL w
Warszawie w dniach 13-14 czerwca 2014r.
W dniu 13 czerwca 2014r. do Radziejowic k. Warszawy przybyli członkowie Komisji ds.
lekarzy dentystów ORL w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni gościedziałacze komisji stomatologicznych następujących izb:
1. OIL Białystok kol.kol Jolanta Szczurko, Jerzy Gryko
2. Dolnośląska IL kol. Alicja Marczyk-Felba
3. Kujawsko-Pomorska IL kol.Anita Pacholec
4. OIL Łódź kol. Małgorzata Lindorf, Jacek Pypeć
5. Wielkopolska IL kol. Andrzej Cisło
6. Śląska IL kol. Halina Borgiel-Marek.
Posiedzenie otworzyła przewodnicząca Komisji ds. lekarzy dentystów ORL w Warszawie
kol. Marta Klimkowska-Misiak. Na wstępie powitała wszystkich przybyłych, szczególnie
ciepło powitała gości z innych izb i dokonała prezentacji wszystkich uczestników spotkania.
Kolejnym punktem posiedzenia była informacja gości na temat trybu działania komisji
stomatologicznych w ich izbach.
Jako pierwszy głos zabrał kol. Jerzy Gryko z Białegostoku. Na jego terenie pracuje 1200
lekarzy dentystów. Komisja stomatologiczna OIL w Białymstoku liczy 20 członków. W
ramach tej komisji powołano różne zespoły, m.in. do kontaktu z NFZ, Sanepidem. Regułą
jest, że wszyscy szefowie zakładów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku są członkami
komisji stomatologicznej.
Jest też zespół ds. współpracy i kontaktu z młodymi lekarzami dentystami, których izba
białostocka pragnie zintegrować i włączyć w czynny udział w pracach samorządu
lekarskiego.
Komisja stomatologiczna w Białymstoku nie ma swojego regulaminu. Jest opracowany
program działań komisji. Budżet komisji wynosi 20 tys. zł. Na organizowane kursy i
szkolenia komisja dostaje dodatkowy fundusz z odrębnej komisji ds. kształcenia.
W drugiej kolejności głos zabrała kol. Alicja Marczyk-Felba z Dolnośląskiej IL,
przewodnicząca tamtejszej komisji stomatologicznej. W jej skład wchodzi 8 lekarzy. Izba
zrzesza 3 tys. lekarzy dentystów. Budżet komisji to 30 tys. zł. Komisja posada swój
regulamin. Szkolenia finansowane są z budżetu komisji ds. kształcenia. Obrady komisji
odbywają się 6-7 razy w roku. Są również utworzone zespoły podobnie jak w Białymstoku.
Jest też zespół ds. rekreacji i zdrowia, który prowadzi w różnych miejscach Wrocławia
warsztaty z ćwiczeniami dla lekarzy dentystów. Powstał również zespół ds. kontaktu z
technikami dentystycznymi, co jest szczególnie ważne w świetle obowiązku uzyskiwania
certyfikatów wyrobów medycznych na zamówienie. Izba Dolnośląska ma swoje delegatury
np. w Jeleniej Górze. Szefowie delegatur są wiceprzewodniczącymi komisji
stomatologicznej. Komisja organizuje dużo szkoleń cieszących się olbrzymią popularnością.
Średnia frekwencja to ok. 200 osób. Tematy szkoleń są również bardzo ciekawe np."Między
nami lekarzami- warsztaty komunikacji między lekarzami dentystami a pozostałymi
lekarzami". Bardzo dobrze układa się współpraca komisji z PTS. Średnio cztery razy w roku
organizowane są konferencje przy dużym zaangażowaniu prof. Dominiak. Bierze w nich
udział ok.300 osób.
Komisja jest autorem programu higienizacji dzieci w przedszkolach. Programem objęte są
dzieci w wieku 3-5 lat w 70 przedszkolach. Finansowany jest on przez wydział zdrowia,

uczelnię medyczną oraz komisję stomatologiczną. Komisja stomatologiczna Dolnośląskiej IL
cieszy się pełną autonomią działania.
Kolejnym prelegentem była kol. Anita Pacholec z Kujawsko-Pomorskiej IL w obrębie której
pracuje 600 lekarzy dentystów. Siedziba izby mieści się w Toruniu. W skład komisji wchodzi
8 osób plus przewodniczący, który nie jest wiceprezesem izby. Komisja nie ma regulaminu
ani własnego budżetu. Jeśli potrzebne są środki finansowe, wówczas na ORL jest
przedstawione takie zapotrzebowanie i wtedy ORL wydziela wskazane fundusze. Spotkania
komisji odbywają się co 2 miesiące. Izba posiada delegaturę w Grudziądzu i Włocławku.
Następnie głos zabrał kol. Jacek Pypeć z OIL w Łodzi, która zrzesza ok.3300 lekarzy
dentystów. Delegatur na tym terenie jest 5. Szef każdej delegatury jest wiceprzewodniczącym
komisji stomatologicznej. Budżet komisji to 17 tys. zł. Na szkolenia i kursy komisja może
uzyskać fundusze z komisji ds. kształcenia. Regulamin jest dopiero w fazie tworzenia. Skład
komisji liczy 40 osób. Obrady odbywają się 1 raz w miesiącu. Jest ustalony harmonogram
spotkań na cały rok kalendarzowy. Szkolenia są organizowane centralnie w Łodzi na terenie
izby oraz w delegaturach. Dużą popularność zdobyły Łódzkie Spotkania Stomatologiczne.
W następnej kolejności głos zabrał kol. Andrzej Cisło, szef komisji stomatologicznej w
Wielkopolskiej IL, która obejmuje swoim działaniem 3200 lekarzy dentystów. Komisja liczy
50 osób, ale ma bardzo duże prezydium-12 osób. Nie ma dużej tradycji szkoleniowej.
Działania komisji w dużej mierze koncentrują się na współpracy z NFZ. Komisja utworzyła
własną listę dyskusyjną tworząc jeden adres mailowy dla wszystkich lekarzy dentystów.
Kol. Halina Borgiel-Marek to kolejny gość reprezentujący Śląską Izbę Lekarską. Komisja
stomatologiczna tej izby działa według regulaminu od wielu lat. Współpracuje z PTS. Ma za
zadanie m.in. modyfikowanie demografii lekarzy stomatologów, monitoruje kontrakty z NFZ.
Z dużym zaangażowaniem zajmuje się kształceniem swoich członków, których jest
zrzeszonych ok. 3,5 tys. W ciągu ostatniej kadencji zrealizowała 41 szkoleń. Lekarze mogli w
ten sposób uzyskać nawet 400 punktów edukacyjnych. Komisja posiada budżet w wysokości
100 tys. zł. W komisji działa 6 osób, ale w komisji kształcenia działa 30 osób.
Kolejnym punktem posiedzenia była dyskusja nt. możliwości współpracy pomiędzy
poszczególnymi izbami. Głos zabrał kol.Andrzej Cisło, który zaproponował aby określić siły i
środki na poziomie poszczególnych okręgów w pewnych sferach działań izb, jak np. edokumentacja medyczna, poradnictwo prawne i przenieść je do struktur centralnych, czyli
Naczelnej Izby Lekarskiej. Sądzi, że w ten sposób będzie można zrealizować te projekty
znacznie łatwiej. Wyraził jednak ubolewanie, że do tego potrzebna jest świadomość tych
zmian a według niego tej świadomości jeszcze nie ma.
Następnym punktem obrad był wykład mec. Elżbiety Barcikowskiej-Szydło, koordynatora
Zespołu Radców Prawnych OIL w Warszawie na temat: ''Dokumentacja medyczna a
bezpieczeństwo wykonywania zawodu lekarza dentysty". Pani mecenas podkreśliła wagę
jaką stanowi dobrze prowadzona dokumentacja medyczna. Jest ona najlepszą obroną wobec
coraz większych i częstszych roszczeń pacjentów. Zwróciła również uwagę na procedurę
wydawania dokumentacji medycznej zarówno pacjentowi, jego rodzinie jak również
zakładowi ubezpieczeniowemu. Dane o stanie zdrowia należą do danych wrażliwych i dlatego
należy je należycie chronić oraz przechowywać. Dokumentację medyczną należy
przechowywać 20 lat od ostatniej wizyty począwszy od 1 stycznia następnego roku
kalendarzowego, zdjęcie rtg 10 lat, zalecenie, skierowanie 5 lat.

Pani mecenas przestrzegła lekarzy przed wyrzucaniem polis ubezpieczeniowych po terminie
ich obowiązywania. Należy też za każdym razem przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej
prosić sprzedającego polisę o wydanie książeczki z warunkami ubezpieczenia, jak również
należy prosić ubezpieczyciela o poinformowaniu lekarza o wyłączeniach, czyli zdarzeniach
nie objętych ochroną ubezpieczeniową. Na koniec podkreśliła raz jeszcze staranność z jaką
należy dokonywać wszelkich wpisów do dokumentacji medycznej, które powinny być
dokonywane niezwłocznie i w porządku chronologicznym po udzieleniu świadczenia.
Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja dr Joanny Zemlik- Kosultanta
ds.stomatologii dziecięcej województwa świętokrzyskiego na temat:''Rola lekarza dentysty w
diagnozowaniu Zespołu Dziecka Krzywdzonego". Pani doktor przedstawiła wiele zdjęć z
obrażeniami zębów, jamy ustnej, twarzy, głowy i szyi u dzieci, które były zdiagnozowane
jako wynikłe wskutek stosowania przemocy wobec dzieci. Przedstawione zdjęcia miały na
celu uwrażliwienie lekarzy dentystów i zwiększenie ich czujności na fakt ewentualnego
krzywdzenia dzieci.
Po wykładzie pani dr Joanny Zemlik przewodnicząca komisji ds. lekarzy dentystów ORL w
Warszawie kol. Marta Klimkowska-Misiak zakończyła sesję stomatologiczną.
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