Sprawozdanie
Komisji ds. Lekarzy Dentystów
za rok 2012
W trzecim roku VI kadencji reaktywowanego samorz¹du lekarskiego,
podobnie jak w minionych latach, komisja realizowa³a swoje priorytetowe dzia³ania, za które uzna³a w szczególnoci organizacjê nieodp³atnych szkoleñ dla lekarzy dentystów naszej izby.
W wymienionym zakresie zorganizowano 8 szkoleñ teoretyczno-praktycznych z resuscytacji kr¹¿eniowo-oddechowej. Wyk³ady i czêæ praktyczna odbywa³y siê w szpitalach w Garwolinie i Ciechanowie, sali
wyk³adowej siedziby izby i Wojewódzkiej Stacji Transportu Sanitarnego Meditrans, której pracownicy przybli¿yli s³uchaczom nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji.
W zwi¹zku z wejciem w ¿ycie ustawy o dzia³alnoci leczniczej i jej
aktów wykonawczych zorganizowano kilka wyk³adów z prawa medycznego, które wyg³osili dr Ma³gorzata Serwach, mec. Katarzyna
Barcikowska-Marek oraz mec. Bartosz Niemiec, przekazuj¹c informacje na temat nowych obowi¹zków dotycz¹cych rejestru praktyk, prowadzenia dokumentacji medycznej i odpowiedzialnoci cywilnej.
Zosta³y tak¿e przeprowadzone kursy o tematyce typowo stomatologicznej. Dr Katarzyna Brus-Sawczuk i dr Robert Klonowski w siedzibie izby i w szpitalu w Ciechanowie przekazali kolegom lekarzom
dentystom aktualne informacje na temat profilaktyki onkologicznej
w gabinecie stomatologicznym, wybielania zêbów, halitozy, bezpiecznego stosowania aparatu RTG. Poza tym, 24 marca, odby³o siê na
Uniwersytecie Warszawskim, zorganizowane wspólnie z uniwersytetem, szkolenie dotycz¹ce interdyscyplinarnego leczenia pacjentów
w gabinecie stomatologicznym.
Drugim, wa¿nym w odczuciu komisji, zadaniem jest integracja rodowiska lekarzy i lekarzy dentystów. 9 lutego kolejny raz odby³o siê spotkanie lekarzy dentystów z duszpasterzem rodowiska lekarskiego naszej izby ks. Miros³awem Jaworskim, poprzedzone udzia³em
w uroczystej Mszy wiêtej odprawionej w intencji lekarzy dentystów
w dniu wiêta naszej patronki w. Apolonii. 2930 czerwca w Walewicach, podczas wyjazdowego posiedzenia komisji, dosz³o do spotkania
lekarzy dentystów, delegatów naszej izby, z cz³onkami KSNRL, którzy
reprezentowali izby bia³ostock¹, dolnol¹sk¹, opolsk¹, rzeszowsk¹, l¹sk¹, toruñsk¹, wielkopolsk¹ oraz warmiñsko-mazursk¹. Przedstawicielk¹
tej ostatniej by³a Anna Lella, przewodnicz¹ca KSNRL i wiceprezes NIL.
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1 wrzenia cz³onkowie komisji wziêli udzia³ w III Rodzinnym Pikniku
Integracyjnym Samorz¹dów Zawodów Zaufania Publicznego, który
odby³ siê w Starej Mi³osnej.
23 wrzenia kol. Grzegorz Kwitkiewicz reprezentowa³ komisjê na Poznañskich Targach CEDE. Kilka dni póniej, 28 i 29 wrzenia, kol. El¿bieta Woniak, kol. G. Kwitkiewicz, kol. Roman Olszewski i Marta Klimkowska-Misiak wziêli udzia³ w III £ódzkich Spotkaniach Stomatologicznych,
które tym razem odby³y siê w S³oku k. Be³chatowa.
18 i 19 padziernika M. Klimkowsk-Misiak i kol. G. Kwitkiewicz uczestniczyli, jako zaproszeni gocie, w Expodent w Toruniu.
29 i 30 padziernika M. Klimkowska-Misiak bra³a udzia³ w konferencji
w Rytrze, zorganizowanej przez OIL w Krakowie, podczas której wrêczono dr. Kazimierzowi Bryndalowi z Torunia Odznaczenie im. dr. Andrzeja Janusza Fortuny.
We wspó³pracy z KSNRL cz³onkinie naszej komisji pracowa³y w grupach roboczych powo³anych ds. negocjacji z NFZ (M. Klimkowska-Misiak, Liliana Piwowarczyk) oraz w zespole ds. opracowania standardów (kol. E. Miêkus-P¹czek).
Z inicjatywy przewodnicz¹cej komisji, we wspó³pracy z KSNRL (kol.
Ann¹ Lella) i Ministerstwem Zdrowia (kol. El¿biet¹ Ma³kiewicz) zorganizowano 12 wrzenia, w V wiatowym Dniu Zdrowia Jamy Ustnej,
konferencjê powiêcon¹ profilaktyce w ró¿nych dziedzinach stomatologii. Zaprezentowano ciekawe acz wysoce niepokoj¹ce dane na wy¿ej wymieniony temat (bardziej szczegó³owe informacje zosta³y przekazane w dwóch czêciach na ³amach Miesiêcznika Puls).
W 2012 r. dosz³o do spotkania przewodnicz¹cej komisji z zarz¹dem Oddzia³u Mazowieckiego PTS, którego celem by³o nawi¹zanie wspó³pracy.
Na pocz¹tek postanowiono podj¹æ kolejn¹ próbê rozwi¹zania problemu
pobierania op³at za rejestracjê szkoleñ od PTS przez ODZLiLD naszej izby
(obecnie biuro prawne przygotowywuje interpretacjê tego zagadnienia
i ewentualn¹ mo¿liwoæ rozwi¹zania tej problematycznej kwestii). Podczas grudniowego posiedzenia komisji podjêto dyskusjê na temat ewentualnej zmiany trybu odbywania siê comiesiêcznych posiedzeñ PTS.
Komisja, wype³niaj¹c zapisy ustawy o izbach lekarskich, we wspó³pracy z Biurem Prawnym przygotowywa³a uwagi do aktów prawnych maj¹cych istotny wp³yw na nasz¹ pracê i egzystencjê. M.in. negatywnie
oceni³a propozycjê zmian w rozporz¹dzeniu dotycz¹cym wiadczeñ
gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, która zak³ada³a obligatoryjn¹ pracê lekarza i asystentki b¹d higienistki stomatologicznej w ramach wspó³pracy gabinetów z NFZ.
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W sprawozdawanym okresie odby³o siê 5 posiedzeñ komisji: 14 marca, 16 maja, 29-30 czerwca, 14 listopada i 12 grudnia.
Podczas pierwszego w 2012 r. posiedzenia komisji przedstawiono tematykê, która stanowi³a istotê obrad XI NKZL. Dyskutowano tak¿e na
temat ust. 3 art. 53 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, którego zapisy uniemo¿liwiaj¹ obecnie lekarzom prowadz¹cym praktyki
lekarskie zatrudnienie drugiego lekarza w charakterze innym ni¿ do
celów szkoleniowych. Podjêto uchwa³ê w sprawie ponownego zwrócenia siê do NIL o wznowienie dzia³añ, których celem bêdzie zmiana
tych niekorzystnych zapisów. Poruszono tak¿e kwestiê propozycji zmian
w systemie specjalizacji odbywanych w trybie rezydenckim. Nastêpnie
cz³onkowie komisji, a tak¿e inni zainteresowani lekarze, wys³uchali referatu dr n. prawnych M. Serwach pt.: Prowadzenie praktyk w myl
nowych przepisów dotycz¹cych ich rejestracji.
Podczas majowego spotkania przedstawiono sprawozdania z kwietniowego posiedzenia KSNRL, obrad okr¹g³ego sto³u w Na³êczowie.
Dyskutowano nad stanowiskiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego na temat umiejêtnoci. Mgr Anna Zió³ko, przedstawicielka Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, przedstawia³a ogólne zasady opracowywania i wdra¿ania procedur medycznych w gabinetach
stomatologicznych. Zapozna³a cz³onków komisji z opracowaniem pt.:
Ogólne wytyczne 2011 r. sterylizacji wyrobów medycznych, którego
jest wspó³autork¹.
W ostatnich dniach czerwca, w Walewicach, odby³o siê wspomniane
ju¿ posiedzenie wyjazdowe. G³ównym jego tematem by³a nowa ordynacja wyborcza, której meandry wyjania³a kol. Ewa Miêkus-P¹czek, wiceprzewodnicz¹ca KKW, oraz kol. W. Kardas z OIL w £odzi.
Przypomniano uczestnikom spotkania o zbli¿aj¹cym siê nieuchronnie terminie wejcia w ¿ycie obowi¹zku posiadania dokumentacji
medycznej tylko w wersji elektronicznej, a tak¿e o najczêstszych przyczynach dzia³añ lekarzy, które skutkuj¹ trafieniem sprawy do s¹du
lekarskiego (szczegó³owe informacje dotycz¹ce personaliów naszych
goci i omawianych zagadnieñ by³y zamieszczone w wakacyjnym
wydaniu Pulsu).
Podczas listopadowego zebrania wrócono do obchodów V wiatowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Kol. Maciej Michalak przekaza³ relacjê na temat akcji Tramwaje zdrowego umiechu (rozpoczêto 12
wrzenia). Omówiono propozycjê kolegów z Krakowa dotycz¹c¹ zorganizowania odrêbnego spotkania delegatów lekarzy dentystów na
KZL, odrzucaj¹c j¹ prawie jednomylnie, a tak¿e podjêto dyskusjê
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o dostêpnoci do wiadczeñ stomatologicznych i aktualnoci Stanowiska nr 61/04/IVNRL, której efektem by³o przyjêcie stanowiska na ten
temat podczas grudniowego posiedzenia komisji.
Spotkanie to przebiega³o w mi³ej, wi¹tecznej atmosferze. Omówiono
plan dzia³ania na ostatni rok kadencji, ustalono terminy posiedzeñ,
planowanych zdarzeñ edukacyjnych oraz spotkañ okolicznociowych.
Przewodnicz¹ca przekaza³a kolegom sprawozdanie z posiedzenia grudniowego KSNRL. Obrady zakoñczono przekazaniem sobie ¿yczeñ
wi¹teczno-noworocznych. Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom zaanga¿owanym w pracê na rzecz rodowiska stomatologicznego Mazowsza serdecznie dziêkujê, zapraszam do dalszej wspó³pracy i zachêcam
do wiêkszej aktywnoci.
Przewodnicz¹ca Komisji ds. Lekarzy Dentystów
Marta Klimkowska-Misiak
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