Sprawozdanie z pracy w I półroczu 2010 r.
Marty Klimkowskiej –Misiak – wiceprezes ORL
w Warszawie, członkini Prezydium NRL
Styczeń
4 stycznia - udział w I posiedzeniu ORL VI kadencji, podczas którego dokonano wyboru
członków prezydium,
5 stycznia- udział w spotkaniu środowisk medycznych z metropolitą warszawskim,
arcybiskupem Kazimierzem Nyczem,
8 stycznia – piątkowy dyżur w siedzibie OIL w Warszawie,
5 stycznia –piątkowy dyżur w siedzibie OIL w Warszawie,
20 stycznia - udział w posiedzeniu prezydium ORL (PORL),
28 stycznia - spotkanie w hotelu „NOVOTEL”( przed oficjalnym rozpoczęciem obrad
Krajowego Zjazdu Lekarzy) lekarzy dentystów-delegatów OIL w Warszawie na okręgowy
zjazd lekarzy. Celem spotkania było wyłonienie spośród grona zebranych osób kandydata na
przewodniczącego komisji ds. lekarzy dentystów warszawskiej izby zgodnie z
obowiązującym regulaminem działania w/w komisji. Jako jedna z kandydatów
przedstawiłam kolegom według poniższych punktów podstawowe zagadnienia, jakimi
chciałabym się zająć jako ewentualna przewodnicząca komisji:
a) organizacja nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy i lekarzy dentystów przez OIL w
Warszawie,
b) integracja środowiska i przybliżenie go do OIL poprzez zorganizowanie zebrań w rejonach
wyborczych delegatów z ich wyborcami co najmniej raz w roku,
c) kontynuacja nawiązanej współpracy z komisją stomatologiczną NRL,
d) informowanie kolegów-delegatów i ich wyborców o zmianach legislacyjnych w różnych
ustawach regulujących naszą działalność zawodową np. w ustawie o swobodzie działalności
gospodarczej, ustawie o dozorze technicznym, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych, ustawie o zawodzie lekarza, ustawie o izbach
lekarskich i wielu innych,
e) nawiązanie współpracy z towarzystwami naukowymi,
f) kontynuacja współpracy z sekcja stomatologii MOW NFZ w Warszawie,
g) podjęcie działań skutkujących zwiększeniem miejsc specjalizacyjnych i zmianą zawartości
programów specjalizacyjnych,
h) podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia sytuacji dotyczącej pobierania przez
Warszawski Uniwersytet Medyczny zdecydowanie większych opłat za szkolenia
organizowane w ramach kształcenia ustawicznego od lekarzy dentystów niż pobieranych od
lekarzy, choć treści programowe i wykładowcy są identyczni i doprowadzenia do zmiany tej
sytuacji.

28-30 stycznia - udział w obradach Krajowego Zjazdu Lekarzy, podczas którego zostałam
wybrana na członka NRL. Z grona lekarzy stomatologów naszej izby członkiem NRL
została też kol. Ewa Miękus-Pączek.

Luty
3 lutego - posiedzenie PORL;
5 lutego- dyżur w siedzibie izby oraz udział w posiedzeniu ORL, podczas którego
dokonano wyboru przewodniczących większości komisji działających w izbie (w tym
przewodniczącą komisji ds. lekarzy dentystów – ORL wybrała mnie),
9 lutego - udział we mszy świętej w kościele na Ursynowie, która miała być celebrowana
przez duszpasterza warszawskiej służby zdrowia ks. Andrzeja Tyszeckiego ku czci św.
Apolonii - patronki lekarzy dentystów;
12 lutego - pierwsze posiedzenie nowo wybranej NRL VI kadencji, podczas którego
zostałam wybrana na członka prezydium NRL;
17 lutego - prezydium ORL;
19 lutego - dyżur w siedzibie izby oraz udział w PNRL;
26 lutego - dyżur w siedzibie izby oraz udział w posiedzeniu ORL, podczas którego
dokonano wyboru członków komisji ds. lekarzy dentystów VI kadencji, powołując ją w
tym momencie do działania.

Marzec
3 marca – prezydium ORL;
5 marca – dyżur w siedzibie izby;
12 marca – dyżur w siedzibie izby oraz udział w PNRL;
13 marca – Mława - wizytacja na zlecenie komisji ds. praktyk prywatnych gabinetu
doktora Antonienko;
17 marca - pierwsze posiedzenie komisji ds. lekarzy dentystów, podczas którego
dokonano wyboru wiceprzewodniczących komisji. Zostali nimi: Hanna WąsowiczCićkiewicz, Liliana Piwowarczyk i Grzegorz Kwitkiewicz; sekretarzem komisji został
Piotr Sobiech. Ustalono następujące priorytety działań komisji:
a) organizacja nieodpłatnych szkoleń dla lekarzy dentystów-członków naszej izby;
b) nawiązanie bliższej współpracy z lekarzami w okręgach wyborczych w celu
przybliżenia im zasad pracy członków komisji na rzecz naszego środowiska, a także w

celu podjęcia próby zaangażowania ich w to działanie poprzez zorganizowanie chociaż
raz w roku spotkania z kolegami-wyborcami w naszych rejonach wyborczych;
c) kontynuacja współpracy z komisją stomatologiczną NRL, z sekcją stomatologii
MOW NFZ;
d) rozwiązanie problemów kształcenia ustawicznego. W tym celu powołano zespół pod
przewodnictwem pani dr hab. n med. Danuty Samolczyk-Wanyura oraz zespół ds.
organizacji szkoleń pod przewodnictwem Marty Klimkowskiej-Misiak.
Podczas spotkania poruszono także aktualne problemy środowiska dotyczące współpracy
z NFZ, prywatyzacji Wojewódzkiego Centrum Stomatologii, a także ustawy Prawo
Atomowe i kolejnych zmian aktu wykonawczego do tej ustawy.
17 marca - udział w posiedzeniu PORL,
18 marca – Kraków - udział w konferencji współorganizowanej przez Wojewodę
Małopolskiego Stanisława Kracika i OIL w Krakowie. Program spotkania dotyczył
między innymi problemów związanych z zabezpieczeniem specjalistycznych kadr
medycznych na terenie Małopolski i w skali całego kraju. Podczas spotkania poddano
krytyce realizację zapisów ustawowych i aktów wykonawczych regulujących warunki
ogólne i szczegółowe kontraktowania świadczeń zdrowotnych przez NFZ. Uznano, iż
należy podjąć działania ze strony samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów,
ministra zdrowia i wojewody, które powinny doprowadzić do zmiany obecnego patologicznego - stanu. Wojewoda Stanisław Kracik przedstawił swoje możliwości
wpływu na zabezpieczenie opieki zdrowotnej mieszkańców Małopolski;
19 marca - posiedzenie ORL;
26 marca - dyżur w izbie i udział w posiedzeniu NRL;
27 marca – Katowice - udział w XXIX Okręgowym Zjeździe Śląskiej Izby Lekarskiej.
Podczas obrad zjazdu zwróciłam się z prośbą w imieniu naszej izby do kolegów lekarzy
śląskiej izby o udzielenie pożyczki na spłatę części kredytu naszej izby zaciągniętego na
zakup i remont siedziby;
31 marca - wizytacja gabinetu stomatologicznego w Warszawie przy ul. Roentgena, który
ma prowadzić staż podyplomowy dla lekarzy dentystów;
31 marca - udział w PORL.

Kwiecień
7 kwietnia - udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, którego tematem
wiodącym miało być przedstawienie przez urzędnika Ministerstwa Zdrowia informacji na
temat funkcjonowania Uniwersytetów Medycznych jako samodzielnych tematycznych
jednostek uniwersyteckich będących organami założycielskimi dla szpitali klinicznych.
Niestety, obrady zostały przerwane na wniosek posłanki Krystyny Skowrońskiej, która
wniosek ten motywowała dużą wagą tematu spotkania, a bardzo małą frekwencją
zaproszonych gości - głównie rektorów uczelni i uniwersytetów medycznych;
9 kwietnia - dyżur w siedzibie izby;

9 kwietnia - udział w inauguracyjnym posiedzeniu Komisji Stomatologicznej NRL, w
której naszą izbę reprezentują Ewa Miękus-Pączek i Marta Klimkowska-Misiak (zarazem
członkinie NRL) oraz Liliana Piwowarczyk. Podczas zebrania powołano zespoły robocze
komisji oraz ich przewodniczących;
10 kwietnia - XXIX OZL OIL w Warszawie. Obrady zostały zawieszone w związku z
tragedią smoleńską;
14 kwietnia - udział w posiedzeniu prezydium NRL i ORL. Gościem był nowy prezes
NRL Maciej Hamankiewicz;
16 kwietnia – dyżur w siedzibie izby;
23 kwietnia - dyżur w siedzibie izby;
24 kwietnia - Maków Mazowiecki - wizytacja gabinetu ubiegającego się o możliwość
prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty;
27 kwietnia - udział w otwarciu nowej siedziby kliniki „ DENTALUX” w Warszawie
przy ul.Puławskiej;
28 kwietnia – udział w PORL;
29 kwietnia - udział w PNRL;

Maj
5 maja - Łódź - spotkanie z dyrektorem Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej dr
D. Kluszczyńskim. W spotkaniu brała też udział wiceprzewodnicząca Komisji
Stomatologicznej Małgorzata Lindorf. Dr Kluszczyński poinformował, że część
postulatów środowiska stomatologów polskich została uwzględniona w ostatniej
wersji projektu rozporządzenia dotyczącego bezpiecznego stosowania
promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych.
Zaproponowałam dr. Kluszczyńskiemu współpracę z naszą komisja ds. lekarzy dentystów
i zaprosiłam go na czerwcowe posiedzenie naszej komisji;
7 maja – Kielce - udział w konferencji szkoleniowej „DENTOPOLIS 2010”
organizowanej przez wydawnictwo „Kwintesencja”;
12 maja - II posiedzenie komisji ds. lekarzy dentystów. Gośćmi spotkania były mgr
Elżbieta Lejbrant (kierownik) i mgr Anna Tymoczko z sekcji epidemiologii
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Przypomniane zostały
podstawy prawne działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wymagania higienicznosanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w
których są udzielanie świadczenia zdrowotne. Przedstawicielki SANEPID-u podzieliły się
też swoimi spostrzeżeniami z przeprowadzonych kontroli i uczuliły na wiele niewłaściwie
wykonywanych procedur bądź braku ich opisu. Celem spotkania było nawiązanie
współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. Dzięki niej zostaną
opracowanie wspólne zalecenia dla lekarzy stomatologów, które następnie zostaną

zamieszczone na stronie internetowej naszej izby w zakładce komisji ds. lekarzy
dentystów;
13 maja - udział w PORL;
14 maja - udział w NRL oraz posiedzeniu prezydium komisji stomatologicznej NRL i
opracowanie w zespole ds. współpracy z NFZ uwag do projektu rozporządzenia dot.
gwarantowanych świadczeń z zakresu stomatologii,
15 maja- XXIX OZL OIL w Warszawie - wznowienie obrad. Praca w komisji uchwał i
wniosków w charakterze sekretarza komisji, a także wnioskodawcy apelu do MZ, prezesa
NFZ i dyrektora MOW NFZ w sprawie zwiększenia środków przeznaczonych na
zabezpieczenie dostępu do świadczeń z zakresu stomatologii, zwłaszcza dziecięcej, z
wnioskiem o wprowadzenie współczynnika korygującego dla procedur wykonywanych w
u dzieci w okresie rozwojowym; wnioskodawca stanowiska popierającego memoriał
komisji stomatologicznej NRL, a także stanowiska w sprawie możliwości zakupu leków
w hurtowniach także przez lekarzy indywidualnie praktykujących, a nie tylko właścicieli
NZOZ;
19 maja – udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia – wznowienie obrad
przerwanych w dniu 7 kwietnia 2010. Tym razem reprezentacja środowiska
akademickiego była liczna: przybyli rektorzy (bądź ich przedstawiciele) reprezentujący
większość uniwersytetów i akademii medycznych w Polsce. Podczas dyskusji uznano, że
funkcjonowanie Uniwersytetów Medycznych jako samodzielnych, tematycznych
jednostek uniwersyteckich, które są organami założycielskimi dla wielu szpitali
klinicznych jest dobrym rozwiązaniem, które zdało egzamin w trakcie 10 lat. Problemem
pozostają jednak zbyt małe nakłady na uniwersytety medyczne i szpitale kliniczne.
20 maja -wspólne posiedzenie prezydiów NRPiP i NRL;
21 maja – dyżur w izbie i udział w ORL;
22 maja - wizytacja gabinetów w Rząśniku i Małkini;
26 maja - udział w posiedzeniu PORL;
28 maja - dyżur w izbie i PNRL;
31 maja - spotkanie w sali im. Gluzińskiego WUM ze studentami V roku stomatologii w
celu przybliżenia im zasad odbywania stażu podyplomowego, a także poinformowania o
aktualnych zapisach ustawy o izbach lekarskich, jej założeniach, przywilejach i
obowiązkach spoczywających na członkach samorządu lekarskiego. Istotnym celem
spotkania było też zachęcenie młodych ludzi do aktywnego działania na rzecz swojego
środowiska w szeregach działaczy samorządu.

Czerwiec
4 czerwca – dyżur w siedzibie izby;

8-11 czerwca – nieobecność w obradach PORL, ORL i PNRL z powodu choroby;
12 czerwca - udział w szkoleniu z asertywności zorganizowanym dla członków PNRL;
16 czerwca - udział w konferencji „ Stomatologia 2010” zorganizowanej przez komisję
stomatologiczna NRL;
17 czerwca - wizytacja gabinetu „ Laserdent”, ubiegającego się o możliwość prowadzenia
stażu podyplomowego dla lekarzy dentystów;
18 czerwca - dyżur w siedzibie izby i udział w ORL;
22 czerwca - spotkanie w centrali NFZ z wiceprezesem J. Dworskim w celu zwrócenia
kolejny raz uwagi na drastycznie niskie nakłady finansowe na stomatologię w bieżącym
roku. Samorząd lekarski domaga się zwiększenia nakładów na stomatologię w budżecie
na rok 2011 i następne lata i uwzględnienia rzeczywistej wyceny procedur
stomatologicznych. Przypomnieliśmy, że taka wycena została zlecona przez komisję
stomatologiczną i następnie przekazana do centrali NFZ kilka lat temu. Podczas
trzygodzinnego spotkania prezes wyraził zdziwienie, że takie analizy były wykonane i
zadeklarował, że zapozna się z w/w kalkulacją, a także - być może - poczyni z niej użytek;
23 czerwca - III posiedzenie komisji ds. lekarzy dentystów, które odbyło się według
poniższego planu:
a) otwarcie posiedzenia,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzednich posiedzeń komisji – sprawozdanie zostanie
przedstawione przez sekretarza po wakacjach,
d) przedstawienie przez dr. D. Kluszczyńskiego - dyrektora KCOR zmian w projekcie
rozporządzenia MZ w sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych, które zostały wprowadzone dzięki
postulatom środowiska medycznego.
W projekcie przewiduje się:
- zmniejszenie liczby testów eksploatacyjnych z kilkunastu (obecnie) do trzech,
- zmniejszenie liczby godzin szkolenia obowiązkowego lekarzy dentystów wykonujących
medyczne procedury radiologiczne (może zostać ograniczona z 46 godzin do siedmiu),
zmniejszenie wymagań dotyczących tzw. audytów wewnętrznych i zewnętrznych.
Dr Kluszczyński zachęcał do śledzenia prac nad opracowywaniem wzorcowych procedur
radiologicznych i sugerował ewentualne wzięcie udziału w procesie ich tworzenia,
e) podjęcie uchwały w sprawie zwrócenia się do prezesa NFZ i dyrektora MOW NFZ o
zwiększenie nakładów finansowych na stomatologię w planie finansowym na rok 2011 i
lata następne wraz z prośbą o wprowadzenie współczynnika korygującego dla dzieci.

Przyjęto stanowisko nr 1 w sprawie zwiększenia nakładów finansowych na
zabezpieczenie opieki stomatologicznej przez NFZ.
f) ustalenie terminu kolejnych posiedzeń komisji, w tym wyjazdowego spotkania
wszystkich delegatów stomatologów obecnej kadencji.
Ustalono, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się 15 września, następnie w dniach 89 października odbędzie się wyjazdowe spotkanie (miejsce w trakcie weryfikacji ofert),
zaś 1 grudnia odbędzie się ostatnie spotkanie komisji w tym roku.
g) powołanie zespołu ds. opracowania łącznie z WSSE standardów postępowania w
gabinecie stomatologicznym - realizację tego punktu odłożono na okres po wakacjach.
23 czerwca - udział w posiedzeniu PORL;
24 czerwca – udział w konferencji uzgodnieniowej w MZ, podczas której ustalono, że
rozporządzenie dot. gwarantowanych świadczeń z zakresu stomatologii wraca do
brzmienia sprzed ubiegłorocznej nowelizacji. Proponowane zmiany jego zapisów
wnoszone przez różne środowiska (między innymi NRL) mogą być uwzględnione w
momencie ich pozytywnego zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii
Medycznych - najwcześniej w przyszłym roku;
24 czerwca - udział w końcowej fazie posiedzenia komisji stomatologicznej NRL w
Toruniu;
25 czerwca - udział w posiedzeniu PNRL i NRL;
26 czerwca - udział w oficjalnym zakończeniu VIII Światowego Kongresu Polonii
Medycznej w Toruniu.

