W dniach 8-9 października odbyło się w Broku wyjazdowe spotkanie wszystkich delegatów
stomatologów. Podczas pobytu przebiegającego w bardzo miłej koleżeńskiej atmosferze,
kolega Roman Olszewski - gospodarz rejonu, był przewodnikiem po urokliwym miasteczku i
jego okolicach. W części roboczej omawiano sytuację w ochronie zdrowia. Przewodnicząca
komisji relacjonowała przebieg obrad nadzwyczajnego posiedzenia Naczelnej Rady
Lekarskiej, którego gośćmi byli wiceminister zdrowia Jakub Szulc oraz Przewodniczący
Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha. Dyskutowano bardzo długo na temat tzw.
Pakietu Ustaw Zdrowotnych, w którym założono wprowadzenie wielu niezrozumiałych dla
środowiska medycznego zmian, takich jak likwidację stażu podyplomowego, skrócenie
okresu studiów na kierunkach medycznych, likwidację LEPU i LDEPU, przekazanie rejestru
praktyk lekarskich do rejestru i pod nadzór wojewody, pomysł procesu przekształceń szpitali
w spółki itp.
Ostatnie, wigilijne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 1 grudnia 2010 r. W spotkaniu
wzięli udział koledzy działający w naszej komisji w poprzedniej kadencji: doktor Ludgarda
Olbrysz, Aleksandra Pietrzak, koledzy Zbigniew Klimek i Dariusz Paluszek. Część
zaproszonych gości nie dotarła z względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne.
Omówiono aktualną sytuację w ochronie zdrowia, podjęto decyzję w sprawie wystąpienia z
protestem przeciwko zaskakującym działaniom MOWNFZ, który po wielu monitach w
kwestii zbyt niskich nakładów finansowych przeznaczanych na zakup świadczeń
stomatologicznych i zaniżonej wyceny wartości w/w świadczeń przeznaczył w swoim
budżecie na rok 2011 o ponad 20 milionów mniej niż w sprawozdawanym roku (10 grudnia
ORL w Warszawie przyjęła stanowisko w tej sprawie). Zachęcono kolegów do „zaglądania
na strony internetowe OIL w Warszawie a także na NIL, uczulono aby pamiętali o obowiązku
przekazywania Urzędowi Marszałkowskiemu informacji na temat ilości wytworzonych
odpadów niebezpiecznych w roku 2010 do końca pierwszego kwartału roku 2011. Złożenie
stosownych informacji w nie odpowiednim terminie bądź nie złożenie grozi karą
niebagatelną, bo w wysokości 10 tysięcy złotych. Podjęto decyzję o terminie spotkania już w
Nowym Roku - 19 stycznia 2011, a także przekazano kolegom informację o nawiązaniu
współpracy z KCOR w Łodzi w zakresie organizowania szkoleń przybliżających wiedzę
niezbędną do założenia pracowni rentgenowskiej oraz jej właściwego - zgodnego z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prowadzenia. Pierwsze tego typu szkolenie
odbyło się w Radomiu w pierwszą sobotę grudnia. Wszystkim koleżankom i kolegom
działającym w naszej komisji serdecznie dziękuję za współpracę i poświecony czas na rzecz
środowiska stomatologicznego Mazowsza.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Przewodnicząca
Marta Klimkowska -Misiak

