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Koleżanki i Koledzy,

Ś

rodowisko lekarskie znalazło się w nieznanej nikomu wcześniej sytuacji. Decyzją Naczelnej Rady
Lekarskiej od stycznia 2015 r. obowiązkowe składki na
izby lekarskie zostały podniesione o 50%. Nie podano
żadnego wiarygodnego powodu wprowadzenia podwyżki ani planu zagospodarowania zwiększonych wpływów.
Lekarze są oburzeni!

R

elacje prawne i faktyczne między szeregowymi lekarzami a samorządem nie są dobre. Nie są znane
ani praktykowane odwołania decyzji NRL*. Czy brak zgody środowiska na uchwałę NRL o podwyżkę
składek oznacza, że każdy lekarz powinien wnieść odwołanie? Kto jest instancją wyższą? Naczelny Sąd
Administracyjny? Czy brak zgody środowiska na huczne obchody 25. rocznicy powstania izb lekarskich
też oznacza, że tylko sąd administracyjny może powstrzymać bizantyjskie zapędy działaczy? Czy konieczne
jest cyniczne wykorzystywanie 25. rocznicy powstania izb lekarskich do urządzania wystawnych imprez
dla działaczy?
8 listopada 2014 na salonach hotelu Hilton odbędzie się bankiet dla działaczy warszawskiej izby lekarskiej.
W dniach od 5 do 7 grudnia NRL wyda kolejną imprezę, tym razem w hotelu Sofitel Victoria, której organizacja pochłonie aż pół miliona złotych pochodzących ze składek wszystkich lekarzy. Będzie celebra
cywilna i kościelna. Na występ chóru w kościele przewidziano w budżecie NRL 40 tysięcy złotych. Koncert
popularnej piosenkarki z orkiestrą i oprawa scenograficzna pochłoną 90 tysięcy złotych.

P

owstało Nowe Bizancjum – państwo w państwie. Czy powinno trwać dalej w swej dotychczasowej
formie? Myślę, że jest to temat do dyskusji publicznej, nie tylko wśród lekarzy.

Potrzebne jest oczyszczenie środowiska lekarskiego!
Przede wszystkim powinniśmy zacząć od odsunięcia od władzy tych członków samorządu, którzy przekładając prywatę nad dobro ogólne przyzwalają od 25 lat na degradowanie naszego zawodu i stałe pogarszanie
warunków niesienia pomocy chorym. Postawą taką szkodzą nam wszystkim i naszym pacjentom!

N

aprawa Lekarskiej Rzeczypospolitej jest możliwa pod jednym warunkiem – musimy uzyskać bezstronne
zainteresowanie opinii publicznej sprawami wszystkich szeregowych lekarzy, które są także sprawami
ich pacjentów!

Krystyna Knypl

lekarz, redaktor naczelna „Gazety dla Lekarzy”
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* Wobec lekarzy i lekarzy dentystów izba posiada uprawnienia władcze, które może egzekwować w trybie administracyjnym, a jej decyzje podlegają kontroli sądów administracyjnych. Stosunek ten nie jest ponadto dobrowolny. Istnieje obowiązek przynależności do izb lekarskich i ten, kto nie zechce go dopełnić, nie może wykonywać zawodu lekarza. To samo dotyczy lekarzy, którzy nie podporządkują się uchwałom izby. Sławomir Molęda, ekspert prawny „Pulsu Medycyny”, http://pulsmedycyny.pl/2583649,15420,przedawnienie-skladki-na-izbe.

Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest powszechnie dostępnym miesięcznikiem ogólnopolskim tworzonym przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana
numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie (www.
gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 20845685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF).Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym
lub zawodowym.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem redakcji „Gazety dla Lekarzy” jest tworzenie
opiniotwórczego medium środowiskowego i popularnonaukowego, adresowanego do czytelników w kraju i za granicą, przez
propagowanie misji lekarza, znaczenia postępu w medycynie
oraz roli promocji zdrowia.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma inspirować do myślenia i wyciągania
wniosków.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny ani dotacje.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności
gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych
reklam ani ogłoszeń.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Jesień – pora rewolucji
ludu lekarskiego?
Krystyna Knypl

Pory roku odgrywają ważną rolę w rewolucyjnych nastrojach ogarniających narody i kontynenty. Nie wiadomo dlaczego o rewolucję łatwiej wiosną i jesienią niż latem i zimą. Tej jesieni rewolucja ogarnęła środowisko lekarskie w Polsce. Liczy ono 164 380 osób. Wszyscy lekarze na mocy Ustawy o zawodzie lekarza muszą należeć do izby, która wydaje im prawo wykonywania zawodu.
Kamyczek bezpośrednio uruchamiający rewolucyjną lawinę jest zwykle mały. Co nim
było w wypadku środowiska lekarskiego jesienią 2014 roku? Podwyżka obowiązkowej składki na samorząd z 480 do 720 złotych rocznie.
4
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Moim zdaniem

Moim zdaniem
Lekarzy na to stać!
– Lekarzy stać dziś na to, aby zapłacić 60 zł miesięcznie – oznajmił dr Konstanty Radziwiłł, wiceprezes
Naczelnej Rady Lekarskiej w wywiadzie dla portalu
Medexpress.pl (www.medexpress.pl/start/60-zl-miesieczniedla-lekarza-w-dzisiejszych-czasach-to-nie-jest-duzo/50483/).
W internecie zawrzało. Środowisko lekarskie
się wzburzyło, bo uchwała NRL została wprowadzona
z wykorzystaniem wszystkich dostępnych sztuczek
proceduralnych. Wymieńmy tylko niektóre z nich:
wpisanie w ostatniej chwili do programu obrad wniosku o podwyżkę, liczni nieobecni członkowie rady na
posiedzeniu i zdumiewająco dużo wstrzymujących
się od głosu. Zwolennicy wprowadzenia podwyżki
pośpiesznie uchwalili, co chcieli i odtrąbiono sukces.
Powiadomiono szeregowych członków, że podwyżka
jest niewielka, a ilość dóbr jaka spłynie dzięki niej na
wszystkich – wprost niepoliczalna. Co konkretnie spotka
każdego płatnika obowiązkowych składek na samorząd
lekarski? Wiceprezes NRL Konstanty Radziwiłł na łamach prasy medycznej wyliczył korzyści jednym tchem:
liczne szkolenia podyplomowe, opieka prawna, zbiorowe
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Na pytanie środowiska lekarskiego o to, kto
wnosił o wprowadzenie podwyżki, prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz wskazał konwent prezesów oraz dr.
Andrzeja Sawoniego, prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej
w Warszawie. Wywołany do tablicy dr Sawoni postanowił
wysłać list wyjaśniający do wszystkich członków izby
warszawskiej.
Potęga internetu
Skuteczne protesty nie odbywają się dziś na ulicach, a palone opony są historycznym atrybutem takich
wydarzeń. Wychodzenie na ulice zastąpił internet z całą
gamą nowych form wyrażania niezadowolenia społecznego – od różnych małych przedsięwzięć typowych dla
sieci po organizowanie dużych protestów gromadzących
tysiące niezadowolonych obywateli. Po takąż formę
wyrażenia niezadowolenia sięgnęli lekarze. Na forum
społecznościowym www.konsylium24.pl opracowano
tekst petycji do Naczelnej Rady Lekarskiej i rozpoczęto
zbieranie podpisów. W niespełna dwa tygodnie pod
wydanie specjalne
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petycją podpisało się ponad 13 tysięcy członków izb
lekarskich; liczba głosów nadal rośnie. Nigdy wcześniej środowisko lekarskie nie było na tak dużą skalę
jednomyślne w działaniu. Co ciekawe, każde kolejne
wystąpienie przedstawicieli samorządu coraz bardziej
zwiera szeregi rozsierdzonych lekarzy.
Wypowiedź dr. Konstantego Radziwiłła, który
oznajmił 13 tysiącom niezadowolonych: – Narzędzia
internetowe mają to do siebie, że łatwo podpisuje się
różne rzeczy, bez jakiegoś specjalnego namysłu. I myślę,
że wszystkim tym, którzy podpisali tę petycję, zabrakło tego namysłu (www.medexpress.pl/start/60-zl-miesiecznie-dla-lekarza-w-dzisiejszych-czasach-to-niejest-duzo/50483/) spowodowała, że licznik sumujący
podpisy złożone pod petycją domagającą się konkretów
i uzasadnienia podwyżki kręci się jeszcze szybciej i to
bez żadnych dopałów. Teoria o dobrej władzy i ciemnym
ludzie jeszcze raz się nie sprawdziła.
Dwory i dworzanie
Każda społeczność ma swoje dwory. Dopracowały
się one trwałych i barwnych elementów widowiskowych,
kochanych przez dworzan i obywateli. Sielankowa sytuacja jest wtedy, gdy dwory rozwijają się w sposób niezagrożony przez dłuższy czas. Za przykład niech posłużą
znane królewskie dwory w Europie. Charakteryzuje je
perfekcja, celebra, widowiskowość. Można by je określić
mianem dworów profesjonalnych.
Zupełnie inaczej wygląda sprawa dworów krótkoterminowych, niejako kadencyjnych, funkcjonujących
w mikroskali korporacji czy lokalnej społeczności. Krótkość panowania wzmaga uczucie zachłanności. Jej nasycenie możliwe jest jedynie z naruszeniem zasad prawa.
Czy mamy nasze dwory lekarskie? Najkrócej
można odpowiedzieć następująco: dworów ci u nas
dostatek! Nie są wolne od nich struktury szpitalne,
kliniczne, samorządowe, naukowe. Nasze lekarskie
dworactwo aglutynuje się wokół lokalnego cesarza,
tworząc skuteczny czop blokujący przepływ zdrowej
krwi i utrudniając właściwe utlenowanie tkanek obwodowych. A przecież w zdrowym organizmie liczy
się kondycja każdej komórki, nawet tej najmniejszej
i położonej najdalej od centrum.
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UCHWAŁA Nr 22/14/VII
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Moim zdaniem
Pałace i maniery władzy
Z zachowaniem pozorów demokracji niewielka
grupa stałych działaczy samorządu uprawia rządy autokratyczne nastawione na nienasycone zaspokajanie
własnych potrzeb. Opanowanie sztuczek proceduralnych
pozwala kilkudziesięciu osobom beztrosko wydawać
samorządowe pieniądze na przypadkowe inwestycje,
okazałe siedziby oraz wyjazdy na wszystkie kontynenty
na nic niewnoszące narady z podobnymi zawodowymi
działaczami.
Jak wielka swoboda panuje w samorządzie lekarskim przy podejmowaniu decyzji finansowych?
• Wysłanie drogą pocztową do 26 tysięcy członków
warszawskiej izby lekarskiej
listu na kredowym papierze,
w eleganckiej kopercie z nadrukiem logo w kolorze
to koszt około 55 tysięcy
złotych.

z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie obchodów 25-lecia reaktywowania izb lekarskich
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 i art. 114 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 2
grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 z pón. zm.) uchwala si, co
nastpuje:
§ 1.
Postanawia si zorganizowa w dniach 6-7 grudnia 2014 r. obchody 25-lecia reaktywowania
izb lekarskich zwane dalej obchodami.
§ 2.
1. Z budetu Naczelnej Izby Lekarskiej przeznacza si na organizacj obchodów kwot 270
tys. zł (słownie: dwiecie siedemdziesit tysicy złotych).
2. W porozumieniu z Konwentem prezesów okrgowych rad lekarskich ustala si udział
okrgowych izb lekarskich i wojskowej izby lekarskiej w organizacji obchodów w kwocie 230
tys. zł (dwiecie trzydzieci tysicy złotych).
3. Podział kwoty wymienionej w ust.2 pomidzy poszczególne izby opisuje załcznik nr 1 do
uchwały.
4. Liczb miejsc przyznanych poszczególnym izbom lekarskim opisuje załcznik nr 2 do
uchwały.
5. Wstpny kosztorys organizacji obchodów 25-lecia reaktywowania izb lekarskich stanowi
załcznik nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W razie pozyskania funduszy zewntrznych, przeznaczonych na organizacj obchodów,
kwoty wymienione w ust.1 i 2 ulegn proporcjonalnemu obnieniu.
§ 3.
Do udziału w obchodach zaproszeni zostan:
1) członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Komisji Rewizyjnej i Naczelnego
Sdu Lekarskiego, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialnoci Zawodowej i jego Zastpcy
oraz członkowie Krajowej Komisji Wyborczej,
2) osoby delegowane przez okrgowe izby lekarskie i wojskow izb lekarsk w liczbie
okrelonej w załczniku nr 2 do uchwały,
3) gocie zaproszeni przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej.
§ 4.
Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia.
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pl/__data/assets/pdf_file/0006/96405/ru022-14-VII.pdf).
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Moim zdaniem
• Zakup Pałacyku Lubomirskich przez Okręgową Izbę
Lekarską w Rzeszowie to jeszcze bardziej dobitny przykład. Ile wydano pieniędzy pochodzących ze składek
wszystkich lekarzy na ten cel? – To pytanie dotyczy
szczegółów biznesowych, więc nie będę rozmawiał na ten
temat – mówi dr Krzysztof Szuber, szef OIL w rozmowie
z lokalną gazetą (http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/
article?AID=/20130714/RZESZOW/130719826).
W takich siedzibach nie toczą się dyskusje o tym,
jak wyposażyć lekarza w wiedzę i nowe umiejętności,
dzięki czemu będzie lepiej sobie radził z wypełnianiem
jakże trudnego zawodu. Oferta szkoleń internetowych
Naczelnej Izby Lekarskiej to tylko 8 punktów edukacyjnych, które są bezpłatne. Lekarz musi co dwa lata
zdobyć 200 takich punktów na własny koszt i w prywatnym czasie.
Zapowiedź rewolucji
Podobno absurdalna reglamentacja jest objawem
przepowiadającym nadciągającą rewolucję. W wypadku
lat osiemdziesiątych taką absurdalną reglamentacją były
kartki na cukier.
Czy mamy w ochronie zdrowie taką absurdalną
reglamentację? Tak, szczyty absurdów osiąga nie tylko
reglamentacja usług dla pacjentów, ale także staży podyplomowych, szkolenia specjalizacyjnego.
W przygotowanym przez OECD we współpracy
z Komisją Europejską dokumencie „Health at Glance:
Europe 2012” czytamy, że w Polsce w roku 2010 na 1000
mieszkańców przypadało zaledwie 2,2 lekarza, podczas
gdy w Niemczech 3,7, a w Grecji aż 6, 1. Mniejszy wskaźnik niż Polska mają tylko Turcja i Czarnogóra (http://
ec.europa.eu/health/reports/european/health_glance_2012_en.htm).
Czy ta absurdalna reglamentacja zapowiada
rewolucję? Tak uczy historia.
Aby przeprowadzić rewolucję, naród musi się
wyzbyć lęku. Podobno opadające szaty cesarza są oznaką, że nadchodzi właściwy czas. Naród lekarski wyzbył
się lęku między innymi dzięki internetowi. Również
dzięki niemu opadły szaty z naszych samorządowych
udzielnych książąt. Poznaliśmy zakres rozpasanych
konsumpcyjnych zachowań.
wydanie specjalne
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Samorząd do tej pory nigdy nie był rzetelnie
oceniany przez jego członków.
Społeczność internetowa lekarzy skupiona na
portalu www.konsylium24.pl opracowała pierwszą
w 25-letniej historii ankietową oceną pracy samorządu.
Niewykluczone, że chirurgiczne usunięcie ze stołków
autokratycznej władzy nie będzie łatwe. Szeregowi lekarze
mają jednak nadzieję, że kilka kursów terapeutycznych
z wlewami prawdy metodą ankiektoterapii pomoże
środowisku uporać się z żarłoczną autokracją.
Czy mamy szansę na dobre zarządzanie naszym
życiem zawodowym przez demokratycznie wybranych
przedstawicieli? Teoretycznie tak, ale praktycznie jest to
bardzo trudne do osiągnięcia. Może inspiracją powinny
być słowa Ernesta Che Guevary, który był z wykształcenia lekarzem, ale z wyboru rewolucjonistą. Powiedział
on przewrotnie: Bądźmy realistami, żądajmy tego, co
niemożliwe.
Konieczne jest słowo,
niezbędna myśl objaśniająca*
Co w ocenie lekarzy jest niemożliwe do uzyskania? – bezstronne zainteresowanie opinii publicznej
sprawami lekarzy, które są w nie mniejszym stopniu
także sprawami ich pacjentów. Media publiczne wolą
nakarmić swoich czytelników tanią sensacją o rzekomo
pozbawionym empatii doktorze, niż dowiedzieć się,
dlaczego lekarz w Polsce żyje 8 lat krócej w porównaniu
ze swoim pacjentem (http://medicus.lublin.pl/index.
php?pid=1044).
Kto więc powinien napisać konieczne słowa objaśnienia? Wykonując zawód lekarza nieprzerwanie od 46
lat i dziennikarza od 15 lat, poczułam się zobowiązana
do przedstawienia owej niezbędnej myśli objaśniającej
kondycję stanu lekarskiego, w jakiej znalazł się on jesienią 2014 roku.
Krystyna Knypl
lekarz

*Ryszard Kapuściński: Szachinszach. Czytelnik 2008, s.125 –
objaśniając przyczyny rewolucji w Iranie.
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Lekarze oceniają swój samorząd
Ankietę można wypełnić na www.konsylium24.pl.
Pytania opracowała społeczność skupiona wokół tego portalu.

1.

Podczas wielokrotnie w ostatnich latach pojawiającego się konfliktu między środowiskiem
lekarzy a rządem izby lekarskie wspierają:
a. lekarzy
b. rząd
c. przede wszystkim pilnują własnych interesów

2.

Czy izby lekarskie w ostatnim czasie rozwiązały
jakiś problem nurtujący środowisko lekarskie
związany z relacjami lekarz-NFZ, lekarz-MZ?
a. nie
b. rozwiązano jeden problem
c. rozwiązano kilka problemów
d. rozwiązano wszystkie problemy

3.

Czy wobec powszechnej nagonki medialnej na
nasze środowisko izby lekarskie zadbały o obronę
dobrego imienia lekarzy, ukazując choćby w jednym
przypadku ewidentną niesłuszność zarzutów medialnych w wyjaśnionych już sprawach?
a. tak, było jedno takie sprostowanie
b. było wiele takich sprostowań
c. nie było takiego sprostowania
d. izby lekarskie nie powinny zajmować się obroną
dobrego imienia naszego środowiska

4.

Przed wprowadzeniem w życie ustawy refundacyjnej dyskutowano w środowisku lekarskim nad
jej projektem, który budził wiele kontrowersji i uzasadnionych obaw. Czy w tamtym czasie poczynania
izb lekarskich były:
a. wspierające stanowisko większości lekarzy
b. przeciwne stanowisku większości lekarzy
c. bierne, co w efekcie było równoznaczne z działaniem na niekorzyść lekarzy
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5.

Po wejściu w życie ustawy refundacyjnej i następujących zaraz potem protestach środowiska
lekarskiego wystąpienia medialne przedstawicieli izb
lekarskich były:
a. tłumaczące powody obaw i sprzeciwiania się
lekarzy nakładanym na nich restrykcjom
b. tłumaczące lekarzom słuszność poczynań
Ministerstwa Zdrowia i niecelowość lekarskich
protestów
c. brakowało dialogu izb lekarskich ze środowiskiem lekarzy

6.

Czy w czasie protestu polegającego na przystawianiu czerwonej pieczątki „Refundacja do decyzji
NFZ”, szerokiej dyskusji oraz niepokoju wewnątrz
naszego środowiska izby lekarskie podejmowały akcje:
a. wspierające interesy lekarzy
b. sprzeczne z interesem lekarzy
c. przeważała bierność naszego samorządu

7.

Jak oceniasz działanie izb lekarskich poprzedzające wpisanie w Ustawie o zawodzie lekarza
obowiązku wystawiania recept refundowanych?
a. jako zdradę lekarzy przez samorząd
b. jako przejaw racjonalnych działań na rzecz
interesu państwa i pacjentów
c. jako działanie niejasne, trudne do wytłumaczenia, służące pogłębieniu nieprzejrzystości
w prowadzeniu diagnostyki i leczenia

8.

Czy pomoc prawna świadczona przez izby lekarskie naszemu środowisku jest:
a. profesjonalna i zgodna z deklarowanym przez
izby lekarskie jej zakresem
b. przypadkowa, mało profesjonalna i opieszale
świadczona
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c. raczej trudno dostępna i mało wiarygodna
d. nie wiem, nie występowałam/em o pomoc
prawną

9.

Izby lekarskie oferują szkolenia podyplomowe.
Korzystałam/em z takich szkoleń, bo są:
a. wartościowe merytorycznie
b. bezpłatne
c. dają punkty
d. umożliwiają wymianę kontaktów i informacji

10.

Wiem, że izby lekarskie oferują szkolenia, ale
nie korzystałam/em z nich, bo:
a. nie byłam/em informowana/y o poszczególnych szkoleniach
b. nie mam czasu na szkolenia
c. nie wnoszą nic wartościowego
d. nie było szkoleń z mojej specjalności

11.

Czy oferowane lekarzom przez izby lekarskie
kursy, szkolenia zawodowe i specjalizacyjne,
staże krajowe i zagraniczne itp. są:
a. w wystarczającej liczbie i na odpowiednim
poziomie
b. trudno dostępne dla przeciętnego lekarza
c. dostępne, ale nieopłacalne ze względu na niski
poziom merytoryczny i organizacyjny

12.

Czy oferowane i finansowane przez izby lekarskie akcje socjalne adresowane do pewnych
grup lekarzy (np. seniorów) są:
a. celowe, potrzebne i dobrze zorganizowane
b. niecelowe i niepotrzebne wobec innych priorytetów
c. służą skonfliktowaniu środowiska lekarzy

13.

Czy oferowana i finansowana przez izby
lekarskie działalność na rzecz wspierania
sportu i rekreacji czy kultury (konkursy literackie,
poetyckie itp.) jest:
a. potrzebna i niekosztochłonna
b. niecelowa w obecnym czasie
c. szkodliwa ze względu na odwracanie uwagi
samorządu i lekarzy od ważnych obecnie spraw

wydanie specjalne
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14.

Czy Twoim zdaniem, wyrobionym na podstawie osobistego doświadczenia lub na podstawie opinii kolegów, izby lekarskie w sytuacji konfliktu
między lekarzem a pacjentem były lub są albo można
oczekiwać, że będą:
a. pomocne lekarzowi
b. niepomocne lekarzowi
c. bierne od początku danej sprawy

15.

Czy Twoim zdaniem izby lekarskie reagują na
tendencyjne i oczerniające lekarzy lub szpital
doniesienia medialne:
a. niezwłocznie, przedstawiając dane zdarzenie
jak najbardziej obiektywnie
b. po zakończeniu postępowania przed odpowiednią instancją wymiaru sprawiedliwości
c. zachowują bierność i nie chcą brać udziału
w sporach publicznych przeciwko lekarzom

16.

Czy uważasz, że kultura obsługi jakiej doświadczyłaś/eś w izbie lekarskiej była:
a. na wysokim poziomie
b. na wystarczającym poziomie
c. niewystarczająca, czułam/em się jak natręt

17.

Propozycja wyższej składki na izby lekarskie
jest Twoim zdaniem
a. super, będzie więcej kasy na nowe konkursy
nalewek i siedziby izb lekarskich
b. niepotrzebna
c. może być pod warunkiem, że izby lekarskie
zaczną przedstawiać dokładne rachunki wpływów i rozchodowania

18.

Co sądzisz o prasie wydawanej przez izby lekarskie, tj. „Gazecie Lekarskiej” i biuletynach
izb okręgowych?
a. zawierają wiele pożytecznych informacji, są
na wysokim poziomie, nie mogę doczekać się
kolejnego numeru
b. czytam niektóre artykuły
c. wrzucam do kosza bez otwierania, jest nudna
d. szkoda pieniędzy na papierową prasę w dobie
internetu
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19.

Jak oceniasz całokształt działalności izb lekarskich na rzecz środowiska lekarskiego:
1 (bardzo źle)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (bardzo dobrze)

Lekarze oceniają swój samorząd

20.

Czy oceniając dotychczasową działalność izb
lekarskich, uważasz że:

a. powinny pozostać w takim kształcie jak dotychczas
b. należy podjąć działania poprawiające obecny
stan rzeczy

c. należy zlikwidować obowiązkową przynależność do izb lekarskich, bo jest to formuła
szkodliwa
d. należy wprowadzić dobrowolną przynależność
do izb lekarskich

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Th%C3%A9odore_G%C3%A9ricault,_Le_Radeau_de_la_M%C3%A9duse.jpg
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Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.
wydanie specjalne
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1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Kwartet smyczkowy...
Fot. Mieczysław Knypl

