Sprawozdanie  z działalności Delegatury Leszczyńskiej  w roku 2017


Rok 2017 to ostatni rok naszej działalności w kadencji 2014-2017, w której funkcję przewodniczącej Delegatury Leszczyńskiej pełni od 2014 roku -lek. Lidia Dymalska - Kubasik, powołana na to stanowisko przez XXXV Okręgowy  Zjazd Lekarzy  Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
Delegatura Leszczyńska skupia 878 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają reprezentację 17 delegatów w Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej, wyłonioną w wyborach przeprowadzonych w 2013 roku. 
W organach statutowych izby w 2017 roku z Delegatury Leszczyńskiej działają jako Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Maciej Frykowski i dr Lech Schaefer. Sędziami Okręgowego Sadu Lekarskiego są dr Marek Kubasik i dr Andrzej Laskowski.

Delegatura Leszczyńska Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu zajmuje się wszystkimi sprawami administracyjnymi związanymi z prowadzeniem działalności lekarskiej w zakresie kompetencji wynikających z obowiązujących  przepisów prawnych i zadań statutowych  oraz innych  przydzielonych przez dyrektora Biura naszej izby.
Realizujemy w delegaturze wpisy do ksiąg rejestrowych na podstawie przyjmowanych wniosków o zarejestrowanie prywatnej praktyki lekarskiej lub dentystycznej, jak również wprowadzamy do ksiąg rejestrowych wszelkie zmiany dotyczące działalności leczniczej lekarzy. Na bieżąco lekarze są informowani o wszystkich zmianach czy nowych obowiązkach dotyczących wykonywania zawodu lekarza.
W 2017 roku w naszej delegaturze zarejestrowane zostały 119 praktyki lekarskie i dentystyczne w tym 25 praktyk lekarzy, członków innych izb. Staż lekarski na naszym terenie odbyło sześciu młodych lekarzy, w tym jeden lekarz dentysta.

Biuro Delegatury Leszczyńskiej zajmuje się pośredniczeniem w udzielaniu pomocy socjalnej dla lekarzy. W 2017 roku wpłynęło 12 wniosków w tym 6 z tytułu  urodzenia dziecka, 4 wnioski o  zapomogę losowo – pośmiertną . W ramach programu  refundacji szczepień przyjęto dwa wnioski o dofinansowanie. Lekarze w trakcie staży specjalizacyjnych i kształcenia podyplomowego skierowali łącznie 18 wniosków o pomoc finansową do obowiązujących ich płatnych kursów i szkoleń. 

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w wielu postępowaniach konkursowych w ramach komisji konkursowych Wielkopolskiej Izby Lekarskiej na stanowiska ordynatorów, pielęgniarek naczelnych i oddziałowych, jak również przedstawicieli do konkursów na świadczenia zdrowotne.

W kwietniu, jak co roku – nasza Delegatura Leszczyńska była współorganizatorem "Biegu Sokoła" w Bukówcu Górnym, podczas którego odbywają się Mistrzostwa Polski Lekarzy w biegu na 15 km. Jak co roku ten maraton lekarski udaje się z sukcesem przeprowadzić dzięki zaangażowaniu i determinacji naszego kolegi - dr Leszka Walczaka, który biega, ale też w sposób niestrudzony - pozyskuje sponsorów, stara się o nagrody i scala środowisko lekarzy biegaczy. Tym razem odbyły się jubileuszowe 20-te Mistrzostwa Polski Lekarzy, na których nasi koledzy zamanifestowali pamięć o nagle zmarłym naszym koledze anestezjologu Mariuszu Wilku, wielokrotnym uczestniku tych sportowych zmagań.
 
Rok 2017 to także rok protestów lekarzy rezydentów. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie w październiku trwała głodówka młodych lekarzy i pracowników medycznych - jako jedynej placówce ochrony zdrowia w Wielkopolsce. Obok materaców wielki plakat z postulatami: „1. Zwiększenie nakładów na zdrowie. 2. Skrócenie kolejek. 3. Rozwiązanie problemu braku personelu medycznego” . Protestowi przewodniczył dr Grzegorz Antkowski z WSZ w Lesznie. Jako izba lekarska popierając żądania lekarzy, zwłaszcza wzrost nakładów finansowych państwa na ochronę zdrowia do 6,8 % PKB, wspomagaliśmy ten protest na bieżąco - w zależności od potrzeb, przede wszystkim finansowo i logistycznie, głośno wyrażając nasze poparcie.

	W minionym roku nadal staraliśmy się zainteresować kolegów uczestnictwem w szkoleniach i wspólnych spotkaniach lekarskich rozpoczynając między innymi cykliczne comiesięczne spotkania szkoleniowe bazujące na wiedzy i talentach naszych lekarzy specjalistów. Piszemy o tym z satysfakcją, gdyż ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym skutkiem. Kalendarium tych spotkań przedstawia się następująco :

- 27 stycznia odbyło się spotkanie naukowe na temat  „ Czy każde otępienie powinien leczyć specjalista", które przedstawiła lek. Beata Gasza-Błachowiak, specjalista z zakresu neurologii
- 24 lutego lek. Stefan Pawelczyk, specjalista pulmonolog i alergolog - poprowadził szkolenie, przypominając nam wszystkim o diagnostyce i leczeniu oraz epidemiologii „ Gruźlicy” 
- 9 marca  współorganizowaliśmy z firmą Marrodent odbyło się szkolenie dla lekarzy dentystów  " Bezpośrednie odbudowy zębów trzonowych wyzwaniem dla dentystów oraz kompozytów" 
- 31 marca zorganizowaliśmy szkolenie dla lekarzy „ Leczenie chirurgiczne chorób piersi ‘’ Spotkanie poprowadził dr n. med.  Sławomir Cieśla 
- 21 kwietnia odbyło się spotkanie naukowe z endokrynologiem lek. Lidią Dymalską-Kubasik, organizowane wraz z firmą Merck - na temat praktycznych aspektów postępowania z pacjentami z niedoczynnością tarczycy, w różnych stanach klinicznych, a także u kobiet w ciąży.
- 27 maja nasza delegatura zorganizowała szkolenie stomatologiczne :”Wypełnienia bezpośrednie czy pośrednie ”. Zagadnienie przedstawiła dr Ewa Jaskowska. 
- 30 czerwca odbyło się kolejne szkolenie, które spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem. Wykład „ Trudny pacjent w gabinecie lekarskim „ - przedstawił prof. nadzw. dr hab. Piotr Baron z Opola. 
Po wakacyjnej przerwie nadal nie zabrakło nam ani ciekawych tematów ani merytorycznie wysoko przygotowanych wykładowców.

- 29 września kardiologiczne spotkanie naukowe odbyło się w Centrum Medycznym Medeor w Lesznie. Tematem była „Konsultacja kardiologiczna. Oczekiwania, możliwości, ograniczenia-zagadnienia wybrane” oraz temat z zakresu kardioseksuologii: „ Amicus certus in re incerta cernitur, czyli pewnego przyjaciela poznasz w sytuacji niepewnej”-  a my mieliśmy przyjemność wysłuchać najpierw dr Witolda Piotrowskiego, a później- dr hab. n.med. Dariusza Kałka, specjalistów z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii.

- 27 października zorganizowaliśmy szkolenie  „Nowe leki w leczeniu cukrzycy - ewolucja czy rewolucja?" , które zaprezentował dr Marek Kubasik, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. A o tym  „ Co nowego w leczeniu chorób obturacyjnych- ERS-Mediolan 2017”,  opowiedziała nam - dr n.med. Ewa Pisarczyk-Bogacka, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych , alergologii i geriatrii.

- 1 grudnia odbyło się kolejne spotkanie naukowe, tym razem z zakresu gastroenterologii . „Rozpoznanie i leczenie choroby refluksowej przełyku - aspekty praktyczne” przedstawił nam dr n.med. Włodzimierz Szczepaniak, natomiast z niezwykle ciekawym tematem „ Ten zły gluten- fakty i mity , co lekarz praktyk wiedzieć powinien"-  zmierzył się z dużym sukcesem - dr Krzysztof Kliks. 

                  W grudniu przyszedł też czas na  świąteczne Spotkanie Lekarzy naszej delegatury, które odbyło się we wtorek 19 grudnia w restauracji „ Motel Grand ” w Lesznie. Spotkanie zaszczycili swoją obecnością: dr Stanisław Dzieciuchowicz – przewodniczący Komisji Emerytów i Rencistów WIL oraz  dr Jerzy Skrobisz - skarbnik WIL, a także dyrektor i kierownik biura WIL, którzy  aktywnie uczestniczyli w naszej świątecznej zabawie i kolędowaniu. Tegorocznym gościem specjalnym na naszym spotkaniu był znany krakowski satyryk Krzysztof Piasecki, który po godzinnym występie przyłączył się nas, nadal bawiąc nas anegdotami, opowieściami i pełnymi humoru krótkimi rymowankami. Przyłączył się także do naszej Świątecznej Loterii, jako " Gwiazdor z Krakowa" i przy aplauzie widowni wręczał nagrody książkowe, prowadząc pełną humoru konferansjerkę.

																																		Przewodnicząca 
Delegatury Leszczyńskiej WIL
lek. Lidia Dymalska-Kubasik
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