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L.DZ.WIL/DEL.OK-0174-02/2018/7/SK      Ostrów Wlkp., dn. 11 styczeń 2018 r.

Sprawozdanie z działalności Delegatury WIL w Ostrowie Wlkp. w roku 2017.

W roku 2017 Delegaturze w Ostrowie Wlkp., przewodniczył lek. dent. Wiesław Wawrzyniak 

a głosem doradczym służyło 19 Delegatów.

W tym roku przypadły również wybory do Izby Lekarskiej i na tym skupiliśmy się trochę 

bardziej, co nie przeszkodziło mam zrealizować nasze stałe szkolenia o zasięgu 

ogólnopolskim z wysoką frekwencją z dziedzin:

 neonatologii

 ortopedii i traumatologii z udziałem wykładowcy z Anglii

 chirurgii dziecięcej (dwu dniowe)

oraz  poszerzyliśmy zdobywanie wiedzy o dwa nowe szkolenia z zakresu:

 wsparcia żywieniowego u pacjentów onkologicznych 

 oraz nefrologiczno-kardiologiczne

 szkolenie stomatologiczne

i dla przypomnienia wszystkim Lekarzom odbyło się szkolenie z przepisów o ochronie 

danych osobowych i nowości z tym związanych. Następnie uczestniczyliśmy w uruchomieniu

gabinetów stomatologicznych w ramach kontraktu z NFZ w szkołach podstawowych, które 

okazało się bardzo czasochłonnym zadaniem, i przez cały czas współpracujemy z NFZ w 

materii aktualizacji danych na kontach receptowych oraz w wypełnianiu wniosków o  

utrzymanie uprawnień na recepty numerowane i drukowaniu recept dla Seniorów.

W 2017 roku nasi Seniorzy również byli aktywni integracyjnie co zaowocowało organizacją 

wycieczek do: 

 Lubiąża i Legnicy 

 oraz szlakiem Południowym Powstania Wielkopolskiego 



Delegatura Ostrowsko-Krotoszyńska
ul. Sienkiewicza 14/4, 63-400 Ostrów Wielkopolski

tel.: 62 735 44 80, 783 993 907, fax: 62 735 44 80
e-mail: delost@wp.pl

61-734 Poznań, ul. Nowowiejskiego 51
NIP: 778-10-37-302
REGON: 006212737

tel. Centrala 61 852 58 60
tel./fax 61 851 87 66

e-mail: izba@wil.org.pl, www.wil.org.pl
Konto WIL: PKO BP S.A. 4 Oddział w Poznaniu

45 1020 4027 0000 1102 0404 3501

 oraz dwa spotkania integracyjne

Tradycyjnie każdego roku naszą działalność kończymy spotkaniem opłatkowym, na które 

bardzo licznie przybywają nasi Seniorzy w tym roku na spotkaniu była dla wszystkich mała 

niespodzianka w formie bombki świątecznej i kolejnej publikacji wydanej w formie 

przewodnika autorstwa dr. n med. Krystiana Niełacnego pt. „Szlakiem Frontu Południowego 

Powstania Wielkopolskiego 1918-1919”. Również dla wszystkich Nestorów Delegatura 

wysyła dwa razy do roku kartki świąteczne, które świadczą o pamięci i szacunku dla nich.

Na koniec chcielibyśmy przypomnieć, że bardzo prężnie współpracujemy ze Szpitalami 

Urzędami Samorządowymi oraz komórkami WIL.

Z poważaniem


