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 WIL/Del.OK-0174-1/2017/39/SK     Ostrów Wlkp., dn. 25 styczeń 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Delegatury w Ostrowie Wlkp., w 2016r.

WIL Delegatura w Ostrowie Wlkp., liczy obecnie nie całe 700 Członków.

Delegaturę reprezentuje 19 Delegatów a przewodniczy Delegaturze lek.dent. Wiesław 

Wawrzyniak.

Rok 2016 zaczęliśmy od wydania „Ostrowskiego Almanachu Medycznego autorstwa dr. n 

med. Krystiana Niełacnego, do którego Autor biogramy i materiały archiwalne zbierał przez 

wiele lat. Książka wzbudziła bardzo duże zainteresowanie w środowisku medycznym i nie 

tylko. Wydanie tej książki zbiegło się w czasie z jeszcze jednym dużym wydarzeniem a 

mianowicie z 50-leciem przeniesienia Szpitala Powiatowego ze starej  do nowej siedziby. Na 

tej uroczystości gościło wielu znakomitych gości. 

Następnie na stałe zagościły u nas szkolenia z zakresu:

neonatologii

chirurgii dziecięcej( dwu dniowe)

ortopedii i traumatologii

oraz szkolenie dla Lek. Dentystów we współpracy z delegaturą Kaliską -Zawidowice.

W dziedzinie kultury i integracji Koło Seniorów, które prężnie działa w naszej delegaturze i 

wspaniale się integruje  zorganizowało dwie wycieczki do Rogalina i dwudniową do 

Warszawy do pałacu w Wilanowie i do muzeum „Polin” gdzie całodniowe zwiedzanie 

zakończone zostało obiadem w restauracji z prawdziwymi żydowskimi specjałami. W 

międzyczasie były wyjazdy do Opery w Poznaniu, co też pozytywnie wpłynęło na integrację 

naszych Lekarzy, nie tylko Seniorów.
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Nasi Nestorzy jak zawsze kończą rok spotkaniem opłatkowym  na które wszyscy czekają, a w 

tym roku szczególnie było wyczekiwane gdyż na spotkaniu zostali odznaczeni zasłużeni 

Seniorzy dla WIL i został wręczony wszystkim przybyłym gościom Ostrowski Almanach 

Medyczny. Przy tej okazji pojawiły się wspomnienia  dawnych lat i ludzi. A dla tych którym 

zdrowie nie pozwala na te wszystkie spotkania, wysyłamy zawsze kartki świąteczne aby 

wiedzieli, że nie są zapomniani przez kolegów i Izbę.

Nasza działalność to nie tylko organizowanie szkoleń, wycieczek, spotkań opłatkowych 

dofinansowywanie różnych imprez integracyjnych na rzecz Lekarzy ale również praca 

administracyjna polegająca na współpracy z Urzędami Państwowymi i ze wszystkimi działami

WIL oraz Delegaturami i tak dla przykładu: cały czas aktualizujemy księgi rejestrowe praktyk 

zawodowych oraz rejestrujemy nowe praktyki zawodowe w systemie elektronicznym, 

pomagamy wyszukiwać użyteczne informacje dot. pracy Lekarzy, pomagamy rozwiązywać 

problemy z NFZ - druk recept dla Seniorów, aktualizacje wniosków na recepty,sprawdzanie i 

przedłużanie obecnych uprawnień receptowych.

Tak w skrócie przedstawiliśmy pracę Delegatury w roku 2016.
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