Sprawozdanie z działalności Delegatury Leszczyńskiej w roku 2019
W roku 2019 funkcję przewodniczącej Delegatury Leszczyńskiej nadal pełni dr Lidia
Dymalska - Kubasik, powołana na to stanowisko przez XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy
Wielkopolskiej Izby Lekarskie w 2017 roku.
Delegatura Leszczyńska skupia 878 lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają
reprezentację w osobach dwudziestu dwóch koleżankach i kolegach będących delegatami na
Zjazd Okręgowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
W organach statutowych izby w 2019 roku z Delegatury Leszczyńskiej działają nadal jako
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Maciej Frykowski i dr
Lech Schaefer. Sędziami Okręgowego Sądu Lekarskiego są dr Marek Kubasik i dr Andrzej
Laskowski, w Radzie Okręgowej WIL swoje funkcje pełnią dr Renata Jarczyńska-Kaczmarek
oraz dr Stefan Pawelczyk, natomiast dr Grzegorz Antkowski jest członkiem Naczelnej Komisji
Rewizyjnej.
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, jak również wprowadzamy do ksiąg rejestrowych wszelkie zmiany
dotyczące działalności leczniczej lekarzy i lekarzy dentystów. Na bieżąco lekarze są
informowani o wszystkich zmianach czy nowych obowiązkach dotyczących wykonywania
zawodu lekarza, co okazało się szczególnie ważne przy wprowadzaniu e-recepty.
W minionym roku kontynuowaliśmy nasze cykliczne comiesięczne spotkania naukowotowarzyskie. Zorganizowaliśmy także dwa wspólne wyjazdy integracyjne, w których
uczestniczyli także lekarze z innych delegatur, pozyskując informacje o naszych inicjatywach
ze strony WIL.
Piszemy o tym z dużą satysfakcją, gdyż taka działalność naszej Delegatury spotyka się z bardzo
dobrym przyjęciem naszych koleżanek i kolegów, coraz liczniejszych uczestników tych
spotkań. Bardzo cieszy fakt, że lekarze naszej Delegatury sami zgłaszają interesującą ich
tematykę spotkań, i co chyba najważniejsze – deklarują pomoc w ich organizacji.
Nasze kalendarium w roku 2019 przedstawia się następująco:
- 25 stycznia odbyło się nasze pierwsze spotkanie naukowe, z rewelacyjnym wykładem dr
Krzysztofa Kordela. „Przychodzi prokurator do lekarza i przychodzi lekarz do prokuratora” na
temat pułapek prawnych. W drugiej części spotkania poznaliśmy „ Działania Grupy Leszno w
Powstaniu Wielkopolskim.” Wykład poprowadził mgr Tomasz Kościański z Muzeum
Okręgowego w Lesznie, przypominając historyczne walki i potyczki powstańców
wielkopolskich naszego regionu, kształtujące zachodnią granicę odrodzonej Rzeczypospolitej.
- 1 marca - lek. Barbara Górecka, specjalista chorób dzieci, neonatolog z naszego szpitala w
Lesznie, poprowadziła wykład „Czy karmienie małego dziecka jest takie łatwe? - Co wiedzą
Rodzice, o co zapytają Dziadkowie”.
Następnym tematem spotkania była „Praktyka czyni Mistrza. Nowe europejskie wytyczne
nadciśnienia tętniczego w przypadkach klinicznych”; dr n. med. Katarzyna Kostka-Jeziorny z
Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych w Poznaniu.

- 28 marca odbyło się niezwykle dla nas cenne szkolenie: „Praktyczne aspekty leczenia
pozajelitowego dorosłych”, poprowadzone przez dr n.med. Mariusza Łacińskiego, specjalisty
z zakresu anestezjologii ze szpitala im. Przemienienia Pańskiego w Poznaniu.
- 31 maja na dachu restauracji „Antonińskiej” zorganizowaliśmy MAJÓWKĘ dla lekarzy, z
piosenkami przy akompaniamencie akordeonu, którą poprzedził wykład prof. dr n. med.
Edmunda Waszyńskiego: „Polski wkład w medycynę światową – cudze chwalicie swego nie
znacie”.
- 7 czerwca, we Włoszakowicach, w „Toskanii” odbyło się niezwykłe spotkanie, którego
głównym bohaterem był znany i ceniony językoznawca prof. Jan Miodek . Najpierw wykład
„Jaką Sztuką jest Rozmowa czyli o tym jak niekiedy trudno o porozumienie między lekarzem a
pacjentem”, a później …nasza „Wiosenna kuracja piosenką i słowem” z recitalem profesora i
wrocławskiego Sygit Bandu. Zakończyliśmy to spotkanie z przytupem i po wielkopolsku
życząc profesorowi 100 lat! z udziałem dudziarzy i życzeń składanych „po naszymu” w
wykonaniu Pani Zofii Dragan, znanej regionalistki i miłośniczki gwary wielkopolskiej.
Po wakacyjnej przerwie w szkoleniach (ale nie w naszych spotkaniach - bo wyjechaliśmy
wspólnie na Białoruś, a potem w Bieszczady):
- 20 września odbyło się szkolenie z dwóch tematów. Pierwszy wykład „Nadczynność
tarczycy, a jodowe środki kontrastowe w diagnostyce radiologicznej - zasady kwalifikacji
pacjentów”, poprowadziła lek. Lidia Dymalska-Kubasik, specjalista z zakresu endokrynologii
i chorób wewnętrznych. Drugi wykład tego wieczoru: „Chirurgia endoskopu nosa i zatok –
gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy?”, przygotowała dla nas - dr n.med. Daniela MielcarekKuchta, specjalista z zakresu laryngologii z UM w Poznaniu, wprowadzając nas w aktualne
zagadnienia i nowoczesne techniki endoskopowe z zakresu chorób uszu, głowy i szyi.
- 28 września zorganizowaliśmy w sali konferencyjnej szpitala w WSZ w Lesznie szkolenie
„E-recepta; e-dokumentacja, e-skierowanie”, podążając za zmianami wprowadzanymi do
naszych gabinetów i dyżurek lekarskich przez Ministerstwo Zdrowia.
- 25 października odbyła się konferencja nefrologiczna. Prowadzącym nasze spotkanie był dr
Andrzej Świderski, specjalista z zakresu nefrologii. Wysłuchaliśmy trzech wykładów:
„Przewlekła choroba nerek – fakty i mity” dr Andrzej Świderski; „Współpraca lekarza POZ z
nefrologiem, poradnia, oddział, staja dializ ” - dr Karolina Wiśniewska, specjalista z zakresu
nefrologii; „Nadciśnienie, cukrzyca, nerki – po nitce do kłębka”- dr Małgorzata Ostrowska,
specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog, nefrolog ze Szpitala Uniwersyteckiego im.
Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.
- 8 grudnia odbyło się niezwykłe spotkanie świąteczne lekarzy i lekarzy dentystów, gdyż
przygotowaliśmy na ten dzień Benefis prof. dr n. med. Edmunda Waszyńskiego. Gośćmi
specjalnymi tego spotkania byli profesorowie UM w Poznaniu: prof. Wiesław Markwitz, prof.
Grzegorz Bremborowicz, prof. Marek Spaczyński, prof. Stefan Sajdak, prof. Dariusz Szpurek
oraz prof. Jarosław Barański z UW we Wrocławiu, a także Przewodniczący Rady Miasta
Leszna Tomasz Malepszy oraz dr Jerzy Skrobisz z Prezydium WIL. Gwiazdą wieczoru był
Wiktor Zborowski. W jego wykonaniu autorski recital, ale także wspólna z nami inscenizacja.
W spotkaniu uczestniczyła też rodzina profesora Waszyńskiego. Wszystko to by celebrować
nadchodzące święta i zarazem uhonorować osobę i dorobek życia prof. Edmunda
Waszyńskiego.

W 2019 roku w konkursie „Wielkopolski lekarz z sercem im. Kazimierza Hołogi” Pani dr
Anna Ptasik z Leszna, specjalista z zakresu chorób dziecięcych, otrzymała to zaszczytne
wyróżnienie, wyłoniona przez Kapitułę Konkursu spośród licznego grona kandydatów. Poza
tym, w kwietniu, jak co roku – nasza Delegatura Leszczyńska, a szczególnie nasz kolega –
niestrudzony dr Leszek Walczak - byli współorganizatorami "Biegu Sokoła" w Bukówcu
Górnym, podczas którego odbywają się Mistrzostwa Polski Lekarzy w biegu na 15 km, tym
razem to już 22-gie.
6 stycznia 2019 roku uczestniczyliśmy grupowo w Koncercie Noworocznym na zamku w
Rydzynie, który już prawie od 30 lat przygotowuje corocznie Capella Zamku Rydzyńskiego.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyły nam także dwie zorganizowane przez naszą Delegaturę
wycieczki. W terminie od 3 do 8 lipca wyjechaliśmy na Białoruś, uczestniczyliśmy w
starosłowiańskiej Nocy Kupały u Saszy Puszkina, Podążaliśmy śladami króla Władysława
Jagiełły i króla Stefana Batorego oraz śladami Adama Mickiewicza, Elizy Orzeszkowej,
Ignacego Domeyki, Czesłąwa Niemena i Marca Chagalla, poznając m. in. Grodno,
Nowogródek, Stare Wasiliszki, Bohatyrowicze, Nieśwież, Lidę, Mińsk i Witebsk.
W sierpniu pojechaliśmy wspólnie dużym autobusem w Bieszczady. Nasz sierpniowy
wypad dał nam nie tylko możliwość zdobycia szczytu Połoniny Caryńskiej i odbycia rejsu
statkiem po Jeziorze Solińskim, ale uwrażliwił nas na piękno bieszczadzkiej przyrody, a przede
wszystkim zapoznał z legendami i wydarzeniami tych stron wplecionymi w historię dawnej i
współczesnej Rzeczypospolitej.
Zatem drugi rok, VIII czteroletniej kadencji naszej Izby - lekarze i lekarze dentyści Delegatury
w Lesznie nie mogą narzekać na brak wrażeń, szkoleń, spotkań oraz pomocy naszej Izby w
organizacji prawnej i organizacyjnej, a także socjalnej - w prowadzonej działalności
zawodowej. W dużej mierze było to możliwe dzięki pomocy, zaangażowaniu i pracowitości
naszych sekretarek: P. Hanny Krukowieckej i P. Ani Skrzypczak oraz P. Ani Korzy i P.
Dagmary Krasińskiej, i mimo pewnych przetasowań w zatrudnieniu personelu w naszej
delegaturze – wszystko pięknie się udało, za co raz jeszcze Dziękuję!
Przewodnicząca Delegatury Leszczyńskiej WIL
lek. Lidia Dymalska-Kubasik

