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Co słychać w izbie...

L

uty jest najkrótszym miesiącem w roku. Dodatkowo
w tym roku w tym miesiącu mieszkańcy Wielkopolski mogli
odpocząć na feriach zimowych, co spowodowało ograniczenie
działalności do dwóch tygodni. Mimo to nie można powiedzieć, że w izbie działo się mało.
15 lutego odbyło się drugie w VII kadencji zebranie Okręgowej Rady Lekarskiej. Dyskusję zdominowała sprawa preliminarza wydatków na 2014 r. i uchwała o podziale kompetencji członków Prezydium. Procedowano również nad
nowelizacją regulaminu udzielania pomocy materialnej z funduszy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Rada Okręgowa zatwierdziła również składy osobowe komisji problemowych,
co pozwoli na ostateczne ich ukonstutuowanie i rozpoczęcie
właściwej działalności. Poza tym ORL wyraziła zgodę na
przeprowadzenie inwestycji w sprzęt komputerowy, które po
części zostały wymuszone zmianami w polityce producentów oprogramowania operacyjnego, ale dzięki temu przedsięwzięciu będzie można załatwiać sprawy w izbie z wykorzystaniem profilu zaufanego i podpisu elektronicznego.
Poruszano również sprawę obowiązków członków samorządu lekarskiego wobec jego organów i aktów prawnych
stanowionych przez te organy, a także deliberowano nad
tematyką, która może zdominować obrady podczas krajowego zjazdu lekarzy, który będzie się odbywał 20–22 marca 2014 r. w Warszawie. Poza tym Rada zdecydowała
o przyznaniu praw wykonywania zawodu dwóm lekarzom
cudzoziemcom, a także zmieniła skład osobowy komisji
konkursowej na stanowiska medyczne w podmiocie leczniczym.
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Posiedzenie Rady poprzedziło spotkanie Prezydium, omawiało m.in. współpracę w 2014 r. z towarzystwami naukowymi studentów medycyny i studentów stomatologii. Kolejne
posiedzenie Prezydium odbyło się 27 lutego.
Pierwsze organizacyjne posiedzenia miały komisje problemowe: Komisja ds. Kultury, Sportu i Rekreacji (13 lutego)
oraz Komisja Stomatologiczna (22 lutego).
10 lutego rozpoczął się kolejny okres, w którym rozpoczęły się zajęcia dla lekarzy stażystów. Co poniedziałek odbywały się kursy w ramach bioetyki, a od 25 do 28 lutego cykl szkoleniowy w ramach bloku poświęconemu prawu medycznemu.
Po krótkiej zimowej przerwie wróciły kursy komputerowe
(18 i 19 lutego oraz 22 lutego i 1 marca) oraz kursy z medycyny ratunkowej: „Nagłe zagrożenia w codziennej praktyce
lekarskiej” (25 i 27 lutego) i „Stany nagłe w praktyce lekarza
dentysty”(28 lutego). 19 lutego odbyło się kolejne spotkanie informacyjne na temat ochrony danych osobowych. Kontynuowano również naukę języków obcych. Warte odnotowania
jest zakończenie pierwszej edycji kursu języka angielskiego
dla seniorów, członków WIL. Należy w tym miejscu wspomnieć, że niemal cała grupa zdecydowała o kontynuacji spotkań szkoleniowych.
Siedziba WIL była również miejscem spotkań podmiotów
zewnętrznych: 19 lutego oraz 21–23 lutego. 24 lutego odbyło
się spotkanie członków WIL zrzeszonych w rejonie wyborczym POZNAŃ/70.
W lutym odbywały się ponadto próby chóru lekarzy WIL,
zespołu kameralnego WIL i spotkania koła plastycznego
(4 lutego i 25 lutego).
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