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UCHWAŁA Nr 09/2013 
33. OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W PŁOCKU 

z dnia 7 GRUDNIA 2013 roku 
 

w sprawie programu Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku VII kadencji 
 

Płocka izba jest liderem WYBORÓW SAMORZĄDU LEKARSKIEGO 2013 w Polsce. Naszą 
wieloletnią pracę na rzecz środowiska doceniła ponad połowa koleżanek i kolegów. Mandat delegatów 
33. Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Płocku jest najsilniejszy od 24 lat, ale odpowiedzialność z tym 
związana jest również bezprecedensowa. 

Przed nami VII kadencja, której zadaniem jest prezentacja nowych perspektyw w zawodach 
lekarza i lekarza dentysty. W zmieniającej się rzeczywistości, globalizacji, wszechobecnej cyfryzacji i 
dehumanizacji relacji pacjent – lekarz, stoimy przed wyzwaniem, nie tylko pracy u podstaw w sferze 
integracji środowiska, kształcenie ustawicznego oraz troski o prestiż, godność i dobrobyt koleżanek i 
kolegów, ale także przywracania standardów etycznych, które w połączeniu z umiejętnościami 
zawodowymi i dobrze zarządzanym oraz opłacanym systemem ochrony zdrowia zapewnią poczucie 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i naszego zawodowego spełnienia. Konieczne staje się 
opracowanie nowych form komunikacji i umacniania wielopokoleniowych tradycji stanu lekarskiego.  

33. Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku uchwala priorytety na lata 2013-17, dzięki którym 
możliwe stanie się odzyskanie statusu ustawowego przedstawiciela zawodów zaufania publicznego.  

W tym celu izba lekarska będzie: 
- Łączyć wszystkie organizacje lekarskie, w tym związki zawodowe, towarzystwa naukowe, 

stowarzyszenia pracodawców i świadczeniodawców, aby wspólna prezentacja potrzeb środowisk 
lekarskich, naukowych, pracowniczych i menedżerskich, doprowadziła do takich zmian systemu 
ochrony zdrowia, w których każdy lekarz i lekarz dentysta, niezależnie od miejsca pracy, funkcji lub 
stanowiska jest równoprawnym partnerem, a nie tylko narzędziem polityki zdrowotnej Państwa. 

- Bronić dobrego imienia polskiego lekarza i lekarza dentysty wobec nieuzasadnionych i 
pozbawionych podstaw merytorycznych ataków polityków, mediów, osób i instytucji, których 
roszczenia wynikają z chęci zysku a nie zadośćuczynienia za niepożądane zdarzenia medyczne; 

- Kształcić lekarzy i lekarzy dentystów, w ramach kursów, konferencji, szkoleń wewnętrznych i 
innych form nauki podyplomowej, w tym z wykorzystaniem najnowszych możliwości edukacji 
internetowej i audiowizualnej; 

- Wymagać od lekarzy i lekarzy dentystów respektowania prawa i dobrego wykonywania zawodu 
z zachowaniem najwyższej staranności i przy wykorzystaniu aktualnej wiedzy medycznej;  

- Reprezentować wobec społeczeństwa i władz państwowych interesy poszczególnych grup 
zawodowych, specjalizacji, stażystów, seniorów, koleżanek i kolegów prowadzących prywatne 
praktyki lekarskie i przedsiębiorstwa podmiotów leczniczych, w celu spokojnego wykonywania 
zawodu, poprzez opiniowanie ustaw i rozporządzeń, planów polityki zdrowotnej na poziomie kraju i 
poszczególnych regionów, uwzględniających nie tylko potrzeby chorych, ale również komfort 
prowadzenia terapii z wykorzystaniem odpowiednich technik i godne wynagrodzenie; 

- Wychowywać kolejne pokolenia lekarzy i lekarzy dentystów w zgodzie z Kodeksem Etyki 
Lekarskiej, respektowania zasad współżycia społecznego i wzajemnego szacunku; 

- Wspierać wszelkimi dostępnymi środkami seniorów, młodych lekarzy i lekarzy dentystów i ich 
rodziny, ale także uzależnionych, chorych, potrzebujących pomocy prawnej i materialnej.  
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