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 Okręgowa Rada Lekarska  w Płocku i jej Prezydium koncentrowała swoją 

działalność na rozwiązywaniu bieżących problemów środowiska zawodowego 

jak też  realizowała statutowe zadania wynikające z obowiązujących przepisów 

prawnych, przy pomocy  powołanych Komisji problemowych, którym 

przewodniczyli: 

1. lek. Elżbieta Goszczyńska – Przewodniczący Komisji Kształcenia 

Podyplomowego 

2. lek. Joanna Szymańska-Gąbczyńska – Przewodnicząca Komisji d.s. 

lecznictwa otwartego 

3. lek. Hanna Hejke-Mojzesowicz – Przewodnicząca Komisji Etyki 

Lekarskiej 

4. lek. Michał Galewicz – Przewodniczący Komisji Legislacyjnej 

5. lek. Robert Gryczon – Przewodniczący Komisji Informacyjno-

historycznej 

6. lek. Grażyna Lesyng-Pawłowska _ Przewodnicząca Komisji Socjalnej 

7. lek. Krzysztof Gogolewski – Przewodniczący Komisji Finansów 

8. dr n. med. Joanna Sawer-Szewczyk – Przewodnicząca Komisji d.s. 

konkursów 

9. lek. Jolanta Mroczyńska – Przewodnicząca Komisji d.s. rejestracji lekarzy 

i wydawania prawa wykonywania zawodu. 

10. lek. Witold Paszta – Przewodniczący Komisji d.s. prywatnych praktyk 

11. lek. dent. Barbara Kacer – Przewodnicząca Komisji d.s. Lekarzy 

emerytów i rencistów 

12.   lek. dent. Elżbieta Teresa Mazurkiewicz – Przewodnicząca Komisji 

Stomatologicznej 



 Poza tym działała Komisja Bioetyczna, pod przewodnictwem lek. 

Michała Ostrowskiego,  opiniująca wnioski o badania kliniczne. 

Na V kadencję nałożył się okres rozliczeniowy  dotyczący doskonalenia 

zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  z uwzględnieniem punktów 

edukacyjnych. Do chwili obecnej bardzo wielu lekarzy i lekarzy dentystów 

wywiązało się już  z obowiązku złożenia do OIL wymaganych dokumentów, na 

podstawie których  punkty te zostały przyznane i potwierdzone  zarówno w 

indeksach jak też w prawie wykonywania zawodowego.  

  By wyjść naprzeciw oczekiwaniom środowiska, Izba Lekarska jako 

instytucja kształcenia podyplomowego, wpisana do rejestru NIL  była  

organizatorem  wielu szkoleń i konferencji, zarówno o zasięgu lokalnym jak też 

ogólnopolskim. Wśród wielu można wymienić m.in. Ogólnopolską Konferencją 

Naukową nt. „Bliźnięta w różnych okresach życia – aspekt medyczne, 

biologiczne, psychologiczne i społeczne”, która  odbyła się we wrześniu 2008 r. 

w Płocku.      

 Współpraca z lekarzami chirurgami z Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego w Płocku  i pracownikami naukowymi ośrodków klinicznych  

zaowocował m.in. konferencją  w 2007 r.  z tematem wiodącym dot. wątroby, a 

w 2008 r. dotyczącym trzustki. .   

Okręgowa Rada Lekarska we współpracy z Polskim Klubem 

Koloproktologii  zorganizowała  VI Sympozjum Koloproktologii, które odbyło 

się we wrześniu 2006 r. w Płocku.  

W  dniu 11 października 2008 r. miała miejsce Jubileuszowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa PTL z okazji 135  lat istnienia Płockiego Towarzystwa 

Lekarskiego. W uznaniu zasług PTL, ze szczególnym podziękowaniem za 

współpracę w organizacji Konferencji Naukowych  przyznano uroczyście 

dyplom wraz ze złotym Medalem Honorowym OIL 

Okręgowa Izba Lekarska była też organizatorem wielu szkoleń 

organizowanych dla lekarzy, a głównie dla lekarzy dentystów. Te formy 



kształcenia podyplomowego realizowane są w ramach planu edukacyjnego 

przyjętego przez Komisję Kształcenia Podyplomowego i zatwierdzonego przez 

Naczelną Izbę Lekarską dla podmiotów wpisanych do rejestru.  

Za udział w sympozjach, konferencjach i szkoleniach przyznawane były 

punkty edukacyjne, co  było  szczególną zachętą zwłaszcza dla tych osób, które 

zabiegały o poprawienie swojego stanu konta punktowego,  gdyż  kończył się 

okres rozliczeniowy. 

W dniu 14 stycznia 2007 r. zainaugurowano uroczyste otwarcie Klubu 

Lekarza z galą Medali Honorowych..  W ramach Klubu Lekarza, w siedzibie 

Izby  zaprezentowano też pierwszą wystawę pt. „ Stomatologia w Fotografii” , 

autorstwa dr Ewy Szczutowskiej. Zorganizowana też była wystawa własnej 

twórczości rękodzielniczej i artystycznej jak też odbywały się  inne imprezy 

okolicznościowe i rekreacyjno-wypoczynkowe 

  Ponadto Rada OIL jest organizatorem corocznego  Balu Lekarza, który 

odbywa się na koniec karnawału oraz  Choinki dla Dzieci Lekarskich   

Rada OIL udzielała także  pomocy finansowej lekarzom, znajdującym się 

w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, zwłaszcza lekarzom emerytom i 

rencistom.   

 Od marca 2008 r. działa System Powiadamiana OIL tzw. „SPOIL - er”, 

który umożliwia otrzymanie w formie SMS wiadomości o ważnych 

wydarzeniach, spotkaniach, organizowanych  szkoleniach, itp.      

 W grudniu 2008 r. Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku 

obchodził swój jubileusz 100 wydania. Przez 18 lat, kiedy jest wydawany 

zapisano kilkanaście tysięcy stron przez autorów publikowanych w nim 

artykułów, które pozostawiły trwały ślad w historii Izby Lekarskiej. Okręgowa 

Izba Lekarska  

 Potencjałem Okręgowej Izby Lekarskiej jest jej własny lokal oraz 1360 

członków, z tego 340 lekarzy dentystów. Ponadto 965 zarejestrowanych 

prywatnych praktyk lekarskich, w tym 767  indywidualnych i specjalistycznych  



praktyk lekarskich prowadzonych przez lekarzy i 181 praktyk lekarzy 

dentystów.             

   Osiągnięć w zakresie działalności Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku 

jest dużo więcej, niż te które wymieniono w powyższym sprawozdaniu, 

posiadającym swoje ramy czasowe. Na uzyskane efekty pracy naszej Izby 

pracowało wielu jej członków, w tym i funkcyjnych, których nie sposób 

wymienić, by kogokolwiek nie pominąć i wszystkim im należą się słowa 

podziękowania. 

 Szczególne podziękowania za wielkie zaangażowanie w pracy 

samorządowej  należą się pani dr Barbarze Kacer, która przewodniczyła Komisji 

d.s. lekarzy emerytów i rencistów, obchodzącej  w roku bieżącym Jubileusz 15-

lecia swojej działalności. 

 

  

Przewodniczący OIL 

             w  Płocku 

                                             

      lek.  Paweł Sobieski 

 

 

 

 

 

 

 


