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Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Pani Minister!
Samorz¹d miasta Czêstochowy z niepokojem odnosi siê do projektowanej nowelizacji ustawy o iz-

bach lekarskich, w tym o zmianie obszarów okrêgowych izb lekarskich. Osobiœcie solidaryzujê siê ze
stanowiskiem Okrêgowej Rady Lekarskiej w Czêstochowie z dnia 3 grudnia 2008 r., apeluj¹cej o nietwo-
rzenie jednego okrêgu œl¹skiego w tak zró¿nicowanym i du¿ym województwie.

Ziemia Czêstochowska, a to jej obszar stanowi teren dzia³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w Czêstocho-
wie, ma historycznie ukszta³towan¹ to¿samoœæ. Ministerstwo Zdrowia powinno ten status uszanowaæ
i nie narzucaæ zrównania granic dzia³ania okrêgowych izb lekarskich z granicami administracyjnego po-
dzia³u na województwa, co oznacza faktycznie zlikwidowanie czêœci okrêgowych izb lekarskich. W uzasa-
dnieniu nie przedstawiono ¿adnych sensownych argumentów dotycz¹cych ewentualnych korzyœci
zarówno dla œrodowiska lekarskiego, jak i dla pacjentów, p³yn¹cych z proponowanej zmiany. Argument
o usprawnieniu dzia³alnoœci rzecznika i egzekwowaniu odpowiedzialnoœci zawodowej jest nietrafny.

Okrêgowa Izba Lekarska w Czêstochowie w krótkim czasie istnienia potwierdzi³a sw¹ aktywnoœci¹
potrzebê i si³ê lokalnych inicjatyw. Naczelny rzecznik odpowiedzialnoœci zawodowej wysoko ocenia dzia-
³alnoœæ okrêgowego rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie, podkreœlaj¹c, ¿e nale¿y
ona do najlepszych. Gdyby to siê zmieni³o, wielu pacjentów przychodz¹cych z problemami i skargami
do rzecznika odpowiedzialnoœci zawodowej w Czêstochowie, musia³by zrezygnowaæ ze sk³adania skargi
w sytuacji, poniewa¿ wi¹za³oby siê to z podró¿¹ do Katowic. Narzucenie ewentualnych zmian spowoduje
ponadto koszty z powodu wymiany kilkunastu tysiêcy dokumentów potwierdzaj¹cych prawo wykony-
wania zawodu, organizacji nowych wyborów i zjazdów. Koszty tej ca³kowicie nietrafionej nowelizacji po-
kryj¹ lekarze, poniewa¿ 96% bud¿etu izby lekarskiej pochodzi ze sk³adek i wp³at lekarzy, a jedynie 4%
stanowi dotacja z bud¿etu pañstwa.

Argumentem przeciwko ograniczaniu obszaru dzia³ania izb lekarskich jest fakt, ¿e samorz¹dy in-
nych zawodów zaufania publicznego: adwokatów, notariuszy, radców prawnych, aptekarzy i pielêgnia-
rzy, nie maj¹ takich ograniczeñ. W Czêstochowie dzia³aj¹ okrêgowe izby: aptekarska, pielêgniarka
i adwokacka.

Nie trzeba przekonywaæ, ¿e ma³e izby s¹ bli¿sze samorz¹dnoœci i s¹ sprawniejsze w rozwi¹zywaniu
bie¿¹cych spraw lekarzy w porównaniu z tymi wielkimi. Stopieñ konsolidacji œrodowiska lekarskiego
i uto¿samiania siê z w³asnym samorz¹dem jest w takich izbach wiêkszy ni¿ w izbach zrzeszaj¹cych kil-
kanaœcie tysiêcy lekarzy. Dzia³alnoœæ ma³ych izb lekarskich opiera siê zwykle na spo³ecznym zaanga¿o-
waniu jej przedstawicieli. Likwidacja izb, których zasiêg nie pokrywa siê z podzia³em administracyjnym
kraju, spowoduje odejœcie wielu lekarzy z tej pracy i zmarnowanie lokalnego zapa³u spo³ecznego.

Pani Minister, uwa¿am, ¿e nie wolno pozbawiaæ Okrêgowej Rady Lekarskiej w Czêstochowie mo¿li-
woœci samodzielnego stanowienia o swoim samorz¹dzie, jego strukturze, inicjatywach i woli jego cz³on-
ków. Podstaw¹ samorz¹dnoœci jest kszta³towanie struktury organizacyjnej zgodnie z wol¹ cz³onków.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




