
      

 

Sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej w Kijowie 

1 – 2 lipca 2015 r. 

 

W dniach 1 – 2 lipca 2015 r. przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej (prezes NRL, 

dr M. Hamankiewicz, członek Prezydium NRL, dr M. Janikowski, r. pr. M. 

Szewczyński) przebywali z wizytą w Kijowie, gdzie na zaproszenie Komisji Zdrowia 

Rady Najwyższej Ukrainy (parlamentu) oraz Ukraińskiego Stowarzyszenia 

Lekarskiego (VULT) wzięli udział w wysłuchaniu parlamentarnym nt. możliwości 

utworzenia samorządu lekarskiego (1 lipca).  

Podczas tego posiedzenia, w którym oprócz parlamentarzystów uczestniczyli 

przedstawiciele głównych ukraińskich organizacji lekarzy i lekarzy dentystów, 

omawiano zadania i organizację samorządów lekarskich w innych państwach, a 

także możliwość utworzenia takiego samorządu na Ukrainie oraz zastanawiano się 

nad działaniami, jakie należy podjąć w tym celu – zarówno legislacyjnymi, jak i 

organizacyjnymi. 

Uczestnicy dyskusji byli zgodni, że idea samorządu lekarskiego jest zgodna z 

aktualnymi aspiracjami Ukrainy. Podkreślano, iż wydaje się, że istnieje obecnie 

(także w sensie politycznym) realna możliwość osiągnięcia tego celu. Również 

członkowie prezydium Komisji Zdrowia (w tym jej wiceprzewodniczący, a 

jednocześnie prezes VULT i do niedawna Minister Zdrowia Ukrainy, dr Oleh Musij) 

zapewnili, że popierają starania ukraińskich lekarzy i będą do tego przekonywać 

pozostałych deputowanych. Co istotne, także Wiceminister Zdrowia Ukrainy w swym 

wystąpieniu poparł utworzenie samorządu lekarskiego. 

Prezes NRL przypomniał, że polski samorząd lekarski od dawna współpracuje z 

kolegami z Ukrainy i zapewnił, że mogą liczyć na dalsza pomoc ze strony izb 

lekarskich w Polsce (co jest jednocześnie realizacją uchwały Krajowego Zjazdu 

Lekarzy z 2014 r.), szczególnie w zakresie dzielenia się doświadczeniami nt. 

organizowania oraz funkcjonowania samorządu lekarskiego. Dr Hamankiewicz 

podkreślił, że samorządy zawodów zaufania publicznego, sprawujące w interesie 

ogólnym określone zadania delegowane przez władze państwowe, są istotnym 

elementem demokratycznego państwa prawa. W obecnej sytuacji, w jakiej się 



znajduje Ukraina, stworzenie sprawnie działającego samorządu lekarskiego będzie 

ruchem w kierunku demokratyzacji państwa. Polska delegacja przedstawiła także 

strukturę organizacyjną oraz najważniejsze zadania samorządu lekarskiego w 

Polsce. 

Ze strony ukraińskiej wielokrotnie podkreślana była istotna rola, jaką odgrywa Polska 

(nie tylko w kontekście samorządu lekarskiego) we wspieraniu zmian na Ukrainie. 

Przedstawiciele NIL nie byli jedynymi zagranicznymi gośćmi posiedzenia – obecny 

był także sekretarz generalny Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego (WMA) oraz 

były prezes samorządu lekarzy z Bułgarii, którzy również popierają utworzenie 

organizacji samorządowych na Ukrainie. 

Podsumowując kilkugodzinne obrady, ustalono, że w najbliższym czasie powinien 

zostać opracowany i skierowany do prac parlamentarnych projekt odpowiedniej 

ustawy. 

 

Przedstawiciele NIL, VULT, Sekretarz WMA po wysłuchaniu parlamentarnym w siedzibie Rady 

Najwyższej Ukrainy, Kijów dnia 1 lipca 2015 r. 

 



W dniu 2 lipca, w siedzibie muzeum historii medycyny w Kijowie (znajdującym się 

naprzeciwko polskiego konsulatu), odbyło się robocze spotkanie z przedstawicielami 

Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego, podczas którego omawiano konkretne 

przepisy prawne, które powinny zostać ujęte w projekcie ustawy o samorządzie 

lekarskim, a także możliwości dalszej współpracy w przy tworzeniu samorządu. 

Uzgodniono wstępnie, że polski samorząd lekarski zaoferuje kolegom ukraińskim 

pomoc prawną (przede wszystkim dokonanie analizy projektu ustawy i przekazanie 

uwag oraz sugestii co do jej treści), w dalszej przyszłości włączy się w prowadzenie 

szkoleń dla grupy lekarzy ukraińskich, którzy będą organizować struktury samorządu 

w poszczególnych regionach swojego kraju. Szczegóły dotyczące form i zakresu tej 

współpracy będą jeszcze przedmiotem dalszych ustaleń. 
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