Sprawozdanie ze Zjazdu Ukraińskiego
Stowarzyszenia Lekarskiego
28-29.09.17
W dniach 28 września – 1 października 2017 roku w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie odbył
się Zjazd Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego. Uczestniczyła w nim (w dniach 28-29
września 2017) delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej w składzie: Maciej Hamankiewicz –
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Wojciech Marquardt – Skarbnik Naczelnej Rady
Lekarskiej, Katarzyna Strzałkowska – rzecznik prasowy Naczelnej Izby Lekarskiej.

Polska delegacja wzięła udział w uroczystym otwarciu Zjazdu 28 września 2017 roku a auli
Narodowego Kamieńsko-Podolskiego Uniwersytetu im. Iwana Ohienka, na którym obecni
byli przedstawiciele głównego organizatora czyli Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego z
jego przewodniczącym na czele, a także przedstawiciele takich organizacji jak: Światowa
Federacja Ukraińskich Towarzystw Lekarskich, Narodowy Kamieńsko-Podolski Uniwersytet
im. Iwana Ohienka Bukowiński Uniwersytet Medyczny, Termopilski Uniwersytet Medyczny
im. Iwana Chorbaczewskiego, Stowarzyszenie Stomatologów Ukrainy, Stowarzyszenie
Lekarzy Rodzinnych Ukrainy, Narodowa Podyplomowa Akademia Medyczna i inni.

Uczestnikom Zjazdu zostały przekazane Kodeksy Etyki Lekarskiej, cieszące się dużym
zainteresowaniem. Delegacja NIL odpowiadała na szereg pytań dotyczących
poszczególnych zapisów zawartych w Kodeksie.

Zjazd otworzył Przewodniczący Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego, ukraiński lekarz i
parlamentarzysta Oleg Musij. Mówiąc o perspektywach ochrony zdrowia na Ukrainie
zaznaczył, że już od 2006 roku mówi się, że nastąpi lepszy czas w wielu dziedzinach
medycyny, ale on nie następuje. Podkreślił, że dla niego zawód lekarza to wolność i
swoboda w ratowaniu życia. Mówił o dostojnym wykonywaniu zawodu, gdzie etyka jest
ważniejsza niż ustawy. W kwestii wynagrodzeń zaznaczył, że z publicznych pieniędzy lekarz
otrzymuje na Ukrainie tyle samo co przedstawiciele innych zawodów medycznych 3 200
hrywien, co jest równowartością 100 euro. Podkreślił rolę lekarzy-polityków w kraju, gdzie
obserwuje się bardzo różne podejścia do rozwoju medycyny.

Odczytano list Wladimira Bohomolca – Prezesa Komitetu ds. Zdrowia w Parlamencie
Ukraińskim. Odśpiewano hymn Ukrainy, zapowiedziano modlitwę za lekarzy w Cerkwii.
Kapelan szpitalny z Kamieńca Podolskiego przywołał postać św. Pantaleona, który był
lekarzem.
W wystąpieniach przedstawicieli organizacji i uniwersytetów wiele uwagi poświęcono
projektowi utworzenia samorządu lekarskiego na Ukrainie. Aleksander Tyszczuk z

Ukraińskiego Stowarzyszenia Lekarskiego podkreślał znaczenie spotkań z przedstawicielami
Naczelnej Izby Lekarskiej, którzy zarówno w Odessie, jak i w Kijowie a także na spotkaniach
w Warszawie przekazywali szczegóły dotyczące działalności samorządu lekarskiego w
Polsce w oparciu o ustawę o izbach lekarskich.

29 września 2017 roku delegacja Naczelnej Izby Lekarskiej uczestniczyła w części naukowej
Zjazdu.
Maciej Hamankiewicz przedstawił dane z prowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską
Centralnego Rejestru Lekarzy w tym liczbę lekarzy z obywatelstwem ukraińskim pracujących
w Polsce: 373 w tym 306 lekarzy i 67 lekarzy dentystów (stan na 31.08.17). Przedstawił
warunki, jakie musi spełnić lekarz cudzoziemiec spoza Unii Europejskiej, by pracować w
Polsce. Przedstawił szczegółowo procedurę zdawania egzaminu z języka polskiego
przeprowadzanego w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Zreferował kwestię przestrzegania zasad
Kodeksu Etyki Lekarskiej, uregulowań związanych z odpowiedzialnością zawodową,
realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego i składek ponoszonych na izby lekarskie.

Wojciech Marquardt przedstawił temat wyborów do izb lekarskich w Polsce. Omówił kwestie
kadencyjności, czynnego prawa wyborczego, warunków jakie muszą spełnić kandydaci do
objęcia funkcji w samorządzie. Omówił tryb wyboru delegatów na zjazdy okręgowe drogą

korespondencyjną, tryb bezpośrednich głosowań, rolę okręgowych komisji wyborczych i
podział rejonów wyborczych. Przedstawił też tryb odwoławczy.

Na zakończenie pobytu w Kamieńcu Podolskim odbyło się robocze spotkanie delegacji
Naczelnej Izby Lekarskiej z Olegiem Dudą – Przewodniczącym oddziału Ukraińskiego
Stowarzyszenia Lekarskiego we Lwowie, Andrzejem Bazylewiczem z Lwowskiego
Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego oraz Oksaną Stadnyk z
Lwowskiego Szpitala Klinicznego. Omówiono program zapowiadanego na 18-21
października we Lwowie jubileuszu 150-lecia Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Strzałkowska

