
 Delegatura Okręgowej Izby Lekarskiej w Przemyślu 
  

W Delegaturze Przemyskiej zarejestrowanych jest 1075 lekarzy, w tym: 
 – 830 lekarzy medycyny,  
 – 245 lekarzy dentystów. 

Staż podyplomowy w roku sprawozdawczym rozpoczęło 7 osób. 
Ogółem zarejestrowanych jest 721 prywatnych praktyk, w tym: 

– lekarskich: 546, 
– dentystycznych: 175. 
W 2019 roku zarejestrowano ogółem 19 praktyk. 

Zweryfikowano opłacanie składek członkowskich lekarzy Delegatury 
Przemyskiej i wysłano pisma upominające do 150 lekarzy oraz do 900 lekarzy 
krakowskich, co spowodowało znaczący wpływ środków na konta indywidualne 
lekarzy. 

Nadal oferowane są ubezpieczenia OC obowiązkowe i dobrowolne dla 
lekarzy za pośrednictwem firm ubezpieczeniowych Uniqa i PZU. 

Z ważniejszych wydarzeń na terenie działania Delegatury:  
– 25 września 2019 roku zostały wręczone przez Pełnomocnika Delegatury OIL 
w Przemyślu Marka Zasadnego ograniczone PWZ lekarzom rozpoczynającym 
staż od 1 października 2019 r. 
– 12 października w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej przeprowadzono 
szkolenie z wystawiania e-recept. Organizatorem było Centrum Systemów 
Informatycznych Ochrony Zdrowia (CSIOZ), państwowa jednostka budżetowa 
powołana przez Ministerstwo Zdrowia.  
Drugie szkolenie z e-recept, po którym odbyły się warsztaty umożliwiające 
lekarzom zarejestrowanie się na platformie P1, odbyło się 26 listopada w 
Wojewódzkim Szpitalu im. św. Ojca Pio 
– 22 października odbyło się  zebranie Delegatów. 
– Końcem października przeprowadzono akcję rozdawania zniczy opatrznych 
nazwą OIL, które stanęły na grobach zmarłych lekarzy jako symbol pamięci o 
nich w samorządzie lekarskim.  

Ponadto cyklicznie, raz w miesiącu, odbywały się spotkania Klubu Lekarza 
Seniora. W miesiącach zimowych (styczeń, luty) wykłady multimedialne 
prowadziła historyk sztuki Grażyna Niezgoda. Od marca do lipca seniorzy 
organizowali wycieczki krajoznawcze – do Medyni Głogowskiej, Łańcuta, na 
Roztocze Południowe, w Świętokrzyskie, do Sandomierza, Krosna i okolic. 
W kwietniu w restauracji Murowanka odbyło się spotkanie wielkanocne dla 
seniorów. We wrześniu i październiku 13 seniorów z tutejszej Delegatury 
wypoczywało na wczasach w Polańczyku, zorganizowanych i opłaconych przez 
Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie. 



W związku ze śmiercią doktora Andrzeja Freya, przewodniczącego Klubu 
Lekarza Seniora, na spotkaniu 13 listopada wybrano nowego 
przewodniczącego, którym został doktor Andrzej Sidorów.  

W grudniu 2019 r. seniorzy tradycyjnie spotkali się przy wigilijnym stole w 
restauracji Dominikańska i w miłej atmosferze podsumowali mijający rok. 
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