Wydarzyło się
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
wystąpienie zastępcy dyrektora Caritas

jach dotkniętych działaniami wojennymi
Ukrainie.
Jako następny wystąpił ze swoim wykładem Michał Madeyski, koordynator zespołu
ratunkowego Polskiego Centrum Pomocy
dzynarodowym systemie koordynacji działań ratunkowych WHO.
Fot. z archiwum autora

Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża
krewnymi reguły tzw. dobrego świadczenia
pomocy humanitarnej.
Niezwykle interesującą relację dotyczącą bezpośredniego niesienia pomocy

Ratownictwo medyczne i akcje humanitarne
w czasie zagranicznych misji – wczoraj, dzisiaj i jutro
Data konferencji nie została wybrana przypadkowo

uczestnicy konferencji usłyszeć mogli od
Roberta Kuriaty, który między misjami pra-

Fot. z archiwum M.P.

czy Afganistanie.

▶ LEK. MICHAŁ MARCIN POPRAWSKI
swoją medyczną karierę rozpoczął na Akademii Medycznej we
-

specjalistów konsultuje szpitale na terenie całych Niemiec.
ska lekarskiego. Zarówno młodzi medycy będący na począt-
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Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polski Czerwony Krzyż czy
Caritas Polska.
Mając to wszystko na uwadze, Fundacja Lekarze Europy, przy wydatnej
pomocy Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, zorganizowała 1. Wrocławską KonBohaterowie misji humanitarnych
wane projekty na Bliskim Wschodzie, przedstawiła także zasady działania

-

Podsumowaniem sesji medycznej był
-

pt. „Good medicine in bad places”.
Konferencję zamknął panel dyskusyjny
prowadzony przez redaktor Elżbietę Oso-

Michał Poprawski, założyciel Fundacji Lekarze Europy. Serdecznie podziękował on
uczestnikom za przybycie. Szczególne podziękowania skierował do zaproszonych
ekspertów, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami.
Ambasador Fundacji Lekarze Europy
Miłym akcentem podczas konferencji
było uhonorowanie zaszczytnym tytułem
Ambasadora Fundacji Lekarze Europy wyFLE, wspierającego lokalne projekty edukacyjne dla dolnośląskich lekarzy.

Prawa wykonywania zawodu wręczone!
śląskiej lekarskiej korporacji zawodowej. Izbowe szeregi zasiliło 289 lekarzy
dyplomowego, legitymację lekarską, Kodeks etyki lekarskiej oraz odznakę
DIL. Stali się tym samym pełnoprawnymi członkami Dolnośląskiej Izby Leubezpieczenia się od odpowiedzialności zawodowej na najbliższe miesiące. Program ubezpieczeniowy „Bezpieczny start” to wspólna inicjatywa DIL
-

drodze zawodowej.

M.J.

Opisy zdjęć ze stron 24, 25
prezesa DRL dr. n. med. Pawła Wróblewskiego.

4. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością prof. dr hab. Marek Ziętek, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
dych adeptów sztuki medycznej prof. Krzysztof Wronecki.
7. Uroczystość wręczenia praw wykonywania zawodu lekarzom stażystom odbyła się 11 wrze8. Prawo wykonywania zawodu wręczała lekarzom dentystom wiceprezes DRL ds. stomatolo9. Legitymację lekarską wręczał przyszłym lekarzom dr n. med. Przemysław Janusz.

-

Andrzej Dziuba
prezes Fundacji Lekarze Europy

fot. M.J.
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