Zarys działalności PTOL w latach 2002-2013
W 2002 roku z inicjatywy grupy lekarzy orzeczników ZUS powstał projekt powołania lekarskiego
towarzystwa naukowego zajmującego się działalnością naukową dotyczącą orzecznictwa lekarskiego na
potrzeby ubezpieczeń społecznych. Projekt spotkał się z przychylnym stanowiskiem ówczesnego Lekarza Naczelnego ZUS (Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej). Opracowano statutu i dokonano rejestracji
towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na początku działalności Towarzystwo liczyło ponad
900 członków. Jednak w miarę upływu czasu liczba ta systematycznie ulegała zmniejszeniu głównie na
skutek skreśleń wynikających z treści §17 p. 3a Statutu PTOL.
Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Orzecznictwa Lekarskiego został powołany Komitet Organizacyjny I Ogólnopolskiego Kongresu P. T. O. L. (z udziałem zagranicznych gości), który odbył się w Łodzi
w dniach 15 i 16 września 2003 r. Kolejne Konferencje Naukowe organizowane przez PTOL odbyły się:
w Poznaniu (2005 r.), Tarnowie (2006 r.), Bochni (2007 r.), Książu (2008 r.), Warszawie (2010 r. i 2011 r.).
Podczas tych Konferencji odbywały się Walne Zebrania członków PTOL.
Od 2004 r. Redakcja „Orzecznictwo Lekarskie” opublikowała 17 zeszytów zawierających ponad 150
prac naukowych dotyczących orzekania lekarskiego.
Zarząd Towarzystwa nawiązał współpracę naukową z instytucjami zajmującymi się działalnością organizacyjną lub naukową związaną z zabezpieczeniem społecznym. Owocem takiej współpracy z Instytutem
Pracy i Spraw Socjalnych były publikacje książkowe nt. „Zabezpieczenie społeczne w Polsce. Problemy do
rozwiązania w najbliższej przyszłości.” – wydana w 2008 r., oraz „Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne
determinanty niepełnosprawności” w 2012 r.
Współpraca z Okręgowymi Izbami Lekarskimi polega na wskazywaniu osób spełniających warunki
do pełnienia roli wykładowców w szkoleniu lekarzy i lekarzy stomatologów odbywających staż po zakończeniu studiów w Uniwersytetach Medycznych.
Nawiązano także współpracę z Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej dotyczącą
w szczególności wspólnego organizowania Konferencji Naukowych oraz szkolenia podyplomowego lekarzy w zakresie orzecznictwa.
Z inicjatywy Prezesa PTOL, w roku 2006 ówczesny Minister Zdrowia prof. Zbigniew Religa powołał
zespół do spraw opracowania systemu ubezpieczenia ryzyka osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji („ubezpieczenie pielęgnacyjne”) pod przewodnictwem prof. Anny Wilmowskiej-Pietruszyńskiej. Poza
przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w skład zespołu wchodzili także: przedstawiciele Ministerstwa
Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Finansów, Naczelnej Izby Lekarskiej, Naczelnej Izby Pielęgniarskiej, Krajowy Konsultant ds. Opieki Długoterminowej, organizacji pozarządowych, przedstawiciele
PTOL oraz prawnicy, ekonomiści i inni. W trakcie prac korzystano z doradztwa ekspertów z krajów Unii
Europejskiej. Zespół opracował projekt ustawy pielęgnacyjnej.
Staraniem Zarządu PTOL Ministerstwo Zdrowia włączyło orzecznictwo lekarskie do planowanych
umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny. Przedstawiciele PTOL we współpracy z Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego opracowali szczegółowy program kształcenia lekarzy w zakresie
orzecznictwa lekarskiego, którego ukończenie upoważniało do uzyskania certyfikatu o posiadaniu takiej
umiejętności. Jednocześnie na wniosek Ministra Sprawiedliwości działającego w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Ministrem Pracy i Polityki Społecznej wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego
art. 473 § 2, który stanowił, że opinie dotyczące niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej
egzystencji może wydawać tylko lekarz biegły sądowy legitymujący się świadectwem potwierdzającym
posiadanie umiejętności w zakresie orzecznictwa lekarskiego (z okresem vacatio lege wynoszącym 2 lata).
Niestety Rozporządzenie Ministra Zdrowia z powodu naruszenia poprawności procesu legislacyjnego nie
weszło w życie, podobnie jak nowelizacja art. 473 § 2 kpc.
Współpraca z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zaowocowała powołaniem
w 2010 r. Rady d/s Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
Jej przewodniczącą została prof. Anna Wilmowska-Pietruszyńska – Prezes PTOL. Owocem tej współpracy
było przetłumaczenie ICF na język polski, a po akceptacji tłumaczenia przez WHO, publikacja książkowa
wydana w 2013 r. przez CSIOZ. W 2012 r. ww. Rada opracowała założenia do wdrożenia klasyfikacji ICF
w Polsce.
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