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Zmarł dr Jan Kowalczyk
10 marca 2011
Odszedł od nas jeden ze współtwórców
samorządu lekarskiego i twórców Izby Krakowskiej

W pierwszej kadencji samorządu, kiedy nie było niczego i wszystko trzeba było budować od podstaw pełnił funkcję zastępcy sekretarza ORL, tworząc biuro Izby i organizując jej pracę. Dwie kolejne kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej, a następnie przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego (również przez dwie kadencje). Był twórcą i pierwszym redaktorem naczelnym „Biuletynu
Lekarskiego”, organu prasowego naszej Izby (obecnie „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”),
które to obowiązki sprawował do ostatniej chwili. Był delegatem na wszystkie Krajowe
i Okręgowe Zjazdy Lekarzy, sędzią Naczelnego Sądu Lekarskiego. Za swoją pracę został
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.
Znali i szanowali go wszyscy. Zawsze pogodny i spokojny, z ogromnym poczuciem
humoru, rozległą wiedzą nie tylko medyczną, ale także humanistyczną i historyczną.
Z wielkim taktem i kulturą pomagał nam wielokrotnie w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.
Nie wszystko można opisać słowami. Będzie nam Go brakowało. Jego uśmiechu,
żartu, opowieści, łagodnego wyciszenia. Izba bez Niego już nie będzie taka sama.
Żegnaj Janku!
Biogram i wspomnienia Przyjaciół w Kronice Żałobnej
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Polacy
są specyficznym
narodem
Jak ktoś zobaczy jakieś
porzucone zwierzątko, to
wszyscy płaczą w telewizji.
Ale jeśli Pan zapyta swoich
przyjaciół, kiedy zrobili sobie
jakieś badania profilaktyczne,
zapadnie cisza…
(z rozmowy z konsultantem
wojewódzkim w dziedzinie
onkologii doc. Krzysztofem
Krzemienieckim)

59

Kiedy wyrzucą
Cię drzwiami,
wróć oknem
Dzieje zwycięskiej walki
Parlamentu Studentów
o uratowanie LEP-u i LDEP-u
z państwową biurokracją
kreślą nasi najmłodsi
współpracownicy (Katarzyna
Wawrzycka, Sebastian Sirek)

Nasza okładka

Wiosna;
fot. Dorota Kościelniak
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Praca
badawcza
bywa żmudna
Tymczasem wielu studentów
wyobraża sobie, że badania
naukowe polegają na
wygenerowaniu dobrego
pomysłu, który łatwo
zweryfikować doświadczalnie.
Potem jedzie się
na międzynarodowy kongres
i przedstawia wspaniałe
wyniki...
(mówi prof. Tomasz Guzik,
laureat Nagrody Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej nazywanej
„polskim Noblem”)

65

Okupacyjne losy
Krakowskiej
Izby Lekarskiej
Pod koniec października
1939 Izbę przejęli Niemcy.
Jej kierownikiem został
dr Werner Kroll, sekretarzem
zapijaczony esesmam von
Würzen, drugim nacjonalista
ukraiński dr Roman Patryło
(pisze Barbara Kaczkowska)

26
Dziecko nie jest
„pomniejszonym
dorosłym”
Ogromna liczba specyfików
powszechnie stosowanych
(nawet banalnych środków
przeciwgorączkowych) nie
ma odpowiednich „certyfikatów”. Tymczasem wiadomo,
że leki mają bardzo różne
oddziaływanie, i nie wystarczy proste zmniejszenie
dawki (z konferencji
„Kontrowersje w pediatrii”)

80

Jan Kowalczyk
miał taką siłę,
taką pogodę ducha
„Boże daj mi siłę, abym
zmieniał to, co zmienić
mogę, pogodę ducha żebym
znosił to, czego zmienić nie
mogę i mądrość, abym
zawsze odróżniał jedno od
drugiego”. Pozwalam sobie
myśleć, że dr Jan Kowalczyk
miał taką siłę, taką pogodę
ducha i taką mądrość...
(z wystąpienia pożegnalnego Jana Ciećkiewicza
na Cmentarzu Rakowickim)
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Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 18 marca 2011

XXVIII Okrêgowy Zjazd Lekarzy
2 kwietnia w hotelu „Novum” w Niepoło−
micach odbędzie się XXVIII Okręgowy Zjazd Le−
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
o charakterze budżetowym. Zjazd podejmie m.in.
decyzje dotyczące sfinansowania remontu siedzi−
by OIL w Krakowie oraz budowy siedziby Dele−
gatury w Przemyślu. Spodziewana jest też dys−
kusja zaproszonych gości nt tegorocznego proce−
su kontraktowania świadczeń w Małopolsce.
„Materiały Sprawozdawcze” Okręgowej Rady
Lekarskiej i jej Komisji problemowych, Okręgowe−
go Rzecznika i Okręgowego Sądu (prócz publikacji
broszurowej dostępnej w Biurze OIL) – zostały
zamieszczone na stronach internetowych Izby.

Dentyœci Czech, Polski i S³owacji
– trójporozumienie

<
<

<
<

4 grudnia, na oficjalnym gruncie siedziby
Wojewody Małopolskiego, spotkali się prezyden−
ci Czeskiej Izby Stomatologicznej (Pavel Chrz),
Słowackiej Izby Dentystycznej (Jan Gasic) oraz
prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Andrzej Matyja (wspierany przez wiceprezesa ds.
stomatologicznych Roberta Stępnia), by podpisać
wspólną umowę o współpracy między samorzą−
dami zawodowymi naszych południowych sąsia−
dów oraz Małopolski. Miłym dodatkowym pre−
tekstem przyjazdu do Polski były dla naszych
gości XIX Targi Stomatologiczne KRAKDENT.
„Stosunki czesko−słowackie zawsze były nad−
zwyczajne, teraz dołącza do nas Polska” – powie−
dział Jan Gasic – wyrażając nadzieję, że rychło
przejdą one na płaszczyznę towarzyską i przyja−
cielską stomatologów naszych krajów. Andrzej
Matyja podkreślając swój status chirurga zapo−
wiedział, że w ślad za stomatologami wkrótce
ruszą lekarze medycyny. Natomiast Wojewoda
Stanisław Kracik wyraził żartobliwą obawę, że
podpisanie umów o współpracy przedstawicieli
wszystkich 80 dyscyplin medycznych, może prze−
kroczyć jego możliwości.

Zawirowania wokó³ kontraktów 2011
Nie będziemy tematu drążyć w nieskoń−
czoność. Napięcia, które powstały przy podpisy−
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waniu kontraktów zwłaszcza w ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej oraz w stomatologii, spro−
wokowały organy władzy (Sejmik Wojewódzki,
Rada M. Krakowa) do odbycia nadzwyczajnych
posiedzeń, ostro i kompetentnie zachowali się też
konsultanci wojewódzcy przywołując NFZ na
swoje miejsce, także i Okręgowa Rada Lekarska
jako inicjator tych i innych przedsięwzięć dowio−
dła, że nie pozwoli się ustawić w roli biernej sta−
tystki. Uchwała ORL z 26 stycznia br. – po Ka−
lendarium Prezesa na str. 9.
W dogrywce wiele uchybień i potknięć sko−
rygowano. Ale nie wszystkie (patrz dalej – incy−
dent rabczański). Na wyjaśnienie polityki MOW
NFZ w sprawie stomatologii szkolnej czekamy
z prawdziwym zainteresowaniem. Ale tylko do
czasu...

NFZ wci¹¿ szuka kasy
Tym razem postanowił ją znaleźć nocą
(która zawsze sprzyjała niecnym uczynkom).
Mianowicie Fundusz wprowadza ograniczenie
liczby krakowskich przychodni dyżurujących
w nocy i dni świąteczne. Od 1 marca np. w całym
Krakowie dyżury pełnić będzie jedynie 9 przy−
chodni. Oznacza to, że na 50 tys. pacjentów przy−
padnie jeden lekarz i jedna pielęgniarka.
Oczywiście NFZ zapewnia, że decyzja nie
wpłynie na pogorszenie dostępności do świad−
czeń. A my wyrażamy przeświadczenie, że na
pewno ją poprawi.

Krakowska kardiochirurgia
najlepsza w Polsce
W opublikowanym w styczniu przez ty−
godnik „Newsweek” rankingu klinik kardiochi−
rurgicznych w kraju, krakowskie kliniki zdobyły
pierwsze miejsca.
Za najlepszy ośrodek kardiochirurgiczny
w kraju w zakresie leczenia dorosłych uznano Kli−
nikę Kardiochirurgii Serca, Naczyń i Transplan−
tologii Instytutu Kardiologii CM UJ, kierowaną
przez prof. Jerzego Sadowskiego. Z kolei najlep−
szym ośrodkiem w leczeniu dzieci została Klini−
ka Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pediatrii
CM UJ kierowana przez prof. Janusza Skalskie−
go. Serdecznie gratulujemy!
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Wśród kryteriów oceny uwzględniono m.in.
akredytacje, całodobowe zabezpieczenie diagno−
styczne, liczbę poszczególnych zabiegów kardio−
chirurgicznych, zespoły interdyscyplinarne i czas
oczekiwania na operacje.

enterologiczne”. Jej organizatorem był Oddział
Krakowski Polskiego Towarzystwa Gastroente−
rologii oraz Katedra Gastroenterologii, Hepato−
logii i Chorób Zakaźnych Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego kierowana przez
prof. Tomasza Macha.
W trakcie Konferencji poruszano najbardziej
aktualne tematy dotyczące patogenezy i leczenia
chorób żołądka, jelita grubego i wątroby, a także
postępów w rozpoznawaniu chorób przewodu
pokarmowego.

Nowatorska metoda walki
z rakiem ga³ki ocznej

Kardiologia 2011

fot. J. Sawicz

18 lutego br. w Instytucie Fizyki Jądrowej
PAN w Krakowie zakończono pierwszą w Polsce
i w Europie Środkowej serię napromieniania gał−
ki ocznej z wykorzystaniem terapii protonowej.
Nowatorskiemu zabiegowi zostali poddani dwaj
pacjenci ze stwierdzonymi nowotworami gałki
ocznej.
Terapię przeprowadzono dzięki zawartej już
wcześniej umowie o współpracy pomiędzy Insty−
tutem Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie a Szpi−
talem Uniwersyteckim, przewidującej uruchomie−
nie pierwszej w Polsce Pracowni Radioterapii
Protonowej.
Dzięki temu pacjenci z nowotworami gałki
ocznej leczeni w Oddziale Klinicznym Kliniki
Okulistyki i Onkologii Okulistycznej Szpitala
Uniwersyteckiego będą poddani nowatorskiej
terapii wykorzystującej promieniowanie proto−
nowe z wykorzystaniem cyklotronu zlokalizo−
wanego na terenie Instytutu Fizyki Jądrowej
PAN.

22 stycznia br. tradycyjnie w hotelu Park
Inn w Krakowie odbyło się coroczne sympozjum
naukowo−szkoleniowe „Kardiologia 2011 – inter−
dyscyplinarnie”. Tematyka spotkania była rozle−
gła: od najnowszych doniesień kardiologicznych,
które przedstawił prof. Grzegorz Opolski, przez
omówienie najnowszych leków (prof. Krzysztof
J. Filipiak), po dwie obszerne sesje poświęcone
nowym wytycznym Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego oraz wczesnym interwencjom
w chorobach układu sercowo−naczyniowego.
Sympozjum, którego organizatorem był prof.
Piotr Podolec, podobnie jak w poprzednim roku,
zgromadziło ponad 500 uczestników z całego kraju.

III Krakowskie Dni
Hepato-Gastroenterologiczne

Bank tkanek w Szpitalu Jana Paw³a II
fot. F. Ratkowski
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W dniach 4−5 marca br. odbyła się w Au−
ditorium Maximum UJ konferencja naukowo−
szkoleniowa „III Krakowskie Dni Hepato−Gastro−

Pracownia Konserwacji Głębokiego Mro−
żenia Tkanek z Bankiem Homogennych Zastawek
Serca spełnia już wszystkie wymogi stawiane
przez Unię Europejską tzw. bankom tkanek.
W grudniu 2010 zakończył się tu trwający dwa
miesiące remont, wykonany kosztem 1,3 mln zł
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ze środków Ministerstwa Zdrowia, w ramach Na−
rodowego programu rozwoju medycyny trans−
plantacyjnej „POLGRAFT”. To jeden z trzech
tego rodzaju ośrodków w Polsce.
O zaletach Banku posiadającego homografty
aortalne w różnych rozmiarach nie będziemy tu
pisać. Homografty płucne dla dzieci są tu wyda−
wane bieżąco. Niestety liczba dawców wciąż jest
zbyt mała.

Stanis³aw Stêpniewski wyró¿niony
Dyrektor Szpitala Dziecięcego im. św.
Ludwika w Krakowie, dr Stanisław Stępniewski
został wyróżniony w konkursie „Sukces Roku
w Ochronie Zdrowia 2010”.
Wyboru laureatów dokonała kapituła,
w skład której weszli m.in. byli ministrowie zdro−
wia oraz osobistości ze środowiska medycznego.
Doktor Stępniewski został doceniony przede
wszystkim za działania zmierzające do nadania
piętna nowoczesności obiektowi Szpitala Dzie−
cięcego im. Ludwika, najstarszego szpitala pedia−
trycznego w Polsce i jednego z trzech najstarszych
w Europie.
Redakcja dołącza się do gratulacji!

Maciej Mat³ok laureatem
nagrody im. prof. Marka Sycha
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie przy−
znało nagrody im. prof. Marka Sycha, byłego wie−
loletniego Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Kra−
kowskiego oraz rektora Akademii Medycznej, za
najlepsze prace doktorskie młodych lekarzy.
Laureatem nagrody został dr Maciej Matłok
z II Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ. Przyzna−
no również cztery wyróżnienia: dr dr Kajetanie
Foryciarz, Przemysławowi Miarce, Radosławowi
Pachowi i Katarzynie Stopyrze. Wszystkim wy−
różnionym serdecznie gratulujemy!

Presti¿owy kurs
W dniach od 14 do 15 stycznia br. w Kra−
kowie miała miejsce kolejna edycja prestiżowe−
go kursu trzech Uniwersytetów Medycznych:
Karolinska w Sztokholmie, Cagliari (na Sardy−
nii) i Collegium Medicum UJ w ramach dorocz−

nego kursu dla studentów „Medical Development
in Europe” współorganizowanych od 3 lat przez
Wydział Lekarski UJ.
W kursie uczestniczyły grupy studentów
z każdego z trzech ww. uniwersytetów w cyklu
zajęć teoretycznych i praktycznych obejmujących
najbardziej aktualne problemy przedklinicznej
i klinicznej medycyny. Zajęcia ze strony CM UJ
prowadziły: Klinika Chirurgii Serca, Naczyń
i Transplantologii, Klinika Chorób Metabolicz−
nych oraz Klinika Pediatrii, Gastroenterologii
i Żywienia.

Stomia – cena ¿ycia
15 marca br. w sali konferencyjnej Okrę−
gowej Izby Lekarskiej w Krakowie odbyła się
konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Sto−
mijnego POL−ILKO z udziałem prof. Krzysztofa
Bieleckiego z Kliniki Chirurgii Ogólnej Centrum
Medycznego Kształcenia Podyplomowego
w Warszawie, Andrzeja Piwowarskiego (prezesa
Towarzystwa), Anny Bielskiej (wiceprezes), dr.
Jerzego Friedigera oraz pacjentów i dziennikarzy.
Początkowo spotkanie miało mieć charakter
nie tylko naukowy, lecz przede wszystkim inter−
wencyjny w związku z nowym zarządzeniem
MOW NFZ z 17 stycznia dot. konieczności wy−
pełniania wniosków o refundację sprzętu stomij−
nego raz na miesiąc. W przypadku chorych ze sto−
mią byłoby to bardzo uciążliwe.
Na szczęście, w ostatniej chwili NFZ zmienił
zdanie i zamieścił 14 marca br. na swoich stro−
nach internetowych komunikat, iż środki stomij−
ne jednak będą mogły być wypisywane i realizo−
wane na okres 3 miesięcy. Komu miało służyć to
całe zamieszanie? – nie wiadomo.

Doktor Dariusz Sobieraj
wiceprzewodnicz¹cym
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Miło jest nam poinformować, że od listopa−
da 2010 r. członek Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie, lek. med. Dariusz Sobieraj pełni funk−
cję wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa
Podkarpackiego oraz członka Komisji Ochrony
Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej.
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Urodzony 3 grudnia 1962 r. w Ćmielowie
w woj. świętokrzyskim. Lekarz, specjalista z za−
kresu urologii oraz organizacji i ochrony zdrowia.
Od 1998 r. Ordynator Oddziału Urologii
w Wojewódzkim Szpitalu im. Jana Pawła II
w Krośnie. Aktywny członek wielu towarzystw
medycznych krajowych i zagranicznych m.in.:
Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Europej−
skiego Towarzystwa Urologicznego (EUA), Ame−
rykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA).
W 2008 r. powołany na stanowisko Woje−
wódzkiego Konsultanta ds. Urologii. Radny Rady
Powiatu Krośnieńskiego trzech kadencji, w latach
1998−2002 i 2006−2010 wiceprzewodniczący
Rady.
Od listopada 2010 roku Radny Sejmiku Wo−
jewództwa Podkarpackiego: wiceprzewodniczą−
cy Sejmiku, przewodniczący Komisji Współpra−
cy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, aktywny
członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Pro−
rodzinnej i Społecznej.
Gratulujemy i liczymy na dobrą współpracę.

Nowy dyrektor Biura Izby
Marcin Gocman, lat 32, urodzony w Kra−
kowie, absolwent Akademii Ekonomicznej
(2002), na kierunku „przedsiębiorczość i innowa−
cje” został od 15 marca br. dyrektorem Biura Izby
(na okres próbny 3 miesięcy). W doświadczeniu
młodego menedżera mieści się prowadzenie wła−
snej działalności gospodarczej oraz zarządzanie
nieruchomościami, które to kwalifikacje (potwier−
dzone dyplomem) wzbudziły szczególne zainte−
resowanie kierownictwa Izby, na którym spoczę−
ła od niedawna odpowiedzialność za nasz odzy−
skany częściowo majątek w postaci kamienicy
przy u. Krupniczej 11a.

„Fakt” przeprosi lekarzy
20 stycznia br. warszawski Sąd Okręgo−
wy wydał wyrok w procesie o ochronę dóbr oso−
bistych, który siedmiu lekarzy wytoczyło wydaw−
cy „Faktu”. Jak niektórzy pamiętają, pismo opu−
blikowało przed czterema laty na całą stronę ka−
lumni nt pracy lekarzy−pediatrów, określając ich
mianem „terrorystów.” Teraz, decyzją Sądu ta−

bloid ma przeznaczyć całą kolumnę na przeprosi−
ny pediatrów. Żaden z przedstawicieli przegranej
spółki Axel Springer Polska nie pojawił się w są−
dzie. Wyrok nie jest prawomocny.
Z punktu widzenia normalnego człowieka
rzecz ma charakter kuriozalny. Oto przeszło 4 lata
trzeba czekać, by brukowiec „odszczekał” pomó−
wienia. Natomiast z punktu widzenia normalne−
go lekarza wszystko jest zrozumiałe w świetle
faktu, że koncern Axel Spriner Polska stał się
wydawcą organu NIL „Gazeta Lekarska”.

Janosikowa „bis”!
Kiedyś w imię porządku powieszono za
„poślednie ziebro” Janosika, a nie tak dawno udrę−
czono oskarżeniem NFZ o wyłudzenie pieniędzy
i procesem dr Ilonę Rosiak−Konieczną za wysta−
wienie 2000 bezpłatnych recept dla bezdomnych.
Na szczęście sąd sprawę umorzył biorąc pod uwa−
gę humanitarne motywy postępowania lekarki.
Nie minęło wiele miesięcy, a ujawniono ko−
lejnego Janosika czyli wielce zasłużonego chirur−
ga Wiktora Krzyżanowskiego, niegdyś żołnierza
Ruchu Oporu we Francji (Legia Honorowa),
potem ofiarę różnych katowni gestapo, więźnia
Buchenwaldu (trwale tam okaleczonego w wyni−
ku tortur), wreszcie chirurga w Szpitalu Uniwer−
syteckim, gdzie przepracował 59 lat (częściowo
w ramach wolontariatu). Otóż Doktor wystawił
1222 recepty na darmowe leki byłym więźniom
obozów koncentracyjnych, narażając NFZ na stra−
tę 86 tys. zł (wg wyliczeń Funduszu).
Rozumiemy stanowisko NFZ, który stoi na
straży publicznych pieniędzy. Rozumiemy też le−
karzy których szlachetne intencje prowadzą do
łamania prawa.
Sąd nie ma zatem łatwego zadania. Nawet ra−
cje etyczne są po obu stronach, tak więc każdy
wyrok będzie zły. Nie zazdrościmy, bo łatwo się
potknąć, nawet w „uzasadnieniu”. Najlepiej by−
łoby, żeby po obu stronach więcej było rozumu,
a mniej emocji.
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Nowy rok 2011 rozpoczął się od dramatycznych napięć na tle kontraktowania
świadczeń przez NFZ. Alarmowali lekarze, że pozbawia się ich źródeł utrzymania
(mowa o NZOZ-ach i praktykach indywidualnych), skarżyli się pacjenci, że stracili
kontakt ze swoim lekarzem i kolejkę do specjalisty, alarmowały media. Izba nie
pozostała obojętna. Nasze radykalne „Oświadczenie” z 26 stycznia br, liczne wcześniejsze stanowiska i apele przesłane do kancelarii Sejmu, Senatu, rządu, na ręce
posłów Małopolski, radnych Sejmiku i Miasta Krakowa, wreszcie władz NFZ poniekąd poruszyły adresatów. Kontrakty zostały zweryfikowane. Ale przecież wciąż jako
samorząd nie jesteśmy wyposażeni w odpowiednie instrumenty legislacyjne. Wciąż
spycha się nas na margines, przeprowadza zmiany bez akceptacji i opinii środowiska lekarskiego, a potem wyraża opinie, że znów się nie udało…
Protest Rady Miasta Krakowa

KALENDARIUM
PREZESA
od 16 stycznia do 15 marca 2011

Także Rada Miasta Krakowa zebrała się na
nadzwyczajnym posiedzeniu poświęconym kontraktowaniu świadczeń i wystosowała do władz
Funduszu i Ministerstwa Zdrowia stanowczy protest. Głos zabierali w naszym imieniu m.in. wiceprezesi ORL: dr Jerzy Friediger (radny) i dr Robert Stępień. Uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej
z 26 stycznia br. (drukowana za moim Kalendarium) wyraża – jak się wydaje – wszystkie zastrzeżenia środowiska do charakteru i metodologii kontraktowania świadczeń.
(20 stycznia – Rada M. Krakowa)

Sejmik Wojewódzki
kontestuje kontrakty NFZ
Horror, który urządził świadczeniodawcom
na przełomie 2010/2011 roku Małopolski Oddział NFZ sprawił, że na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się Sejmik Województwa Małopolskiego. Przytoczyłem tam publicznie fragmenty
„Stanowiska Konsultantów Wojewódzkich” z dn.
10 stycznia br. „w sprawie skutków postępowań
konkursowych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Małopolski”. Bo
któż w końcu bardziej kompetentnie niż specjaliści może się wyrażać na powyższy temat. Konsultanci podali dziesiątki drastycznych niekiedy
przykładów błędnych decyzji. Imiennie podpisali się pod swoim stanowiskiem, z którym w całości można zapoznać się na stronie internetowej
izby pod zakładką: Artykuły i informacje – Kontrakty 2011.
(19 stycznia – Sejmik Woj. Małopolskiego)

Ochrona zdrowia
na Forum w Krynicy
Udział w spotkaniach Rady Programowej Forum Ochrony Zdrowia powołanej przy Forum
Ekonomicznym w Krynicy. Zgodnie z zamierzeniami organizatorów ochrona zdrowia ma stanowić istotny segment krynickiego Forum. Osobiście zaproponowałem, by wiodącym tematem
najbliższego Forum była próba odpowiedzi na
pytanie: „Ile Państwa i ile Rynku w Ochronie Zdrowia!” Propozycja została entuzjastycznie przyjęta.
(27 stycznia, Warszawa – Min. Zdrowia)

Małopolska przyjęła program
pilotażowy
Przy okazji Konwentu prezesów ORL i posiedzenia NRL – spotkanie z dyrektorem Centrum
Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia
p. Leszkiem Sikorskim. Podczas tego spotkania
omówiono zasady pilotażu w skali kraju idei pro-
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totypu Internetowego Konta Pacjenta, którego
podjęła się Okręgowa Izba Lekarska na terenie
Krakowa. Jest to przedsięwzięcie wysoce innowacyjne, wnoszące swoistą rewolucję w system
dokumentowania na indywidualnym koncie przebiegu opieki nad pacjentem chorym na cukrzycę. W wypadku powodzenia eksperymentu, który koordynować będzie prof. Maciej Małecki
z CM UJ zostanie on być może rozszerzony na
inne schorzenia. Nadto omówiono sprawę zmiany terminów wypełniania druków sprawozdawczych do MZ przez grupowe i indywidualne praktyki lekarskie, po myśli środowiska lekarskiego.
(3-4 lutego,
Centrum Systemów Informacyjnych, Warszawa)

Mecenat Izby
„Jesteśmy przeświadczeni o potrzebie wznowienia mecenatu środowiska lekarskiego, mającego w Krakowie przeszło stuletnią tradycję, nad
środowiskiem artystycznym. Wystawa krakowskiej (z wykształcenia) lekarki, a zarazem uznanej włoskiej malarki Aśki Mendys-Gatti w siedzibie Izby jest tego dowodem…”

Powiedziałem m.in. „Zrządzeniem losu przyszło mi być, jako chirurgowi, gospodarzem spotkania, podczas którego podpisywane jest porozumienie organizacji reprezentujących stomatologów. Ale to nie po raz pierwszy stomatolodzy
jako pierwsi torują drogę nowym porozumieniom. Pierwsi natomiast dostrzegli, że nie dzielą
nas już granice, że nie ma szlabanów. Ufam, że
analogiczne porozumienie korporacji lekarskich
jest w zasięgu ręki…”
(4 marca, Kraków)

Nieudany konkurs
Posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. M.in. przyjęto informację, iż spośród 17
nadesłanych na konkurs architektoniczny prac
dotyczących zagospodarowania obiektu przy
ul. Krupniczej 11 a, ani jedna nie spełnia oczekiwań zleceniodawców.
(9 marca, Kraków – posiedzenie ORL)

Nowi konsultanci

Kierownictwo Małopolskiego Oddziału NFZ,
na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego
u Wojewody Małopolskiego p. Stanisława Kracika, zapewniło że dostępność usług medycznych
w Małopolsce jest właściwa, a popełnione drobne uchybienia w procesie kontraktowania zostały usunięte. „Zapewnienia” Funduszu były tak
czasochłonne, że na dyskusję – praktycznie –
brakło czasu.

Spotkanie z kandydatami na konsultantów
wojewódzkich przedstawionymi przez Wojewodę Małopolskiego Izbie do zaopiniowania,
w następujących dziedzinach medycyny: dr hab.
Alicja Hubalewska-Dydejczyk (medycyna nuklearna), dr n. med. Joanna Szyper-Szczurowska
(ortodoncja), prof. Maciej Małecki (diabetologia),
dr hab. Dorota Pach (endokrynologia), dr hab.
Jerzy Tomik (audiologia i foniatria), dr hab. Przemysław Tomasik (diagnostyka laboratoryjna),
dr n. med. Piotr Hydzik (toksykologia).
To było nie tylko miłe spotkanie, ale i głęboko celowe. Zapowiada bowiem nowy, lepszy rodzaj współpracy samorządu z konsultantami.
Dziękuję za przybycie.

(22 lutego, Kraków
– Komisja Dialogu Społecznego)

(14 marca, Kraków
– siedziba Okręgowej Izby Lekarskiej)

(18 lutego, Kraków
– wernisaż prac A. Mendys-Gatti)

Komisja Dialogu Społecznego

Umowa z Izbami Dentystycznymi
Czech i Słowacji
Podpisanie międzynarodowej umowy
o współpracy między Czeską Izbą Stomatologiczną, Słowacką Izbą Dentystyczną oraz Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie. Gospodarzem
uroczystości był Wojewoda Małopolski.

A ponieważ do Świąt Wielkanocnych nie
ukaże się już żadne wydanie „Galicyjskiej
Gazety Lekarskiej” pozwólcie Państwo, że
na koniec złożę jak najlepsze życzenia
smacznego jajka, opromienionego – ufam
– blaskami wytęsknionej wiosny.
Andrzej Matyja
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Oœwiadczenie
Okrêgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, ¿e kontraktacja œwiadczeñ medycznych na 2011
rok przeprowadzona przez Ma³opolski Oddzia³ Narodowego Funduszu Zdrowia zosta³a dokonana:
– arbitralnie, autokratycznie, z wielokrotnym naruszeniem prawa i ¿enuj¹c¹ niekiedy niekompetencj¹,
– ¿e przyczyni³a siê do destrukcji systemu ochrony zdrowia tak w mieœcie jak i w regionie, naruszaj¹c bezpieczeñstwo
zdrowotne tysiêcy pacjentów poprzez przerwanie ci¹g³oœci i dostêpnoœci leczenia,
– ¿e wprowadzi³a destabilizacjê organizacyjn¹ i finansow¹ placówek ochrony zdrowia o znacz¹cej pozycji i randze,
wszczynaj¹c proces nieuchronnego bankructwa wielu cenionych i dobrze funkcjonuj¹cych poradni.
Ca³kowite zlekcewa¿enie stanowisk i opinii przedstawicielstw organizacji zawodowych ochrony zdrowia,
z Okrêgow¹ Izb¹ Lekarsk¹ oraz konsultantami wojewódzkimi na czele jest niew¹tpliwie pora¿k¹ œrodowiska
medycznego. Jego przedstawiciele zostali po prostu zmarginalizowani i pozostaje tylko czekaæ, a¿ urzêdnicy NFZ
przywdziej¹ kitle i przyst¹pi¹ do leczenia pacjentów.
Znacznie jednak powa¿niejsze wydaje siê zlekcewa¿enie uchwa³ protestacyjnych Sejmiku Województwa Ma³opolskiego, Rady Miasta Krakowa, Wojewody Ma³opolskiego, a wiêc organów powo³anych do kreowania polityki
zdrowotnej, które postawiono na przegranej pozycji. Arogancja w³adzy siêgnê³a niespotykanej skali, stanêliœmy
w obliczu kryzysu demokracji. Dowodem – zlekcewa¿enie tak¿e sygna³ów medialnych i wypowiedzi wielu autorytetów medycznych.
Czy taki stan rzeczy mo¿e byæ przez opiniê publiczn¹ akceptowany? Czy organy w³adzy zdolne s¹ do wype³niania swojej konstytucyjnej roli? Pozostawiamy te pytania bez odpowiedzi.
Okrêgowa Rada Lekarska wzywa w³adze regionu, pos³ów i radnych Ma³opolski, media i organizacje spo³eczne do stworzenia wspólnego frontu protestu. Kontrakty musz¹ byæ zweryfikowane, a w³adze Funduszu (tak regionalne jak centralne) winny ponieœæ odpowiedzialnoœæ za wprowadzony ba³agan.
Kraków, 26 stycznia 2011 roku

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
dr hab. Andrzej Matyja

SEKRETARZ ORL

Smutna wiosna!!!
Gorący okres przygotowań do kolejnego
(XXVIII) Zjazdu OIL w Krakowie został przerwany
smutną wiadomością o śmierci Doktora Jana Kowalczyka, Kolegi, Lekarza wielce zasłużonego
w tworzeniu Odrodzonych Izb Lekarskich, Człowieka Prawego, Życzliwego innym, zarówno pacjentom jak i lekarzom. Oby tam po drugiej stronie zaznał spokoju i ukojenia, którego brak tutaj
wynikał z rozlicznych zajęć zarówno zawodowych
jak i społecznych. Janku będziemy pamiętać i wracać do Twojej mądrości! I do sprawiedliwych, rzetelnych ocen, i rozwiązań, których byłeś autorem!
Kolejny Zjazd OIL w Krakowie odbędzie się
2 kwietnia br. w hotelu „Novum” w Niepołomi-

cach. Liczę na niezawodne przybycie Delegatów
VI kadencji, ze swojej strony obiecuję dołożyć
wszelkich starań, by obrady i oprawa Zjazdu spełniły Wasze oczekiwania!
Kontynuujemy prace organizacyjne związane
z planowaną przebudową naszej siedziby (konkurs architektoniczny na projekt, dalsze kroki
prawne mające na celu odzyskanie także oficyny). Ponieważ całkowite zakończenie tego przedsięwzięcia może nastąpić przy końcu obecnej kadencji, przewidujemy wykorzystanie wolnych pomieszczeń, zwłaszcza zwolnionego mieszkania na
parterze (pow. 170 m2) na organizację wystaw
prac Kolegów Lekarzy: fotograficznych, malar-
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skich, prezentację zbiorów w ramach uprawianego hobby, itp. Oczekuję propozycji takich wystaw
choćby od zaraz!
Biuro OIL w Krakowie ma nowego dyrektora
p. Marcina Gocmana. Bardzo się cieszę i życzę
powodzenia!
Z przyjemnością informuję , że nasz Kolega
lekarz dentysta Andrzej Bobula zdobył brązowy
medal na Mistrzostwach Świata Lekarzy w Narciarstwie Biegowym na dystansie (sic!) 50 km stylem klasycznym. Mamy zatem izbową „męską
odmianę” Justyny Kowalczyk. Wielkie gratulacje!
Kontynuując wątek sportowy dziękuję Koledze Bartoszowi Hełmeckiemu za organizację (luty
2011) Mistrzostw Polski w Narciarstwie Alpejskimw Jurgowie oraz tradycyjnie, jak co roku doktorostwu Izie i Maćkowi Jachymiakom za kolejne
już (9-12 marca) VI Zimowe Igrzyska Lekarskie!
W najbliższy piątek (18 marca) udajemy się
razem z wiceprezesem Jerzym Friedigerem do

Zuberca na Słowację, na robocze spotkanie
z władzami Słowackiej Izby Lekarskiej celem omówienia praktycznej realizacji podpisanego niedawno wzajemnego porozumienia o współpracy naszych Izb (ratyfikowanej również przez Czeską Izbę
Lekarską).
I na koniec bardzo przyjemna i miła wiadomość: Wójt Gminy Szczurowa przesłał na moje
ręce (pod adresem OIL w Krakowie) zaproszenie
na specjalny koncert dedykowany tym wszystkim,
którzy nieśli pomoc w ciężkiej próbie, jaką była
ubiegłoroczna powódź! Pomogliśmy, bo wymagała tego sytuacja. Cieszymy się, że to dostrzeżono. W tym miejscu jeszcze raz dziękuję Wszystkim, którzy odpowiedzieli na Apel o udział w zbiórce na rzecz powodzian (maj, czerwiec 2010).
Pozdrawiam
Sekretarz ORL
Dr Jacek Tętnowski

WYWIADY

Walczymy z chorob¹, a nie ze œmierci¹
Rozmowa z dr. hab. Krzysztofem Krzemienieckim, kierownikiem Oddziału
Klinicznego Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
konsultantem wojewódzkim w dziedzinie onkologii
Stefan Ciepły: Leczy Pan przez telefon, jak
można by wnosić z przerwanej naszym wej−
ściem rozmowy z pacjentem?
Krzysztof Krzemieniecki: Mamy wiele ta−
kich form leczenia przyjaznych pacjentowi, któ−
re naprawdę nie wymagają pobytu w szpitalu,
ponieważ są dość proste. Musieliśmy jedynie
wprowadzić pewne zmiany, m.in. żeby był tele−
fon pod ręką, na który pacjent może zawsze za−
dzwonić, wyjaśnić sobie jakieś wątpliwości, roz−
proszyć lęki. Wiąże się z tym także przyczyna eko−
nomiczna, tzn. leczenie szpitalne jest potwornie
drogie i systemów społecznych nie tylko w Pol−
sce, ale i na świecie nie stać, żeby wszystkich ho−
spitalizować. Proszę zważyć na liczby. W naszym
kraju, co cztery minuty, ktoś dowiaduje się, że

ma raka. To jest dobrze ponad sto trzydzieści ty−
sięcy zachorowań rocznie. Każdemu z tych ludzi
trzeba stworzyć szansę konsultacji, jeśli to moż−
liwe, wystarczająco wcześnie, by choroba była do
leczenia. Ci chorzy nie pomieszczą się nigdy
w systemie hospitalizacji, połączonej z wielomie−
sięcznym leczeniem.
Jeżeli stosujemy radioterapię, to na całym
świecie koledzy starają się budować hotele dla
pacjentów, którzy nie mieszkają w danym mie−
ście, gdzie są urządzenia. Bo owe urządzenia są
bardzo drogie i leczenie onkologiczne z natury
rzeczy jest scentralizowane. W Polsce ta koncep−
cja nie jest rozwinięta, więc wielu chorych, krót−
ko mówiąc, mieszka w szpitalu. Natomiast w in−
nych formach terapii, takich jak chemioterapia czy
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terapie molekularne pobyty są krótkie, zwykle
trwające dwa do trzech dni, podczas których cho−
ry poddawany jest intensywnemu leczeniu.
Panie Doktorze, zacznijmy może naszą roz−
mowę od pytania, czy grozi nam, że choroby
nowotworowe wysuną się wkrótce przed cho−
roby układu sercowego, jako główna przyczy−
na zgonów?
– Rzeczywiście niebezpiecznie zbliżamy się
do tej sytuacji. Myślę, że jest to kwestia najbliż−
szych kilku lat i faktycznie wyjdziemy na pierw−
sze miejsce w tych statystykach.
Może jednak owe sto trzydzieści tysięcy za−
chorowań jest rezultatem lepszej diagnostyki,
a nie konsekwencją dynamicznego rozwoju
raka?
– Na te wskaźniki składa się kilka elementów.
Po pierwsze, rzeczywiście lepiej diagnozujemy
i lepiej znamy przyczynę śmierci, która dawniej,
gdy ktoś umierał, często pozostawała nieznana.
Po drugie, mamy więcej kancerogenów w środo−
wisku, szczególnie w powietrzu i wodzie. To za−
grożenie rośnie. A po trzecie, nowotwory dotyczą
głównie osób starszych, w większości powyżej
sześćdziesiątego piątego roku życia. Nasi senio−
rzy dożywają po prostu takiego okresu, kiedy
ujawniają się kliniczne nowotwory.
Zjawisko jest porównywalne ze statystyka−
mi w innych krajach?
– W Europie, jeśli chodzi o zapadalność na
nowotwory, to są one zbliżone. Natomiast, czym
innym jest wpływ czynników środowiskowych.

Polska przoduje, jeśli chodzi np. o palenie papie−
rosów. I mamy tu bardzo ciekawe zjawisko, oto
spada nam ilość zachorowań na raka płuc u męż−
czyzn, natomiast nieustająco rośnie krzywa za−
chorowań na ten nowotwór u kobiet. Zaczynamy
zbierać żniwo mody na palenie wśród kobiet, która
panowała przed dwudziestu laty. Niestety nadal
wyróżniamy się w Europie pod tym względem,
sprzedaż tytoniu jest wciąż bardzo wysoka. Tym−
czasem w większości krajów europejskich spadek
zachorowalności na raka płuc, związany jest z obni−
żeniem ilości palenia. Natomiast młodsze pokole−
nie mężczyzn poszło, że się tak wyrażę „w sport”,
zdrowy styl życia, siłownie, uprawianie joggingu,
którym to zachowaniom palenie nie towarzyszy.
A jak wygląda wyleczalność w ujęciu pro−
porcjonalnym lub na tle innych państw?
– Jest takie pojęcie „czujność onkologiczna”
mieszczące się w kręgu profilaktyki. Eksperci,
w tym wypadku onkolodzy, powinni mieć więcej
czasu na zajmowanie się wyrabianiem dobrych
nawyków. U nas jest to niemożliwe, bo w Polsce
mamy zaledwie czterystu onkologów, co w po−
równaniu z innymi specjalnościami czyni z nas
niewielką grupę zawodową. Tymczasem, proszę
wziąć pod uwagę, że obok tych stu trzydziestu
tysięcy nowych zachorowań na rok, mamy cho−
rych już rozpoznanych z poprzednich lat. Powin−
niśmy zatem kształcić młodych specjalistów.
Rozumiem że są jakieś przeszkody. Mło−
dzież się nie garnie? Brak miejsc rezydenckich?
– Tak. Myślę, że przez wiele lat raczej nieza−
dawalające wyniki leczenia oraz taki bardzo pa−
liatywny charakter tej medycyny spowodował, że
mieliśmy rzeczywiście mały napływ nowych le−
karzy. Obecnie radioterapia stała się szalenie no−
woczesną dyscypliną, w pełni skomputeryzowaną,
używającą wszystkich najnowszych technik, któ−
re są dostępne na świecie. Również onkologia kli−
niczna sięga teraz do biologii molekularnej.
I to pociąga za sobą większe zainteresowanie mło−
dzieży. Natomiast, żeby nadrobić ten brak spe−
cjalistów, potrzeba czasu, pewnie dziesięciu
a może dwudziestu lat.
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A w kierowanej przez Pana Klinice?
– Mamy ośmiu rezydentów, do niedawna mie−
liśmy czwórkę, ale udało się ich ilość podwoić.
Na pewno stoi przed nami problem migracji...
Panie Doktorze, w dostępnych statystykach
zachorowań, u mężczyzn na plan pierwszy wy−
suwa się rak płuca, potem żołądka, jelita gru−
bego, a u kobiet rak sutka, płuc...
– Rzeczywiście u kobiet również zaczyna się
wysuwać na plan pierwszy rak płuca. Ale żeby
wczesne wykrycie przyniosło spadek umieralno−
ści w danym kraju, to trzeba objąć stosownymi
działaniami aż 70% populacji, czego niestety
w Polsce nie ma.
Wciąż słyszę alarmujące sygnały o staty−
stykach zachorowań wśród kobiet, potem
czytam o rozmaitych akcjach dobrej woli
wielu szpitali, podczas gdy rzecz aż się prosi
o obowiązkowe badania populacji. Nie mam
racji?
– Polacy są specyficznym narodem. Bardzo
dbają o swoje samochody, polerują je, czyszczą.
Dbają też o zwierzęta. Jak ktoś zobaczy jakieś
zwierzątko porzucone, to wszyscy płaczą w tele−
wizji. Ale ci sami ludzie, którzy tyle zapału, ener−
gii i pieniędzy przeznaczają na swojego kotka czy
pieska, na siebie wydają niewiele. Jeśli Pan zapy−
ta swoich przyjaciół, kiedy zrobili sobie jakieś
badania profilaktyczne, zapadnie cisza. Myślę, że
to tkwi w naszej świadomości. Kiedy kilka lat
temu podróżowałem w Nowym Jorku metrem,
spostrzegłem, że jeden z pasażerów zostawił ga−
zetę codzienną na siedzeniu. Ponieważ musiałem
przejechać długi kawałek drogi, sięgnąłem po nią
i na wewnętrznej stronie dostrzegłem ogromne
ogłoszenie, z tytułem: „Poznaj dziesięć objawów
ostrzegawczych raka!”
Tymczasem u nas są tacy ludzie, którzy nie
chodzą ulicą Garncarską, bo im się to źle kojarzy.
Ludzie mają kancerofobię. Nie będą czytać ulo−
tek, nie będą sięgać po gazetę, ani nie będą wcho−
dzić w Internecie na stronę chorób nowotworo−
wych. Natomiast, jeśli się ich zaatakuje niespo−
dziewanie, może tej gazety nie zamkną.

Panie Doktorze mamy 2011 rok, tymcza−
sem gdy otworzę Internet, to w odniesieniu do
chorób nowotworowych, zarówno polskie sta−
tystyki, jak WHO, dotyczą lat 1999−2001 naj−
dalej. Epidemiologia zaprzestała działalności?
– Mamy już dane za 2008 rok. Trzeba wejść
na stronę Instytutu Onkologii w Warszawie,
w zakładkę epidemiologiczną. Są tam informacje
o schorzeniach w grupach wiekowych, zachoro−
waniach w podziale na województwa, na powia−
ty. Także Instytut krakowski wydał część, która
dotyczy Małopolski. Niektóre dane są zaskakują−
ce. Np. powiat suski przoduje w umieralności
na niektóre nowotwory, a tatrzański w zacho−
rowalności na raka płuc, choć tam jest takie fan−
tastyczne powietrze. Ale też pali się najwięcej
papierosów.
Dane statystyczne są spóźnione, bo żeby je
sporządzić muszą być kompletne, a więc dotyczą−
ce nie tylko zachorowań, ale też zdrowej popula−
cji. Zbierają je urzędy, poprzez tak zwane karty
rejestracji nowotworów. To musi potrwać.
A jak wygląda nasza baza lecznicza w Ma−
łopolsce?
– Pan wie, że Unia Europejska mówi, jakie
mają być ogórki, pomidory i tak dalej, więc oni
też starają się tę naszą rzeczywistość medyczną
jakoś oszacować. Gdyby brać pod uwagę norma−
tywne nasycenie ilością onkologów, jakie propo−
nuje Unia Europejska, to brakuje nam w woje−
wództwie około dwudziestu onkologów. Aktual−
nie jest nas prawie czterdziestu, a więc brakuje
jedna trzecia. Natomiast w kwestii łóżek, to
uwzględniając powikłania po chorobie nowotwo−
rowej, przydałoby się dodatkowe dwadzieścia czy
trzydzieści łóżek.
Mówiąc szczerze, ten tłum zalegający par−
ter Instytutu przy Garncarskiej budzi wręcz
grozę...
– Myślę, że w pewnym sensie jest to uzależ−
nione od organizacji pracy. Jak Pan widzi, mój
korytarz jest prawie pusty, natomiast konsultuje−
my miesięcznie sześciuset chorych i poddajemy
około ośmiuset chorych zabiegom chemioterapii.
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U nas chorzy przychodzą na konkretne godziny,
są umawiani jak kobiety do fryzjera. Niektórzy
twierdzili, że to się nie uda. Na początku faktycz−
nie było kilku chorych, którzy chcieli tu koczo−
wać od rana. Ale nad tym można zapanować. Jest
tutaj linia telefoniczna rejestrująca chorych. I cho−
ry wie, że ma przyjść np. 5 maja o godzinie 12.00.
Czasami oczywiście jest poślizg, musi trochę po−
czekać. Ale w ciągu godziny jest załatwiony.
I jakby wszystko się da zrobić.
W chwili obecnej średni termin konsultacji
w naszym województwie, gdy ktoś po raz pierw−
szy zamierza przyjść do onkologa, wynosi cztery
dni. To nie jest tak źle. Realne terminy leczenia
zależą od jego charakteru. Na radioterapię czeka
się trzy do czterech tygodni. Na chemioterapię od
dziesięciu dni, do trzech tygodni. Podobne termi−
ny są też w Europie Zachodniej.
Natomiast, różne fantastyczne dane amerykań−
skie pochodzą od bardzo zamożnej populacji,
wysoko ubezpieczonej. Bo tam jest dwadzieścia
kilka instytutów onkologii o wiodącym charakte−
rze. Od amerykańskich przyjaciół onkologów,
którzy pracują w lokalnych szpitalach, wiemy jed−
nak, co tam się dzieje. Wiemy, że czarnoskóra
kobieta ma o 14% mniejsze szanse na wyleczenie
raka piersi. Słyszymy, że wyleczalność nowotwo−
rów w Ameryce przekroczyła 60%. Tylko że to
dotyczy dobranej populacji. Generalnie wyle−
czalność nowotworów w Polsce, biorąc pod
uwagę wszystkie miejsca, gdzie chorzy się
leczą, nie przekracza 30%, a nawet w niektó−
rych nowotworach jest niższa. Jest więc wiele
do zrobienia.
Jesteśmy pod taką międzynarodową kuratelą,
która nosi nazwę Karolinska Instytut, prowadzącą
bardzo rzetelne porównania wyleczalności z in−
nymi krajami. W raporcie tegoż Instytutu dużo
się zmieniło na naszą korzyść choć wciąż musi−
my gonić Europę i Amerykę. W kwietniu odbę−
dzie się duża konferencja w Krakowie, na którą
zaprosiliśmy dwanaście gwiazd onkologii świa−
towej ze Stanów i Europy. Chcemy, żeby oni nam
powiedzieli, jak radzą sobie z wysokimi cenami
leków, co robią, by ograniczyć kolejki, w jaki
sposób radzą sobie z finansami.

A Pan jak ocenia nakłady finansowe NFZ?
– Gdyby popatrzeć okiem laika, to można po−
wiedzieć, że jest sporo krążących po systemie pie−
niędzy. A czy są one optymalnie wydawane? –
nie wiem. Cały czas brakuje zapowiadanej od
wielu lat referencyjności oddziałów. Każdy, kto
spełnia pewne minimum kryteriów, dostaje pie−
niądze. Moim zdaniem dostęp do pieniędzy pu−
blicznych powinien być uzależniony od jakości
usługi. Pamiętam, że mówiło się o podziale pla−
cówek na trzy stopnie referencyjności. W tym
trzecim byłaby duża swoboda finansowa i możli−
wość stosowania najnowszych terapii, pod nad−
zorem doświadczonych specjalistów. Przymiarki
były, spisywano różne cechy, którymi takie pla−
cówki winne się charakteryzować, ale nigdy tego
nie wprowadzono w życie.
Medycyna nie jest wolna od polityki, i myślę,
że czas także wprowadzić dobrowolne, prywatne
ubezpieczenia. Wtedy to pacjent, a nie minister
zdrowia czy NFZ zadecyduje, gdzie się będzie
leczył, u kogo, i czym.
Pan jako konsultant wojewódzki też jest
poniekąd instrumentem polityki...
– Oczywiście, jak najbardziej, zdaję sobie
z tego sprawę. Dlatego staram się codziennie rano,
jak idę do pracy, a chodzę piechotą, bo mieszkam
blisko, przypominać sobie moje ślubowanie, że
pacjent i jego dobro jest najważniejsze. A potem
dopiero zaczynam się martwić, co na ten temat
myśli pani minister czy ktoś inny.
Na sposób wykrywania nowotworów skła−
da się zwłaszcza system podstawowej opieki
zdrowotnej, nad którym teoretycznie sprawu−
je Pan nadzór...
Ja nie mogę nikogo zdyscyplinować. Nie mam
takiego narzędzia, abym na przykład mógł spo−
wodować, iż dany lekarz będzie musiał przejść
dodatkowy kurs, a do tego czasu będzie miał za−
wieszone prawo wykonywania zawodu. Konsul−
tant nie ma takich narzędzi w ogóle. Wszystko
się opiera o pewną dobrowolność. Wymaga się
jakoby gromadzenia punktów edukacyjnych od
lekarzy. O ile pamiętam minęło już półtora roku
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od chwili, gdy zostały zebrane, a ja nie słysza−
łem, żeby któryś z lekarzy, który ich nie uzbierał
poniósł jakieś konsekwencje z tego powodu. Czyli
całość akcji jest fikcją, prawda?
Niewystarczające uprawnienia konsultan−
tów to jedna sprawa. Drugą jest tzw. krótka
kołdra...
– Jeśli chodzi o Małopolskę, to otwarła się
pierwsza prywatna firma, która zajmuje się che−
mioterapią i dostała kontrakt. To jest poradnia
wielospecjalistyczna i ambulatoryjna, więc jeste−
śmy ciekawi, jak się ten eksperyment uda. Wszyst−
ko dzieje się ramach Funduszu, tyle że jest to nie−
publiczny ZOZ. Czekamy, jak się sprawdzi tam
onkologia.
U nas brak jest zazwyczaj mocnej ręki. My−
śmy w tym całym procesie przemian ustrojowych,
zachłyśnięci demokracją, zapomnieli, że pewne
rzeczy muszą być usystematyzowane. Muszą pod−
legać żelaznym rządom, zwłaszcza tam, gdzie od
efektu finansowego może zależeć ludzkie życie.
Instytut Onkologii w Warszawie wydaje dla pro−
wadzenia onkologii klinicznej co dwa, trzy lata
rekomendację. Często, jako konsultant jestem pro−
szony o jakieś dodatkowe opinie, czasami przez
Izbę Lekarską, czasami przez prokuratora. I oka−
zuje się, że wiele sytuacji niewłaściwych, to kla−
syczne szkolne błędy. Przerysowana demokracja
czasami wychodzi nam bokiem, przeradza się
w jakąś samowolę i bałaganiarstwo.
Pisząc ten tekst dla lekarzy, na co powinni−
śmy zwrócić uwagę?
– Myślę że zacznijmy od lekarzy rodzinnych,
bo to oni są na pierwszym froncie. Zwykle taka
praktyka lekarza rodzinnego obejmuje około dwa
czy dwa i pół tysiąca pacjentów. I ja staram się
im przypomnieć, że w ciągu roku kalendarzowe−
go mają szansę rozpoznać trzy do czterech nowo−
tworów. Ktoś powie, że to niewiele, ale od tego
na jakim etapie oni zauważą niebezpieczeństwo,
tak naprawdę zależy los tych ludzi. Ja nawet nie
oczekuję od lekarza rodzinnego diagnozy. Ocze−
kuję tylko, że gdy poweźmie podejrzenie choroby
nowotworowej, to odeśle chorego do specjalisty.

Chciałbym, żeby lekarze nie będący onkolo−
gami przestali myśleć magicznie: „Jak nie posta−
wię takiego rozpoznania, to nowotworu nie ma”.
My często widzimy wysiłek tych lekarzy podczas
bardzo charakterystycznych objawów choroby
nowotworowej, na przykład żołądka. Tymczasem
lekarze wykonują dziesiątki badań, szukają cho−
rób odzwierzęcych czy innych bardzo rzadkich
chorób, po to tylko, by nie postawić rozpoznania
– rak. W ich mentalności, jest to skazanie chore−
go na jakąś krótką ścieżkę bądź nawet na śmierć.
Nie można myśleć życzeniowo.
Po drugie, bardzo ważną rolą tych lekarzy jest
wspieranie pacjentów w różnych elementach de−
cyzyjnych. Chory przychodzi do onkologa wy−
straszony. Natomiast ze swoim lekarzem rodzin−
nym jest często w wieloletnim kontakcie, lepiej
go zna. Ważne więc, by ten lekarz silnie go mo−
tywował do podejmowania pozytywnych kroków
i służył wsparciem. By powiedział: „Proszę się
nie martwić o powikłania, ja pomogę, to dobry
ośrodek, gdzie Pan trafił”. Czasami bardzo
drobne informacje są choremu ogromnie po−
trzebne.
Jeśli dobrze rozumiem, opisując problemy
diagnostyczne lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej, wskazuje Pan na zjawisko rako−
fobii przeniesione na środowisko lekarskie...
– Dokładnie, bo lekarz jest przecież człowie−
kiem, przeżywa z pacjentem te same emocje.
W dodatku dużo więcej wie, zna często ponure
statystyki...
I boi się w imieniu pacjenta...
– Trochę tak, bo go nie chce stracić. Boi się
wszystkich konsekwencji. Boi się reakcji pacjen−
ta na tę rozmowę. Często nie umiemy z ludźmi
rozmawiać, nie mamy do tego cierpliwości lub
odwagi. Czasami jest tak, że chory na raka pozo−
staje osamotniony, ponieważ jego znajomi, przy−
jaciele nie dzwonią, nie odwiedzają go, bo nie
wiedzą, jak z nim rozmawiać. Zastanawiają się,
czy mają mu współczuć, czy udawać, że nie
wiedzą o chorobie, czy dostrzec perukę, czy może
wszystko przemilczeć. I mimo że chcielibyśmy
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z chorymi mieć kontakt, bo to nasi przyjaciele,
znajomi, to boimy się tej sytuacji.
I to się też przenosi na relację lekarza z pa−
cjentem. Pacjent znając lekarza, mając do niego
zaufanie, będzie mu zadawał wiele pytań. Lekarz
nie na wszystkie znajdzie odpowiedź. Myślę, że
to co Pan powiedział o rakofobii wśród lekarzy
jest bardzo trafne.
Panie Doktorze, oddział kliniczny to nie
katedra. Proszę mnie jeszcze zorientować w za−
kresie działań Pańskiej Kliniki?
– Jesteśmy fragmentem Katedry Onkologii,
a ja jestem ordynatorem Oddziału Klinicznego
Kliniki Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego.
Dydaktyka należy do Katedry, natomiast wszyst−
kie kliniczne aspekty, czyli leczenie chorych, ba−
dania kliniczne, badania naukowe spoczywają na
naszym Oddziale. W związku z czym realizuje−
my tu szereg badań. Część z nich opiera się o gran−
ty KBN, część pieniędzy pochodzi z programów
unijnych, kolejna część z badań sponsorowanych.
– A co ze światem? Uczestniczymy w ja−
kichś programach?
– 18 czerwca mam spotkanie w Amsterdamie,
które ma zintegrować europejską uniwersytecką
onkologię. Zamysł przewiduje powstanie sieci
onkologicznej, po to by migracja pacjentów była
sprawna, a chory wiedział, gdzie może się leczyć.
Bo na przykład ośrodek uniwersytecki w Mona−
chium specjalizuje się w metodzie X, ale mało
kto o tym wie. Jeśli będziemy w takiej sieci i przy−
padnie nam pacjent, który jest idealnym kandy−
datem do takiego leczenia, które jest akurat nie−
dostępne w Polsce, a dostępne w Austrii czy
w Monachium, to możemy tam skierować chore−
go bezpośrednio. Jak Pan zapewne słyszał w Kra−
kowie uruchomiono ośrodek leczenia czerniaka
gałki ocznej protonami. Takie leczenie jest moż−
liwe we Francji, możliwe w Niemczech, ale
w Austrii nie, na Węgrzech nie, na Białorusi nie.
W związku z tym przewidujemy, że wielu cho−
rych z tych krajów będzie się u nas leczyć. I jeśli
powstanie taka zintegrowana sieć tych instytucji
leczących onkologicznie, to wymiana informacji

stanie się dokładniejsza. Mam nadzieję, że
18 czerwca uda się taki dokument podpisać,
po czym nasza placówka wejdzie do sieci i obieg
informacji będzie dużo szybszy.
Panie Doktorze, proszę jeszcze na koniec
powiedzieć, jak Pan do onkologii trafił?
– To śmieszne, co powiem, ale sobie myślę,
że przez znak zodiaku, spod którego pochodzę.
Co prawda nie jestem uzależniony od Kabały, na−
tomiast widzę, że charakterystyka przypisana
„Bliźniętom” najwyraźniej mnie dotyczy. Szyb−
ko nudzi mnie jeden temat, nie umiem się skupić
na jednej rzeczy, a to u Bliźniąt dość charaktery−
styczne. Wiele rzeczy mnie interesuje jednocze−
śnie. Najpierw myślałem o internie, ale kiedy na
studiach chodziłem na wizyty do pacjentów za
profesorami interny i brałem udział w debatach
przy łóżku chorego typu: „Panie Kolego, daj mu
Pan ćwiartkę tabletki, nie może dajmy mu poło−
wę albo dajmy ćwiartkę co drugi dzień”, to do−
szedłem do wniosku, że nie odpowiada to mojej
psychice, mojemu usposobieniu, mojemu tempe−
ramentowi.
Kiedy kończyłem studia zaczęła się tak na−
prawdę rozwijać onkologia w Polsce, pojawiła się
radioterapia, nadeszły pierwsze doniesienia o ge−
netyce raka. I jakiegokolwiek tematu bym z tego
zakresu nie dotknął, to był on trochę inny od po−
przedniego, co nigdy mnie nie nudziło. Pomyśla−
łem, że może to jest taka dyscyplina wieloskład−
nikowa, która jest dla mnie. Zapisałem się na kół−
ko naukowe i ostatnie dwa lata studiów należa−
łem do niego na Wydziale, przy Instytucie Onko−
logii. I jakby z rozmachu udało się mi dostać etat
w Instytucie Onkologii. Innej dziedziny potem już
nie próbowałem, w tej znalazłem satysfakcję.
No wie Pan! Wcześniej wspomniał Pan
o 30 procentach wyleczeń w Polsce, a teraz
mówi Pan o satysfakcji...
– Myślę, że to zależy, jak się tę satysfakcję
pojmuje. Ja się już nauczyłem tego, że lekarz musi
być bardzo pokorny wobec natury. I że medycy−
na, że lekarze walczą z chorobami, a nie ze śmier−
cią. Ze śmiercią nie da się wygrać, można ją je−
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dynie przesunąć w czasie jakąś skuteczną formą
leczenia. Jeśli się zatem rozumie, że walczymy
z chorobą, a nie ze śmiercią, to sens naszego dzia−
łania może nie tylko polegać na pełnym wylecze−
niu, ale często na zwykłym wydłużeniu życia
i poprawie jego jakości. Jeśli się to chociaż tro−
chę uda, też się ma satysfakcję.
Najbardziej pamięta się trudne przypadki. Oto
na przykład nie zapomnę nigdy jednego z wybit−
nych profesorów uniwersyteckich, który gdy się
dowiedział, że ma nowotwór i to taki dość późno
rozpoznany, powiedział do mnie: „Panie Kolego,
ja mam świadomość końca, wszystko mam zała−
twione, pozostał mi tylko jeden mały problem.
Otóż piszę książkę, która jest podsumowaniem
całego mojego dorobku naukowego. I pozostało
mi jeszcze do napisania 160 stron. Wszystko,
o co Pana proszę, to żeby Pan tak prowadził moje
leczenie, bym pozostał świadomy intelektualnie
i mógł dopisać brakujące strony”. A ja go pytam
na to: „Ile Pan Profesor pisze dziennie stron?”
On mi na to odpowiada: „Różnie, zdarza mi się
dzień lenistwa. Bywa nawet i tak, że przez tydzień
nic nie napiszę. Ale potem potrafię napisać dzie−
sięć stron w tydzień”. Mówię mu na to: „Musimy
jednak mieć to pod kontrolą, jakoś uporządko−
wać”. A On: „Ile Pan daje mi czasu?”. „Ja Panu
w ogóle nie daję czasu – odpowiedziałem – bo
w tej chorobie można po prostu codziennie
umrzeć”. W końcu ustaliliśmy sobie, że będzie
musiał napisać dwadzieścia stron tygodniowo.
Niby dużo, ale udało się, bo miał swoją sekretar−
kę, która to pisała i miał swoją asystentkę, która
rzecz przetwarzała na język nauki, a on tylko for−
mułował jakąś ideę. I proszę sobie wyobrazić, że
udało się nam tę książkę napisać. Mówię „udało
się nam”, bo ja czuję się jakby jej współtwórcą.
Co więcej, udało się Panu Profesorowi dostać tzw.
szczotkę tej książki, w kształcie kierowanym do
druku i on ją podpisał. A po dwóch, czy trzech
dniach, zmarł. Nie doczekał gotowej wersji książ−
kowej, ale dzieło zamknął.
Mieliśmy też przypadek kobiety, która chcia−
ła dożyć do matury swojego syna, a uważała, że
on jest mało zaradny, więc jeśli skończy techni−
kum i będzie miał maturę, to sobie już jakoś po−

radzi. Chorzy wyznaczają sobie najczęściej jakieś
cele do spełnienia przed odejściem. Jeśli się uda
spełnić życzenie takiego pacjenta, to mam pewną
satysfakcję. Bo tylko nieliczna grupa chorych pro−
si o całkowite wyleczenie. Ludzie są jednak re−
alistami, mają świadomość różnych rzeczy, a chcą
pewne sprawy zamknąć.
I czas chyba byśmy i my zamknęli naszą
rozmowę, za którą szczerze dziękuję, mam bo−
wiem wrażenie, że udało nam się odbiec nieco
od standardów.
Rozmawiał: Stefan Ciepły

Dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki – ur. 1963
w Chrzanowie, dyplom AM w Krakowie 1988. Odby³ sta¿e
naukowe w Turynie (1987), Mediolanie (1987), Londynie
(1993), dyplom onkologii klinicznej Uniwersytetu w Londynie 1994, Villejuife (1998). Specjalizacja I0 radioterapii onkologicznej 1992 i II0 z chemioterapii nowotworów 1996.
Specjalizacja z onkologii klinicznej 2003, doktorat 2002, habilitacja 2009.
W latach 1988-2005 asystent naukowo-badawczy
w Klinice Chemioterapii Centrum Onkologii Instytutu im.
M. Sk³odowskiej-Curie, Oddzia³ w Krakowie. W tym¿e Centrum zastêpca kierownika Klinki Nowotworów Uk³adowych
i Uogólnionych w latach 2005-2006. Obecnie Konsultant Wojewódzki w zakresie Onkologii Klinicznej (od 2007), kierownik Kliniki i Ordynator Oddzia³u Klinicznego Kliniki Onkologii
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (od 2008), zastêpca
redaktora naczelnego czasopisma „Onkologia w Praktyce Klinicznej” (od 2005), cz³onek wielu towarzystw naukowych,
autor lub wspó³autor 43 publikacji, w tym 7 w czasopismach
zagranicznych oraz 11 rozdzia³ów w podrêcznikach. Samodzielny badacz lub wspó³badacz w 14 miêdzynarodowych
badaniach klinicznych poœwiêconych nowym lekom onkologicznym, walce z bólem oraz wyniszczeniem nowotworowym.
Od Redakcji: Udostêpnione nam przez p. prof. Jadwigê Rachtan z Instytutu Onkologii aktualne dane statystyczne (z 2008 roku) dotycz¹ce chorób nowotworowych w Ma³opolsce (ze wzglêdu na objêtoœæ) przedstawimy Czytelnikom (z komentarzem) w nastêpnym wydaniu.
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Dziwna historia PLANU B w Rabce
W 2009 roku rząd polski przyjął tzw. zdro−
wotny plan B, czyli program, według którego sa−
morządy terytorialne mogą przekształcać szpita−
le w spółki handlowe. Minister zdrowia Ewa Ko−
pacz mówiła o pomyśle w następujący sposób –
Będzie to zabieg mozolny, ale skuteczny. Dla żad−
nego szpitala, który przystąpi do programu, nie
zabraknie pieniędzy.
Nic więc dziwnego, iż wabione lepszą per−
spektywą istnienia szpitale, zadłużone i zagrożo−
ne likwidacją, raz po raz zgłaszały chęć udziału
w projekcie.
O Szpitalu w Rabce zrobiło się głośno pod
koniec ubiegłego roku. Wtedy to władze miasta
i spółki zarządzającej, powstałej właśnie w wyni−
ku przekształcenia postulowanego przez resort,
poinformowały opinię publiczną o decyzjach Na−
rodowego Funduszu Zdrowia. Odmówił on wów−
czas podpisania kontraktu na prowadzenie oddzia−
łu wewnętrznego i izby przyjęć w rabczańskim
szpitalu. Ich brak wiązałby się z likwidacją całej
placówki. Czy pustkę po niej miałby wypełnić po−
bliski gigant z Nowego Targu? Biorąc pod uwa−
gę zapotrzebowanie mieszkańców i kuracjuszy na
usługi zdrowotne w regionie rabczańskim byłoby
to kłopotliwe przede wszystkim dla lokalnych pa−
cjentów.
31 grudnia 2010 roku pracownicy szpitala
zorganizowali przy drodze krajowej „Zakopian−
ka” w Chabówce, pikietę opatrzoną transparen−
tem „Ratujmy szpital w Rabce – NFZ oszukał”.
Była ona poprzedzona zbiorowym protestem
i zbieraniem podpisów nie tylko władz i pracow−
ników szpitala, ale także mieszkańców.
Burmistrz Rabki−Zdroju w imieniu samorzą−
du rabczańskiego, jedynego właściciela spółki
„Szpital Miejski” zwracał się z prośbą do wszyst−
kich o składanie podpisów pod protestem prze−
ciwko bezprawnemu nieudzieleniu przez Narodo−
wy Fundusz Zdrowia Małopolski Oddział Woje−
wódzki w Krakowie kontraktów medycznych dla

oddziału wewnętrznego, poradni okulistycznej,
onkologicznej, dermatologicznej i izby przyjęć.
Zarzuty jakie szpital postawił NFZ w Krako−
wie dotyczyły wielu sfer. Zdaniem zarządu szpi−
tala, urzędnicy NFZ przekroczyli swoje upraw−
nienia lub nie dopełnili obowiązków i poświad−
czyli nieprawdę.
Dyrekcja szpitala zarzuciła Małopolskiemu
Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ m.in. niewła−
ściwą liczbę członków Komisji Konkursowej, nie
zachowanie wewnętrznych terminów oraz formy
pisemnej procedur NFZ oraz przygotowanie przez
członków komisji protokołu końcowego z nego−
cjacji przed ich rozpoczęciem (!).
Przedstawione powyżej informacje ukazują
kulisy swego rodzaju bałaganu i zwykłej złej woli
pracowników MOW NFZ powołanych do zarzą−
dzania i dysponowania w sposób transparentny
i zgodny z prawem funduszami na ochronę zdro−
wia – pisała w oświadczeniu Małgorzata Skwa−
rek, prezes zarządu szpitala.
Dalsze działania miały dotyczyć zawiadomie−
nia prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy
ocenianiu oferty szpitala. Publiczna zapowiedź
skierowania sprawy do prokuratury – zmobilizo−
wała Fundusz. W uzasadnieniu pani prezes stwier−
dziła, że szpital w Rabce−Zdroju złożył pod ko−
niec ubiegłego roku najkorzystniejszą ofertę ce−
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nową w postępowaniu dotyczącym chorób we−
wnętrznych i spełnił wszystkie wymagania sta−
wiane przez NFZ. Mimo to nie dostał finansowa−
nia na oddział chorób wewnętrznych.
Po półtoramiesięcznej walce z Narodowym
Funduszem Zdrowia w Krakowie rabczański szpi−
tal otrzymał kontrakt na Oddział Wewnętrzny.
Ustalono, iż na jego działanie dostanie 2,6 mln zł
rocznie. Kontrakt na Oddział Wewnętrzny był nie−
zwykle ważny, gdyż do tej pory stanowił połowę
budżetu i dochodów placówki. Bez niego rabczań−
skiemu szpitalowi groziłoby zamknięcie.
Negocjacje z NFZ trwają nadal. Szpital
w Rabce wywalczył kontrakt na chirurgię oka.
Mimo to w dalszym ciągu nie ma odpowiedniego
zaplecza finansowego.
Wiele emocji wzbudza także kolejny problem,
przed którym stanął szpital i jego pracownicy.
Chodzi o całodobową opiekę medyczną. Miesz−
kańcy Rabki−Zdroju oraz turyści i kuracjusze
z tego uzdrowiska nie posiadają nocnej i świą−
tecznej opieki medycznej.
Jak powiedziała rzeczniczka NFZ w Krako−
wie, Jolanta Pulchna – Przychodnia z Rabki mo−
głaby w takiej sytuacji podpisać umowę o pod−
wykonawstwo z placówkami, które otrzymały
kontrakt w pobliskim obszarze i w ten sposób za−
bezpieczyć opiekę dla mieszkańców uzdrowiska.
Po godzinach pracy przychodni podstawowej
opieki zdrowotnej, pacjenci w nagłych przypad−
kach mogą korzystać z pomocy w placówkach
w pobliskim Jordanowie lub Mszanie. Jeśli nato−
miast jakikolwiek podmiot w Rabce dojdzie do
porozumienia z tymi placówkami, może funkcjo−
nować jako podwykonawca. Na tej zasadzie już
kilka placówek w województwie małopolskim
uruchomiło dodatkowe punkty opieki.
Dyrekcja rabczańskiego Szpitala Miejskiego,
działanie małopolskiego NFZ, określa jako: „przy−
kład skandalicznego prowadzenia postępowań
konkursowych w zakresie zabezpieczenia udzie−
lania świadczeń opieki zdrowotnej na obszarze
województwa małopolskiego”.
Wg. Małgorzaty Skwarek decyzja małopol−
skiego NFZ spowoduje pogorszenie warunków
leczenia mieszkańców i turystów, w tym także

kuracjuszy uzdrowiska. – W takich warunkach
Szpital Miejski w Rabce−Zdroju zmuszony jest od
godz. 18 odmawiać przyjęć pacjentów, którzy
normalnie byliby zaopatrzeni przez podmioty
świadczące usługi zdrowotne w zakresie podsta−
wowej opieki zdrowotnej.
W styczniu małopolski NFZ odmówił szpita−
lowi w Rabce−Zdroju udzielania kontraktu doty−
czącego izby przyjęć. W związku z tym dyrekcja
szpitala skierowała zawiadomienie do sądu.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi krakowska
prokuratura rejonowa.
Fundusz liczy na to, że szpital utraci płynność
finansową, postawiony zostanie w stan likwida−
cji, co rozwiąże problem pod tytułem „Szpital
w Rabce−Zdroju”. To niedopuszczalne i ja na to
nie pozwolę – zapowiedziała burmistrz uzdrowi−
ska Ewa Przybyło na jednej z konferencji praso−
wych.
Przykład Szpitala w Rabce skłania do posta−
wienia pytań. O co chodzi z Planem B, który
szumnie miał być kołem ratunkowym dla każdej
placówki medycznej potrzebującej pomocy?
W jaki sposób dochodzi do swoistego paradoksu,
kiedy szpital za namową zostaje przekształcony
w spółkę samorządową, a w następnej kolejności
zostaje zagrożony bankructwem mimo zapewnień,
że kontrakt ma poniekąd gwarantowany, jeśli speł−
ni formalne wymogi, a Szpital w Rabce najwy−
raźniej je spełnił.
Działania Ministerstwa Zdrowia od zawsze
budzą wiele emocji. Wciąż jesteśmy oszukiwani.
Gdziekolwiek człowiek się nie ruszy – są proble−
my, nawet tam, gdzie być ich nie powinno. Jak
długo jeszcze biurokratyczna machina będzie waż−
niejsza niż my?!– pytają rozgoryczeni pacjenci.
No właśnie – jak długo?
Małgorzata Dziubina
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W poszukiwaniu nowych dróg terapii
Profesor Tomasz Guzik, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych
Medycyny Wsi Collegium Medicum UJ otrzymał w roku ubiegłym Nagrodę Fun−
dacji na rzecz Nauki Polskiej przyznaną za ,,wykazanie istotnego znaczenia ukła−
du odporności w mechanizmie powstawania nadciśnienia tętniczego”. Nagroda
przyznawana od 1992 roku określana jest niekiedy mianem polskiego Nobla.
Z laureatem rozmawia Filip Ratkowski.

Jest pan z wykształcenia alergologiem
i praktykuje Pan w tej specjalności. Skąd za−
interesowanie immunologią i biologią naczyń?
– To dość oczywiste. Alergologia jest z im−
munologią najściślej związana. Natomiast zain−
teresowania nad badaniem funkcjonowania na−
czyń krwionośnych obudziły we mnie, blisko
15 lat temu, studia w trakcie stypendium, jakie
odbywałem w Oksfordzie, gdzie prof. Keith Chan−
non zachęcił mnie do prowadzenia badań nad pa−
togenezą chorób krążenia. Na poszerzenie moich
zainteresowań wpłynął też prof. Richard Peto, zna−
ny jako uczony, który dowiódł morderczych skut−
ków palenia tytoniu. On z kolei podkreślał, że nade
wszystko należy zajmować się chorobami, które
zabijają, a takimi właśnie są choroby układu
krążenia. Tak więc moje poszukiwania związków
między immunologią a patogenezą układu krąże−
nia wynikają właśnie z połączenia tych dwóch
fascynacji.

W efekcie, w 2007 r. opisał Pan, bodaj jako
pierwszy na świecie, związek przyczynowo−
skutkowy między aktywacją układu odporno−
ściowego a nadciśnieniem tętniczym…
– Badania nad powiązaniami chorób układu
krążenia z układem odpornościowym są prowa−
dzone od lat. Jednak nasze obserwacje po raz
pierwszy zdefiniowały tę zależność w sposób
przyczynowo−skutkowy w odniesieniu do nadci−
śnienia tętniczego. Punktem wyjścia naszych ba−
dań jest wiedza dotycząca immunologicznych
mechanizmów samej miażdżycy, której podsta−
wy formułowało wiele lat temu szereg wybitnych
uczonych w tym: Russel Ross, Goran K. Hans−
son czy Peter Libby. Jeśli jednak w odniesieniu
do miażdżycy nasza wiedza jest spora, o immu−
nologicznych mechanizmach nadciśnienia nadal
wiemy mało. Co więcej, nawet w odniesieniu do
miażdżycy wiedza ta nadal nie przekłada się wy−
starczająco na nowe metody leczenia. Niektórzy
polscy badacze, np. pracujący z prof. Ryszardem
Korbutem w Katedrze Farmakologii CM UJ, pan
doc. Jacek Jawień, wykazał, że farmakologiczne
hamowanie pewnych elementów szlaku leukotrie−
nów może mieć działanie przeciwmiażdżycowe.
To bardzo ciekawe kierunki potencjalnych no−
wych terapii.
A badania epidemiologiczne nie dają na to
odpowiedzi?
– Niestety nie. Związki schorzeń układu od−
pornościowego z nadciśnieniem tętniczym nie są
do końca jasne. U chorych z reumatoidalnym za−
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paleniem stawów i schorzeniami autoimmunolo−
gicznymi rzeczywiście zarówno miażdżyca jak
i nadciśnienie występują częściej, a u chorych
z AIDS nie leczonych HAART wykazano, iż czę−
stość nadciśnienia jest mniejsza. Bardzo ciekawe,
choć na poziomie badań epidemiologicznych nie−
jednoznaczne, są związki chorób alergicznych
z chorobami układu krążenia. Tym bardziej nie−
jasne są te związki na poziomie patogenezy.
Na przykład w prowadzonych w Szpitalu im.
J. Dietla w Krakowie badaniach doktora med.
Tomasza Śliwy okazało się, że u chorych aler−
gicznych z wysokimi poziomami immunoglobu−
liny E obserwujemy upośledzenie funkcji śród−
błonka naczyniowego, co najpewniej ma związek
z zapaleniem alergicznym. Teraz prowadzimy ba−
dania u pacjentów z różnego rodzaju uczulenia−
mi, m.in. po to, by bliżej określić te mechanizmy.
Na czym polegała Państwa wstępna obser−
wacja?
– Szeroko wiadomo o powiązaniach nadci−
śnienia tętniczego z miażdżycą, jest też jasne, że
oba te schorzenia związane są z zaburzeniami
układu odpornościowego. Natomiast nie jest ja−
sne, jakie w istocie są to związki. Czy szkodli−
wość nadciśnienia wynika tylko ze zwiększone−
go, powiedzmy w uproszczeniu, fizycznego na−
cisku na ścianę naczynia krwionośnego, czy zwią−
zek leży bardziej we wspólnej patogenezie, jaką
może stanowić stan zapalny? Żeby to zbadać uży−
liśmy zwierząt pozbawionych limfocytów T i B,
którym podawaliśmy rozmaite substancje wywo−
łujące nadciśnienie. Ostatecznie okazało się, że
zwierzęta doświadczalne pozbawione limfocytów
T nie rozwijały nadciśnienia ciężkiego. I tu waż−
ne zastrzeżenie! Nie twierdzimy, że najlepszym
środkiem na nadciśnienie jest immunosupresja!
Ale przecież faktem jest, że gdy podawaliśmy lim−
focyty T naszym myszom, ciśnienie natychmiast
wzrastało do niebezpiecznego poziomu. Związek
jest więc jasny. W USA, już w latach 60. zmaga−
no się z wyjaśnieniem tego problemu. Szczurom
„nadciśnieniowym” usuwano grasicę, która jest
istotna w powstawaniu i dojrzewaniu limfocytów
T i prowadziło to do obniżenia ciśnienia. Nieste−

ty, po śmierci inicjatora badań, który zginął nur−
kując w wodach Wielkiej Rafy Koralowej u wy−
brzeży Australii i z powodu braku w owym cza−
sie odpowiednich metod badawczych umożliwia−
jących rzeczywiste wykazanie związku przyczyno−
wo−skutkowego, badania te nie nabrały rozpędu.
Dziś, gdy możemy korzystać z odkryć medycyny
molekularnej warto by było wrócić do tych spraw.
Medycyna molekularna, submolekularna
stwarza rzeczywiście fascynujące perspektywy
dla badań podstawowych.
– Jednak te rozważania muszą mieć poparcie
w badaniach klinicznych. Droga z laboratorium
do kliniki jest bardzo długa, żmudna i wyboista.
Wiele zjawisk, które obserwujemy w laborato−
rium, nie okazuje się równie ważne w klinice.
Musimy zawsze zachowywać umiar w interpre−
tacji wyników i skromność wobec potęgi medy−
cyny. Dostrzeżono ten problem i rozwija się
w medycynie nowy dział – medycyna translacyj−
na, w której autorzy badań podstawowych spoty−
kają się z klinicystami i wyniki takich spotkań
mogą być niezwykle płodne. Musimy jednak za−
wsze zachowywać wspomniany umiar...
Ale przecież Pan sam jest klinicystą – or−
dynatorem oddziału w krakowskim Szpitalu
im. Dietla.
– Wielu badaczy prowadzi działalność kli−
niczną, co jednak nie znaczy, że przełożenie wie−
dzy teoretycznej na praktykę jest łatwe i płynne.
Współpracujemy np. z prof. Tomaszem Grodzic−
kim z Katedry Chorób Wewnętrznych i Geronto−
logii UJ, wybitnym specjalistą od nadciśnienia
tętniczego, z całym szeregiem reumatologów
i tu w szpitalu Dietla (m.in. z dr med. Bogdanem
Batko) i w Szpitalu Uniwersyteckim po to, by
sprawdzić w jakim stopniu ta aktywacja limfocy−
tów jest obserwowalna w schorzeniach nadciśnie−
niowych. Ostatnio np. ciekawe badania prowadzi−
my wraz z zespołem doc. Bartłomieja Lostera
z Instytutu Stomatologii CM UJ. Prace prowa−
dzone dzięki grantowi Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego mają pokazać, jakie skut−
ki dla nadciśnienia tętniczego mają stany zapalne
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przyzębia i czy proces leczenia wywołuje także
obniżenie nadciśnienia. Rezultaty będą dostępne
najwcześniej za rok, ale pozwolą w sposób wiary−
godny naukowo pokazać czy nasze obserwacje na
modelach zwierzęcych mają znaczenie w praktyce.
To żmudna praca.
– Praca badacza bywa żmudna. Wielu moich
studentów wyobraża sobie, że badania naukowe
polegają na wygenerowaniu dobrego pomysłu,
który łatwo zweryfikować doświadczalnie. Potem
jedzie się na międzynarodowy kongres, przedsta−
wia wspaniałe wyniki...
I jesteśmy już na prostej do wielkich osią−
gnięć...
– Tymczasem badania naukowe to najczęściej
lata wytężonej pracy. Ale są jeszcze inne pokusy
w nauce wynikające z ogromnych możliwości
technologicznych współczesnych nauk medycz−
nych. Obserwuję np. u studentów i doktorantów
skłonność do ich nadużywania. Zamiast zadawać
pytania naukowe i poszukiwać na nie odpowie−
dzi wiarygodnymi technikami, często chcieliby po
prostu na oślep oznaczać, co tylko możliwe.
Tymczasem gromadzenie danych ma sens, gdy
służą one weryfikacji jakiejś hipotezy. Jest także
prozaiczny powód, który każe nam się trzymać
ziemi, a mianowicie fakt, że te nowoczesne, wspa−
niałe techniki badawcze są bardzo drogie.
To prawdziwa zmora naukowców, szczególnie
polskich, którzy muszą sami, nieustannie szukać
możliwości finansowania badań.
Cóż, jak doniosła niedawno „Rzeczpospo−
lita”, na stu polskich wykładowców przypadają
23 artykuły, drukowane w prestiżowych, po−
ważnych pismach naukowych, na stu niemiec−
kich już 45, a Włosi mają w tym porównaniu
aż 79 publikacji.
– W badaniach podstawowych laboratorium
amerykańskie wydaje więcej w tydzień niż my
przez rok! Ale faktem jest też, że polski udział
w liczbie publikacji ciągle rośnie, choć często,
tak jak w moim przypadku, są to publikacje reali−
zowane wspólnie z kolegami z Anglii czy USA.
Nasi naukowcy korzystają też z zagranicznych
stypendiów, wnosząc tam swoje pomysły, zysku−

jąc w rewanżu bazę badawczą najwyższej jako−
ści. Zresztą na naszych oczach zmienia się świat,
wszechogarniająca globalizacja to nie tylko zja−
wisko ze sfery gospodarki. Ale także, a może na−
wet przede wszystkim proces, który dotyczy na−
uki. Ważne sukcesy to wynik wysiłku wielu lu−
dzi. My np. współpracujemy z różnymi ośrodka−
mi i wieloma uczonymi. Tu w Krakowie między
innymi z prof. Tomaszem Grodzickim, prof.
Ryszardem Korbutem czy opiekunem mojego
doktoratu wybitnym immunologiem prof. Juliu−
szem Pryjmą, a za granicą, z uczonymi w Dreź−
nie, z którym łączy nas przecież dogodna auto−
strada, z Oksfordem, z prof. Kornelią Weyand ze
Stanford University i z amerykańskim Uniwersy−
tetem Vanderbildt w Nashville. Dzięki zaś wspar−
ciu między innymi Fundacji na Rzecz Nauki Pol−
skiej byliśmy w stanie stworzyć nowoczesną bazę
badawczą. Bardzo ważne dla tego przedsięwzię−
cia było wsparcie z różnych stron – zarówno władz
CM UJ jak i dyrektora Szpitala im. J. Dietla w Kra−
kowie dr. med. Andrzeja Kosiniaka−Kamysza.
To dzięki wsparciu wielu osób i owocnej współpra−
cy możliwa jest żmudna, ale dająca wiele radości
realizacja ciekawych pomysłów naukowych.
Dziękuję Panu za rozmowę…
Filip Ratkowski
fot. Jerzy Sawicz

Prof. Tomasz Guzik, ur. 1974 w Krakowie; studia med.
w latach 1992-98. W roku 2000 uzyska³ doktorat, w 2009
otrzyma³ tytu³ profesora. Jest laureatem wielu nagród, m.in.
The Wellcome Trust (Londyn, 2000 r. i 2010 r.), stypendium
FNP START (2000 r., 2001 r.), Nagrody Ministra Zdrowia
(2004 r.) i Prezesa Rady Ministrów (2005 r.), Nagrody Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO 2008 r.)
i programu FNP WELCOME (2009) oraz nagrody Polskiej Akademii Umiejêtnoœci im. T. Browicza (2010 r.). Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnêtrznych Medycyny Wsi CM UJ,
jest te¿ zwi¹zany z Wydzia³em Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Autor 78 publikacji naukowych; wypromowa³ 4 doktorów. Pe³ni funkcjê prezesa Polskiego Towarzystwa Badañ nad Mia¿d¿yc¹. Jest tak¿e cz³onkiem honorowym Amerykañskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz
cz³onkiem wielu miêdzynarodowych towarzystw naukowych.
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Konferencja naukowa w murach krakowskiego Magistratu

O biedzie i wykluczeniu
Bieda i społeczne wykluczenie to zjawiska, które niestety, mimo ogromnego
postępu cywilizacyjnego ciągle dotykają wielu naszych współobywateli. Tej pro−
blematyce poświęcona była konferencja, jaka odbyła się 12 marca br. w salach
krakowskiego Magistratu. Warto pamiętać też, że rok 2011 został ogłoszony
Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
Choć w Krakowie bieda nie jest zjawiskiem
manifestującym się tak ostro jak w innych mia−
stach – powiedział na wstępie prezydent Krako−
wa prof. Jacek Majchrowski – to nie znaczy, że
wolno nam ją lekceważyć. Mamy w Krakowie
bezrobocie czteroprocentowe, czyli całkowicie
marginesowe, ale ubóstwo to nie tylko brak pra−
cy, ale też zjawiska, które z nim się wiążą – alko−
holizm, narkomania, wykluczenie społeczne...
Przy okazji nie sposób uwolnić się od paradok−
salnej refleksji. Oto z faktu, że w Krakowie po−
moc społeczna postawiona jest na wysokim po−
ziomie, wynikają pewne kłopoty. Otóż do kilku
naszych noclegowni, zimą ściągają bezdomni
z całego kraju... Koszty ich prowadzenia stają się
dysproporcjonalne do skali zjawiska w regionie.
Ale szczęśliwie idzie już wiosna – dodał prezy−
dent.

Już w 1501 roku, zrobiła to królowa Elżbieta II
wprowadzając „prawo o ubogich”. Aby jednak
dziś ogarnąć to zjawisko, musimy uprzytomnić
sobie, że w kapitalizmie bieda była elementem na−
pędzającym gospodarkę, a robotnik musiał być
ubogi, by mogła następować akumulacja kapita−
łu. W pewnym momencie okazało się jednak, że
ów robotnik jest także konsumentem – jednym
z ważnych kół zamachowych gospodarki – co mu−
siało prowadzić do wydźwignięcia go z biedy.
W epoce poprzemysłowej, bieda została ze−
pchnięta na margines zjawisk społecznych do „un−
derclass”, podklasy, która nie mieści się w po−
rządku społecznym i wreszcie w czasach „post−
modernizmu”, które są naszym udziałem, zjawi−
sko biedy zaczyna zawierać w sobie elementy
obyczaju społecznego, wykluczenia i coraz po−
wszechniejszego zjawiska chorobowego – depre−
sji – twierdzi profesor.

Bieda? Co to takiego?
Czy warto w ogóle rozmawiać o biedzie? –
od tego prowokacyjnego pytania zaczął prof.
Krzysztof Frysztacki (Instytut Socjologii UJ). –
Nie zauważano jej u podstaw europejskiej cywi−
lizacji, czyli w starożytnym Rzymie, a jeden z oj−
ców socjologii Herbert Spencer stał na stanowi−
sku, że pochylanie się z troską nad ubogimi to
tylko wspieranie próżniactwa. A i dziś, tak istot−
na intelektualnie postać jak Charles Marey w swej
książce „Another hands” proponuje, by rozmon−
tować cały system pomocowy, a setki miliardów
dolarów skierować do „świata realnego” – do
gospodarki.
Jednak bieda i wykluczenie też są zjawiskami
realnymi i zasługują, by zająć się nimi serio.

Wyprzedzamy Bułgarię i Rumunię
Prof. Stanisława Golinowska (Instytut Zdro−
wia Publicznego, Colegium Medicum UJ) koor−
dynatorka badań nad polską biedą, realizowanych
dla Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej, spo−
gląda na zjawisko z punktu widzenia polityki
zwalczania ubóstwa. Określone przez Unię
Europejską tzw. „Milenijne cele rozwoju” niosą
wiele ważnych wskazań. Jest wśród nich walka
z biedą, ale też np. radykalne ograniczenie umie−
ralności niemowląt i dzieci do lat 5. Jest poprawa
opieki nad matkami, ograniczenie rozprzestrze−
niania się chorób zakaźnych, co w zasadzie mamy
już za sobą, ale z kolei wchodzimy w fazę cy−
wilizacyjną, gdy do głosu dochodzą zagroże−
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nia chorobami wynikającymi ze starzenia się
populacji.
Polska, niestety, należy do najbiedniejszych
krajów w Europie, a do niedawna byliśmy w Unii
na ostatnim miejscu, gdy chodzi o wyodrębniony
w badaniach, ważny wskaźnik „ubóstwo dzieci”.
Dziś udało nam się wydźwignąć ponad Bułgarię
i Rumunię...
W procesie transformacji gospodarczej byli−
śmy nastawieni na rozwój gospodarczy i zwal−
czanie inflacji, więc nasza polityka była reaktyw−
na, zorientowana na cele krótkookresowe. Dziś
podejmujemy liczne działania w stosunku do osób
„trudno zatrudnialnych” w tym osób niepełno−
sprawnych, ale odmiennie niż dawniej, bo drogą
budowania tzw. „ekonomii społecznej”, wspiera−
my rodzinę, powstają regionalne strategie walki
z biedą i wykluczeniem społecznym. W efekcie
nastąpiło „ograniczenie braku dostępu” do tzw.
dóbr podstawowych w tym np. ochrony zdrowia,
choć do ideału nam daleko.

Biedni płacą zdrowiem
Od końca lat 90. w cyklu badań obserwowali−
śmy szereg zachowań ludzi ubogich i strategie
jakie przyjmują wobec swej sytuacji – stwierdzi−
ła prof. Elżbieta Tarkowska (Instytut Filozofii
i Socjologii PAN). Po ośmiu latach wróciliśmy
do tych samych rodzin, głównie popegeerowskich
i okazało się, że nastąpiło ogromne psychiczne,
ale też czysto fizyczne wyniszczenie tą sytuacją.
Biedni płacą ogromną cenę, płacą zdrowiem!
Sytuacja wsi popegeerowskich jest równie tra−
giczna co jednoznaczna, ale takiego losu doświad−
czyła też ogromna część mieszkańców Łodzi,
a badania na tymi zjawiskami przeprowadziła
Wielisława Warzywoda−Kruszyńska (Instytut So−
cjologii, UŁ). Proces transformacji ustrojowej
spowodował, że w 1993 r. było tam 100 tys. bez−
robotnych więcej, niż w czasach Wielkiego Kry−
zysu. W mieście liczącym 800 tys. mieszkańców,
300 tys. osób znalazło się w biedzie. W efekcie,
przestrzeń miejska wyraźnie różnicuje się. Tworzą
się enklawy biedy i bogactwa. Odwołać by się tu
trzeba do koncepcji Loîc Wacquanta, który twier−
dzi, że każda epoka rodzi swój rodzaj biedy,
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a kapitalizm neoliberalny rodzi dziedziczną bie−
dę wiążącą się z wykluczeniem i powstawaniem
sąsiedztw wykluczonych. Odpowiedzią na taką
sytuację staje się „zarządzanie ryzykiem społecz−
nym” oparte o dwa filary – pomocy społecznej
w formule „work fare”, która polega na tym, że
biedni otrzymują zasiłki pod warunkiem, że
świadczą pracę często graniczącą z wyzyskiem,
a drugą siłą trzymającą ich w ryzach jest policja.
Wacquant mówi wręcz o penalizacji biedy!

Wołanie o ratyfikację
Karty Społecznej
Ten niepokój podzielał też inny z panelistów,
prof. Jan Widacki (Akademia im. Andrzeja Fry−
cza Moderzewskiego), poseł na Sejm RP.
To prawda, że wciąż panuje przekonanie, że bie−
da generuje przestępczość, ale nawet przedstawi−
ciel skrajnego, wręcz kabaretowego, nurtu pol−
skiej prawicy, Janusz Korwin−Mikke zauważył,
iż największe zagrożenie przestępczością notuje−
my w Warszawie, gdzie bezrobocie jest najmniej−
sze! Przestępczość, jak bieda, zawsze towarzyszy−
ła ludzkości, trzeba więc z nią walczyć poprzez
łagodzenie nierówności społecznych. Tymcza−
sem, o ile w krajach rozwiniętych te skrajności
maleją, to w Polsce np. przed kilkoma laty, wpro−
wadzono zmiany podatkowe, które te różnice zna−
cząco powiększają. Do tego problemu wrócono
też w dyskusji, gdzie przypomniano prace dwój−
ki brytyjskich epidemiologów, która odkryła, że
tam, gdzie panuje równość, nawet bogatszym żyje
się... zdrowiej!

23

24

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

24

ZJAZDY

NR

2/2011

SYMPOZJA

KONFERENCJE

Inna rzecz, że i w Polsce i w całej Europie
całe grupy obywateli żyją poniżej wszelkiego
poziomu bezpieczeństwa socjalnego – stwierdził
kolejny panelista, prof. Andrzej Świątkowski (wi−
ceprezes Europejskiego Komitetu Praw Społecz−
nych Rady Europy oraz szef Katedry Prawa Pra−
cy i Polityki Społecznej UJ). Dlatego prawa so−
cjalne zostały potraktowane w Europie jako waż−
ne prawa człowieka, o czym mówią art. 30 i 31 Zre−
widowanej Europejskiej Karty Społecznej, nieste−
ty, dotąd nieratyfikowanej (!) przez nasz kraj.

Pracująca bieda
Wiele interesujących uwag padło w dyskusji
– od totalnej negacji przemian systemowych, po
wskazanie punktów systemu wymagających ko−
rekty. I tak, na niebezpieczne zjawisko starzenia
się społeczeństwa wskazywał prof. Czesław Ba−
nach (AP, – Kraków), członek Komitetu Prognoz
PAN „Polska 2000”. Za tym idzie nie tylko osła−
bienie rynku pracy, ale też szalone obciążenie dla
systemu ochrony zdrowia. Znaczne poruszenie
wywołał głos studenta UJ Dawida Zyskowskie−

go, który wskazał na groźne zjawisko „pracują−
cej biedoty” czyli ludzi, którzy mają pracę, lecz
utrzymują się na granicy egzystencji.
A przecież w Polsce sfera ubóstwa nie rośnie,
a jak wskazują „twarde” dane GUS, nawet syste−
matycznie się kurczy. Nie zmienia to jednak fak−
tu, że – jak podkreślił prowadzący dyskusję, prof.
Hieronim Kubiak (AFM Kraków) – konieczne jest
jednoczenie wysiłków wszystkich partnerów spo−
łecznych na rzecz likwidacji zjawiska wyklucze−
nia społecznego i reprodukcji biedy, w tym doce−
niając starania wielu ludzi kościoła. Walka z biedą
to zadanie dla polityki, która, co podkreślił pro−
fesor, jest przede wszystkim umiejętnością orga−
nizowania działań zbiorowych na rzecz osiąga−
nia wspólnego celu, choćby zapewnienia równe−
go dostępu do ochrony zdrowia, niwelacji pozio−
mu biedy i wykluczenia społecznego.
Organizatorami konferencji byli: Krakowska
Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Stowarzyszenie „Kuźnica”, oraz Instytut Socjo−
logii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Filip Ratkowski

„Kontrowersje w pediatrii”
– bardzo potrzebne
Już po raz czwarty odbyła się w Krakowie
ogólnopolska konferencja „Kontrowersje w pe−
diatrii”, która tym razem zgromadziła wyjątko−
wo liczną grupę uczestników. Akredytowało się
około 700 wykładowców i słuchaczy z całej Pol−
ski, doniesieniom naukowym i dyskusjom przy−
słuchiwała się też, nieformalnie, liczna grupa le−
karzy i studentów medycyny wypełniając Audi−
torium Maximum UJ.
A kontrowersji w pediatrii rzeczywiście nie
brakuje, bo np. wymogi formalno−prawne doty−
czące stosowania niektórych leków spełniane
w przypadku pacjentów dorosłych nie mogą być
wypełnione wobec dzieci. Ta smutna prawda, ro−
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dzi istotny konflikt między poczuciem obowiąz−
ku lekarza dążącego do wyleczenia pacjenta,
a wymogami prawnymi, które są niemożliwe do
spełnienia.

Pytania „sezonowe”
Inną kontrowersją, wokół której ogniskowały
się wystąpienia w pierwszej części konferencji,
jest szczególnie aktualna w „sezonie grypowym”
kwestia szczepień przeciw kolejnym mutacjom
wirusa. Sprawą otwartą pozostaje też np. problem,
czy nasilenie zachorowań na grypę AH1N1v
w latach 2009−2010 było już pandemią (jak przy−
jęto w niektórych krajach) czy tylko epidemią
o zasięgu ograniczonym? Zastanawiał się nad tym
prof. Andrzej Radzikowski. Rozważano też, jak
przy tym różnił się obraz kliniczny zachorowań
u dzieci i u dorosłych, jak wygląda zagrożenie in−
fekcją u różnych grup pacjentów? Oto, jak zauwa−
żył prof. Jacek Wysocki, obecność wirusa u dzie−
ci utrzymuje się, niekiedy trzykrotnie dłużej niż
u dorosłych, stąd szczepienie dzieci przynosi za−
uważalne efekty właśnie dla tych dorosłych pa−
cjentów, zmniejszając zachorowalność (jak wy−
nika z kilku różnych badań), od 16 do nawet 42%!
Inna rzecz, że badania, które mają wykazać
skuteczność szczepionek przeciwgrypowych
u dzieci są wyjątkowo trudne, a komisje bioetycz−
ne często nie wyrażają na nie zgody. Wiemy jed−
nak na pewno, że korzystne jest szczepienie dzie−
ci chorych na choroby przewlekłe – nowotworo−
we, choroby układu oddechowego jak np. na ast−
mę, czy cukrzycę itd. Takie dzieci mają nie tylko

ciężki przebieg zakażenia, ale też pojawiają się
u nich powikłania, które mogą być nawet niebez−
pieczne dla życia. U dzieci szczepionych jest
o 30 proc. mniej pogrypowych zapaleń ucha środ−
kowego, mniej podgłośniowych zapaleń krtani,
natomiast wątpliwości budzi kwestia szczepień
dzieci od szóstego miesiąca do drugiego roku
życia, dla których w zasadzie nie ma szczepio−
nek. Co ma np. robić matka dziecka trzymiesięcz−
nego? Wyjściem jest szczepienie „kokonowe”.
Trzeba zaszczepić dorosłych, którzy mają z dziec−
kiem kontakt – mamę, tatę, babcie, opiekunkę itp.
Broniąc się sami przed zakażeniem będą też chronić
niemowlę.

Primum non nocere
Cenną nowością, wprowadzoną w tym roku
przez organizatorów okazała się możliwość za−
dawania pytań z sali przy pomocy telefonów ko−
mórkowych (SMS). Padały więc pytania, jakich
niektórzy z uczestników spotkania krępowaliby
się może zadać – choćby o wagę wątpliwości, ja−
kie wobec wszelakich szczepień wyrażane są na
licznych stronach internetowych, których tylko
w USA naliczono ponad setkę.
Wśród uczestników konferencji najwięcej
emocji budził jednak problem leków „off−label−
use”– specyfików, które nie zostały formalnie
dopuszczone do stosowania u dzieci. Ogromna
liczba specyfików powszechnie stosowanych
(nawet banalnych środków przeciwgorączko−
wych) nie ma odpowiednich „certyfikatów”,
a przyczyny tego to skomplikowany proces i wy−
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sokie koszty badań klinicznych oraz długi czas
tych badań. Koncerny farmaceutyczne tracą
ochronę patentową środka (lub jej czas drastycz−
nie się skraca) i zainteresowanie firm sprawą spa−
da do zera. Tymczasem wiadomo, że leki mają
bardzo różne oddziaływanie, a dziecko nie jest
„pomniejszonym dorosłym” i nie wystarczy pro−
ste zmniejszenie dawki!

Zgoda babci nie wystarczy
Faktem jest, że nawet na szpitalnych oddzia−
łach pediatrycznych od 35 do 80 proc. podawa−
nych leków to specyfiki „off−label”. Zresztą cha−
rakter taki ma nawet zwykła pyralgina, jeśli po−
dana zostanie „poza wskazaniem”, czyli nie jako
lek przeciwgorączkowy a przeciwbólowy.
W efekcie, w ogromnej liczbie przypadków, pe−
diatra staje wobec braku alternatywnego postę−
powania terapeutycznego, a zastosowanie okre−
ślonego leku „off−label” wspierają liczne autory−
tety medyczne i najnowsza literatura przedmiotu.
Z punktu widzenia etycznego, decyzja leka−
rza wydaje się oczywista, tymczasem, może być
to dla pediatry krok niebezpieczny. Faktem jest
np., że (wedle badań brytyjskich) ogromny pro−
cent działań niepożądanych u pacjentów było
skutkiem stosowania leków „off−label”, a w do−
datku coraz wyższa świadomość prawna społe−
czeństwa i narastanie postaw roszczeniowych
powodują, że każdy krok pozbawiony silnej pod−
stawy formalnej może stać się powodem żądań
odszkodowawczych – niekiedy absurdalnych.
Oto na przykład, w roku ubiegłym, zastosowanie
przez lekarza środka poza rejestracją spowodo−
wało, że rodzina chorego dziecka zażądała ogrom−
nego odszkodowania za samo „podwyższenie ry−
zyka zdrowotnego”. To jednak nie wszystko –
oto na lekarzu spoczywa obowiązek poinformo−
wania pacjenta o możliwych działaniach ubocz−
nych leku, a ponadto pediatra musi (w razie po−
trzeby) udokumentować fakt, że taka informacja
została „zrozumiana” przez prawnych, a nie tyl−
ko faktycznych, opiekunów dziecka! Zgoda bab−
ci nie wystarczy!

Ile leku w leku?
Innym kontrowersyjnym problemem, zwykle
pomijanym na oficjalnym forum, była kwestia

homeopatii. W Polsce blisko 60 proc. leków ho−
meopatycznych zapisują lekarze pediatrzy, a kil−
kanaście procent lekarze rodzinni. Wynika to
z faktu, że homeopatia cieszy się sporym zainte−
resowaniem i o takie leki pytają rodzice małych
pacjentów, a choroby dziecięce, szczególnie cho−
roby „grypopodobne”, zaziębienia etc. należą do
chorób „samowyleczalnych”, więc zastosowanie
środka o wątpliwej skuteczności nie niesie za sobą
poważniejszych skutków.
Faktem jest także, że homeopatia mieści się,
jak to zauważyła prezes Polskiego Towarzystwa
Homeopatycznego dr med. Ewa Czerwińska,
w obszarze medycyny „holistycznej” i wykłada−
na jest na wielu europejskich uczelniach medycz−
nych. Homeopatia ma też swój aparat teoretycz−
ny i o tym mówił na konferencji chemik i fizyk
dr Marcin Molski, który w swoich rozważaniach
sięgał aż do fizyki kwantowej, przyznając rów−
nocześnie, że homeopatia posługująca się specy−
fikami o śladowej ilości składników w roztwo−
rze, nie działa w równej mierze na wszystkich pa−
cjentów. „Na mnie, na szczęście działa” wyznał.

Wiedza niezbędna pediatrze
Konferencja przyniosła też szereg doniesień
i referatów poświęconych konkretnym schorze−
niom u dzieci. Przewodniczący Komitetu Nauko−
wego konferencji prof. Jacek Józef Pietrzyk, kie−
rownik Kliniki Chorób Dzieci Katedry Pediatrii
CM UJ przedstawił, wraz ze współpracownika−
mi, szereg ważnych spostrzeżeń dotyczących dia−
gnostyki i terapii zakażeń układu moczowego
u dzieci; specjaliści laryngologii z warszawskie−
go Centrum Zdrowia Dziecka zaprezentowali wy−
niki badań nad przyczynami niedosłuchu u dzie−
ci; przedstawiciele różnych ośrodków przedsta−
wiali też wyniki badań przesiewowych u nowo−
rodków w kierunku mukowiscylozy, rzadkich wad
metabolizmu czy powszechnych przesiewowych
badań słuchu. Duże zainteresowanie budziły pre−
zentacje badań nad genetycznym tłem niektórych
powikłań chorobowych czy badań nad wykorzy−
staniem komórek macierzystych w diagnostyce
prenatalnej.
Filip Ratkowski
fot. J. Sawicz
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XXXV Spotkania Kliniczne
Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami

W dniach 24-25 lutego br. w Uniwersyteckim Szpitalu Dzieciêcym w Krakowie odby³y siê ju¿ XXXV Spotkania Kliniczne Chirurgów Dzieciêcych z Pediatrami organizowane tradycyjnie przez Polsko-Amerykañski Instytut Pediatrii, Collegium Medicum UJ oraz Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy w Krakowie. Od wielu lat Spotkania umo¿liwiaj¹ prezentacje najnowszych osi¹gniêæ
w diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce chorób wieku dzieciêcego.

Tym razem Konferencja rozpoczê³a siê podziêkowaniem dla honorowych dawców szpiku za dar
¿ycia oraz koncertem w wykonaniu uczniów Szko³y
Muzycznej Pierwszego Stopnia im. Stanis³awa Wiechowicza w Krakowie. W wyk³adzie inauguracyjnym
opatrzonym wieloma ilustracjami prof. Janusz Skalski w ciekawy sposób przedstawi³ pokrótce najwa¿niejsze informacje z historii „Szeœciu wieków chirurgii w Polsce”.
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Tematami wiod¹cymi dyskusji i wyk³adów by³y efekty badañ naukowych i codzienne doœwiadczenia lekarzy
klinicystów m.in. z zakresu nowoczesnej terapii zaka¿eñ, wad wrodzonych u dzieci, a tak¿e diagnostyki
oraz leczenia migren, naczyniaków i glejaków mózgu.
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê szczególnie sesja
dotycz¹ca badañ dzieci, które urodzi³y siê ze skrajnie
nisk¹ mas¹ cia³a (poni¿ej 1000 g).

Oprócz tradycyjnych sesji naukowych odby³a siê równie¿ Sesja M³odych Pamiêci Profesora Jana Grochowskiego, podczas której zaprezentowano prace studentów. Za najlepsz¹ uznano pracê T. Kwiatkowskiego
o wynikach leczenia wodog³owia w przebiegu rozszczepu krêgos³upa.
(jod)
fot. J. Sawicz

IV Konferencja Naukowo−Szkoleniowa
Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych
Współczesne problemy chorób
zakaźnych
– tak zatytułowano tegoroczną IV Kra−
kowską Konferencję Naukowo−Szkoleniową,
która odbyła się Nowohuckim Centrum Kultu−
ry 22 stycznia.
Konferencję zorganizował Oddział Krakow−
ski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Klinika Cho−
rób Zakaźnych Collegium Medicum UJ. „Patro−
nat Honorowy prof. Wojciecha Nowaka prorek−

tora UJ ds. Collegium Medicum i prof. Tomasza
Grodzickiego, dziekana Wydziału Lekarskiego,
niewątpliwie był dla nas zaszczytem – napisał
prezes Oddziału Krakowskiego PTELCHZ – i do−
wodem głębokiego sensu takich spotkań.
To krakowskie naukowo−szkoleniowe spotka−
nie zaadresowaliśmy do zainteresowanych leka−
rzy, a szczególnie lekarzy Podstawowej Opieki
Zdrowotnej, lekarzy rodzinnych, internistów,
pediatrów i lekarzy chorób zakaźnych. Szczegól−
nie bogaty program Konferencji obejmował
wszystkie współcześnie występujące ważne pro−
blemy chorób zakaźnych. Przedstawiono, mające
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zastosowanie w codziennej praktyce lekarskiej,
najnowsze wytyczne postępowania i wyniki naj−
ważniejszych badań klinicznych”.
Tradycją Oddziału Krakowskiego Towarzy−
stwa stały się wykłady wybitnych i uznanych au−
torytetów w dziedzinie chorób zakaźnych. Wśród
zaproszonych i obecnych gości byli m.in. prof.
Andrzej Horban – konsultant krajowy w Dzie−
dzinie Chorób Zakaźnych i prof. Krzysztof
Simon – prezes Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Cho−
rób Zakaźnych. Nie zabrakło też przewodniczą−
cego Polskiej Grupy Ekspertów HCV prof. Wal−
demara Haloty.
Tematyka Konferencji obejmowała problema−
tykę chorób odkleszczowych (w tym najnowsze
wytyczne rozpoznawania i leczenia boreliozy
podane przez prof. Sławomira Pancewicza z Uni−
wersytetu Medycznego w Białymstoku), chorób
zawlekanych coraz częściej do Polski (przede
wszystkim malarii) i bezpieczeństwa zdrowotne−
go w podróży. Istotną częścią wykładów były te−
maty wirusowych zapaleń wątroby i ich powikłań
omawiane przez członków Polskiej Grupy Eks−
pertów HCV m.in. prof. Roberta Flisiaka, prorek−
tora Białostockiego Uniwersytetu Medycznego.
Zakażenie wirusem HCV jest w Polsce bardzo
częste i określane mianem „cichej epidemii”.
Można więc powiedzieć, że jest nie w pełni uświa−
domionym problemem zdrowia publicznego.
Ocenia się, że liczba zakażonych tym wirusem
przekroczyła 700 000. Zagrożenie dla zakażonych
HCV wynika przede wszystkim z niskiego stop−
nia zdiagnozowania, a także skrytego i mało cha−
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rakterystycznego przebiegu choroby. Zbyt często
jest wykrywane przypadkowo w fazie poważne−
go uszkodzenia wątroby, marskości wątroby i/lub
pierwotnego raka wątroby. Podczas Konferencji
dyskutowano na temat problemów zakażeń HIV/
AIDS, a także społecznych i medycznych skut−
ków późnego rozpoznania choroby. O tym mó−
wiła prof. Alicja Wiercińska z Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego. Przedstawiono naj−
nowsze zalecenia Polskiego Towarzystwa Nauko−
wego AIDS w zakresie postępowania po ekspo−
zycji zawodowej na HIV, HBV i HCV.
Kolejną sesję poświęcono zakażeniom rota−
wirusowym, krztuścowi, szczepieniom u osób
z immunosupresją oraz zagadnieniu budzącemu
wiele kontrowersji, ale nie znajdującemu potwier−
dzenia w medycynie opartej na faktach, jakim są
domniemane zależności pomiędzy szczepieniami
ochronnymi, a chorobami neurologicznymi.
Racjonalna polityka antybiotykowa (przedsta−
wiona przez prof. Małgorzatę Bulandę – prezesa
Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych)
i zagrożenia epidemiologiczne związane z inwa−
zyjną chorobą meningokokową, to tematy zamy−
kające spotkanie.
Niech najlepiej o potrzebie takich spotkań
świadczy frekwencja. W Konferencji uczestniczy−
ło ponad 400 lekarzy i fachowych pracowników
medycznych.
Zapraszamy ponownie za rok.
Dr hab. med. Aleksander M. Garlicki
Prezes Oddziału Krakowskiego PTELCHZ
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych CM UJ
fot. J. Sawicz
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Ankieta dotycząca projektu
zniesienia stażu podyplomowego, LEP-u i zmian
w systemie kwalifikacji na specjalizacje lekarskie
W październiku i listopadzie 2010 roku
przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród
lekarzy, którzy właśnie ukończyli staż podyplomowy i ubiegają się o pełne prawo wykonywania zawodu w Okręgowej Izbie Lekarskiej
w Krakowie. Ankietę, wypełniło 142 osób, co
stanowi ok. 70% tegorocznych stażystów.
Przytłaczająca większość ankietowanych
opowiedziała się przeciwko zniesieniu LEP.
Tylko 8% respondentów opowiedziało się za
całkowitym zniesieniem stażu podyplomowego, 26% aprobuje staż w obecnej formie, podczas gdy zdecydowana większość ankietowanych (74%) oczekuje jego modyfikacji.
W odniesieniu do projektu zniesienia LEPu, jako egzaminu koniecznego do uzyskania
pełnego prawa wykonywania zawodu, większość respondentów (78%) uważa, iż tylko
pozytywne zdanie LEP-u powinno dopuszczać
do wykonywania zawodu. Przeciwnego zdania jest 22% ankietowanych lekarzy.

Kryterium kwalifikacji
na specjalizacje lekarskie
Zdecydowana większość uważa wynik LEPu, jako dobre kryterium kwalifikacji na specjalizacje. Ok. 22% uważa, iż o kwalifikacji powinien decydować wynik LEP-u oraz rozmowy
kwalifikacyjnej. Nieliczna grupa ankietowanych-4%, opowiada się za kwalifikowaniem na
specjalizacje na podstawie średniej ze studiów
oraz rozmowy kwalifikacyjnej, wyłącznie 1%
ankietowanych uważa średnią ze studiów za
dobre kryterium przyznawania specjalizacji.
W kolejnej części ankiety zapytano młodych
lekarzy, z którego ze staży cząstkowych najbardziej skorzystali. Największą popularnością
cieszył się staż podyplomowy z chorób wewnętrznych (47% ankietowanych), intensyw-

nej terapii i medycyny ratunkowej (15%) oraz
chirurgii z ortopedią (12%). Z kolei na pytanie
o staż cząstkowy o najmniejszej wartości dydaktycznej najwięcej ankietowanych wskazało
staż z ginekologii i położnictwa (30%), psychiatrii (22%) oraz medycyny rodzinnej (16%).
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W ostatniej części ankiety zapytano młodych adeptów sztuki medycznej o ich oczekiwania wobec Samorządu Lekarskiego. Warto
zwrócić uwagę, iż żadna z ankietowanych osób
nie zakreśliła odpowiedzi zatytułowanej „nie
mam oczekiwań”. Jako główne priorytety działania Samorządu wobec młodych lekarzy uznano: pomoc prawną (41%), szkolenia zawodowe (24%) oraz koordynację kształcenia podyplomowego (17%).
Z przeprowadzonego badania wynika, iż
wprowadzane aktualnie przez rządzących
zmiany w odniesieniu do kształcenia młodych
lekarzy nie tylko nie wychodzą naprzeciw ich
oczekiwaniom, a są im wręcz przeciwne. Młodzi lekarze w większości nie oczekują likwidacji stażu podyplomowego, ale jego modyfikacji, stawiając większy nacisk na nauczanie
w takich dziedzinach jak choroby wewnętrzne
czy intensywna terapia kosztem ginekologii
i położnictwa oraz stażu cząstkowego z psychiatrii. Bo przecież dopiero na stażu podyplomowym lekarze nie są już studentami, a członkami zespołu terapeutycznego, uzyskując nieograniczony czasowo i przestrzennie dostęp do
pacjenta. Bez wcześniejszej gruntownej reformy studiów medycznych, stawiających większy nacisk na upraktycznienie nauki i dostęp
do pacjenta, nie da się zlikwidować stażu podyplomowego.
Do projektu likwidacji Lekarskiego Egzaminu Państwowego i kwalifikacji w oparciu m.in.
o średnią ze studiów młodzi lekarze odnoszą
się równie sceptycznie. Nasi młodsi koledzy,
którzy właśnie po kilkumiesięcznej nauce zdawali ten „straszny” LEP uważają, iż w imię
utrzymywania wysokiej jakości kształcenia
i przejrzystych reguł kwalifikacji na specjalizacje warto się męczyć i podchodzić do egzaminu państwowego. Paradoksalnie lekarze, którzy dopiero wchodzą do zawodu czują się bardziej odpowiedzialni za jakość świadczonych
usług medycznych, aniżeli decydenci na szczeblu ministerialnym czy rządowym.
W końcu warto również zwrócić uwagę, iż
wbrew wielu obiegowym opiniom młodzi le-

karze oczekują aktywnego działania i pomocy
ze strony Samorządu Lekarskiego. Nadal oferując młodym koleżankom i kolegom pomoc
prawną, szkolenia zawodowe czy reprezentując ich interesy Samorząd będzie cieszył się
zaufaniem młodych lekarzy.
Maciej Krupiński,
Bartłomiej Guzik,
Władysław Kosiniak-Kamysz
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Samarytanie XXI wieku

Krakowskie Stowarzyszenie Wolontariatu œw. Eliasza ju¿ po raz siódmy poszukiwa³o tych, których mo¿na
nazwaæ wspó³czesnymi samarytaninami. Nagrodzeni
i wyró¿nieni spotkali siê podczas uroczystoœci w Sanktuarium Mi³osierdzia w £agiewnikach.
Celem plebiscytu „Mi³osierny Samarytanin” jest
zgodnie z nauk¹ Jana Paw³a II poszukiwanie tych, którzy zatrzymuj¹ siê przy cierpieniu drugiego cz³owieka.
Z ca³ej Polski, a tak¿e m.in z Niemiec i USA sp³ynê³o
blisko pó³ tysi¹ca g³osów z kandydaturami 120 osób.
Ostatecznie, o wyborze finalistów plebiscytu zdecydowa³a Kapitu³a, w której zasiedli w tym roku m.in.
o. Stanis³aw Wysocki (prezes Stowarzyszenia Wolontariatu œw. Eliasza), Barbara Stuhr ze Stowarzyszenia

Wspierania Onkologii „Unicorn”, prof. dr hab. Janusz
Skalski z Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie– Prokocimiu, restaurator i filantrop Jan Koœciuszko, piosenkarka Lidia Jazgar, dr Agata Mamak, a tak¿e wolontariusze. Przyznano dwie pierwsze nagrody
oraz 7 wyró¿nieñ. W kategorii osób zawodowo zwi¹zanych z ochron¹ zdrowia bezaapeleacyjne zwyciê¿y³a
80-letnia salowa ze Szpitala Bonifratrów w Krakowie –
Klara Czenczek. Emerytowana salowa, nieprzerwanie od
50 lat z wielk¹ trosk¹, ¿yczliwoœci¹, szacunkiem i mi³oœci¹ opiekuje siê pacjentami. – Dla s³u¿by drugiemu cz³owiekowi poœwiêca ca³y swój wolny czas. Anio³ w ciele,
malutkiej, w¹tlutkiej kobiety. Sk¹d tyle energii i ciep³a
dla innych, tego pewnie sama nie wie, bo skromnoœæ
i wra¿liwoœæ to jej g³ówne zalety – napisali o Klarze
Czenczek wdziêczni pacjenci.
W kategorii osób niezwi¹zanych zawodowo
z ochron¹ zdrowia tytu³ „Mi³osiernego Samarytanina”
przypad³ krakowskiej przewodnik p. Janinie Grzesiowskiej-Skowroñskiej, która bezinteresownie opiekuje siê
wieloma starszymi i niepe³nosprawnymi osobami, wspiera materialnie wielodzietne rodziny, a bezdomnemu
studentowi spotkanemu na Plantach, na okres studiów
bezp³atnie udostêpni³a swoje mieszkanie.
W gronie osób wyró¿nionych znalaz³a siê m.in. krakowska lekarka – dr Barbara Thomas-Paw³owska, za
bezinteresown¹ pos³ugê lekarsk¹ dla podopiecznych
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Caritas, rozwo¿enie obiadów do domów osób niepe³nosprawnych, Urszula Mróz, pielêgniarka Hospicjum œw.
brata Alberta w D¹browie Tarnowskiej, za pe³n¹ poœwiêcenia pracê wœród osób umieraj¹cych.
Wyró¿nienie odebra³ tak¿e przedsiêbiorca – filantrop Dariusz Pastuszak z Lublina, ks. Jaros³aw Traczyk
z Chorzel k. Przesnysza – organizator letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin zagro¿onych wykluczeniem
spo³ecznym, prof. Bogus³aw Grzybek dyrygent akademickiego chóru „Organum” w Krakowie za liczne inicjatywy charytatywne podejmowane z jego inicjatywy
przez chór. Wyró¿nienie otrzyma³o tak¿e ma³¿eñstwo
z Tuchowa – lek. stom. Ewa Stanis³awczyk i mec. Grzegorz Stanis³awczyk za otwarty dla wszystkich potrzebuj¹cych dom i liczne inicjatywy charytatywne, w tym pomoc powodzianom.

W gronie osób wyró¿nionych znalaz³ siê tak¿e ks.
dr hab. Lucjan Szczepaniak – kapelan Uniwersyteckiego Szpitala Dzieciêcego w Prokocimiu za powszechnie
znane poœwiêcenie dla cierpi¹cych dzieci i ich rodzin.
Specjalne wyró¿nienie za pochylenie siê nad losem chorych – bezdomnych oraz wspó³pracê z wolontariatem
otrzyma³ dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, dyrektor Szpitala im. J. Dietla w Krakowie.
Uroczystego wrêczenia nagród i wyró¿nieñ dokonali ks. Kardyna³ Stanis³aw Dziwisz oraz nuncjusz apostolski w Polsce – abp Celestino Migliore. W uroczystoœci uczestniczyli m.in. wojewoda ma³opolski Stanis³aw
Kracik oraz przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie – dr hab. Andrzej Matyja.
Marcin Mikos
fot. Jerzy Sawicz

POLEMIKI

Profesor Edward Malec
(w nawiązaniu do wywiadu prof. J. Skalskiego w ostatnim wydaniu „Galicyjskiej Gazety”)

– jeszcze o motywach swojego przejścia do pracy za granicą
Redakcja
„Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”
OIL w Krakowie
Szanowni Państwo,
W związku z wywiadem jakiego udzielił prof.
Skalski „GGL” Okręgowej Izby Lekarskiej w Kra−
kowie (Nr 1/120 z 2011r.), zawierającym pod adre−
sem mojej osoby nieprawdziwe i nierzetelne infor−
macje, zostałem sprowokowany do przedstawienia
Czytelnikom niektórych faktów.
Pomimo iż od kilku lat pracuję za granicą, ni−
gdy nie przestałem być członkiem Okręgowej Izby
Lekarskiej w Krakowie i ciągle mam praktykę le−
karską na tym terenie.
Odnosząc się do treści wywiadu, przede wszyst−
kim kategorycznie zaprzeczam stwierdzeniom uży−
tym przez prof. Skalskiego jakobym kiedykolwiek
„obrażał“, „potępiał“, „odrzucał“ krakowskie śro−

dowisko lekarskie czy też się „kompletnie od niego
odcinał”. Nigdy też nie prowadziłem z żadnym śro−
dowiskiem „walki“.
Faktem natomiast jest, że kilka lat temu stałem
sie przedmiotem ataku ze strony kilku osób (5!)
z Instytutu Pediatrii CM UJ. Swego czasu temat ten
– niestety nierzetelnie – był przedmiotem zaintere−
sowania mediów, zwłaszcza krakowskiego dodatku
„Gazety Wyborczej”. Co charakterystyczne, czytel−
nicy wymienionej gazety oraz innych periodyków
poruszających ów temat nie doczekali się już rze−
czowej informacji o wynikach zakończonych w spra−
wie postępowań. Tymczasem Decyzją Komisji Dys−
cyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wy−
ższego i Okręgowego Sądu Lekarskiego w Warsza−
wie zostałem całkowicie oczyszczony z wszystkich
stawianych mi zarzutów. Pragnę ponownie podkre−
ślić, że nigdy nie byłem oskarżany przez mój zespół
czy podwładnych – co kilkakrotnie sugerowano –
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lecz jedynie przez moich adwersarzy z Instytutu Pe−
diatrii Collegium Medicum UJ. Wówczas prof. Skal−
ski nie pracował w Collegium Medicum UJ, więc
okoliczności poruszane przez niego w wywiadzie zna
zapewne z przytoczonych przekazów medialnych
lub zwykłych plotek.
Z tym większym zdziwieniem odebrałem zawar−
te w treści wywiadu wypowiedzi prof. Skalskiego,
ewidentnie formułowane w imieniu „całego środo−
wiska lekarskiego“, a odnoszące się wprost do mo−
jej osoby. Pierwsze słyszę, aby prof. Skalski – czy
to z uwagi na pełnioną funkcję w Samorządzie Le−
karskim, czy też z innego tytułu – był uprawniony
do formułowania tego typu ocen w imieniu całego
środowiska lekarskiego, zwłaszcza w sytuacji, gdy
są one, chociażby w świetle powołanych wyżej roz−
strzygnięć Komisji Dyscyplinarnej i Sądu Lekarskie−
go, po prostu nieprawdziwe. Chciałbym wierzyć, że
chociażby z uwagi na pomoc, którą swego czasu
systematycznie udzielałem prof. Skalskiemu w okre−
sie jego pracy w Klinice w Zabrzu (o czym będzie
mowa w dalszej części niniejszego oświadczenia),
tego typu wypowiedzi dotyczące mojej osoby nie
wynikają ze złej woli rozmówcy. Z drugiej strony
byłoby naiwnością twierdzenie, że „odgrzewanie”
tematu mojej osoby w tak niekorzystnym świetle
akurat teraz i to przez mojego następcę na stanowi−
sku kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej
Collegium Medicum UJ jest wyłącznie dziełem przy−
padku. Nie wiem co miał na myśli prof. Skalski uży−
wając w kontekście mojego ewentualnego powrotu
do Krakowa stwierdzenia jakobym „palił za sobą
mosty”. Moje wrażenie jest wręcz odwrotne, zwłasz−
cza wobec faktu niebywałej aktywności w kontak−
tach z moją osobą ludzi zarządzających na tym tere−
nie wyspecjalizowanymi usługami medycznymi
(wszak Kraków to nie tylko Collegium Medicum UJ,
ale też i inne placówki, chociażby coraz bardziej
znaczący sektor usług prywatnych). Mosty nie tyl−
ko nie zostały spalone, ale wciąż budowane są nowe.
Być może te właśnie okoliczności i chęć zwrócenia
uwagi środowiska na własną osobę, w myśl opacz−
nie pojmowanego porzekadła „cudze chwalicie, swe−
go nie znacie” była rzeczywistym – w aspekcie mo−
jej osoby – motywem udzielenia przez prof. Skal−
skiego tak skandalicznego wywiadu.
Co istotne, oprócz oszczerstw, spotykają mnie
też na szczęście zdecydowanie liczniejsze, przeja−

wy sympatii i uznania nie tylko ze strony rodziców
moich pacjentów, ale zwłaszcza od kolegów leka−
rzy i pielegniarek, z którymi utrzymuję nadal ciągły
kontakt.
Dotychczas nie wypowiadałem się na temat oso−
by czy działalności prof. Skalskiego. Zarówno on
jak i jego działalność nie są przedmiotem mojego
zainteresowania. Prof. Skalski wiele lat temu opu−
ścił krakowskie środowisko lekarskie. Nie będę
wyjaśniać dlaczego, ponieważ osoby, które o tym
decydowały już nie żyją.
W 2007 roku zrezygnowałem z funkcji kierow−
nika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej, kierowni−
ka Katedry Chirurgii Pediatrycznej i zastępcy dy−
rektora Instytutu Pediatrii Collegium Medicum UJ.
Uzasadnienie mojej decyzji przedstawiłem w obszer−
nym piśmie skierowanym do Rektora UJ, Prorekto−
ra ds. Collegium Medicum, a ostatnio również do
Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie. W żadnej mierze nie pokrywają się
z okolicznościami przywoływanymi w wywiadzie
przez prof. Skalskiego.
Odchodząc w 2007 roku z Krakowa zostawiłem
Klinikę w doskonałym stanie. W Klinice pozostało:
trzech wykształconych kardiochirurgów, znakomi−
cie wyszkolone zespoły pielęgniarskie, nowczesny,
w pełni wyposażony oddział intensywnej terapii,
(wybudowany dzięki staraniom moim oraz mojego
zespołu i za pozyskane w dużej mierze przeze mnie
fundusze), sala operacyjna, oddział pooperacyjny,
sprzęt audiowizualny itd. Klinika jako jedyna
w Polsce posiadała certyfikat jakości ISO 2000
i sklasyfikowana została na I miejscu w rankingu
szpitali tygodnika „Newsweek”.
Trudno wyobrazić sobie dziś leczenie dzieci
z wadami serca w Krakowie bez wspomnianego za−
plecza, zwłaszcza w postaci wyszkolonych kardio−
chirurgów, moich dawnych asystentów.
Przez 10 lat kierowania Kliniką wypracowałem
system leczenia dzieci z najcięższymi wadami ser−
ca, nie tylko z Polski, ale z wielu innych krajów.
Klinika zmodernizowana, nowoczesna dzięki licz−
nym publikacjom i prezentacjom stała sie znana na
świecie. W czasie kierownia Kliniką osiem osób
uzyskało stopień doktora, cztery osoby zostały spe−
cjalistami z zakresu kardiochirurgii, w tym trzy oso−
by, dzięki moim osobistym staraniom odbyły pół−
roczne szkolenia w USA.
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W 1997 roku prof. Skalski był moim konkuren−
tem w konkursie na stanowisko kierownika Kliniki
Kardiochirurgii Dziecięcej. Rada Wydziału Lekar−
skiego UJ wypowiedziała się wówczas jednoznacz−
nie, wynik głosowania dla prof. Skalskiego był nie−
korzystny. Odsunęło to tym samym jego starania
o powrót do Krakowa.
Jak już wspomniałem w latach 2001−2003
systematycznie wspomagałem prof. Skalskiego pod−
czas jego działalności w Zabrzu. Na prośbę prof.
M. Zembali i prof. J. Białkowskiego – przełożonych
prof. Skalskiego, często z własnym krakowskim ze−
społem w Klinice w Zabrzu operowałem dzieci
z najcięższymi wadami serca. W 2007 roku prof.
Skalski opuścił Zabrze, a w ślad za tą decyzją, którą
jak wynika z opublikowanego wywiadu podjął
„w ciągu kilkunastu minut”, zabrzańska kardiochi−
rurgia dziecięca w praktyce przestała istnieć. Zakła−
dam, że powodem tego spektakularnego upadku był
brak wypracowania stosownej bazy zarówno infra−
strukturalnej jak i kadrowej, niezbędnej do wyko−
nywania dziecięcych operacji kardiochirurgicznych
na właściwym poziomie.
Pomimo wyjazdu z Krakowa i unikania kontak−
tów z mediami, jestem ciągle atakowany i wręcz
inwigilowany. Przez cały czas trwają próby zdys−
kredytowania moich osiągnięć i poniżania mojej
osoby. Zaczynam myśleć, że podstawową moją winą
jest to, że nadal operuję polskie dzieci. Rzeczywi−
ście, do chwili obecnej zoperowałem w Monachium
217 dzieci z Polski. Wychodzę jednak z założenia,
że jeśli rodzice chorego dziecka zwracają sie do mnie
o pomoc, a widzę szansę uratowania ich pociechy,
to jako lekarz nie mam prawa im odmowić, bez wzlę−
du na narodowość.
Moją pozycję w medycynie i kardiochirurgii
zdobyłem nie za pomocą teatralnych wystąpień
w mediach, ale przez lata ciężkiej pracy w różnych
salach operacyjnych na świecie i przy łóżkach cho−
rych dzieci. W ten sposób zdobyłem również zaufa−
nie rodziców dzieci z wadami serca.
Tymczasem droga do budowania swojej pozy−
cji zawodowej przez dyskredytację innych bywa
zgubna.
Prof. dr hab. Edward Malec
Uniwersytet Ludwiga Maksymiliana,
Monachium

Toksykologia kliniczna
nadal działa także
przy Szpitalu im. L. Rydygiera
Do końca ubiegłego roku Oddział Kliniczny
Toksykologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala
Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera
w Krakowie był jedynym miejscem, gdzie kra−
kowianie mogli uzyskać pomoc toksykologiczną.
Od nowego roku sytuacja się zmieniła, chorzy
mogą udać się do jednego z dwóch szpitali.
Niedawno informowaliśmy o powrocie pod
skrzydła Szpitala Uniwersyteckiego klinicznego
oddziału toksykologii, który przez ostatnie 15 lat
funkcjonował w strukturach Szpitala im. Rydy−
giera. Niezależnie od stworzenia oddziału na
ul. Śniadeckich, w Szpitalu im. Rydygiera nadal
funkcjonuje Oddział Toksykologii i Chorób We−
wnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji.
W trybie całodobowym są tu świadczone usługi
nie tylko w zakresie toksykologii klinicznej
w pełnym zakresie, ale dodatkowo leczy się ostre
zespoły odstawienne w przebiegu uzależnienia
od substancji psychoaktywnych.
Oddział liczy 38 łóżek (w tym 10 w Podod−
dziale Detoksykacji), z czego 4 łóżka intensyw−
nej terapii toksykologicznej przystosowane są do
wdrażania procedur podtrzymywania funkcji
układu krążenia, oddychania oraz wątroby (dia−
liza albuminowa).
Personel medyczny, w skład którego wcho−
dzi 6 lekarzy, 24 pielęgniarki i 5 sanitariuszy,
posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu
ostrych zatruć. Pracuje tu także psychiatra i psy−
cholog pomagający pacjentom wymagającym
tego rodzaju opieki w trakcie leczenia.
Oddział posiada także dostęp do laboratorium
toksykologicznego oraz do toksykologicznych
baz danych zawierających m.in. szczegółowe in−
formacje o niebezpiecznych toksycznych sub−
stancjach chemicznych. Lekarze oddziału udzie−
lają również całodobowo konsultacji toksykolo−
gicznych pod numerem telefonu 12 64 68 550.
(as)

35

36

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

36

NR

2/2011

POLEMIKI
Janina Rościszewska
Do Redakcji Galicyjskiej
Gazety Lekarskiej
Szanowne Koleżanki i Szanowny Kolego!
Bardzo gorąco dziękuję tym lekarzom, któ−
rzy zechcieli przeczytać i ustosunkować się do
mego listu wydrukowanego w numerze 6/119
„GGL”. Dzięki Waszym opiniom nie czuję się
już samotnym białym żaglem na milczącym
morzu. Powiało. A że ten wiaterek jeszcze sła−
by... Nigdy nie było wielu takich, których ob−
chodzi coś więcej niż własne, doraźne sprawy.
Jeśli robią dobrze to co do nich należy, to już
dobrze. Nie każdy ma predyspozycję do tego,
by angażować się w „coś więcej”.
Bywają jednak momenty, gdy bierność zna−
czy tyle, co przyzwolenie na status quo. Sarka−
my na coraz gorsze reformy reform, ale czy my
dyskutujemy o tym, na ile sami jesteśmy winni
temu, że jest jak jest między nami lekarzami,
i dlaczego jest jak jest w całym sektorze usług
medycznych?
Odpowiadam każdemu z osobna.

***
Droga Doroto!
Wolno mi tak zwracać się do doktor Pro−
chwicz, ponieważ łączyło nas kiedyś pełne zro−
zumienie i przyjaźń.
Wiesz, że maturę zdawałam w ciemnych
czasach stalinizmu, gdy wpajano młodzieży m.
in. doktrynę o dziedziczeniu cech nabytych itp.
głupoty. Jednak nawet wtedy uczeni radzieccy
tacy jak Łysenko i Lepieszyńska nie próbowali
z ludzkiej zygoty wyhodować zajączka, ani
pajączka. Prawa przyrody są, jakie są. I cho−
ciaż w Księdze Rodzaju napisano, iż z upoważ−
nienia samego Boga człowiek ma czynić sobie
Ziemię posłuszną, my już wiemy, że przyroda
nie da sobą bezkarnie manipulować.
Równocześnie od zawsze medycyna (zoo−
technika, rolnictwo) zajmowały się „naprawia−
niem” tego, co człowiek uznał za „błąd” natu−

ry, chociaż np. selekcja naturalna błędem nie
jest, bo prowadzi naturę do lepszego stanu. Nie
chodzi więc o to, czy człowiekowi w ogóle wol−
no ingerować w jej prawa, lecz o celowość,
przewidywalność i granice ingerencji. Ale to
już inny temat do dyskusji, streszczony przeze
mnie w zdaniu „jestem przeciw absolutyzacji
wolności nauki...”

***
Szanowna Pani Doktor Agnieszko!
Po kilkakrotnym odczytaniu Pani listu
utwierdziłam się w pierwszym wrażeniu, że
więcej nas łączy niż dzieli. Ja też „jestem ostroż−
na w wynoszeniu na piedestały nauki (i kultury
także)”... i nie tylko dlatego, że „rozum bywa
chwiejny, nieprzewidywalny, daje się wodzić
za nos”, ale też dlatego, że nawet ten samoświa−
domy, zdyscyplinowany i perfekcyjnie dzia−
łający rozum, jeśli odrzuci to co nazywamy
moralnością (ludzkie działanie w aspekcie
dobra i zła) oraz sumienie, może rzeczywi−
ście prowadzić na manowce, a nawet do ka−
tastrofy.
„Jesteśmy grupą roszczącą sobie prawo do
współudziału w kreowaniu wizerunku elity in−
telektualnej kraju…” Czyżby? Ja takich ambi−
cji w środowisku lekarskim nie dostrzegam.
Zachowały się wprawdzie jednostki wierne
„starym dobrym obyczajom”, współtwórcy
i konsumenci kultury przez duże „K”, ale są to
niestety wyjątki. Większość lekarzy poddała się
bez wyraźnych oporów pauperyzacji – w cza−
sach PRL ekonomicznej, obecnie konsumpcyj−
nej – przedkładając „mieć coś”, nad „być kimś”
(profesorski tytuł, chociaż łączy się z prestiżem
władzy, nie zawsze pokrywa się z sensem słów
„być Kimś”). Wielu lekarzy odchodzi od zasa−
dy sztuki medycznej w stronę rzemiosła me−
dycznego, tak jakby najlepsze rzemiosło mo−
gło zastąpić sztukę, chociaż wiadomo, że do−
bra sztuka wymaga dobrego rzemiosła.
Podzielam Pani opinię, że nasze środowi−
sko z własnej woli przyczynia się do dehuma−
nizacji stosunków międzyludzkich na styku le−
karz – lekarz i lekarz – pacjent i, że – nie czuje
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się współodpowiedzialne za ślimaczące się
i coraz bardziej nieudolne reformy, jakby całe−
mu złu w sektorze służby zdrowia winni byli
tylko nowi „oni” – rząd i jego urzędnicy.
Pomyślałam, że moja „deklaracja” „Jestem
za, a nawet przeciw” jest pierwszym tekstem,
podpisanym moim nazwiskiem, na jaki Pani tra−
fiła. Gdyby przeczytała Pani wcześniejsze, nie
wiem, czy napisałaby Pani do „GGL” i do mnie,
a jeśli tak, byłby to chyba trochę inny list. Po−
dobno nie ma tego złego, co by na dobre nie
wyszło; dla mnie znaczącym dobrem jest moż−
liwość rozmowy z Panią.

***
Szanowna Pani Doktor Bożeno!
Dziękuję za „dziękuję”. Bardzo potrzebuję
wsparcia. Nie mogę jednak obiecać wytrwało−
ści w przebijaniu muru, bo najtwardszy mate−
riał podlega procesowi zmęczenia i moja gło−
wa zaczyna to wyraźnie odczuwać.

***
Szanowny Panie Doktorze!*
Odżegnuje się Pan od filozofów, moralistów
i humanistów, a przecież cały Pana wywód jest
filozofowaniem na temat tego, czym winno być
dla lekarza humanisty ludzkie życie. Trafia Pan
w sedno sporu, w którym bezprzedmiotowa jest
dyskusja na poziomie biologii (list dr Pro−
chwicz), natomiast każdy, kto broni życia po−
czętego lub go nie broni, powinien umieć swo−
je stanowisko samodzielnie uzasadnić, a to
wkracza w dziedzinę filozofii i religii.
„Oczywiste jest, że najwyższą wartością dla
ludzi jest życie...” Jednak nie jest to dla wszyst−
kich aż tak oczywiste. Gdyby tak było nie by−
łoby świętych męczenników za wiarę, bohate−
rów poległych w obronie ojczyzny, rodziny,
nieznanego bliźniego. Pan wyklucza wartościo−
wanie życia, zrównując życie płodu na każdym
jego etapie z życiem dojrzałej, decydującej
o sobie istoty ludzkiej. Staram się zrozumieć
tak radykalne stanowisko, chociaż odbiega ono
*) od red. – odpowiedź na list lek. med. Jerzego Wszołka

od tego, czego doświadczamy w codziennym
życiu. Zwykle nie tak boli wewnątrzmaciczne
obumarcie płodu, jak śmierć jego matki. Inaczej
reagujemy na wypadek drogowy, w którym
ginie dzieciak wbiegający za piłką na jezdnię,
inaczej gdy pod samochód wtoczy się zamro−
czony alkoholem menel. Jak w potyczce gang−
sterów pada notoryczny przestępca odczuwa−
my nawet coś w rodzaju ulgi – o jednego zło−
czyńcę mniej – ale gdy kula dosięgnie przypad−
kowego przechodnia, nazwiemy tę śmierć tra−
giczną. Bywa, że lekarz staje przed dylematem
– ma tylko jeden respirator, a dwie osoby w tej
samej sytuacji zagrożenia życia – której dać
szansę, czyli ocenić nie abstrakcyjną, lecz
w miarę obiektywną wartość życia konkretne−
go człowieka. Wedle jakich kryteriów ma to
zrobić; wieku, przydatności społecznej, a może
czyichś oczekiwań?... Czy wiara w to, że ludz−
kie życie jest święte, bo stworzone przez Boga
w tak dramatycznej sytuacji, ułatwia lekarzowi
podjęcie właściwej decyzji?...
Doświadczenia XX w. i wcześniejsze uczą
nas ostrożności nie tylko w stosunku do nauki,
ideologii, ale też wartości opinii społecznych
(głos ludu). Przecież nawet te osadzone w do−
brych tradycjach i ustabilizowane z nie zawsze
dość jasnych przyczyn ulegają niekontrolowa−
nym emocjom i (lub) praniu mózgów przez
umiejętnie dobraną socjotechnikę (jeszcze do
socjotechniki wrócę). Sowieckie łagry, holo−
kaust, czystki etniczne na Bałkanach wielu lu−
dzi utwierdziły w przekonaniu, że trzeba się
oprzeć na trwałych, ponadczasowych, bezdy−
skusyjnych zasadach moralnych. Dla osób wie−
rzących w Boga – Stworzyciela czymś takim
jest Dekalog. Chrześcijanie przyjęli go od
żydów, dopisując do historii Izraelitów własną
historię i własną d o k t r y n ę. Wystarczy jej
się trzymać, a wszystko stanie się prostsze. Nie
jestem tego tak pewna.
Poza dwoma pierwszymi przykazaniami
Dekalogu, odnoszącymi się do Boga, agnostyk
czy ateista nie zgłasza zasadniczych zastrzeżeń.
One rzeczywiście są dość uniwersalne. Kwin−
tesencja postaw etycznych różniąca ludzi wie−
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rzących od nie wierzących, tkwi jednak nie
w moralności jako takiej, lecz w jej źródłach: –
objawienia udzielonego ludziom przez Boga raz
na zawsze, czy z wielowiekowego doświadcze−
nia homo sapiens, wzbogacanego i zmieniają−
cego się (nowe odkrycia, nowe techniki rodzą
nowe problemy wymagające nowego ich prze−
myślenia), co nie bez słuszności, nazywa się
relatywizmem. Agnostycy i ateiści nie przyj−
mują jako oczywistości filozofii chrześcijań−
skiej, która głosi, iż nasze człowieczeństwo,
nasze indywidualne ego oraz ciało do nas
samych nie należy (nie jest naszą własnością),
a zostało nam tylko arbitralną decyzją Boga
(arbitralną gdyż poczęcie nie zależy od wolnej
woli poczętego) powierzone. Zgodnie z tą wiarą
powierzonym „depozytem” należy tak w życiu
doczesnym zarządzać, by zasłużyć na żywot
wieczny. Aby na przeznaczonej mu drodze życia
człowiek się nie pogubił, ma się kierować
Prawem Bożym (cnotą p o s ł u s z e ń s t w a).
Wolna wola człowieka polega więc na tym, że
może to prawo odrzucić. Agnostyk i ateista nie
wierzy w nieśmiertelność duszy (czymkolwiek
ona jest). Śmierć fizyczna znaczy dlań tyle co
przejście z bytu do niebytu. Żyje tu i teraz wy−
pełniając swój czas od – do mniej, czy bardziej
sensownie, wedle własnego moralnego rozezna−
nia i na własny rachunek, ale to nie znaczy –
„skoro Boga nie ma, wszystko wolno”.
Z aksjologicznego punktu widzenia kom−
promis między tymi dwoma postawami nie jest
możliwy. Ludzie uznający świętość życia
z pobudek religijnych mają nie tylko prawo, lecz
obowiązek bronić ludzkiego życia na każdym
jego etapie (wg Schweitzera, czy Dwornika
pojęcie „świętości” odnosi się do każdego życia,
nie tylko życia ludzkiego), ponieważ powstało
z woli Boga (bez którego nic się nie stało, co
się stało). Na tej samej zasadzie ludzie o poglą−
dach liberalnych mają prawo stawać po stronie
jakości i autonomii sumienia. Różnice świato−
poglądowe nie powinny jednak wykluczać roz−
mowy. Jasne wyłożenie swoich racji pozwala
drugiej stronie lepiej je poznać i zrozumieć,
a obu – po ustaleniu „protokółu rozbieżności”

– ułożyć modus vivendi oraz zasady współpra−
cy. Warunkiem sine qua non jest dobra wola
adwersarzy i wzajemny szacunek. A odnośnie
lekarzy – jeśli nawet jedni traktują wartość życia
bardziej pryncypialnie, inni bardziej behawio−
rystycznie – w sytuacji gdy rozumowanie nie
ułatwia decyzji (jeden respirator, dwóch cho−
rych), z pomocą przychodzi intuicja moralna –
sumienie (W tym miejscu muszę zapytać, na
jakiej podstawie Pan przypuszcza, iż byłabym
skłonna odmówić lekarzom prawa do korzysta−
nia z klauzuli sumienia?).
Nie jestem entuzjastką regulowania uro−
dzeń przy pomocy aborcji. Uważam ją za zło,
ale nie zło absolutne, a tylko w wielu przypad−
kach mniejsze od zła grożącego jakiejś konkret−
nej kobiecie, będącej w konkretnej, bardzo trud−
nej sytuacji (niekoniecznie związanej ze zdro−
wiem). Liberalniejsze prawo nie ma być zachętą
do aborcji, a jedynie możliwością, z której
można, ale nie musi się przecież korzystać.
Natomiast zmuszanie kobiety do urodzenia po−
czętego dziecka jest – moim zdaniem – takim
samym pogwałceniem jej praw osobistych, jak
przymus aborcji stosowany w Chinach przez
reżim Mao.
Nie oszukujmy się; restrykcyjne prawo an−
tyaborcyjne nie powstało w Polsce z woli więk−
szości wyborców, lecz zostało Polakom narzu−
cone przez nowe siły polityczne. Przecież do
chwili jego wprowadzenia w życie w 1993 roku
kobiety uważające siebie za katoliczki nagmin−
nie korzystały z możliwości przerwania ciąży
w warunkach szpitalnych. Ograniczenie do−
puszczalności zabiegu do 12 tygodnia życia
płodowego nie wynikało z ciągnących się od
czasu Arystotelesa spekulacji dotyczących „za−
siedlenia” się duszy w ciele, lecz ze wskazań
ściśle medycznych – powyżej trzeciego miesią−
ca ciąży macica mięknie, co stwarza większe
niebezpieczeństwo jej przebicia. Podmiotem
troski lekarzy była więc wtedy konkretna ko−
bieta i jej problemy, oceniane przez nią samą
(i zgodnie z jej sumieniem) jako większą war−
tość, niż ewentualna wartość niedojrzałego do
życia poza nią płodu.
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Doktor Bożena Jawień pyta: „Komu to prze−
szkadzało?”
Faktem jest, że przeciwników zaostrzenia
prawa do legalnej aborcji nigdy uczciwie nie
przeliczono. Dlaczego? Bo referendum w tej
sprawie sprzeciwiły się pewne „autorytety mo−
ralne” uzasadniając kuriozalnie swoje stanowi−
sko tym, że – „o moralności się nie dyskutuje”!
Hmm – nie to nie; zamiast merytorycznego
dyskursu mamy magiel, inwektywy. Po jednej

stronie frontu okopał się „ciemnogród”, po dru−
gie trwa w gotowości do powstania „femini−
styczny beton”.
Z poważaniem
Janina Rościszewska

Od redakcji: Dalsza korespondencja do Autorki
i jej odpowiedzi – w nastêpnym wydaniu „GGL”

ORL
Z prac ORL i jej Prezydium (1)

Parodia kontraktowania
Odbyte 26 stycznia 2011 posiedzenie Okrę−
gowej Rady Lekarskiej w Krakowie zdomino−
wały przede wszystkim bulwersujące informa−
cje napływające do Izby, w związku z wystą−
pieniem poważnych nieprawidłowości przy
kontraktowaniu świadczeń medycznych przez
Małopolski Oddział NFZ na 2011 rok. Były one
zresztą przedmiotem wcześniejszych protestów
zawartych w stanowiskach Sejmiku Wojewódz−
twa Małopolskiego, Rady Miasta Krakowa oraz
konsultantów wojewódzkich „akredytowa−
nych” przy Wojewodzie Małopolskim oraz sze−
regu publikacji prasowych.
Posiedzenie otworzył prezes dr Andrzej Ma−
tyja, kładąc w wystąpieniu wprowadzającym
akcent na fakt, że porażkę poniosło nie tylko
środowisko medyczne, ale też doznały jej kon−
stytucyjne organy władzy regionalnej odpowie−
dzialne za politykę zdrowotną (wymienione
wyżej), zaś ofiarami są zarówno pacjenci jak
i lekarze. Krótkie relacje wprowadzające do
dyskusji przedstawili dr Jerzy Friediger („na
końcu wszystkich naszych dyskusji pojawia się
Narodowy Fundusz Zdrowia niczym przysło−
wiowy Frankenstein”) i dr Robert Stępień

(„skali nieprawidłowości nie znamy, gdyż oferty
zostały bezprawnie utajnione”).
Właściwą dyskusję poprzedziła krótka mul−
timedialna prezentacja modeli kas fiskalnych
dostępnych na rynku (w związku z wprowadze−
niem kas do rozliczeń praktyk medycznych),
przygotowana przez firmę Pinnex.
Właściwego wprowadzenia do problematy−
ki kontraktowania świadczeń dokonał na przy−
kładzie stomatologii dr Andrzej Stopa. Opisał
on trwające 2 tygodnie działania członków
Związku Lekarzy Dentystów Pracodawców
Ochrony Zdrowia, którzy próbowali się sprzy−
mierzyć dla uzyskania możliwie korzystnych
kontraktów, skłaniając do wspólnego stanowi−
ska ok. 70% świadczeniodawców. Szanse prze−
konania Funduszu związane były z udziałem
w prezentacji stanowiska stomatologów przez
przedstawicieli największych świadczeniodaw−
ców, a więc Uniwersyteckiej Kliniki Stomato−
logicznej i Wojewódzkiej Przychodni Stoma−
tologicznej. Deklarując wcześniej wyraźne po−
parcie dla stanowiska Związku, niestety, obie
instytucje wycofały się w kluczowym momen−
cie negocjacji – „gdy porozumienie było
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w zasięgu ręki” – stwierdził mówca, a tym sa−
mym zniszczona została solidarność środowi−
ska, a zarazem bez kontraktów zostało kilka−
dziesiąt gabinetów, którym grozi upadek.
Zjawiskiem zaskakującym jest – stwierdził
komentując to wystąpienie prezes A. Matyja –
skąd się wzięło w Małopolsce nagle 800 no−
wych podmiotów zabiegających o kontrakty.
Tego rodzaju zjawisko miało miejsce w kraju,
ale nie na taką skalę.
Natomiast dr Anna Maciąg – odpowiadając
na zarzuty zawarte w wystąpieniu dr A. Stopy
– podkreśliła fakt, że Wojewódzka Przychod−
nia Stomatologiczna jest podmiotem publicz−
nym i jako taki posiada organ założycielski, któ−
rym jest Urząd Marszałkowski woj. małopol−
skiego. Przed organem założycielskim odpo−
wiada za wypełnianie swoich zadań oraz kon−
dycję finansową. Ze zdaniem organu musi się
też liczyć. Brak kontraktu powoduje niemożli−
wość wypełniania zadań Przychodni, co zosta−
ło przypomniane w rozmowie, na którą została
zaproszona do Urzędu. Podkreśliła też, że
wszystkie sugestie jakoby WPS zyskała coś
kosztem środowiska są nieprawdziwe. Wręcz
przeciwnie, mało tego, Przychodnia nie ma kon−
traktu z protetyki specjalistycznej, co skutkuje
koniecznością likwidacji Poradni Protetyki,
zwolnieniem kilkunastu pracowników oraz
utratą miejsc stażu specjalizacyjnego dla 8 re−
zydentów. Cały zaś kontrakt jest o 20% niższy
niż w ubiegłym roku.
Z kolei wiceprezes dr Robert Stępień,
stwierdził, że bez poparcia obu wielkich
SP ZOZ−ów nie doszłoby do otwartego kon−
fliktu z Funduszem, zaś rezygnacja najpierw
Uniwersyteckiej Kliniki, a w dwa dni później
Wojewódzkiej Przychodni z pierwotnych usta−
leń była głównym źródłem porażki całego śro−
dowiska stomatologicznego, utraty kontraktów
przez kilkanaście NZOZ−ów oraz osłabienia
autorytetu władz Związku Lekarzy Dentystów.
„Zostaliśmy rozjechani przez NFZ – powie−
dział kolejny mówca, prezes Związku Praco−
dawców AOS dr Maciej Dendura. To nie były

żadne negocjacje, tylko ustalenia, o ile gotowi
jesteśmy obniżyć cenę. Współczuję Ani Ma−
ciąg, ale nie pozwólmy się Funduszowi wodzić
za nos. Jeśli jakaś klinika działa 11 lat, zyskała
zaufanie pacjentów, zgromadziła dobrą kadrę,
zainwestowała w sprzęt – to nie możemy przy−
stać na argumentację, iż chodzi o „równość
podmiotów”. Jaką równość – skoro NFZ nie ma
pojęcia, poza komputerowym wydrukiem, co
to są te nowe podmioty. 1200 odwołań od kon−
traktów to świadectwo niekompetencji NFZ,
a nie – jak to określiła pani dyrektor Funduszu
– dowód „protestów grupy frustratów”. Nato−
miast utajnianie kontraktów przez NFZ, to na−
ruszenie prawa, bo działamy w obszarze zamó−
wień publicznych. Co NFZ chce ukryć?
Kierowanie spraw do sądu (jak to dokonało
się w Rabce), żądanie zmian personalnych
w Funduszu oraz cofnięcie kontraktowania: to
powinny być trzy cele na najbliższy czas.
Niestety, nie jesteśmy stroną w sporze, jako
Izba – stwierdził dr A. Matyja – stąd nie może−
my kierować spraw na drogę sądową. Trzeba
znaleźć inne wyjście.
Ta sytuacja dowodzi – to już dr Jerzy Frie−
diger – że politykę zdrowotną prowadzi ten, kto
ma kasę. A kasę ma NFZ, pozostali się nie liczą.
Ja się z podobnym przebiegiem kontraktowa−
nia nie spotkałem w całym kraju, żeby wymie−
niono 1/3 świadczeniodawców. Ale niestety, ani
do sądu, ani do prokuratury nie możemy kiero−
wać spraw, rzeczywiście nie jesteśmy stroną.
W bardzo dramatycznym tonie wypowie−
działa się z kolei dr Barbara Wiejowska, wspo−
minając własne losy związane z likwidacją ko−
lejowego ZOZ−u, kiedy to utraciła pracę. W jej
świadomości stomatolodzy stanowili od lat
swoisty wzór spójności samorządu, środowiska
zjednoczonego wspólnymi interesami, pełnego
harmonii – i nawet nie dopuszczała do siebie
myśli, że mogliby przegrać. Tymczasem oka−
zało się, że także i w tym środowisku zwycię−
żyła pogoń za kasą, brak konsekwencji, brak
solidarności. Jest gorzej niż „za komuny” –
stwierdziła.
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Za skierowaniem do prokuratury pewnych
dostrzeżonych podczas procesu kontraktowa−
nia nieprawidłowości opowiedziała się w czę−
ści końcowej dyskusji dr Katarzyna Turek−For−
nelska, zwracając uwagę, że wzajemne perso−
nalne ataki są na forum Rady niczym więcej
poza „zwycięstwem” NFZ.
Zamykając temat prezes dr Andrzej Matyja
zgłosił propozycję podjęcia dwóch uchwał:
1) w sprawie przebiegu procesu kontraktowa−
nia świadczeń w woj. małopolskim, adresowaną
do środowisk opiniotwórczych – w imieniu Pre−
zydium ORL i 2) w sprawie wykroczeń proce−
duralnych podczas procesu prowadzenia nego−
cjacji – przygotowaną przez dr. R. Stępnia (dru−
kujemy je za poniższą relacją).

***
W dalszej części obrad powołano Komitet
Organizacyjny najbliższego Okręgowego Zjaz−
du Lekarzy, powierzając jego przewodnictwo
dr. Antoniemu Jakubowiczowi, szefowi Dele−
gatury OIL w Krośnie. Ostatecznego miejsca
Zjazdu nie ustalono, natomiast „Materiały Spra−
wozdawcze” z prac Komisji problemowych
ORL i agend OIL, powinny być przedłożone
redakcji „GGL” do druku w terminie do końca
lutego 2011 roku. Novum mają być sprawoz−
dania indywidualne członków ORL nie pełnią−
cych funkcji w organach Izby.
Następnie członkowie ORL zapoznali się
z założeniami rozporządzenia MZ w sprawie sta−
tystyki dotyczącej grupowych i indywidualnych
praktyk lekarskich. Rzecz przedstawił multime−
dialnie p. Dariusz Wójtowicz. Niektóre pozycje
do wypełnienia w rodzaju „Kto i ile wykonał abor−
cji?” wzbudziły ironiczne komentarze.
Rada przyjęła też założenia umowy z TU
Interem Polska w sprawie ubezpieczeń OC dla
lekarzy oraz zapoznała się z założeniami trój−
stronnej umowy o współpracy między Sło−
wacką i Czeską Izbą Dentystyczną oraz OIL
w Krakowie (projekt przedstawił dr R. Stępień),
która ma być podpisana podczas Targów Sto−
matologicznych KRAKDENT w Krakowie
(3−5 III).

Z kolei Rada wysłuchała relacji dr. Leszka
Badacza nt. czarnorynkowych praktyk lekar−
skich w Zakopanem. Jak policzono, łącznie
w OIL w Krakowie zarejestrowanych jest 168
praktyk lekarzy z różnych izb w kraju. Przo−
dują lekarze ze Śląska (65), Podkarpacia (40)
i... Szczecina (22). Zakopane to specyficzne
miejsce, gdzie wyjaśnienie stanu prawnego
bywa trudne. W sumie doliczono się (m.in. dzię−
ki zapisom w „Panoramie firm”) 17 praktyk nie
posiadających rejestracji w krakowskiej Izbie.
Przy bliższej analizie okazało się, że w 2 wy−
padkach rzecz dotyczy lekarzy zmarłych, w kil−
ku wypadkach praktyk nie wyrejestrowanych,
raz „tabliczka” została na pamiątkę, bez godzin
ordynowania, w sumie zaledwie dwa wypadki
wymagają administracyjnej interwencji i upo−
rządkowania.
Rada powołała też dwie Komisje na kon−
kursy ordynatorskie oraz przyjęła projekt zmian
cennika ogłoszeń reklamowych umieszczanych
na stronie internetowej, przedstawiony przez dr.
Janusza Legutkę.
W ramach spraw bieżących Rada przyjęła
do wiadomości powołanie prezesa dr. A. Ma−
tyji w skład Rady Programowej Forum Ekono−
micznego w Krynicy; zaakceptowała listę le−
karzy emerytów, nie prowadzących praktyk,
a tym samym zwolnionych ze składek – przed−
stawioną przez dr. R. Stępnia; zaakceptowała
listę pracowników w siedzibie głównej Izby
i Delegaturach upoważnionych do prowadze−
nia przyjmowania ubezpieczeń OC; przyjęła do
wiadomości krótką relację dot. kondycji finan−
sowej Kasy Wzajemnej Pomocy Lekarskiej –
przedłożoną przez dr. J. Friedigera oraz powo−
łała Komisję do oceny przeszło 20 projektów
architektonicznych, które napłynęły na Konkurs
w sprawie zagospodarowania obiektu przy
ul. Krupniczej 11a na siedzibę Izby. Na tym ob−
rady zakończono.
(cis)
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Krajowy Indeks Niedorzeczności
w Ochronie Zdrowia
9 marca odbyło się ostatnie przed Okręgo−
wym Zjazdem posiedzenie plenarne Okręgowej
Rady Lekarskiej. Obrady prowadził prezes
dr Andrzej Matyja, a rozpoczęło je spotkanie
z przedstawicielem agencji ubezpieczeniowej
zawiązanej przez Beskidzką Izbę Lekarską
z PWS Konstanta oraz Generali TU Życie, re−
komendowanej przez wiceprezesa dr Roberta
Stępnia jako instytucja oferująca interesujący
lekarzy „produkt” w postaci ubezpieczenia od
utraty dochodów w wypadku choroby bądź nie−
szczęśliwego wypadku.
Część merytoryczną obrad rozpoczęła rela−
cja dr. Mariusza Janikowskiego, z posiedzenia
Naczelnej Rady Lekarskiej, która obradowała
w Warszawie 4 lutego br. I z tego posiedzenia
pochodzi uroczy tytuł tego tekstu, NRL posta−
nowiła bowiem Uchwałą nr 1/11/VI wszcząć
akcję „Pozwólcie lekarzom leczyć”, której
sztandarowym zamysłem będzie publikowany
na stronie internetowej NIL Krajowy Indeks
Niedorzeczności w Ochronie Zdrowia (KI−
NOZ). Uchwała jest skierowana przeciw wciąż
rosnącym biurokratyczny rygorom nakładanym
na lekarzy przez NFZ, zaś Naczelna Rada Le−
karska zwraca się do lekarzy i pacjentów z ape−
lem o zgłaszanie na adres kinoz@hipokrates.org
przykładów biurokratycznych barier i nieracjo−
nalnych rozwiązań. Brawo. Niejedną wydmusz−
kę zmiótł w niebyt dobry żart.
Doktor M. Janikowski poinformował też
o wniesieniu przez NRL nowego zapisu do usta−
wy o zawodzie lekarza, zastępującego tzw.
praktykę wyjazdową zatrudnieniem kontrakto−
wym; o zaskarżeniu NIL do UOKiK przez pro−
ducentów leków homeopatycznych; oraz
o wprowadzeniu wysokich kar za błędy popeł−
niane w receptach na leki refundowane. Uchwał
i Stanowisk NRL było zdecydowanie więcej,

ich omówienie znajdziecie Państwo w „Gaze−
cie Lekarskiej” i na stronach internetowych
NIL.
Nawiązując do jednego z nich, a mianowi−
cie do postulowanej przez NRL i koniecznej
nowelizacji ustawy o odpadach, wiceprezes
Robert Stępień wystąpił z propozycją utworze−
nia w NRL i ORL komórki prawnej „wczesne−
go ostrzegania” o niebezpiecznych dla środo−
wiska lekarskiego projektach ustawowych.
W dalszym toku obrad Rada zapoznała się
z częścią „Materiałów Sprawozdawczych” na
Zjazd, a w szczególności, ze „Sprawozdaniem
z wykonania budżetu OIL w 2010 roku” oraz
„Projektem Preliminarza na 2011 rok”, przed−
stawionymi przez wiceprezesa dr. Janusza Le−
gutkę oraz Skarbnika dr Annę Maciąg. Ten
ostatni Projekt uwzględnił (w ramach wspól−
nej puli) zamierzenia Izby na 2011 rok związa−
ne z kosztami remontu siedziby OIL w Krako−
wie przy ul. Krupniczej 11a oraz z ewentual−
nym wszczęciem budowy siedziby Delegatury
OIL w Przemyślu. Rada zatwierdziła też pro−
gram Zjazdu. Niejako w uzupełnieniu czekają−
cych Zjazd decyzji prezes A. Matyja poinfor−
mował o rezultatach Konkursu Architektonicz−
nego na modernizację siedziby Izby. Niestety,
żaden projekt nie okazał się wystarczająco sa−
tysfakcjonujący, konieczna jest ponowna ana−
liza problemu pod kątem opracowania architek−
tonicznego zadawalającego oczekiwania zlece−
niodawcy czyli Izby.
Prezes poinformował też o podpisaniu
w imieniu krakowskiej Izby „Porozumienia”
z izbami stomatologicznymi Czech i Słowacji,
które odbyło się u Wojewody Małopolskiego
w dniu 4 marca br. Prezydenci obu Izb z Pragi
i Bratysławy zwiedzili przy okazji Targi Sto−
matologiczne KRAKDENT oraz oczywiście
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Kraków. Następnym krokiem będzie – jak za−
powiedział prezes – podpisanie podobnego po−
rozumienia z izbami lekarskimi obu państw.
Tymczasem, podkreślił, należą się podziękowa−
nia dr. Robertowi Stępniowi za przygotowanie
zasad współpracy, oraz p. Piotrowi Cebulskie−
mu, prezesowi Polsko−Słowackiej Izby Gospo−
darczej, który wspierał i wspiera Izbę w tych
kontaktach.
W ramach spraw bieżących: 1) dr Robert
Stępień poinformował o zaleganiu z opłacaniem
składek przez kilkunastu Delegatów na Zjazd.
Postanowiono skierować ich sprawy do OROZ
bądź do Komisji Etyki ORL; 2) Komisja Byto−

wa wniosła propozycję utrzymania dotychcza−
sowej wysokości zapomóg pośmiertnych (ORL
zaakceptowała wniosek); 3) w imieniu Komi−
sji ds. Lekarzy Emerytów i Rencistów dr Kazi−
mierz Kłodziński poinformował o rosnącym
oczekiwaniu środowiska seniorów na wykupy−
wanie przez samorząd tzw. pakietu opieki me−
dycznej; 4) rozpatrzono system wynagradzania
osób przeprowadzających kontrolę podmiotów
edukacyjnych, przedstawiony przez Komisję
Kształcenia ORL; 5) powołano kilka Komisji
Konkursowych na stanowiska ordynatorskie.
Na tym obrady zakończono.
(cis)
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Koncert
charytatywny
na rzecz
Kliniki
Kardiochirurgii
Dziecięcej

22 stycznia br. w Auditorium Maximum
w Krakowie odbył się już po raz trzeci kon−
cert charytatywny na rzecz Kliniki Kardio−
chirurgii Dziecięcej P−A Instytutu Pediatrii
CM UJ we wspólnym wykonaniu grupy
30 muzyków z Filharmonii Wiedeńskiej
oraz polskich solistów. Program oparty
o muzykę Straussa nawiązywał, jak i w po−
przednich latach, do tradycyjnego Nowo−
rocznego Koncertu w Wiedniu, a organi−
zatorem całego przedsięwzięcia był prof.
Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kardio−
chirurgii Dziecięcej, którego sylwetkę nie−
dawno przedstawialiśmy na naszych
łamach.
W tym roku „Koncert dla małych serc”,
poza swym charytatywnym charakterem,
był także okazją do uczczenia 30−lecia Kli−
niki Kardiochirurgii Dziecięcej w Krako−
wie. Koncertowi towarzyszyła aukcja cha−
rytatywna, podczas której zebrano łącznie
76,6 tys. zł na potrzeby Kliniki. Najwyższą
kwotę przyniosła replika skrzypiec Guar−
neri del Gesu „II Conone” wykonana przez
lutnika Ryszarda Florka. Skrzypce sprze−
dano za 20,5 tys. zł.
(jod); fot. J. Sawicz
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Parada k³amców
i blogerów
Od razu pragnê wyjaœniæ, ¿e nie ma pomy³ki w tytule, gdy¿ nie chodzi mi o nazwê teleturnieju „Parada
k³amców i blagierów”, emitowanego w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia w telewizji polskiej, ale
o nasz¹ teraŸniejszoœæ. Pewne cechy wspólne oczywiœcie
s¹, gdy¿ zarówno przed czterdziestu laty, jak i aktualnie tych „mówi¹cych inn¹ prawdê” nie brakuje, ale drugi cz³on tytu³u oddaje ducha czasów, czyli prezentuje
nowy sposób porozumiewania siê miêdzyludzkiego za
pomoc¹ bloga.
I na tych blogach mo¿emy umieœciæ wszystko i prawdê, i fa³sz, i fakty, i k³amstwa. Internet zaw³adn¹³ naszym ¿yciem. Od maluczkich pocz¹wszy, na prezydentach koñcz¹c, w razie w¹tpliwoœci siêgamy do wyszukiwarki np. Google a tu... mo¿e nas spotkaæ niespodzianka w postaci parady tekstów nieautoryzowanych i niesprawdzonych. W rezultacie, gdy podejmiemy na ich podstawie decyzje bardziej istotne, mo¿emy naraziæ siê na
nieprzyjemnoœci czy œmiesznoœæ, a nawet na powa¿niejsze konsekwencje. Takim ulubionym zajêciem rodaków
sta³o siê ostatnio leczenie przez internet lub sprawdzanie zaleceñ i sposobu leczenia wskazanego przez lekarzy, z treœci¹ informacji internetowych. Pacjent wraca
do gabinetu po takiej lekturze i udowadnia doktorowi,
¿e ów jest w b³êdzie. 6 lat studiów, wiele lat pracy i doœwiadczenia, odbyte kursy, wiedza zdobywana na zjazdach i sympozjach, pryska jak bañka mydlana wobec
argumentów z bloga.
A ta niezachwiana wiara w internetow¹ moc nadprzyrodzon¹ zosta³a jeszcze podbudowana ostatnimi
doniesieniami o jego sile sprawczej w tunezyjskiej, egipskiej czy libijskiej rewolucji. Niew¹tpliwie mamy w rêkach narzêdzie o wielkim potencjale mo¿liwoœci przekazywania i zdobywania informacji, kreowania opinii
i pogl¹dów, kontaktowania siê audio i video, co powoduje, ¿e œwiat jeszcze bardziej siê kurczy, jest w zasiêgu
naszej rêki, daje nam z³udne poczucie nieograniczonych
mo¿liwoœci. A wystarczy tylko przejœciowy brak pr¹du
i rezerwowe baterie komputera po godzinie „siadaj¹”,
a my mo¿e nie wracamy do epoki kamienia ³upanego,
ale pogr¹¿amy siê w myœlach, co by siê sta³o, gdyby pr¹du

nie w³¹czono z powrotem. Tymczasem œwiat pêdzi jak
oszala³y do przodu, energiê produkowan¹ z ropy zastêpujemy innymi jej Ÿród³ami, a ludzkoœæ dokonuje wielkich odkryæ, które pomagaj¹ jej kroczyæ drog¹ postêpu,
poprawiaæ warunki bytu, przed³u¿aæ ¿ycie cz³owieka,
czyni¹c je bardziej wygodne. I tylko bez odpowiedzi
pozostaje pytanie: czy bardziej szczêœliwe? Ale o sens
i cel naszego ziemskiego bytu ci¹gle trwa spór najtê¿szych umys³ów wœród filozofów, etyków, duchownych etc.
Ja osobiœcie jestem za, a nie przeciw, tym elektronicznym przekaŸnikom – co móg³by sugerowaæ pocz¹tek tego felietonu. Na co dzieñ intensywnie korzystam
online z zasobów bibliotek, korespondujê elektronicznie, za pomoc¹ skype’a kontaktujê siê z rodzin¹ i przyjació³mi rozsianymi po ca³ym œwiecie. I o ile w pracy
wykorzystanie komputera jest dla mnie satysfakcjonuj¹ce i nie wyobra¿am sobie bez niego swojej codziennoœci, o tyle w kontaktach z ludŸmi, z drugim ¿ywym cz³owiekiem, mimo wszystko preferujê formê bezpoœredniego kontaktu. A gdy ktoœ znajomy ze œwiata zawita pod
polsk¹ strzechê, to tak kombinujê, by wygospodarowaæ
choæ godzinkê na to nasze nieœwiêtych obcowanie. I czujê
tego kogoœ obecnoœæ wszystkimi zmys³ami: wzrokiem,
s³uchem i zapachem wspomnieñ z m³odoœci.
Mo¿e takie poczucie bliskoœci jest potrzebne naszemu pokoleniu, które nie wyssa³o z mlekiem matki obs³ugi klawiatury komputerowej? Mo¿e natomiast wspó³czesnemu pokoleniu taka bliskoœæ nie jest potrzebna.
Mnie osobiœcie ¿adne nawet najpiêkniejsze ¿yczenia internetowe z graj¹c¹ pozytywk¹ i ¿artobliwym rysunkiem
nie zast¹pi¹ spojrzenia g³êboko w oczy, przytulenia, gdy
niepotrzebne s¹ s³owa, a mo¿na chwilê wspólnie pomilczeæ. I wszystko staje siê jasne, oczywiste, choæ nie zabrzmia³o w uszach i nie zosta³o wydrukowane. Niestety,
nie zawsze spotkanie jest mo¿liwe. I wtedy musi wystarczyæ telefon, list lub internet dla bardziej zaawansowanych technologicznie.
I w tym elektronicznym kontekœcie zastanawia mnie
pomys³ przeprowadzenia wyborów do naszej Izby
Lekarskiej drog¹ jeszcze nie w pe³ni internetow¹, ale
za poœrednictwem Internetu korespondencyjn¹. Pomys³
ze wszech miar nowatorski i jak twierdz¹ jego zwolennicy, minimalizuj¹cy stratê czasu wyborców. A czas to
pieni¹dz.
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Pomijaj¹c ten bezdyskusyjny walor, zastanawiam
siê nad innymi zaletami tego trybu. Czy nam chodzi tylko o postawienie krzy¿yka i wrzucenie koperty do urny,
czy o integracjê œrodowiska? Czy nasi przedstawiciele
maj¹ byæ realni, czy wirtualni? Czy w ten sposób zachêci
siê lekarzy do dzia³ania w samorz¹dzie, czy raczej uwolni
siê ich od k³opotliwego obowi¹zku udzia³u w wyborach,
które zast¹pi jedno klikniêcie. Narzekamy na nisk¹ frekwencjê, ale czy ten manewr zwiêkszy j¹ na pewno?
Czy tych umiarkowanie zainteresowanych nie sk³oni raczej do pozostania z boku?
Ró¿ne bywaj¹ pomys³y na zwiêkszenie frekwencji.
Ten aktualny, np. w sferze parlamentarnej, to dwudniowe wybory. Mo¿e bêdzie kilka procent wiêcej g³osuj¹cych za cenê kilkudziesiêciu milionów z³otych. Mo¿e.
Korespondencyjne wybory w Izbie zapewne nie bêd¹
takie kosztowne. Ale dzieñ wyborów dla lekarzy, którzy
interesuj¹ siê samorz¹dem umiarkowanie, to czasami
jedyna okazja do wypowiedzenia siê na temat Izb, zadania pytañ jej funkcyjnym przedstawicielom, wyjaœnienia sobie spraw budz¹cych w¹tpliwoœæ. Zdajê sobie sprawê, ¿e dla dzia³aczy samorz¹du czas wyborów jest bardzo pracowity, ale przecie¿ raz na cztery lata im te¿ przyda siê kontakt z wyborcami. Mo¿e jestem bardzo staroœwiecka, nie jestem trendy, jak siê to obecnie mówi, ale
od korespondencyjnych kontaktów wci¹¿ wolê ¿ywych
ludzi, z którymi mo¿na polemizowaæ.
Nowoczesnoœæ w polu i zagrodzie jest konieczna, ale
ka¿dy jej aspekt powinien nie tylko s³u¿yæ wygodzie cz³owieka, ale mieæ tak¿e dla niego mobilizuj¹cy do dzia³ania wymiar.
Dlatego np. kocham wszystkie tradycje œwi¹teczne
i nigdy nie bêdê kupowaæ komputerowo malowanych
jajek na Wielkanoc. Raczej razem z nowym pokoleniem
rodziny bêdziemy je z mozo³em sami dekorowaæ.
Ze zgroz¹ myœlê o czasach, gdy postêp genetyki odbierze mi tê przyjemnoœæ i kury same bêd¹ znosiæ pisanki.
Ale na razie, ¿yczê wszystkim pe³nych wiosennego ciep³a i eksplozji ¿ycia Œwi¹t Zmartwychwstania Pañskiego. Przy pachn¹cych realnie, a nie wirtualnie domowych
mazurkach, dziel¹c siê jajkiem od grzebi¹cej kury, poczujcie rodzinn¹ bliskoœæ, a myœlami b¹dŸcie z tymi odleglejszymi.
Dr med. Janina Lankosz-Lauterbach
Rzecznik Regionu Ma³opolskiego OZZL

Konkurs
Polskie Towarzystwo Medyczne
w Republice Czeskiej
w ramach obchodów 20-lecia
samodzielnej dzia³alnoœci og³asza

Miêdzynarodowy konkurs
na najciekawsz¹ pracê naukow¹
Warunki:
W konkursie mog¹ uczestniczyæ:
1) studenci medycyny, stomatologii, farmacji oraz
studenci wy¿szych szkó³ o profilu medycznym,
2) lekarze wszystkich specjalnoœci
3) farmaceuci
4) oraz inni pracownicy kliniczni s³u¿by zdrowia
Autor, lub co najmniej jeden z autorów, zg³aszaj¹cy
pracê nie mo¿e przekroczyæ 30. roku ¿ycia i musi pochodziæ i pracowaæ w Czechach, Polsce lub na S³owacji.
Do konkursu bêd¹ przyjmowane: prace oryginalne, krótkie doniesienia, prace pogl¹dowe, doniesienia
kazuistyczne (opisy przypadków) o dowolnej tematyce
medycznej zwi¹zanej z aktualnymi zainteresowaniami
profesjonalnymi autora, autorów.
Jêzyk pracy: polski, czeski lub s³owacki.
Szczegó³y techniczne pracy dla autorów oraz aktualne informacje:
www.medics.cz/ptmrc lub ptmrc.virt.cz
Prace nale¿y przes³aæ do dnia 31 lipca 2011.
Adres: PTM w RC,
737-01 Czeski Cieszyn, ul. Komenského 4,
lub w formie elektronicznej: ptmrc@atlas.cz
Prace bêd¹ ocenione przez miêdzynarodowe jury.
Najciekawsze bêd¹ wyg³oszone na uroczystej sesji z okazji 20-lecia PTM dnia 7 paŸdziernika 2011.
Najlepsze prace zostan¹ nagrodzone:
1) Za najlepsz¹ pracê przewidziana jest nagroda
pieniê¿na w minimalnej wysokoœci: 10 tys. Kc,
2) Przewidujemy jeszcze co najmniej 9 nagród i wyró¿nieñ w formie pieniê¿nej lub materialnej. Dok³adna
pula nagród zale¿na bêdzie od hojnoœci sponsorów,
nagrody mog¹ byæ tylko wy¿sze.
MUDr Jan Karczmarczyk
Prezes PTM w RC

47

48

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

48

2/2011

NR

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Profesorowie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nada³ tytu³ profesora nauk medycznych w dniu 19 stycznia 2011 roku
dr. hab. Walentynie Balwierz
– kierownikowi Kliniki Onkologii i Hematologii Dzieciêcej Instytutu Pediatrii CM UJ
oraz dr. hab. Bo¿enie Romanowskiej-Dixon
– kierownikowi Kliniki Okulistyki i Onkologii Okulistycznej CM UJ
Doktorzy habilitowani
Rada Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego
w dniu 20 stycznia 2011 roku
nada³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

dr Przemys³awowi Tomasikowi – w zakresie biologii medycznej
w dniu 17 lutego 2011 roku
nada³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

dr Jerzemu Tomikowi – w zakresie medycyny – otolaryngologii
Wykaz osób, którym Rada Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego nada³a stopieñ naukowy
doktora nauk medycznych w dniu 20 stycznia 2011 roku

Mgr Pawe³ Krzyœciak
Ocena wybranych determinat patogennoœci grzybów
z rodzaju Rhodotorula.
Promotor: prof. dr hab. Anna Macura

Lek. Anita B³aut-Szlósarczyk
Przewlek³e schodzenia przewodu pokarmowego u dzieci
i m³odzie¿y z cukrzyc¹ typu 1.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Starzyk

Mgr Agnieszka Sarnecka
Molekularne warianty genów koduj¹cych bia³ko SP-B
surfaktantu oraz bia³ko transportujace ABCA3 u wczeœniaków z dysplazj¹ oskrzelowo-p³ucn¹.
Promotor: prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk

Lek. Tomasz Bochenek
Ocena efektywnoœci i kosztów stosowania heparyn drobnocz¹steczkowych w porównaniu z doustnymi antykoagulantami, w leczeniu ¿ylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.
Promotor: dr hab. Rafa³ Ni¿ankowski

Lek. Grzegorz Szastak
Znaczenie prognostyczne liczebnoœci kr¹¿¹cych prekursorów komórek œródb³onka u pacjentów ze stabiln¹ dusznic¹ bolesn¹ poddanych przezskórnej angioplastyce
wieñcowej.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Surdacki

Mgr Urszula Czech
Wp³yw aktywatorów PPAR gamma, czynników wzrostu
oraz adipokin na ró¿nicowanie komórek progenitorowych tkanki t³uszczowej.
Promotor: prof. dr hab. Aldona Dembiñska-Kieæ

Lek. stom. Katarzyna Szczeklik
Zmiany chorobowe w jamie ustnej a stê¿enie w œlinie
w wybranych cytokin u pacjentów z chorob¹ Leœniowskiego-Crohna.
Promotor: prof. dr hab. Jan Zapa³a
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Wykaz osób, którym Rada Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego nada³a stopieñ naukowy
doktora nauk medycznych w dniu 17 lutego 2011 roku
Mgr Pawe³ Chomiak
Analiza mikroaberracji chromosomowych u pacjentów
z niespecyficzn¹ niepe³nosprawnoœci¹ intelektualn¹
i/lub zespo³em mnogich wad rozwojowych metod¹
hr-CGH. Podjêcie próby okreœlenia zale¿noœci genotyp
– fenotyp. Badania wstêpne.
Promotor: prof. dr hab. Jacek J. Pietrzyk

Lek. Anna Knafel
Ocena komórek uk³adu immunologicznego w miejscu
implantacji ci¹¿y pozamacicznej.
Promotor: prof. dr hab. Antoni Basta
Mgr Katarzyna Marciñska
Ocena negatywnej regulacji odpowiedzi immunologicznej indukowanej naskórn¹ aplikacj¹ antygenu w modelu zwierzêcym reumatoidalnego zapalenia stawów
(CIA).
Promotor: prof. dr hab. Marian Szczepanik

Lek. Edyta Dembiñska
Kryzys ma³¿eñski osoby chorej psychicznie.
Promotor: prof. dr hab. Bogdan de Barbaro

Lek. Bartosz Sobieñ
Rozpowszechnianie mia¿d¿ycy w têtnicach szyjnych
i zwi¹zek z g³ównymi czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego u mieszkañców Krakowa w wieku 45-75 lat.
Promotor: prof. dr hab. Piotr Podolec

Mgr Agnieszka Klimkowska
Niska niestabilnoœæ mikrosatelitarnego DNA w sporadycznych rakach jelita grubego.
Promotor: prof. dr hab. Romana Tomaszewska

Lek. Krzysztof Wróbel
Analiza grupy pacjentów ¿yj¹cych d³u¿ej ni¿ 10 lat po
ortotopowym przeszczepieniu serca.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sadowski

Program szkoleñ podyplomowych organizowanych przez MCKP
maj – czerwiec 2011
UWAGA! Szczegó³owe informacje dot. szkoleñ oraz zapisy przyjmuje
Sekretariat MCKP, ul. Grzegórzecka 20 (p. 13)
tel. 12 421 22 25, 012 424 72 91, tel./fax.: 12 429 22 13
e-mail: esurowka@cm-uj.krakow.pl • www.cm-uj.krakow.pl/mckp
Kursy dla specjalizacji lekarskich
maj 2011
anestezjologia i intensywna terapia
Anestezjologia i intensywna terapia dzieciêca
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Krzysztof Kobylarz
9-13.05.2011
Intensywna terapia doros³ych – postêpy
Kierownik naukowy: dr n. med. Ma³gorzata Zaj¹c
23-27.05.2011

angiologia
Prewencja pierwotna i wtórna chorób naczyñ
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Rafa³ Ni¿ankowski
23-27.05.2011
chirurgia ogólna
Chirurgia endokrynologiczna (kurs nr 4)
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Wojciech Nowak
23-26.05.2011
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Skojarzone leczenie nowotworów
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jan Kulig
16-20.05.2011
Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii ogólnej
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysocki
30.05.-03.06.2011
chirurgia szczêkowo-twarzowa
Wprowadzenie do specjalizacji w chirurgii szczêkowotwarzowej
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jan Zapa³a
23-25.05.2011
choroby zakaŸne
Zaka¿enie HIV i AIDS
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Aleksander Garlicki
30.05-1.06.2011
hipertensjologia
Nadciœnienie têtnicze u dzieci, m³odzie¿y i kobiet
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Kalina Kawecka-Jaszcz
9-10.05.2011
neurochirurgia
Urazy czo³owo-podstawne. Wspó³czesna diagnostyka
i kwalifikacja do leczenia operacyjnego
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Marek Moska³a
18.05.2011
onkologia i hematologia dzieciêca
Onkologia – Choroba Hodkina u dzieci
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Walentyna Balwierz
20-21.05.2011

po³o¿nictwo i ginekologia
Diagnostyka i terapia p³odu
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Antoni Basta,
dr n. med. Piotr Cha³upczak
9-13.05.2011
Endoskopia – kurs indywidualny
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Antoni Basta,
dr n. med. Piotr Cha³upczak
23-27.05.2011
Ultrasonografia – kurs indywidualny
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Antoni Basta,
dr n. med. Piotr Cha³upczak
23-27.05.2011

Kursy dla specjalizacji lekarskich
czerwiec 2011
anestezjologia i intensywna terapia
Anestezjologia i analgezja regionalna
Kierownik naukowy: dr med. Krzysztof Zaj¹c
13-17.06.2011
angiologia
Zaburzenia krzepniêcia
w teorii i praktyce angiologicznej
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Rafa³ Ni¿ankowski
13-15.06.2011
chirurgia szczêkowo-twarzowa
Choroby œlinianek. Rozpoznawanie, ró¿nicowanie,
leczenie
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jan Zapa³a
20-22.06.2011
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choroby p³uc
Podstawy bronchoskopii
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sk³adek
13-17.06.2011
choroby wewnêtrzne
Wspó³czesne metody diagnostyki
i leczenia nowotworów z³oœliwych
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Janusz Pawlêga
14.06.2011
Zagro¿enia nowotworami z³oœliwymi
i mo¿liwoœci jego zmniejszenia
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Janusz Pawlêga
21.06.2011
choroby zakaŸne
Nowe choroby zakaŸne i bioterroryzm.
Zaka¿enia uk³adu nerwowego
Kierownik naukowy:
dr hab. n. med. Aleksander Garlicki
6-9.06.2011
neurochirurgia
Krwiaki œródczaszkowe pourazowe.
Trudnoœci diagnostyczne.
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Marek Moska³a
15.06.2011
ortopedia i traumatologia narz¹du ruchu
Wady stóp
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki
27.06-1.07.2011
Wprowadzenie do specjalizacji
w ortopedii i traumatologii narz¹du ruchu
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Daniel Zarzycki
6-17.06.2011

otolaryngologia
Jama ustna, gard³o i prze³yk
– wprowadzenie do diagnostyki terapii
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jacek Sk³adzieñ
6-10.06.2011
po³o¿nictwo i ginekologia
Endoskopia – kurs indywidualny
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Antoni Basta,
dr n. med. Piotr Cha³upczak
13-17.06.2011
Ultrasonografia – kurs indywidualny
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Antoni Basta,
dr n. med. Piotr Cha³upczak
13-17.06.2011
psychiatria
Podstawy psychiatrii dzieci i m³odzie¿y
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
13-17.06.2011
psychiatria dzieci i m³odzie¿y
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i m³odzie¿y
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
13-17.06.2011
toksykologia kliniczna
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i m³odzie¿y
Kierownik naukowy: dr n. med. Barbara Groszek
13-22.06.2011
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Stowarzyszenie Absolwentów
Uniwersytetu Jagiellońskiego
zaprasza
Absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego spoty−
kają się od wielu już lat w ramach własnego Stowarzy−
szenia, określanego po prostu skrótem SAUJ. Najdaw−
niejsi jego członkowie z estymą wspominają profesora
Zenona Klemensiewicza jako pomysłodawcę zrzesza−
nia się wszystkich wychowanków krakowskiej Almae
Matris.
Wszystkich, a więc także medyków. Przecież od
ponad sześciuset lat, jak każe wola wielkiego fundato−
ra, związani są z tą najstarszą polską wszechnicą, „nauk
przemożnych perłą”. Kształci ona – jak głosił dyplom
króla Kazimierza – „męże dojrzałością rady znakomite,
ozdobą cnót świetne i w różnych umiejętnościach biegłe”.
W różnych! Nie wyłączając uczniów Hipokratesa.
Zapraszamy więc do nas wszystkich absolwentów
UJ, niezależnie od czasu ukończenia studiów na uni−
wersytecie.
Siedzibą Stowarzyszenia jest przytulna Piwnica
Gotycka w Collegium Iuridicum przy ulicy Grodzkiej
53 w Krakowie. Odbywają się tam rozmaite imprezy
okolicznościowe. Można wysłuchać czwartkowych
prelekcji o zróżnicowanej tematyce, wziąć udział
w dyskusjach albo po prostu posiedzieć przy kawie
w cieple wzajemnej bliskości. Razem zwiedzamy wy−
stawy i zabytki Krakowa, wyruszamy na wycieczki.
Do niezapomnianych zaliczyć by można choćby wy−
prawę do Lipnicy Murowanej czy do Kęt, śladami kra−
kowskich świętych. Gościliśmy u nas delegacje wielu
krajowych uniwersytetów, wysoko też sobie cenimy
stały kontakt SAUJ z władzami macierzystej uczelni,
która zaprasza nas do udziału w ważnych uroczysto−
ściach akademickich.. O naszym istnieniu pamiętają
również członkowie Stowarzyszenia Absolwentów
Akademii Górniczo−Hutniczej, Muzeum Armii Krajo−
wej a także zaprzyjaźnione szkoły.
Nie sposób pominąć w tej krótkiej informacji spra−
wy zasadniczej. Tej mianowicie, że w Stowarzyszeniu
ożywają dawne studenckie przyjaźnie. Ich podtrzyma−
niu służy najważniejsza uroczystość roku: tradycyjne
Spotkanie Opłatkowe przy choince na Wawelu, zawsze
obchodzone w okolicy święta Trzech Króli. Nie trzeba

wielu słów, by oddać atmosferę tych spotkań, niezwy−
kłych pod każdym względem. Bo przecież komu jesz−
cze dane jest szczęście składania świątecznych życzeń
w scenerii wawelskiego wzgórza? Tam każdy z nas
przypomina sobie, jak ważne jest dążenie za gwiazdą
swego powołania, w zgodzie z ideałami młodości.
Ewa Owsiany

Kontakt: Stowarzyszenie Absolwentów UJ
ul. Grodzka 53, 31−001 Kraków,
Piwnica Gotycka 04
tel. 48 12 663 18 67, e−mail: absolwent@uj.edu.pl
Dyżury: czwartki w godz.14 do 16

Uniwersytet Jagielloñski
Medyczne Centrum
Kszta³cenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagielloñskiego
Og³asza nabór na rok akademicki 2011/2012 na
studia podyplomowe:
Podstawy psychoterapii
Kierownik naukowy
– prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz
Szczegó³owe problemy psychoterapii
Kierownik naukowy
– prof. dr hab. n. med. Jerzy Aleksandrowicz
W przygotowaniu nowe kierunki studiów:
Psychoprofilaktyka i podstawy
oddzia³ywañ terapeutycznych
w wieku rozwojowym
Kierownik naukowy
– prof. dr hab. n. med. Jacek Bomba
¯ywienie w zdrowiu i chorobie
Kierownik naukowy
– prof. dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk
Szczegó³owe informacje:
Medyczne Centrum Kszta³cenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagielloñskiego
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20,
tel. 12 421 67 71, 429 22 07, wew. 26, 27
www.mckp.cm-uj.krakow.pl
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Oœrodek Kszta³cenia
Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
zaprasza na kurs:

Prawo Medyczne.
Zagadnienia Podstawowe
Zapraszamy Pañstwa na 3 panele wyk³adów
prowadzonych przez specjalistów
z zakresu prawa medycznego.
1. Wykonywanie zawodu lekarza – zasady
i formy. Zak³ad opieki zdrowotnej.
2. Prawa pacjenta.
Prawo gospodarcze – wybrane zagadnienia.
3. Odpowiedzialnoœæ prawna.
System ubezpieczenia zdrowotnego.
Uczestnictwo w kursie upowa¿nia lekarzy i lekarzy dentystów do uzyskania

15 punktów edukacyjnych
(zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dn.
6 paŸdziernika 2004r. w sprawie sposobów dope³nienia obowi¹zku doskonalenia zawodowego lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2004r. Nr 231, pozycja
2326).
Zajêcia odbywaj¹ siê w trzy soboty
w godz. 10.00-15.00
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna
w Krakowie ul. Rajska 1

Koszt kursu: 170 z³
Informacje na stronie internetowej

www.oilkrakow.org.pl
lub: mgr Piotr Pachel; tel. 12 619 17 22
e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org

Dotyczy: lekarzy i lekarzy dentystów,
cz³onków OIL w Krakowie którzy, uzyskali
tytu³ specjalisty w sesji jesiennej 2010 r.
Wykaz lekarzy i lekarzy dentystów (cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie), którzy uzyskali tytu³
specjalisty zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213, poz.
1779 z póŸn. zm.) i których dokumentacja pañstwowego egzaminu specjalizacyjnego wraz z odpisem dyplomu zosta³a w terminie do dnia 31.01.2011 r. przys³ana
z Centrum Egzaminów Medycznych w £odzi:
alergologia

dr n. med. Stanis³awa Bazan-Socha
dr n. med. Aleksander Obtu³owicz
dr n. med. Joanna Zawierucha
anestezjologia i intensywna terapia

lek. med. Katarzyna Cio³kowska
lek. med. Miros³aw Dobrowolski
lek. med. Mateusz Hajto
dr n. med. Grzegorz Jag³a
dr n. med. Mi³osz Jankowski
lek. med. Micha³ Kwaœny
lek. med. Aleksandra Stycu³a
dr n. med. Magdalena Twardowska
dr n. med. Anna Wrzosek
chirurgia dzieciêca

lek. med. Bartosz Bogusz
lek. med. Janusz Sulis³awski
chirurgia ogólna

lek. med. £ukasz Bobrzyñski
lek. med. Katarzyna Dyl¹g-Trojanowska
lek. med. Katarzyna Jaœko
dr n. med. Joanna Jêdrys
dr n. med. Marcin Migaczewski
lek. med. Anna Ni¿nik-Kulka
lek. med. Piotr Obarski
dr n. med. Rados³aw Pach
dr n. med. Jerzy Sa³ówka
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lek. med. Cezary Szadek
lek. med. Grzegorz Zaliñski
lek. med. Anna Zub-Pokrowiecka
chirurgia onkologiczna

lek. med. Tomasz Burzyñski
chirurgia plastyczna

lek. med. Katarzyna Michalska
chirurgia stomatologiczna

lek. stom. Marta Szczepanik
chirurgia szczêkowo-twarzowa

lek. stom. Maciej Rozwadowski
choroby p³uc

lek. med. Jolanta Kozub
lek. med. Katarzyna Sztajer
choroby wewnêtrzne

lek. med. Katarzyna Bednarek
lek. med. Sylwia Bobek
lek. med. Katarzyna D³ugopolska-Rutkowska
lek. med. Anna Dro¿d¿-Jab³oñska
dr n. med. Artur Dziewierz
lek. med. Monika Dziura
lek. med. Kajetana Foryciarz
lek. med. Dawid Giszterowicz
lek. med. Monika Godulska
lek. med. Rafa³ Grzybczak
lek. med. Iwona Hajdy³a-Banaœ
lek. med. Rafa³ Januszek
lek. med. Krzysztof Karolczyk
lek. med. Alina Kostrzewska
lek. med. Michalina Król
dr n. med. Marek Króliczak
lek. med. Jacek Krzysztofik
lek. med. Dariusz Kubicz
lek. med. Bartosz Laskowicz
lek. med. Andrzej Laszczyk
lek. med. Anna £ukaszewska
lek. med. Agnieszka Makowska-Miet³a
lek. med. Iwona Marcoll

lek. med. Przemys³aw Miarka
lek. med. Katarzyna Mihu³ka
dr n. med. Vladislav Mlynek
lek. med. Jolanta Modzelan-Przyby³o
lek. med. Ewa Nealon
lek. med. Ewa Oruba
dr n. med. Agnieszka Padjas
lek. med. Agnieszka Pietraszko
lek. med. Magdalena Pogwizd
lek. med. Anita Rembiecha
lek. med. Pawe³ Rostoff
lek. med. Iwona Ryczko
lek. med. Iwona Solecka
lek. med. Mieczys³aw Starzec
lek. med. Micha³ Staszel
lek. med. Robert Synowski
lek. med. £ukasz Tekieli
lek. med. Micha³ Treszer
lek. med. Mateusz Wnuk
lek. med. Joanna Wilisowska
lek. med. Edyta Wojewódka-¯ak
lek. med. Pawe³ Zawiœlak
lek. med. Katarzyna Z¹ber
lek. med. Marek ¯ó³ciñski
dermatologia i wenerologia

dr n. med. Magdalena Podolec-Rubiœ
lek. med. Wioletta WoŸniak
diabetologia

dr n. med. Janina Kokoszka-Paszkot
lek. med. Marta Pasich
endokrynologia

dr n. med. Barbara Katra
lek. med. Irena Wójciak-Majerczak
geriatria

dr n. med. Marcin Walter
lek. med. Urszula Winko-Macha³
ginekologia onkologiczna

dr n. med. Artur Ludwin
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lek. med. Renata Waszczuk

neurologia

hematologia

lek. med. Katarzyna Bigaj
dr n. med. Joanna Niemiec
lek. med. Micha³ Œmigielski

dr n. med. Agnieszka Giza
immunologia kliniczna

dr n. med. Magdalena Celiñska-Löwenhoff
dr n. med. Anna Szaflarska
kardiologia

dr n. med. Stanis³aw Bartuœ
dr hab. med. Dariusz Dudek
lek. med. £ukasz Kulak
dr n. med. Jacek Legutko
lek. med. Mariusz Lupa
dr n. med. Monika Szumañska
lek. med. Ewa Wicher-Muniak
lek. med. Ma³gorzata Wiœniewska
lek. med. Andrzej Z¹bek
kardiologia dzieciêca

dr n. med. Zbigniew Kordon
medycyna ratunkowa

lek. med. Marek Hubert
lek. med. Zbigniew Jastrz¹b
lek. med. Dariusz Król
lek. med. Zbigniew Liszka
lek. med. Andrzej Skorupa
lek. med. Joanna Sowizdraniuk
medycyna rodzinna

lek. med. Jowita Battek
lek. med. Katarzyna Chory³ek-Bugajska
lek. med. Ma³gorzata Gnass
lek. med. Agata Krzywoñ
lek. med. Ma³gorzata Lambert
lek. med. Anna £êcka
lek. med. Marcin Obodziñski
lek. med. Edyta Str¹k
lek. med. Teresa Wojewoda-Machnik
mikrobiologia lekarska

lek. med. Joanna Molenda-Fura

neonatologia

lek. med. Anna Antoñczak
lek. med. Joanna Hurka³a
lek. med. Ilona Niemiec
lek. med. Joanna Pysz-Cyran
neurologia

lek. med. Joanna Chrzanowska-Waœko
lek. med. Ma³gorzata Krawczyk
lek. med. Monika Marona
lek. med. Joanna Sk¹pska
lek. med. Agnieszka Wojtowicz-Ozga
lek. med. Marcin Wolfinger
okulistyka

lek. med. Jolanta Gaczorek
onkologia kliniczna

lek. med. Maciej Niemiec
ortodoncja

lek. stom. Bo¿ena Jurkiewicz-Ciurej
lek. stom. Magdalena £oboda
lek. stom. Blanka Remisz
ortopedia i traumatologia narz¹du ruchu

lek. med. Jakub Danielak
lek. med. Pawe³ Maleta
lek. med. Edward Prêdkiewicz
lek. med. Maciej Wróblewski
patomorfologia

lek. med. Joanna Wysocka
pediatria

lek. med. £ukasz Cichy
lek. med. Anna Hajto
lek. med. Patrycja Harat-Smêtek
lek. med. Magdalena Janeczko
lek. med. Tomasz Klekawka
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lek. med. Justyna Klekot-Jêdrzejewska
lek. med. Agata Piegza-Stêpniewska
lek. med. Iwona Podgajny
lek. med. Ewa Rajska
lek. med. Dagmara Stec
lek. med. Katarzyna Zachwieja
periodontologia

dr n. med. Iwona Olszewska-Czy¿
po³o¿nictwo i ginekologia

dr n. med. Tomasz Banaœ
lek. med. Pawe³ Hajdy³a
lek. med. Ilona Kowalska
lek. med. Tomasz £abiak
lek. med. S³awomir Piwowarczyk
dr n. med. Klaudia Stangel-Wójcikiewicz
lek. med. Kamila Wêglarz
psychiatria

lek. med. Anna Bañdur
lek. med. Pawe³ Brudkiewicz
lek. med. Anna Czarnecka-O¿óg
lek. med. Ewa Gêca
lek. med. Bogumi³a Kadela
lek. med. Jacek Kwieciñski
lek. med. Anna Marchut
lek. med. Ma³gorzata Milczarek
lek. med. Anna Mucha
lek. med. Magdalena Pyrich
lek. med. Marek Sikorski
lek. med. Micha³ Skalski
lek. med. Andrzej Wi¹cek
psychiatria dzieci i m³odzie¿y

lek. med. Mariusz Œlosarczyk
radiologia i diagnostyka obrazowa

dr n. med. Rafa³ Obuchowicz
radioterapia onkologiczna

dr n. med. Krzysztof Bereza
lek. med. Damian Kazalski
lek. med. Andrzej Kukie³ka
lek. med. Tomasz Skóra
lek. med. Bogumi³a Szyszka-Charewicz

lek. med. Magdalena Wolanin
rehabilitacja medyczna

lek. med. Renata Kolasa
lek. med. Iwona Sumara-Stelmach
lek. med. Katarzyna Smó³ka
lek. med. Dominika Susz-Machaj
lek. med. Ma³gorzata Szmur³o
reumatologia

lek. med. Barbara Malarczyk-Zaher
lek. med. Anna Wo³kowicz-Mruk
stomatologia zachowawcza z endodoncj¹

lek. stom. Aleksandra Boroñ-Kowalik
lek. stom. Patrycja Jêdrychowska
lek. stom. Mateusz Malaga
toksykologia kliniczna

lek. med. Ewa Krzy¿anowska-Kierepka
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Okiem i piórem studenta
Gdzie podzia³a siê kultura studencka?
Szukam i szukam, i nie mogę znaleźć. Gdzie są kabarety studenckie? Gdzie są orkiestry
studenckie? Czy wiecie o tym, że w latach 50-tych to sami studenci grali na scenie w Rotundzie
co piątek i sobotę? Zresztą, komu by się dzisiaj chciało, kto by to zorganizował. Gdzie jest
piosenka studencka? Gdzie są studenckie knajpy prowadzone przez studentów dla studentów?
Co się z nami stało? Wyobrażacie sobie, że dawniej studenci sami składali się na samopomoc,
sami wydawali stypendia i obiady dla najuboższych kolegów? Co się z nami stało, że zapanowała nad nami flaszka i kluby? Wiem, to jest fajne, sam się tak bawiłem i bawię. Ale coś więcej?
Co się stało ze studenckością? Chyba umarła. Tak jak zresztą umarły studia jako idea.

Gdzie ten student?
Znowu zadam podobne pytanie. Dlaczego wśród nas, braci studenckiej panuje „tumiwisizm”? Dlaczego panuje mentalność „co-ja-z-tego-będę-miał” i „po-co-mi-to”? Prosty przykład
– całkiem niedawno byłem tuż po egzaminie z chirurgii pod AGH protestować przeciwko internowaniu Haszy. Nikt oprócz mnie z medyków (i chyba całego UJ) się nie zjawił. AGH-owców
była ledwo setka. Obok nas przemykały tłumy ludzi w pogoni na zajęcia. Ja rozumiem, sesja,
zaliczenia, egzaminy.
Ludzie, Waszego kolegę wyprowadzono w kajdankach z obrony pracy magisterskiej!
Bluzgalibyście na zachodnie kraje, gdyby tak postąpiono wobec Polaka, Polki w USA, UK czy np.
Francji. A to się stało tu, w Krakowie, tuż przed Waszymi oczami... Dlaczego? Bo etos studenta
umarł. Nie jesteśmy w stanie nic razem zrobić. Jak ktoś słusznie zauważył – za komuny stanąłby
cały Kraków. Odbyłby się międzyuczelniany strajk. A teraz? Nic, pozwoliliśmy robić władzy, co
chce z uczciwymi ludźmi. Wstyd! Co się z nami stało? Czy już tylko grzeczne CV się w życiu
liczy? Wygrawerujesz je sobie na grobie, że aż tak za nim gonisz?

Amerykanizacja – polish version
Doszliśmy do strasznego momentu – każdy sobie rzepkę skrobie. Broń Cię Panie Boże się
wychylać! Jak się wychylisz – to Cię odstrzelą. Doszliśmy do mistrzostwa w imitowaniu USA –
na studiach królują organizacje budujące właśnie owo CV. Warsztaty (workshopy), szkolenia,
coaching i nie zapominajmy o pozytywnym wzmocnieniu. Nie płaczę nad przeszłością – ale fakt
zwiększenia liczby studentów w Krakowie (i nie tylko) bodajże pięciokrotnie w ciągu ostatnich
50 lat musiał zmienić społeczność studencką.
Jeszcze jak nas zmienił! Jesteśmy zatomizowanymi jednostkami budującymi po kątach własny sukces. Nie chwalimy się także za bardzo tymże sukcesem, żeby ktoś nam z zazdrości go nie
zniszczył albo nie zabrał. Dlatego zostały flaszki i kluby, bo tam się nie wyróżniamy w mroku
i ciężko wykopać dołek na dancefloorze. Bo w ciemnościach nic nie widać i nic nie słychać.
Taka jest właśnie dziś kultura studencka – po paru głębszych pląsająca w nieprzytomnym transie na parkiecie.
Umarł student. Niech żyje student 2.0!
Tadeusz Hessel
IV rok kierunku lekarskiego
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„Kiedy wyrzucą Cię drzwiami – wróć oknem”
– czyli o tym jak Parlament Studentów
uratował LEP
Pomysł likwidacji Lekarskiego Egzaminu
Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego
Egzaminu Państwowego oraz zastąpienie ich
m.in. średnią z ocen na studiach w kwalifikacji
na specjalizacje spadł na wszystkich ze środowiska medycznego niczym grom z jasnego nieba blisko rok temu. Kolejne wydarzenia, które
miały wpływ na ostateczne decyzje w tej sprawie posypały się lawinowo. Dziś losy projektu
ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza
i lekarza dentysty nadal się ważą, ale Parlament
Studentów wie, że wygrał swoją bitwę. Zakończone prace w podkomisji nadzwyczajnej niosą
za sobą niezwykle istotne z punktu widzenia
studenta wnioski – egzamin w formie testowej
zostanie utrzymany (jako Lekarski Egzamin Końcowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy od 2013 r.). Pragniemy zatem przedstawić
drogę, jaką w tej sprawie podążała Komisja
Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów.
Naturalnym odruchem, jaki pojawił się
w środowisku studenckim w odpowiedzi na
przedstawiany projekt ustawy była prezentacja negatywnego stanowiska dla propozycji ministerialnej. Wydawało się logiczne, że im więcej głosów sprzeciwu, tym szersza publiczna
debata nad pomysłem.
Tym torem myślenia podążyły również inne
organizacje oraz jednostki związane z medycznym szkolnictwem wyższym oraz środowiskami lekarskimi. Na ręce resortu sprzeciw złożyły
między innymi uniwersytety oraz akademie
medyczne, samorządy lekarskie i związki zawodowe. W dokumentach zostały przedstawione
głównie obawy nadawców o zachowanie
zasad równości dostępu do miejsc specjalizacyjnych oraz szeregu niejasności technicznych
doboru kandydatów. I nastąpiła chwila oczekiwania na odpowiedź ze strony Ministerstwa.
Dziś trudno ocenić, czy ze względu na brak

bezpośredniej komunikacji na linii resort-jednostki opiniujące, czy ze względu na ogromną
determinację pomysłodawców do wprowadzenia projektu w życie, ale odpowiedzi na liczne
pytania o przyszłość systemu kwalifikacji nie
padły. Zamiast tego projekt został zatwierdzony przez Radę Ministrów. W środowiskach studenckich rozpętała się burza, a organizacje
zaangażowane w sprawę rozpoczęły zaciętą
dyskusję nad możliwymi drogami wstrzymania toru ustawodawczego.
Pierwszym większym punktem działań była
Ogólnopolska Konferencja Młodych Lekarzy
w Krakowie w październiku 2010 r. Reprezentanci Parlamentu Studentów, OIL oraz przedstawiciele Centrum Egzaminów Medycznych
po raz kolejny przedstawili swoje zastrzeżenia
do pomysłów. Dla Parlamentu Studentów, jak
i dla Młodych Lekarzy wiadome jednak było,
że w Resorcie nie ma już nic do ugrania. Stworzył on projekt, a następnie z sukcesem poddając go pod głosowanie w Radzie Ministrów
nadał mu bieg, który można było zablokować
jedynie na etapie Komisji Sejmowej lub Sejmu.
Wówczas zrodziła się polityka Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP, która
przyświecała wszystkim jej późniejszym działaniom – musimy podjąć rzeczowe rozmowy
z twórcami projektu celem wypracowania niezbędnego w zaistniałej sytuacji kompromisu.
Do Ministerstwa Zdrowia trafiły wówczas pierwsze prośby o spotkanie. Przewodniczący KWSM
PSRP Sebastian Sirek (SUM w Katowicach), Katarzyna Wawrzycka (CM UJ) oraz Łukasz Kuncman
(UM w Łodzi) zostali zaproszeni do rozmów na
temat problemu przez Naczelną Izbę Lekarską
i wraz z wieloma innymi osobami ze środowiska medycznego wzięli udział w spotkaniu
w Warszawie 4 listopada 2010 r. Pomysł
poprawki do ustawy nie spotkał się jednak
z akceptacją ze strony współrozmówców.
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RADA SAMORZĄDU STUDENTÓW CM UJ
Po powrocie działacze KWSM PSRP rozpoczęli rozmowy z posłami związanymi z Sejmową Komisją Zdrowia na temat technicznych
możliwości wprowadzenia do ustawy poprawek. Pomysłowi nie dawano większych szans,
jednak przewodniczący KWSM PSRP nie dając
za wygraną apelował o możliwość spotkania
w resorcie lub uczestniczenia w spotkaniach
na temat projektu. Kolejne wydarzenia następowały już szybko. Debata z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim. Następnie wizyta w Ministerstwie Zdrowia. Anna Grządziel
(UM w Lublinie), Anna Kowalczyk (GUMed),
Katarzyna Wawrzycka (CM UJ), Karolina Kaaz
(AM we Wrocławiu) Łukasz Kuncman (UM
w Łodzi) oraz Sebastian Sirek (SUM w Katowicach) wspólnymi siłami zdołali przekonać do
swoich racji Podsekretarza Stanu i Dyrektora
Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Ministerstwie Zdrowia. Wspólnym wnioskiem z rozmów było przede wszystkim uznanie ujednoliconego na skalę Polski egzaminu
testowego za jedyną obiektywną metodę sporządzenia rankingu absolwentów uczelni medycznych i brak argumentacji przemawiającej
za likwidacją tej formy kwalifikacji. Wkrótce do
prac Sejmowej Komisji zajmującej się projektem został zaproszony przewodniczący KWSM
PSRP jako przedstawiciel organizacji najsilniej
zaangażowanej w prace nad projektem ustawy.
1-2 lutego 2011 r. to ostatnie dni walki Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów RP o LEP/LDEP – walki wygranej. Podkomisja nadzwyczajna Sejmowej
Komisji Zdrowia przyjmując argumentację Parlamentu Studentów RP wykreśla w formie poprawki do omawianego projektu zmiany ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty podpunkty dotyczące kryterium średniej ocen oraz
motywacji i predyspozycji do podjęcia szkolenia specjalizacyjnego. Egzamin testowy (od
2013 roku pod nową nazwą) zostaje utrzymany. Październik 2012 r. to data wdrożenia
reformy kształcenia na kierunku lekarskim
i lekarsko-dentystycznym, obejmującej studen-

tów, którzy dostaną się na pierwszy rok studiów. Staż podyplomowy zostaje utrzymany do
2017 r. (w przypadku lekarzy dentystów do
2016 r.) do czasu ukończenia przez ostatni
rocznik studiów według założeń i zasad aktualnie obowiązujących. W tym miejscu warto
podkreślić zaangażowanie i nieustające wsparcie, jakie Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego PSRP otrzymywała ze strony Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, co w znaczący sposób wpłynęło na efekt
końcowy naszych prac.
Godziny rozmów telefonicznych, dziesiątki
pism, niezliczone spotkania z podmiotami opiniotwórczymi celem dyskutowania strategii.
Wszystko pod jednym sztandarem. Niezmienności zasad gry podczas jej trwania i obiektywności ram kwalifikacji kandydatów na specjalizacje. Czy było warto? Może spotkamy się
za kilka lat, gdy będziecie realizowali program
Waszej wymarzonej specjalizacji i Wy Nam
odpowiecie.
Ze studenckim pozdrowieniem
Katarzyna Wawrzycka, Sebastian Sirek
Komisja Wyższego
Szkolnictwa Medycznego
Parlamentu Studentów RP

Sukces dru¿yny studentów
W dniach 6-8 marca br. na Mistrzostwach Polski
Uczelni Medycznych w Narciarstwie Alpejskim zorganizowanych w Karkonoszach przez Akademiê Medyczn¹ we Wroc³awiu, dru¿yna studentów Collegium
Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego po raz kolejny
odnios³a wielki sukces sportowy.
Mêska dru¿yna studentów CM UJ zdoby³a w klasyfikacji dru¿ynowej pierwsze miejsce, a dru¿yna kobieca miejsce drugie. W klasyfikacji indywidualnej Justyna Januszek, studentka III roku Wydzia³u Farmaceutycznego CM UJ zdoby³a dwa z³ote i jeden br¹zowy
medal, a Piotr Bursztyñski, student V roku Wydzia³u
Nauk o Zdrowiu CM UJ zdoby³ dwa srebrne i jeden br¹zowy medal. W mistrzostwach startowa³o 10 dru¿yn.
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Kronika izb lekarskich
w Polsce w latach 1945-2005
Kronika izb lekarskich w Polsce
Kontynuacja 2005-2009
Oba tematycznie zwi¹zane dzie³a opracowa³ i skomentowa³ Zygmunt Wiœniewski, historyk-archiwista
i publicysta, wieloletni wspó³pracownik samorz¹du lekarskiego, autor cennych dzie³ z wspó³czesnych dziejów
polskiej s³u¿by zdrowia. Obie ksi¹¿ki przedstawiaj¹
skomplikowane losy polskich izb lekarskich w ci¹gu
ostatnich 65 lat tak wa¿nych dla naszego kraju, jego
medycyny i s³u¿by zdrowia.
Pierwszy rozdzia³ dotyczy lat 1944-1950. Autor podaje najwa¿niejsze fakty, wydarzenia, akty prawne i inne
dotycz¹ce zawodu lekarza, jego spraw bytowych i ekonomicznych, wyimki z prasy, a tak¿e wymienia sk³ady
powojennych okrêgowych izb lekarskich i izb lekarskodentystycznych. Rozdzia³ drugi traktuje o latach 19501989 (bez samorz¹du lekarskiego), informuje o losach
s³u¿by zdrowia, aptek, roli Zwi¹zku Zawodowego, towarzystw lekarskich i walce o normalizacjê sytuacji s³u¿by
zdrowia i jej samorz¹du.
Od roku 1989 odradzaj¹ siê izby lekarskie. Kolejne
rozdzia³y przedstawiaj¹ najwa¿niejsze wydarzenia kolejnych czterech kadencji izb lekarskich oraz informacjê
o szeœciu krajowych zjazdach lekarskich. Nie sposób
omówiæ tu licznych, okreœlanych dok³adnymi datami faktów, wypowiedzi, opinii, apeli, tekstów prasowych itd.
dotycz¹cych m.in. izb lekarskich i zjazdów krajowych.
Ksi¹¿kê zamykaj¹ informacje o w³adzach samorz¹du
lekarskiego w latach 1989-2005, o oœmiu zjazdach krajowych lekarzy, czterech kadencjach Naczelnej Izby Lekarskiej i poszczególnych izb. Czarno-bia³e ilustracje,
g³ównie znanych dzia³aczy samorz¹du, w sumie ponad
90, s¹ rozmieszczone w ksi¹¿ce w piêciu grupach.
Druga ksi¹¿ka pieczo³owicie omawia ró¿norodne
wydarzenia dotycz¹ce medycyny, s³u¿by zdrowia, lekarskiego samorz¹du i krajowych zjazdów w latach 20052009. Dalszy rozdzia³ „Pro memoria” przypomina postacie i dzia³alnoœæ wybitnych lekarskich samorz¹dow-

ców: Jerzego Moskwy, Zbigniewa ¯aka, Andrzeja Fortuny i Zbigniewa Religi. Ksi¹¿kê zamykaj¹ informacje
o zjazdach krajowych i sk³adach personalnych w³adz
Naczelnej Izby Lekarskiej i poszczególnych izb. Tekstowi towarzyszy 14 rycin.
Ca³oœæ treœci obu ksi¹¿ek stanowi œwietn¹ i wielostronn¹ dokumentacjê najrozmaitszych danych o polskiej medycynie, s³u¿bie zdrowia i samorz¹dzie lekarskim powojennych lat. Jest to zas³ug¹ z jednej strony
autora opracowañ i komentatora, Zygmunta Wiœniewskiego, z drugiej – wydawcy – Naczelnej Izby Lekarskiej.
Strona edytorska ksi¹¿ek jest bardzo korzystna:
bia³y, kredowy papier, czytelna dyspozycja i czcionka,
dobra reprodukcja ilustracji, kilkukolorowa kartonowa,
lakierowana, estetyczna ok³adka.
Z ksi¹¿kami winni siê zapoznaæ wszyscy zainteresowani powojennymi losami polskiej medycyny, s³u¿by
zdrowia, samorz¹du lekarskiego i samych lekarzy. Ksi¹¿kê nale¿y poleciæ równie¿ historykom i dziennikarzom
z dziedzin spo³ecznych i medycznych.
Henryk Gaertner – Kraków

Kronika izb lekarskich w Polsce w latach 1945-2005;
Naczelna Izba Lekarska Warszawa 2005, stron 494,
ilustr., ISBN 83-915636-2-6
Kronika izb lekarskich w Polsce. Kontynuacja 20052009; Naczelna Izba Lekarska Warszawa 2010, stron
191, ilustr., ISBN 13-978-83-915636-8-7

X Biesiada Literacka
Jest to ju¿ 35. publikacja literackich utworów polskich pisarzy lekarzy (ze spotkania 5 marca 2010
w £odzi). Barbara Szeffer-Marcinkowska, zas³u¿ona
organizatorka dotychczasowych biesiad jest autork¹
wstêpu i omówienia ostatniej biesiady. Obiektywn¹,
pozytywn¹ ocenê napisa³ krytyk literacki dr Henryk Pustkowski. W³aœciw¹ zawartoœæ ksi¹¿eczki stanowi 67 utworów, prawie wy³¹cznie wierszy, 15 autorów oraz wspo-
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mnienie prof. Zbigniewa Domos³awskiego o wybitnym
humaniœcie i okuliœcie – prof. Witoldzie Kapuœciñskim.
Tematyka utworów jest ró¿norodna, w du¿ej mierze uzasadniona w³asnymi doznaniami. doœwiadczeniami ¿yciowymi, nastrojami i rozwa¿aniami autorów, niejednokrotnie o charakterze transcedentalnym. Wœród 21 barwnych zdjêæ, autorstwa Miros³awa Marcinkowskiego, przewa¿aj¹ fotografie autorów wierszy. Bardzo korzystna
jest strona edytorska zeszytu i estetyczna, dwubarwna,
kartonowa ok³adka. Publikacja ukaza³a siê dziêki finansowej pomocy Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Okrêgowej Izby Lekarskiej w £odzi.
Obecny zbiór utworów przypomina o ciekawych
zwi¹zkach medycyny ze sztukami piêknymi i o zainteresowaniu nimi lekarzy ró¿nych specjalnoœci.
Henryk Gaertner – Kraków

X Biesiada Literacka; Unia Polskich Pisarzy Lekarzy £ódŸ 2010, stron 43, ilustr., ISBN 83-85-88737-7

Edward Towpik

Twarze Instytutu
„Twarze Instytutu – dawni pracownicy Instytutu Radowego, Instytutu Onkologii i Centrum Onkologii im.
Marii Sk³odowskiej-Curie w Warszawie 1932-2009" to
celna myœl i œwietny jej efekt – uczczenie zas³u¿onych
pracowników tej wiod¹cej polskiej placówki onkologicznej. Album otwieraj¹ teksty „S³owa wstêpnego” dyrektora Instytutu – prof. Macieja Krzakowskiego i autora
albumu – prof. Edwarda Towpika o losach i rozwoju
instytutu. Kolejna czêœæ to portretowe fotografie i zwiêz³e dane o pracownikach Instytutu, wœród których znaleŸli siê wybitni twórcy lub wspó³twórcy onkologicznych
specjalnoœci: histokliniki, radiodiagnostyki, radio- i chemioterapii, chirurgii i ginekologii onkologicznej, jak

równie¿ eksperymentatorzy, epidemiolodzy, fizycy medyczni i medycy nuklearni. Nie mo¿na zapomnieæ o tym,
¿e twórczej dzia³alnoœci naukowej towarzyszy³a owocna
dzia³alnoœæ lecznicza, dydaktyczna, organizacyjna
(towarzystwa specjalistyczne) i wydawnicza. Album
zamieszcza równie¿ informacje o najwa¿niejszych konsulentach instytutu. Niestety nie uda³o siê uzyskaæ fotogramów i danych personalnych niektórych osób wobec
zniszczeñ archiwum w czasie Powstania Warszawskiego
i powojennej polityki w³adz. Fotografie i informacje osobowe s¹ uporz¹dkowane wed³ug chronologii zatrudnienia.
Pierwsze zdjêcia przedstawiaj¹ Mariê Sk³odowsk¹Curie i jej siostrê Bronis³awê Sk³odowsk¹-D³usk¹.
Poczet 16 zatrudnionych w Instytucie przed wojn¹ otwieraj¹: organizator i pierwszy dyrektor Instytutu – prof.
Franciszek Lukaszczyk, jego nastêpca prof. Józef Latkowski i trzeci zatrudniony lekarz – dr Halina Norblin.
Tu zosta³ wymieniony równie¿ autor albumu. W czasie
okupacji dosz³o 11 osób, a pozosta³e 152 fotografie dotycz¹ osób zatrudnionych ju¿ po ostatniej wojnie.
Album zamyka „Pos³owie autora”.
Bardzo dobra reprodukcja czarno-bia³ych zdjêæ, kredowobia³y papier, w³aœciwa dyspozycja i wyraŸna czcionka u³atwiaj¹ poznanie cennej treœci. Ok³adka jest kilkubarwna, kartonowa, lakierowana z napisami i zdjêciami. Druk umo¿liwi³a pomoc Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy¿szego oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.
Album winien pos³u¿yæ za wzór wszystkim instytucjom, które mog¹ i zechc¹ uczciæ swych zas³u¿onych dla
polskiej medycyny pracowników. Ksiêga wzbogaca równie¿ bibliografiê historyczno-medyczn¹ polskiej medycyny, szczególnie onkologii.
Henryk Gaertner – Kraków

Edward Towpik, Twarze Instytutu; Centrum Onkologii Warszawa 2009, stron 91, ilustr., ISBN 97883-886816-9-1
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Okupacyjne losy
Krakowskiej Izby Lekarskiej
Kiedy wybuchła II wojna światowa trwała
V kadencja Izb Lekarskich, która zgodnie z nową
ustawą o izbach oraz nową ordynacją wyborczą
została przedłużona do 5 lat. Wybory odbyły się
25 listopada 1934 roku. Prezesem został Włady−
sław Stryjeński, sekretarzem Marian Ciećkiewicz,
skarbnikiem Józef Topolnicki. W skład Rady
wchodzili jeszcze: Maurycy Haber, Wincenty
Wróblewski, Wacław Zakrzewski. Od połowy
1938 roku działała także Okręgowa Izba Lekar−
sko−Dentystyczna z prezesem Kazimierzem Do−
minikiem na czele. Wiceprezesami byli: Mans−
fet Pyrka i Michał Rozenowicz, sekretarzem Her−
man Baldinger, skarbnikiem Stanisław Cyklis,
przew. Komisji Rewizyjnej Jan Jaśkiewicz, przew.
Sądu Dyscyplinarnego Dionizy Lubczyński.
Członkami zostali: Jan Gauza, Aleksander Wand−
stein, Wacław Barwiński, Jadwiga Dziewulska
i Artur Broniatowski. Urzędowali w swojej sie−
dzibie na ul. św. Marka 31.
Na wiadomość o wojnie, w dniu 1 września
1939 roku zebrał się Zarząd Izby Lekarskiej na
nadzwyczajnym posiedzeniu, na którym uchwa−
lono przede wszystkim formy pomocy dla ofiar
wojny, tak lekarzy jak i ich rodzin. Aby pomoc
mogła w pełni działać, wystosowano do lekarzy
apel o zasilanie składkami Kasy Wzajemnej Po−
mocy. Oczywiście nie wszyscy lekarze mogli
odpowiedzieć na apel, ponieważ wielu wcześniej
udało się na punkty mobilizacyjne i ruszyli na
front m. in. z 5 batalionem sanitarnym Armii
„Wschód”.
Część wróciła jeszcze we wrześniu i na po−
czątku października, zatem Izba mogła podjąć
swoją działalność. Poza Polską pozostawał pre−
zes Władysław Stryjeński, który w momencie
wybuchu wojny znalazł się w Warszawie i wraz
z administracją państwową został ewakuowany na
wschód, następnie do Rumunii, gdzie go interno−
wano. Do pozostałych w Krakowie: dr. dr. M. Ha−
bera, J. Topolnickiego i J. Stopczańskiego dołą−
czyli dr Jan K. Gołąb i M. Ciećkiewicz. Dopiero

po ich powrocie mogło odbyć się posiedzenie
Zarządu w większym składzie. Niestety, jeszcze
pod koniec października Izbę przejęli Niemcy.
Jej kierownikiem został dr Werner Kroll, sekre−
tarzem zapijaczony esesman von Würzen, drugim
nacjonalista ukraiński dr Roman Patryło. Począt−
kowe nadzieje na ułożenie poprawnych stosun−
ków z administracją niemiecką okazały się fikcją.
Kroll od początku przejawiał wyjątkową wrogość
wobec Polaków i Żydów.
Kroll mianował prezesem Izby dr. J. Topol−
nickiego, a ten zaprosił do Rady Przybocznej (na−
zewnictwo niemieckie) dotychczasowych człon−
ków Zarządu Izby Lekarskiej m.in. dr. M. Cieć−
kiewicza. Rada ta odbyła dwa posiedzenia: 27 li−
stopada 1939 r. i 6 marca 1940, z których uchwa−
ły przekazywano Krollowi. Ze względu na to, że
Kroll przejął fundusze Izby, nie wolno było bez
jego zgody czynić wydatków, a wpływy gotów−
kowe należało oddawać w jego biurze. Zajął się
również Kasą Wzajemnej Pomocy i natychmiast
zaprowadził oddzielne konto dla wpłat i wypłat
dla aryjczyków i Żydów. Oczywiście, wszelkie
sprawy finansowe były pod szczególnym niemiec−
kim nadzorem. Kroll przejął także gotówkę Izby
i książeczki Komunalnej Kasy Oszczędności na
sumę 150 tys. złotych, żądając od Izby deklaracji
o jego osobistym i jedynym upoważnieniu do dys−
ponowania tą kwotą – jednak zastrzeżenia poczy−
nione u dyr. Komunalnej Kasy nie pozwoliły mu
tej sumy przejąć. Wkrótce Izba Lekarska została
przekształcona przez Krolla w Izbę Zdrowia.
Na stanowisku tzw. Geschäftsführera postawił
Kroll w 1941 roku „swojego człowieka” dr. Józe−
fa Gadzałę, który przed wojną pracował na Gór−
nym Śląsku. Od tego momentu stanowisko dr. To−
polnickiego było tylko fasadowe. Kroll potrzebu−
jąc dużych sum na urządzenie Izby Zdrowia (nowe
meble, dywany, maszyny biurowe), na wysokie
pensje dla niemieckich lekarzy i na wynagrodze−
nie dla olbrzymiej rzeszy urzędników polskich
i niemieckich, albowiem Izba Zdrowia admini−
strowała wszystkimi zawodami leczniczymi ca−
łego Gubernatorstwa, nałożył na wszystkich le−
karzy i zawody pokrewne daninę na rzecz Izby.
Kontrybucje nakładane na polską służbę zdrowia,
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mimo szastania przez niego pieniędzmi, pozwo−
liły na zgromadzenie pod koniec okupacji spo−
rych sum na kontach w niemieckich bankach.
Dostęp do nich miał tylko Kroll. Z kapitałów Izby
korzystali również bardzo chętnie lekarze nie−
mieccy. Przykładem na ohydne nadużycia niech
będzie „ pożyczka” w kwocie 10 tys. złotych dla
niemieckiego lekarza, który jej potrzebował na
koszta przeprowadzki do mieszkania, z którego
wyrzucono polskiego lekarza. Spore sumy prze−
znaczał Kroll na swoją grafomańską „medyczną”
twórczość. W wydawanym przez Izbę czasopi−
śmie „ Życie i Zdrowie” zamieszczał przede
wszystkim swoje pseudonaukowe artykuły, ale
i innych „wybitnych naukowców” jak dr. Viewe−
ga z Warszawy.
Dr Marian Ciećkiewicz wielokrotnie interwe−
niował u Krolla w sprawach finansowych, zwłasz−
cza, jeśli chodziło o zapomogi dla wdów i żon
nieobecnych lekarzy, ale interwencje te rzadko
odnosiły skutek, szczególnie gdy chodziło o po−
moc dla Żydów lub rekwizycje w ich mieszka−
niach.
Przez pewien okres czasu stanowisko zastęp−
cy kierownika Izby zdrowia pełnił dr Giller.
Był bez reszty oddany nazizmowi, przepełniony
nienawiścią do Żydów. Już w 1939 roku zażądał
od Krolla natychmiastowego zwolnienia wszyst−
kich lekarzy Żydów pozbawiając ich w ten spo−
sób jakiejkolwiek pomocy. Pracowali oni jeszcze
do 1941 roku w Ubezpieczalni Społecznej do le−
czenia ubezpieczonych Żydów. Była to zasługa
dr. Mariana Ciećkiewicza, wówczas lekarza na−
czelnego Ubezpieczalni. Dr Giller skończył życie
w Krakowie śmiercią samobójczą.
Dr Kroll ustąpił ze stanowiska kierownika
Izby Zdrowia dość niespodziewanie, a jego miej−
sce zajął dr Seyffert, lekarz należący do SS.
W Izbie, jak pisze w swoich wspomnieniach,
dr Ciećkiewicz urzędowano teraz nie „na brązo−
wo, lecz z trupią główką”. Dr Seyffert niewiele
czasu poświęcał nudnej wg niego pracy w Izbie,
szukał zupełnie innych rozrywek w Krakowie.
W lipcu 1944 roku opuścił Kraków razem z inny−
mi dygnitarzami, rzekomo by udać się na front.
Od tej pory Izba Zdrowia zdana była na kierow−

nictwo dr. Gadzały i „Opatrzność Boską”, jak pisał
dr Ciećkiewicz. Należy tutaj dodać, że na szczę−
ście w Izbie pracowali Janina Bobrzecka i Antoni
Grudziński, którzy zawsze w porę potrafili uprze−
dzić kolegów o grożącym im niebezpieczeństwie
typu aresztowanie, deportacja czy zsyłka na ro−
boty przymusowe.
Gdy powstała niemiecka Izba, krakowscy le−
karze skupili się w Ubezpieczalni Społecznej,
mimo że i tam rządził komisarz niemiecki Franz
Schmitt i zatrudnieni byli lekarze niemieccy
i ukraińscy. Jednak na stanowisku naczelnego,
a od przybycia do Ubezpieczalni dr. Puppe, który
objął to stanowisko, polskiego lekarza naczelne−
go pozostawał dr Marian Ciećkiewicz, który mimo
ścisłej kontroli niemieckiej przetrwał na tym sta−
nowisku organizując polską służbę zdrowia. Obok
Ubezpieczalni działał Związek Lekarzy Kas Cho−
rych i ekspozytura PCK, które skupiały dużą ilość
lekarzy. Wielu pracowało w dawnych polskich
szpitalach i klinikach uniwersyteckich. Działal−
ności ww. placówek będzie poświęcony kolejny
artykuł.
Już w połowie 1944 roku Izba Lekarska
wznowiła swoją działalność, na razie tajnie, ale
owocnie. Przede wszystkim lekarze z dawnego
Zarządu i inni pracujący zwłaszcza w PCK kon−
spiracyjnie przygotowywali ludność cywilną do
obrony przeciwlotniczej, gromadzili materiały
opatrunkowe i lekarstwa, ponieważ front szybko
zbliżał się do miasta. Kiedy wybuchło powstanie
warszawskie i Kraków dowiedział się o losie war−
szawskich lekarzy i szpitali postanowiono tam po−
jechać z pomocą. Z Krakowa do Milanówka,
Sochaczewa i Pruszkowa, gdzie była szczególnie
dramatyczna sytuacja pojechali dr dr M. Ciećkie−
wicz, Jerzy Lebioda i Stanisław Nowicki. Zabrali
ze sobą zestawy operacyjne, leki i opatrunki.
Po przekonaniu się w jakich warunkach pracują
tam lekarze i przebywają chorzy, zaraz po powro−
cie zorganizowali zbiórkę ubrań i pieniędzy dla
kolegów warszawskich. Obie składki dały obfity
plon. Poza odzieżą i bielizną zebrano 150 tys. zło−
tych, które dostarczono do Milanówka. Nie za−
pomniano również o wdowach po lekarzach war−
szawskich, które znalazły się bez środków do
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życia w Krakowie. Z prośbą o pomoc do Izby
Lekarskiej zwracali się również lekarze polscy
i zagraniczni uwolnieni z obozu w Auschwitz.
Na pomoc dla nich wydano 400 tys. złotych.
W styczniu 1945 roku z Zarządu Izby zosta−
ło tylko czterech członków: Jan Gołąb, Marian
Ciećkiewicz i ciężko chorzy: Józef Topolnicki
i Józef Stopczański, którzy wkrótce zmarli. Wcze−
śniej zmarł dr Haber i dr Biernacki. Dr Gołąb
i dr Ciećkiewicz zwołali na 22 stycznia posiedze−
nie Izby, ale ze względu na chorobę pozostałych
członków rozmawiali tylko we dwóch. Posiedze−
nie odbyło się w budynku Izby, ale w pokoju
woźnej, ponieważ kamienica kilkanaście dni
wcześniej została poważnie uszkodzona bomba−
mi i nie było w oknach ani jednej szyby. Nie mo−
gąc brać we dwóch odpowiedzialności za losy
Izby dokooptowali do Rady jeszcze kilku leka−
rzy, przede wszystkim dr. Adama Syrka, który
objął tak wtedy potrzebną funkcję skarbnika.
Dr Gołąb został prezesem. W posiedzeniu, które
odbyło się 4 lutego wziął udział bawiący wtedy
w Krakowie wiceminister Pracy, Opieki Społecz−
nej i Zdrowia doc. Jerzy Morzycki. W tym zebra−
niu, mimo że odbyło się w dużej sali wykładowej
Kliniki Położniczej wzięło udział tak wielu leka−
rzy, że nie mogli się w niej pomieścić. Zapadła
wtedy decyzja, o powrocie do przedwojennej or−
ganizacji Izby Lekarskiej i Izby Lekarsko−Denty−
stycznej, z tym że pozostałe zawody lecznicze
winny pozostać przy Izbie otrzymując w budyn−
ku Izby pomieszczenia. Swoje miejsce poza oby−
dwoma Izbami znalazł w siedzibie także Zwią−
zek Lekarzy Państwa Polskiego, Związek Denty−
stów Uprawnionych, Związek Położnych, Pielę−
gniarek i Kosmetyczek.
Kiedy w 1944 roku odrodziła się Krakowska
Izba jej kasa była pusta. Wojna doszczętnie zruj−
nowała zwłaszcza Kasę Wzajemnej Pomocy. Cze−
go Kroll nie zmarnotrawił, to zdefraudował, a miał
co. Za jego „rządów” wypłacano z niej dla pol−
skich lekarzy 100 zł na koszta pogrzebu, rodzina
nie dostawała nic. Dla porównania, przed wojną
Kasa po śmierci lekarza wypłacała kwotę 13 tys.
zł, która pozwalała wdowie żyć skromnie przez
5 lat lub podjąć jakieś nowe przedsięwzięcie.

W obliczu takiej sytuacji finansowej lekarze kra−
kowscy po raz kolejny wykazali się dużą ofiarno−
ścią i solidarnością. Zarząd wprowadził tymcza−
sową składkę 50 zł miesięcznie i 50 zł do Kasy
Wzajemnej Pomocy. Wszyscy lekarze, poza cięż−
ko chorymi, którzy zostali zwolnieni ze składki,
postarali się o wywiązanie z obowiązku. Zrujno−
wany i ograbiony budynek wymagał natychmia−
stowego remontu. Początkowe doprowadzenie go
do stanu używalności kosztowało 80 tys. zł.
W drugim domu, na ul. Szczepańskiej 1 był czyn−
ny sklep Konsumu zorganizowany przez Izbę dla
swoich członków.
Ostatecznie, 7 kwietnia 1945 roku Izba Le−
karska rozpoczęła urzędowanie. Uformował się
także skład Zarządu: Jan Kazimierz Gołąb p.o.
prezesa, Marian Ciećkiewicz sekretarz, Adam
Cisek z−ca sekretarza, Adam Syrek skarbnik, Je−
rzy Lebioda z−ca skarbnika oraz członkowie: Zdzi−
sław Czaplicki, Stanisław Nowicki, Józef Owsiń−
ski, Feliks Przypkowski, Maksymilian Rutkow−
ski i Stanisław Szwedowski. Do pierwszoplano−
wych zadań należało zorganizowanie terenu dzia−
łalności Izby, równomiernego obsadzenia lekarza−
mi gmin miejskich i wiejskich nieraz całkowicie
„ogołoconych” z lekarzy. Na posiedzeniu NIL
w dniu 12 maja 1946 r., na którym z Krakowa był
dr Gołąb i Ciećkiewicz ustalono, że Okręgowa
Izba Lekarska w Krakowie obejmuje obok woj.
krakowskiego, woj. kieleckie i rzeszowskie. Waż−
nym przedsięwzięciem stało się wydawanie
Dziennika Urzędowego Izby celem informowa−
nia lekarzy tak w Krakowie jak i województwach
o ustawach rządowych, o zarządzeniach władz
służby zdrowia i Izby Lekarskiej. Przed Izbą stanął
także problem zniszczonego budynku TLK. Wo−
bec olbrzymich kosztów, bo aż 800 tys. zł jego
wręcz odbudowy (fronton i klatka schodowa) Izba
wzięła na przechowanie meble i cenną bibliotekę
Towarzystwa chroniąc je przede zniszczeniem.
Nikt nie przypuszczał, że w bardzo niedłu−
gim czasie Izba przeżyje kolejny dramat zakoń−
czony w 1950 roku likwidacją Izb Lekarskich
w Polsce.
Barbara Kaczkowska
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Szpital św. Ducha w Bieczu
– ocalić od zapomnienia

Biecz to niewielkie miasto położone na po−
łudniu województwa małopolskiego. W związ−
ku z bogatą historią często nazywany jest „Perłą
Podkarpacia” lub „Małym Krakowem”. To wła−
śnie tu, w XIV wieku przyjeżdżała m.in. żona
Władysława Jagiełły – Jadwiga Andegaweńska,
by udzielać wsparcia chorym i potrzebującym.
Jak donoszą źródła, 26 lipca 1395 roku kró−
lowa Jadwiga wydała pozwolenie na budowę
szpitala pod wezwaniem św. Ducha. Działał on
prężnie w pierwszych dziesiątkach lat XV wie−
ku. Później, w związku ze złym zarządzaniem
stopniowo podupadał, aż go w końcu zamknię−
to ostatecznie w roku 1950, po przejęciu ma−
jątku przez państwo. Pensjonariuszy szpitala
przewieziono wówczas do okolicznych Domów
Pomocy Społecznej, a budynek przekazano
miejscowemu Liceum Ogólnokształcącemu.
Zorganizowano tam wtedy internat dla chłop−
ców i stołówkę dla młodzieży szkolnej.
Po opuszczeniu obiektu przez szkołę, najstar−
szy w Polsce wolno stojący budynek szpitalny
stopniowo uległ dewastacji.
Kanonizacja Królowej Jadwigi w roku 1997
zainspirowała władze samorządowe Biecza oraz

władze kościelne Diecezji Rzeszowskiej do
podjęcia prac mających na celu renowację tego
gotyckiego zabytku. Z inicjatywy byłego pro−
boszcza bieckiego ks. Zygmunta Mularskiego
odbyła się w Bieczu sesja poświęcona charyta−
tywnej działalności Świętej Królowej. Zadecy−
dowano wówczas, że budynek szpitalny zosta−
nie zwrócony Kościołowi i przekazany Carita−
sowi Diecezji Rzeszowskiej.
Prace remontowe trwają już ponad siedem
lat. Do dzisiaj prowadzone są zbiórki pienię−
dzy na rzecz Szpitala św. Ducha w Bieczu.
Wszelkie datki można przekazywać na kon−
to specjalnie utworzonej w tym celu fundacji,
której prezesem jest ks. dr Władysław Kret.
Małgorzata Dziubina

Fundacja na Rzecz
Szpitala Ubogich w Bieczu
im. św. Jadwigi Królowej
38−340 Biecz ul. Bpa M. Kromera 16A
tel. 13 447 10 17
Bank Spółdzielczy Biecz:
BS 86270001−57059−2700−61
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Samozwañczy Komitet Organizacyjny
pod przewodnictwem dr. hab. Andrzeja Matyji
serdecznie zaprasza na

Zjazd Kole¿eñski Roczników
1972-78 (lekarze) i 1972-77 (stomatolodzy)
po³¹czony z Konferencj¹ Naukowo-Szkoleniow¹,
który odbêdzie siê w Kroœcienku nad Dunajcem
w dniach 27-29 maja br.
Za udzia³ w Konferencji przys³uguje
10 pkt. edukacyjnych.
Zg³oszenia prosimy kierowaæ na adres e-mailowy:
prezes@oilkrakow.org.pl
Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny
Konferencji oraz dobr¹ zabawê w kole¿eñskim gronie.
Zapraszamy!
Oddzia³ Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej
Szpitala Specjalistycznego
im. S. ¯eromskiego

oraz
Fundacja Leczenia Urazów
i Schorzeñ Narz¹dów Ruchu

zapraszaj¹ na
VI Miêdzynarodowe Sympozjum
„Alloplastyka ca³kowita
stawu kolanowego”
pod patronatem Polskiego Towarzystwa
Ortopedycznego i Traumatologicznego,
które odbêdzie siê w dniach 6-8 paŸdziernika 2011
w Krakowie
Szczegó³owe informacje:
Oddzia³ Chirurgii ortopedyczno-Urazowej
Szpitala Specjalistycznego im. S. ¯eromskiego
os. Na Skarpie, 31-913 Kraków
tel. 12 622 92 67, fax.: 12 644 76 54
e-mail: ortopedia@orttra.pl
www.orttra.pl/symposium
Wynajmê
gabinety lekarskie oraz pomieszczenia
pod us³ugi medyczne.
S³omniki k. Krakowa, tel. 12 388 29 15
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Starosta Roku (Olgierd Smoleñski)
zaprasza na
Zjazd Absolwentów AM Kraków 1956-61
w dniu 18 czerwca 2011
Bli¿sze informacje znajdziecie Pañstwo pod adresem
www.krakowskie-dni-dializoterapii.pl
zak³adka Absolwenci AM 1961
Sekretariat Zjazdu:
e-mail: danuta.maliszewska@fmc.pl
tel.: 788 684 234
Absolwenci AMG Wydzia³ Lekarski
rocznik 1975-1981
Z okazji XXX-lecia dyplomu serdecznie zapraszamy
na spotkanie kole¿eñskie w Hotelu Go³uñ
na Kaszubach
w dniach 30 wrzeœnia – 2 paŸdziernika 2011 r.
Bardzo prosimy o jak najszybsze
zg³aszanie chêci uczestnictwa.
Kontakt: Bo¿ena Nowak-Kêdziora, tel. 502 305 554,
e-mail: bozena-n.k@wp.pl;
Beata Goworek, tel. 605 949 174,
e-mail: beatagoworek@gmail.com,
Mariusz Czaja, tel. 606 289 330
e-mail: czajnik50@op.pl
Szczegó³y i bie¿¹ce informacje: www.absolventus.pl
W dniach 20-21 maja 2011 roku
(pi¹tek, sobota) odbêdzie siê
61 Konferencja Naukowa
z cyklu „Dni Kliniczne Buska-Zdroju”
Udzia³ w konferencji jest bezp³atny.
Za udzia³ przyznane bêd¹ punkty edukacyjne.
Informacja dotycz¹ca zg³oszenia
i rezerwacji noclegów dostêpna jest na stronie
www.ubz.pl
lub pod tel. 41 370 32 01; 41 370 32 25
Wynajmê
samodzielny gabinet lekarski
na ul. œw. Sebastiana w Krakowie
tel. 602 756 661, 696 074 767

Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ otrzymanych og³oszeñ.
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SP ZOZ ZZ Maków Mazowiecki
(szpital publiczny)
pilnie poszukuje lekarzy
nastêpuj¹cych specjalnoœci: internistów, nefrologów, ginekologów, a tak¿e: chirurgów, radiologa, lekarza rehabilitacji, kardiologa oraz lekarzy chc¹cych
kszta³ciæ siê w ww. specjalnoœciach oraz sta¿ystów na
sta¿ podyplomowy.
Oferujemy atrakcyjn¹, b. dobrze p³atn¹ pracê.
Jesteœmy przychylnie nastawieni do kszta³cenia siê
Lekarzy. Mamy akredytacjê do kszta³cenia w wielu specjalizacjach. Organizujemy liczne wyk³ady i konferencje naukowe. Nasz Szpital od wielu lat posiada akredytacjê oraz ISO, jest w b. dobrej kondycji finansowej.
Maków Mazowiecki to spokojne miasto po³o¿one
60 km od Warszawy z b. dobr¹ komunikacj¹.
e-mail: sekretariat@szpital-makow.pl
telefon: +48 29 714 23 91
Serdecznie zapraszam do udzia³u
w IX Konferencji
Sekcji Chirurgii Urazowej
w formule

II Sympozjum
„Ostry Dy¿ur w Krakowie”
organizowanej przez
Sekcjê Chirurgii Urazowej Towarzystwa Chirurgów
Polskich i II Katedrê Chirurgii Ogólnej
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego.
Konferencja odbêdzie siê w dniach 8-11 czerwca
2011 r., w Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej
Manggha w Krakowie, ul. Konopnickiej 26.
Szczegó³owe informacje zawarte s¹ na stronie
internetowej: www.symposium.pl/odk
Informacja: Biuro Organizacyjne
tel. 48/ 12 422 76 00; e-mail: info@symposium.pl
Dr hab. med. Leszek Brongel
Prezes Sekcji Chirurgii Urazowej

NZOZ Szpital Œl¹skie Centrum Urologii
Urovita Sp. z o.o.
zatrudni lekarza medycyny
ze specjalizacj¹ z zakresu urologii
na stanowisku Koordynatora w nowym
Oddziale Urologii w Zakopanem
tel: 606 440 389

GZOZ w Szczucinie
(woj. ma³opolskie, powiat d¹browski)
zatrudni lekarza POZ (internistê, lek. rodzinnego lub
pediatrê). Oferujemy korzystne warunki finansowe.
Forma zatrudnienia do negocjacji.
Kontakt: dyrektor tel.: 605 788 668
administracja tel.: 14 643 61 95;
e-mail: gzozszczucin@gmail.com

Zatrudniê
Lekarza medycyny rodzinnej
tel. 605 433 544

Neurologa zatrudniê
tel. 605 433 544

Zatrudniê
lekarza alergologa na etat lub na godziny.
tel. 605 433 544

Zatrudniê
lekarza radiologa do pracy w pracowni RTG-USG
w Krakowie, tel. 603 751 010

Firma Marketingowo-Medyczna
Sp. z o.o. NZOZ „Mark-Med.”
zatrudni specjalistê urologa lub lekarza w trakcie
specjalizacji do pracy w poradni na terenie Nowej
Huty w ramach kontraktu z NFZ.
Informacja: tel. 12 644 12 72

NZOZ Œwi¹tniki Górne

Lekarz stomatolog

zatrudni lekarza do pracy w gabinecie lekarza
rodzinnego. Kontakt: tel:12 270 48 99;
e-mail: swiatnikimed@op.pl

z ok. 10-letnim sta¿em podejmie pracê w Krakowie
lub okolicach (NFZ + prywatne)
tel. 609 475 915 lub 12 634 29 05

Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ otrzymanych og³oszeñ.
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Biuro Us³ug Ksiêgowo-Podatkowych
Krystyna Wrotniak
Rok za³o¿enia 1994; Licencja Min. Fin. nr 1695 i 24343
Zapewniamy obs³ugê m.in. z zakresu ksiêgowoœci,
doradztwa podatkowego, kadrowo p³acow¹, ZUS.
Obs³ugujemy firmy jednoosobowe oraz spó³ki.
Z naszych us³ug korzysta wielu lekarzy i stomatologów.
Zapraszamy do wspó³pracy
Biuro: ul. Pi³sudskiego 28a, 31-111 Kraków
tel. 12 422 95 44; 606 943 210
e-mail: poczta.biuro@vp.pl
www.biurowrotniak.pl

Zaproszenie
Na uroczystoœæ otwarcia
Wojewódzkiego Oœrodka Terapii Uzale¿nieñ
i Wspó³uzale¿nienia po renowacji,
zapraszaj¹ dnia 25 marca 2011 r. o godz. 12.00
Dyrektor Szpitala Babiñskiego Marzena
Grochowska i Dyrektor WOTUW Ewa Piskorz
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INDYWIDUALNE

K U R S Y

KOMPUTEROWE
• 12-letnie doświadczenie
• mgr pedagogiki, informatyki
• możliwy dojazd do ucznia
• wybór godzin lekcyjnych od

godz. 6.00 do godz. 23.00!
• wybór terminów lekcji
od poniedziałku do niedzieli!
• uczę również dzieci
i seniorów
12 422 07 30, 501 179 640

Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ otrzymanych og³oszeñ.
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Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne
i firma Draminski
organizuj¹ w Olsztynie w dniach 30.09-2.10.2011
III Warmiñsko-Mazurskie
Dni Ultrasonograficzne
Podmiotem Wspieraj¹cym konferencjê jest Warmiñsko-Mazurska Izba Lekarska. Kierownictwo naukowe
sprawuje prof. dr hab. n.med. Wies³aw Jakubowski.
Uczestnicy otrzymaj¹ 18 pkt edukacyjnych.
Wszystkie informacje mo¿na znaleŸæ
na stronie www.kursusg.pl
Specjalnie
dla Studentów Collegium Medicum,
Samorz¹d Studentów CM UJ
oraz G³ówna Ksiêgarnia Naukowa
po raz kolejny przygotowa³a fantastyczn¹ promocjê!

–15%

Dyrektor Samodzielnego Publicznego
Zespo³u Zak³adów Opieki Zdrowotnej
w Opatowie
zatrudni w szpitalu na czas nieokreœlony
lekarzy po sta¿u (najchêtniej ma³¿eñstwo lekarskie),
którzy chc¹ specjalizowaæ siê w:
– pediatrii
– chorobach wewnêtrznych
(zainteresowanych kszta³ceniem w endoskopii),
– lekarzy specjalistów anestezjologii,
Zapewniamy atrakcyjne warunki p³acowe
oraz mo¿liwoœæ rozwoju.
Chêtnych prosimy o kontakt:
SPZZOZ, ul. S³owackiego 13, 27-500 Opatów
e-mail: spzzoz@opat.pl
Telefon: 15 86 81 403 lub+48 519156144

NZOZ Centrum
Stomatologiczno-Ortodontyczne

na wszystkie tytu³y na Dziale Medycyny!
Promocja trwa ca³y marzec!
Zapraszamy do ksiêgarni przy ul. Podwale 6 lub na
www.gkn.pl

W Rabce Zdroju
pilnie zatrudni lekarza stomatologa na dobrych
warunkach.
Kontakt tel.: 602 605 817
www.ortodonta-rabka.pl

Firma Medyczna

Firma informatyczna „Astrum”

zatrudni lekarza radiologa
do wykonywania badañ USG.
tel. 12 630 49 36 lub 510 202 039

Kasy fiskalne dla lekarzy

Radiologia Ma³opolska
Przypominamy, ¿e na stronie www.radiologiamalopolska.org (dzia³: wyposa¿enie) zosta³y wprowadzone uaktualnienia wykazu sprzêtu do diagnostyki obrazowej jakim dysponuj¹ zak³ady i pracownie w województwie ma³opolskim.

Prace doktorskie
przygotowanie graficzne i edytorskie
tel. 602 229 655; e-mail: opti_zk@op.pl

• Novitus
• Elzab
• Posnet

Serwis:

Sklep-serwis:

ul. Grota Roweckiego 21/21
30-348 Kraków
tel.: 604 667 492
tel.: 12 266 87 33

ul. D³uga 21a
34-400 Nowy Targ
tel.: 661 621 937
tel.: 18 266 66 29

www.astrum.neostrada.pl

Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ otrzymanych og³oszeñ.
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KLUB LEKARZA SENIORA

Wielkanoc Lekarzy Seniorów
Klub Lekarza Seniora
serdecznie zaprasza na posiedzenie kwietniowe, które odbêdzie siê 11 kwietnia br. o godz. 16.00
w hotelu Rubinstein.
W programie m.in. przewidziany jest wyk³ad dr. Stanis³awa Dendury
nt. problemów wspó³czesnej kardiologii.
Gwarantujemy wysoki poziom merytoryczny spotkania,
sympatyczn¹ atmosferê w kole¿eñskim gronie i smaczny poczêstunek.
Prosimy o potwierdzenie przybycia u pana Dariusza Wójtowicza pod nr tel. 12 619 17 01

Klub Lekarza Seniora
zaprasza wszystkich chêtnych na wycieczkê Kraków-Warszawa-Wilno,
która odbêdzie siê w dniach 18-22 czerwca 2011 roku.
W programie m.in.:
Dzieñ 1: wyjazd spod hotelu Cracovii do Warszawy, zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego;
Dzieñ 2: przyjazd do Kowna, zwiedzanie Starówki, Ratusza, Katedry. Domu Perkuna, spacer nad Niemnem;
Dzieñ 3: Zwiedzanie Wilna; msza œw. w Kaplicy Matki Bo¿ej Ostrobramskiej, zwiedzanie zabytków przy
ul. Zamkowej, Zau³ka Bernardyñskiego i muzeum Adama Mickiewicza; wyjazd do francuskiego m³yna Belmondo;
Dzieñ 4: zwiedzanie Mauzoleum marsza³ka Pi³sudskiego, przejazd do Trok, Druskiennik i Augustowa;
Dzieñ 5: spacer po Augustowie, przejazd „krain¹ 1000 jezior”, powrót do Krakowa.
Cena: 560 z³ + 80 euro p³atne na miejscu u litewskiego przewodnika. Przewidziane m.in. noclegi w hotelach
(bez nocnych przejazdów autokarem) i 4 obiadokolacje.
Zapraszamy! Kontakt: Irena £agowska: tel.: 12 655 69 11
Sprzedam
NZOZ Centrum Us³ug Medycznych
w Kroœnie
funkcjonuj¹cy od 1995 roku. 100% udzia³ów
z ruchomoœciami i nieruchomoœci¹ o powierzchni 250 metrów kwadratowych, z pe³nym wyposa¿eniem. Gabinety: okulistyczny,
laryngologiczny, medycyny pracy, neurologiczny, POZ, zabiegowy, pracownia do badañ psychotechnicznych oraz czêœæ administracyjna.
Kontrakty z NFZ oraz z zak³adami pracy.
Informacja tel.: 604 946 584
Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ otrzymanych og³oszeñ.
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KULTURA

Spotkanie Lekarzy Pisarzy,
Cz³onków krakowskiej OIL w Zakopanem
W dniu 20 listopada 2010
roku w karczmie „Bia³y Potok”
w Zakopanem odby³o siê spotkanie literacko-muzyczne z góralsk¹
nut¹, w którym uczestniczyli lekarze pisarze i pracownicy medyczni z Zakopanego.
Wieczór rozpocz¹³ siê prezentacj¹ utworów poetyckich dr Jolanty Bulzak, lekarza internisty
z Nowego S¹cza. Nastêpnie
dr Xenia Szczepanik-£adygiñ, lekarz laryngolog z Zakopanego
i dr Ryszard ¯aba, ordynator i wicedyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Rehabilitacyjnego w Zakopanem odczytali
swoje utwory z tomiku „Moje niepokoje”.
Na koniec pani Zofia Mieszczak przedstawi³a zebranym autorskie wiersze, a jeden spoœród
nich – co warto wspomnieæ – zosta³ nagrodzony 3 nagrod¹ na
Ogólnopolskim Konkursie im.
Tadeusza Staicha.
W zakopiañskiej imprezie
uczestniczy³o 40 lekarzy ró¿nych
specjalnoœci i chyba wszyscy bawili siê wyœmienicie. Kolejne spotkanie, na którym zaprezentujemy
m.in. program naszej dalszej
dzia³alnoœci poetyckiej, odbêdzie
siê za 3 miesi¹ce. Szczegó³y
wkrótce, a ju¿ teraz serdecznie zapraszamy!
Organizatorzy:
dr Ryszard ¯aba,
dr Zbigniew Raszczyk
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V Koncert Muzyczno-Poetycki
6 marca br. lekarze ze Śląskiej i Krakowskiej
Izby Lekarskiej zorganizowali dla pacjentów
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Za−
kopanem piąty już Koncert Muzyczno−Poetycki.
Specjalnie na tę okazję stroiciel tatrzański,
pianista mgr Andrzej Guziak dostroił zabytkowe
pianino z Akademickiego Centrum Rehabilitacji.
Koncert rozpoczęli dr dr Norbert Prudel oraz
Grzegorz Góral, a skrzypcowe kompozycje przed−
stawił internista dr Krzysztof Jarczok.

Pacjenci serdecznie przywitali śpiewającą le−
karkę stomatologa kol. Bibianę Sobczyk−Rosak,
uczestniczkę telewizyjnego programu muzyczne−
go „Szansa na sukces”. Tradycyjnie zaśpiewali
też: Elżbieta Janowska−Drąg, Lidia Netczuk−Piech
i Grzegorz Góral.
Swoje utwory poetyckie przedstawił niżej
podpisany dr Ryszard Żaba.
Organizatorzy:
dr Ryszard Żaba, dr Grzegorz Góral

SPORT

XIV Mistrzostwa
Polski Lekarzy
w Narciarstwie Alpejskim
W dniach 4-5 lutego 2011 roku odby³y siê XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Narciarstwie Alpejskim zorganizowane na stokach Stacji Narciarskiej Hawrañ
w Jurgowie przez Naczeln¹ Izbê Lekarska, Ma³opolsk¹
Okrêgow¹ Izbê Lekarsk¹ oraz Tatra Group. Zawody
zgromadzi³y lekarzy z ca³ej Polski, od morza po góry.
W pierwszym dniu przy sztucznym oœwietleniu odby³ siê
slalom specjalny, drugiego dnia zawodnicy rywalizowali w slalomie gigancie. Poziom sportowy zawodów by³
jak zwykle bardzo wysoki. Niespodzianek nie by³o, najlepszymi zawodnikami Mistrzostw zostali: Alicja LeœSmolarczyk wœród kobiet i Jakub Ga³aszek wœród mê¿czyzn. Niewielkie figle p³ata³ organizatorom wiej¹cy bardzo silnie wiatr halny – w pierwszym dniu na kilka minut zapad³y „egipskie ciemnoœci”, w drugim uniemo¿liwi³ organizacjê slalomu giganta na trasie czarnej oraz
wprowadza³ zamieszanie w obliczeniach.
Najwiêcej medali zdobyli zawodnicy ze Œl¹ska po raz
kolejny podkreœlaj¹c swoj¹ dominacjê na stoku. Wœród
lekarzy z Ma³opolskiej Izby Lekarskiej z³ote medale zdobyli: Zygmunt Madejski z Miechowa w slalomie, gigancie
i kombinacji, Bart³omiej He³mecki z Zakopanego w slalomie i kombinacji oraz Jakub Kenig z Krakowa w gigancie. Medale zdobywali równie¿: Maria Mituœ-Kenig z Krakowa oraz Marcin Stopa z Zakopanego.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê prezesowi Stacji Narciarskiej Hawrañ panu Milanowi Modle, który czyni
z Jurgowa miejsce bardzo przyjazne lekarzom. Jeszcze
raz dziêkujemy wszystkim zawodnikom za licznie przybycie i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery sportowej.
Doktorzy z Ma³opolski – zwieraæ szeregi i do treningów.
(jt)
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Igrzyska
w marcowym
s³oñcu

W dniach od 11 do 13 marca na Podhalu odby³y siê
VI Zimowe Igrzyska Lekarskie. Tê najwiêksz¹ zimow¹
imprezê sportow¹ w œwiecie lekarskim wspó³organizuj¹
Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Naczelna Izba
Lekarska. Zawody rozgrywane s¹ w konkurencjach
alpejskich, biegach narciarskich, ski tourze, snowboardzie, carvingu, ³y¿wiarstwie szybkim i hokeju na lodzie.
Wydarzeniom zimowym tradycyjnie towarzysz¹ Mistrzostwa Polski Lekarzy w Tenisie Sto³owym rozgrywane na
hali Gorce w Nowym Targu. W igrzyskach wziê³o udzia³
oko³o 200 lekarzy i ich rodzin z ca³ej Polski oraz kilku
goœci z Niemiec i Chorwacji.
Tegoroczna edycja pozostanie na d³ugo w pamiêci
ze wzglêdu na fantastyczn¹ wrêcz pogodê. Przez trzy
dni w okolicy Tatr œwieci³o ostre s³oñce, a na trasach
narciarskich le¿a³o sporo zmro¿onego œniegu, najlepszego do rozgrywania zawodów.
Pierwsz¹ i najwa¿niejsz¹ konkurencj¹ igrzysk by³
slalom gigant. Zawody w tym roku odby³y siê na Kotelnicy w Bia³ce Tatrzañskiej. Stawi³a siê ca³a krajowa czo³ówka, a w niej jak zwykle przedstawiciele naszej Izby.
Najlepiej wypad³ srebrny medalista Bart³omiej He³mecki, internista z Zakopanego, któremu setnych sekundy
zabra³o do z³ota. Srebro wywalczy³a te¿ Izabela Jachymiak z Nowego Targu oraz br¹zy – Maria Mituœ Kenig
i Stanis³aw Kita z Krakowa. Ta czwórka zdobywa³a te¿
medale w pozosta³ych konkurencjach alpejskich – zjeŸdzie i slalomie, które rozgrywane by³y na stokach stacji
Jurgów Ski. Srebro w zjeŸdzie zdoby³ te¿ Pawe³ Drozd
z Krakowa.
Na trasie KuŸnice – Kasprowy Wierch – KuŸnice rozegrana by³a najtrudniesza dyscyplina – ski tour. Wœród
zawodników którzy pokonali tê trudn¹ górzyst¹ wspinaczkê i zjazd by³ zdobywca srebrnego medalu –
Lucjan Habieda, anestezjolog z Rabki Zdroju.
Swoje dobre przygotowanie do konkurencji wytrzyma³oœciowych dr Habieda potwierdzi³ na trasach narciarstwa biegowego w zakopiañskim COS, gdzie zdoby³
2 z³ote medale zarówno na 4km i na 10 km. Br¹z na
4 km wywalczy³ w swojej kategorii tak¿e Stanis³aw Kita.
Dr Kita, popularny „Bartek” znany lekarz i GOPR-owiec,
wystartowa³ te¿ w ³y¿wiarstwie szybkim (br¹zowy medal) i by³ jednym z najbardziej wszechstronnych uczestników zimowych Igrzysk.
Najlepszym wœród ³y¿wiarzy by³ tradycyjnie Miros³aw Dolecki, chirurg z II Katedry Chirurgii w Krakowie.
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Jako jedyny na dystansie 1000 m uzyska³ wynik poni¿ej
2 minut i bezdyskusyjnie wywalczy³ z³oto.
Ostatni¹ konkurencj¹ igrzysk by³ jak zwykle carving na
nowotarskim Zadziale. By³o to jednoczeœnie zakoñczenie
sezonu na stoku, gdzie korzystaj¹ z darmowych karnetów
lekarze krakowskiej Izby. Wœród mi³oœnikówostrej jazdy bez
kijów i na krawêdziach ponownie medale zdobyli M. Mituœ
Kenig, I. Jachymiak, S. Kita i B. He³mecki.
Swoje mecze rozegra³a tak¿e Kadra Polski Lekarzy
w hokeju. W dwumeczu z amatorsk¹ dru¿yn¹ Demony
Nowy Targ lekarze wygrali 6:0 i 8:2. Goœcinnie w bramce
lekarzy wyst¹pi³ Marek Batkiewicz, olimpijczyk z Albertville, st¹d wynik nie mo¿e dziwiæ. W zespole grali tak¿e
lekarze ze stolicy polskiego hokeja – nowotar¿anie Piotr
Œwist i Witold Kalata.
Ceremonie medalowe jak zwykle odby³y siê w Góralskiej Strawie w Nowym Targu. Goœæmi byli starostowie nowotarscy, przewodnicz¹cy rady miasta Nowy Targ
oraz szef Komisji ds. Kultury i Sportu naczelnej Izby,
sekretarz krakowskiej – Jacek Têtnowski. Przy znakomitej kuchni, dŸwiêkach big bandu, prezentacji slajdów
prosto z zakoñczonych wzmagañ, rozdano ok. 100 kompletów medali, czemu towarzyszy³o wiele wzruszeñ.
Wszystkie zdjêcia i wyniki z zawodów na stronie
Maciej Jachymiak

www.igrzyskalekarskie.org
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Maroko zimą (cd)

Drukujemy poniżej dokończenie urlo−
powych wrażeń doktorostwa Tętnow−
skich, spisane precyzyjną ręką (bo tego
wymaga okulistyka) Pani Doktor Izabe−
li. Turystyczna ekskursja dokonała się,
gdy północ Afryki nie była jeszcze ogar−
nięta rewolucyjnym wrzeniem. Jak dotąd
ominęło ono Maroko, ale warto może
wspomnieć, że akurat w tym kraju rządy
sprawowane przez Muhammada VI po−
szły z demokratyzacją najdalej.
Nic to oczywiście nie ma wspólnego
z letnim relaksem, odbywanym w pełnym
słońcu, na przełomie nowego i starego
roku. Może znudzeni zimową pluchą ze−
chcecie Państwo kiedyś wykorzystać ten
trop.
Jest dopiero południe, więc decydujemy się
na „ciekawą drogę” w górach. Dzień jest po−
chmurny, nie jestem zatem przekonana czy wi−
doki nas nie rozczarują, ale jedziemy. Jest nie−
źle. Na horyzoncie widać góry. Droga zaczyna
się piąć, potem zwężać. Nadal jednak jest as−
falt. W dole widać kotliny, wąwozy rzek, nad
nami chmury. W pewnym momencie widocz−
ność zaczyna się zmniejszać. Jesteśmy na wą−
skiej ok. 2−metrowej półce skalnej, a z głębi
przepaści, nad którą jedziemy, jak w horrorze,
na drogę zaczyna językami wypełzać mgła.

Robi się coraz „mleczniej” zakręty są coraz
bardziej ostre, niewidoczne, coraz ich więcej,
droga pnie się coraz wyżej. Po lewej stronie
zasnuta mgłą przepaść ograniczona urwanymi
kawałkami podmytego asfaltu, po prawej skała
i kopce spadłych kamieni. Widoczność na metr
przed maską. Zimno. Mgła osiada na szybach
kropelkami rosy. Trąbimy na każdym zakręcie,
żeby uprzedzić kogoś kto może jechać z naprze−
ciwka. W pewnym momencie nie widać nawet
końca i tak krótkiej maski samochodu. Mam
zamiar wyjść i na piechotę wskazywać drogę.
Zupełnie odruchowo dotykam ręką przedniej
szyby. Jest całkiem zaparowana naszymi przy−
spieszonymi oddechami. Włączamy nadmuchy.
Widoczność poprawia się. Znowu widać na
metr przed maską. Nagle po ok. 10−15 km „mle−
ka” mgła staje się błękitna, szafirowa i jakby
przebijając jakąś magiczną powłokę wjeżdża−
my w pełne słońce.
Wjechaliśmy do nieba! Po prawej – skała,
po lewej – bezdenna przepaść (teraz dobrze to
widać), przed nami szafirowe niebo bez jednej
chmurki, a my w nim zawieszeni na skalnej pół−
ce! To inny zaczarowany świat – bajka. Oglą−
damy się za siebie. Widzimy wbity w szafiro−
we niebo ostry szczyt góry, a wokół niego za−
wijający się biały jęzor mgły – chmury gnanej
wiatrem – schodzący w kotlinę i wracający dru−
gim zboczem góry, owijający się wokół jej
szczytu i ponownie schodzący w dół przez dro−
gę, którą jechaliśmy. Jęzor mgły jest dobrze
ograniczony, tworzy zwartą substancję, jakby
mleko wylewane z dzbana. Osoba wchodząca
w mgłę po 2−3 m jest już niewidoczna, a nad
nami – bezkres szafiru. Olśnieni zjawiskiem
zjeżdżamy w dół między glinianymi przylepio−
nymi do skał wioskami Berberów, zaroślami
kwitnących opuncji, gajami palmowymi. Jeste−
śmy coraz niżej. Docieramy do drogi na Mara−
kesz. Niebo znowu zaczyna się chmurzyć.
Marakesz to 200 km od Agadiru, ale trzeba
go zobaczyć. Autostrada jest wspaniała.
2 godziny jazdy i jesteśmy na miejscu. Najpierw
Kutubija – kultowy minaret Maroka; grobow−
ce Sadytów, ruiny pałacu El Badi zbudowane−
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go po religijnej wojnie 3 króli, po której Portu−
galia straciła tu doszczętnie swe znaczenie, po−
tem krótki odpoczynek w sąsiadujących z ku−
tubiją ogrodach i gwóźdź programu – słynna
Dżami al Fana – jeden z najsłynniejszych pla−
ców świata, pełen zaklinaczy węży, treserów
małp, egzotycznych regionalnych zespołów ta−
necznych i muzycznych, magików, opowiada−
czy baśni, kobiet wykonujących tatuaże – któ−
ry o zmroku rozświetla się tysiącami świateł,
rozbrzmiewa etniczną muzyką, pachnie dymem
z grilla, smakuje sokiem z pomarańczy, prażo−
nymi ślimakami i całą gamą regionalnych po−
traw podawanych na stołach rozstawionych
pośrodku placu. Wszystko to oczywiście pod
czujnym okiem egzekutorów bakszyszu za każ−
de wykonane zdjęcie. Nieopodal suk – znowu
wyroby z metalu, drewna, skóry i znowu róż−
nobarwność przypraw usypanych w kopce.
Robi się późno. Przed nami długa droga, do
której jeszcze trzeba dotrzeć pokonując parę
kilometrów „dojazdówki” z pojawiającymi się
nagle z ciemności nieoświetlonymi motocykli−
stami i rowerzystami, czasem jadącymi pod
prąd. Wreszcie autostrada. Jesteśmy zmęczeni.
Oczy się kleją, ale brak podjazdu na odpoczy−
nek. Nagle wskazówka poziomu paliwa zaczy−
na dramatycznie spadać! Okazuje się, że samo−
chód dotychczas „liżący” benzynę nawet
w ciężkim terenie, przy dużych prędkościach

Akcja „Lato”
Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji ORL w Krakowie zaprasza Kole¿anki i Kolegów do spêdzenia wakacji w s³onecznej Grecji, na wybrze¿u olimpijskim,
do Hotelu Vlassis w miejscowoœci Stomio. To ju¿ 9 edycja akcji „Lato”. Koszty i warunki na poziomie lat minionych.
Szczegó³y organizacyjne znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej pod adresem:
http://www.oilkrakow.org.pl/content/view/239/
58/ (zak³adka „Kultura, sport i rekreacja”)

pali jak oszalały! Na autostradzie nie ma stacji
benzynowej. Przed nami prawie 100 km! Sen−
ność mija natychmiast – trochę na luzie, trochę
bez gazu modląc się o każde „z górki”, jakimś
cudem doczołgujemy się do Agadiru. Jest noc.
Na kolację – banan i zgnieciona słodka bułecz−
ka ze śniadania, oraz... dobry drink z wolno−
cłówki!
Jutro dzień na zakupy i do kraju. Jak było?
Trochę strasznie, trochę cudnie, ale nie było
nudno – i tak właśnie miało być! Jeszcze tu wró−
cimy! Jest bardzo wiele do zobaczenia w tym
olbrzymim i pięknym kraju. A może ktoś ma
ochotę razem z nami zapiąć pasy i założyć spa−
dochron?
dr Małgorzata Tętnowska

X Jubileuszowe Mistrzostwa Polski
w Szachach
19-22 maja 2011
Hotel „Ziemowit” Ustronie, ul. Szpitalna 88
W programie Mistrzostw turnieje rodzin lekarskich,
zawody w szachach szybkich, Blitzu, rozwi¹zywaniu
zadañ szachowych.
Kontakt: dr Jerzy Pabis – dyrektor mistrzostw;
tel. 32 278 10 34
www.izba-lekarska.org.pl/aktualnosci/130x_jubileuszowe_mistrzostwa_polski_lekarzy_w_szachach
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LISTY
Odpowiedzi Redakcji

Kraków 7 grudnia 2010 roku
Szanowna Redakcjo!
Uprzejmie proszê o zamieszczenie w kolejnym numerze
„Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” sprostowania do tekstu, jaki
ukaza³ siê w „Gazecie” nr 5/118/2010.
W rubryce: W numerze m.in. „w notatce awizuj¹cej artyku³ poœwiêcony profesorowi J. S. Olbrychtowi znalaz³a siê b³êdna informacja. Profesor J. S. Olbrycht nigdy nie by³ „prof.
med. s¹dowej we Lwowie”.
W artykule kreœl¹cym sylwetkê profesora J.S. Olbrychta
(str.60-62) w podtytule czytamy: „...wyznawca maksymy „veritas semper odium parit” (szukanie prawdy i s³u¿enie prawdzie)”.
Nie kwestionujê, ¿e rzeczywiœcie profesor Olbrycht czêsto
u¿ywa³ tej sentencji (ale nie w pe³nym jej brzmieniu – natomiast wyjaœnienie tej sentencji w nawiasie (bo tak nale¿y rozumieæ czytaj¹c ten podtytu³), mo¿e wprowadziæ czytelnika w b³¹d.
T³umaczenie tej sentencji to: prawda zawsze wznieca nienawiœæ; przysparza wrogów.
Pe³na sentencja pochodzi z dzie³a komediopisarza rzymskiego Terencjusza i brzmi: „obsequium amicos verita odium
parit” (schlebianie przysparza przyjació³, prawda wrogów).
Pozwalam sobie przytoczyæ fragment tekstu profesora J.S.
Olbrychta, kiedy u¿y³ tej sentencji, pisz¹c o lekarzu-bieg³ym:
„Jego ustawowym obowi¹zkiem i prawem jest bowiem szukaæ przede wszystkim prawdy i s³u¿yæ prawdzie w konfliktach, gdy strony procesowe s³u¿¹ czêsto innym panom, i to
s³u¿yæ prawdzie bez wzglêdu na krytyki lub wrogoœæ tych, którym czêsto nie podoba siê obiektywizm i bezstronnoœæ. Wiadomo zaœ, ¿e„veritas semper odium parit – jeœli nie rodzi
nienawiœci, to wrogich i niechêtnych”.
Warto by³oby równie¿ uzupe³niæ tekst, tak szczegó³owo
przedstawiaj¹cy sylwetkê profesora J. S. Olbrychta, ¿e by³ On
wspólnie z profesorem S. Schilling-Siengalewiczem (kierownikiem Katedry Medycyny S¹dowej w Poznaniu) autorem opinii
wydanej na zlecenie Prokuratora Specjalnego S¹du Karnego
w 1945 roku. Prokurator zwróci³ siê do bieg³ych o wydanie
opinii: „czy tezy zawarte w wydawnictwie urzêdowym Amtliches Material zum Massenmord von Katyñ wytrzymuj¹ krytykê ze stanowiska nauki, a w szczególnoœci medycyny s¹dowej,
tudzie¿ w œwietle wyników przeprowadzonego dochodzenia”.
Z wyrazami szacunku

Szanowny Panie,
Dziêkujê za list do Redakcji „GGL” dot. artyku³u o prof.
Janie S. Olbrychcie. Najpierw odniosê siê do Pana uwagi, ¿e
prof. Olbrycht nigdy nie by³ we Lwowie. Podan¹ przeze mnie
wiadomoœæ: „By³ nawet zbojkotowany towarzysko i naukowo
na ZjeŸdzie Polskich Lekarzy i Przyrodników we Lwowie w 1937
roku” przytoczy³am za autorami ksi¹¿ki „Madame, wk³adamy dziecko z powrotem” Katarzyn¹ Siwiec, Mieczys³awem
Czum¹ i Leszkiem Mazanem, Kraków 2009, str. 405.
Dodam, ¿e we wspomnieniach dr. Mariana Cieækiewicza
dot. m.in. wrzeœnia 1939 roku, a których fragmenty wykorzysta³ prof. Zdzis³aw Gajda w artykule: „Dr Marian Cieækiewicz.
W stulecie urodzin nestora lekarzy krakowskich” („Przegl¹d
Lekarski” 1994/51/7) czytamy: „[...] We Lwowie prof. J. Olbrycht w stopniu majora przyjmuje go na swego adiunkta.
Wyruszaj¹ noc¹ do Zbara¿a, gdzie dr Maci¹g organizuje szpital [...]. Przed ucieczk¹ z internowania w Tarnopolu uda³o
mu siê podrzuciæ cywilne ubranie prof. Olbrychtowi [...]”. Jest
jeszcze proces Rity Gorgonowej w 1932 roku, w którym profesor wyst¹pi³ jako ekspert. Wiem, ¿e trzeci proces odby³ siê
w Krakowie, ale rysunki w ksi¹¿ce profesora pt. „Wybrane
przypadki z praktyki s¹dowej. Zabójstwo, samobójstwo czy
wypadek”, Warszawa 1964, wskazuj¹ na robienie ich w czasie autopsji we Lwowie. A na koniec – brat profesora Tadeusz
by³ profesorem w Katedrze Weterynarii UJK we Lwowie i nie
wyobra¿am sobie, by go nigdy nie odwiedzi³.
Druga sprawa to ³aciñska sekwencja. Dewiza profesora
zamieszczona w podtytule mego tekstu prawid³owo mia³a
brzmieæ: „Koniecznoœæ szukania prawdy i s³u¿enia prawdzie,
mimo ¿e veritas semper odium parit” zosta³a przeze mnie nieszczêœliwie skrócona tylko do fragmentu w jêzyku ³aciñskim.
I wreszcie ostatnia sprawa. „Galicyjska Gazeta Lekarska”
jest organem Izby Lekarskiej w Krakowie poœwiêconym przede
wszystkim aktualnym problemom œrodowiska lekarskiego.
Dzia³ „Z kart historii” ma na celu przybli¿anie sylwetek wybitnych lekarzy – nie zaœ naukowe i w pe³ni wyczerpuj¹ce
opracowanie monograficzne. St¹d potrzeba zwiêz³ego ujêcia
¿ycia i dorobku przedstawianych postaci bywa koniecznoœci¹.
Z powa¿aniem

dr Erazm Baran
medyk s¹dowy

Barbara Kaczkowska
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Wspomnienie
Jan Kowalczyk

o(1943-2011)
dr. med. Janie Kowalczyku
Jan Kowalczyk urodził się 4 października
1943 roku w krakowskiej rodzinie lekarskiej.
Matka, Janina, była profesorem patologii, zaś oj−
ciec, Jan – docentem chirurgii. Egzamin dojrza−
łości zdał w 1961 roku w V Liceum Ogólnokształ−
cącym w Krakowie, po czym rozpoczął studia na
ówczesnej Akademii Medycznej im. Mikołaja
Kopernika w Krakowie.
12 maja 1967 roku uzyskał z wyróżnieniem
dyplom lekarza. Następnie podjął pracę na Aka−
demii Medycznej, najpierw jako stażysta, a po−
tem pracownik II Katedry Chirurgii Ogólnej, po−
czątkowo jako asystent, starszy asystent, a póź−
niej – wykładowca. W tym czasie uzyskał specja−
lizację z chirurgii ogólnej pierwszego stopnia
(1972 rok), drugiego stopnia (1976 rok), a następ−
nie z chirurgii onkologicznej. Był jednym z pierw−
szych krakowskich chirurgów, którzy uzyskali tę
specjalizację.
Od 1 stycznia 1978 roku podjął pracę w Kli−
nice Chirurgii Onkologicznej Instytutu Onkolo−
gii imienia Marii Skłodowskiej−Curie, Oddział
w Krakowie. Od chwili rozpoczęcia pracy w In−
stytucie Onkologii do 2 marca 1981 roku pełnił
funkcję kierownika Bloku Operacyjnego. Od
3 marca 1981 roku dr med. Jan Kowalczyk objął
stanowisko kierownika Oddziału Szpitalnego.
W czasie pracy w Instytucie Onkologii, przez
łącznie 33 lata, był zatrudniony na stanowisku
starszego asystenta, a od 6 grudnia 1990 roku –
adiunkta. 23 listopada 1990 roku obronił rozpra−
wę doktorską pod tytułem „Badania nad zmien−
nością umiejscowienia raka okrężnicy i odbytni−
cy. Analiza materiału sekcyjnego z lat 1881−
1980”. W 2008 roku przeszedł na emeryturę, lecz
nadal jako pracownik Instytutu Onkologii uczest−
niczył w codziennej pracy Kliniki. Jego wielka
wiedza, doświadczenie i intuicja kliniczna stano−
wiły ogromną pomoc dla nas każdego dnia. Z cier−
pliwością i serdecznością przekazywał zgroma−
dzoną wiedzą kolejnym pokoleniom chirurgów
specjalizującym się w chirurgii onkologicznej.
Dr med. Jan Kowalczyk należał do współtwór−
ców odrodzonego samorządu lekarskiego. Uczest−
niczył jako delegat we wszystkich krajowych

i okręgowych zjazdach lekarzy. Był ponadto
współzałożycielem i wieloletnim (aż do chwili
obecnej) redaktorem naczelnym „Galicyjskiej
Gazety Lekarskiej”. Przez dwie kadencje prze−
wodniczył Okręgowemu Sądowi Lekarskiemu,
pełnił też funkcję Sędziego Naczelnego Sądu Le−
karskiego. Za swoją działalność Doktor Jan Ko−
walczyk został odznaczony m.in. Złotym Krzy−
żem Zasługi, Honorową Odznaką Okręgowej Izby
Lekarskiej w Krakowie oraz wieloma innymi od−
znaczeniami i wyróżnieniami.
Dr n. med. Jan Kowalczyk był niezwykle szla−
chetnym, prawym i uczciwym człowiekiem.
W środowisku lekarskim Instytutu Onkologii mó−
wiono o nim z szacunkiem i życzliwością „Jan
Dobre Serce”, bowiem zawsze z wielką kulturą
osobistą, ciepłem i serdecznością odnosił się do
spraw i problemów pacjentów i współpracowni−
ków, jakie codziennie przynosi życie. Był szcze−
gólnie uwrażliwiony na cierpienie pacjenta,
z ogromnym współczuciem i zaangażowaniem re−
alizował powołanie lekarza i pracownika nauko−
wego, otrzymując w zamian zaufanie i wdzięcz−
ność chorych. Zasady etyki, których przestrzegał,
były dla Jego współpracowników wyznacznikiem
należytego postępowania zarówno w odniesieniu
do spraw zawodowych, jak i życia prywatnego.
Dr med. Jan Kowalczyk wyróżniał się unikalną
umiejętnością bezkonfliktowego rozwiązywania
sporów i nieporozumień, a jego poczucie humo−
ru, takt i skromność zawsze czyniły go świetnym
współpracownikiem i wyjątkowym Kolegą.
W ostatnich latach życia, pomimo postępujących
kłopotów ze zdrowiem, nadal aktywnie wypełniał
liczne obowiązki i z uśmiechem oraz cierpliwo−
ścią znosił dolegliwości.
Jego odejście 10 marca 2011 roku to ogrom−
na strata dla całego krakowskiego środowiska le−
karskiego. Jego zaangażowanie jako lekarza prak−
tyka i społecznika pozostanie w naszej pamięci
i będzie dla nas przykładem do naśladowania.
Prof. dr hab. med. Jerzy Mituś
Dr med. Wojciech Wysocki
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Jan Kowalczyk
(1943-2011)
Przypad³ mi dzisiaj w udziale smutny zaszczyt po¿egnania w imieniu kolejnych prezesów naszej Okrêgowej
Izby Lekarskiej doktora Jana Kowalczyka. Po¿egnania mojego kolegi, wspó³pracownika i przyjaciela. Jednego
z takich przyjació³, których samo istnienie jest krzepi¹ce – nawet jeœli ¿ycie nie pozwala na czêste kontakty.
Z tej przyjaŸni jestem dumny, bo by³ Jaœ Kowalczyk cz³owiekiem wyj¹tkowym.
Jego pracowitoœæ po³¹czona z niepospolit¹ inteligencj¹ mog³a go nieœæ wzorem rodziców na wy¿yny akademickie. On jednak œwiadomie wybra³ codzienne pomaganie chorym w szczególnie trudnej dziedzinie jak¹ jest chirurgia onkologiczna. W swoim najlepszym okresie zawodowym by³, œmiem twierdziæ, jednym z najsprawniejszych
chirurgów Krakowa. Perfekcja manualna w po³¹czeniu z wiedz¹ i wspania³¹ zdolnoœci¹ rozumienia pacjentów i ich
bliskich uczyni³y go wzorem lekarza.
W organizowanie samorz¹du zawodowego lekarzy w³¹czy³ siê dr Jan Kowalczyk od samego pocz¹tku i by³
z nim zwi¹zany do koñca. W pierwszych latach zaanga¿owany by³ g³ównie w sprawy organizacyjne i stworzenie
systemu informowania lekarzy o pracy ich samorz¹du. Jego dzie³em by³ biuletyn zmieniony w „Galicyjsk¹ Gazetê
Lekarsk¹”. W sprawach konfliktowych, których w naszym œrodowisku te¿ nie brakuje, by³ wspania³ym doradc¹
i mediatorem, czemu sprzyja³y jego cechy osobowoœci. Przyrodzona rozwaga, niepoddawanie siê emocjom, jasne
rozró¿nienie dobra i z³a oraz zdecydowane pogl¹dy na etykê zawodow¹ w po³¹czeniu z rozumieniem ca³ej z³o¿onoœci natury ludzkiej i pracy lekarza spowodowa³y, i¿ sta³ siê idealnym sêdzi¹.
Myli siê ten, kto by s¹dzi³, ¿e pozostanie po nim garœæ prochu, ¿e po latach jego postaæ ulegnie zapomnieniu.
Dobro, którego bez patosu uczy³, przetrwa i bêdzie przekazywane nastêpnym pokoleniom lekarzy, nawet jeœli nie
bêdzie ³¹czone z jego nazwiskiem. Nie by³ dr Kowalczyk ³asy na zaszczyty a te rzadkie, które go spotyka³y, przyjmowa³ czasem z uœmiechem. Mam wra¿enie, ¿e nie zd¹¿yliœmy mu siê odwdziêczyæ za to wszystko, co nam da³.
Jest taka starotestamentowa modlitwa:
„Bo¿e daj mi si³ê, abym zmienia³ to, co zmieniæ mogê, pogodê ducha ¿ebym znosi³ to, czego zmieniæ nie mogê
i m¹droœæ, abym zawsze odró¿nia³ jedno od drugiego”.
Pozwalam sobie myœleæ, ¿e dr Jan Kowalczyk mia³ tak¹ si³ê, tak¹ pogodê ducha i tak¹ m¹droœæ. Choæ pod t¹
pogod¹ ducha kry³a siê czêsto g³êboka refleksja i prze¿ywanie cierpieñ, których mu ¿ycie nie szczêdzi³o. Ale
i doznane cierpienia by³y Ÿród³em kolejnego dobra.
Po tych szeœædziesiêciu oœmiu latach trudnego i pracowitego ¿ycia, którego nie zmarnowa³eœ, nale¿y Ci siê
Jasiu odpoczynek.
(Tekst pożegnalny wygłoszony w dniu 18 marca 2011 roku nad trumną Dok−
tora Jana Kowalczyka na Cmentarzu Rakowickim przez Jana Ciećkiewicza)

Wiadomość o śmierci Janka wstrząsnęła mną
tak samo boleśnie, jak wszystkimi Jego przyjaciół−
mi, a nawet wszystkimi, którzy Go po prostu zna−
li. Rozsiewał bowiem wokół siebie dobrą aurę.
Osobiście nie pogodziłem się z tą śmiercią wbrew
rzeczywistości. Jan dla mnie ciągle j e s t! Jest spo−
kojny, zrównoważony, rubaszny, ze swoim specy−
ficznym poczuciem humoru i dystansem do co−
dziennych dolegliwości.

Człowiek – „chodząca dobroć”! Życzliwy,
wrażliwy na ludzkie problemy i choroby, zawsze
gotowy do pospieszenia z pomocą.
Życie nie oszczędziło Mu dramatów. Znosił jez
pokorą.
Bliżej poznałem Janka podczas drugiej kadencji
samorządu w Krakowie, pełnił wówczas funkcję wi−
ceprezesa ORL. Wyróżniał się niebywałą pracowito−
ścią, oddaniem pracy społecznej. Nie szukał rozgłosu.
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Obdarzony był niezwykłą inteligencją i zdol−
nością wiązania myśli w jasne konkrety. Był bacz−
nym obserwatorem rzeczywistości, a Jego oceny
z reguły były trafne.
Nie musiałem być z Nim na co dzień, ale za−
wsze miałem świadomość, że jesteśmy sobie bli−
scy. I zawsze w trudnych sytuacjach mogłem
liczyć na Jego życzliwość, dobroć i przyjaźń.
Bo mam nadzieję, że Janek darzył mnie sympatią
i przyjaźnią, choć daleki był od jakiejkolwiek wy−
lewności uczuć. Wzruszony, osłaniał się barierą
żartu, a poczucie humoru miał spore.
Czy tak musiało się potoczyć jego życie? Bro−
nię się przed wspomnieniami, bo to boli i to bar−
dzo. Nie potrafię pogodzić się z rzeczywistością,
tak jak On w ciszy i zamknięciu – potrafił.
Piszę – żegnaj, ale tak naprawdę żądam – trwaj!
Jeśli już nie możesz w fizycznym wymiarze, to
przynajmniej bądź obecny duchem. Będzie lżej.
Antek Stopa

Zapewne wielu z nas lekarzy, działających
w krakowskiej Izbie Lekarskiej odczuje ogromną
pustkę po odejściu śp. dr. n. med. Jana Kowalczy−
ka. Szczególnie będzie nam Go brakowało w „Biu−
letynie” czyli „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej”,
której był założycielem i naczelnym redaktorem.
Z uwagą śledził losy naszego środowiska,
a komentował je zawsze z umiarem, taktownie, acz
jednoznacznie. Zazwyczaj starał się dostrzec coś
pozytywnego, nawet w tych najbardziej niekorzyst−
nych dla nas poczynaniach reformatorskich, któ−
rych nieustannie doświadczamy. Starał się zrozu−
mieć także intencje ustawodawcy.
Takim samym podejściem cechował się pod−
czas pracy w Okręgowym Sądzie Lekarskim, któ−
rego przez dwie kadencje był przewodniczącym.
Zawsze opanowany, wyważony w swoich decy−
zjach. Mimo kłopotów zdrowotnych nie oszczędzał
Siebie i starał się być obecnym tam, gdzie potrze−
bowali Go inni. Służył nam, sędziom, swoją wiedzą
i olbrzymim, wieloletnim doświadczeniem, czer−
panym również z pracy w Naczelnym Sądzie Le−
karskim. Nie narzucał swojej wizji, ale prowadził
rozmowy w oparciu o merytoryczne argumenty.
Był sędzią sprawiedliwym i mamy nadzieję, że
z takim samym osądem całego swojego pracowi−
tego życia spotka się tam, gdzie odchodzi.
Żegnamy Go z ogromnym żalem i ze świa−
domością, że trudno Go będzie zastąpić.
Janina Lankosz−Lauterbach
(sędzia Sądu Lekarskiego i felietonistka „Gazety Galicyjskiej”)
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Poznałem Janka bliżej, gdy na XVI Zjeździe
Sprawozdawczo−Wyborczym, 20 października
2001 roku, dotychczasowy redaktor naczelny „Biu−
letynu Lekarskiego” dr Jerzy Friediger, wybrany
przewodniczącym OIL przekazał „w godne ręce
dr. Jana Kowalczyka” kierowanie zespołem redak−
cyjnym.
Pewnie trudno w to będzie Państwu uwie−
rzyć, ale przez te dziesięć lat ani razu się nie po−
kłóciliśmy. Ba, z reguły na okręgowych i krajo−
wych zjazdach przypadała nam ta sama kwatera,
obaj chrapaliśmy umiarkowanie, równo dzieliliśmy
między siebie „koszty” uczestnictwa w kursokon−
ferencjach, razem też zazwyczaj „zmywaliśmy się”
z obrad, w momencie, gdy stawały się trudne do
strawienia. Wprawdzie jego „Lanos” na gaz nie na−
leżał do krążowników szos, posuwał się raczej
umiarkowanym tempem, jak jego właściciel, ale
na brak pasażerek nigdy nie mogliśmy narzekać,
bo Janek traktował go jak wynajęty autokar. Obcy
mu był bakcyl motoryzacji.
W ogóle odnoszę wrażenie, iż obca mu była
wszelka zachłanność na dobra materialne. Trudno
mi zwłaszcza nie odnotować znamiennej rezygna−
cji Janka z wynagrodzenia finansowego, które przy−
sługiwało mu „z tytułu utraconych zarobków” pod−
czas pełnienia obowiązków przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego. Indagowany po−
wiedział do mnie: „Wiesz, ja należę do tych sta−
rych działaczy, którzy zakładali samorząd. Źle bym
się czuł biorąc z tego tytułu pieniądze.”
Mogę tak powiedzieć, że w redakcji pozwalał
mi na wszystko. Mieliśmy taką ustaloną w pierw−
szym tygodniu współpracy umowę, że ja go nie
nudzę, ani on mi nie zawraca głowy. W cykl pro−
dukcyjny w ogóle się nie wtrącał, w stałych moich
sporach z Jurkiem Jamskim, z reguły stawał po
mojej stronie, nawet gdy nie miałem racji. Był czło−
wiekiem niezwykłej lojalności, prawym i odważ−
nym. Nigdy się nie chował za swoją funkcję czy
zasługi. Można było na niego liczyć. Jak to się daw−
niej mawiało „z nim by można i konie kraść”.
Żegnaj Janku! W obliczu śmierci człowiek do−
znaje poczucia niemocy. Co nas może uwolnić od
lęku? Poczucie przyjaźni. Ty darzyłeś nią swoje
otoczenie może nawet w nadmiarze... W imieniu
nie tylko własnym, dziękuję.
Stefan Ciepły
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Dr n. med.

Wiesław Gawrzewski
ur. 19 października 1937 we Lwowie
zm. 28 sierpnia 2010 w Lęborku

28 sierpnia 2010 zmarł nagle i nieoczekiwa−
nie medyk sądowy Wiesław Gawrzewski znany,
ceniony i lubiany w naszym środowisku, członek
Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej
i Kryminologii.
Wiesław Gawrzewski urodził się 19 paździer−
nika 1937 roku we Lwowie. W 1946 roku wraz
z matką Bronisławą i młodszą siostrą Bożeną opu−
ścili Lwów i zamieszkali w Krakowie. Ojciec Ju−
lian, magister prawa, powołany do służby wojsko−
wej zaginął w czasie działań wojennych 1939 roku.
Wiesław w 1954 roku zdaje maturę w Liceum
Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego
w Krakowie. Zostaje przyjęty na Wydział Lekar−
ski Akademii Medycznej w Krakowie uzyskując
dyplom lekarza medycyny 25 listopada 1962 roku.
Tuż przed jego zdobyciem zostaje zatrudniony
w Zakładzie Medycyny Sądowej na pół etatu. Jest
jednym z pierwszych asystentów nowego, mło−
dego zespołu tworzonego przez doc. dr. hab. Jana
Stanisława Kobielę. Po odbyciu stażu podyplo−
mowego uzyskuje pełne zatrudnienie w Katedrze
i Zakładzie Medycyny Sądowej.
14 czerwca 1968 roku Rada Wydziału Lekar−
skiego nadaje Mu stopień naukowy doktora nauk
medycznych na podstawie pracy: „Badania nad
dziedziczeniem alkalicznej fosfatazy surowicy
krwi ludzkiej”. W tym samym roku odbywa kil−
kutygodniowy staż w Instytucie Medycyny Są−
dowej w Kopenhadze jako stypendysta Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej.
W 1969 roku uzyskuje specjalizację z medycy−
ny sądowej I stopnia, a w trzy lata później stopnia II.
Odchodzi z krakowskiej Katedry w 1974 roku
do Rzeszowa, gdzie zostaje powołany na Kierow−
nika Zakładu Medycyny Sądowej Zespolonego
Szpitala Wojewódzkiego w Rzeszowie. Organi−
zuje od podstaw ten Zakład doprowadzając do
powstania terenowej placówki medycyny sądo−
wej o pełnym profilu, z pracownią tanatologiczną,
toksykologiczną badań dowodów rzeczowych
i badań osób dla oceny skutków poniesionych

przez nie obrażeń dla potrzeb postępowania kar−
no−sądowego.
W Rzeszowie (podobnie jak w Kielcach)
w latach osiemdziesiątych powstaje Filia krakow−
skiej Akademii Medycznej (Katedra Nauczania
Klinicznego, a następnie Instytut Medycyny Kli−
nicznej), w ramach której dr W. Gawrzewski pro−
wadził w pełnym zakresie zajęcia dydaktyczne
z medycyny sądowej, W latach 1985−1990 tj. do
czasu likwidacji Instytutu jest zatrudniony na
cząstkowym etacie starszego wykładowcy Aka−
demii Medycznej w Krakowie.
Od 1950 roku prowadził wykłady z medycy−
ny sądowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu
M. Curie−Skłodowskiej – Filia w Rzeszowie,
a od 2001 roku na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Rzeszowskiego. Od 1996 roku prowadził wykła−
dy z podstaw medycyny sądowej w Wyższej
Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.
Był specjalistą wojewódzkim ds. medycyny
sądowej i stałym biegłym sądowym wydając licz−
ne opinie dla policji, prokuratur i sądów.
Działał w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Rze−
szowie (1997−2010) pełniąc funkcję z−cy Rzecz−
nika Odpowiedzialności Zawodowej.
W Rzeszowie założył rodzinę – żona Marta,
lekarz stomatolog, syn Grzegorz ukończył studia
na Wydziale Prawa.
Dr Wiesław Gawrzewski jest autorem lub
współautorem 30 publikacji naukowych. Brał
czynny udział w licznych spotkaniach naukowych
(zjazdach, konferencjach i sympozjach).
Po wejściu w wiek emerytalny był nadal czyn−
ny zawodowo jako biegły sądowy w ramach stwo−
rzonej przez Niego „Pracowni Ekspertyz i Badań
Sądowo−Lekarskich” w Rzeszowie. Byliśmy pew−
ni, że spotkamy się z Nim na kolejnym XV Zjeź−
dzie Naukowym Polskiego Towarzystwa Medy−
cyny Sądowej i Kryminologii we wrześniu 2010
roku w Gdańsku. Zapowiedział swój udział zgła−
szając interesujący referat. Niestety nie było już
nam dane wysłuchać Jego wystąpienia. Pozosta−
wił smutek odejścia Osoby nam bliskiej.
Prochy doktora Wiesława Gawrzewskiego
złożone zostały w grobowcu rodzinnym na cmen−
tarzu Rakowickim w Krakowie.
Homo toties moritur, quoties amittit suos
Dr Erazm Baran
medyk sądowy
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Dr med.

Wacław B. Jaszcz
ur. 5 grudnia 1938 roku w Warszawie
zm. 7 grudnia 2010 roku w Minneapolis

W dniu 4 lutego br. spoczęła na Cmentarzu
Pasternik−Bronowice urna z prochami Doktora
Wacława, wieloletniego adiunkta Katedry Pato−
morfologii i Patofizjologii AM w Krakowie,
a w ostatnich latach profesora Medical School
University of Minnesota.
Wszechstronnie utalentowany, o czym świad−
czy najlepiej, iż skończył Krakowską Szkołę
Muzyczną, a ze względu na wrodzone zdolności
artystyczne, aktorskie, zapisał się i zdał celująco
egzamin do Wyższej Szkoły Teatralnej, by osta−
tecznie wybrać studia medyczne na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej.
Z domu rodzinnego wyniósł patriotyczne wy−
chowanie – jego ojciec, oficer Armii Krajowej
zginął w powstaniu Warszawskim, co miało nie−
wątpliwy wpływ na późniejsze Jego zaangażowa−
nie w działalność społeczną w pracach Solidar−
ności AM i PSK i dalsze Jego drogi w życiu.
Będąc wyróżniającym się studentem, już na
III roku medycyny, został przyjęty do Koła Na−
ukowego przy Katedrze Patomorfologii AM,
której Kierownikiem była Prof. Janina Kowalczy−
kowa należąca do grona najwybitniejszych ana−
tomopatologów w kraju.
Wkrótce, jako młodszy asystent dołączył do
zespołu prowadzonego przez doc. dr Zbigniewa
Chłapa, z którym związał się przez następne bli−
sko 20 lat, współtworząc od podstaw pracownię
patologii eksperymentalnej w Katedrze Patofizjo−
logii.
Mimo bardzo trudnych wówczas warunków
finansowych Katedry, dr Jaszcz potrafił zorgani−
zować zarówno standardową zwierzętarnię, pra−
cownię histopatologiczną i immunocytopatolo−
giczną jak i zaplecze laboratoryjne do hodowli
ludzkich komórek nowotworowych.
W tym czasie Katedra Patofizjologii AM dys−
ponowała bardzo interesującymi materiałami do
badań eksperymentalnych (uzyskanymi z Insty−
tutu Gustave Roussy z Paryża). Dało to punkt wyj−
ścia do zorganizowania Międzykatedralnej Pra−
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cowni Biologii Nowotworów, stanowiącej bezpre−
cedensową, w tamtych czasach, inicjatywę powo−
łania placówki naukowej, opartej o dobrowolną
współpracę naukowców z katedr: mikrobiologii,
wirusologii, immunologii, biochemii i patomor−
fologii. Dr W. Jaszcz był „duszą tej pracowni”,
która szczyciła się wieloma publikacjami, wystą−
pieniami na zjazdach naukowych w kraju i za gra−
nicą, przygotowaniem doktoratów i habilitacji
współpracowników Pracowni.
Z tego okresu dr W. Jaszcz opublikował, jako
autor lub współautor, kilkadziesiąt prac nauko−
wych, w tym pracę doktorską pt. „Ocena morfo−
logiczna i właściwości biologiczne guzów trans−
plantacyjnych indukowanych wirusem polyoma”,
którą obronił w 1972 roku. Był również współau−
torem wielu prac z dziedziny prób bioterapii no−
wotworów, a także patologii rozwoju zakażeń
wirusowych, m.in. wirusem Coxackie A.
W 1978 roku Dr W. Jaszcz wyjeżdża na rocz−
ne stypendium do USA, gdzie gruntownie opa−
nowuje techniki badań immunofluorescencyjnych
i cytometrii przepływowej, wprowadzając je na−
stępnie w Krakowie, po powrocie z USA.
Niestety, z różnych przyczyn, w tym w związ−
ku z posolidarnościowymi przygnębiającymi na−
strojami, dr Jaszcz wyjeżdża do USA, rozpoczy−
nając pracę na Uniwersytecie Minneapolis w In−
stytucie Patologii. Wkrótce staje się jednym z bar−
dzo wysoko cenionych specjalistów z zakresu
cytometrii przepływowej i uzyskuje stanowisko
profesora patologii tamże. Publikuje wiele prac
z dziedziny cytopatologii i diagnostyki immuno−
fluoroscencyjnej.
Ciężka, przewlekła, praktycznie nieuleczalna
choroba, wyłączyła Go na wiele miesięcy z dzia−
łalności lekarskiej.
Do ostatnich dni utrzymywał jednak stałe kon−
takty z kolegami, przyjaciółmi w Polsce.
Odszedł żegnany przez liczną społeczność
amerykańską, której zyskał zaufanie i szacunek.
My, którzy mieliśmy możność bliżej Go poznać,
zachowamy pamięć o wszechstronnie uzdolnio−
nym lekarzu, cenionym patomorfologu i zasłużo−
nym współorganizatorze oryginalnych badań eks−
perymentalnych. Był zawsze niezwykle skromny
i bezmiernie życzliwy Kolegom i Przyjacielom.
prof. Zbigniew Chłap
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Minizabieg, procent
1) Jak piszemy cząstkę mini z następujący−
mi po niej rzeczownikami?
Od końca lat 70. ustaliła się jej łączna pisow−
nia z wyrazem następującym. Piszemy więc: mi−
nizabieg, minipizza, minirecital, minisłownik,
minirozmówki, miniturniej, minireportaż itd.
Jednak, jeśli drugi człon zaczyna się dużą
literą cząstkę tę piszemy z łącznikiem np.
„ Jackowo w Chicago to taka mini−Polska” lub
„Zatorska Kraina Karpia to mini−Mazury”.
2) Jak poprawnie posługiwać się słowem
procent i poprawnie odczytywać symbol % po
różnych liczebnikach?
Zaraz na początku wyjaśnię, że istnieją trzy
pełnoprawne sposoby zapisywania tego słowa:
procent, proc. i ideogram %. Ten ostatni używa−
ny jest najchętniej ze względu na to, że skraca
i czyni bardziej przejrzystym dany tekst. Stoso−
wany jest po cyfrach np. 5%, po liczbach np. 48%
(zawsze bez spacji); nigdy zaś nie piszemy tak:
pięć%. Jeśli w tekście słowo procent występuje
rzadko powinniśmy używać jego pełnej formy.
A teraz kilka wybranych zasad odmiany tego
słowa:
a) Jeśli występuje po liczebnikach ułamko−
wych jest nieodmienne i brzmi „procent”: „We
wtorek trener pracował tylko z 46,5 procent za−
wodników.
b) Po liczebnikach głównych słowo procent
jest nieodmienne w mianowniku, dopełniaczu
i bierniku, zaś odmieniane w celowniku: „10 pro−
centom uczniów przyznano stypendium”, w na−
rzędniku: „Trener posługiwał się tylko 60 procen−
tami zawodników” i w miejscowniku:
„Niestety, nie pomyślano aż o 20 procentach
chorych dzieci”.
c) Jeśli chodzi o słowo procent po liczebniku
„ jeden” to preferowana jest forma „procentu” (nie
procenta): „Nie mam wymaganego 1 procentu
wkładu mieszkaniowego”.
d) Ideogram % odczytywany jest zgodnie
z odmianą lub nie słowa procent.
Barbara Kaczkowska

Sk³adki cz³onkowskie
Jak ju¿ informowaliœmy, Uchwa³¹ nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 z dniem
1 paŸdziernika tego¿ roku, uleg³a podwy¿szeniu miesiêczna sk³adka cz³onkowska. Wynosi ona obecnie:
– 40 z³ dla lekarza i lekarza dentysty,
– 10 z³ w wypadku lekarzy emerytów i rencistów
pod pewnymi warunkami
oraz lekarzy sta¿ystów (pod
warunkami).
Otó¿ w odniesieniu do lekarzy emerytów i rencistów,
którzy nadal pracuj¹ i osi¹gaj¹ przychód oraz w wypadku lekarzy, którzy nie osi¹gaj¹ przychodu i to udokumentuj¹, wystêpuj¹ liczne odstêpstwa.
Pe³ny tekst Uchwa³y drukowaliœmy w „Galicyjskiej
Gazecie Lekarskiej” nr 4/105 2008 (str. 86-87) oraz „Galicyjskiej Gazecie Lekarza Dentysty” nr 4a/105 2008
(str. 38-39). Znajduje siê ona równie¿ m.in. na naszej
stronie internetowej OIL: www.oilkrakow.org.pl
Uchwa³a ustala tak¿e terminy i tryb op³acania sk³adek.
Poczynaj¹c od 1 stycznia 2010 roku wszed³ w ¿ycie
obowi¹zek op³acania sk³adek na indywidualne konta sk³adkowe
sk³adkowe. Ka¿dy lekarz otrzyma³ do 31 grudnia
2009 r. listownie na adres domowy informacjê z podanym numerem tego konta. Obszernie informowaliœmy
o tej zmianie w ulotkach do³¹czonych do „Galicyjskiej
Gazety Lekarskiej”.
Niemniej, w wypadku w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z Izb¹ Lekarsk¹ w Krakowie:
tel. 12 619 17 32
lub na adres e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl

Przypominamy!
Op³aty z tytu³u rejestracji gabinetów prywatnych
nale¿y wp³acaæ na konto OIL:
Bank PEKAO SA
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553
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OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA
Dy¿ury cz³onków ORL
Prezes ORL
• Andrzej Matyja
• poniedzia³ek ......................................... 13.00-17.00
• wtorek .................................................. 14.00-16.00
• œroda .................................................... 14.00-15.00
Wiceprezesi ORL:
• Jerzy Friediger
• poniedzia³ek i œroda ............................... 14.00-16.00
• Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• Janusz Legutko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
Sekretarz ORL
• Jacek Têtnowski
• codziennie: poniedzia³ek – pi¹tek
Skarbnik ORL
• Anna Maci¹g
• œroda ................................................... 15.00-16.00
Rzecznik Praw Lekarza, z-ca Sekretarza ORL
• Katarzyna Turek-Fornelska
• œroda ................................................... 12.00-13.00
Delegatura w Przemyœlu
Wiceprezes ORL, pe³nomocnik Delegatury w Przemyœlu
• Marek Zasadny
• wtorek .................................................. 13.30-15.30
• El¿bieta Wojnarowicz
• poniedzia³ek ......................................... 11.30-13.00
Delegatura w Nowym S¹czu
Pe³nomocnik Delegatury w Nowym S¹czu
• Irena Gawroñska
• wtorek .................................................. 8.30-9.30
• Janusz Chodorowski
• ka¿dy czwarty wtorek m-ca ..................... 15.30-16.30
• Tymoteusz Derebas
• ostatnia œroda miesi¹ca ......................... 15.00-16.00
Delegatura w Kroœnie
Pe³nomocnik Delegatury w Kroœnie
• Antoni Jakubowicz
• pi¹tek ................................................... 15.00-16.00
• Marian Fedorowicz
• œroda ................................ 9.00-11.00 i 12.00-14.00
(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)
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Komisje:
• Etyki – Stefan Bednarz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Kszta³cenia – Lech Kucharski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• Kultury, Sportu i Rekreacji – Jacek Têtnowski
• poniedzia³ek ......................................... 15.00-17.00
• Legislacyjna – Mariusz Janikowski
• poniedzia³ek-œroda ................................ 13.00-14.00
• Organizacyjna – Mariusz Janikowski
• poniedzia³ek-œroda ................................ 13.00-14.00
• Praktyk Lekarskich – Leszek Badacz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Socjalno-Bytowa – Barbara Wiejowska
• pi¹tek ................................................... 11.30-12.30
• Stomatologiczna – Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• ds. Emerytów i Rencistów – Kazimierz K³odziñski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• ds. M³odych Lekarzy – Piotr Oleksy
• œroda .................................................... 15.15-16.15
• ds. Obcokrajowców – Bo¿ena Kozanecka
• w dni posiedzeñ ORL ........................... 15.30-17.00
• ds. Systemu Opieki Zdrowotnej – Wies³aw Sowa
• czwartek ............................................... 12.00-13.00
• Zespó³ ds. Konkursów – Piotr K³osiñski
• œroda .................................................... 13.30-14.30
Cz³onkowie ORL:
• Anna Aseñko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
• Dorota Dro¿d¿
• czwartek ............................................... 14.00-15.00
• Patryk Hartwich
• œroda .................................................... 16.00-17.00
• Dariusz Koœcielniak – Prezydium ORL
• œroda .................................................... 11.00-13.00
• Andrzej Stopa
• œroda .................................................... 13.00-14.00
• Anna Urbañczyk
• czwartek ............................ 8.00-9.00 i 10.00-11.00
(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)
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OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA
ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków
Recepcja: 12 619 17 00
12 619 17 20
fax:
12 619 17 30, 12 422 57 55
fax:12
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
www.oilkrakow.org.pl; www.oilkrakstom.pl
Nume
ry wewnêtrzne:
Numery
• Recepcja, Sekretariat ogólny ................................... 619 17 20
• Sekretariat Prezesa ................................................. 619 17 10
• Sekretarz ORL ......................................................... 619 17 21
• Asystentka Prezesa (mgr J. Bizoñ) ........................ 619 17 05
• Biuro Okrêgowego Rzecznika OZ (mgr M. Login) .... 619 17 17
• Biuro Okrêgowego Rzecznika OZ (mgr S. Smoleñ) .. 619 17 25
• Kancelaria S¹du Lekarskiego (mgr M. G¹sior) ........ 619 17 28
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) ............. 619 17 19
• Rejestr Lekarzy; Ubezpieczenia OC .......................... 619 17 16
• e-mail: rejestr57@hipokrates.org
• Rejestracja Indyw. Praktyk; Sta¿e podyplomowe ..... 619 17 13
• Stomatolodzy (K. Trela) .......................................... 619 17 18
• G³. Ksiêgowy (mgr B. Klec); Ksiêgowoœæ ................. 619 17 15
• e-mail: ksiegowosc57@hipokrates.org
• Kasa ......................................................................... 619 17 14
• Sk³adki .................................................................... 619 17 32
• e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl
• Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”................ 619 17 27
• e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
• Informatycy; str. internetowe ................................... 619 17 01
Komisje
Komisje:
Bioetyki ................................
619 17 12
Etyki .....................................
619 17 12
Kszta³cenia (mgr. P. Pachel)
619 17 22
Kultury i Sportu ....................
619 17 21
Legislacyjna .........................
619 17 12
Organizacyjna ......................
619 17 16
Praktyk Lekarskich ...............
619 17 13
Socjalno-Bytowa ..................
619 17 18
Stomatologiczna ..................
619 17 18
Zagraniczna .........................
619 17 12
ds. Emerytów i Rencistów .....
619 17 01
ds. M³odych Lekarzy .............
619 17 05
ds. Obcokrajowców ...............
619 17 16
ds. Systemu Opieki Zdrowotnej 619 17 13
Rzecznik Praw Lekarza ........
619 17 10

Uwaga: zmiana godzin urzêdowania
Czas pracy OIL w Krakowie:
poniedzia³ek
wtorek
œroda
czwartek
pi¹tek

godz. 800 do 1700
godz. 800 do 1600
godz. 800 do 1700
godz. 800 do 1600
godz. 900 do 1500

Dy¿ury radców prawnych OIL:
mgr Ewa Krzy¿owska
wtorek
godz. 1400 do 1500
czwartek
godz. 1400 do 1500
mgr Agnieszka Nawara-Dubiel
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1500 do 1700
œroda
godz. 1300 do 1700
mgr Tomasz Pêcherz
(dla lek.stom.)
wtorek
godz. 1200 do 1500
czwartek
godz. 1300 do 1600

tel. 619 17 19

tel. 619 17 24

Delegatury OIL
w Kroœnie
Kroœnie: ul. Niepodleg³oœci 2, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 59; e-mail: krosno@hipokrates.org
poniedzia³ek
godz. 800 do 1500
wtorek
godz. 800 do 1700
œroda, czwartek, pi¹tek godz. 800 do 1500
S¹czu: ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy S¹cz
w Nowym S¹czu
tel. 18 442 16 47; e-mail: nowy.sacz@hipokrates.org
poniedzia³ek, wtorek
godz. 800 do 1700
œroda, czwartek
godz. 800 do 1600
pi¹tek
godz. 800 do 1300
Przemyœlu: Rynek 5, 37-700 Przemyœl
w Przemyœlu
tel. 16 678 26 70, fax 16 678 33 24
e-mail: przemysl@hipokrates.org
poniedzia³ek, wtorek
godz. 800 do 1600
œroda
godz. 800 do 1700
czwartek, pi¹tek
godz. 800 do 1500
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