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VIII Kongres
Polonii Medycznej
Kraków, 23-26 maja 2013 roku
Na zaproszenie Samorządu Lekarskiego,
a ściślej OIL w Krakowie i Naczelnej Izby Lekarskiej
oraz Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych
zjechali do Krakowa lekarze polscy z całego świata
Co ich łączy, prócz korzeni rodzinnych i języka?
Jak wyglądają i są finansowane systemy ochrony zdrowia
w krajach ich zamieszkania?
Jakie dylematy etyczne, jakie bariery światopoglądowe stoją
na ich drodze spełniania misji lekarza?
Jakie są kierunki rozwoju współczesnej medycyny i jakie
bariery piętrzą się na jej drodze?
Te i inne problemy zostaną poruszone podczas 19 sesji
naukowych, które odbędą się przy okazji Kongresu
Relacja z uroczystości otwarcia, migawki z sesji –
(patrz str. 41-46)

Nadto
w numerze
m.in.:
Wystąpienie A. Matyji z okazji
120-lecia (10)
Laudacja na rzecz profesorów
K. Kaweckiej-Jaszcz
i J. Dubiela (14)
80. urodziny prof. Tadeusza
Popieli (16)
Okręgowy Zjazd w Przemyślu
– nieprawomocny (17)
Uchwały, stanowiska i apele
(ORL w roli Zjazdu) (23)
Lekarz wieczorową porą
(konferencja o SOR-ach
w Radzie Miasta) (28)
Nowy blok rehabilitacji
(na Focha) w Szpitalu
J. Dietla (31)
Odszedł Hilary Koprowski –
twórca szczepionki przeciw
polio (34)

120 lat
Samorządu Lekarskiego w Polsce
(1893-2013)
– Na początku były Wschodnio- i ZachodnioGalicyjskie Izby Lekarskie, we Lwowie i Krakowie
– Pierwszym prezesem (wtedy nazywany
prezydentem) był wybitny pediatra, twórca
Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika, rektor UJ,
prezes Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
Maciej Leon Jakubowski
– W 1923 roku powstała w niepodległej Polsce
Krakowska Izba Lekarska
Historię 120 lat istnienia Samorządu (poniekąd w pigułce)
znajdziecie Państwo w „Wystąpieniu” prezesa Izby
w Krakowie profesora Andrzeja Matyji na uroczystości
otwarcia Kongresu w Operze krakowskiej (patrz str. 10-13)

Relacja z VIII Kongresu
Polonii Medycznej (39)
Relacja z nadzwyczajnego
Zjazdu OIL (47)
Konferencja w Krynicy (50)
Sylwetka dr hab.
Małgorzaty Pihut (52)
Zaproszenie
do Rytra 2013 (66)
Szkolenia – w tym ze
środków Unii Europejskiej,
wspólnie organizowane ze
Słowacją (73)
Wspomnienia
o prof. Józefie Boguszu (84)
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Szanowne
Koleżanki i Koledzy!
O wyborach do samorządu lekarskiego
piszą wszyscy i wszędzie. Ja już nie będę.
Mogę tylko prosić i apelować do Państwa,
o niepodejmowanie się funkcji i pracy, której
Państwo nie chcecie lub nie możecie wykonywać.
Delegaci na Zjazd Lekarzy kandydują dobrowolnie, ich podstawowym obowiązkiem
jest jeden raz w roku uczestniczyć w Okręgowym Zjeździe Lekarzy, gdzie reprezentują
Państwa. Tymczasem obowiązek ten okazał
się przerastać wielu delegatów. Wewnątrz
numeru znajdziecie Państwo listę tych, którzy przez cztery lata kadencji nie znaleźli czasu, aby uczestniczyć w jednym choćby zjeździe i drugą grupę tych, którzy uczestniczyli

w jednym zjeździe na pięć odbytych. Bez
komentarzy.
Zdaję sobie sprawę z tego, że ocena
samorządu przez Państwa jest różna; że oczekiwania są duże. Ale niewielka grupka tych,
którzy w sprawy samorządu się angażują, nie
jest w stanie zrobić wszystkiego. Dlatego
apeluję o aktywność w dobrze pojętym interesie nas wszystkich. O jedność środowiska
już nie apeluję, bo kilkaset działających organizacji i organizacyjek lekarskich powstało
przecież po to, aby bronić interesów wąskich
grup lekarzy, przeważnie, niestety, kosztem
pozostałych. W ten sposób przegrywamy
i będziemy dalej przegrywać.
dokończenie str. 8

Reguły
rządzenia...
Obeszliśmy się bez wiosny, a wydawało
się, że pory roku są niezmienne i nienaruszalne. Zastanawiam się, jakie reguły rządzą
zarządzaniem naszą dentystyką i co pozostało
jeszcze niezmienne. Włączyłem telewizor i odpowiedź nasunęła się sama. Niezmienne okazało się bicie piany.
Oto w ślad za TVN, szereg mediów, w tym
„Gazeta Lekarska”, opublikowało informacje
o organizowanym, w ramach subwencji
norweskich, szkoleniu dla stomatologów dotyczącym wykrywania przemocy w rodzinie.
Ma się nawet w tej kwestii odbyć specjalna konferencja we Wrocławiu. Za ile? – nie pytam.
Szlachetne cele przedsięwzięcia oczywiście nie podlegają dyskusji. Nawet Rzecznik
Praw Dziecka był łaskaw wyrazić przekona-

nie, że to „świetny program (mowa o szkoleniu), bo przecież stomatolog ma najczęstszy
kontakt z dzieckiem (???) w czasie okresowych przeglądów”. A lekarz-dentysta po
dostrzeżeniu dziwnych ubytków powinien
natychmiast pomknąć z doniesieniem na rodzica (który dziecko przyprowadził) na policję. Dziecku bowiem samemu przyjść do stomatologa nie wolno, a stomatologowi przyjąć dziecka bez rodzica. Tymczasem w Polsce nie odnotowano zgłoszenia ani jednego
przypadku przemocy w formie tzw. „Niebieskiej Karty” – lamentuje Lidia Sulikowska
w „Gazecie Lekarskiej”, zarzucając stomatologom, że nie raportują przypadków przemocy i molestowania dzieci.
dokończenie str. 49
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Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 26 maja 2013

XXX Okrêgowy Zjazd w Przemyœlu,
XXXI Nadzwyczajny w Krakowie
6 kwietnia obradował w Przemyślu XXX
Okręgowy Zjazd Lekarzy o charakterze budżeto−
wym. Z braku quorum Zjazd nie miał mocy usta−
wodawczej (patrz relacja wewnątrz numeru).
W 6 tygodni później, w ramach VIII Świato−
wego Kongresu Polonii Medycznej odbył się
w dniu 25 maja XXXI Nadzwyczajny Zjazd Okrę−
gowy w Krakowie.
Relacja wewnątrz numeru.

Uniwersytet Jagielloñski
i Collegium Medicum
najlepsi w rankingu „Perspektyw”
i „Rzeczypospolitej”
W rankingu z udziałem 219 szkół wyższych,
organizowanym dorocznie od 13 lat przez mie−
sięcznik edukacyjny „Perspektywy” i „Rzeczpo−
spolitą”, zwyciężył Uniwersytet Jagielloński, o włos
przed Uniwersytetem Warszawskim (0,68 pkt), na
III miejscu uplasował się Uniwersytet im. A. Mic−
kiewicza w Poznaniu.
Natomiast wśród uczelni medycznych sukces
odniosło ponownie Collegium Medicum UJ, wy−
przedzając Uniwersytet Medyczny im. Karola
Miarki w Poznaniu, na trzecim miejscu uplaso−
wał się Warszawski Uniwersytet Medyczny, na
IV Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, a na V –
Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Na czele kapituły rankingu stał prof. Michał
Kleiber.

Odszed³
prof. Hilary Koprowski,
twórca szczepionki przeciw polio
Po kilkumiesięcznej chorobie, w wieku 96 lat,
11 kwietnia br. w Filadelfii zmarł prof. Hilary
Koprowski, zamieszkały w USA polski lekarz
immunolog i wirusolog, dyr. Institute of Biotech−
nology and Advanced Molecular Medicine oraz
szef Center for Neurovirology na Uniwersytecie
Thomasa Jeffersona w Filadelfii, członek zagra−
niczny Polskiej Akademii Nauk. Twórca pierw−
szej na świecie szczepionki przeciw wirusowi
polio wywołującemu chorobę Heinego−Medina.

Ze szczepionką prof. Koprowskiego związa−
na jest także przykra historia oskarżenia go na
łamach m.in. „Nature” i „Science” o spowodo−
wanie wybuchu epidemii AIDS w Afryce. Bez−
podstawne oskarżenie wycofano dopiero po kil−
ku latach.
Odeszła jedna z najwybitniejszych w ostatnim
półwieczu postaci polskiej medycyny. Sylwetkę
Koprowskiego prezentujemy wewnątrz numeru.

Laudacja w Instytucie Kardiologii
na rzecz
prof. Kaliny Kaweckiej-Jaszcz
i prof. Jacka Dubiela
To nie było pożegnanie, a jedynie podzięko−
wanie – tak w skrócie można określić posiedze−
nie Rady Instytutu Kardiologii CM UJ, odbyte
8 maja br., podczas którego przy udziale m.in.
Wojewody Małopolskiego i Prezydenta miasta
Krakowa uroczyście podziękowano za wkład
w rozwój krakowskiej kardiologii ww profeso−
rom, którzy przeszli właśnie na emeryturę.
O szczegółach czytajcie Państwo w tekście
„Czym jest piękno? – Kształtem jest miłości...”
(str. 14)

W 80 rocznicê urodzin
prof. Tadeusz Popiela
cz³onkiem rzeczywistym PAN
Autor kilkuset prac naukowych, wybitny kli−
nicysta z zakresu chirurgii nowotworów, laureat
szeregu nagród międzynarodowych, wieloletni
kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Gastroen−
terologii, rektor Akademii Medycznej w latach
1972−1981, budowniczy II i III etapu Uniwersy−
teckiego Szpitala Dziecięcego, osiedla studenc−
kiego, obiektów wydziału farmacji i innych
w Prokocimiu – ma 80 lat. Polska Akademia Nauk
uhonorowała go z tej okazji godnością członka
rzeczywistego.
Rozmowa z Profesorem wewnątrz numeru.

Przekszta³cenia szpitali
id¹ jak po grudzie
Jak pisaliśmy, samorządy nie palą się do prze−
kształceń, za alibi – w wypadku negatywnego bi−
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lansu rocznego – mając niezapłacone nadwyko−
nania. Miast 40%, jak szacował resort, przekształ−
ceniu ulegnie prawdopodobnie zaledwie kilkana−
ście z blisko 700 szpitali.
Pisaliśmy o tym wielokrotnie, ostatnio przy
okazji rozmowy z mgr Wojciechem Szafrańskim,
dyrektorem największego w Polsce szpitala prze−
kształconego w spółkę samorządową (im. L. Ry−
dygiera). Mamy też szczególny tytuł do tematu,
bo kilka lat temu na naszych łamach w rozmo−
wie z J. Hausnerem, pokazaliśmy, jak resort zdro−
wia pod kierownictwem E.K. przeobraził, a może
sparodiował (co, kto woli?) jego autorski, ory−
ginalny w skali europejskiej projekt partnerstwa
publiczno−prywatnego w ochronie zdrowia,
wdrażając znaną nam ustawę z 15 kwietnia 2013
roku.

Zmiana refundacji
co 3 miesi¹ce
MZ przygotowało projekt nowelizacji ustawy
refundacyjnej, ceny leków miast co dwa, zmie−
niać się będą co 3 miesiące. Trudno się jednak
cieszyć, gdy najbliższa zmiana (od 1 maja) obej−
mie podwyższenie ceny 510 leków, a zmniejsze−
nie ceny 280 preparatów. Kupujemy pono leki od
koncernów najtaniej, natomiast dopłaty do ich cen
ze strony pacjentów są najwyższe w Europie.
Nie może być inaczej, skoro wydajemy na ochro−
nę zdrowia 4,5% PKB, znów najmniej w Euro−
pie. Za to zbroimy się na potęgę. Po 10 mld zł
przeznaczonych na zakup helikopterów bojowych
przyszła kolej na czołgi i remont powracających
z Afganistanu „Rosomaków”. W nieodległym pla−
nie drony, własna tarcza antyrakietowa i trzy okrę−
ty podwodne.

Zamiast NFZ
– Urz¹d Ubezpieczeñ Zdrowotnych
Obawiam się, że będzie to instytucja fasadowa,
w miejsce jednej czapy powstanie druga –
to opinia b. wiceministra zdrowia Bolesława
Piechy. Oddziały regionalne NFZ zyskają na samo−
dzielności – replikuje minister Bartosz Arłukowicz,
a wspomniany Urząd zajmie się m.in. wyceną świad−
czeń, jako instytucja niezależna od płatnika.

Perspektywa poprawy systemu tym zabiegiem
jest jednak nikła, jeśli nie żadna. Od tasowania kart,
asów w talii nie przybywa. Procent PKB na zdro−
wie musi być zwiększony, bo przy wzroście liczby
starzejącej się populacji i utrzymywania nakładów
na poziomie 4,5% PKB, może być tylko gorzej.
A z likwidacji centrali NFZ, której wcale nie
trzeba być miłośnikiem, jedno wynika w sposób
oczywisty. Bałagan będzie jeszcze większy, bo
ktoś jednak centralnie 1/5 budżetu polskiego pań−
stwa powinien zarządzać.

Koszyk œwiadczeñ gwarantowanych
ulegnie najprawdopodobniej redukcji przy
okazji przygotowywanego projektu ustawy o do−
datkowych ubezpieczeniach. I jedno i drugie (ko−
szyk świadczeń gwarantowanych i dodatkowe
ubezpieczenia) powinno funkcjonować od 15 lat,
czyli od początku reformy ochrony zdrowia.
Ale to szalenie ryzykowne politycznie.
Bo kto się odważy powiedzieć społeczeństwu,
że nie wszystko się należy. I równocześnie kto
zaryzykuje gwarancje wykonania i sfinansowa−
nia świadczeń należnych. A dodatkowe ubezpie−
czenia, niczym jabłko Adama, zależne są od ko−
szyka świadczeń – i kółko się zamyka.
Tak czy owak o reformach Ministerstwo Zdro−
wia głównie mówi, a jak już coś przedstawi, to
lepiej żeby poprzestało na mówieniu.

Powrót internistów
i pediatrów do poz
Wielokrotnie wytykaliśmy Ministerstwu Zdro−
wia absurdalność zapisów ustawy o świadcze−
niach zdrowotnych faworyzujących w podstawo−
wej opiece zdrowotnej lekarzy rodzinnych, z rów−
noczesnym pozbawieniem internistów i pediatrów
prawa kontraktowania usług.
Aż w końcu drgnęło. Seria żenujących błę−
dów zwłaszcza w opiece nad dziećmi, lekcewa−
żąca kompetencje pediatrów plus rosnące finan−
sowe konsekwencje braku sieci poradni interni−
stycznych sprawiły, że ktoś w Ministerstwie
zaczął w końcu myśleć. Ale luka pokoleniowa
w pediatrii zdążyła się uformować – i znów, nikt,
za nic, nie odpowiada.
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Nowotwory wci¹¿ z³oœliwe
Według najnowszych, opracowanych danych
za 2010 rok w Polsce zarejestrowano 140,5 tys.
nowych zachorowań na nowotwory złośliwe,
zmarło z ich przyczyny 92,5 tys. osób. To nadal
druga – po chorobach krążenia – przyczyna śmier−
ci w Polsce, odpowiada za 26% zgonów mężczyzn
i 23% kobiet. Najwięcej ofiar pochłania rak płu−
ca u obu płci. U kobiet na drugim miejscu jest rak
piersi, na trzecim rak szyjki i trzonu macicy.
U mężczyzn rak jelita grubego, dalej gruczołu kro−
kowego, pęcherza moczowego i żołądka.
Pocieszeniem jest, że rośnie ilość osób legity−
mujących się przeżyciem przekraczającym 5 lat, co
oznacza że zbliżamy się do średniej europejskiej.

Konferencje, zjazdy, warsztaty
Marzec, kwiecień i maj każdego roku obfitują
w rozmaite konferencje, seminaria, warsztaty –
i tego roku było podobnie. Z braku miejsca odno−
towujemy tylko ich tytuły, zainteresowanych od−
syłając na strony internetowe:
„Mechanizmy starzenia: Cząsteczka−Czło−
wiek−Społeczeństwo” to temat Seminarium, od−
bytego 24 kwietnia br., organizowanego przez
katedrę Chorób Wewnętrznych i Gerontologii.
III Międzynarodowa Konferencja Immunote−
rapii Nowotworów i Monitorowania Immunolo−
gicznego odbyła się 22 kwietnia, w hotelu Gar−
den Inn, pod patronatem prorektora CM UJ prof.
Piotra Leidlera
XXXVII Spotkania Chirurgów Dziecięcych
z Pediatrami odbyły się w dniach 19−20 kwietnia
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
76. Wiosenna Konferencja Polskiego Tow.
Kardiologicznego i V Konferencja Kardiologii
Polskiej odbyły się w dniu 13 kwietnia w Teatrze
im. J. Słowackiego.
I Międzynarodowa Konferencja pt. „Jagielloń−
ska Wiosna Fizjoterapii” odbyła się w dniach
11−12 kwietnia br. w Collegium Novum, zorga−
nizowana przez prof. Jolantę Jaworek, z Wydzia−
łu Nauk o Zdrowiu CM UJ

X Małopolskie Warsztaty Elektrokardiolo−
giczne odbyły się 22 marca br. w Krakowie, zor−
ganizowane przez Instytut Kardiologii CM UJ.

Doktorat hc dla
prof. Franza H. Messerli
Hipertensjolog z Columbia University w No−
wym Jorku, od przeszło 20 lat blisko współpra−
cujący z klinikami Geriatrii i Kardiologii w Kra−
kowie, otrzymał tytuł doktora honoris causa UJ,
za badania nad nadciśnieniem tętniczym u osób
w wieku podeszłym.
W rezultacie ww. współpracy powstało kil−
ka podręczników z zakresu farmakoterapii cho−
rób układu sercowo−maczyniowego, kilkanaście
publikacji w prestiżowym czasopiśmiennictwie
medycznym, kilku polskich badaczy przebywa−
ło na wielomiesięcznych stażach w Nowym Or−
leanie.

Sesja w PAU pamiêci prof. Andrzeja
Szczeklika
W pierwszą rocznicę śmierci Profesora w Pol−
skiej Akademii Umiejętności odbyła się uroczy−
sta sesja poświęcona pamięci prof. A. Szczekli−
ka. M.in. prof. Andrzej Białas przedstawił wystą−
pienie nt. „Profesor Andrzej Szczeklik jako wi−
ceprezes PAU”, prof. Jacek Musiał „Profesor
Andrzej Szczeklik – życie poświęcone medycy−
nie”, a prof. Marek Sanak „Półwiecze badań nad
astmą oskrzelową”.
W sesji wzięli m.in. udział rektor UJ prof.
Wojciech Nowak i prorektor ds. Collegium Me−
dicum prof. Piotr Laidler.

Wizyta lekarzy bia³oruskich
w Krakowie
W dniach 8−11 kwietnia na zaproszenie Okrę−
gowej Rady Lekarskiej w Krakowie przebywała
4−osobowa delegacja lekarzy z Grodna, z dr. An−
driejem Striżakiem – dyrektorem służby zdrowia
regionu grodzieńskiego na czele. W związku
z planowanym uruchomieniem pierwszej placów−
ki onkologicznej na Grodzieńszczyźnie, delega−
cja zapoznała się z oddziałami diagnostycznym
i leczniczym Centrum Onkologii Instytutu im.
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M. Skłodowskiej−Curie. W roli gospodarzy wy−
stąpili prof. prof. Marian Reinfuss, Jerzy Jakubo−
wicz i Jerzy Mituś.
Delegacja odwiedziła też naszą Izbę, którą
reprezentowali prezes prof. A. Matyja i wicepre−
zes J. Friediger. W czasie rozmów podkreślono
walory trwającej od 15 lat współpracy. Goście
otrzymali książki medyczne przekazane przez re−
daktora naczelnego „Medycyny Praktycznej”
dr Piotra Gajewskiego, a krakowianie zostali za−
proszeni do Grodna.

V Ma³opolskie
Dni Diabetologiczne
W dniach 22−23 marca w Krakowie odbyła się
kolejna, piąta edycja Małopolskich Dni Diabeto−
logicznych, zorganizowana przez prof. Macieja
Małeckiego, kierownika Katedry i Kliniki Cho−
rób Metabolicznych CM UJ, a zarazem wiceprze−
wodniczącego Polskiego Towarzystwa Diabeto−
logicznego. W konferencji uczestniczyli nie
tylko diabetolodzy, ale też interniści, pediatrzy,
lekarze rodzinni.
Tematyka konferencji dotyczyła nowych tech−
nologii w leczeniu cukrzycy, powikłań cukrzyco−
wych w ciąży, chirurgii metabolicznej, a także
nowoczesnej terapii insuliną i doustnymi lekami
hipoglikemizującymi. Przeprowadzono też pre−
zentacje przypadków klinicznych oraz interak−
tywną dyskusję z publicznością.

Pacjent
ze stymulatorem serca
W dniach 19−21 kwietnia 2013 roku odbyła
się w Rytrze w „Perle Południa” konferencja szko−
leniowa FamilyStim dla lekarzy POZ nt. „Pacjent
ze stymulatorem serca w Podstawowej Opiece
Zdrowotnej”, zorganizowana przez zespół Klini−
ki Elektrokardiologii CM UJ. Dzięki wykładom
wybitnych specjalistów z różnych dziedzin
medycyny uczestnicy konferencji mieli okazję po−
znać problemy chorych, dla których stymulacja
serca jest jedną z zastosowanych metod leczenia.
W obecnym systemie opieki zdrowotnej są to
coraz częstsze wyzwania dla lekarzy pierwszego
kontaktu, prowadzących pacjentów z urządzenia−

mi wszczepialnymi. Więcej o konferencji na stro−
nie www.familystim.pl

Hojny dar
Blisko 130 obrazów pędzla współczesnych
malarzy polskich, w znacznym stopniu autorstwa
profesorów Akademii Sztuk Pięknych w Krako−
wie, przedstawiła na 18. już wiosennej aukcji
dzieł sztuki na rzecz chorych na białaczkę,
Fundacja Profilaktyki i Leczenia Chorób Krwi
im. prof. Juliana Aleksandrowicza, wspierająca
od lat Klinikę i Katedrę Hematologii CM UJ.
Aukcji patronował prof. Stanisław Rodziński,
b. rektor ASP.
Większość obrazów wykupiono, co pozwoli
na pokrycie części kosztów renowacji ośrodka
pobierania komórek macierzystych działającego
przy klinice.

50-lecie Stowarzyszenia
Absolwentów Wydzia³ów Medycznych
Uniwersytetu Jagielloñskiego
W dniach 8–11 maja, pod honorowym patro−
natem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka i władz
Collegium Medicum, miały miejsce obchody
Jubileuszu 50−lecia istnienia Stowarzyszenia
Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ.
Na program uroczystości złożyły się wystą−
pienia – dr Doroty Schmidt−Pospuły i dr Jerzego
Jankowskiego omawiające historię Stowarzysze−
nia, jego kontakty z TLK przedstawili prof. Igor
Gościński i dr Adam Wiernikowski. Polską prze−
szłość medyczną w działaniu SAWM UJ omówił
prof. Zdzisław Gajda.
W programie znalazł się również wieczór po−
etycki, swoje wiersze prezentowali: prof. Anna
Pituch−Noworolska, prof. Waldemar Hładki,
dr Ryszard Żaba. Swoje zbiory bibliofilskie pre−
zentował prof. Janusz Skalski, a prof. Antoni
Dziatmówił o pisaniu pamiętnika.
Na koniec, po mszy św., odbyło się Walne Ze−
branie Sprawozdawczo−Wyborcze Stowarzysze−
nia.
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KALENDARIUM
PREZESA
Naszą działalność w ciągu ostatnich 2 miesięcy zdominowały przygotowania do VIII Światowego Kongresu Polonii Medycznej. Przygotowanie programu 19 sesji naukowych, zabezpieczenie logistyczne
noclegów, miejsc konferencyjnych,
posiłków dla 600 osób itp. to naprawdę niemałe przedsięwzięcie.
Nie bez goryczy przyszło mi przyjąć
do wiadomości fakt, że Minister
Zdrowia i Marszałek Sejmu odmówili
uczestnictwa w Komitecie Honorowym, a kilka instytucji, na które
liczyliśmy poskąpiło wsparcia finansowego.
Zawiodła nas też część delegatów, XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Przemyślu z braku quorum nie
uzyskał prawomocności. Listę Koleżanek i Kolegów, którzy byli uprzejmi wyrazić zgodę na mandat delegata i w ciągu 4 lat nie pojawili się
na żadnym zjeździe publikujemy
w tym numerze. Zawiedli nie tyle
izbę, co własnych kolegów, których
mieli reprezentować.
Trwa równocześnie kampania
wyborcza do władz samorządu

VII kadencji, po raz pierwszy w formie korespondencyjnej. To niełatwy
egzamin dla nas, ale sądząc po dotychczasowym przebiegu „eksperyment” ma szansę powodzenia.
Ale o tym w następnym wydaniu.

2 kwietnia – 15 maja 2013
XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Przemyślu. Wprawdzie nie dopisała frekwencja, ale obrady miały wcale interesujący przebieg (patrz relacja, plus lista obecności na zjazdach VI kadencji wewnątrz numeru; 5-6 kwietnia 2013).
V Ogólnopolska Konferencja Medycyny Rodzinnej. W Auli Nowodworskiego, z okazji XX lecia, uroczysta gala. Podkreśliłem w swoim wystąpieniu znaczenie lekarzy rodzinnych w polskim systemie ochrony
zdrowia. Natomiast o fakcie, że brakuje ich
blisko 50% mowy nie było (12 kwietnia 2013
Kraków).
Na Sądecczyźnie „Zdrowo na wiosnę”. Z inicjatywy Fundacji Sądeckiej w siedzibie Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu odbyło się seminarium prozdrowotne. W ramach bogatego programu
przedstawiłem „Kilka uwag o nowoczesnych
kadrach w systemie ochrony zdrowia”. Warto odnotować świetną frekwencję i organizację seminarium – Sądecczyzna jak zwykle
aktywna. (18 kwietnia, Nowy Sącz)
Prezesi ORL, Okręgowi Rzecznicy
i Sędziowie z całego kraju spotkali się
– na zaproszenie Dolnośląskiej Izby Lekarskiej
– w Szklarskiej Porębie. Aktualna sytuacja
w ochronie zdrowia i konsekwencje narastającej biurokracji w systemie – to najogólniej
mówiąc główne tematy (19-20 kwietnia).
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Posiedzenie Okręgowej Rady Lekar- jąc, że stworzony przez Niego system wczeskiej. Tematem – relacja z obrad w Szklar- snej interwencji kardiologicznej dla chorych
Nowa wystawa
rysunku
skiej Porębie oraz omówienie konsekwencji
z zawałem
serca pozwolił na zmniejszenie
Tomasza
organizacyjnych i programowych
zjazduWiatra
śmiertelności wśród pacjentów ze świeżym
w Przemyślu (patrz relacja wewnątrz nume- zawałem serca i stał się wzorcowym prograPrezesi Izbymem
Lekarskiej
w Krakowie,
na
ru, 24 kwietnia).
w Europie
i świecie (patrz
relacja weprzestrzeni 120wnątrz
lat (odnumeru,
1883), doczekali
8 maja). się
sympatycznej
Laudacja na rzecz profesorów
Ka- ekspozycji, którą zawdzięczają
doktorowi
Tomaszowi
Wiatrowikalendarium
(jego sylwet- nie sposób
liny Kaweckiej-Jaszcz i Jacka
Dubiela
Dalszego
kę uroczyste
przedstawialiśmy
w wydaniu
świąteczprzechodzących na emeryturę. Na
przedstawić,
wszystkie
dni pochłonęły bonym).CM
Wystawę
przygotowanych
przez
nieposiedzenie Rady Instytutu Kardiologii
UJ wiem
przygotowania
do VIII
Kongresu, o któgo rysunków
16 maja wna
siedzibie
przybyli m.in. Wojewoda Małopolski,
Prezy- otwarto
rym wspomniałem
wstępie oraz 120-leOILZłożyłem
w Krakowieciaprzy
ul. Krupniczej
11a. na ziemiach poldent M. Krakowa i Rektor UJ.
Samorządu
Lekarskiego
Młody
artysta
(z (patrz
zawodu
urolog)
posze- wewnątrz nupokłon Pani Profesor podkreślając jej
wkład
skich
moje
wystąpienie
ekspozycjęmeru).
prezentowaną poprzednio w
w badania i leczenie nadciśnieniarzył
tętniczego
TLK przy ul.
Radziwiłłowskiej
o porktóry uchronił tysiące pacjentówsiedzibie
przed poW stopniu
w jakim to
będzie możliwe retrety im
prezesów
izby lekarskiej
w Krakowie
(odna łamach.
wikłaniami tej choroby, pozwalające
nor- lacja
z uroczystości
również
Leona Jakubowskiego, po Andrzeja
malnie żyć. I Panu Profesorowi,Macieja
podkreślaMatyję). Cykl rysunków powstał na podstawie archiwalnych zdjęć, nierzadko zdobywanych z dużym trudem.

FELIETON
dokończenie felietonu
dr J. Friedigera ze str. 2
Mam jednak nadzieję, że coś się zmieni.
Tymczasem martwi mnie bardzo kolejna
fala ataków medialnych na środowisko. Nie
oszukujmy się, jeżeli informacje zawarte w
mediach są choćby częściowo prawdziwe, to
nasi koledzy dali niestety do tego powód.
Dbajmy tylko o to, aby jednorazowe incydenty powstałe w wyniku czyjejś głupoty nie rzutowały na opinię całego środowiska. W każdym środowisku są różni ludzie– nasze również nie jest tu wyjątkiem.
Natomiast powodem mojego niepokoju
jest to, że takie ataki stanowiły zazwyczaj coś
w rodzaju „przygotowania artyleryjskiego”
przed złymi decyzjami reformatorów. Zwłaszcza, że zbliża się okres urlopowy, który zawsze był okazją do wprowadzania źle przemyślanych, ale zgodnych z koncepcją władz
reform.

Obym był złym prorokiem.
Ale mam także i dobrą wiadomość!
Firma ubezpieczeniowa Lloyds zaproponowała ubezpieczenie, które wydaje się być
idealnym rozwiązaniem, zwłaszcza dla tych
Koleżanek i Kolegów, którzy wykonują zawód w ramach indywidualnej praktyki. Ubezpieczenie obejmuje okresową i trwałą niezdolność do pracy z uwzględnieniem wykonywanej specjalizacji, a także częściową utratę zdolności do wykonywania zawodu w swojej specjalności. Warunki ubezpieczenia
i możliwości wykupu polisy po ostatecznym
wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości dostępne będą w Izbie. O terminie poinformuję Państwa w najbliższym numerze GGL.

dr Jerzy Friediger
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Pod znakiem
Kongresu Polonii...
Już za kilka dni zjedzie do Krakowa kilkuset uczestników VIII Światowego Kongresu
Polonii Medycznej. Mam nadzieję, że ogrom
pracy włożony w organizację tej imprezy zaowocuje sukcesem w postaci niezapomnianych
wrażeń wywiezionych przez naszych gości
z pięknego i jakże polskiego Krakowa!
Rozpoczęły się wybory Delegatów na
VII kadencję samorządu i jest to kolejne wyzwanie organizacyjne, stojące zwłaszcza przed
Komisją Wyborczą, której jestem członkiem.
Przypomnę, że nowy system głosowania w trybie korespondencyjnym, do minimum ogranicza konieczność zaangażowania się w ten proces. Trzeba wypełnić karty do głosowania
i wrzucić koperty (zaadresowane już i opłacone) do skrzynki pocztowej. No cóż, zobaczymy jak się to uda i jaka będzie „frekwencja”!
Rozpoczął się również sezon imprez sportowo-kulturalnych (konkurs fotograficzny

„Eskulap” Katowice), wystawa portretów szkicowanych przez dr T. Wiatra (poniżej), Mistrzostwa Polski Lekarzy w siatkówce (Bielsko-Biała), w tenisie (Szczecin), golfie, żeglarstwie
klasa Omega (Szczecin). Komandorem Honorowym tych regat został znakomity sportowiec
– sam Mateusz Kusznierewicz. To tylko niektóre
imprezy z maja i czerwca 2013 roku, na których wypada mi być, jako przewodniczącemu
Komisji Kultury i Sportu NRL. To z jednej strony zaszczyt, a drugiej konieczność ciągłych
wyjazdów, co czasami jest nie do pogodzenia
z codziennymi obowiązkami w Izbie. Ale obyśmy tylko takie zmartwienia mieli!
Wakacje za pasem, informuję, że kilka rodzin wybiera się do „naszego” hotelu „Vlassis” w Stomio. Na przyszłe wakacje trzeba będzie pomyśleć o jakimś nowym, atrakcyjnym
miejscu. Obiecuję się tym zająć, wszystkich serdecznie pozdrawiam.
Sekretarz ORL w Krakowie
dr med. Jacek Tętnowski

NASZA IZBA

Nowa wystawa rysunku
Tomasza Wiatra
Prezesi Izby Lekarskiej w Krakowie, na prze−
strzeni 120 lat (od 1883), doczekali się sympatycz−
nej ekspozycji, którą zawdzięczają doktorowi
Tomaszowi Wiatrowi (jego sylwetkę przedstawia−
liśmy w wydaniu świątecznym). Wystawę przygo−
towanych przez niego rysunków otwarto 16 maja w
siedzibie OIL w Krakowie przy ul. Krupniczej 11a.
Młody artysta (z zawodu urolog) poszerzył eks−
pozycję prezentowaną poprzednio w siedzibie TLK
przy ul. Radziwiłłowskiej o portrety prezesów izby
lekarskiej w Krakowie (od Macieja Leona Jakubow−
skiego, po Andrzeja Matyję). Cykl rysunków po−
wstał na podstawie archiwalnych zdjęć, nierzadko
zdobywanych z dużym trudem.
Wernisaż wystawy, z bogatym programem ar−
tystycznym, odbył się przy pełnej widowni, co staje

się już w przypadku dr. Tomasza Wiatra tradycją.
I choć minęło zaledwie kilka dni od otwarcia eks−
pozycji, napływające do Izby szerokim strumieniem
recenzje są wręcz entuzjastyczne. Po raz kolejny
więc gratulujemy młodemu lekarzowi−artyście,
a czytelników zachęcamy do obejrzenia wystawy.
Ekspozycja w OIL w Krakowie będzie dostęp−
na do 15 czerwca, w kolejnych miesiącach plano−
wane jest turneé po zaprzyjaźnionych izbach lekar−
skich w Polsce.
(kam)
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120 lat samorządu lekarskiego
Poniżej tekst wystąpienia prezesa ORL w Krakowie na
VIII Kongresie Polonii Medycznej 23 maja 2013 roku
poświęcony 120-rocznicy powstania samorządu lekarskiego
na ziemiach polskich

Szanowni Państwo!
Ufam, że podzielicie Państwo moje zakłopo−
tanie, nie sposób bowiem przedstawić w dwudzie−
stu minutach, stu dwudziestu lat istnienia samo−
rządu lekarskiego na ziemiach polskich.
A wspomnieć przecież muszę, że zalążków izb
lekarskich szukać można w starożytnym Egipcie,
Babilonii, Grecji i Cesarstwie Rzymskim. Że pew−
ne zapisy o zasadach funkcjonowania medyków
są ujęte już w Kodeksie Hammurabiego, a pierw−
szy edykt regulujący praktyki lekarskie w Euro−
pie ukazał się w roku 1140 w Królestwie Sycylii.
Potem były rozmaite, rozproszone gildie na kształt
cechów rzemieślniczych. A pod koniec XVI wie−
ku w wielu miastach europejskich funkcjonowa−
ły przedstawicielstwa lekarzy tzw. Collegia Me−
dica, działające na zasadzie organów administra−
Gmach Parlamentu w Wiedniu.

cji państwowej, regulujące prawa lekarzy i od−
różniające ich od znachorów i szarlatanów. Dba−
ły one o przestrzeganie przez lekarzy Przysięgi
Hipokratesa, rozpatrywały skargi na nierzetelne
leczenie, karały za niedotrzymywanie tajemnicy
lekarskiej itp. W Polsce pierwsza tego rodzaju
organizacja samorządowa lekarzy powstała
w Gdańsku, w 1636 roku pod nazwą Collegium
Medicorum Getanensis. Podobne Collegium po−
wstało 1752 roku w Warszawie za panowania
Augusta III Sasa.
Do izb lekarskich było jednak jeszcze daleko.
Narodziły się one dopiero w drugiej połowie XIX
wieku, poprzedzone istnieniem już izb adwokac−
kich, handlowych, przemysłowych, rolniczych.
Nowa epoka rewolucji przemysłowej niosła za
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Prof.
Maciej Leon Jakubowski.
Ze zb. KHM

sobą nowe byty instytucjonalne. W 1865 roku
powstał w Bunszwiku (Prusy) pierwszy samorząd
zawodowy lekarzy.
Do powstania Izb przyczyniły się zwłaszcza
towarzystwa lekarskie, na ziemiach polskich m.in.
powstałe w 1805 roku Towarzystwo Wileńskie,
w 1820 Towarzystwo Warszawskie, a w 1866
roku Towarzystwo Lekarskie Krakowskie. 7 li−
stopada 1891 roku Izba Poselska Rady Państwa
Monarchii Austro−Węgierskiej na wniosek Związ−
ku Austriackich Stowarzyszeń Lekarskich.
uchwaliła powołanie izb lekarskich w krajach i
królestwach monarchii „celem reprezentacji sta−
nu lekarskiego”.
Na jej mocy powołano do życia 19 izb, w tym
na obszarze zaboru austriackiego, dwie: Wschod−
nio Galicyjską – na wschód od Sanu – ze stolicą
we Lwowie i Zachodnio−Galicyjską – na zachód
od Sanu – z siedzibą w Krakowie. W rezultacie
demokratycznych – uwaga, już wtedy korespon−
dencyjnych wyborów – powołano Wydziały Izb
(odpowiadające dzisiejszym prezydiom). Ukon−
stytuowały się one: lwowska 24, krakowska 25 –
lipca 1983 roku.
Chyba możemy się zgodzić, że są to daty fun−
damentalne dla samorządu lekarskiego w Polsce.
Około 4 lata wcześniej powstały wprawdzie
pierwsze izby lekarskie w zaborze pruskim, ale
były one ze względów patriotycznych, bojkoto−
wane przez polskich lekarzy. Natomiast w zabo−
rze rosyjskim w ogóle nie dopuszczono do po−
wstania Izb.

Zachodnio−Galicyjska Izba skupiała w chwili
powstania 488 lekarzy, w tym 195 w Krakowie;
lwowska – 565 lekarzy. Obie były średniej wiel−
kości, znacznie mniejsze od Pragskiej czy Wie−
deńskiej. Prezesem krakowskiej został prof.
Maciej Leon Jakubowski, wybitny pediatra, póź−
niej rektor UJ, prezes TLK dwóch kadencji, czło−
nek PAU, kreator dziecięcego uzdrowiska w Rab−
ce. W skład Zarządu wchodził m.in. Henryk Jor−
dan.
Każdego roku poszczególne Izby organizowa−
ły dla całego cesarstwa tzw. Wiec (dziś określa−
ny mianem Zjazdu). Galicji przypadł ten zaszczyt
w 1906 roku, za kadencji profesora Bolesława Wi−
cherkiewicza. Wtedy to – uwaga – trwał organi−
zowany po raz pierwszy przez samorząd wielki
strajk lekarzy Izby Dolnoaustriackiej, walczących
z władzami z powodu niskich i uwłaczających
godności lekarza płac oraz obciążania go nadmia−
rem bezpłatnych zadań. Polski Wiec poparł
oficjalnie strajkujących. Wicherkiewcz, przez
18 lat także prezes pierwszego w Polsce Ochotni−
czego Towarzystwa Ratunkowego, walczył na
wielkich międzynarodowych Kongresach lekarzy
w Paryżu (1900), Lizbonie (1903), Madrycie
(1906), Budapeszcie (1909), organizowanych co
3 lata (ramię z ramię z prezesem lekarzy czeskich,
prof. Jarosławem Hlavą, notabene doctorem ho−
noris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego) o do−
puszczenie obu naszych narodowości, pozbawio−
nych własnych państwowości, do występowania
i zasiadania we władzach Kongresów.
***
Wspominając ten pamiętny dla samorządu
1893 rok muszę wspomnieć o roli Krakowa po
uzyskaniu w 1866 roku autonomii. To wtedy ura−
sta on do miana duchowej stolicy zniewolonej
zaborami Polski. Przypomnijmy, że w 1873 roku
obchodzono tu 400−lecie urodzin Kopernika, pod−
kreślając polski wkład w międzynarodową naukę;
w 1879 roku odbył się głośny, trwający przeszło
tydzień, jubileusz 50−lecia pracy literackiej Józe−
fa Ignacego Kraszewskiego; w 1890 miało miej−
sce sprowadzenie prochów Adama Mickiewicza
na Wawel, a w 1898 odsłonięcie jego pomnika
w Rynku Głównym; tu w 1905 przystąpiono do
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15 lipca 1910 roku. 500−lecie bitwy pod Grunwal−
dem. Odsłonięcie pomnika Wł. Jagiełły. Fot. Klemens
Skrzyński. Ze zb. MHK

głośnej w całym kraju restauracji Wawelu i zbie−
rania cegiełek na ten cel. I tu występował Zielony
Balonik (1905−1912), z którego żarty promienio−
wały na całą Polskę; Tu wreszcie w 1910 odbyła
się potężna manifestacja patriotyczna z okazji
500−lecia zwycięstwa pod Grunwaldem i nastą−
piło odsłonięcie pomnika Władysława Jagiełły,
wzniesionego z funduszy i z inicjatywy Ignacego
Paderewskiego. No i na koniec stąd wymaszero−
wała do Królestwa Polskiego I Kompania Kadro−
wa Józefa Piłsudskiego w sierpniu 1914 roku.
Spiętrzenie talentów, do którego doszło wte−
dy w Krakowie, nie ma sobie równych w dzie−
jach naszej kultury. Wejrzyjmy w świat sztuki.
Jan Matejko, Julian Fałat, Leon Wyczółkowski,
Jacek Malczewski, Wojciech Weiss, Juliusz Kos−
sak, Jan Stanisławski, Olga Boznańska, Zofia
Stryjeńska, Józef Mehoffer, Feliks Jasieński,
to tylko cząstka świata, w którym występują rów−
nocześnie Stanisław Wyspiański, Jan Kasprowicz,
Michał Bałucki, Adam Asnyk, Kazimierz Tetma−
jer, Stanisław Przybyszewski, Tadeusz Boy−
Żeleński. To tu osiedla się Oskar Kolberg, a Ka−
rol Estreicher rozpoczyna pracę nad 30−tomową
Bibliografią Polską. To może nie przypadek, że
historia Zachodnio−Galicyjskiej Izby Lekarskiej
pokrywa się chronologicznie z epoką Młodej Pol−
ski.

Przerywam to wyliczenie przypomnieniem
jeszcze, że tu w atmosferze głębokiej żałoby na−
rodowej chowano po kolei wspomnianego Igna−
cego Kraszewskiego (na Skałce), a potem Jana
Matejkę, Adama Asnyka, Stanisława Wyspiań−
skiego, a w 1909 roku Helenę Modrzejewską.
***
W takim klimacie nie zdziwi Państwa fakt, że
to z Galicji, z klinik Wydziału Lekarskiego Uni−
wersytetu Jagiellońskiego emanowali na rozwój
polskiej medycyny w kraju i zagranicą, na prze−
łomie stuleci, tacy uczeni jak, Maciej Brodowicz,
Odo Bujwid, Stanisław Ciechanowski, Napoleon
Cybulski, Józef Dietl, Henryk Jordan, Jan Glat−
zel, Bronisław Kader, Kazimierz Kostanecki,
Wincenty Łepkowski, Maurycy Madurowicz,
Józef Majer, Jan Mikulicz−Radecki, Leon Mar−
chlewski, Julian Nowak, Alfred Obaliński, Alek−
sander Rosner, Ludwik Rydygier, Władysław
Szumowski, Ludwik Teichmann, Leon Wacholtz
i inni, których biogramy znajdziecie Państwo
w albumie.
Wielu z nich angażowało się wówczas w dzia−
łalność samorządu, ale nie sposób, jak zastrzegłem
na wstępie, przedstawić w okolicznościowym
wystąpieniu 120 lat jego istnienia, zaprezentować
jego liderów, przypomnieć bohaterskie epizody
z życia i działalności wielu lekarzy w czasie I i II
wojny światowej.
Muszę jednak odnotować chwilę odzyskania
przez Polskę niepodległości i już w miesiąc po
11 listopada 1918 roku powołanie do życia przez
Józefa Piłsudskiego Ministerstwa Zdrowia
Publicznego. Tym samym przechodzą do historii
dwie „galicyjskie” izby, a w ich miejsce powsta−
je Lwowska i Krakowska Izba Lekarska. 1 stycz−
nia 1922 roku sejm zatwierdza jednogłośnie usta−
wę o ich powołaniu. W jej przygotowaniu, w na−
kreśleniu w ogóle systemu ochrony zdrowia
w Polsce, systemu ubezpieczeń i opieki zdrowot−
nej bierze cały czas aktywny udział samorząd le−
karski.
Wspomnę tylko jedno nazwisko, stanowiące
znaczący przykład przemilczania w historii pol−
skiej ochrony zdrowia roli samorządu lekarskie−
go. Oto prezesem Zachodnio−Galicyjskiej Izby
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Lekarze ze Szpitala św. Łazarza –
w pierwszym rzędzie, od lewej: He−
lena z Donnheiserów Sikorska,
trzeci Alfred Obaliński, czwarty
prof. Stanisław Pareński, piąty prof.
Stanisław Ponikło, w dalszej kolej−
ności: prof. Bolesław Wicherkie−
wicz. W drugim rzędzie, pierwszy
z prawej Tadeusz Pisarski, piąty
z prawej Leon Wachholz, a pierw−
szy z lewej w trzecim rzędzie to
prof. Kazimierz Majewski. Tuż za
nim wychyla się wysoki mężczyzna
w okularach – Maksymilian Rut−
kowski. W trzecim rzędzie, pierw−
szy z prawej prof. Tadeusz Bro−
wicz. Fot. Kuczyński i Gürtler, ok.
1908 r. Ze zb. MHK

zostaje w roku 1909 laryngolog Stefan Schoen−
gut−Strzemieński i pełni tę rolę do roku 1918 (po
drodze jako lekarz legionowy). Następnie współ−
tworzy samorząd w odrodzonej Polsce, w komi−
sjach sejmowych, opracowuje ustawę o ustroju
izb lekarskich (w oparciu o dorobek galicyjskich
samorządów), ustawę o praktyce lekarskiej, nowy
kodeks deontologiczny. W 1923 roku zostaje wy−
brany prezesem Izby Lekarskiej w Krakowie oraz
pierwszym wiceprezesem Naczelnej Rady Lekar−
skiej. Obowiązki te na obu stanowiskach pełni do
1932 roku. Łącznie sprawuje funkcję prezesa Izby
w Krakowie przez 6 kadencji (!!!). I zobaczcie
teraz Państwo w ilu naszych podręcznikach hi−
storii medycyny jest o nim bodaj jedno zdanie.
Niestety, nie był uczonym, był tylko działaczem...
Album, który przygotowaliśmy z okazji Świa−
towego Kongresu Polonii Medycznej i 120−lecia
istnienia Samorządu sięga mrocznych lat okupa−
cji hitlerowskiej, przypomina dwa dramatyczne
epizody, aresztowania polskich uczonych na Uni−
wersytecie Jagiellońskim i osadzenia ich w obo−
zie Sachsenhausen oraz wymordowanie 682 psy−
chicznie chorych pacjentów Szpitala w Kobierzy−
nie. Dopełniają obrazu okupacji wspomnienia
świadka historii, rówieśnika samorządu, (urodzo−
nego w 1893 roku) doktora Mariana Ciećkiewi−
cza, zmarłego w wieku 106 lat – opowiedziane
przez jego syna Jana – współtwórcę odrodzone−

go w 1989 roku samorządu i pierwszego prezesa
Izby w Krakowie.
To odrodzenie – po 40. latach wykreślenia sa−
morządu lekarskiego z życia publicznego, połą−
czonego z zawłaszczeniem majątku lekarzy –
otworzyło zupełnie nową epokę, której – tu obec−
ni – jesteśmy kreatorami. Pewnie nie bez potknięć,
ale też z sukcesami.
Nim oddam głos prezesowi NIL, doktorowi
Maciejowi Hamankiewiczowi, który powie: Czym
jest dzisiejsza Izba? Jakie ma osiągnięcia? Jakie
aspiracje? – wtrącę pewien szczegół, dodam
szczyptę dziegciu, do tej radości z reaktywacji.
Oto wszyscy – gminy wyznaniowe, organizacje
kulturalne, kościoły, stowarzyszenia – po 1989
roku odzyskiwali swój majątek, tylko lekarze
musieli czekać 20 lat, by wyrwać bodaj jego cząst−
kę. Mówię o naszych kamienicach przy ul. Krup−
niczej i Szczepańskiej. Przyznam się, że tej se−
lektywności nie rozumiem. Lekarze, to jakaś gor−
sza kategoria?
Oddaję głos prezesowi, dziękuję za uwagę.
I gorąco polecam lekturę „Wypisów z dziejów sa−
morządu”, które trzymacie Państwo w rękach.
Prof. Andrzej Matyja
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Cóż wiesz o pięknem? – kształtem jest miłości
Zaczynam relację z końcowej części posiedze−
nia Rady Instytutu Kardiologii CM UJ od cytatu
z Norwida. Czuję się bowiem zobowiązany spro−
stać w niej niezwykłemu konkursowi na piękne myśli
wielkich ludzi, który się dokonał przy okazji uro−
czystości, dedykowanej profesorom Kalinie Kawec−
kiej−Jaszcz i Jackowi Dubielowi, przechodzącymi
na emeryturę. Dawno nie słyszałem takiej parady
aforyzmów najwyższej próby, skierowanych do bo−
haterów posiedzenia.
Ale też niezwykła para uczonych, stojących
od lat na czele krakowskiej kardiologii, odchodzi
niemal równocześnie z kierowniczych funkcji insty−
tucjonalnych (szefów katedr i klinik), w żadnej mie−
rze nie rezygnując z pracy naukowej, dydaktycznej
czy klinicznej. Ot po prostu przekazują berło

kierownicze (a może mordęgę codziennej odpowie−
dzialności) w młodsze ręce, pozostając nadal w roli
mistrzów i mentorów. O sprzeciwie bowiem wobec
„pożegnania” była mowa w każdym z publicznych
wystąpień.
Przechodząc na grunt żurnalistyki. 8 maja 2013
roku, w godzinach przedpołudniowych, sala konfe−
rencyjna Instytutu Kardiologii wypełniła się po brze−
gi tłumem zaproszonych gości, wśród których zna−
leźli się m.in. wojewoda Małopolski Jerzy Miller,
prezydent Krakowa prof. Jacek Majchrowski, rek−
tor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Wojciech
Nowak i towarzyszący mu profesorowie Beata
Tobiasz−Adamczyk i Tomasz Grodzicki, prezes i wi−
ceprezes ORL w Krakowie prof. Andrzej Matyja
i dr Jerzy Friediger. Licznych gości z różnych
katedr i klinik oraz szpitali Małopolski nie jestem
w stanie wymienić. W roli gospodarzy wystąpili pro−
wadzący obrady profesorowie Jerzy Sadowski –
dyrektor Instytutu Kardiologii CM UJ oraz jego za−
stępca Piotr Podolec, konsultant wojewódzki ds.
kardiologii.
Przypomnijmy w encyklopedycznym skrócie,
komu dziękowano, prosząc o „jeszcze”.
Prof. Kalina Kawecka−Jaszcz, z którą wywiad
przedstawiliśmy Czytelnikom w poprzednim wyda−
niu, to specjalistka z zakresu nadciśnienia tętnicze−
go, współautorka wielu badań epidemiologicznych
z tego zakresu. Ma na swoim koncie blisko 500
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publikacji naukowych, kilka książek m.in. „Nadci−
śnienie tętnicze u kobiet”, „Choroby serca a cukrzy−
ca”. Posiada wysoki impact factor (480 cytowań).
Jak podkreśliła w swojej laudacji na cześć Pani
Profesor jej następczyni prof. Danuta Czernecka –
w ciągu 20 lat kierowania I Katedrą i Kliniką Kar−
diologii prof. Kawecka przeprowadziła 6 habilita−
cji, wypromowała 25 doktorów, wreszcie uratowa−
ła parę tysięcy nadciśnieniowców. Stale w ruchu,
wciąż zapracowana, była dla całego zespołu wzo−
rem, a zarazem niezwykłym mentorem. Jej zasługą
jest wprowadzenie hipertensjologii do krajowej
listy specjalizacji. W uczelni pełniła m.in. obowiąz−
ki prodziekana i pełnomocnika rektora ds. kształce−
nia i współpracy międzynarodowej. Członek PAU,
odznaczona m.in. „Laurem Jagiellońskim”.
Natomiast laudację na cześć profesora Jacka
Dubiela, formalnie przewodniczącego Rady Insty−
tutu i kierownika II Kliniki Kardiologii wygłosili

cza mu życie (śmiertelność z powodu zawału spa−
dła w Małopolsce 10−krotnie!!!).
Do laudacji dołączyli swe życzenia dla obu uczo−
nych wojewoda Jerzy Miller, prezydent Krakowa
Jacek Majchrowski, przewodniczący Rady m. Kra−
kowa Bogusław Kośmider, rektor Uniwersytetu Ja−
giellońskiego Wojciech Nowak i prezes ORL An−
drzej Matyja. Pani Profesor otrzymała od Prezydenta
Medal „Honoris Gratiae”, a Profesor Dubiel kopię
portretu Stańczyka (bo Medal już miał). W konkur−
sie cytatów pierwsze miejsce przyznaliśmy Jego
Magnificencji prof. Nowakowi, który cytował
Gustawa Flauberta: „Serce jest bogactwem, które−
go ani się nie sprzedaje, ani nie kupuje, tylko się
ofiarowuje!”.
Laureaci, mocno wzruszeni, dziękowali gorąco
za spotkanie, a dziekan Tomasz Grodzicki obu pro−
fesorom zapowiedział, że nie czas na odpoczynek,
bo czeka na ich dalszą pracę; p. dyrektor Szpitala

dwaj profesorowie Instytutu: Krzysztof Żmudka,
kierownik Zakładu Hemodynamiki i Angiokardio−
grafii oraz Andrzej Surdacki, p.o. kierownika II Kli−
niki Kardiologii.
Ten ostatni stwierdzając „Maestro! Jesteśmy
Twoimi uczniami!” nakreślił barwny portret swego
Mistrza, ale też osobowość Profesora aż się prosiła
o stosowny ton. Jego poczucie humoru, dystans także
wobec samego siebie, wspaniały przyjacielski kon−
takt z pacjentem jest znany w całej kardiologii.
Natomiast w sferze medycyny jest Profesor twórcą
najlepszego bodaj w Europie systemu wczesnej in−
terwencji kardiochirurgicznej To jemu i Jego
uczniom zawdzięczamy coś, czym możemy się
pochwalić w świecie. A tysiące pacjentów zawdzię−

Anna Prokop−Staszecka przyznała się, że jako stu−
dentka podkochiwała się w profesorze Dubielu
i pamięta, jak ilustrując podczas wykładu bicie cho−
rego serca stukał poglądowo drzwiami do sali wy−
kładowej.
I w tej żartobliwej tonacji, także profesor Jacek
Dubiel, dziękując przybyłym na uroczystość, przyto−
czył reakcję znanego chirurga, profesora Jana Oszac−
kiego na składane mu przez młodego doktoranta pod−
czas dysertacji gratulacje: „Panie Profesorze, to dla
mnie zaszczyt i przyjemność...”. Na co Oszacki nie
pozwalając mu dokończyć, zareagował: „Może rze−
czywiście „zaszczyt”, ale czy „przyjemność...?”.
Gratulacjom nie było końca, a stoły uginały się
od kwiatów...
cis
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Profesor
Tadeusz Popiela
ma 80 lat!
– Jak zdrowie, Panie Profesorze?
– Dziękuję, jak widać, sprzyja.
– 80 lat to dzisiaj granica sprawności czło−
wieka?
– Dla jednego – tak, dla drugiego – nie.
Wszystko zależy od genów, które odziedziczyli−
śmy. Ja nie narzekam...
– Pracuje Pan?
– Owszem, w Światowym Towarzystwie Raka
Żołądka (IGCA – Past Prezydent), w Polskiej
Akademii Nauk, w Polskiej Akademii Umiejęt−
ności, w Unii Onkologicznej, wreszcie jako
lekarz−konsultant w Szpitalu im. św. Rafała
i w Gabinetach pod moim nazwiskiem...
– O ile wiem, Polska Akademia Nauk po−
stanowiła nadać Panu godność członka rze−
czwistego...
– To dla mnie wyjątkowe święto, nadanie mi
tego tytułu (dotąd byłem członkiem koresponden−
tem). Akurat w dniu 23 maja, zbiega się ono
z rocznicą moich urodzin. Rzecz dokona się
w czwartek w Warszawie, podczas Zgromadze−
nia Plenarnego PAN.
– Nie będzie Pan zatem na otwarciu orga−
nizowanego przez Izbę Światowego Kongresu
Polonii Medycznej?
– Siłą faktu – nie, ale zaproszenie otrzyma−
łem, dziękuję.
– Mam takie, może podczas krótkiej roz−
mowy niestosowne pytanie. Czuje się Pan speł−

niony? – mam zwłaszcza na myśli płaszczyznę
naukową, kliniczną, wreszcie organizacyjną,
w sensie wkładu w rozbudowę Akademii?
– Leży tu akurat moje CV dla profesora
Kleibera. Tego się nie da ująć w jednym zdaniu,
ale w obszarze naukowym jest to ok. 550 publi−
kacji, 38 monografii oraz 870 referatów wygło−
szonych na polskich i międzynarodowych kon−
gresach z zakresu nowotworów przewodu pokar−
mowego, raka trzustki, raka piersi i wciąż najwyż−
szy wskaźnik cytatów wśród polskich chirurgów
w piśmiennictwie światowym (1898).
– Był pan zawsze postrzegany przede
wszystkim jako klinicysta...
– I pewnie słusznie. Odczuwam zresztą satys−
fakcję z faktu, że tego samego dnia w Gdańsku
będę na XIX Kongresie Towarzystwa Chirurgów
Onkologicznych wygłaszał odczyt na temat raka
żołądka...
– Pacjentów Pan pewnie nie liczył. Ale w sen−
sie materialnym pozostawia Pan znaczący ślad,
jako były rektor, dzięki Panu powstał cały Pro−
kocim, z wyjątkiem Szpitala Dziecięcego...
– Bez wyjątku, Panie Redaktorze. Był 1964
rok, kiedy u boku rektora prof. Leona Tochowi−
cza, jako przewodniczący zespołu ds. budowy
Akademii Medycznej w Prokocimiu, załatwiałem
przy pomocy Lucjana Motyki decyzję o budowie
tego szpitala u premiera J. Cyrankiewicza. A jako
rektor pilotowałem II i III etap jego budowy, po−
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tem fundamenty pod budowę Wydziału Farma−
cji, Osiedle Studenckie, Główną Bibliotekę Le−
karską, a nawet powstał wtedy projekt nowego
Szpitala Klinicznego, który może wreszcie uzy−
ska środki. A nie wspominam tu o modernizacji
szeregu Klinik przy Kopernika, od tej naszej chi−
rurgicznej, pod numerem 40 poczynając.
– Piękny jest także Pański dorobek dydak−
tyczny. 9 profesorów, 10 habilitacji, 36 dokto−
ratów, kilkudziesięciu ordynatorów... Nie−
mniej, pozwoli Pan, że spytam: czy wiele by
Pan zmienił w swoim życiu, gdyby można było
cofnąć czas?
– Chyba niewiele, może jedno. Szereg spraw
dokonywało się zbyt dużym kosztem mojej ro−
dziny. Czuję się wręcz winny. Natomiast w sfe−
rze światopoglądu z niczego się nie wycofuję,

byłem i jestem człowiekiem lewicy. A nie wstą−
piłem do SLD, w którym mam wielu ludzi mi bli−
skich, bo też nie za wiele ideałów lewicowych
w tej partii znajduję.
– Dziękuję Panie Profesorze za rozmowę.
Przyznam, że trochę się dziwię, że tak bezgło−
śnie przechodzi ten Jubileusz w Krakowie...
– Zostawmy Panie Redaktorze, będzie okazja
do świętowania na pogrzebie.
Natomiast bez żartów, serdecznie dziękuję
grupie przyjaciół z profesorem Piotrem Richte−
rem i profesorem Bogusławem Kędrą na czele za
propozycję okolicznościowego spotkania po po−
wrocie z Warszawy, pozostaje tylko uzgodnić ter−
min.
Rozmawiał: Stefan Ciepły

XXX ZJAZD

XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
w Przemyślu
Niestety, zorganizowany 6 kwietnia 2013 roku
w Przemyślu, XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
o charakterze budżetowym, nie zatwierdził „Spra−
wozdania finansowego ORL” za 2012 rok ani
„Projektu preliminarza” na rok 2013, nie nabrał
bowiem znamion prawomocności. Do wymaga−
nego quorum brakło 18 osób, tak więc 151 Kole−
żanek i Kolegów lekarzy przyjechało „na marne”.
Listę „nieobecności” na Zjazdach znajdą Pań−
stwo za relacją z posiedzenia ORL. Trudno o bar−
dziej wyraziste przykłady lekceważenia interesów
środowiska, tak w wymiarze ogólnym, jak i szcze−
gółowym dotyczącym konkretnego szpitala, przy−
chodni czy poz−u. Do bycia delegatem nikogo w
końcu nie przymuszano...
Zjazd, pozbawiony prawa podejmowania
uchwał, jednak się odbył. Zebrani zapoznali się
ze sprawozdaniami prezesa ORL, Okręgowego
Rzecznika i Okręgowego Sądu, wysłuchali rela−

cji Skarbnika nt. stanu finansów Izby. Akcentem
wieńczącym część budżetową były projekty
uchwał przygotowane przez Komisję Rewizyjną,
które przewidywały m.in. udzielenie Okręgowej
Radzie absolutorium.
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Odbyła się też interesująca
dyskusja programowa zainspiro−
wana wystąpieniami prezesa prof.
Andrzeja Matyji i wiceprezesa dr
Jerzego Friedigera nt. aktualnej
sytuacji w ochronie zdrowia,
w której wzięli udział prócz Dele−
gatów m.in. przybyli na obrady po−
słowie Marek Rząsa i Mieczysław
Kasprzycki oraz Naczelny Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
dr Jolanta Orłowska−Heitzman.
***
Obrady otworzyli dwaj prze−
wodniczący Komitetu Organiza−
cyjnego Zjazdu dr Jacek Tętnow−
ski – sekretarz ORL i dr Marek
Zasadny, wiceprezes ORL i pełno−
mocnik Izby w Przemyślu, gospo−
darz Zjazdu, któremu delegaci po−
wierzyli przewodnictwo obrad.
Jako wiceprzewodniczący w skład
Prezydium Zjazdu zostali wybra−
ni dr Andrzej Pyrlich i dr Dariusz
Kościelniak, sekretarzami zaś dr
dr Barbara Woś, Ewa Kopytko
i Bartłomiej Guzik. Zebrani chwilą
milczenia wyrazili współczucie
delegatowi z Krosna dr Marcino−
wi Tatrzańskiemu, któremu wła−
śnie zmarła córeczka i część leka−
rzy ze względu na udział w jej po−
grzebie nie wzięła udziału w Zjeź−
dzie.
Pomijam w relacji powołane
Komisje (Mandatową, Regulami−
nową), jako że nie uzyskały for−
malnego statusu, działała jedynie
Komisja Uchwał i Wniosków pod
przewodnictwem dr. Lecha Kuchar−
skiego, wykonująca swój mandat
przez całą kadencję.
W wystąpieniu sprawozdaw−
czo−programowym prezes A. Ma−
tyja zwrócił uwagę na panujący
w kraju chaos legislacyjny oraz

pomijanie w zarządzeniach opinii środowiska lekarskiego. Skut−
kiem tak prowadzonych reform jest zniszczenie pediatrii i inter−
ny, a skandalem zwolnienie ze stanowiska dyrektora Szpitala
w Skierniewicach za przyjmowanie do szpitala zbyt wielu ma−
łych pacjentów. Sukcesem krakowskiej Izby jest wygranie pro−
cesu z Ministerstwem Zdrowia o pokrywanie kosztów zadań prze−
jętych od administracji państwowej za 2008 rok. To znaczący
precedens wobec postępującego procesu fiskalizacji systemu or−
ganizacyjnego ochrony zdrowia w niebezpiecznym dla pacjen−
tów wymiarze. Niektóre pomysły – jak obowiązek prowadzenia
rejestru praktyk wyłącznie w formie elektronicznej – wskazują na
tryumfalny pochód biurokracji.
Prezes przedstawił także pokrótce działania związane z pla−
nowanym remontem siedziby przy ul. Krupniczej, któremu na
przeszkodzie stoją trudności z wykwaterowaniem tzw. kwate−
runkowych lokatorów. Niemniej urządzona już sala konferencyj−
na na 110 osob procentuje, Ośrodek Kształcenia Izby mnoży inicja−
tywy szkoleniowe i jest otwarty na propozycje środowiska.
Na koniec prezes przestawił stan przygotowań do VIII Świa−
towego Kongresu Polonii Medycznej, wyrażając przy okazji ubo−
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lewanie, iż członkostwa w Komi−
tecie Honorowym nie przyjęli Mi−
nister Zdrowia Bartosz Arłukowicz
i Marszałek Senatu Ewa Kopacz –
i że nie udało się pozyskać wspar−
cia finansowego na Kongres od
wielu potencjalnych sponsorów.
Częścią programu Kongresu będą
uroczystości 120−lecia Izby Lekar−
skiej w Krakowie, z udziałem
przedstawicieli izb lekarskich
z całego kraju – ale o tym napisze−
my szerzej w relacji z Kongresu
planowanego na dni 23−26 maja
2013 roku.
W dalszej kolejności, krótkie
sprawozdanie złożyła zebranym
dr Ewa Mikosza−Januszewicz,
Okręgowy Rzecznik Odpowie−
dzialności Zawodowej. Zwróciła
ona uwagę na rosnącą ilość spraw
kierowanych do Rzecznika (który
przeprowadził ok. 700 przesłuchań
w 2012 roku). Już teraz na 1 rzecz−
nika przypada 14 spraw rocznie.
Rosną żądania wobec lekarzy, nie−
którzy z pacjentów posiłkują się
profesjonalną pomocą prawną.
Także w odczytanym „Sprawozda−
niu” Okręgowego Sądu Lekarskie−
go zwrócono uwagę na rosnącą ilość
spraw trafiających do Sądu (w 2012
roku odbyło się aż 60 sesji).
Komentując te informacje Na−
czelny Rzecznik Odpowiedzialno−

ści Zawodowej dr J. Orłowska−Heitzman poinformowała, że
w 2012 roku odbyło się ponad 4800 spraw przed NROZ. Coraz
wyraziściej zderzają się dwa systemy sądownictwa: profesjonal−
ne, powszechne z korporacyjnym. Skrócenie terminu oczekiwa−
nia na rozprawę sądową, bo zakończeniu postępowania przez
rzeczników, to jeden z głównych problemów kończącej się ka−
dencji.
Istotną częścią obrad było przedstawienie przez Skarbnika,
dr Annę Maciąg, „Sprawozdania finansowego” za 2012 rok oraz
projektu budżetu na rok 2013. Oba dokumenty mają charakter
nieformalny, zostaną bowiem poddane decyzjom na Nadzwy−
czajnym XXXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy – w dniu 25 maja
2013 w sobotę (planowanym dla oszczędności wynajmu sali itp.,
pod koniec Kongresu Polonii Medycznej). Oba dokumenty znaj−
dują się na stronach internetowych Izby. Generalnie przychody
wyniosły 7,5 mln zł, wydatki niespełna 7 mln, zysk 542 tys. zł.
Ściągalność składek przekroczyła 86 procent.
Ocenę gospodarki finansowej Izby przedstawił w Sprawoz−
daniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej dr Jerzy Pasadyn. Pod−
kreślił w nim m.in. oszczędności komisji problemowych i dele−
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gatur, zalety uporządkowania systemów płacowe−
go Biura oraz sprawne funkcjonowanie syste−
mów pomocy socjalnej oraz ściągalności skła−
dek. Wytknął wysokie koszty obsługi prawnej,
niemniej zapowiedział przedstawienie na Nad−
zwyczajnym Zjeździe wniosku o udzielenie ORL
absolutorium.
Przy okazji, jako wielokrotny przewodniczą−
cy Komisji Mandatowej, doktor Pasadyn wyraził
głęboki smutek wobec faktu niemożliwości for−
malnego odbycia Zjazdu z braku quorum.
Pierwszym tematem dyskusji, znanym już
z poprzedniego Zjazdu, był pomysł dr. Jerzego
Michalewskiego, powołania w Biurze OIL stano−
wiska pracownika socjalnego dla wzmożenia
opieki nad emerytami i rencistami. Dr Michalew−
ski zarzucił Izbie brak wiedzy o sytuacji mate−
rialnej emerytów. Polemizowali prof. Matyja, sta−
jąc na stanowisku, iż właściwsze mu się wydaje
wydatkowanie pieniędzy wprost na pomoc eme−
rytom, niż na stanowienie etatu oraz dr Kazimierz
Kłodziński, stojący na stanowisku, że rozeznanie
w sytuacji materialnej emerytów jest właściwe.
Podkreślił też wszczęcie rozmów przez Komisję
Emerytów i Rencistów NRL z Ministerstwem
Zdrowia na temat systemu wystawiania recept pro
auctore i pro familia przez lekarzy seniorów, któ−
ry zostanie przez resort zmodyfikowany. Proble−
mu „pracownika socjalnego” oczywiście nie roz−
strzygnięto ze względu na brak prawomocności
Zjazdu.
Szersze tło dyskusji nadał dr Jerzy Friediger,
który pokusił się o ocenę aktualnej sytuacji
w ochronie zdrowia. A zaczął ją od cytatu z wy−
wiadu „Gazety Lekarskiej” z Leszkiem Balcero−
wiczem, w którym b. wicepremier cynicznie przy−
znał, że plan przeznaczenia 11% składki na zdro−
wie był wyłącznie chwytem propagandowym.
Dr J. Friediger ubolewał nad ustawicznymi zmia−
nami w projektach reformy ochrony zdrowia,
uwypuklił kolizję obniżania kosztów leczenia
przez NFZ, z zasadami deontologii lekarskiej.
Niedostatek lekarzy, fatalny system ich kształce−
nia, brak polityki systemowej w tym zakresie, bez
danych epidemiologicznych, decyzje „z sufitu” –
oto w skrócie obraz aktualnej sytuacji.

Na dodatkowe mankamenty wskazał też prof.
A. Matyja. Bezsens dwóch systemów finansowa−
nia zdrowia (odrębny dla SOR−ów), nakładanie
monstrualnych kar na lekarzy, wielostronicowe
certyfikaty pochłaniające czas, biurokratyczna
terminologia (zamiast lekarza, świadczeniodaw−
ca itp.), odsuwanie lekarzy od procesów decyzyj−
nych.
Krótko, ale dosadnie o formalnym usytuowa−
niu ratownictwa wypowiedziała się dr Małgorza−
ta Popławska, krytykując skutki likwidacji cen−
trali NFZ, których efektem będzie woluntaryzm
regionów w ustalaniu standardów ratownictwa.
A korzystając z obecności posłów nieomal ich zo−
bowiązała do natychmiastowego uporządkowania
przez resort prawomocnych od lat 50. zasad wy−
stawiania świadectw zgonu.
Nawiązując do bezsensownej biurokracji
dr Radosław Czosnowski stwierdził, że w resor−
cie nie ma żadnej koncepcji zorganizowania opie−
ki paliatywnej. Np. zawarte w świadectwach ISO
instrukcje, typu „umyć ręce” po każdej czynno−
ści, przy obsłudze 20 pacjentów, pochłonęłyby
3 godziny czasu pielęgniarki.
Inne perypetie z systemem opieki zdrowotnej,
na przykładzie leczenia własnej córki poza miej−
scem zamieszkania, przedstawił dr W. Dzik (man−
dat 50). Żeby chorować stwierdził, „trzeba mieć
zdrowie, znajomości i pieniądze”.
Szczególnie dramatycznie zabrzmiał w dys−
kusji głos dr Anny Brzezińskiej−Kwaśniewskiej,
pediatry z Poradni na os. Piastów. Kiedy w przy−
chodni dochodzi do sytuacji, że zamiast 3 leka−
rzy jest jeden, a na korytarzu czeka 120 dzieci
z matkami, to naprawdę ich leczenie przekracza
ludzkie możliwości. Rekordem Pani Doktor była
setka (!) Do tej sytuacji wrócimy odrębnym tek−
stem.
Przybyli posłowie nie ukrywali swojej nie−
kompetencji, obaj reprezentowali inne komisje
sejmowe i inne zawody. Niemniej należą się im
podziękowania za obecność, a trudno nie wytknąć
przy okazji nieobecności przedstawicielom
Wojewody, Samorządu Podkarpackiego czy NFZ
w Rzeszowie. Raz na 4 lata Zjazd Lekarzy i niko−
go nie ma!
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Zabierając głos poseł Marek Rząsa, z zawodu
nauczyciel, wytknął obecnym fakt, iż ministrami
zdrowia byli zazwyczaj lekarze, więc część za−
strzeżeń należy kierować pod własnym adresem.
Podobnie, jego zdaniem, obciążenie jednego le−
karza zbyt znaczną ilością pacjentów, jest rezul−
tatem nieuzasadnionej nieobecności drugiego le−
karza. Natomiast poseł Mieczysław Kasprzycki
wyraził ubolewanie zmiennością przepisów w
warunkach permanentnego niedoboru środków
finansowych – i na tym się skończyło, choć wła−
ściwą puentę dyskusji postawiła doktor Bożena
Jarosławska, wygłaszając z trybuny zjazdowej
jedno zdanie: „Nie da się w stu litrach wody zro−
bić rosołu z jednej kury!”.

***
Zamykając obrady dr Marek Zasadny podzię−
kował delegatom przybyłym do Przemyśla na
Zjazd. Po obiedzie, około 14.00, hotel „Groma−
dy” – gdzie po raz drugi w historii samorządu
odbywał się Zjazd – opustoszał.
Decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia
24 kwietnia br. XXXI Nadzwyczajny Zjazd Le−
karzy OIL w Krakowie, ograniczony do spraw
budżetowych, odbędzie się 25 maja (w sobotę),
w Krakowie, w Centrum Kongresowym Wydz.
Lekarskiego UJ. Wnioski merytoryczne, przed−
łożone przez Delegatów do Zjazdu, rozpatrzy
Okręgowa Rada Lekarska.
Stefan Cieply

ORL
Z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej

Po Zjeździe
i przed Zjazdem
24 kwietnia 2013 roku odbyło się kolejne
posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Kra−
kowie. Jego głównym tematem było omówie−
nie XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy (mają−
cego miejsce 5−6 kwietnia w Przemyślu), który
z braku quorum nie zyskał rangi prawomocno−
ści oraz przedstawienie projektów uchwał,
stanowisk i apeli złożonych do Komisji Uchwał
i Wniosków. Przedyskutowano także projekt
uchwały o zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu
OIL w Krakowie w okresie Światowego Kon−
gresu Lekarzy (dla zmniejszenia kosztów zwią−
zanych z wynajmem sali).
Na wstępie obrad prezes ORL w Krakowie
Andrzej Matyja przedstawił tematykę posiedze−
nia Konwentu prezesów Okręgowych Rad Le−
karskich, rzeczników odpowiedzialności zawo−
dowej i sędziów lekarskich, który odbył się
w weekend poprzedzający posiedzenie ORL.

Prezes podkreślił, że udział krakowskiej OIL
w Konwencie nie był satysfakcjonujący, gdyż
po raz kolejny zabrakło na nim przewodniczą−
cego Sądu Lekarskiego w Krakowie, bądź choć−
by jego przedstawiciela. Sytuacja jest o tyle nie−
zręczna, że Sąd Lekarski nie był również re−
prezentowany na XXX Okręgowym Zjeździe
Lekarzy w Przemyślu, a ORL nie ma wpływu
decyzyjnego na jego działania, gdyż jest to nie−
zależny organ. Prezes zaproponował wystoso−
wanie do Sędziów Lekarskich pisma upomina−
jącego, gdyż ich postępowanie przekłada się
bezpośrednio na ocenę działań OIL w Krako−
wie.
Konwent porównał stopień zaawansowania
przygotowań do wyborów w poszczególnych
izbach lekarskich oraz przedyskutował związa−
ne z tym trudności i komplikacje (m.in. niebez−
pieczeństwo manipulacji głosami).
Omówiono także proces przywracania
lekarzy do zawodu po pięcioletniej przerwie
w pracy (w różnych grupach, m.in. po studiach,
stażu, specjalizacji itd). Okazuje się, że w po−
szczególnych regionach Polski wygląda to ina−
czej, dlatego Izba Łódzka wyszła z projektem
zunifikowanego postępowania w takich przy−
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padkach. Jeszcze innym tematem Konwentu,
była akcja zwrócona przeciwko środowisku
lekarskiemu, a polegająca na wnioskowaniu
poszczególnych Urzędów Skarbowych do NFZ
o udostępnienie wszystkich recept refundowa−
nych z ubiegłego roku. Jak się okazuje, Urząd
Skarbowy posiada takie kompetencje (analo−
gicznie do urzędów prokuratorskich). Ma to na
celu głównie kontrolę wykorzystywania przez
lekarzy kas fiskalnych.
Poruszono również temat organizowanego
przez OIL w Krakowie Kongresu Polonii Me−
dycznej.
W dalszym toku obrad ORL prezes Matyja
omówił nieudany, a nawet – jak twierdzą praw−
nicy – niemający miejsca XXX Okręgowy
Zjazd Lekarzy w Przemyślu. Jak wiadomo, do
niezbędnego quorum zabrakło kilkunastu dele−
gatów. Trudno jednak mówić wyłącznie o „spo−
tkaniu lekarzy” w Przemyślu. Jednak był to
zjazd, tyle, że nieprawomocny, z udziałem prze−
szło 150 lekarzy. Prezes podkreślił, że nie moż−
na przemilczeć nieobecności 9 delegatów,
którzy nie uczestniczyli w żadnym zjeździe tej
kadencji. Ich nazwiska wymieniamy na załą−
czonej liście – bez komentarza.
Natomiast podkreślić trzeba, w porównaniu
z wcześniejszymi zjazdami, zupełnie niezłą fre−
kwencję delegatów z Krakowa.
Następnie omówiono złożone w Przemyślu
do Komisji Uchwał i Wniosków projekty
uchwał, stanowisk i apeli, m.in. w sprawie pro−
pozycji zmian dotyczących zniesienia składek
od lekarzy powyżej 70. roku życia. Uchwałę
przyjęto jednogłośnie podobnie jak propozycję
abolicji w kwestii zalegających ze składkami
lekarzy powyżej 70. roku życia. Kolejne apele
dotyczyły możliwości wyboru przez lekarza
dokumentacji medycznej w formie papierowej
lub elektronicznej (MZ chce narzucić obowią−
zek tej drugiej także lekarzom emerytom).
Ważną potrzebą należącą do Izby jest aktywiza−
cja członków Izby Lekarskiej do dokonywania
bieżących zmian adresowych i dot. tytułów na−
ukowych w rejestrze praktyk lekarskich. Potrzeb−
na jest też nowelizacja uchwały dotyczącej kon−
kursów na stanowiska kierownicze (przygotowy−
wana na XXXI Nadzwyczajny Zjazd Lekarzy).

Omówiono stanowisko ORL w sprawie
przypisywania lekarzom zbiorowej odpowie−
dzialności, za incydentalne wydarzenia.
Dyskusję wywołał projekt uchwały obligują−
cej nieobecnych na wyjazdowych Okręgowych
Zjazdach Lekarskich delegatów, którzy nie
przedłożyli na czas usprawiedliwienia nieobec−
ności, do zwrotu kosztów zakwaterowania i
transportu. Pojawił się też odrzucony przed laty
pomysł apelu o zmianę ustawy o zawodzie le−
karza i lekarza dentysty, polegający na uznaniu
lekarzy podczas wykonywania pracy za funk−
cjonariuszy publicznych. Obecnie lekarz pra−
cujący np. w prywatnej praktyce, zaatakowany
przez agresywnego pacjenta, może jedynie
wnieść prywatny akt oskarżenia. Apel ten
zostanie skierowany do Komisji Zdrowia przy
Sejmie i Senacie oraz do NRL.
W dalszym toku obrad podjęto decyzję
o zwołaniu XXXI Nadzwyczajnego Okręgowe−
go Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie, na dzień
25 maja 2013 roku (sobota). Zjazd ma doty−
czyć wyłącznie spraw budżetowych, dla któ−
rych musi być zwołany.
Jednym z ostatnich punktów obrad było wy−
stąpienie dr. Leszka Badacza w sprawie rekla−
mowania się gabinetów stomatologicznych.
Mnożące się, niezgodne z przepisami tablice re−
klamujące prywatne gabinety, a także plaga
ogłoszeń na portalach typu groupon nie pozo−
stawiają wyboru – Izby Lekarskie muszą pod−
dać je weryfikacji. O ile w przypadku stomato−
logów prywatnych, firmujących swoje gabine−
ty własnym nazwiskiem, sprawa nie jest zbyt
skomplikowana, to w przypadku firm (nazywa−
jących siebie nierzadko i niezgodnie z prawem
„klinikami”), zakładanych przez osoby nie bę−
dące lekarzami, kontrola jest trudniejsza, choć
nie niemożliwa. Jak podkreślił prezes Andrzej
Matyja, trudnej walki z firmami reklamujący−
mi się w internetowych portalach, podjął się
w kontakcie z Urzędem Wojewody dr Dariusz
Kościelniak, zresztą z dobrymi rezultatami.
Sprawy bieżące związane z organizacją
Kongresu Polonii Medycznej oraz XXXI
Nadzwyczajnego Zjazdu były ostatnim punktem
obrad.
Kamila Śnieżek
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47 Dziasek Joanna Barbara
48 Dzierwa Magdalena Anna
•
58 Furga³ Mariusz Robert
85 Helon Henryk
•
102Jedynak-W¹sowicz Urszula Z.
103Job Mateusz Tomasz
•
124Ko³odziejski Lech
144Krêpa Grzegorz Robert
•
154Kulig Wincenty Jan
•
178Marcinek Paulina Maria
•
180Marsza³ Piotr
189Mie¿yñski Robert
•
193Mirocka Joanna Maria
198Niedermaier Ludwika M.
•
219Pawluœ Anetta Jolanta
•
223Pieculewicz Monika Agnieszka •
226Piskorz Tomasz Marek
•

u

240Rajska Ewa Joanna
247Rudel Bogus³aw Marcin
•
251Sasin Wies³aw W³adys³aw
255Sêdziwy Ewa
•
264Solecki Krzysztof Adam
265Sorysz Tomasz Antoni
274Stobiecki Marcin Roman
•
275Stolarski Jaros³aw
•
274Stobiecki Marcin Roman
•
275Stolarski Jaros³aw
•
283Szpakowicz Jerzy Romuald
295Topa Jacek Józef
•
298Tusiewicz Katarzyna Mi³os³awa•
305Weryñski Piotr Tomasz
311Wiœniowska Jolanta Maria •
323Young Cory Simon
•
327Zarychta Jacek Józef

2.04.2013

31.03.2012

2.04.2011

6.03.2010

nazwisko i imiê

5.12.2009

nr mandatu

2.04.2013

31.03.2012

2.04.2011

6.03.2010

nazwisko i imiê

5.12.2009

nr mandatu

Przedstawiamy listê lekarzy-delegatów którzy nie byli na ¿adnym zjeŸdzie b¹dŸ byli tylko raz na zjazdach w VI
kadencji samorz¹du.
• – oznacza obecnoœæ
u – oznacza nieobecnoœæ – usprawiedliwion¹
kolorem czerwonym wyró¿niliœmy nazwiska lekarzy, którzy nie brali udzia³u w ¿adnym ZjeŸdzie

•
u

UCHWAŁY I STANOWISKA
Uchwała nr 121 /ORL /VI/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie propozycji zmiany uchwały Na−
czelnej Rady Lekarskiej Nr 8/08/V
Na podstawie art. 25 pkt 3 w zw. z art. 39 ust.
1 pkt 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr
219, poz. 1708) uchwala się co następuje:
Uznając, iż na gruncie obowiązującej uchwa−
ły w sprawie wysokości składki członkowskiej
brak jest wystarczających mechanizmów pozwa−
lających na elastyczniejszą realizację przez okrę−
gowe rady lekarskie zadań związanych z egze−
kucją obowiązków składkowych, a w szczegól−
ności na adekwatne reagowanie w przypadkach

indywidualnych sytuacji losowych, w jakich zna−
leźli się członkowie samorządu; uznając jedno−
cześnie za sprawiedliwe środowiskowo zminima−
lizowanie obciążeń finansowych ciążących na
Kolegach Lekarzach Seniorach:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie wnosi
o zmianę uchwały Uchwała nr 8/08/V Naczelnej
Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w spra−
wie wysokości składki członkowskiej poprzez
przyjęcie treści określonej w załączniku do niniej−
szej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja
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UCHWAŁY I STANOWISKA
Uchwała Nr 122 /ORL/VI/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Okrę−
gowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Le−
karskiej w Krakowie.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U.
z dnia 22 grudnia 2009 r. Nr 219, poz. 1708)
uchwala się co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie zwo−
łuje na dzień 25.05.2013 Nadzwyczajny Okręgo−
wy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie, ustalając jednocześnie na miejsce
jego obrad Miasto Kraków.
2. Przedmiotem Zjazdu, o którym mowa w ust.
1 będzie:
a) przedstawienie sprawozdań: Okręgowej
Rady Lekarskiej, Okręgowego Rzecznika Odpo−
wiedzialności Zawodowej, Okręgowego Sądu Le−
karskiego oraz Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
b) przedstawienie wykonania budżetu OIL
w Krakowie za rok 2012 oraz preliminarza bu−
dżetowego na rok 2013;
c) dyskusja nad sprawozdaniami i budżetem;
d) przyjęcie obowiązkowych uchwał finan−
sowych;
e) przyjęcie uchwały akceptującej uchwałę
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie nr 125/
ORLVI//2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie pokrywania przez uczestników kosztów
organizacji posiedzeń, konferencji, sympozjów
w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności.
f) uchylenie uchwały Nr 5/Zjazd/2012 XXIX
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby
Lekarskiej w Krakowie z dnia 31 marca 2012 roku
w sprawie zasad przeprowadzania konkursów na
stanowiska kierownicze.
§2
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 123 /ORL/VI/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie powołania Komitetu Organiza−
cyjnego Nadzwyczajnego XXXI Okręgowego
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o izbach
lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach le−
karskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się
co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie powo−
łuje Komitet Organizacyjny XXXI Nadzwyczaj−
nego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie, który odbędzie się
25 maja 2013 r. w składzie:
Przewodniczący: dr Jacek Tętnowski
Członkowie:
dr Irena Gawrońska
dr Antoni Jakubowicz
dr Marek Zasadny
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Uchwała Nr 124 /ORL/VI/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia programu Nadzwy−
czajnego XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy
OIL w Krakowie
Na podstawie art. 25 ust.3 ustawy o izbach
lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach le−
karskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) uchwala się
co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie przyj−
muje program Nadzwyczajnego XXXI Okręgo−
wego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie i reko−
menduje przesłanie go Delegatom w materiałach
Zjazdowych.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja
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Uchwała Nr 125 /ORL/VI/2013
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie pokrywania przez uczestników
kosztów organizacji posiedzeń, konferencji,
sympozjów w przypadku nieusprawiedliwio−
nej nieobecności.
Na podstawie art. 25 pkt. 10 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U.
Nr 219 poz. 1708) uchwala się co następuje:
§1
1. Okręgowe zjazdy, posiedzenia innych
organów Izby, konferencje, sympozja i inne im−
prezy okolicznościowe, dla których OIL w Kra−
kowie jest organizatorem lub w których uczest−
niczą jej przedstawiciele podlegają uwzględnie−
niu w preliminarzu budżetowym.
2. Uczestnictwo członków organów izby
w zjazdach oraz odpowiednio w posiedzeniach in−
nych jej organów jest obowiązkowe. Nieuspra−
wiedliwione, w zakreślonym każdorazowo termi−
nie, niestawiennictwo skutkować będzie obciąże−
niem zobowiązanego częścią kosztów poniesio−
nych w związku z organizacją zjazdu lub posie−
dzenia.
3. Uczestnictwo przedstawicieli izby w impre−
zach innych niż określone w ust. 2 odbywa się na
podstawie osobistego zgłoszenia uczestnictwa do−
konanego na formularzu zawierającym m.in. zo−
bowiązanie, iż uczestnik, w razie braku zawiado−
mienia organu OIL w odpowiednim czasie o nie−
obecności w imprezie, pokryje koszty, które OIL
musiała ponieść mimo jego nieobecności. Termin,
do którego można zrezygnować z uczestnictwa,
bez ponoszenia z tego tytułu kosztów, określa się
każdorazowo.
4. W przypadku wydarzeń losowych, z powo−
du których niemożliwym było zachowanie termi−
nu zgłoszenia nieobecności, członek organu lub
uczestnik winien bezzwłocznie przedstawić Pre−
zydium wyjaśnienie i ewentualne dokumenty po−
twierdzające niemożliwość uczestnictwa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Stanowisko nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie protestu wobec przypisywania
lekarzom zbiorczej odpowiedzialności
W związku z ostatnimi doniesieniami medial−
nymi o dramatycznych przypadkach odmowy
udzielenia pomocy medycznej dzieciom oraz wy−
głaszanymi w tym względzie opiniami osób peł−
niących funkcje publiczne, Okręgowa Rada Le−
karska w Krakowie uchwala, co następuje:
1. ORL w Krakowie w Krakowie wyraża sta−
nowczy protest wobec przypadków przypisywa−
nia lekarzom zbiorowej odpowiedzialności za za−
niedbania konkretnych osób. Oskarżenia formu−
łowane wobec całego środowiska lekarskiego są
tym bardziej niesprawiedliwe, że w chwili obec−
nej nie zostały nawet zakończone postępowania,
których celem jest ustalenie okoliczności i osób
winnych tych zaniedbań.
2. ORL w Krakowie w Krakowie zmuszona
jest przypomnieć, że – obok błędów popełnianych
przez ludzi – głównym źródłem dramatycznych
sytuacji związanych z ograniczeniem dostępu do
świadczeń zdrowotnych pozostaje nierozwiąza−
ny po dziś dzień problem znacznego niedofinan−
sowania opieki zdrowotnej. Ciągłe obniżanie na−
kładów na opiekę doraźną przy stale rosnących
wymaganiach Narodowego Funduszu Zdrowia
sprawiają, że od pewnego już czasu obserwuje−
my stały deficyt dobrze przygotowanych i wy−
szkolonych pracowników medycznych, zdolnych
do prawidłowego zabezpieczenia tej opieki.
Oszczędności, jakie od dłuższego już czasu czy−
nione są w szeroko pojętej opiece zdrowotnej,
poprzez zaniżanie kosztów tych świadczeń i za−
niżanie ich wyceny, będę prowadzić do zwięk−
szenia niebezpieczeństwa takich zdarzeń w przy−
szłości.
3. W związku z powyższym ORL w Krako−
wie apeluje do wszystkich organów władzy i osób
piastujących funkcje odpowiedzialne za należytą
organizację i finansowanie opieki zdrowotnej
w Polsce o wprowadzenie koniecznych zmian
organizacyjnych i realną wycenę tych świadczeń
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w taki sposób, aby można było pacjentom zapew−
nić należną im rzeczywistą opiekę, sprawowaną
przez wystarczającą liczbę wykwalifikowanych
lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Stanowisko 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 roku
w sprawie procedury wyboru kandydatów
na stanowiska kierownicze w podmiotach lecz−
niczych nie będących przedsiębiorcami – nada−
nego nowym rozporządzeniem Ministra Zdro−
wia z dnia 6 lutego 2012 r.
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie, oce−
niając negatywnie nowy model procedury wybo−
ru kandydatów na stanowiska kierownicze w pod−
miotach leczniczych nie będących przedsiębior−
cami – nadanego nowym rozporządzeniem Mini−
stra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie
sposobu przeprowadzania konkursu wzywa Mi−
nistra Zdrowia do pilnej nowelizacji rozporządze−
nia w zakresie: prawidłowego ustalenia składów
komisji konkursowych gwarantujących w szcze−
gólności optymalny wybór osób na stanowisko
ordynatora tak pod względem merytorycznym jak
i zapewniających pełne zaspokojenie praw pacjen−
ta oraz ustalenia zasad finansowania działalności
komisji, w szczególności jednoznacznego okre−
ślenia podmiotu zobowiązanego do pokrycia kosz−
tów delegacji członków komisji konkursowej.
Wyeliminowanie ze składu komisji konkur−
sowej konsultanta wojewódzkiego oraz przedsta−
wiciela specjalistycznego towarzystwa naukowe−
go przy równoczesnym wprowadzeniu możliwo−
ści obsadzenia aż sześciu członków komisji jako
przedstawicieli kierownika podmiotu lecznicze−
go i dodatkowo przedstawiciela podmiotu two−
rzącego nie stanowi właściwej gwarancji mery−
torycznej oceny kandydata pod kątem przygoto−
wania i doświadczenia zawodowego oraz osią−
gnięć w dziedzinie medycyny. Nowa struktura

komisji konkursowych stwarza realne zagrożenia
zarówno w przedmiocie upolitycznienia stano−
wisk objętych konkursem jak również zmargina−
lizowania przy ocenie kandydata, kryteriów me−
rytorycznych i etycznych na korzyść kryteriów
bliżej nieokreślonych. Brak uregulowań sprawy
dotyczącej rozliczania kosztów związanych
z udziałem w Komisji Konkursowej powoduje
konflikty i próbę przerzucenia kosztów na uczest−
ników postępowania. XXX Okręgowy Zjazd Le−
karzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej o zin−
tensyfikowanie działań celem zmiany rozporzą−
dzenia zgodnej z postulatami samorządu.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Apel nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad prowadzenia dokumenta−
cji medycznej.
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apelu−
je do Komisji Zdrowia Senatu i Sejmu, Ministra
Zdrowia, Rzecznika Praw Obywatelskich, Mini−
stra Administracji i Cyfryzacji i innych właści−
wych władz publicznych o podjęcie działań ce−
lem zmiany ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa−
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta poprzez wska−
zanie, iż dopuszczalne jest bezterminowo prowa−
dzenie przez lekarza dokumentacji medycznej
w formie papierowej lub elektronicznej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do−
puszczalne jest prowadzenie dokumentacji me−
dycznej w formie papierowej lub elektronicznej
jedynie do dnia 31 lipca 2014 roku.
Konieczność wdrożenia dokumentacji elektro−
nicznej może w szczególności znacząco wpłynąć
– ze względów technicznych jak i kosztowych –
na możliwość wykonywanie zawodu przez niektóre
grupy lekarzy. Szczególnie dotyczyć to może
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lekarzy seniorów, dyskryminując możliwość
uczestniczenia przez nich w życiu zawodowym.
Dopuszczalność prowadzenia dokumentacji w
formach alternatywnych tworzy o wiele korzyst−
niejsze warunki dla elastycznego dostosowania
działań m.in. do skali udzielanych przez lekarza
świadczeń.
Nie znajdujemy racji, która warunkowałaby
konieczność „ubezwłasnowolnienie” działalności
lekarskiej ww. zakresie zawężając możliwość pro−
wadzenia dokumentacji medycznej tylko i wyłącz−
nie do formy elektronicznej.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Tak zdefiniowany przedmiot zamówienia na−
rzuca publicznemu płatnikowi konieczność sta−
rania się o pozyskanie do współpracy przede
wszystkim lekarzy legitymujących się możliwie
dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami.
Wszystko to winno znaleźć odzwierciedlenie
w kryteriach oceny ofert, na co również zwróciła
uwagę Naczelna Rada Lekarska w swoim Apelu
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie leczenia spe−
cjalistycznego.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Apel nr 2
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Apel nr 3
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

do Konsultantów Krajowych w dziedzinach
stomatologicznych
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apelu−
je do Konsultantów Krajowych w dziedzinach sto−
matologicznych o korzystanie ze statusu i upraw−
nień osób opiniujących kluczowe dokumenty re−
gulujące postępowania konkursowe NFZ, o któ−
rych mowa w art. 146 ust. 2 ustawy o świadcze−
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ−
ków publicznych. ORL w szczególności zwraca
uwagę na brak w kryteriach oceny ofert należyte−
go wyważenia poszczególnych kryteriów.
Brzmienie tych kryteriów oceny ofert, ustalone
w zarządzeniach z 2011 r., zupełnie pomija do−
świadczenie wieloletniej praktyki lekarza denty−
sty i posiadane stopnie specjalizacyjne. Najdobit−
niej widać to na przykładzie punktacji w zakre−
sach leczenia ogólnostomatologicznego oraz le−
czenia dzieci i młodzieży.
ORL wyraża przekonanie, że rolą lekarza den−
tysty „pierwszego kontaktu” jest przede wszyst−
kim zaplanowanie kompleksowego leczenia obej−
mującego zabiegi z różnych dziedzin. Planowa−
nie to winno być dokonane z uwzględnieniem
wielu czynników, w tym oceny motywacji pacjen−
ta i kwestii ekonomiki leczenia.

do Konsultantów Krajowych w dziedzinach
medycznych
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apelu−
je do Konsultantów Krajowych w dziedzinach me−
dycznych o korzystanie ze statusu i uprawnień
osób opiniujących kluczowe dokumenty regulu−
jące postępowania konkursowe NFZ, o których
mowa w art. 146 ust. 2 ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków pu−
blicznych. ORL w szczególności zwraca uwagę
na brak w kryteriach oceny ofert należytego wy−
ważenia poszczególnych kryteriów. Brzmienie
tych kryteriów oceny ofert, ustalone w zarządze−
niach z 2011 r., zupełnie pomija doświadczenie
wieloletniej praktyki lekarza i posiadane stopnie
specjalizacyjne.
ORL wyraża przekonanie, że rolą lekarza jest
przede wszystkim zaplanowanie kompleksowego
leczenia. Planowanie to winno być dokonane
z uwzględnieniem wielu czynników, w tym oceny
motywacji pacjenta i kwestii ekonomiki leczenia.
Tak zdefiniowany przedmiot zamówienia na−
rzuca publicznemu płatnikowi konieczność sta−
rania się o pozyskanie do współpracy przede
wszystkim lekarzy legitymujących się możliwie
dużym doświadczeniem w pracy z pacjentami.
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Wszystko to winno znaleźć odzwierciedlenie
w kryteriach oceny ofert, na co również zwróciła
uwagę Naczelna Rada Lekarska w swoim Apelu
z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie leczenia spe−
cjalistycznego.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Apel nr 4
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
z dnia 24 kwietnia 2013 r.
w sprawie umorzenia składki członkow−
skiej.
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie apelu−
je do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie
uchwały umarzającej zaległe składki członkow−

skie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy
w dniu wejścia w życie stosownej uchwały aboli−
cyjnej będą, mieli ukończone 70 lat życia.
Takie działanie o charakterze generalnym uza−
sadnione jest w szczególności nieproporcjonal−
nym nakładem pracy i kosztów, jakie w toku eg−
zekwowania obowiązku składkowego ponosi
okręgowa rada w stosunku do osiąganych poten−
cjalnych korzyści.
Zwolenie takie wydaje się również sprawie−
dliwe, samorząd winien bowiem dążyć do obni−
żania zobowiązań finansowych ciążących na na−
szych Koleżankach i Kolegach Seniorach znaj−
dujących się nierzadko w bardzo trudnych warun−
kach materialnych czy zdrowotnych.
Sekretarz
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

DYLEMATY SŁUŻBY ZDROWIA

Lekarz wieczorow¹ por¹
Wyjątkowy charakter miało posiedzenie Ko−
misji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej
Rady m. Krakowa, która obradowała 15 kwietnia
br. w sali im. Wyspiańskiego krakowskiego ma−
gistratu. Inicjatorem i moderatorem konferencji
był przewodniczący Komisji, a zarazem wicepre−
zes Okręgowej Rady Lekarskiej, dr Jerzy Friedi−
ger.
Tematem wiodącym był stan „zabezpieczenia
mieszkańców Krakowa w przypadkach nagłych
zachorowań”, co stało się pretekstem do pogłę−
bionej refleksji nad stanem polskiej (a zatem
i krakowskiej czy małopolskiej) medycyny ratun−
kowej.
Istnieje w Polsce, w miarę spójny system rea−
gowania na wypadki czy nagłe zachorowania.
Działa, lepiej lub gorzej, świąteczna i nocna opie−
ka lekarska, ratownictwo medyczne, funkcjonują
Szpitalne Oddziały Ratunkowe. Ostatnimi czasy
zdarzyło się jednak w kraju kilka kompromitują−
cych wpadek... – I tu mam pewną osobistą reflek−

sję – zauważył już na wstępie dr Friediger. – „Od−
noszę wrażenie, choć nie poparte głębszymi ba−
daniami, że jeśli placówka medyczna ma na celu
przede wszystkim leczenie, pozostaje pod kon−
trolą lekarzy, a zyski jakie przynosi są dobrem
dodanym do naszej pracy – to taka placówka dzia−
ła całkiem inaczej niż ta, w której sprawą nad−
rzędną jest efektywność ekonomiczna, czyli po
prostu maksymalizacja zysku!”
W spotkaniu wzięło udział liczne grono wy−
bitnych praktyków i naukowców, a specjalne
wystąpienia przygotowali m.in. przewodnicząca
Komisji Zdrowia i Profilaktyki Sejmiku Małopol−
ski Małgorzata Radwan−Ballada, dyrektor Szpi−
tala im. Jana Pawła II Anna Prokop−Staszecka –
radna m. Krakowa, konsultant wojewódzki
w dziedzinie ratownictwa medycznego prof.
Leszek Brongel, dyrektor Krakowskiego Pogoto−
wia Ratunkowego Małgorzata Popławska i dyrek−
tor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Woje−
wódzkiego Małgorzata Lechowicz. Szereg waż−
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nych zdań wypowiedział prof. Janusz Andres
przewodniczący Polskiej Rady Resuscytacji,
a swymi uwagami dzieli się także radni – Teodo−
zja Maliszewska i Robert Pajdo.
Szczególnie cenne były właśnie te uwagi, bo
czynione niejako z pozycji pacjenta a wsparte
wieloma, nierzadko literalnie „bolesnymi przygo−
dami” krakowian, którzy trafiali ze swymi spra−
wami do radnych. Te gorzkie spostrzeżenia zrów−
noważone zostały w znacznej mierze przez oso−
biste doświadczenia Teodozji Maliszewskiej, któ−
ra jako dyrektorka szkoły wypuściła spod swych
skrzydeł wielu wybitnych, obdarzonych głęboką
empatią, lekarzy.
Sporo gorzkich refleksji padało i z drugiej stro−
ny, szczególnie że, jak wskazywała w swym emo−
cjonalnym wystąpieniu dr Prokop−Staszecka, le−

karz powinien być trochę szamanem! Podrywa−
nie zaufania do medycyny przez tabloidy, to nie−
szczęście i dla lekarza, i dla pacjenta. Inna rzecz
– dodała – że przed tygodniem przysłano do na−
szego szpitala człowieka z ostrym stanem zapal−
nym trzustki i z rozpoznaniem „gruźlica”. Na py−
tanie dyżurującego lekarza: „Czy doktor badał
panu brzuch?” – padła odpowiedź: „Nie, powie−
dział, że wyglądam na pijaka, więc pewnie mam
gruźlicę!”. Takie nieuctwo lekarza, to jeden ze
skutków... także błędnych decyzji parlamentu,
który właśnie drastycznie skrócił okres specjali−
zacji. Osiągnięto sukces głównie w statystykach.
Pacjenci mają pretensje do lekarza za jego błę−
dy, ale i za błędy systemu. Natomiast lekarze boją
się agresji pacjentów...

Przyczyny subiektywne i obiektywne
Istnieją rzeczywiste, obiektywne przyczyny,
dla których ratownictwo medyczne i pomoc
w „zachorowaniach nagłych” nie są tak dobre, jak
być mogą i powinny. W Krakowie np. uderza te−
rytorialne skupienie placówek w centralnych re−
jonach miasta, w których pacjent może znaleźć
pomoc nocą. Może to wskazywać, że NFZ kon−
traktując usługi nie wszystkie istotne czynniki
bierze pod uwagę. W efekcie, pacjent z Zabierzo−
wa musi nocą szukać pomocy w placówce przy
ul. Galla, a chorzy z Czernichowa czy Liszek przy
ul. Komorowskiego.
– „Każdy lekarz POZ ma swoich pacjentów –
mówiła dr Małgorzata Radwan−Ballada i każdy
by chciał, żeby jego pacjent wiedział: Gdzie?
I na jakich zasadach znajdzie pomoc wieczorem
czy w niedzielę?
Informacje o funkcjonowaniu opieki nocnej
są wywieszane w każdej placówce POZ, w miej−
scach dostępnych pacjentom także nocą. Ale cią−
gle jest w tej sprawie szereg nieporozumień.
Występują też napięcia między lekarzami Podsta−
wowej Opieki Zdrowotnej, a Szpitalnych Oddzia−
łów Ratunkowych. Ich źródłem bywa zazwyczaj
wygodnictwo pacjentów, którzy z banalnymi
schorzeniami jadą do SOR, a gdy zapomną
w dzień odwiedzić swojego lekarza w przychod−
ni, po receptę idą do placówki nocnej.

29

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

30

NR

3/2013

DYLEMATY SŁUŻBY ZDROWIA
Tych placówek jest dziś w Krakowie zaled−
wie 11. Wiemy, że za mało. Ministerialne zarzą−
dzenie nakazuje, by taka placówka pracowała dla
90 do 100 tysięcy pacjentów. Za każdego, teore−
tycznego, pacjenta NFZ płaci złotówkę. I zupeł−
nie spokojnie mogłoby się – jak to bywało daw−
niej – skrzyknąć kilka przychodni organizując
wspólnie pomoc dla swojego środowiska, przy
przychodach rzędu 20−25 tys. złotych. Tymcza−
sem w trosce o jakość leczenia postanowiono,
że każda nocna placówka winna mieć dostęp do
rentgena i analityki. A to podnosi koszty. Zresztą
w praktyce, gdy lekarz ma podejrzenie, że scho−
rzenie jest bardziej skomplikowane i tak skieruje
go do szpitala, gdzie takie wyposażenie jest pod
ręką.
Bez względu na to, co wynika z umowy z NFZ,
w placówkach pracujących nocą i w święta z re−
guły dyżuruje tylko jeden lekarz. Najpoważniej−
sze przypadki jakie trafiają do takich placówek,
to z reguły zachorowania dzieci, tymczasem
w całym kraju odczuwamy totalny brak pediatrów.
Ba, w ministerialnych przepisach nie ma nawet
wymogu, by lekarz świątecznej i nocnej opieki
zdrowotnej miał jakąkolwiek specjalizację.

Trzeba sobie zdać sprawę, że urazy, udary
i zawały powodują łącznie 80 proc. wszystkich
nagłych zgonów – przypomniał prof. Brongel –
Mamy Centra Powiadamiania Ratunkowego,
Szpitalne Oddziały Ratunkowe i Zespoły Ratow−
nictwa Medycznego na pierwszej linii. Dodajmy
specjalistyczne placówki, które współpracują
z systemem w przypadkach traumatologii, uda−
rów i zawałów. Bardzo precyzyjnie opisano za−
dania SOR, to taki oddział szpitala, który musi
się zajmować pacjentem w sytuacji „nagłego za−
grożenia zdrowotnego”. Ale...

Tu pojawia się inny absurd

Co znaczy słówko „nagłe”?

Kształcimy rocznie niespełna 3 tys. lekarzy.
Ostatnio Pan Minister („w swej niezmierzonej
łaskawości” – jak zauważył prowadzący spotka−
nie dr Friediger – zwiększył ilość specjalizacji
medycznych o 11. Dziś mamy więc w Polsce 77
specjalizacji, najwięcej w Europie, przed nami jest
chyba tylko Ukraina. W rezultacie jesteśmy w sta−
nie wykształcić rocznie po 40 lekarzy z każdej
specjalizacji. W dodatku na wybór specjalizacji
rzutują różne mody medialne, finansowe i poli−
tyczne. Mamy np. 180 centrów kardiologii inter−
wencyjnej, jesteśmy nieomal mocarstwem, tylko
że wkrótce owe centra będą stentami leczyć zgagę!
W ustawie zapisano, że od roku 2017 w POZ
będą mogli pracować wyłącznie specjaliści me−
dycyny rodzinnej. Dziś brakuje ich 10 tysięcy.
Gdybyśmy założyli, że rocznie kształcimy 500
tego typu specjalistów, to już za 20 lat – jeśli nikt
nie pójdzie na emeryturę i nie umrze – spełnimy
wymogi ustawy. Podobnie jest w medycynie ra−
tunkowej.

Specjalistów medycyny ratunkowej jest
w Polsce ok. 600, a potrzeba ok. 5 tysięcy, zaś
szkoli się rocznie około 60. I znów do roku 2020,
wedle ustawy, wszystkie SOR−y i karetki powin−
ny być obsadzone przez specjalistów, a to jest po
prostu fizycznie niemożliwe. Jak uwierzyć w ta−
kie prawo?
W Krakowie mamy pięć SORów. Z dwoma
nie przedłużono kontraktów (w tym z Uniwersy−
teckim Szpitalem Dziecięcym,... bo nie posiada
wiaty, co jest wymogiem ustawowym!!!). Tym−
czasem rodzice małych pacjentów ciągną tutaj,
bo to szpital specjalistyczny, w którym można
szybko wykonać całą listę badań z endoskopią
interwencyjną włącznie!
Na dyżurach radnych pojawiają się krakowia−
nie, by zgłosić swoje pretensje. Powtarzają się
narzekania, że chorzy są odsyłani z kwitkiem; że
trzeba czekać nawet po pięć, sześć godzin na przy−
jęcie. Ale Kowalski siedzący w poczekalni może
nie wiedzieć, że lekarz jest właśnie zajęty przy
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ratowaniu życia innego pacjenta. Jego nieobec−
ność budzi pretensje, („doktor gdzieś sobie
poszedł”). Tymczasem wedle ostrożnych ocen,
25 do 60 proc. zgłaszających się do SOR−u, win−
no być leczonych w innych placówkach. Niektó−
rzy są więc odsyłani z niczym. Ale rzecz jest nie−
łatwa. SOR nie ma prawa odesłać człowieka
w stanie „nagłego zagrożenia”, tylko jak określić,
że jest ono „nagłe”?
– Nie możemy kierować „na siłę” człowieka
tam, gdzie on nie chce iść – mówi prof. Brongel.
Trzeba stwarzać takie warunki, by poszedł tam,
gdzie chcemy go mieć! Na tym polega sztuka
zarządzania, w czymś tak wrażliwym jak zdro−
wie i medycyna.
***
Miejmy nadzieję, że relacjonowane tu (we
fragmentach) posiedzenie Komisji Zdrowia i Pro−

filaktyki Rady m. Krakowa nie będzie ostatnim,
przygotowywanym z takim rozmachem. Zebrani
byli zgodni, że poprawa sytuacji jest możliwa,
wymaga jednak skoordynowanych wysiłków
wszystkich stron. A zaczyna się od przejrzystej
informacji o obowiązującym systemie kierowa−
nej do wszystkich mieszkańców. Potem wymaga
dobrego prawa i precyzyjnego kierowania środ−
ków finansowych. Trudno też odstąpić od syste−
matycznej kontroli działania placówek (także
przez samorządy lokalne). Często należałoby
zmniejszyć liczbę mieszkańców przypisanych
z urzędu do placówki nocnej opieki zdrowotnej
w sytuacji nagłych zachorowań. Przed laty np.
taką funkcję spełniały Zakłady Opieki Zdrowot−
nej, uważane za jedno z lepszych rozwiązań
w Europie.... I komu to przeszkadzało?
Filip Ratkowski

INWESTYCJE

Uroczysty fina³ rozbudowy
Ma³opolskiego Centrum
Reumatologii,
Immunologii i Rehabilitacji
Zakoñczono trwaj¹c¹ od 2009 roku rozbudowê Ma³opolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji, bêd¹cego czêœci¹ Szpitala Specjalistycznego
im. J. Dietla w Krakowie. Placówka mieszcz¹ca siê przy
Al. Focha 33 zyska³a nowy oddzia³ ortopedii z nowoczesnym blokiem operacyjnym, kompleks wielospecjalistycznych przychodni, a tak¿e odœwie¿one i rozbudowane
oddzia³y reumatologii i rehabilitacji.
Uroczyste otwarcie nowego, rozbudowanego Centrum mia³o miejsce 6 kwietnia br. Podczas spotkania
goœcie mieli okazjê zwiedziæ nowy obiekt, obejrzeæ z bliska nowoczesne sale operacyjne, a nawet zamieniæ kilka zdañ z pierwszymi, przyjêtymi przed paru dniami,
pacjentami.
Na uroczystoœæ przybyli m.in. minister pracy i polityki spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, wicemini-

ster zdrowia Aleksander Sopliñski, Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Sowa, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, prorektor ds. Collegium Medicum prof. Piotr Laidler, a tak¿e liczni dziekani, prodziekani, kierownicy
katedr i pracownicy naukowi CM UJ. Obecni byli te¿ krajowy konsultant ds. reumatologii prof. Witold T³ustochowicz, liczni dyrektorzy placówek medycznych, lekarze, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pielêgniarki oraz rektorzy i pracownicy naukowi krakowskich uczelni wspó³-
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Zakoñczono trwaj¹c¹ od 2009 roku rozbudowê
Ma³opolskiego Centrum Reumatologii, Immunologii
i Rehabilitacji, bêd¹cego czêœci¹ Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie. Placówka mieszcz¹ca siê
przy Al. Focha 33 zyska³a nowy oddzia³ ortopedii z nowoczesnym blokiem operacyjnym, kompleks wielospecjalistycznych przychodni, a tak¿e odœwie¿one i rozbudowane oddzia³y reumatologii i rehabilitacji.
Uroczyste otwarcie nowego, rozbudowanego Centrum mia³o miejsce 6 kwietnia br. Podczas spotkania
goœcie mieli okazjê zwiedziæ nowy obiekt, obejrzeæ z bliska nowoczesne sale operacyjne, a nawet zamieniæ
kilka zdañ z pierwszymi, przyjêtymi przed paru dniami, pacjentami.
Na uroczystoœæ przybyli m.in. minister pracy i polityki spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, wicemini-

ster zdrowia Aleksander Sopliñski, Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego Marek Sowa, prezydent Krakowa
prof. Jacek Majchrowski, rektor UJ prof. Wojciech
Nowak, prorektor ds. Collegium Medicum prof. Piotr
Laidler, a tak¿e liczni dziekani, prodziekani, kierownicy katedr i pracownicy naukowi CM UJ. Obecni byli te¿
krajowy konsultant ds. reumatologii prof. Witold
T³ustochowicz, liczni dyrektorzy placówek medycznych,
lekarze, rehabilitanci, fizjoterapeuci, pielêgniarki oraz
rektorzy i pracownicy naukowi krakowskich uczelni
wspó³pracuj¹cy z Centrum. Nie zabrak³o te¿ przedstawicieli Koœcio³a – goœæ honorowy Metropolita Krakowski, ks. kardyna³ Stanis³aw Dziwisz poœwiêci³ nowy
oddzia³ i salê operacyjn¹.
W imieniu organizatorów uroczystoœci, dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla dr Andrzej Kosiniak-Kamysz przypomnia³ zebranym historiê krakowskiej rehabilitacji. Jej powstanie zawdziêczamy s³ynnemu balneologowi, najwiêkszemu kontynuatorowi idei
Józefa Dietla, prof. Edwardowi Sas-Korczyñskiemu, który
jeszcze w okresie zaborów otrzyma³ zgodê, miejsce
i œrodki na budowê Instytutu Balneologicznego przy
B³oniach. Profesor nie do¿y³ otwarcia placówki, które
nast¹pi³o dopiero w 1938 roku, a wiêc d³ugo po jego
œmierci. Natomiast ju¿ w 1939 roku zajêty przy okupantów budynek zosta³ zamieniony w koszary, a dzia³alnoœæ medyczn¹ wznowiono w nim dopiero po wojnie.
Przez kolejne lata przechodzi³ ró¿ne losy reorganizacyjne, m.in. funkcjonowa³ jako filia Instytutu Reumatologii w Warszawie (st¹d nazwa przystanku autobuso-
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wego), póŸniej wchodzi³ w sk³ad Szpitala im. Narutowicza, by wreszcie dzia³aæ niezale¿nie jako samodzielny
krakowski Szpital Reumatologii i Rehabilitacji. Wa¿nym
etapem w jego rozwoju by³o wydzielenie z dzia³ek pracowniczych przylegaj¹cych do szpitala terenu, na którym wybudowane zosta³o m.in. nowe skrzyd³o z oddzia³em ortopedii. W 2005 roku dosz³o do po³¹czenia go ze
Szpitalem Specjalistycznym im. J. Dietla, w wyniku czego powsta³o Ma³opolskie Centrum Reumatologii, Immunologii i Rehabilitacji.
Nowy blok operacyjny wyposa¿ono w nowoczesny,
multimedialny system, który pozwala na œledzenie
i rejestrowanie przebiegu operacji, artroskop i mikroskop operacyjny. Na dzia³alnoœæ MCRIiR uzyska³ w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia 2,5
mln z³. „Wierzymy, ¿e z czasem kontakt bêdzie bardziej
adekwatny do naszych potrzeb i mo¿liwoœci” – powiedzia³ dr Kosiniak-Kamysz.
Inwestycja poch³onê³a ³¹cznie ok. 42 miliony z³,
z czego 27 mln z³ stanowi³a dotacja z Urzêdu Marsza³-

kowskiego, a 4,5 mln pochodzi³o z Unii Europejskiej.
W³asne œrodki (ponad 7 milionów) wypracowa³ te¿
Szpital, który – jak stwierdzi³ Dyrektor – nie ma „wybuja³ego” kontraktu, bo specjalnoœci, które reprezentuje s¹ z punktu widzenia NFZ s³abo finansowane.
Do zgromadzonych goœci przemówi³ równie¿ dr Robert Chrzanowski, kierownik nowo otwartego Oddzia³u
Ortopedii. „Nowe, rozbudowane MCRIiR to naprawdê
œmia³e przedsiêwziêcie, które idealnie wbudowuje siê
w marzenie o powstaniu na terenie Ma³opolski placówki z kompleksowym podejœciem do chirurgicznego
leczenia narz¹dów ruchu. S¹ oczywiœcie w naszym regionie oddzia³y ortopedii oraz neurochirurgii, ale kompleksowego podejœcia do pacjenta dotychczas nie by³o”
– powiedzia³ dr Robert Chrzanowski.
Wydaje siê, ¿e nowe inwestycje Centrum dobrze
wpisuj¹ siê w potrzeby Krakowian i nie tylko. Nowemu
Centrum i jego personelowi ¿yczymy wy³¹cznie wyleczeñ.
Kamila Œnie¿ek

POSTAWY

Wręczono statuetki
Miłosiernego Samarytanina
2012
Lekarz rodzinny, wolontariuszka, a także
mieszkańcy Chałupek i Szczekocin – oto laure−
aci tegorocznej edycji plebiscytu „Miłosierny Sa−
marytanin”.
IX finałowa gala plebiscytu odbyła się
22 marca br. w Auli Sanktuarium Bożego Miło−
sierdzia w Łagiewnikach. Wyróżnienia, przyzna−
wane przez Wolontariat św. Eliasza, otrzymują
ludzie szlachetni, dla których pomoc drugiemu
człowiekowi jest zachowaniem naturalnym, wy−
pływającym z potrzeby serca i udowadniają swoją
postawą i życiem, że zasługują na tytuł „Miło−
siernego Samarytanina”.
W kategorii „pracownik służby zdrowia” tytuł
Miłosiernego Samarytanina otrzymała dr Ewa
Zarzecka – lekarz rodzinny z Żywca, współzało−

życielka tamtejszego hospicjum. W kategorii
„osoba bezinteresownie pomagająca, nie należą−
ca do żadnej organizacji” uhonorowano Marię
Kaczorowską, wolontariuszkę w krakowskim
Szpitalu im. J. Dietla. Specjalne wyróżnienie
otrzymali mieszkańcy Chałupek i Szczekocin za
wzruszającą postawę niesienia pierwszej pomo−
cy osobom poszkodowanym w katastrofie kole−
jowej pod Szczekocinami. Pozostałe wyróżnienia
przypadły dr Barbarze Kołłątaj – lekarzowi pe−
diatrze z Lublina, dr Andrzejowi Zarembie – le−
karzowi rodzinnemu z Krzeszowic, fizjoterapeut−
ce Annie Spannbauer z krakowskiego Szpitala
Bonifratrów, Barbarze Rospond – pielęgniarce ze
Szpitala im. Dietla oraz ratownikom z Krakow−
skiego Pogotowia Ratunkowego: Grzegorzowi
Nowakowi, Rafałowi Kotowi i Mateuszowi Zie−
lińskiemu.
Nagrody wręczali bp Jan Zając, minister pra−
cy Władysław Kosiniak−Kamysz oraz prowincjał
karmelitów o. Tadeusz Popiela.
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Rzecz o profesorze
Hilarym Koprowskim
„Pamiętam to uczucie szczęścia, gdy pierw−
sza skuteczna próba szczepienia nie wywołała
żadnych powikłań i gdy dotarło do mnie, że
dzięki tej szczepionce złośliwy wirus polio wy−
wołujący chorobę Heinego−Medina może znik−
nąć w ogóle ze świata”. Słowa te wypowiedział
profesor w 1950 roku po podaniu szczepionki
6−letniemu chłopcu z zakładu dla niedorozwi−
niętych dzieci w Filadelfii, którego dyrektor,
bojąc się infekcji, zwrócił się do profesora
o pomoc.
A co się działo wcześniej? Jak to się stało,
że warszawiak, urodzony w 1916 roku, znalazł
się w Filadelfii, w USA i tam wynalazł szcze−
pionkę przeciw chorobie H−M?
Gdy wybuchła II wojna światowa, Hilary
Koprowski miał za sobą dopiero co ukończone
studia medyczne i brakowało mu jednego roku
do skończenia studiów muzycznych w konser−
watorium. Mając żydowskie korzenie rodzin−
ne, z matką i żoną Ireną wyjechał do Włoch, bo
jak powiedział w wywiadzie udzielonym
Sławomirowi Zagórskiemu i Annie Bikont w
1998 roku: „Po upadku Polski byłem zdania,
że z daleka można przysłużyć się krajowi nie
gorzej, a może nawet i lepiej, niż będąc w nie−
woli”. Znaleźli się w Rzymie. Tam rozpoczął

pracę w polskiej ambasadzie jako lekarz ochot−
nik w komisji poborowej zaciągającej do pol−
skiego wojska we Francji. Znalazł także czas,
by ukończyć studia muzyczne w konserwato−
rium Santa Cecilia.
A potem w Ameryce Łacińskiej, konkret−
nie w Rio de Janeiro, w Brazylii pracował nad
szczepionką przeciw żółtej febrze, a żona do−
rabiała jako pielęgniarka. W 1944 roku znaleź−
li się w Nowym Jorku, a potem już na stałe
w Filadelfii, na Uniwersytecie Thomasa Jeffer−
sona. Koprowski jeszcze nie był pewien, czy
będzie lekarzem, czy pianistą. Cały czas dawa−
ły znać o sobie talent i pasja muzyczna, wobec
tego pierwszym meblem, który zakupił do
mieszkania był fortepian. Wprawdzie przez całe
życie komponował utwory muzyczne, jednak
wygrała medycyna. Do końca 1946 roku pra−
cował w firmie farmakologicznej Lederle nad
szczepionką przeciw encefalitowi japońskiemu,
chorobie zagrażającej żołnierzom amerykań−
skim stacjonującym na Pacyfiku. Mimo że
szczepionka była gotowa nie użyto jej, bo skoń−
czyła się wojna.
W tym samym roku rozpoczął pracę nad
dziełem swego życia, nad szczepionką przeciw
polio. Był to czas wybuchu potężnej paniki
przed chorobą H−M. Zamykano baseny, kąpa−
no się tylko w morskiej wodzie, która, jak
sądzono zabija zarazki polio, bądź – jak uwa−
żano – w tak olbrzymiej ilości wody są one
przynajmniej rozproszone. Podjęto daleko
idące środki bezpieczeństwa w zakresie higie−
ny osobistej i społecznej. A wirus trwał w zie−
mi, śmieciach, basenach i atakował głównie
nastolatków, natomiast w Kongu małe dzieci.
Okazał się zresztą bardzo odporny na każdą
temperaturę czy chemikalia w odróżnieniu
np. do HIV, który bezpiecznie czuje się tylko
w organizmie człowieka.
Znając cechy wirusa polio prof. Koprowski
rozpoczął poszukiwania dla niego gospodarza,
który w warunkach naturalnych nie zakaża,
i z którego zarazek wyszedłby osłabiony.
Okazał się nim być szczur bananowy. Zaraża−
no szczura polio, brano wycinek z jego mózgu,
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wstrzykiwano następnemu, i po kilkunastu ta−
kich zabiegach otrzymywano odpowiednio sła−
by wirus. Trwało to kilka lat. Wtedy profesor
wraz z zespołem, mając już przeciwciała, sami
połknęli polio, by zbadać, czy w mózgu szczu−
ra nie ma innego wirusa, który wywołałby nową
nieznaną chorobę. „Zawiesina z mózgu szczu−
ra smakowała jak tran”
Rozpoczęły się pierwsze szczepienia. Szcze−
pionka pochodziła nie tylko z mózgu szczurów,
ale i z hodowli tkanek.
Później, w Kongu, przebadano jeszcze
szczepionkę na szympansach hodowanych tam
przez jednego z lekarzy. Gdy okazało się, że
ani ludzie, ani szympansy nie zachorowali moż−
na było rozpocząć masowe szczepienia. Gdy
w 1958 roku wybuchła w Kongu epidemia cho−
roby H−M, za zgodą króla belgijskiego zaszcze−
piono wtedy 250 tysięcy dzieci. Szczepionka
przyjechała do Konga w specjalnych pojemni−
kach syfonach, dzięki czemu mogła być poda−
wana bezpośrednio do ust dzieciaków.
Gdy w Polsce w 1951 roku zachorowało
3 tys. młodych ludzi, a w 1958 aż 6 tysięcy,
prof. Koprowski rozpoczął akcję szczepień
w swoim rodzinnym kraju. Firma Wyeth przy−
gotowała 9 milionów dawek, a firma okrętowa
Moore McCormick przetransportowała butle
do Polski. Przyjechał wtedy także asystent pro−
fesora, by nadzorować całą akcję. I szczepion−
kę, i transport otrzymała Polska za darmo.

Profesor przekazywał też Polsce szczepy wiru−
sów z zezwoleniem na produkowanie z nich
szczepionek. Akcja szczepień trwała 8 miesię−
cy. W ciągu następnych czterech lat liczba za−
chorowań w Polsce spadła do 30, a zgonów do
2 rocznie.
W 1992 roku pracę profesora, tym razem
prowadzoną nad trudnymi problemami wirusów
rakotwórczych, a wraz z prof. Zenonem Stę−
plewskim nad ulepszeniem szczepionki prze−
ciw wściekliźnie, przerwała informacja, która
ukazała się na łamach prestiżowych czasopism
naukowych „Science’ i „Nature”, że winnym
wybuchu epidemii AIDS w Afryce, a w konse−
kwencji w całej pozostałej części świata jest
prof. Hilary Koprowski, podając ludziom szcze−
pionkę przeciw polio. Ta wiadomość wyszła
z Uniwersytetu Alabamy w Birmingham i opar−
ta była na przekonaniu, że Koprowski pracując
w Kongu nad szczepionką wykorzystał do jej
produkcji komórki pobierane z nerek szympan−
sów. Rzekomo wirus SIV „przeskoczył” z do−
ustnie podawanej szczepionki przeciw polio, na
człowieka. Na nic zdały się zaprzeczenia pro−
fesora. Informacja poszła w świat.
Nie wierzono, że profesor w pracach nad
szczepionką używał tylko komórek pobieranych
od makaków i rezusów, a te gatunki nie mają
nic wspólnego z wirusem SIV i dlatego szcze−
pionka przeciw polio nie przyczyniła się w żad−
nej mierze do rozpowszechnienia się AIDS.
Dość długo trwały dodatkowe badania.
Po kilku latach trzy niezależne od siebie zespoły
badawcze – niemiecki, francuski i brytyjski
poddały analizie próbki szczepionki prof.
Koprowskiego. Porównano fragmenty DNA
ze szczepionki, DNA ludzkie i DNA sześciu
gatunków małp. Sprawdzano, czy w szczepion−
ce są ślady wirusa SIV lub DNA szympansów.
Poszukiwanych śladów nie było, były natomiast
te, o których mówił profesor tzn. rezusów i ma−
kaków. Zarzut dotyczący szczepionki został
naukowo obalony. Profesor odzyskał godność
i renomę wybitnego uczonego.
Po czterdziestu latach od szczepień w Pol−
sce, które uratowały od kalectwa lub śmierci
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setki tysięcy młodych Polaków, nasz kraj zaczął
honorować profesora. W 1998 roku z rąk pre−
zydenta A. Kwaśniewskiego otrzymał Krzyż
Komandorski z Gwiazdą orderu Polonia Resti−
tuta, a w 2007 prezydent Lech Kaczyński
odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odro−
dzenia Polski. Posypały się doktoraty h.c.
wielu uczelni, w 2012 roku obdarzono go tytu−
łem Kawalera Orderu Uśmiechu, w 2007 roku
został Honorowym Obywatelem Warszawy.
W 1998 roku Profesor założył Fundację
im. Koprowskich, której celem jest wspieranie
rozwoju nauki w Polsce, w zakresie badań pod−
stawowych, biologicznych i medycznych oraz
współpracy polsko−amerykańskiej. Ponieważ
jego ojciec posiadał willę z ogrodem w Cele−
stynowie koło Otwocka, gdzie często przed
wojną bywał jako dziecko, Stowarzyszenie
„Koprówka” walczy o odzyskanie tego terenu,
o odbudowę rozebranej w 2004 roku willi
Koprowskich i o utworzenie tam Muzeum
Medycyny Polskiej oraz Parku Naukowego.
Profesor, oczywiście, jest także Obywatelem
Honorowym tej miejscowości.
Po 2000 roku, ale i wcześniej, prof. Koprow−
ski zapytywany o aktualne badania mówił,
że na warsztacie ma dalej wirusy rakotwórcze
i genetyczno−immunologiczne stosunki między
nimi a komórkami zmienionymi przez nie na
nowotworowe i że pracuje także nad szcze−
pionką na brodawczaka ludzkiego HPV wywo−

łującego raka szyjki macicy. Ciekawie wypo−
wiadał się na temat przyszłości szczepionek.
Był przekonany, że będziemy je zjadać w zmu−
towanych genetycznie roślinach, które są przy−
szłością profilaktyki zdrowotnej.
Inżynieria genetyczna roślin i poważne ba−
dania naukowe, i to prowadzone globalnie, nad
wpływem roślin zmodyfikowanych genetycz−
nie na środowisko, na inne rośliny, na zwierzę−
ta, na człowieka, są ważnym zadaniem medy−
cyny. „Nic na ten temat, tak naprawdę nie wie−
my, a już mówimy – nie!”. „Powinniśmy także
badać florę i faunę mórz oceanów, bo to przy−
szły spichlerz świata, poznać bakterie i wirusy
w nich żyjące, by nie sprawiły kiedyś bolesnych
niespodzianek!”. Zwracał także uwagę na ko−
nieczność zachowania szczególnej ostrożności
w badaniach kosmosu, by nie przywlec stam−
tąd niepożądanego pasażera. To tylko kilka
myśli profesora na temat przyszłości badań na−
ukowych w dziedzinie mikrobiologii.
Życiu prywatnemu i naukowemu towarzy−
szyła profesorowi, wspomniana wcześniej żona
Irena, znakomity lekarz cytolog, profesor pa−
tologii na Akademii Medycznej Hahnemanna
w Filadelfii, prowadząca tam badania nad ra−
kiem. Zmarła w 2012 roku.
Mieli państwo Koprowscy dwu synów:
Claude’a i Christophera. Obydwaj są lekarza−
mi. Claude specjalizował się w medycynie ra−
tunkowej, Christopher w dwóch dziedzinach
neurologii i radioonkologii. Zakończmy ten,
siłą rzeczy, skrócony portret prof. Koprowskie−
go słowami jego syna Christophera: „Był świet−
nym ojcem, oryginalnym i charyzmatycznym.
To najwspanialszy człowiek, jakiego kiedykol−
wiek spotkałem”.
Barbara Kaczkowska

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

ZJAZDY

SYMPOZJA

NR

3/2013

KONFERENCJE

VII Forum lekarzy „Rydygiera”
Uruchomienie pierwszego w Małopolsce Ośrodka Terapii Hiperbarycz−
nej i doniesienia o postępach na budowie ośrodka radioterapii to tylko dwie
spośród wielu interesujących kwestii jakie pojawiły się w trakcie VII Forum
Lekarzy Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Jak zauważył, otwierając obrady tej konfe−
rencji szkoleniowej, prezes Szpitala mgr Woj−
ciech Szafrański w czasach, gdy zewsząd ata−
kują nas nowe informacje, gdy mamy do czy−
nienia ze skokowym rozwojem nauk i technik
medycznych, zaczyna lekarzom brakować cza−
su na autorefleksję i wymianę myśli, a przecież
postęp medycyny dzieje się nie tylko w insty−
tutach badawczych ale też, a może przede
wszystkim, na sali operacyjnej czy przy łóżku
chorego.

– „Musimy ciągle analizować efekty tera−
pii – dodał inicjator i organizator kolejnych kon−
ferencji „Forum” dr Artur Hartwich – i wymie−
niać się spostrzeżeniami, by żaden z detali nam
nie umknął, bo to może ostatecznie decydować
o powodzeniu procesu leczniczego.

W tym roku tradycyjny wykład wygłosił dy−
rektor Instytutu Stomatologii UJ prof. Stanisław
Majewski, skupiając się na kwestiach implan−
tologii, interesujących nie tylko lekarzy−denty−
stów ale też chirurgów czy onkologów, którym
przychodzi mierzyć się z podobnymi problema−
mi. Dla polskiej medycyny problemem jest cią−
gle brak szans na wykorzystanie w pełni nie
tylko osiągnięć nauki światowej, ale także już
nabytych umiejętności i technik. I tak np. dzię−
ki osiągnięciom współczesnej implantologii
stomatologicznej jesteśmy już w stanie odbu−
dować, jak nazwał to profesor, „dawną świet−
ność pacjenta” (a dokładniej jego uzębienia),
ale na przeszkodzie staje relatywne ubóstwo –
nasze i naszego Narodowego Funduszu Zdro−
wia, którego nie stać na refundowanie dwóch
implantów, na których mogłaby być mocowa−
na dolna proteza. A przecież, cięgle jeszcze
powszechne w Polsce zjawisko całkowitej utra−
ty uzębienia to realne inwalidztwo, które mie−
wa także głębokie konsekwencje natury psy−
chicznej!
Implantologia to temat wiążący się z wielo−
ma medycznymi dyscyplinami, ale przy dale−
ko posuniętej specjalizacji, lekarz obserwują−
cy niemal każde poważniejsze schorzenie zmu−
szony jest sięgać po pomoc kolegów innych
specjalizacji. Tak się dzieje np. gdy mowa
o leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej
(to temat wystąpienia Iwony Pietkun), które jest
dziś możliwe dzięki m.in. osiągnięciom gene−
tyki, kiedy chodzi o doświadczenia chirurgów
w leczeniu orbiopatii tarczycowej (Jan Zapała
z zespołem) czy wreszcie przy tak szczegóło−
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wych kwestiach, jak leczenie za−
burzeń czucia w obrębie ręki
(Krzysztof Kucia).
Wiele nadziei wiązać mogą
lekarze Rydygiera z dwoma no−
wymi ośrodkami, o których była
mowa na wstępie. Chociaż, jak
wyraźnie podkreślała organiza−
torka i szefowa Ośrodka Terapii
Hiperbarycznej Ewa Kobielska,
„hiperbaria” nie jest sposobem na
wszystko, to przecież ogromnie
rozszerza ona możliwości tera−
peutyczne w wielu schorzeniach
– od zatruć tlenkiem węgla, opa−
rzeń, czy choroby dekompresyj−
nej, po martwicze zakażenie tka−
nek miękkich przy ich ostrym
niedokrwieniu, tzw. stopę cu−
krzycową (dotąd zwykle prowa−
dzącą do amputacji), a nawet
martwicę kości czy ropnie we−
wnątrzczaszkowe. Czysty tlen po−
dawany choremu pod ciśnieniem
w komorze hiperbarycznej działa
bakteriobójczo i wypiera trucizny
z połączeń z hemoglobiną. Rany
goją się szybciej, lepiej przyjmują
się skórne przeszczepy.
Ważniejszym i kosztowniej−
szym przedsięwzięciem jest jed−
nak – jak zauważa wicedyrektor
Szpitala ds. lecznictwa dr Boże−
na Kozanecka – budowa (wespół
z grupą kapitałową Ametyst, któ−
rej jądro to Centre Prive de Ra−
dioterphie de Metz z Francji) no−
woczesnego centrum radiotera−
pii, opartego o trzy akceleratory
liniowe, co znakomicie poszerzy
możliwości szpitala. I tu znów
oczywistą rzeczą będzie współ−
działanie wielu specjalistów, bo
radioterapia jest współcześnie
częścią, leczenia kompleksowe−

go – leczenia chirurgicznego, leczenia cytostatykami itp. Cen−
trum radioterapii, wybudowane kosztem 84 mln zł, jak de−
klaruje prezes spółki Barbara Wierchowicka−Rusinek, będzie
czynne już pod koniec roku i w znacznym stopniu skróci ko−
lejki, które w Małopolsce sięgają dziś w tej dziedzinie kilku
miesięcy! To oznacza znacznie zwiększone szanse na urato−
wanie życia konkretnych osób, a także na poprawę efektów
leczenia...
Zresztą kwestia efektów pracy poszczególnych zespołów
lekarzy przy konkretnych schorzeniach to stały punkt wymia−
ny poglądów na kolejnych spotkaniach „Forum lekarzy”
Rydygiera. Przedstawiciele Oddziału Urologii Szpitala
(Włodzimierz Klima z kolegami) zaprezentowali analizę po−
wikłań po zabiegach chirurgii guzów nerek, lekarze z oddzia−
łu Chirurgii Onkologicznej (Marta Małysewicz i Jerzy Wszo−
łek) przedstawili bardzo obiecujące wyniki leczenia zmian
ogniskowych piersi metodą biopsji mammotomicznej, god−
nej upowszechnienia ale nazbyt oszczędnie stosowanej z ra−
cji sposobu rozliczeń z NFZ.
W sumie na VII Forum podano kilkanaście informacji
i doniesień naukowych, a spotkaniu towarzyszyły ożywione
dyskusje, tak na sali, jak i w kuluarach, które zapewne nie
zakończą się tego jednego dnia...
Filip Ratkowski
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VIII Kongres
Polonii Medycznej
Światowy Kongres
Lekarzy Polskich
Kraków, 23-26 maja 2013
Czwartek, 23 maja 2013 roku, go−
dzina 17.00, widownia Opery Krakow−
skiej wypełnia się przybyłymi z całego
świata gośćmi VIII Kongresu Polonii
Medycznej. Na scenie, wybitny polski
aktor, Andrzej Seweryn, nieznany do−
tąd w roli prowadzącego tego typu uro−
czystości. Ciszę przerywają dźwięki
Hymnu Narodowego i wprowadzenie
Sztandaru Naczelnej Rady Lekarskiej.
Sala powstaje. Jest godnie i dostojnie.
Seweryn zapowiada wystąpienia profe−
sorów Andrzeja Matyji i Marka Rud−
nickiego, którzy w imieniu organizato−
rów Komitetu Organizacyjnego i Ko−
mitetu Naukowego powitają przyby−
łych z całego świata polskich lekarzy.

„...Nasz ukochany poeta, krakowski bard Andrzej
Sikorowski śpiewa „Nie przenoście nam stolicy
do Krakowa” – rozpoczyna powitanie Andrzej
Matyja. Wyjątkowo postanowiliśmy odstąpić
od tego zalecenia. Skłoniła nas do tego Państwa
obecność. Wspólnie przenieśliśmy stolicę tutaj,
oczywiście tę medyczną. Słyszycie jak bije jej
serce?...” I po podkreśleniu uroków Krakowa,
a także przypomnieniu, że Kongres odbywa się
w 120 rocznicę powstania pierwszego na ziemiach
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VIII Kongres
Polonii Medycznej
Światowy Kongres
Lekarzy Polskich

polskich samorządu lekarskiego, następuje wyli−
czenie dostojnych, przybyłych na uroczystość
gości. Jest wśród nich wicemarszałek Senatu RP
doktor Stanisław Karczewski; są przedstawiciele
władz Małopolski z Marszałkiem Województwa
Markiem Sową na czele, są władze Uniwersytetu
Jagiellońskiego z Jego Magnificencją rektorem
prof. Wojciechem Nowakiem i prorektorem
ds. Collegium Medicum prof. Piotrem Laidlerem;
są przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej
z Maciejem Hamankiewiczem i Jolantą Orłowską−
Heitzman; przyjechali zaprzyjaźnieni goście ze
Słowacji, stojący na czele tamtejszej Izby lekar−
skiej: prof. Milan Dragula i dr Marian Kollar; jest
kilku senatorów i posłów, cała plejada profeso−
rów wyższych uczelni Krakowa, dyrektorów szpi−
tali, przedstawicieli samorządów, m. in. pierwszy
prezes Izby krakowskiej po reaktywacji dr Jan
Ciećkiewicz.
Drugie powitanie, w duchu emigracyjnej tę−
sknoty za krajem, wygłasza prof. Marek Rudnic−
ki, prezes Federacji Polonijnych Organizacji Me−
dycznych, współorganizator Kongresu i twórca
programu większości z 19. zaplanowanych sesji
naukowych. „Przyjeżdżamy tutaj z całego świata
– mówi – z Nowej Zelandii i Brazylii, z USA
i Gruzji, ze Szwecji i Tajlandii, z Kazachstanu
i Niemiec – dumni ze swojego kraju rodzinnego,
ciesząc się jego obliczem, nowoczesnym, tętnią−
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cym życiem. Chcemy rozmawiać o jakości lecze−
nia, o tym jak zmniejszać liczbę zdarzeń niepożą−
danych w konkretnym horyzoncie czasowym
2020 roku, wyznaczonym przez WHO. Przy oka−
zji gratuluję samorządowi Krakowa 120 lat dzia−
łalności...”

Z wystąpień gości honorowych Kongresu za−
cytować muszę fragment Listu prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego, do uczestników
Kongresu, odczytanego przez Andrzeja Sewery−
na: „(...)Z satysfakcją objąłem nad Kongresem
honorowy patronat. Pragnę serdecznie pozdrowić
lekarzy i przedstawicieli polonijnych organizacji
medycznych ze wszystkich stron świata.. Dzię−
kuję organizatorom za podtrzymanie dobrej tra−
dycji, jaką są cykliczne, ogólnoświatowe spotka−
nia lekarzy, których dzielą granice, lecz łączy
przywiązanie do kraju i narodu przodków (...).
Przypomnienie tej tradycji miało miejsce
w wystąpieniu wicemarszałka Senatu dr Stanisła−
wa Karczewskiego. Senat RP od zarania swego
istnienia sprawował patronat nad Polonią – mówił
– czego świadectwem m.in. pierwszy Światowy
Zjazd Polaków z Zagranicy odbyty w 1929 roku
w Warszawie i pierwszy Kongres Lekarzy Polo−
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42 nijnych odbyty po reaktywacji samorządu w 1991 którym Kongres doszedł do skutku (m.in. Mar−
roku. Widziałem dzisiaj łzy wzruszenia w oczach
lekarzy podczas Mszy św. w Kościele Mariackim.
Wicemarszałek przekazał na zakończenie gospo−
darzom senackiego orzełka. Po nim gratulacyjne
wystąpienia wygłosili m.in. Marszałek Marek
Sowa, przewodniczący Sejmiku Małopolskiego
Kazimierz Barczyk, wicewojewoda Andrzej Ha−
rężlak, rektor UJ prof. Wojciech Nowak, wice−
przewodnicząca Rady Miasta Krakowa Małgorza−
ta Jantos, prezes NRL dr Maciej Hamankiewicz
i... reprezentujący 750 lat tradycji król Bractwa
Kurkowego Krzysztof Wójcik.
W kontekście aktualnych zawirowań wokół
ochrony zdrowia, warto może przypomnieć
główną tezę wystąpienia prezesa NRL, iż samo−
rządy są istotą demokracji, czego świadectwem
ich niemal automatyczna likwidacja w systemach
totalitarnych. Niepokój budzi fakt, że mimo gwa−
rancji konstytucyjnych w RP (art. 17) dla zawo−

VIII Kongres
Polonii Medycznej
Światowy Kongres
Lekarzy Polskich
dów zaufania publicznego, wciąż dostrzegalne są
tendencje do ograniczania ich roli i wpływu.
Klimat uroczystości otwarcia łączący nastrój
patosu i delikatnego żartu, był zasługą wyjątko−
wego czaru Andrzeja Seweryna, przytaczającego
co rusz kapitalne anegdoty z polskiej literatury
i recytującego fragmenty z „Wesela” Stanisława
Wyspiańskiego.
Nim wyprowadzono Sztandar NRL i na sce−
nę wkroczyli tancerze z opery krakowskiej z frag−
mentami baletu Rossiniego „Kopciuszek”, a prof.
Andrzej Matyja podziękował sponsorom, dzięki

szałkowi Województwa Małopolskiego, prezy−
dentowi Krakowa, „Wspólnocie Polskiej”, wła−
dzom Uniwersytetu Jagiellońskiego, p. Włodzi−
mierzowi Skleniarzowi – za druk wydawnictw
kongresowych), a prof. Marek Rudnicki podkre−
ślił swoje osobiste wzruszenie faktem, iż przed
dwoma dniami za sprawą polskich lekarzy doko−
nano przeszczepu twarzy pacjenta, co jest sym−
bolem jej światowego poziomu i możliwości,
z czego czuje się dumny.

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

NR

3/2013

43

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

44

NR

3/2013

Krótka rozmowa
z prof. Markiem Rudnickim,
prezesem Rady Federacji
Polonijnych Organizacji
Medycznych,
Przewodniczącym Komitetu
Naukowego Kongresu

19 sesji naukowych
Kongresu
Nadzieje i wyzwania związane z projektem po−
znania ludzkiego mózgu; zagadnienia etyki na tle
decyzji podejmowanych na granicy życia i śmierci;
problemy bezpiecznego leczenia w ginekologii i po−
łożnictwie; omówienie projektów wdrożenia ujed−
noliconego systemu pomocy ofiarom wypadków
(ATLS); zagadnienia kształcenia specjalizacyjnego;
problematyka barier ekonomicznych stawianych me−
dycynie; uwarunkowania psychologiczne i kulturo−
we leczenia m.in. na tle powszechności internetu;
choroby alergiczne jako znamię cywilizacji – to te−
maty niektórych sesji.
Dwóm z nich towarzyszyliśmy:

„Polonia medyczna
dla nauki w świecie” – sesja
w Polskiej Akademii Umiejętności
– Co to jest ta Federacja, na której czele
Pan stoi?
– To organizacja skupiająca polskich lekarzy
w 16 krajach, przy czym jej dwie struktury są
szczególnie silne. Pierwsza w Chicago, zrzesza
ok. 400 lekarzy, druga w Niemczech, rozproszo−
na ale podobnie liczebna. Dalsze przedstawiciel−
stwa mamy w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Fran−
cji, Szwecji, ale też w Gruzji, Kazachstanie, na
Ukrainie, w Mołdawii – i to jest ten kierunek, któ−
ry chcemy umacniać, rozwijać – wschód Europy.
Ale proszę nie zapominać, że mamy członków na
całym świecie, w Nowej Zelandii, na Tasmanii,
w Zambii, Nigerii...
– Czy taki etniczny związek, po zmianie
ustrojowej, nie stracił racji bytu? Znikły ba−
riery granic, pogawędzić można na „gadu−
gadu”?
– To niech mi Pan wytłumaczy, czemu Ci lu−
dzie tak chętnie przyjeżdżają na Kongresy z koń−
ca świata, choć to wydatek z własnej kieszeni czę−
sto rzędu paru tysięcy dolarów. To jest im potrzeb−
ne. Sięgnięcie do korzeni, zaczerpniecie oddechu,
duma z kraju przodków. Nie, nie, panie redakto−
rze tu nie chodzi o żadną politykę, chodzi o mi−
łość do ojczystego kraju. Dlatego tak się cieszę,
że Kongres odbywa się w Krakowie. To niezwy−
kłe miasto, łączące historię ze współczesnością.

Tytuł może nie był frapujący, ale zawartość
merytoryczna absolutnie. Za sprawą kilku polskich
uczonych zaangażowanych w badania naukowe
w krajach swojego zamieszkania wkroczyliśmy
w świat z pogranicza nauki i fantazji. W spotkaniu,
które otworzył prezes PAU prof. Andrzej Białas, swą
wiedzą dzielili się profesorowie Zbigniew Wszołek
(z legendarnej Mayo Clinic w Jacksonville) który
mówił o poszukiwaniach genetycznych przyczyn
choroby Parkinsona, Krzysztof Bankiewicz (Univer−
sity od California, San Francisco) referujący ekspe−
rymentalne metody podawania leków wprost do
komórek mózgu, Piotr Konturek (z Uniwersytetu
w Jenie) badający relacje między stresem a patofi−
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zjologią osi jelitowo−mózgowej i Wojciech Olszyń−
ski (Saskatchewan, Kanada) referujący zastosowa−
nie w naukach medycznych technik synchrotrono−
wych, dających wgląd w strukturę kości, czy nawet
pojedynczej molekuły...
W tym ostatnim wypadku wiemy, że w Krako−
wie trwają prace w III kampusie UJ przy instalacji
synchrotronu. Jest to urządzenie już z XXII wieku,
o niewyobrażalnej dokładności. Prezes Wydziału V
Lekarskiego PAU prof. Wiesław Pawlik – powie−
dział że dzięki takim kontaktom widzimy, jak pol−
scy uczeni na całym świecie przyczyniają się do roz−
woju medycyny. Obecna na sesji młodzież zasypała
(fr)
uczonych gradem pytań.
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Klauzula sumienia
w praktyce lekarskiej
– to temat 14 sesji
Kongresu Polonii Medycznej
Temat, bardziej może „polski” niż światowy.
Swoje poglądy prezentowali moderatorzy sesji: prof.
Józef Lipiec, filozof, dr Stefan Bednarz, przewod−
niczący Komisji Etyki NRL, prof. Jan Hartman –
bioetyk UJ, ks. prof. Tadeusz Biesaga z Instytutu
Bioetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II,
prof. Tadeusz Tołłoczko, wybitny chirurg i huma−
nista, dr Konstanty Radziwiłł, wiceprezes Naczel−
nej Rady Lekarskiej.
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kontrowersji wywołały wystąpienia godności człowieka, a wszelkie próby ograniczenia
46 prof.Najwięcej
Hartmana i ks. prof. Biesagi, którzy wydają możliwości stosowania klauzuli sumienia są kary−
się stać po dwóch stronach barykady. Prof. Hart−
man, od dawna znany z krytycznego stosunku do
Kodeksu Etyki Lekarskiej, podkreślał, iż klauzula
sumienia to nie uprawnienie, ale swego rodzaju
ochrona przed konsekwencjami pewnych decyzji
podejmowanych przez lekarza. Jego zdaniem nie jest
to jednak rozwiązanie dobre, ponieważ pojedynczy
przepis nigdy nie ureguluje tego typu kwestii.
Zdaniem ks. prof. Biesagi spychanie sumienia
do sfery prywatnej niesie poważne zagrożenie dla

godne.
O starciu tych dwóch racji, dwóch modeli (teo−
logicznego i świeckiego) obszerniej w następnym
numerze, a tu jeszcze kawałek myśli prof. Tadeusza
Tołłoczko, chirurga z wieloletnim doświadczeniem
zawodowym: „(...) klauzula sumienia nie daje niko−
mu prawa do narzucanie czegokolwiek drugiej oso−
bie”.
Obszerna relacja z sesji w następnym wydaniu
(jgh)
„GGL”

Goście Kongresu
w Pałacu Wielopolskich
Magistrat Krakowa okazał się nadzwyczaj
sympatycznym miejscem spotkania lekarzy przy−
byłych na Kongres. Przywitał ich sam prezydent
Krakowa prof. Jacek Majchrowski, podkreślając
żartobliwie charakter obronnych bram Krakowa
„zawsze otwartych” dla gości. A nawiązując do
jubileuszu 120 lat pierwszego na ziemiach pol−
skich samorządu lekarskiego wyraził przeświad−
czenie, że przecież wszystko w Krakowie jest
„najstarsze”.
Prezydent udekorował prof. Marka Rudnickie−
go medalem „Honoris gratiae”, a prezes Maciej
Hamankiewicz przypomniał, że poczet prezyden−
tów Krakowa otwiera lekarz Józef Dietl.

Uroczyste posiedzenie NRL
w Radzie Miasta

fot. Katarzyna Strzałkowska

Odrzucenie Listu Ministra Zdrowia
„Do Przyjaciół Lekarzy”
Ta właśnie kwestia, „Listu” zamieszczonego na
łamach „GW” z 24 maja br. zdominowała obrady,
poprzedzone wręczeniem 9. zasłużonym lekarzom
medali „Meritus pro Medicis”.
Na wstępie M. Hamankiewicz przedstawił oko−
liczności zewnętrzne swego udziału w głośnym pro−
gramie telewizyjnym Tomasza Lisa (dot. śmierci
3,5−letniego dziecka z braku właściwej opieki me−
dycznej) – okoliczności odbiegające od zwyczajo−
wych standardów. Następnie odbyła się dyskusja,
w której większość członków NRL wyraziła obu−
rzenie tonem „Listu”, zwłaszcza w kontekście noto−
rycznego odrzucania przez Ministra Zdrowia wszel−
kich propozycji dialogu ze środowiskiem lekarskim.
Jaskrawym świadectwem m.in. zlekceważenie
uczestników odbywanego w Krakowie Kongresu
Polonii (odmowa członkostwa w Komitecie Hono−
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Biesiada w Starej Zajezdni

rowym Kongresu, przyjazdu na obrady). Nie bez
racji zauważono, że „List” tylko pozornie adreso−
wany jest do lekarzy, praktycznie natomiast jego
celem jest antagonizowanie środowiska lekarskie−
go z pacjentami, a dziwi podpis pod „Listem” nie−
których etyków.
NRL zdecydowała o przesłaniu na ręce Prezesa
Rady Ministrów propozycji spotkania, w celu pod−
jęcia bardziej skutecznych działań naprawczych
polskiej ochrony zdrowia, których resortowy Mini−
ster najwyraźniej nie potrafi.

Piątkowy wieczór zakończyła biesiada w Sta−
rej Zajezdni, podczas której tłumnie i z zapałem
bawiono się do drugiej nad ranem.
Natomiast w sobotę odbyły się ostatnie sesje,
zaś wieczorem w Kopalni Soli w Wieliczce od−
było się uroczyste zakończenie Kongresu, w któ−
rym wzięło udział ok. 700 uczestników z 26 kra−
jów świata oraz członkowie Naczelnej Rady Le−
karskiej.
relacja: Stefan Ciepły
fot. Kamila Śnieżek, Jerzy Sawicz

XXXI ZJAZD

XXXI Nadzwyczajny Okrêgowy Zjazd Lekarzy
obradowa³ w Krakowie
W sobotę, 25 maja, o godzinie 14,00 rozpoczął
w Centrum Dydaktyczno−Kongresowym Wydziału
Lekarskiego UJ obrady XXXI Nadzwyczajny Zjazd
Lekarzy OIL w Krakowie, zwołany wyłącznie
w celach budżetowych, po nieudanym XXX Zjeź−
dzie Okręgowym w Przemyślu.
Przewodnictwo obrad, niejako na zasadzie kon−
tynuacji Zjazdu w Przemyślu, objął dr Marek Za−
sadny, w skład Prezydium Zjazdu powołano ponad−
to dr dr Irenę Gawrońską, Antoniego Jakubowicza
i Roberta Stępnia.
Tym razem frekwencja dopisała, zgodnie
z komunikatem Komisji Mandatowej w składzie
dr Jerzy Pasadyn (przewodniczący) dr Andrzej
Stopa i dr Elżbieta Wojnarowicz uprawnionych do
głosowania było 336 osób, quorum stanowiło 169
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XXXI ZJAZD

osób, na Zjazd przybyły 173 osoby, co oznacza
51,48% wymaganej obecności.
W krótkim wprowadzeniu do obrad prezes ORL
prof. Andrzej Matyja poinformował na wstępie o
przebiegu odbywającego się równolegle w Centrum
Kongresu. Ok. 700 uczestników, z 27 krajów (w tym
152 osoby z państw b. ZSRR). Koszt ok. 700 tys. zł,
sponsoring m.in. Wspólnoty Polskiej, Marszałka
Woj. Małopolskiego Prezydenta Krakowa, władz
UJ i przede wszystkim NRL.
Prezes poinformował też o Stanowisku NRL
zajętym wobec Listu Ministra Zdrowia „Do Przyja−
ciół Lekarzy” w postaci propozycji spotkania adre−
sowanej do premiera.
Prezes nawiązał też do Zjazdu w Przemyślu,
przypominając że złożył na nim obszerne sprawoz−
danie, przesłane tez na piśmie Delegatom. Raz jesz−
cze podkreślił sukces w postaci wygrania procesu
z MZ o koszty czynności Izby wyręczającej admi−
nistrację państwową. W ślad za prezesem dr Ewa
Mikosza−Januszewicz pokrótce scharakteryzowała
2012 rok w działaniach OROZ (221 załatwionych
spraw) i dalszy wzrost ich napływania (do maja
br 146), zaś dr Grzegorz Iżyński przedstawił bilans
prac OSL (47 spraw, 30 orzeczeń, m.in. 18 upo−
mnień, 4 nagany, 1 ograniczenie prawa wykonywa−
nia funkcji).

Sprawozdanie finansowe Skarbnika dr Anny
Maciąg wskazało na właściwą gospodarkę środka−
mi pieniężnymi, wydatki wyniosły 96% planowa−
nego preliminarza, mimo deficytu z MZ globalnie
nadwyżka dochodów przekroczyła 1 mln zł. Wszyst−
kie szczegóły na stronach internetowych Izby. Tak−
że przychody przedstawione przez dr Janusza Le−
gutkę ująć aktywa Izby na kwotę 10 mln 194 tys. zł.
W imieniu Okręgowej Komisji Rewizyjnej
wnioski „w sprawie przyjęcia i zatwierdzenie
sprawozdań zespołów wizytujących siedzibę OIL
w Krakowie i Delegatury” (Uchwała nr 1/OKR/
2013 z dnia 23 marca 2013 roku) oraz „w spra−
wie wniosku o udzielenie absolutorium Okręgo−
wej Radzie Lekarskiej” za rok 2012 (Uchwała
nr 2/OKR/2013) z dnia 23 marca 2013 roku – zo−
stały przyjęte jednogłośnie!
Przyjęto także informację o wzroście funduszu
celowego o 178 tys. zł oraz Projekt preliminarza na
203 5 rok w wysokości 7,7 mln zł (w tym koszty
komisji socjalno−bytowej 1 mln zł).
Ożywioną dyskusję wzbudziła (ostatecznie pod−
jęta większością głosów) Uchwała nr 3 „w sprawie
pokrywania przez uczestników kosztów organizacji
posiedzeń, konferencji i sympozjów w przypadku
nieusprawiedliwionej nieobecności”. Tekst projek−
tu tej uchwały 125/ORL/IV/2013 zamieściliśmy przy
sprawozdaniu z posiedzenia ORL w dniu 24 kwiet−
nia br. (na str. 25)
Anulowano natomiast uchwałę nr 5 z 2012 roku
w sprawie odmowy uczestnictwa przedstawicieli
Izby w konkursach ordynatorskich jako sprzeczną
z ustawą. Bez zajęcia stanowiska przeszedł natomiast
wniosek o ewentualne stałe organizowanie zjazdów
okręgowych w Krakowie.
Około godziny 17.00 Nadzwyczajny Zjazd zakoń−
czył obrady, wyrażając m.in. uznanie dla przygotowa−
nego staraniem redakcji albumu „Wypisy z dziejów
samorządu i medycyny Krakowa (1893−1945)”. (cis)
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GGL LEKARZA DENTYSTY
Kalendarium stomatologiczne
czerwiec – paŸdziernik 2013

26-29 czerwca – Reykjavik, Islandia

7-8 czerwca – Kraków

28-31 sierpnia – Istambu³, Turcja

Sympozjum Gloria Orthodontia 2013

7-8 czerwca – £ódŸ

89th Congress of the European Orthodontic Society
Kongres FDI

12-14 wrzeœnia – Poznañ

DentExpo 2013 Targi stomatologiczne

CEDE 2013, 23 Œrodkowo-Europejska Wystawa
Produktów Stomatologicznych

14-15 czerwca – Kraków

26-27 wrzeœnia – Zakopane

8. Miêdzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI

14-15 czerwca – Gdañsk
XII Gdañskie Forum Stomatologiczne oraz Ba³tycka
Wystawa Materia³ów i Sprzêtu Stomatologicznego
BaltDentica 2013

22 Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy
Stomatologów Zakopane 2013

4-5 paŸdziernika – Rzeszów
Polsko-Ukraiñska Konferencja Stomatologiczna

25–27 paŸdziernika – Rytro
20-22 czerwca – Sopot
XII Konferencja Naukowa PASE/ART ORAL

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Rytro Jesieñ 2013” – str. 65

dokończenie felietonu
dr. R. Stępnia ze str. 2
„Spiętrzenie bzdur – pisze do mnie pewna stomatolożka – nie ma granic. Przecież
zlikwidowane gabinety szkolne, gdzie dokonywano okresowych przeglądów całej populacji, były najlepszym miejscem oceny stanu
zdrowia i uzębienia dziecka. A więc także,
czy jest ono maltretowane. I przecież wystarczyłoby, żeby NFZ wyraziło zgodę na kontraktowanie niektórych świadczeń w ograniczonym zakresie np. 1/5 etatu w małej szkole,
a 2/5 w większej, by przywrócić normalność…”
Droga Pani Doktor! Gdyby komukolwiek
chodziło o uproszczenie czegokolwiek, to rację bytu straciłyby te tysiące urzędników, których użyteczność mierzy się zdolnością do
mnożenia utrudnień. Cieszę się, że przynajmniej doktor Anna Lella, cytowana pod
koniec wspomnianego lamentu, wyraziła po-

dobne do moich zastrzeżenia wobec systemu szkolnej opieki stomatologicznej i „niedoskonałych procedur” „Niebieskiej Karty”.
Przynajmniej raz się zgadzamy.
A jak już sięgnąłem do „Gazety Lekarskiej”, to muszę oddać honor profesorowi
Markowi K. Janiakowi, kierownikowi Zakładu Radiobiologii i Ochrony Radiologicznej
Wojskowego Instytutu Higieny, naszemu
przedstawicielowi w ONZ ds. Oceny Skutków
Promieniowania Atomowego. Oto Profesor
pisze, że radiacja w stopniu stosowanym
w dentystyce nie jest szkodliwa, a wręcz
odwrotnie pożyteczna i pożądana dla zdrowia. Obniża zachorowalność, poprawia
samopoczucie, wydłuża życie. Absolutnie
należy ten tekst przeczytać! Natomiast niektórym naszym kreatorom przepisów o szkodliwości promieniowania jonizującego w sto-
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50 matologii rekomendowałbym ten tekst do rać 1% podatku. Wolne datki można natuzjedzenia. Bo inaczej do nich nie trafi.
Piramida nonsensów rośnie. Jakby koszty
medycyny były niewystarczające od sierpnia
przyszłego roku będzie nas wszystkich obowiązywać dokumentacja elektroniczna.
Dlaczego wszystkich? Po co to komu w małych gabinetach? – nie wiadomo. Ale wiadomo, że bałagan zamieni Himalaje w równinę. Jeszcze do tego wrócimy.
Na koniec chcemy bowiem wesprzeć Fundację „Lekarze Lekarzom”, powstałą z inicjatywy NIL, która wreszcie uzyskała status
organizacji pożytku publicznego i może zbie-

ZJAZDY

SYMPOZJA

ralnie przekazywać przez cały rok. Na czele
Fundacji stoi doktor Mariusz Janikowski,
a cele statutowe nie wymagają wyjaśnienia.
Pomóc samym sobie – to cel nadrzędny. Przytaczam numer konta i adres e-mail.
31 1240 6263 1111 0010 4779 2541
fundacja@hipokrates.org
I tak sobie myślę, że gdybyśmy raz skupili
te swoje liczne w końcu inicjatywy charytatywne w jeden strumień, to może z czasem
stałby się on naszą orkiestrą pomocy nieświątecznej, a codziennej.
Lek. dent. Robert Stępień

KONFERENCJE

Wiosenna
konferencja
stomatologów
w Krynicy
Wiosenna Konferencja Naukowo−Szkole−
niowa organizowana przez Komisję Stomato−
logiczną OIL w Krakowie, Związek Lekarzy
Dentystów Pracodawców w Ochronie Zdrowia,
Stowarzyszenie Lekarzy Dentystów Kas Cho−
rych od kilku lat organizowana jest w Krynicy
Górskiej w hotelu „Panorama”.
W tym roku w dniach 19−21 kwietnia 2013
roku gościliśmy 150 uczestników−lekarzy den−
tystów. Dzięki długoletniej współpracy z firmą
GC część teoretyczna szkolenia połączona była
z warsztatami praktycznymi. Uczestnicy kon−
ferencji po wysłuchaniu wykładów mieli moż−
liwość praktycznego skonfrontowania zdoby−
tej wiedzy.
Wykład wprowadzający poprowadził dr
Raimond van Duinen z Prywatnej Praktyki Den−
tystycznej w Hadze. Temat brzmiał: „Proste

procedury z zastosowaniem biomimetycznych
materiałów do odbudowy zębów w odcinku
bocznym. Analiza kliniczna”. Wykładowca pró−
bował włączyć słuchaczy w dyskusję o ideal−
nym materiale wypełnieniowym do ubytków
w zębach. Jakim powinien odpowiadać standar−
dom i czego oczekuje lekarz dentysta w pracy
z idealnym materiałem? Wymieniano m.in.
łatwość pracy, odpowiednią konsystencję, szyb−
kość twardnienia, niezawodność, odpowiednią
estetykę, bezpieczeństwo i cenę. Wykładowca
przedstawiając swoje prace na podstawie wła−
snej praktyki przypomniał, że prace nad ideal−
nym materiałem, doskonale sprawdzającym się
w warunkach klinicznych i dającym dobre efek−
ty lecznicze trwają od ponad 30 lat. Prowadzo−
ne są badania naukowe nad stworzeniem mate−
riałów biomimetycznych, które w sposób bio−
logiczny integrowałyby się z tkankami zęba, nie
zaburzały ich funkcji, wręcz wzmacniały
i wspomagały je.
Firma GC jest światowym liderem w tej
dziedzinie. Zaczynała od klasycznego glassio−
nomeru opracowywanego na zlecenie WHO.
Miał to być materiał do pracy w trudnych wa−
runkach klinicznych, który miał pomagać
w leczeniu ubogich w krajach afrykańskich.
Miał być panaceum dla nich i dla lekarzy nim
się posługujących. Te funkcje spełnił. Prace na−
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ukowe trwały kolejne lata, przynosiły modyfi−
kacje, aż do roku 2010, gdy na rynku pojawiła
się Equia – realny konkurent materiałów poli−
meryzacyjnych. Jak zostanie przyjęty przez le−
karzy praktyków? – okaże się w przyszłości.
Niemniej przyzwyczajenie lekarzy do pewnych
sprawdzonych metod leczenia często jest sil−
niejsze niż sięganie po nowości. Taka zresztą
jest natura człowieka.
W części teoretycznej mogliśmy zapoznać
się z nowym wykładem dr Wojciecha Kożu−
cha: „Endodontyczna diagnostyka radiologicz−
na na podstawie własnych przypadków”. Tym
razem Pan Doktor przedstawił nam obrazy ra−
diologiczne leczeń endodontycznych: opisywał
ich charakter, konieczną interpretację oraz ro−
kowania w dalszym postępowaniu leczniczym.
Dr. Kożuch przypomniał też prawa fizyki, któ−
re znalazły zastosowanie przy wykonywaniu
zdjęć rtg. Pozwalają one lekarzowi prawidło−
wo ocenić jakość zdjęcia i wyciągać prawidło−
we wnioski, co do np. długości i lokalizacji
kanałów korzeniowych.
Kolejny wykład podparty własnymi do−
świadczeniami i przypadkami klinicznymi z wła−
snej praktyki zaprezentował dr Maciej Żarow.
Pomiędzy wykładami prowadzone były
warsztaty praktyczne z zastosowaniem różnych
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materiałów i technik bezpośrednich rekonstruk−
cji zębów. Gromadziły one uczestników kon−
ferencji podzielonych na mniejsze 20−osobowe
zespoły. Było to trudne przedsięwzięcie orga−
nizacyjne, ale dzięki sprawdzonemu teamowi
Pani Krysi i Pani Grażynki dobrze opanowane.
Konferencje szkoleniowo−naukowe KS to
nie tylko nauka i doskonalenie zawodowe, to
także spotkania i rozmowy między lekarzami
praktykami najczęściej samodzielnie wykonu−
jącymi swoją pracę. To zatem wyjątkowa moż−
liwość wymiany poglądów, konsultacji i zawo−
dowej pomocy oraz wymiany poglądów nt. ak−
tualnej sytuacji zawodowej. Co tu dużo mówić,
niełatwej ze względu na niejasną politykę zdro−
wotną państwa i rosnące obciążenia administra−
cyjne lekarzy.
Krynica daje możliwość odpoczynku, od−
prężenia i zrelaksowania. Alejki spacerowe,
deptaki pełne kuracjuszy i wczasowiczów,
pijalnie wód zdrojowych tworzą otoczenie,
w którym miło było spędzić ten wiosenny
kwietniowy weekend, połączony z nauką.
A wszystko to dzięki głównemu pomysłodaw−
cy i organizatorowi dr. Robertowi Stępniowi,
wiceprezesowi ORL w Krakowie. Dziękujemy.
Katarzyna Siembab
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Szkic do portretu
dr hab. n. med.
Małgorzaty Pihut

Iunctim
stomatologii
z psychologią
Z docent Małgorzatą Pihut
rozmawiam w Katedrze Protety−
ki Stomatologicznej CM UJ przy
ul. Montelupich w Krakowie.
Pracuje tu od 22 lat, od 7 jako kie−
rownik Pracowni Zaburzeń
Czynnościowych Narządu Żucia.
Od stycznia br. przed jej nazwi−
skiem widnieje tytuł „doktor ha−
bilitowany”, który uzyskała na
podstawie rozprawy pt. „Sku−
teczność protetycznej i farmako−
logicznej relaksacji mięśni żwa−
czowych jako alternatywnych
metod leczenia dysfunkcji narzą−
du żucia”. W dużym uproszcze−
niu, chodzi o zastosowanie tok−
syny botulinowej, czyli leku o na−
zwie Botox, w leczeniu stomato−
logicznym dysfunkcji narządu
żucia. To innowacja w skali nie
tylko krajowej, ale i europejskiej.
Sukces w tej dziedzinie poprze−
dziły lata odważnych, obarczo−
nych dużym ryzykiem badań.
Obecnie metoda ta stosowana jest
już w licznych ośrodkach me−
dycznych w Polsce i Europie.
Małgorzata Pihut jest góralką
spod samych Tatr, czyli z Zako−
panego. Wychowywała się tam

przez kilka lat, po czym wraz z rodzicami przeprowadziła się
do Krakowa. Jako córka lekarzy (profesorowie Elżbieta
Reroń, laryngolog i Alfred Reroń, ginekolog położnik) wę−
drowała tam, gdzie oni podejmowali pracę. Czyli na przy−
kład do Libii. Lata 1981−1983 spędziła w Trypolisie, uczęsz−
czając do polskiego liceum przy Ambasadzie Polskiej. Wspo−
minając te „arabskie lata” twierdzi, że był to bardzo specy−
ficzny dla niej okres, mocno oderwany od reszty życiorysu.
Życie w Libii diametralnie różniło się od tego, do czego przy−
wykła w Polsce – cztero− zamiast pięciodniowy tryb pracy/
nauki, trzydniowe weekendy (w dodatku od czwartku do so−
boty), odmienna kuchnia, ale przede wszystkim mocno ogra−
niczona wolność z powodu niebezpieczeństw czyhających na
młodą, białą dziewczynę. Z tej dwuletniej przygody, poza
barwnymi wspomnieniami, wyniosła również doskonałą zna−
jomość języka angielskiego, niezbędną podczas późniejszych
lat pracy naukowej.
Klasę maturalną ukończyła już w Krakowie, w VIII
Liceum im. S. Wyspiańskiego. Powrót do kraju był trudniej−
szy, niż można się było spodziewać. Elitarna szkoła przy am−
basadzie w Trypolisie, pomimo stosunkowo wysokiego po−
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ziomu nauczania, nie przygoto−
wała jej wystarczająco do egza−
minu na Akademię Medyczną.
Na studia dostała się w rezulta−
cie dopiero za drugim podej−
ściem.
Pomimo lekarskich korzeni,
nigdy nie marzyła o zostaniu le−
karzem ogólnym. Szybko utwier−
dziła się w decyzji, która dojrze−
wała w niej od wielu wczesnych
lat – chciała zostać stomatolo−
giem. Przez studia przeszła bez
większych przygód i ukończyła
je w 1988 roku. Decyzją ówcze−
snego szefa Katedry Protetyki nie
od razu trafiła do Instytutu. Przez
pierwsze dwa lata po ukończeniu
studiów pracowała w Przychod−
ni Rejonowej przy ul. Strzelców
w Krakowie. Dziś wspomina, że
było to najlepsze z możliwych
rozwiązań – okrzepła w zawo−
dzie, zetknęła się z różnymi ca−
susami, nabrała doświadczenia
w stomatologii ogólnej. Zdecy−
dowała się jednak na protetykę,
w 1991 roku udało jej się podjąć
pracę w Katedrze Protetyki Sto−
matologicznej, początkowo na
etacie szpitalnym, po roku – na−
ukowo−dydaktycznym. W ciągu
kolejnych lat uzyskała dwa stop−
nie specjalizacji (I – stomatolo−
gia ogólna, II – protetyka), obro−
niła doktorat z leczenia zaburzeń
czynnościowych, czyli najbar−
dziej interesującej jej tematyki.
Styczniowa habilitacja jest kon−
tynuacją wcześniejszych badań.
Tłumacząc specyfikę swoich
zawodowych zainteresowań,
pani docent podkreśla, że w pra−
cy bardzo ściśle łączy wiedzę
medyczną i psychologiczną. Za−
burzenia czynnościowe narządu

żucia powodowane są wadami zgryzu, brakami w uzębieniu,
przebytymi urazami w obrębie głowy i twarzy, ale również
długotrwałym napięciem psychicznym i depresją u pacjen−
tów. Z obserwacji doc. Pihut wynika, że ten ostatni czynnik
odgrywa coraz ważniejszą rolę w powstawaniu dysfunkcji
narządu żucia, także u młodzieży. Szybki, stresujący tryb
życia, różnorodne presje wywierane na młodych ludzi i coraz
częstsze stany depresyjne to pokłosie naszych czasów.
Odbija się to na ogólnym stanie zdrowia, ale także na zębach
– wzmożone napięcie psychiczne pociąga za sobą patologiczne
napięcie mięśniowe w obrębie twarzy, a to z kolei prowadzi
do powstawania dysfunkcji narządu żucia. W tym miejscu
zresztą pojawiła się idea wykorzystania leku o nazwie
Botoks – w postaci domięśniowych iniekcji napiętych, prze−
rośniętych mięśni twarzy, prowadzące do ich rozluźnienia.
Niezależnie jednak od tej innowacji, z pacjentem trzeba roz−
mawiać i dociekać, co jest przyczyną stresu odbijającego się
na stanie uzębienia.
Psychologia to druga, po protetyce, pasja pani doktor.
Jej zdaniem, żadna metoda protetyczna nie może być w pełni
skuteczna, jeśli lekarz stomatolog nie weźmie pod uwagę moż−
liwego udziału czynnika psychogennego w powstaniu dys−
funkcji. Diagnozując pacjentów i przygotowując ich do le−
czenia, poza standardowymi badaniami fizycznymi (typu RTG
skroniowo−uszne stawów skroniowo−żuchwowych, badanie
palpacyjne mięśni, kontrola zakresów i symetrii żuchwy, ocena
objawów akustycznych czy aksjografia elektroniczna), sto−
suje również specjalistyczne badania psychometryczne.
Na tej podstawie niektórzy pacjenci zostają kierowani do psy−
chologa lub psychiatry, a terapie psychologiczne doskonale
uzupełniają leczenie protetyczne. Oczywiście nie każdy cho−
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ry korzysta z takiego rozwiąza−
nia – powodem odmowy bywa
wstyd, czasami zaskoczenie nie−
spodziewanym mariażem stoma−
tologii z psychologią, a wielu pa−
cjentów zwyczajnie nie wierzy,
że „lekarz duszy” mógłby im
pomóc w leczeniu czegoś tak ma−
terialnego, jak zęby. Nastawienie
Polaków do terapii psychologicz−
nych na szczęście szybko się
zmienia.
Pani docent ma zresztą dar
przekonywania. To ciepła,
uśmiechnięta i otwarta osoba.
Potrafi rozmawiać i przyciągać
do siebie ludzi. Sztukę komuni−
kacji międzyludzkiej opanowała
prawdopodobnie nie gorzej, niż
umiejętności dentystyczne –
mocno interesuje się programo−
waniem neurolingwistycznym,
znanym jako NLP. Dzięki wy−
pracowanym podczas kursów
NLP technikom i trikom w ko−
munikacji, łatwiej jej rozmawiać
z trudnymi pacjentami, a zwłasz−
cza kierować ich edukacją odno−
śnie pierwszych kroków radzenia
sobie ze stresem.
Protetyka to jednak nie jedy−
ne pole, na którym działa zawo−
dowo. W 2006 roku otworzyła
Ośrodek Szkoleń Medycznych
„Euro Beauty”, w którym, poza
profesjonalnymi kursami dla
stomatologów, organizowane
są także szkolenia z medycyny
estetycznej i kosmetyki profesjo−
nalnej (m.in. makijaż permanent−
ny, mezoterapia igłowa i bezigło−
wa itp). Ośrodek posiada akredy−
tację Ministerstwa Edukacji Na−
rodowej. Prowadzi również zaję−
cia z medycyny estetyczne na
studiach podyplomowych dla

lekarzy w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia
oraz na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.
A relaks? Jeśli czas pozwala, to turystyka, głównie po
Polsce i Europie, najchętniej połączona ze zwiedzaniem mu−
zeów i galerii. Lubi sport – rower, pływanie, narty. W wind−
surfingu duże sukcesy odnosi jej 15−letni syn, dlatego plany
wakacyjne rodzina dostosowuje do jego treningów w Chału−

pach, gdzie porządnie wieje wiatr. Jak przystało na mistrza
komunikacji międzyludzkiej, uwielbia przebywać wśród lu−
dzi, spędzać czas z przyjaciółmi. Jest też zdeklarowanym
„psiarzem” – zakochana po uszy w swoim mądrym pudelku,
niedawno namówiła rodziców do zakupu psa tej samej rasy.
W ich podkrakowskim ogrodzie hasają więc teraz dwie we−
sołe suczki, Księżniczka i Atomówka, wywołując na twarzy
swojej Pani uśmiech i grzejąc jej serce, zwłaszcza w najtrud−
niejszych chwilach.
Kamila Śnieżek
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Medialny
walkower
Świat, w którym żyjemy i pracujemy rzą−
dzi się dość złożonymi regułami. Są jednak sy−
tuacje, w których algorytm postępowania nie
jest szczególnie wymyślny. Obowiązuje prosta
zasada akcji i reakcji. W życiu publicznym jest
to moment, w którym jakaś zbiorowość zostaje
zaatakowana. Naturalnym odruchem jest zwar−
cie szyków i odparcie ataku.
Pomimo całego postępu, jaki stał się udzia−
łem Polski i Polaków w dziele budowania de−
mokracji i państwa obywatelskiego czujemy,
jak nawet organa poważnych korporacji zawo−
dowych muszą czasem ustąpić pod naporem
doraźnych kalkulacji politycznych rządzących,
którym porzucanie partnerskiego stylu sprawo−
wania władzy przychodzi wyjątkowo łatwo.
Jeśli do niekorzystnych konstelacji politycz−
nych (ot, np. jest trend na dopieszczenie pacjen−
tów i przyobiecanie im większej dostępności
do świadczeń) dołoży się niekorzystna aura
w mediach, każda obrona wygląda wówczas mi−
zernie. Wniosek jest więc prosty. O obraz nas
samych w mediach musimy dbać sami. Inaczej
łatwo będzie skierować przeciw nam rozmaite
kampanie.
Z tego punktu widzenia, nie ma obojętnych
czy niewinnych newsów. Informacja o rzeko−
mej dentystce z Wrocławia, która niewierne−
mu narzeczonemu wyrwała pod narkozą
wszystkie zęby – choć na kilometr pachniała
tanią sensacją czy nonsensem – pozostawia
jednak cień niepewności wobec stomatologa.
Nawet amerykański dentysta z Oklahomy,
u którego znaleziono w gabinecie zardzewiałe
narzędzia, choć nie jest polskim dentystą – dzia−
ła na naszą niekorzyść. W pierwszych dniach
maja jedna ze stacji TV wyemitowała felieton
o zakażeniach wirusem zapalenia wątroby typu
C. Prowadzący program dziennikarz na koniec
stwierdził (cytuję) „że wirusem typu C zarazić

się możemy zazwyczaj u dentysty”. Koniec
kropka. Widzom oczywiście przypomni się przy
okazji ten dentysta z Oklahomy, a mózg, który
ma tendencję do generowania uproszczeń, za−
koduje sobie prosty związek dentysty nie dba−
jącego o sterylizację, z robactwem wszelkiej
maści.
Dlatego twierdzę, że nie ma „niewinnych
przeinaczeń”. Oczywiście nie sposób reagować
na każde naruszenie naszych dóbr. Łatwo się
bowiem samemu ustawić w nieco operetkowej
roli. Jednak takie wiadomości, jak ta o zazdro−
snej dentystce rwącej zęby pod narkozą lub zna−
ny zapewne wszystkim artykuł we „Wprost” – to
są rzeczy, których zbagatelizować nie można.
O dokonanym przez „Wprost” epokowym
odkryciu afery z protezami kupowanymi przez
nas za bezcen i odsprzedawanymi pacjentom
z drakońską marżą – wszyscy chyba usłyszeli.
Sprawa jest szczególnie nośna, a tezy artykułu
są jakby żywcem wyjęte z pamiętnych interpe−
lacji posła Girzyńskiego z Torunia (PiS).
Nie jest wielką tajemnicą, że dyrektorem Biura
Poselskiego posła w Toruniu jest osoba będąca
z wykształcenia technikiem dentystycznym.
Oficjalnie reprezentujące środowisko tech−
ników organizacje odżegnują się, co prawda,
od inicjatyw postulujących nadanie technikom
nowych uprawnień czy od ponownego wydzie−
lenia z kontraktów środków na wynagrodzenia
za część laboratoryjną (pamiętamy rok, w któ−
rym wydzielono ją z sumy kontraktowej). Jed−
nak, w odróżnieniu od korporacji lekarskiej, tech−
nicy nie są zawodem zaufania publicznego i nie
mają jednolitej reprezentacji samorządowej.
Wyjaśnienia prezesa Izby Gospodarczej
Techników pana Andrzeja Duliana są wiary−
godne i przekonywujące. Nie da się jednak
wykluczyć inicjatywy części niezrzeszonych
techników, chcących niejako „z boku”, do−
trzeć do decydentów. Każda (sam to często
podkreślam) taka akcja wymaga „wsparcia ar−
tyleryjskiego” w postaci publicznego przed−
stawienia problemu w mediach dla sprosto−
wania w opinii publicznej nieprawdziwości
głoszonych tez.
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Dlatego opowiadanie, że w rozliczeniach
lub nawet w samej naturze transakcji lekarz−
technik, jest coś nie w porządku, musi być przez
samorząd lekarski z całą mocą neutralizowane.
A nasza dotychczasowa reakcja jak wyglą−
da? Szkoda gadać: Publikacja we „Wprost”
ukazała się 8 kwietnia. 24 kwietnia członko−
wie KS NRL dowiadują się, że żądanie spro−
stowania złożył prezes... Izby Techników.
Na zwróconą uwagę, że oświadczenie A. Lelli
w portalu dla lekarzy dentystów to trochę za
mało z naszej strony – zapadła cisza. Ale na−
stępnego dnia Rzecznik Prasowa NIL wysyła
(16 dni po publikacji) żądanie sprostowania
tylko dwóch zdań (!), których zresztą nie wy−
powiedziała A. Lella. Ani jednym zdaniem
w formie ostrego protestu nie skomentowano
kilku innych przekłamań i nonsensów. A przede
wszystkim prostackiej i niedorzecznej sugestii,
że organizujemy bojówki wybijające zęby tech−
nikom, którzy odważą się publicznie powie−
dzieć o naszym rzekomym zdzierstwie.
Dwie i pół strony pisma prezesa Izby Tech−
ników i kilka linijek pisma NIL w 16 dni po
publikacji. Taka proporcja nie wywoła w re−
dakcji „Wprost” szczególnego wrażenia, że kor−
poracja lekarska to trudny adwersarz.
Lakoniczność jest zapewne cnotą, jednak
w tym wypadku zasadniczym celem NIL po−
winno być uświadomienie Redakcji, że pisanie
„na kolanie” artykułów z zamiarem wywoły−
wania taniej sensacji, manipulowanie wypowie−
dziami, dopisywanie „anonimowym” rozmów−
com głupawych sugestii – po prostu się nie
opłaca. Że korowody pism i interwencji są tak
nużące i niewygodne dla Redakcji, iż w końcu
pojawi się refleksja, że „lepiej było z nimi nie
zaczynać”.
Najbardziej frasować może jednak powta−
rzający się schemat działania NIL w sprawach
stomatologicznych. Decyzje podejmowane są
– jak się wydaje – jednoosobowo. Aby uzyskać
ważny dokument trzeba się upomnieć o niego
na forum NRL. Aż 24 godziny zajęło nam wy−
dostanie od Rzecznik Prasowej NIL tekstu wy−
słanego przez nią sprostowania.

Tym to wszystko dziwniejsze, że napisany
na wyższym poziomie literackim i dokumen−
talnym artykuł w „Newsweeku”, opisujący nie−
szczęśliwe powikłania związane z porodami,
skłonił prezesa Macieja Hamankiewicza do
wyrazistej reakcji w postaci listu do Redakcji.
Na sprawy stomatologiczne nie starczyło Izbie
determinacji?
W życiu publicznym zasada jest prosta. Im
wyżej działamy w strukturze władzy, tym
znaczniejsze są rezultaty naszych działań, tym
większy zysk z sukcesów. Dlatego drożej kosz−
tują porażki i zaniechania. Darując więc sobie
interwencję w jakiejś sprawie, należy pamiętać
o jej skali, o tym, jakie będą tego skutki.
Piszę ten felieton w dniu, kiedy rusza pro−
ces o gigantyczne odszkodowanie za poważne
powikłanie po operacji powiększenia piersi
(pacjentka zapadła w śpiączkę). Liczne portale
przy okazji publikują przypadki innych nie−
szczęśliwych zdarzeń, jakie miały miejsce
w opiece zdrowotnej. Często jest to rzeczywi−
ście wynikiem zaniedbań. Nic więc dziwnego,
że musimy jako lekarze znosić komentarze
generalizujące, w sposób okrutny, podejście
lekarzy do pacjentów. Przez lata wypracowali−
śmy postawę unikania komentowania częstego
w takich wypadkach naruszania dobrego imie−
nia całego stanu lekarskiego. Myślę, że efek−
tywność takiej polityki medialnej korporacji
kończy się. Trzeba wypracować jakiś współ−
czesny model uczestniczenia w takich publicz−
nych dyskusjach: piętnować bylejakość i o le−
wactwo, ale jednocześnie wskazywać, że cza−
sem nieszczęście ma podłoże systemowe, a le−
karz jest tylko ostatnim wykonawczym ramie−
niem tego systemu. Trzeba skłaniać media do
głębszego wnikania w przyczyny. Elementem
takiej polityki musi być też nieoddawanie wal−
kowerem takich incydentów medialnych jak
artykuł we „Wprost” o stomatologicznej dro−
żyźnie.
Andrzej Cisło

www.autonomia-dent.pl
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Okiem Rzecznika

„Mistrz komunikacji”
– rytuał
porady lekarskiej
Przekształcenia społeczne ostatnich lat spo−
wodowały wzrost zapotrzebowania na opiekę me−
dyczną. Mimo coraz to większych możliwości
technicznych i technologicznych medycyny, któ−
re rosną również wraz ze wzrostem społecznego
standardu kulturowego, człowiek ma coraz wię−
cej problemów zdrowotnych. Manifestuje się to
m.in. w oczekiwaniu na wyższą jakość material−
nego wyposażenia miejsc, gdzie świadczone są
usługi medyczne, na lepszą dostępność do tych
usług, a przede wszystkim w poprawie informa−
cji pozwalających podnosić standard usług.
Jeżeli na tym tle rozpatrzymy relację pacjent
– lekarz, to należy przyjrzeć się elementom,
które warunkują prawidłową jej realizację.
Powszechnie uznaje się, że pomimo bardzo dy−
namicznego rozwoju diagnostyki medycznej oraz
możliwości włączania jej w leczenie na każdym
etapie, wywiad lekarski pozostaje nadal bardzo
ważnym narzędziem procesu diagnozowania.
Zakładając, że jest przeprowadzony w sposób pra−
widłowy – umożliwia on ustalenie aktualnego
stanu klinicznego pacjenta i jego schorzenia.
Pomimo wielu opracowań dotyczących sposobu
przeprowadzenia wywiadu lekarskiego, często
czynność ta stanowi słabe ogniwo w procesie
leczenia.

Przepisy zawarte w Kodeksie Etyki Lekarza
i „Ustawie o zawodzie lekarza i lekarza denty−
sty” jednoznacznie wskazują na konieczność
informowania chorego o całym procesie diagno−
zy i leczenia w sposób przystępny i obszerny.
Art. 13 ust.2 i 3 KEL oraz art. 31 „Ustawy o za−
wodzie lekarza i lekarza dentysty”, mówią wprost,
że chory powinien być poinformowany o „stanie
zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz moż−
liwych metodach diagnostycznych, leczniczych
(i) dających się przewidzieć następstwach ich za−
stosowania albo zaniechania, wynikach leczenia
oraz rokowaniach.”. Również cały Rozdział III
„Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta” dotyczy prawa pacjenta do informacji.
Nie można zatem uznać, że w zgodzie z po−
wyższymi przepisami pozostaje lekarz, który in−
formuje pacjenta zdawkowo, często w pośpiechu.
Nie wystarczy również posiadanie podpisanego
przez pacjenta, często pod presją naglącej sytu−
acji, standardowego dokumentu, często w niewiel−
kim stopniu uwzględniającego rzeczywistą sytu−
ację zdrowotną pacjenta..
Jak więc spowodować, by sposób przekazy−
wania informacji przez lekarza nie prowadził do
uprzedmiotowienia pacjenta?
Jak sprawić, by chory uznał, że sytuację na−
kreślono mu przystępnie, wystarczająco obszer−
nie i z poszanowaniem jego godności?
Ważnym elementem budującym wzajemną
relację, jest czas jaki lekarz poświęca na rozmo−
wę z pacjentem. To często w ocenie pacjentów
przyczynek do złożenia skargi oraz wyznacznik
jakości pracy i stopnia zainteresowania ich zdro−
wiem przez lekarzy ich leczących. Z zeznań pa−
cjentów, w prowadzonych postępowaniach wy−
jaśniających, Rzecznicy często słyszą, że lekarze
nie rozumieją słabości pacjentów, nie cechują się
empatią ani cierpliwością, uważają, że jeżeli wy−
konają swoje czynności poprawnie pod względem
administracyjnym, to nic więcej nie muszą „z sie−
bie dawać”.
Pacjent niezadowolony ze sposobu w jaki le−
karz z nim rozmawia, jest bezwzględny w formu−
łowaniu zarzutów w składanych skargach, które
przytoczę zgodnie z treścią:
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„Gruba Pani Doktór X przychodzi sobie,
o której chce, spóźnia się wiele minut! Co ona
sobie myśli, że ma jakichś durni przed sobą?”
„On traktował mnie jak osobę gorszej kate−
gorii, na niższym poziomie, mówił grypsami, trud−
no go było zrozumieć, gadał w biegu na koryta−
rzu, bo jakoby nie miał czasu, a my przecież pła−
cimy podatki na jego pensję”
„Podszedł do mnie niechlujny, rozmemłany
mężczyzna, z pożółkłymi od papierosów palca−
mi, śmierdział jak popielniczka. Krzyczał na mnie,
że on tu rządzi, gdy chciałem o coś zapytać.
Myślałam, że na SOR w szpitalu wzrosły stan−
dardy postępowania, ale się myliłam!”
„Musiałem pilnie skorzystać z usług Przy−
chodni po południu. Trafiłem na X. Zarejestro−
wałem się, byłem akurat jedynym pacjentem.
X siedział w rejestracji i czytał reklamę Makro.
Wytrzymałem 10 minut, potem podszedłem
zapytać, czy może przepisać mi leki. To spoj−
rzenie …”
„Siedziała za biurkiem i głaskała własną nogę,
mówiąc do mnie, że nic nie widzi na mojej skó−
rze, więc nie może mnie boleć. Powtarzała reto−
rycznie pytanie dlaczego mnie boli? W końcu
zaczęła krzyczeć, a ja się rozpłakałam na leżan−
ce. W końcu wstała, podeszła, myślałam, że mnie
pobije albo udusi. Zaczęłam krzyczeć, aż do ga−
binetu wbiegła pielęgniarka. Dopiero wtedy się
uspokoiła ta mała siksa z nerwowym tikiem. Po−
winno jej się odebrać prawo wykonywania zawo−
du. To, że NFZ dał Przychodni karę finansową
wcale mnie nie satysfakcjonuje!”
Ogromne znaczenie dla procesu leczenia ma
sposób artykulacji, wspomniany już czas przezna−
czamy na rozmowę z pacjentem, możliwość wypo−
wiedzenia przez niego własnych spostrzeżeń na te−
mat swego zdrowia. Często poznajemy w ten spo−
sób naturę człowieka i mechanizmy jego funkcjo−
nowania. Umożliwia to wzajemnie dobry kontakt.
Lekarz, który posiada osobowość predyspo−
nującą go do wykonywania trudnych zadań,
a ponadto jest przygotowany merytorycznie, ma
bogate doświadczenie, zapewne poradzi sobie
z pacjentem. Od lekarza wymaga się zresztą wie−
lu specyficznych cech charakteru, związanych
z pełnieniem odpowiedzialnej misji społecznej.
Ten zawód wymaga tzw. powołania.

Lekarz musi być świadomy, że w procesie
leczenia, w wyniku splotu niekorzystnych zdarzeń
może nie uzyskać zamierzonego celu, a nawet
może zdarzyć się efekt odwrotny, czyli stan zdro−
wia pacjenta pogorszy się. Sytuacje takie wnikli−
wie analizowane, są potem klasyfikowane jako
„błędy i zaniedbania lekarskie”.
Jak ocenił to trafnie, w oparciu o przykłady
ze Stanów Zjednoczonych, dr Jerzy Kurkowski
(„GL” – 1998) „nic dziwnego, że 70% wszyst−
kich oskarżeń o popełnienie błędów i zaniedbań
jest wynikiem nieobecności lekarza w momencie
krytycznym dla pacjenta, rezygnacji z zebrania
dokładnego wywiadu chorobowego lub zaniecha−
nia, czy też przeprowadzenia tylko częściowego
badania fizykalnego”. Częstym efektem wspo−
mnianych powyżej trzech nierzetelności w wy−
konywaniu zawodu lekarza jest błędna diagnoza,
czy też zbyt późne lub niewłaściwe leczenie.
Niemal wszystkie podręczniki medycyny kli−
nicznej zalecają zebranie dokładnego wywiadu,
podkreślają jego znaczenie, a także wagę i zna−
czenie wzajemnej komunikacji lekarz – pacjent
w procesie leczenia. To właśnie na błędy wyni−
kające ze złej komunikacji skarżą się pacjenci naj−
częściej. I to one są najczęściej powodem nieza−
dowolenia.
Musimy mieć świadomość, że leczymy coraz
bardziej wyedukowanego i świadomego swych
praw pacjenta. Wydaje się zatem oczywiste, że
należy go włączyć do procesu leczenia, czyniąc
go niejako swoim asystentem w rozwiązywaniu
problemu medycznego.
Teorie komunikacyjne, w których tworzeniu
wiodą prym amerykańscy naukowcy umożliwiają
opracowanie metodyki procesu porozumiewania
się w opiece zdrowotnej. Pozwala ona określić
prawidłową komunikację w całym cyklu kontak−
tów – od momentu przekroczenia bram szpitala
czy poradni.
Lek. dent. Anna Kot
I Zastępca Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie
Tekst powstał m.in. na podstawie „Wokandy Medycznej”
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Antoni Stopa
żegna MCS „Śródmieście”
Ze śródmieściem Krakowa, w cudzysłowie
i bez cudzysłowu, związany był od początku pra−
cy zawodowej, a więc od połowy lat 70. Nazwy
się zmieniały, stanowiska także (bo zaczynał prze−
cież od zwykłego dentysty, a kończy jako prezes
od 15 lat Miejskiego Centrum Stomatologiczne−
go), natomiast Antek trwał właściwie wciąż taki
sam. Wiecznie skłonny do żartu, cierpliwy, życz−
liwy, doktor Małgorzata Króliczak mówi „Super−
szef, ciepły, wyrozumiały człowiek, z sercem na
dłoni!”.
Pożegnanie Antka odbyło się, jak należy,
w „Jamie Michalikowej”, bo talenty prezesa MCS
były wielorakie, kabaretowe także. Podczas wie−
czoru pożegnalnego z gronem licznie zgromadzo−
nych współpracowników i przyjaciół (6 kwietnia
2013 roku) wystąpił zresztą na scenie i szkoda,
że nie możemy tego Państwu pokazać. Ale trzeba
powiedzieć, że Antek oddaje berło prezesa w god−
ne ręce, bo doktor Zdzisław Haberka okazał,
ku zaskoczeniu koleżanek i kolegów, znaczny ta−
lent wokalny.
Antek przechodzi na emeryturę bez frustra−
cji, a nawet z radością. Wreszcie będzie się mógł
poświęcić swojej drugiej – obok stomatologii –
pasji, czyli książkom. A podobnego bibliofila
wśród stomatologów krakowskich nie sposób zna−
leźć. Pod tym względem załoga odetchnie, bo by−
wało, że nie tylko pochłaniał książki, ale też eg−
zekwował od podwładnych czytelnictwo.

Na emeryturę przechodzi też, żegnany rów−
nie serdecznie, wiceprezes MCS, wieloletni kie−
rownik pracowni protetycznej

doktor Marek Wolnicki
Można zaryzykować pogląd, że w sensie za−
wodowym obaj panowie znakomicie się uzupeł−
niali. Doktor Stopa delikatny, pobłażliwy, w sen−
sie duchowym – poeta, a doktor Wolnicki, zdy−
scyplinowany żołnierz, by nie powiedzieć wojow−
nik, rygorystycznie egzekwujący konieczną w fir−
mie dyscyplinę.
A poza tym niestrudzony turysta, zwiedził
pewnie pół świata, a ciekawość miejsc, w których
jeszcze nie był, wciąż go uwiera. Teraz już może
ruszyć, bez koniecznego urlopu dokąd go cieka−
wość poprowadzi.
Obu Panom życzymy spełnienia planów, któ−
re niewątpliwie przygotowali. A życie towarzy−
skie na emeryturze niech im upływa w zdrowiu
i pomyślności.
(cis)
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Fryderyk Chopin
i George Sand

Zima na Majorce
Po 1830 roku w Monarchii Lipcowej wzra−
stał stopień oświecenia i zamożności francu−
skiego mieszczaństwa. Ponad 50% kobiet pa−
ryskich czytało książki. Każdy szanujący się
dom posiadał „nowoczesne pianino” Pleyela
lub Erarda. Odbywano podróże dla przyjem−
ności i dla opisywania świata. Rozwijał się
rynek książki, wydawnictw nut i czasopism
muzycznych. Wypadało „bywać” na koncer−
tach i w operze. Był to wiek pary, parostatku
i lokomotywy parowej. Podróżowanie było
szybsze i dostępniejsze. Nowy rynek umożli−
wił twórcom i artystom samofinansowanie
podróży i pobytów zagranicznych.
Fryderyk Chopin i George Sand – para za−
fascynowana sobą i fascynująca innych – za−
mierzała spędzić swoją pierwszą wspólną zimę
w cieplejszym niż paryski klimacie. Ich hisz−
pańscy przyjaciele zaproponowali Majorkę.
Chopin i Sand z dziećmi przybyli na wy−
spę 8 listopada 1838 roku, po 21−godzinnym
rejsie statkiem parowym Mallorquin z Barce−
lony. Najdłużej, bo 53 dni między 21 grudnia
1838 a 11 lutego 1839 przebywali w Vallde−
mossa – byłym klasztorze kartuzów.
Muzeum Chopina w klasztorze ma już po−
nad 70 lat a Valldemossa – jak Żelazowa Wola
– jest codziennym celem wielu wycieczek.
Klasztor leży wysoko pod przełęczą w gór−
skiej dolinie. Nazwa Valldemossa pochodzi od
formacji skalnej przypominającej kształtem
Mojżesza schodzącego z Synaju. Muzeum to

dwie rywalizujące ze sobą „cele pokartuzjań−
skie”, każda trzypokojowa z ogrodem i wido−
kiem na południe. W każdej jest „autentycz−
ny” fortepian Chopina. Pleyel z Paryża wysłał
do Palmy na Majorkę fortepian, który desz−
czowymi bezdrożami dotarł do klasztoru
z początkiem stycznia. Chopin mógł ukończyć
preludia i wysłał je do Paryża z końcem mie−
siąca. Klasztorna atmosfera i surowa górska
przyroda – były źródłem inspiracji dla oboj−
ga. Sand pisała Spiridiona – kolejną powieść
psychologiczną. To ona miała „rząd dusz”
przed rewolucją 1848 roku. Frankonicznie wy−
kształcona Europa, między Paryżem a Uralem,
bardzo ją ceniła. Do jej wielbicieli należeli Do−
stojewski, Marks i Engels.
Drukowana od stycznia 1841 roku w od−
cinkach jej Un hiver a Majorque (Zima na Ma−
jorce) z bezwzględną krytyką prymitywnego
życia i stosunków na wyspie – wywołała pro−
testy patriotyczne, święte oburzenie u wyspia−
rzy. Pisarz Robert Graves, który żył 47 lat
w bliskim sąsiedztwie Valldemossy, był zda−
nia, że czas na wyspie zatrzymał się w śre−
dniowieczu. Domy budowano z myślą wyłącz−
nie o ochronie przed deszczem i upałem.
Często bez okien. Uciążliwe były krótkie zimy.
Bezsłoneczna, deszczowa pora, w warunkach
daleko gorszych od paryskiego standardu –
uaktywniła chorobę Chopina.
Choroba zakaźna – jak w średniowieczu –
prowadziła do całkowitej izolacji chorego.
W Hiszpanii, stosownie do edyktu króla Fer−
dynanda VI z 1751 roku, należało spalić
wszystkie rzeczy chorego czy zmarłego na
zakaźną chorobę (gruźlicę). Nie stosujący się
do tego lekarze i domownicy podlegali suro−
wej karze. Restrykcje te, rozumiane przez Sand
jako szykany, wzbudzały jej oburzenie. W 1838
roku w Paryżu – gdzie osobista przyjaźń łączy−
ła Chopina i Sand z ambasadorem hiszpań−
skim Marlianim i szefem rządu w Madrycie
Mendizabalem – z pewnością nie myślano
o nieogrzewanych, wilgotnych domach na wy−
spie. W listopadzie 1838 roku Palma była peł−
na uchodźców z Katalonii. Nie istniały hotele.
Nie było mieszkań do wynajęcia. Zaostrzenie
choroby Chopina spowodowało pośpieszny
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powrót obojga do Francji w lutym 1839 roku.
Po przyjeździe do Marsylii Sand pisała w li−
ście do F.Rollinat:
„Wróciłam już do Francji po najbardziej nie−
udanej podróży, jaką sobie można wyobra−
zić. Po miesiącu mój biedny Chopin, który od
Paryża wciąż kaszlał, zapadł bardziej na zdro−
wiu i wezwaliśmy lekarza, dwu lekarzy, trzech
lekarzy, jeden większy osioł od drugiego, któ−
rzy roznieśli po całej wyspie wiadomość, że
nowy chory jest suchotnikiem w ostatnim sta−
dium. Powstała panika, gruźlica jest bowiem
rzadka w tym klimacie i uchodzi za zaraźliwą.
Dołącz do tego egoizm, podłość, niewrażli−
wość i złą wolę mieszkańców. Patrzono na
nas jak na zapowietrzonych, i co gorsza
pogan, ponieważ nie chodziliśmy na msze.
Właściciel domku, który wynajęliśmy, wyrzu−
cił nas z niego brutalnie, chciał wytoczyć nam
proces i zmusić do odmalowania domu zaka−
żonego chorobą. Miejscowe sądownictwo
oskubałoby nas jak kurczaki. Trzeba było przy−
stać na wyrzucenie z mieszkania, zniewagi
i zapłacić.
Nie wiedzieliśmy już, co począć, kiedy
szczęśliwym trafem napotkaliśmy w starym
klasztorze małżeństwo hiszpańskie, które
schroniło się tam ze względów politycznych.
Uciekinierzy ci mieli szukać schronienia we
Francji i mieli do odstąpienia komplet chłop−
skich mebli. Zakupiliśmy te meble za sumę
przekraczającą trzykrotnie ich wartość i za−
mieszkaliśmy w klasztorze kartuzów w Vall−
demossa. Nazwa poetyczna, miejsce poetycz−
ne, natura cudowna, potężna i dzika, z mo−
rzem u obu krańców horyzontu. Wokół nas
wspaniałe szczyty. Orły zapuszczające się
pomiędzy drzewa pomarańczowe w naszym
ogrodzie, droga wysadzana cyprysami ze
szczytu naszej góry schodząca w głąb wąwo−
zu, strumienie obrzeżone mirtami, palmy
u naszych stóp – trudno o coś wspanialszego
od tego miejsca.
Ale słusznie się mówi, że tam, gdzie natu−
ra jest piękna i hojna, ludzie są źli i skąpi...
Nie będąc chrześcianami, nie mogliśmy zdo−
być służby, nikt zresztą nie chciał obsługiwać
chorego na piersi. Chopin komponował arcy−

dzieła i mieliśmy nadzieję, że radość z tego
pomoże nam jakoś przełknąć resztę przeciw−
ności. Ale klimat w klasztorze, położonym tak
wysoko w górach, stał się straszny. Mieszkali−
śmy wśród chmur i spędziliśmy tam 50 dni,
nie mogąc zejść na równinę. Drogi przemie−
niły się w rwące strumienie i przez ten cały
czas nie widzieliśmy słońca. W kraju tym nie
znają kominków. Za wygórowaną cenę udało
nam się kupić jakiś śmieszny piec, rodzaj żela−
znego kociołka, od którego bolała nas głowa
i wysychały płuca. Mimo to wilgoć w klaszto−
rze była taka, że ubrania na nas pleśniały.
Postanowiliśmy wyjechać za wszelką cenę,
choć Chopin nie miał siły powłóczyć nogami.
Po przyjeździe do Palmy Chopin zaczął strasz−
liwie pluć krwią. Nazajutrz wsiedliśmy na je−
dyny statek parowy do Barcelony, który prze−
woził świnie, bo żadnego innego sposobu,
by opuścić ten przeklęty kraj nie było. Dotar−
liśmy wreszcie do Marsylii. Chopin doskona−
le zniósł podróż morską. Jest pod opieką
dr Andre Cauviere – znakomitego człowieka
i lekarza. Opiekuje się nim po ojcowsku i jemu
to zawdzięczamy poprawę. Oddychamy
wreszcie po tylu trudach i niepokojach!”
We Francji już od dawna badano płuca
fizykalnie, poprzez osłuchiwanie stetoskopem.
Wzbudzało to zaufanie, niosło poczucie obiek−
tywizmu. Dr Cauviere, tak jak inni lekarze
Chopina, pomimo epizodycznych krwotoków
nie dostrzegał wyraźnych zmian osłuchowych.
Niewydolność oddechowa towarzyszyła pia−
niście stale. Stąd pojawiła się hipoteza o chro−
nicznej gruźlicy krtani lub chronicznej astmie.
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PODRÓŻE W CZASIE...
Gruźlica była chorobą artystów tego czasu.
Mobilizowała talenty. Stany podgorączkowe
ożywiały skojarzenia. Wypełniały myśli po−
etycznymi fantazjami. Uczucie słodkiego smut−
ku, żal, melancholia towarzyszą strofom
pisanym przez trawionych gruźlicą poetów.
Przebijają się też przez nokturny Chopina. Wy−
niszczenie i anemia spowodowały, że Chopin
ważył zaledwie 42 kilogramy. Wiosna na po−
łudniu Francji poprawiła jego stan stosunko−
wo szybko.
Dziś nowy Chopin miałby spore środki
finansowe z nagrań – mimo, że snobizm no−
wobogackich na muzykę poważną zmalał.
I mieszkałby z Sand w komfortowej willi
z widokiem na morze. Klimatyzacja sterowa−
łaby ogrzewaniem i wilgotnością. Firmy far−
maceutyczne dostarczałyby leków najnowszej
generacji. Ona byłaby ekscentryczną pisarką,
ikoną lewicy. On celebrytą. Podróżowaliby bez
przeszkód i stresów. Hotel dziś, to bezpiecz−
ny azyl. Izoluje podróżnych od każdej lokal−
nej kultury… Omnia meamecum porto...
(Wszystko co mam, noszę ze sobą)
Jest lepiej. Tylko romantyzm przeminął.
Franciszek Serwatka,
Jan Spiechowicz

A poniżej piosenka z albumu Krótka hi−
storia Cyrulika, nawiązująca do wyprawy szla−
kiem dramatycznej zimy Chopina i G. Sand.
Muz.: Jacek Dybek
Słowa: Franciszek Serwatka
Monsieur Chopin, madame George Sand
Na Majorce deszcz
Pogoda zła do tego wiatr
A pan słabe zdrowie ma
Listopad to niedobry czas
By od zimy uciec gdzie
Cyprysów gaj, palmy i mirt
Toną w zimnej gęstej mgle
Ref.
Mieszkać wśród chmur
Grać na pianinie
Nie musi pan w klasztorze gdzie
Górska dolina Val de Mosa
Ku morzu w dół otwiera się
Pana preludium płacze w deszczu
Nie sypia nocą z zimna drży
Nuty spadają z pięciolinii
Szukają ciepła – c’est la vie…

MEDIA

Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
kwiecień−maj 2013
W końcu nadeszła długo oczekiwana wiosna,
a może już lato? Coraz trudniej to rozróżnić? Nie−
mniej wychodzimy zdecydowanie częściej z domu
i upajamy się ciepłymi promykami słońca. Ale nie
zapominajmy o naszej fachowej lekturze, może
chociaż do poduszki?
W „Nowym Gabinecie Stomatologicz−
nym” rozpoczęto publikację całej serii tablic sa−
nitarnych wymaganych przez terenowe oddziały
sanepidu. W najnowszym numerze wydrukowa−

no: procedurę dezynfekcji i sterylizacji końcówek
stomatologicznych, procedurę dezynfekcji i my−
cia obrotowych narzędzi stomatologicznych oraz
procedurę dezynfekcji mycia i sterylizacji narzę−
dzi oraz sprzętu wielokrotnego użytku.
W numerze znajdziemy również prawne in−
terpretacje kwestii związanych z preparatami do
wybielania zębów. Dostępne na polskim rynku
preparaty do wybielania zębów mają różny status
prawny. Część z nich jest produktem będącym
w świetle prawa kosmetykiem, część jest praw−
nie wyrobem medycznym. W związku ze zmia−
nami, które weszły w życie w dniu 31 październi−
ka 2012 r. gabinety dentystyczne powinny zacho−
wać szczególną ostrożność stosując tego typu pre−
paraty. Niestosowanie się do nowych przepisów
może grozić nawet karą więzienia. Dodatkowo
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przeczytać możemy omówienie, czym może nam
grozić podniesienie VAT−u na wyroby medyczne
do 23 proc. Dobrze wiemy, że dużą część kosz−
tów w gabinetach stomatologicznych generują
wyroby medyczne, są one bezpośrednio stosowa−
ne w procesie leczenia oraz są wykorzystywane
jako materiały zużywalne. W najbliższym czasie
należy się liczyć ze wzrostem stawki VAT do 23
proc. Co to znaczy dla lekarzy?
Inny ciekawy praktyczny temat bieżącego
wydania „NGS” to nowe zasady rozdawania pró−
bek pacjentom.
Natomiast nowy egzemplarz „Stomatologii
Współczesnej”, rozpoczyna się działem „Sylwet−
ki Stomatologii”, w którym dr Maciej Drozd po−
dejmuje temat marketingu i PR w stomatologii
oraz biznesowego podejścia do pracy lekarza sto−
matologa. Świadome podchodzenie do swojej
kariery i wizerunku kliniki to podstawa sukcesu
marketingowego na rynku stomatologicznym.
O tym, jak odróżnić się od konkurencji, rozma−
wiać z pacjentami i odnaleźć czas na własne pa−
sje, mówi właściciel Kliniki Stomatologii Este−
tycznej KSE w Toruniu. Temtem numeru, jest
przede wszystkim artykuł „Uzupełnienie pojedyn−
czego braku zębowego przy użyciu tymczasowe−
go kompozytowego mostu adhezyjnego wzmoc−
nionego włóknem szklanym, wykonanego metodą
łączoną”. Celem pracy jest uzupełnienie niewiel−
kiego braku zębowego przy pomocy tymczasowe−
go kompozytowego mostu adhezyjnego, wzmocnio−
nego włóknem szklanym w sposób łączony, stano−
wiący połączenie metody pośredniej i bezpośredniej
wykonania tego rodzaju uzupełnienia.
W dziale Endodoncja znajdziemy artykuł
„Owrzodzenie powstałe podczas chemicznego
płukania kanału korzeniowego zęba podchlory−
nem sodu”. W artykule opisano przypadek powi−
kłania, powstałego podczas chemicznego płuka−
nia kanału korzeniowego zęba podchlorynem sodu
u 62−letniej pacjentki. Owrzodzenia z cechami
martwicy skrzepowej występujące w przedsion−
ku błony śluzowej jamy ustnej w okolicy zęba
41 były powodem skierowania chorej do szpitala.
W dziale Radiologia przeczytamy interesują−
cy artykuł „Zdjęcia wewnątrzustne – najczęściej
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popełniane błędy i sposoby zapobiegania”. Auto−
rzy zwracają uwagę, że zarówno w technologii
cyfrowej, jak i analogowej przy wykonywaniu
zdjęć wewnątrzustnych może dojść do popełnie−
nia błędów. Umiejętne zastosowanie technik wy−
konywania zdjęć rentgenowskich oraz jasno spre−
cyzowany cel badania pozwolą na wykonanie
badania spełniającego kryteria jakości. W arty−
kule „Audyt wewnętrzny w gabinecie stomatolo−
gicznym” autorzy przypominają, iż zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi w każ−
dym gabinecie stomatologicznym, w którym eks−
ploatowany jest przynajmniej jeden stomatolo−
giczny aparat rtg., należy opracować, wdrożyć
i utrzymać system zarządzania jakością (SZJ).
W czasopiśmie e−Dentico tematem numeru
jest „Komunikacja w praktyce”. Znajdziemy tu
następujące artykuły: „Skuteczna zmiana zacho−
wań – poziomy neurologiczne”, „Komunikacja
w gabinecie stomatologicznym w optyce pacjen−
ta: ekonomia komunikacji”, „Komunikacja we−
wnątrz zespołu w gabinecie dentystycznym”, „Ko−
munikacja z pacjentem z perspektywy pacjenta,
lekarza dentysty i studenta stomatologii – wyniki
badań”.
Warto również poświęcić czas, by przestudio−
wać artykuł „Pokrywanie recesji dziąsłowych zę−
bów ze zniszczoną granicą szkliwno−cementową”.
Na podstawie opisu przypadku autor przedstawia
sposób identyfikacji i odtwarzania zniszczonej
granicy szkliwno−cementowej poprzedzającej pro−
cedurę pokrywania recesji dziąsłowych. W zapre−
zentowanym przypadku po 2 latach od zabiegu
pokrycia mnogich recesji dziąsłowych uzyskano
zadowalający rezultat kliniczny i estetyczny.
W ciekawym artykule „Porównanie retaine−
rów metalowych oraz kompozytowych wzmac−
nianych włóknem szklanym w leczeniu ortodon−
tycznym pacjentów z chorobami przyzębia – prze−
gląd piśmiennictwa” autorzy opisują i porównują
skuteczność użycia aparatów retencyjnych meta−
lowych oraz kompozytowych wzmacnianych
włóknem szklanym po aktywnej fazie leczenia
ortodontycznego u pacjentów z leczoną, nieak−
tywną chorobą przyzębia. Praktycznym tematem
jest artykuł „Rozszczepienie wyrostka zębodoło−
wego jako przygotowanie do zabiegów z natych−
miastową implantacją”. Przedstawiono w nim

zasady postępowania chirurgicznego w przypad−
kach planowanego wprowadzenia implantów
stomatologicznych, gdy wymiary poprzeczne
wyrostka zębodołowego są niezadowalające.
Omówiono wskazania, przeciwwskazania oraz
ograniczenia tego zabiegu z powodu schorzeń
ogólnych, jak również z przyczyn miejscowych.
W bieżącym numerze „Stomatologii Este−
tycznej” możemy znaleźć bardzo interesujący
artykuł „Preferencje estetyczne dotyczące uśmie−
chu, a ustawienie płaszczyzny zwarciowej szczę−
ki”. Celem niniejszego badania była ocena prefe−
rencji estetycznych członków zespołów stomato−
logicznych i osób niezwiązanych ze stomatolo−
gią przy użyciu 3 różnych kątów patrzenia na usta−
wienie przednio−tylne płaszczyzny zwarciowej
szczęki. Dotychczas nie oceniano, jakie znacze−
nie ma kąt, pod jakim patrzymy na tę płaszczy−
znę w szerokim uśmiechu. Odpowiedzi 73 uczest−
ników wykazały istotną statystycznie różnicę
w preferencjach estetycznych pomiędzy wido−
kiem z góry i od dołu oraz pomiędzy widokiem
centralnym i od dołu.
Kolejnym artykułem z zakresu ortodoncji jest
artykuł „Kortykotomia wyrostka zębodołowego.
Nowa technika chirurgiczna oparta na aktywacji
kości: zasady i protokół postępowania”. W niniej−
szym artykule autorzy opisują ten nowy protokół
postępowania i przedstawiają jego zastosowanie
na przykładzie opisu przypadku. Innym tematem
„na czasie” jest artykuł „Diagnostyka różnicowa
zaburzeń czynnościowych układu ruchowego na−
rządu żucia i innych zespołów bólowych w obrę−
bie twarzoczaszki”.
Jak zwykle to tylko namiastka spośród wszyst−
kich tytułów w prasie stomatologicznej. Tylko
parę artykułów, którym warto poświęcić chwilkę
czasu. Ta krótka chwila może czasem bardzo po−
móc w naszych codziennych stomatologicznych
zmaganiach…
opr. Grzegorz Herbut

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

ZJAZDY

SYMPOZJA

NR

3/2013

KONFERENCJE

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Naukowo-Szkoleniową Konferencję Lekarzy Stomatologów, Rytro – Jesień 2013.
W tym roku część naukowa konferencji przebiegać będzie pod hasłem: Problemy XXI wieku
– otyłość, cukrzyca, zaburzenia depresyjne – korelacje ze stanem zdrowia jamy ustnej.
Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny. Wezmą w niej udział specjaliści różnych dziedzin medycyny oraz lekarze stomatolodzy. Przedstawimy ogólnie tematykę zaburzeń
w odżywianiu wraz z zagrożeniami i skutkami zdrowotnymi bulimii i anoreksji koncentrując się
na problemie otyłości uznanej przez Światową Organizację Zdrowia za chorobę cywilizacyjną.
Przybliżymy zagadnienie zaburzeń depresyjnych, które dziś dotykają coraz większą część populacji. Nie pominiemy również problemu uzależnień – plagi naszych czasów.
Na te zagadnienia popatrzymy nie tylko ogólnomedycznie, ale także z punktu widzenia lekarza stomatologa i jego pracy w gabinecie stomatologicznym.
Poruszymy ponadto kilka problemów, które stomatologom są szczególnie bliskie np. dolegliwości w układzie kostno-stawowym i pokażemy, jak sobie z tymi niedogodnościami radzić.
W części samorządowej skupimy się na sprawach bieżących, które nurtują środowisko.
Ważnym wydarzeniem stanie się, jak co roku, wręczenie odznaczenia imienia Andrzeja Fortuny.
Otrzyma je osoba, która w sposób szczególny przysłużyła się środowisku stomatologicznemu.
Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Poloñczyk
Opiekun naukowy Konferencji

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów
Rytro Jesieñ 2013
25–27 paŸdziernika, hotel „Per³a Po³udnia”
Organizatorzy: Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie
Komisja Stomatologiczna ORL
Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia
Patronat: prof. dr hab. med. Andrzej Matyja – Prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
Opiekunowie Naukowi Konferencji: dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Poloñczyk; dr n. med. Witold Jurczyñski

Program:
25 paŸdziernika – pi¹tek – I Sesja Naukowa
15.30 – 19.30
Prowadz¹cy: dr hab. Jolanta Pytko-Poloñczyk, dr n. med. Witold Jurczyñski
Problemy XXI wieku – oty³oœæ, cukrzyca, zaburzenia depresyjne – korelacje ze stanem zdrowia jamy ustnej – cz. I
20.30 – Uroczysta kolacja – Wieczór z gwiazd¹. Wrêczenie odznaczenia imienia Andrzeja Janusza Fortuny

26 paŸdziernika – sobota – II Sesja Naukowa
Prowadz¹cy: dr hab. Jolanta Pytko-Poloñczyk, dr n. med. Witold Jurczyñski
Problemy XXI wieku – oty³oœæ, cukrzyca, zaburzenia depresyjne – korelacje ze stanem zdrowia jamy ustnej – cz. II
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III Sesja – Samorz¹dowa
Prowadz¹cy: prof. dr hab. med. Andrzej Matyja, dr n. med. Jerzy Friediger
16.00 – 19.30
20.30 – 24.00
Spotkanie w „Chacie u Stacha”– Biesiada

27.10.2013 r. – niedziela
8.00 – 10.00
10.00 – 11.00

Œniadanie – wyjazd
Zakoñczenie obrad – wyjazd uczestników

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Kszta³cenie ustawiczne KS ORL w AWF
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie zaprasza na kolejne spotkania
z cyklu kszta³cenia ustawicznego,
które odbêd¹ siê w czerwcu, wrzeœniu i paŸdzierniku 2013 r.
w œrody, godz. 16.00 – 20.00
w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie
12 czerwca 2013 r. (œroda) godz. 16.00 – 20.00
Tematy wyk³adów:
Kompozytowe wariacje na temat, aby wszystko razem „zagra³o”
Wyk³adowca: dr Marcin Aluchna

Brak bólu, mniejszy stres – wizja czy rzeczywistoœæ dla pacjentów stomatologicznych?
Znieczulenia miejscowe, farmakoterapia bólu oraz sedacja wziewna w stomatologii
Wyk³adowca: dr n. med., lek. stom. Krzysztof Goñczowski
25 wrzeœnia 2013 r. (œroda) godz. 16.00 – 20.00
Temat wyk³adu:
Piêkny uœmiech – droga do estetycznego sukcesu.
Wyk³adowca: lek.. stom. Ma³gorzata Grzegorzak-Nowakowska

For the love of perfection. Nowe mo¿liwoœci kompozytów technicznych.
Wyk³adowca: tech. dent. Agata Jankowska
16 paŸdziernika 2013 r. (œroda) godz. 16.00 – 20.00
Temat wyk³adu:
Wzajemne oddzia³ywania pomiêdzy glasjonomerami i tkankami zêba, zastosowaniem ró¿nych technik obrazowania i mikroanalizy w badaniach próchnicy oraz wprowadzenia i zastosowania koncepcji stomatologii minimalnie inwazyjnej (MI) wraz z estetyczn¹ odbudow¹ uzêbienia.
Wyk³adowca: prof. Hien Ngo, Dental School of Adelaide University, Australia.
Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18
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„Wiosna, wiosna,
wiosna... – ach to ty!”
Tak œpiewa³ jeden z najwiêkszych romantycznych
bardów Marek Grechuta. „Wiosn¹, wiersze rodz¹ siê
najlepsze...” doda³ kolejny, racjonalny, wspó³czesny romantyk Andrzej Sikorowski. Jest coœ w tej porze roku,
co czyni nas wiêkszymi optymistami, gdy wszystko wokó³
siê zieleni. Wynurzamy siê z mroków zimy i chcemy oddychaæ pe³n¹ piersi¹, cieszyæ siê s³oñcem, aktywniej dzia³aæ, dzieliæ siê pogod¹ ducha z innymi. Tylko w naszej
strefie klimatycznej coœ siê z t¹ wiosn¹ ostatnio dziwnego dzieje. Zima d³ugo nie odpuszcza, a potem od razu
zaczynaj¹ siê burzowe dni, upa³y, s³owem huœtawka pogodowa, bez mo¿liwoœci spokojnego przystosowania siê
do zmian. Dotyczy to nie tylko ludzi, ale ca³ej przyrody.
Jakoœ nieswojo wygl¹da³y z pocz¹tkiem kwietnia grupki bocianów, brodz¹cych po œniegu na Podkarpaciu, gdy
jechaliœmy na zjazd Izby Lekarskiej do Przemyœla. A niektórzy delegaci trwali jeszcze w œnie zimowym i nie dojechali.
Niezbyt udane s¹ te¿ inicjatywy Ministerstwa Zdrowia i NFZ, którymi wiosn¹ nas uraczono. Przyk³adem
mo¿e byæ projekt za³o¿eñ do ustawy „...o zmianie ustawy o refundacji leków itp.” Zawiera on bowiem po raz
kolejny wy³¹cznie techniczne usprawnienia i w ¿aden
sposób nie jest korzystny ani dla pacjentów, ani dla lekarzy. Pacjenci nadal bêd¹ dop³acaæ do leków, bowiem
refundacja niezmiennie powi¹zana jest ze wskazaniami zawartymi w CHPL (Charakterystyce Produktu Leczniczego), zarejestrowanymi przez producentów, a tu jak
wiemy panuje doœæ du¿a dowolnoœæ. Nie znikn¹³ wcale
czasoch³onny obowi¹zek okreœlania stopnia refundacji
leków przez lekarzy. Pacjent te¿ ma ograniczone mo¿liwoœci uzyskania tañszych odpowiedników, leków zapisanych przez lekarza. Farmaceuta w aptece nie mo¿e
mu zaproponowaæ tañszego odpowiednika, nie zna bowiem rozpoznania choroby, nie wiedz¹c tym samym, czy
dany odpowiednik jest zarejestrowany i refundowany
podczas choroby, na któr¹ cierpi pacjent. Nie zaryzyku-

je wiêc wydania niew³aœciwego leku, bo za to gro¿¹ mu
kary. Proponowana przez ministerstwo zmiana definicji odpowiednika leku jest kolejnym przyk³adem manipulologii (to rzeczownik w³asny utworzony od „manipulacji stosowanej”).
Z kolei rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie
„œwiadczeñ gwarantowanych z zakresu ratownictwa
medycznego”, na które ostatnio posypa³o siê tyle gromów, dotyczy zakresu posiadania ³¹czy radiowych przez
podstawowe oraz specjalistyczne zespo³y ratownictwa,
w tym wodnego i powietrznego. £¹cza te maj¹ umo¿liwia przyjmowanie powiadomieñ o zdarzeniach – zgodnie wojewódzkim planem dzia³ania – w miejsce dotychczas istniej¹cych centrów powiadamiania ratunkowego
oraz wojewódzkich centrów powiadamiania. Zmiana ta
wynika z prac nad tworzeniem nowego systemu powiadamiania ratunkowego SPR, na bardziej zaawansowany technologicznie i logistycznie poziom, w zakresie
³¹cznoœci informatycznej, radiowej i telefonicznej. Brzmi
to wszystko dumnie. Ka¿dy pacjent ju¿ czuje siê bezpieczniej. W pkt. 3 uzasadnienia zmian czytamy : „wejœcie w ¿ycie tej regulacji nie bêdzie mia³o wp³ywu na
sektor finansów publicznych”. Sk¹d zatem wezm¹ siê
œrodki na tê modernizacjê? Natomiast w pkt. 7 dotycz¹cym wp³ywu regulacji na ochronê zdrowia czytamy: „wejœcie w ¿ycie projektowanego rozporz¹dzenia nie bêdzie
mia³o wp³ywu na zdrowie ludzi” (!). Wreszcie w pkt. 8,
dotycz¹cym wp³ywu regulacji na warunki ¿ycia ludnoœci
wydrukowano: „wejœcie w ¿ycie rozporz¹dzenia zapewni bezpieczeñstwo zdrowotne ludnoœci”.
Czegoœ tu nie rozumiem, ale byæ mo¿e nie znam siê
na komunikatach rz¹dowych. To wy¿sza logika.
Ale prawdziwie wiosennym kwiatkiem jest inicjatywa NFZ œci¹gania z Przychodni Lekarzy Rodzinnych pieniêdzy nies³usznie pobranych od roku 2005 za nieubezpieczonych pacjentów. Chodzi o stawki kapitacyjne za
pacjentów zadeklarowanych do Przychodni i tam leczonych, którzy jak siê okazuje po skrupulatnych kontrolach NFZ, mogli nie p³aciæ sk³adki zdrowotnej, tymczasem NFZ p³aci³ za nich 8 z³.
NFZ-etowi zawsze brakowa³o pieniêdzy, ale jakoœ
sobie radzi. A to ukarze szpitale za nadwykonania, nie
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p³ac¹c za nie lub doszukuj¹c siê b³êdów w dokumentacji, a to siê znajdzie jakieœ inne przewinienie. Ale najlepszy, jest wiosenny pomys³, opublikowany w jednym
z serwisów informatycznych, „aby bezrobotni p³acili za
wizyty i leczenie, gdy¿ wówczas zachêci ich to do podjê-

cia pracy”. Najlepiej, bez wynagrodzenia w ochronie
zdrowia!
Byle do lata!
Dr med. Janina Lankosz-Lauterbach
Rzecznik Regionu Ma³opolskiego OZZL

FELIETON

Zrób coœ...
Tegoroczne ogólnopolskie spotkanie mene−
dżerów ochrony zdrowia w trakcie Europejskie−
go Kongresu Gospodarczego w Katowicach
w maju br., podobnie jak w roku ubiegłym, nie
przyniosło żadnych rewelacji. Nie było ministra
zdrowia Bartosza Arłukowicza – delegował pod−
sekretarza stanu Igora Radziewicza−Winnickiego,
pojawiła się za to pani prezes NFZ Agnieszka
Pachciarz i niewielka grupka parlamentarzystów.
Niestety, tylko w pierwszym dniu obrad, bo mar−
szałek Ewa Kopacz zarządziła w trybie pilnym
dodatkowe posiedzenie Sejmu, poświęcone reali−
zacji postulatów „matek pierwszego kwartału”.
Niemniej, po raz kolejny licznie zebrani me−
nadżerowie dowiedzieli się, co to nie będzie
zrobione w niedalekiej przyszłości przez ekipę
z ulicy Miodowej. Który to już raz wiceminister
Winnicki zapowiedział powstanie ustawy o zdrowiu
publicznym, naturalnie po szerokich konsultacjach
społecznych i międzyresortowych, i szybką nowe−
lizację ustawy refundacyjnej, i podział NFZ, i usta−
wę o dodatkowych ubezpieczeniach zdrowotnych.
Słuchając uważnie tych zapowiedzi trudno nie za−
uważyć, że minister zdrowia od półtora roku mówi
o aktach prawnych, przedstawiając, co najwyżej
założenia do ustaw, a nie ich projekty. A do tego
w kółko mówi o tym samym.
Dodatkowo musi budzić co najmniej zdziwie−
nie fakt, że ustawy takie jak o zdrowiu publicz−
nym czy o dodatkowych ubezpieczeniach zdro−
wotnych, które były już gotowe i złożone do la−
ski marszałkowskiej jako projekty poselskie –

leżą. Nawet jeżeli były tak wadliwe, jak wydaje
się sugerować minister Arłukowicz, to przecież
można je było poprawić, a nie tworzyć zupełnie
od nowa. Tym bardziej, że na początku swego
urzędowania Minister Zdrowia deklarował kon−
tynuowanie działań swojej poprzedniczki.
Powszechnie bowiem wiadomo, że kłopoty
powstają wtedy, kiedy coś się robi. A Minister
ma wystarczająco dużo kłopotów bieżących
w ochronie zdrowia, więc po co mnożyć następ−
ne? Łatwiej obiecać coś w bliżej nieokreślonej
przyszłości, zamarkować szerokie konsultacje
i jakoś to będzie… Przecież zbliżają się kolejne
wybory, więc nie drażniąc wyborców, dotrwamy
w spokoju do końca kadencji.
Tymczasem, gdyby nie minister Ewa Kopacz,
nie byłoby programu leczenia pozaustrojowego
niepłodności metodą „in vitro”, tak przydatnego
politycznie. Ona też dużo wcześniej przygotowa−
ła projekty rozwiązań prawnych w tej sprawie.
Wyjątkowo lojalny wobec swej poprzedniczki,
minister zdrowia o jej propozycjach, milczy.
Zrób coś, daj szansę, aby cię oceniono – taka
była dewiza życiowa prof. Kazimierza Furmań−
czyka z Uniwersytetu Szczecińskiego. W „Mą−
drościach żydowskich” miało to charakter rozmo−
wy Icka z Panem Bogiem, w trakcie której Icek
modlił się o wygraną w toto−lotka. Aż w pewnej
chwili niebiosa się uchyliły i zirytowany Pan Bóg
rzekł: „Icek, ta daj mi szansę! Przynajmniej raz
zagraj!”.
Warszawska Syrenka
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Profesorowie

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nada³ tytu³ profesora nauk medycznych
w dniu 26 lutego 2013 roku
dr hab. Marii Wróbel, prof. UJ. – z Katedry Biochemii Lekarskiej
w dniu 18 kwietnia 2013 roku
dr. hab. med. Januszowi Rysiowi z Centrum Onkologii, Oddzia³ w Krakowie
Doktorzy habilitowani
Rada Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego
nada³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
w dniu 21 lutego 2013 roku
dr n. med. Miros³awowi Bik-Multanowskiemu – w zakresie medycyny – pediatrii
dr n. med. Arturowi Dziewierzowi – w zakresie medycyny – kardiologii
dr n. biol. Beacie Kuœnierz-Cabala – w zakresie biologii medycznej
– diagnostyki laboratoryjnej
dr n. med. Annie Sowie-Staszczak – w zakresie medycyny – medycyny nuklearnej
w dniu 21marca 2013 roku
dr n. med. Tomaszowi Konopce – w zakresie medycyny – medycyny s¹dowej
dr n. med. Jerzemu Soji – w zakresie medycyny – choroby p³uc

Wykaz osób, którym Rada Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagielloñskiego nada³a stopieñ naukowy
doktora nauk medycznych w dniu 21 lutego 2013 roku
lek. Agata Dimter
Pozabiologiczne aspekty depresji lekoopornej.
Promotor: prof. dr hab. Dominika Dudek
mgr Anna Dyrka
Ocena testu FREELITE® – iloœciowego oznaczenia wolnych ³añcuchów lekkich immunoglobulin do wykrywania i monitorowania gammapatii monoklonalnych
w porównaniu z metodami elektroforetycznymi u pacjentów ze szpiczakiem mnogim.
Promotor: dr hab. Ryszard Dro¿d¿

lek. stom. Justyna Hajto-Bryk
Uzêbienie dzieci przedszkolnych i m³odzie¿y szkolnej
województwa ma³opolskiego wg stanu na rok 2008.
Promotor: dr hab. Joanna Zarzecka
lek. Józef Janczy
Prof. dr hab. Wit Maciej Rzepecki twórca zakopiañskiej
szko³y torakochirurgicznej.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Wysocki
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mgr Agnieszka Lelek
Funkcjonowanie osobowoœci a obraz w³asnego cia³a
u kobiet z syndromem Doros³ego Dziecka Alkoholika.
Promotor: prof. dr hab. Józef K. Gierowski

lek. stom. Pawe³ Myciñski
Z³o¿ony materia³ ceramiczno-polilaktydowy w modelu
gojenia defektów kostnych królików.
Promotor: dr hab. Joanna Zarzecka

lek. Agnieszka Murzyn
Doœwiadczenie wczesnodzieciêcej traumy jako predyktor wyniku leczenia pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi i osobowoœci.
Promotor: dr hab. Krzysztof Rutkowski

mgr Natalia Nowak
Ocena 1,5-anhydroglucitolu jako markera wyrównania
metabolicznego u ciê¿arnych z cukrzyc¹ typu 1.
Promotor: prof. dr hab. Maciej Ma³ecki

lek. Piotr Rozpondek
Wystêpowanie antygenu HLA-G i wybranych wskaŸników zapalnych u chorych na nieswoiste zapalenia jelit.
Promotor: prof. dr hab. Tomasz Mach

lek. Joanna Sulicka
Dysfunkcja œródb³onka i wczesne zmiany naczyniowe
u m³odych doros³ych po zakoñczeniu leczenia z powodu
ostrej bia³aczki limfoblastycznej w dzieciñstwie.
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Surdacki

mgr Katarzyna Wojnar-Gruszka
Jakoœæ ¿ycia pacjentów po autologicznym przeszczepie
komórek krwiotwórczych w przebiegu choroby nowotworowej.
Promotor: prof. dr hab. Aleksander Skotnicki

mgr Lucyna Tomaszek
Ocena skutecznoœci i bezpieczeñstwa analgezji zewn¹trzoponowej w odcinku piersiowym u dzieci po operacjach torakochirurgicznych.
Promotor:dr hab. Ryszard Gajdosz

21marca 2013 roku

mgr Anna Wiœniewska
Mechanizmy przeciwmia¿d¿ycowego dzia³ania agmatyny
– badania na modelu eksperymentalnym mia¿d¿ycy:
myszy z wy³¹czonym genem dla apolipoproteiny E (apoEknockout mice).
Promotor: dr hab. Rafa³ Olszanecki, prof. UJ

lek. stom. Kinga Grzech-Leœniak
Wp³yw zapalenia przyzêbia na przebieg i rokowanie
udaru niedokrwiennego mózgu.
Promotor: prof. dr hab. Agnieszka S³owik
lek. Piotr Jaœkowski
Czynniki ryzyka mia¿d¿ycy u pacjentów z k³êbuszkowymi zapaleniami nerek przebiegaj¹cymi pod postaci¹
zespo³u nerczycowego.
Promotor: dr hab. Tomasz Stompór, prof. nadzw.
lek. Marcin Kuniewicz
Skutecznoœæ stymulacji przedsionkowej i przedsionkowo-komorowej w zespole chorego wêz³a zatokowego
w odleg³ej obserwacji.
Promotor: prof. dr hab. Jacek Lelakowski
lek. dent. Izabela Mojsa
Ocena wp³ywu lornoksykamu zastosowanego metod¹
analgezji z wyprzedzeniem na rozwój procesu nocycepcji w okresie pooperacyjnym w chirurgii dolnego zêba
m¹droœci.
Promotor: dr hab. Jadwiga Stypu³kowska

Zapraszamy na

XXI Naukowo-Szkoleniowe
Sympozjum Lekarzy Stomatologów
Aktualnoœci wspó³czesnej praktyki
stomatologicznej
Zakopane – Hotel Belvedere
13–14 wrzeœnia 2012 roku
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Stanis³aw W. Majewski
Formularze zg³oszeniowe:
www.fp-edu.com.pl,
www.portalPTS.pl
tel. 12 421 18 87; 424 54 41, fax.: 12 421 21 07
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego
Dr hab. n. med. Bartłomiej
W. Loster prof. UJ

Przewodniczący
Komitetu Naukowego
Prof. zw. dr hab. med.
Stanisław Majewski
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Program szkoleñ podyplomowych organizowanych przez MCKP
czerwiec – 2013
UWAGA! Szczegó³owe informacje dot. szkoleñ oraz zapisy przyjmuje Sekretariat MCKP,
ul. Grzegórzecka 20 (p. 13); tel. 12 43 32 761, 12 424 72 91 wewn. 761, 762, 763, e-mail: esurowka@cm-uj.krakow.pl
Uprzejmie informujemy, ¿e rekrutacja na kursy organizowane przez Medyczne Centrum Kszta³cenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagielloñskiego w roku 2013, odbywaæ siê bêdzie drog¹ elektroniczn¹ za poœrednictwem strony internetowej:
www.mckp.uj.edu.pl

Kursy
dla specjalizacji
lekarskich
czerwiec 2013

anestezjologia
i intensywna terapia

chirurgia szczêkowotwarzowa
Wprowadzenie do specjalizacji
z chirurgii
czaszkowo-szczêkowo-twarzowej
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Jan Zapa³a
26-28.06.2013

Anestezjologia i analgezja
regionalna
Kierownik naukowy: dr med.
Krzysztof Zaj¹c
10-14.06.2013

Zaka¿enie HIV i AIDS
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Aleksander Garlicki
10-13.06.2013

chirurgia ogólna

medycyna ratunkowa

Podstawy wi¹zania, szycia
i techniki zespoleñ chirurgicznych
Kierownik naukowy: dr med.
Micha³ Nowakowski
7-08.06.2013

Zarz¹dzanie zespo³em w sytuacji
kryzysowej
Kierownik naukowy:
dr med. Grzegorz Cebula
29-30.06.2013

Endoskopia
przewodu pokarmowego
– kurs zaawansowany
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Kazimierz
Rembiasz
10-14.06.2013
Skojarzone leczenie nowotworów
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Jan Kulig
10-14.06.2013

choroby zakaŸne

neurochirurgia
Krwiaki œródczaszkowe pourazowe
– trudnoœci diagnostyczne
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Marek Moska³a, prof. UJ
19.06.2013

ortopedia
i traumatologia
Dysplazja stawu biodrowego
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki
10-14.06.2013

Wady stóp
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Daniel Zarzycki
24-28.06.2013

psychiatria
Podstawy psychiatrii dzieci i
m³odzie¿y
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Renata Modrzejewska
17-21.06.2013

psychiatria
dzieci i m³odzie¿y
Wprowadzenie do psychiatrii dzieci
i m³odzie¿y
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Renata Modrzejewska
17-21.06.2013

toksykologia kliniczna
Podstawy toksykologii przemys³owej i œrodowiskowej
Kierownik naukowy:
dr med. Piotr Hydzik
24-28.06.2013

urologia
Laparoskopia w urologii
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Piotr Ch³osta,
prof. CMKP
6-07.06.2013
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Kursy
dla wszystkich specjalizacji
czerwiec 2013
Resuscytacja
kr¹¿eniowo-oddechowa
Kierownik naukowy:
dr med. Grzegorz Cebula
10.06.2013
12.06.2013
Zrozumieæ biostatystykê
– kurs podstawowy
Kierownik naukowy:
dr med. Ewa Kawalec
17-20.06.2013

Kursy
dla specjalizacji
lekarsko-dentystycznych

Studia podyplomowe
Uniwersytet Jagielloñski
Medyczne Centrum
Kszta³cenia Podyplomowego
Badania kliniczne – metodologia,
organizacja i zarządzanie
Medycyna molekularna w praktyce klinicznej
Podstawy psychoterapii
Szczegółowe problemy psychoterapii
Psychoprofilaktyka i podstawy oddziaływań
terapeutycznych w wieku rozwojowym
Żywienie w zdrowiu i chorobie
Teoria i praktyka klinicznego stosowania
mechanicznej wentylacji płuc
Żywienie kliniczne
Szczegółowe informacje:
MCKP Uniwersytetu Jagiellońskiego
31-531 Kraków, ul. Grzegórzecka 20,
tel. 12 433 27 66, 12 433 27 67

www.mckp.uj.edu.pl

czerwiec 2013

Kurs doskonal¹cy dla lekarzy
POZ Opieka Geriatryczna

stomatologia
zachowawcza
z endodoncj¹

Uniwersytet Jagielloñski – Collegium Medicum zaprasza na kurs doskonal¹cy dla lekarzy POZ pt. „Opieka geriatryczna”, realizowany w ramach projektu
systemowego pn. „Wsparcie systemu kszta³cenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie opieki geriatrycznej”. Tematyka kursu obejmuje m.in. biologiê starzenia, wielkie problemy geriatryczne oraz zagro¿enia zwi¹zane z farmakologi¹.

Wype³nianie kana³ów
korzeniowych metod¹ termiczn¹
– kurs podstawowy
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Joanna Zarzecka
7.06.2013

Trzydniowy kurs odbêdzie siê w terminach: 24-26 czerwca; 9-11 wrzeœnia;
16-18 wrzeœnia; 21-23 paŸdziernika oraz 25-27 listopada 2013, w Katedrze
Chorób Wewnêtrznych i Gerontologii CM UJ, ul. Œniadeckich 10 w Krakowie.

Jednowizytowe leczenie
endodontyczne – kurs kliniczny
z pacjentami dla zaawansowanych
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Joanna Zarzecka
8.06.2013

Zg³oszenia na kurs przyjmuje:
Studium Medycyny Rodzinnej, ul. Kleczewska 61/63, 01– 826 Warszawa
tel: 22 56 01 080; 22 56 01 081; 22 56 01 082; fax: 22 56 01 089
e-mail: smr@cmkp.edu.pl; smr2@cmkp.edu.pl.
Informacje o projekcie: www.cmkp.edu.pl oraz www.geriatria.mz.gov.pl

Kierownikiem naukowym kursu jest dr hab. n. med. Barbara Gryglewska,
a wyk³ady poprowadz¹ wybitni specjaliœci oraz praktycy w dziedzinie geriatrii.
Kurs jest bezp³atny, uczestnicy otrzymaj¹ równie¿ zwrot kosztów noclegu i dojazdu.
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Delegatura
w Nowym Sączu

Delegatura w Nowym Sączu
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
zaprasza lekarzy do udziału w projekcie szkoleniowym dofinansowanym przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Tytuł projektu:

Specyficzne problemy medyczne
pogranicza polsko-słowackiego
– wymiana doświadczeń środowisk lekarskich
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu związane są z przeprowadzeniem czterech seminariów i jednej konferencji skierowanych do środowiska polskich i słowackich lekarzy.
Tematy seminariów i konferencji, to:

1. Ratownictwo medyczne po obu stronach Tatr
2. Szkody alkoholowe w terenach podgórskich i turystycznych
Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy w rejonach transgranicznych
środowisk lekarskich z Polski i Słowacji poprzez wymianę doświadczeń, informacji naukowych i ustalenie zasad dalszego postępowania w omawianych zakresach, tj. zasad ratownictwa medycznego oraz wskazań dotyczących postępowania w obliczu problemu nadużywania alkoholu i alkoholowych szkód zdrowotnych.
Termin realizacji projektu: marzec 2013 – luty 2014
Terminy seminariów:
21 maja 2013, 18 czerwca 2013; 5 lipca 2013, 10 września 2013
Delegatura OIL w Nowym Sączu, ul. Kopernika 18
Termin konferencji: 4-5 października 2013 – Rytro „Perła Południa”
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują p-kty edukacyjne.
Więcej informacji o projekcie i możliwości uczestnictwa:
www.oilkrakow.org.pl
e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org
tel.: 18 442 16 47 (Nowy Sącz); 12 619 17 22 (Kraków)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013
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Regionalna Izba Lekarska w Żylinie
(Regionálna lekárska komora Žilina)
zaprasza lekarzy do udziału w projekcie szkoleniowym dofinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.
Tytuł projektu:

Kształcenie lekarzy
na słowacko-polskim pograniczu
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu związane są z przeprowadzeniem czterech seminariów i jednej konferencji skierowanych do środowiska polskich i słowackich lekarzy. Szkolenia odbędą się na Słowacji w mieście Żylina.
Tematy seminariów i konferencji, to:

1. Pilne sytuacje w placówkach służby zdrowia w regionie
podtatrzańskim
2. Kazuistyka w placówkach służby zdrowia w regionie
podtatrzańskim
3. Ratownictwo funkcji życiowych – warsztaty
Termin realizacji projektu: kwiecień 2013 – luty 2014
Terminy seminariów:
31 maja 2013, 14 czerwca 2013; 28 czerwca 2013, 12 grudnia 2013
Termin konferencji: 13-15 września 2013
Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnicy otrzymują p-kty edukacyjne.
Przy odpowiedniej ilości zgłoszeń możliwy transport na trasie N. Sącz – Żylina.
Więcej informacji o projekcie i możliwości uczestnictwa:
www.oilkrakow.org.pl
e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org
tel.: 18 442 16 47 (Nowy Sącz); 12 619 17 22 (Kraków)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

NR

3/2013

75

Ośrodek Kształcenia
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie
Kursy do specjalizacji
Kurs
Zdrowie Publiczne
Kierownik naukowy: dr Lech Kucharski
Kurs obowi¹zkowy dla lekarzy wszystkich specjalnoœci
rozpoczêtych po 30.05.2003 r.
Termin:
19–26 paŸdziernika 2013 r.
Miejsce:
Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie
Zg³oszenia na kurs:
tel. 12 619 17 22 (Piotr Pachel)

Nowe terminy:
6.10.2013 r. – Kraków
16.11.2013 r. – Kraków
Zg³oszenia na kurs:
tel. 12 619 17 22 (Piotr Pachel)
Punkty edukacyjne: 8

Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Kierownik naukowy: dr n. tech. Edward Araszkiewicz
Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza na
kurs Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Pacjenta, który realizowany bêdzie w formie kursu na odleg³oœæ. Okrêgowa
Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadz¹cych Szkolenia w Dziedzinie Ochrony
Radiologicznej Pacjenta prowadzonego przez G³ównego Inspektora Sanitarnego.

Kurs
Onkologia

Op³aty

Kierownik naukowy: Prof. dr hab. med. Jerzy Mituœ
Kurs obowi¹zkowy dla lekarzy w trakcie specjalizacji
z chorób wewnêtrznych.
Termin:
4–8 listopada 2013 r.
Miejsce:
Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie
Zg³oszenia na kurs:
tel. 12 619 17 22 (Piotr Pachel)

* op³ata egzaminacyjna wynikaj¹ca z Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

150 z³ – koszt dla cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie + 140 z³ op³ata za egzamin*
300 z³ – koszt dla pozosta³ych uczestników + 140 z³
op³ata za egzamin*

Zapisy i szczegó³owe informacje:
tel.: 12 619 17 22 (Piotr Pachel)
e-mail: radiologia@oilkrakow.org.pl

Doskonalenia zawodowe
Kurs
ILS (Natychmiastowa Pomoc
w Stanach Zagro¿enia ¯ycia)

www.oilkrakow.org.pl/radiologia

Czas szkolenia:

Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym
programem zamieszczonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnieñ inspektora ochrony radiologicznej w pra-

8 godzin (2 godziny wyk³adów i 6 godzin æwiczeñ)

Op³ata: 50 z³

www.oilkrakow.pl

Kurs
Inspektor ochrony radiologicznej
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76 cowniach stosuj¹cych aparaty rentgenowskie w celach Kurs Inspektor Ochrony Radiologicznej
medycznych.
Uprawnienia typu R – dotycz¹ nadzorowania dzia³alnoœci w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich
do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,
radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeñ nienowotworowych.
Uprawnienia typu S – dotycz¹ nadzorowania dzia³alnoœci wy³¹cznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii koœci.
Termin:
24 – 26 wrzeœnia 2013 r.
Op³aty:
Kurs Inspektor Ochrony Radiologicznej
typu R
300 z³ – koszt dla cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie + 320 z³ op³ata za egzamin*
600 z³ – koszt dla pozosta³ych uczestników + 320 z³
op³ata za egzamin*

ZJAZDY

SYMPOZJA

typu R
250 z³ – koszt dla cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie + 320 z³ op³ata za egzamin*
Kurs Inspektor Ochrony Radiologicznej
typu S
500 z³ – koszt dla pozosta³ych uczestników + 320 z³
op³ata za egzamin*
Przyst¹pienie tylko do egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej – 320 z³. op³ata za egzamin*
* Koszt op³aty egzaminacyjnej jest okreœlony w rozporz¹dzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnieñ inspektora ochrony radiologicznej
w pracowniach stosuj¹cych aparaty rentgenowskie w celach medycznych i wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracê.

Zapisy i szczegó³owe informacje:
tel.: 12 619 17 22 (Piotr Pachel)
e-mail: radiologia@oilkrakow.org.pl

www.oilkrakow.org.pl/radiologia

KONFERENCJE

V Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli
i Tutorów Medycyny Rodzinnej
Po raz piąty, po kilkuletniej przerwie, w Kra−
kowie spotkali się lekarze rodzinni z całego kra−
ju. Konferencja zatytułowana „Edukacja i jakość
w medycynie rodzinnej – rozwój zawodowy lide−
rów. XX lat medycyny rodzinnej w CM UJ” od−
była się w dniach 12−13 kwietnia br. w aulach Col−
legium Medicum UJ przy ul. św. Anny 12.
Już na wstępie wyjaśniam, że pod pojęciem
„tutora medycyny rodzinnej” kryje się nauczyciel,
opiekun, wychowawca” (neologizm z łac. tutor,
tutoris – opiekun, protektor).
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Konferencji, prof. Adam Windak, podczas jej
otwarcia podkreślił, że miejsce i czas tego spo−
tkania nawiązuje do chwili sprzed 20 lat, gdy

utworzono Pracownię Medycyny Rodzinnej przy
AM w Krakowie.
Trwające przez dwa dni wykłady dotyczyły
m.in. programu studiów w zakresie medycyny
rodzinnej w okresie przeddyplomowym, oceny
przydatności leczenia fantomowego, opieki nad
seniorami, metod walki z wypaleniem zawodo−
wym u lekarzy rodzinnych. „Tak, jak oceniani są
lekarze rodzinni, tak generalnie oceniana jest opie−
ka zdrowotna w Polsce” – stwierdził nie bez racji
prof. Andrzej Matyja.
Drugiego dnia odbyły się dwie duże sesje
warsztatowe zatytułowane „Edukacja i jakość”
oraz „Nowe wytyczne dla lekarzy rodzinnych”.
kam
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Medale i tytuły „Ordynator−Senior”, przyzna−
ne przez Kapitułę specjalnie powołaną w krakow−
skim Szpitalu im. Stefana Żeromskiego, to pomysł
służący zarówno tradycji, jak wykorzystaniu po−
siadanej wiedzy, nabytej przez lata pracy zawo−
dowej, przez najwybitniejszych lekarzy tej pla−
cówki.

cownicy obu laureatów, co można uznać za sym−
boliczną gwarancję, iż z wypracowanych przez
dziesięciolecia wartości nic nie zostanie utracone.
Dr n. med. Romuald Drop studiował na Wy−
dziale Lekarskim Akademii Medycznej w Kra−
kowie, z którą był zawodowo związany do roku
1980, pracując w Zakładzie Anatomii Opisowej
i Topograficznej oraz w III Klinice Chirurgicz−
nej. Tytuł doktora uzyskał w 1971 roku, dzięki
swym badaniom nad działaniem stafilokokcyny

9 czerwca 2013 roku, w trakcie dorocznej uro−
czystości nawiązującej do kolejnej rocznicy po−
wstania Szpitala (1954 otwarto pierwszy oddział),
wręczono dwóm szczególnie zasłużonym w jego
dziejach lekarzom. ustanowione właśnie wyróż−
nienia: dr Halinie Słupczyńskiej – kierującej
Oddziałem Pediatrycznym i dr n. med. Romual−
dowi Dropowowi, kierującemu Oddziałem Chi−
rurgii Ogólnej i Naczyń. Wyryta na medalu sen−
tencja „Artificem Commendat Opus” („Dzieło
mistrza chwali!”) to nie tylko podkreślenie ich za−
sług, ale też zaproszenie do dalszej współpracy,
mimo rezygnacji z pełnionych funkcji. Oboje lau−
reaci kończą bowiem sprawowanie swych ordy−
natorskich obowiązków z końcem roku. Ale god−
ność „Ordynatora Seniora” zobowiązuje… do sta−
łego kontaktu z młodszymi kolegami, do służe−
nia im radą i pomocą.
Okolicznościowe laudacje na cześć Seniorów
wygłosili „ordynatorzy elekci” (Marta Czubaj−
Kowal i Jakub Łomnicki) długoletni współpra−

w zakażeniach gronkowcowych. Odbył liczne
staże naukowe m.in. w Szpitalu Kantonalnym
w Uznach w Szwajcarii, w Instytucie Chirurgii
Doświadczalnej i Klinicznej w Moskwie i w kli−
nice chirurgicznej Uniwersytetu w Leiden, w Ho−
landii. W 1975 roku dokonał pierwszego w Kra−
kowie przeszczepu nerki. Przez trzy kolejne lata
był dyrektorem Polskiego Zespołu Medycznego
w Tobruku w Libii. W 1980 roku został powoła−
ny na stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii
Ogólnej w Szpitalu im. S. Żeromskiego i funkcję
tę pełni do dziś.
Natomiast dr Halina Słupczyńska, specjalista
pediatrii, dyplom uzyskała na Śląskiej Akademii
Medycznej, ale staż podyplomowy odbywała już
w Szpitalu Kolejowym w Krakowie. Następnie
pracowała w przychodni rejonowej i w ramach
wolontariatu uzyskała specjalizację I stopnia
w dziedzinie pediatrii w Oddziale Dziecięcym
Szpitala im. G. Narutowicza. W 1976 r. rozpo−
częła pracę I Oddziale Dziecięcym Szpitala

Dzieło mistrza chwali
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im. S. Żeromskiego, pełniąc od 1986 roku funk−
cję zastępcy Ordynatora I Oddziału Dziecięcego.
W 1999 roku, po odejściu na emeryturę swe−
go mistrza, profesora Czesława Szmigla, objęła
obowiązki ordynatora Oddziału Dziecięcego, któ−
re pełni do chwili obecnej.
Doktor Słupczyńska zajmuje się przede
wszystkim chorobami układu oddechowego,
szczególnie u niemowląt i małych dzieci. Zorga−
nizowała i prowadziła diagnostykę mukowiscy−
dozy u dzieci leczonych na Oddziale. Jest zastępcą
prezesa Fundacji „Chore Dziecko” działającej
przy Oddziale Pediatrycznym i w znacznym stop−
niu przyczyniła się do wyposażenia Oddziału w
wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.
Dyrektor placówki doktor Andrzej Ślęzak
podkreśla, że ogromnie mu zależało na tym, by
tak znakomici lekarze i wybitne osobistości nie
traciły kontaktu ze szpitalem, jego pomysłem było
też wskazanie już dziś „ordynatorów elektów” co
zapewnia płynne przekazanie kierownictwa od−
działami w ręce młodych. – Nie jestem też prze−

konany do systemu konkursów na stanowiska or−
dynatorów, bo mieliśmy już fatalne doświadcze−
nie w naszym szpitalu, a kierować oddziałem
można jak dowodzi praktyka, znakomicie także
bez tego tytułu.
W Szpitalu im. Żeromskiego, wprowadzono
równocześnie jeszcze inną innowację. Kolejna,
specjalnie powołana kapituła, przyznała odzna−
czenia „Pielęgniarka/Położna Wielkiego Serca” :
Joannie Bełzowskiej, Eugenii Bialik, Jadwidze
Bobrowskiej, Małgorzacie Dziubie, Jadwidze
Frączek, Halinie Gniadek, Agacie Karwowskiej,
Teresie Nytko, Annie Pułczyńskiej, Anecie Śred−
niawie, Zofii Wagner, Jolancie Warszawskiej,
Dorocie Wiśniowskiej. Wyróżniono w ten spo−
sób wysoki poziom etyczny i moralny a przede
wszystkim, humanistyczno−altruistyczną postawę
w kontakcie z pacjentem. Na odznaczeniu wid−
nieje z serce z wygrawerowaną sentencją: „Labo−
res Pariunt Honores” – „Trudy Przynoszą
Zaszczyty”.
Filip Ratkowski

DUSZPASTERSTWO LEKARZY

Pielgrzymka Lekarzy
Archidiecezji Krakowskiej
22 kwietnia – 6/10 maja 2014

Peru – Boliwia – Północne Chile
(15 dni); opcja Wyspa Wielkanocna

W programie:
Peru (6 dni): zwiedzanie Limy, Cuzco, Doliny
Urubamby, ruin inkaskiego miasta Pisac, wyciecz−
ki do Machu Picchu i nad Jezioro Titicaca.
Boliwia (4 dni): dryfujące wyspy Uros, sanktu−
arium MB z Copacabana, rejs na Isla del Sol,
zwiedzanie La Paz, Doliny Księżycowej, Altipla−
no, miejscowość Totora, wulkanu Sajama.
Chile (2 dni): Park Nar. Lauca, miejscowość
Putre zamieszk. przez Indian Ajmara, Muzeum
Arch. San Miguel de Azapa, Santiago.
Wyspa Wielkanocna (4 dni – opcjonalnie) – wul−
kan Rano Kau, sanktuarium Orongo, kamienne
platformy posągów moai, wygasły wulkan Rano
Raraku i krater Ahu A Kivi; plaża Anakena.
Ceny: Peru – Boliwia – Płn. Chile
1 osoba w pok. 2 osobowym: 4439 USD + 800
USD płatne w Peru
Opcja Wyspa Wielkanocna: dodatkowo 1670
USD
Informacje: ks. Dariusz Oko; tel. 12 636 87 55;
kom. 660 494 733, e−mail: atoko@cyf−kr.edu.pl.
Biuro podróży: Prestige Holidays & Tours
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DUSZPASTERSTWO LEKARZY

Pielgrzymka Lekarzy Archidiecezji Krakowskiej na Dolny Śląsk
4−6 października 2013
Zapraszamy Seniorów jesienią do udziału w pielgrzymce na Dolny Śląsk.
W programie m.in.: Wrocław – Panorama Racławicka, Starówka, Ogród Botaniczny; Świdnica –
Kościół Pokoju; Wałbrzych – Zamek Książ; Krzeszów – Opactwo; Zamek Czocha; Wambierzyce;
Twierdza „Srebrna Góra”; Kamieniec Ząbkowicki – Opactwo.
Opiekun duchowy grupy: diecezjalny duszpasterz lekarzy, ks. dr hab. Dariusz Oko.
Zagwarantowany przejazd klimatyzowanym autokarem, dwa noclegi w hotelach *** lub domach
wypoczynkowych, dwie obiadokolacje, ubezpieczenie, opieka pilota. Cena 480 zł.
Kontakt, informacje:
Organizator: Biuro Podróży GeoTur, Chorzów; tel. kom.: 661 21 98 98, 500 556 600;
e−mail: geotour@post.pl; geotour@geotour.pl

Podziêkowania
Fundacja „Szanujmy Godnoœæ Cz³owieka” OPP piêknie dziêkuje za publikacjê informacji na temat dzia³alnoœci Fundacji oraz apel o 1% podatku na jej rzecz. Jednoczeœnie zaznacza, ¿e nie odst¹pi³a od zamys³u
budowy Domu Lekarza Seniora, który mia³by byæ czêœci¹ budynku Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich dla
Emerytów i Emerytów Niepe³nosprawnych, na którego budowê wci¹¿ zbierane s¹ œrodki.
Barbara O¿arowska-Styczeñ

CICER CUM CAULE
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Randka w ciemno
lub lampka Martini (8)
Lekarz (44 l) pozna przy lampce
Martini lekarkę stanu wolnego.
e−mail: mati321977@wp.pl

II Miêdzynarodowa Konferencja
„Kompleksowa terapia dyskrazji
plazmocytarnych w 2013 rok”
Kraków, 7 wrzeœnia (sobota) 2013; godz. 15.00
Hotel Stary, ul. Szczepañska 5, Kraków
Wyk³adowcy – profesorowie:
Ruben Niesvizky, Giampaolo Merlini,
Steven Treon, David Vesole, Enrique Ocio
Prowadzenie: prof. Aleksander B. Skotnicki
Organizatorzy:
Fundacja Centrum Leczenia Szpiczaka,
Klinika Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie
Udzia³ w Konferencji jest bezp³atny.
Zg³oszenia pod adresem: fundacja@szpiczak.org

GZOZ w ¯egocinie
zatrudni lekarza
do pracy w poz na 1 etatu,
warunki pracy i p³acy do uzgodnienia.
Tel. 14 613 20 34, kom. 606 931 854
lub e-mail osrodekzdrowia@gzoz.zegocina.pl

Rozsądna, z poczuciem humoru
pozna sympatycznego, statecznego
mężczyznę w wieku 27−35 lat.
e−mail: prymulka81@gmail.com

XVII Zjazd Polskiego
Towarzystwa Osteoporozy
i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Œrodkowo Europejski Kongres
Osteoporozy i Osteoartrozy
20–21 wrzeœnia 2013, Kraków

„Osteoporoza, osteoartroza
i inne choroby koœci i stawów”
Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi
prof. S.E. Papapoulos „Novel therapy in osteoporosis”
Termin wczesnej rejestracji up³ywa 13 czerwca 2013.
W sk³ad Komitetu Naukowego wchodz¹: J.A. Kanis, E.E.
Papapoulos, H. Resh, J. Badurski, E. Czerwiñski, E. Marcinkowska-Suchowierska, R.S. Lorenc.
Kontakt, zg³oszenia:
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii,
31-501 Kraków, ul Kopernika 32
tel. 12 430 32 20; fax 12 430 32 17
e-mail: krakow@osteopora.pl

Gabinety do wynajêcia
Sprostowanie
W poprzednim numerze „GGL” 2/133 pope³niliœmy
b³¹d, podaj¹c Szpital Po³o¿niczo-Ginekologiczny Ujastek jako miejsce zatrudnienia dr. Mateusza Jag³y, który w rzeczywistoœci jest pracownikiem Kliniki Chorób
Dzieci, Katedry Pediatrii CM UJ.
Uprzejmie przepraszamy za pomy³kê.

w przychodni przy ul. Ciep³owniczej 1 w Krakowie
tel. 12 646 64 36

Tanio sprzedam
wyposa¿enie gabinetu ginekologicznego
z dwoma fotelami ginekologicznymi i USG.
Kraków, tel.: 601 453 255

Firma marketingowo-medyczna
Sp. z o.o. NZOZ „Mark-Med.”
Zatrudni lekarza specjalistê neurologa oraz lekarza
specjalistê kardiologa
(do badania i opisywania echa serca,
lub lekarza posiadaj¹cego certyfikat w tym zakresie)
do pracy na terenie Nowej Huty
Informacja: tel. 12 644 12 72

Szpital Specjalistyczny
im. Ludwika Rydygiera sp. z o.o.
w Krakowie
zatrudni:
lekarza specjalistê w dziedzinie dermatologii
do pracy w Poradni Dermatologicznej
lekarza specjalistê w dziedzinie neonatologii
do pracy w Oddziale Neonatologii
oraz w Poradni Neonatologicznej
lekarza specjalistê w dziedzinie chirurgii plastycznej
do pracy w Poradni Chirurgii Plastycznej
Warunki pracy i wynagrodzenia do uzgodnienia
z Dyrekcj¹ Szpitala.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny
z Dyrektorem ds. Lecznictwa, tel. 12 646 85 02
od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 7.30 do 15.00

Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Dêbicy
zatrudni w Oddziale Psychiatrycznym
lekarza psychiatrê z mo¿liwoœci¹ objêcia stanowiska
Kierownika Oddzia³u
Warunki pracy i p³acy do uzgodnienia.
Zespó³ Opieki Zdrowotnej w Dêbicy
39-200 Dêbica ul. Krakowska 91
tel. 14 670 30 20 fax: 14 670 28 49
email: info@zoz-debica.bazy.pl

NZOZ przychodnia POZ
poszukuje specjalisty medycyny rodzinnej, pediatry.
Praca 14 km od Krakowa, dobry dojazd.
Forma i warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
tel. 604 084 745, remedium@ceti.pl
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Specjalistyczne Centrum Medyczne
Sp. z o.o.
nawi¹¿e wspó³pracê z lekarzami w zakresie
zabiegów operacyjnych. SCM dysponuje doskonale
wyposa¿on¹, nowoczesn¹ sal¹ operacyjn¹ z nawiewem
laminarnym, zapewniaj¹c¹ najwy¿szej klasy czystoœæ
powietrza i bezpieczeñstwo zabiegów operacyjnych.
Kontakt: ul. Grzegórzecka 67C/U6, 31-559 Kraków,
tel. 12 353 66 01; e-mail: biuro@scmkrakow.pl
www.scmkrakow.pl

Szpital Powiatowy w Limanowej
zatrudni lekarzy nastêpuj¹cych specjalnoœci:
internistów, ginekologów,
anestezjologów, okulistów oraz lekarzy
do pracy w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Warunki p³acy i formy zatrudnienia do uzgodnienia.
Szczegó³owych informacji udziela Sekretariat Szpitala
tel.: 18 330 17 80
Zatrudniê kardiologa
lub lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii
w NZOZ w centrum Krakowa.
tel: 501 776 916; 12 429 35 35; 12 429 36 63
Zatrudniê lekarza
endokrynologa oraz alergologa
do realizacji kontraktu NFZ, Kraków Olsza
tel: 605 433 544
Zatrudniê ortopedê lub reumatologa
do wspó³pracy w prywatnym
gabinecie w Krakowie
tel. 607 437 144
Zatrudniê lekarza okulistê
do badañ medycyny pracy.
tel. 604 437 497
Zatrudniê stomatologa
w prywatnym gabinecie w Krakowie (Prokocimiu).
Kontakt tel.: 604 186 760
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NOWE KSIĄŻKI

Zas³u¿eni dla medycyny
Distinguished in their services
to medicine
Redakcja:
Janusz H. Skalski i Ryszard W. Gryglewski
Dzie³o wydane przez zas³u¿on¹ oficynê medyczn¹
nie straci³o nic na swej aktualnoœci i znaczeniu, mimo
up³ywu trzech lat. Podtytu³ „Europejczycy zwi¹zani
z polsk¹ ziemi¹” (Europeans from the Polish soil) stanowi uzupe³nienie tytu³u g³ównego. Natomiast dwujêzycznoœæ treœci, sporadyczna dla naszych wydawnictw,
udostêpnia ksi¹¿kê zarówno polskim, jak i anglojêzycznym czytelnikom.
Szeœciu autorów, w tym, co nale¿y podkreœliæ z uznaniem, czterech wybitnych kardiologów-kardiochirurgów
i dwóch historyków medycyny zamieœci³o w ksi¹¿ce biogramy 48 uczonych. Czterech autorów to krakowianie,
dwaj pozostali pochodz¹ z Wroc³awia. Autorami 38
biogramów s¹ pojedynczy autorzy: J. H. Skalski (12),
R. W. Gryglewski (13) i mgr Stanis³aw Zwolski (11),
prof. Wojciech Kustrzycki (2). Wspó³autorami s¹: J. H.
Skalski (10), prof. Krzysztof Wronecki (8) i dr Marcin
G³adki (2). Nale¿y tu te¿ podkreœliæ znacz¹ce role – redaktorsk¹ i autorsk¹, J. H. Skalskiego, œwietnego kardiochirurga, historyka medycyny i bibliofila, R. Gryglewskiego i S. Zwolskiego, zas³u¿onych pracowników naukowych Katedry Historii Medycyny UJ w Krakowie.

Kolejnoœæ biogramów wynika z chronologii dat urodzin poszczególnych osób. Ka¿dy biogram jest zaopatrzony w wizerunek, ¿yciorys i charakterystykê dzia³alnoœci danej osoby, a koñczy siê podaniem jej najwa¿niejszych dzie³. W samym tekœcie wystêpuj¹ ciekawe ryciny i schematy. Oczywiœcie ró¿nie przedstawiaj¹ siê liczby
przypominanych wybitnych uczonych w zale¿noœci od
biegu stuleci i postêpów medycyny. 10 uczonych pochodzi z okresu od XII do XVIII stulecia, a¿ 38 z XIX wieku
(w tym 22 z jego drugiej po³owy). Ponad 30 ¿y³o w wieku XX. Trzech z nich mia³em zaszczyt poznaæ: Ludwika
Hirszfelda, Odona Bujwida i Rudolfa Weigla, przyjaciela mej rodziny, któremu zawdziêczam ¿ycie, uratowany
przezeñ z zakopiañskiej katowni Gestapo.
Wœród biogramów spotykamy nazwiska postaci znanych powszechnie, jak Miko³aj Kopernik oraz dobrze lub
mimo swych zas³ug ma³o znanych medykom. Wiêkszoœæ
przypomnianych to rodowici Polacy, inni to cudzoziemcy spolonizowani lub czasowo osiadli w granicach naszych dawnych lub obecnych ziem.
Powstanie i wydanie dzie³a zawdziêczamy poparciu i pomocy by³ej minister zdrowia dr Ewy Kopacz
i zmar³ego prof. Zbigniewa Religi oraz Europejskiemu
Towarzystwu Chirurgii Serca i Naczyñ z okazji 58 kongresu w Warszawie w 2009 roku. Ksi¹¿ka budzi uznanie przez sw¹ wspania³¹ stronê edytorsk¹: œwietn¹ dyspozycjê biogramów w dwujêzycznym ujêciu, kremowym
wytwornym papierem, w pe³ni czyteln¹ czcionk¹ oraz
piêkn¹ w swym projekcie, stonowan¹, tward¹ i odporn¹
ok³adk¹.
Treœæ ksi¹¿ki kwalifikuje j¹ do gor¹cego polecenia
przysz³ym i obecnym pracownikom medycyny i pokrewnych jej dziedzin, jak równie¿ innym interesuj¹cym siê
wiedz¹ i nauk¹ czytelnikom.
Henryk Gaertner – Kraków

Zas³u¿eni dla medycyny. Distinguished in their services to medicine; Red.: Janusz H. Skalski I Ryszard W. Gryglewski; Termedia Poznañ 2009, s. 336,
ilustr., ISBN 978-83-89825-39-1
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NOWE KSIĄŻKI
Jerzy Skrobot

Serce dla serca
Opowieœæ o Profesorze Sadowskim

laktyki oraz o roli mediów. Rozdzia³ koñczy wypowiedŸ
o ¿onie Profesora – jej roli w rodzinie i poza ni¹, w tym
na polu medycyny spo³ecznej.
Trzeci rozdzia³ przynosi zarys historii polskiej i œwiatowej kardiochirurgii. W rozmowie zostaj¹ podkreœlone: elementy wspó³pracy z zagranic¹, postêpy techniki
operacyjnej pomocnej jej elektroniki oraz nowych materia³ów. W rozdziale znajduj¹ siê te¿ listy do profesora
m.in. Zbigniewa Preissnera – kompozytora, S³awomira
Idziaka – filmowca i Edwarda Miszczaka – dyrektora
telewizji TVN oraz wspomnienie o wybitnej lekarce i zakonnicy – b³. Bogumile Noiszewskiej.
Ostatni, czwarty rozdzia³ dotyczy kliniki Profesora,
jej dziejów od Miejskich Zak³adów Sanitarnych po
Instytut Kardiologii i Kliniki Chirurgii Serca, Naczyñ
i Transplantologii UJ. Padaj¹ nazwiska pionierów
torako- i kardiochirurgii krakowskich, ³ódzkich i warszawskich. Na koniec Profesor opisuje dzia³alnoœæ kliniki, omawia nie- i inwazyjn¹ diagnostykê i terapiê, zajmuje siê wadami zastawek i ujœæ serca oraz jego transplantacj¹. Porusza te¿ nowoœci: m.in. u¿ycie komórek
macierzystych, robotyzacjê, telemedycynê itd.
Po kalendarium kardiologii i kardiochirurgii (od Hipokratesa do przeszczepienia serca w roku 1967 przez
Christiana Barnarda, nastêpuje: s³ownik terminów medycznych, zabawna laudacja autora na czeœæ profesora,
spis jego cz³onkostw towarzystw i funkcji, lista posiadanych odznaczeñ i sukcesów zawodowych. Mi³¹ dla mnie
lektur¹ sta³y siê s³owa uznania obu autorów ksi¹¿ki dla
ni¿ej podpisanego recenzenta i jego idea³u – doktora
Alberta Schweitzera.
Strona edytorska zas³uguje na uznanie. Wielobarwna, twarda ok³adka ma na froncie podobiznê Profesora, a charakterystykê dzie³a i autora z wizerunkiem
z ty³u. Ksi¹¿kê nale¿y poleciæ przysz³ym i obecnym medykom, jak równie¿ wszystkim innym zainteresowanym
wielkimi postêpami kardiologii i kardiochirurgii (nie
medykom pomo¿e s³owniczek medycznych terminów).

Autor to znany krakowski .dziennikarz i biografista, dzia³aj¹cy z sukcesem w dziedzinach medycyny
i sztuki, m.in. malarstwa, muzyki i architektury. Wyda³
kilkanaœcie ksi¹¿ek, m.in. o Wiktorze Zinie, Marianie
Koniecznym i Wies³awie Ochmanie. By³ wyk³adowc¹
UJ i Wy¿szej Szko³y Pedagogicznej w Krakowie.
Bohater ksi¹¿ki, profesor Jerzy Sadowski to wybitny kardiochirurg o wielkim dorobku i œwiatowej s³awie,
obecnie dyrektor krakowskiego Instytutu Kardiologii
i kierownik jego Katedry Chirurgii Serca, Naczyñ i Transplantologii UJ w Krakowie.
Ksi¹¿ka ma w du¿ej mierze charakter wywiadu –
rzeki. Ka¿dy z czterech rozdzia³ów zaczyna siê wprowadzeniem, po którym nastêpuj¹ ciekawe, czêsto rozbudowane pytania i refleksje autora oraz wyczerpuj¹ce
odpowiedzi i rozwa¿ania Profesora.
W pierwszym rozdziale autor wspomina swe pierwsze spotkanie z Profesorem i sukces swego operacyjnego wyleczenia choroby serca. Omawia rodowód Profesora (rodzice lekarze), szko³y i studia, osiedlenie siê
w Krakowie oraz kontakty Profesora ze œwiatem artystycznym naszego grodu. Profesor wspomina swych s³awnych mistrzów: Jana Witolda Molla, Antoniego Dziatkowiaka i Wolfganga Bricksa z Düsseldorfu. Padaj¹ te¿
nazwiska Boles³awa Szareckiego, Wiktora Brossa,
Lecha Manteuffla-Schoegego i Zbigniewa Religi. Profesor odpowiada na pytania o postêpy operacyjne, o wiêzi
chirurgii ogólnej, naczyniowej i kardiochirurgii, o znaczenie antybiotyków i leków przeciwbólowych oraz przemiany medycyny ze sztuki w wiedzê z przejœciem
z leczenia chorób na leczenie chorych.
Rozdzia³ drugi przypomina anatomiê i fizjologiê
Henryk Gaertner – Kraków
serca oraz odwo³ywanie siê doñ w religii, literaturze
i codziennych porzekad³ach. Nastêpuj¹ nazwiska wybitnych malarzy, rzeŸbiarzy i muzyków, znanych osobiœcie
Profesorowi. Szczególnie miejsce zajmuje tu wypowiedŸ Jerzy Skrobot, Serce dla serca. Opowieœæ o Profesoo nim Anny Dymnej. Dalej rozmowa dotyczy umieral- rze Sadowskim; Wydawnictwo Promotor Kraków
noœci z powodu chorób serca, czynników ryzyka, profi- 2012, s. 312, ilustr.
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Z KART HISTORII...

Prof. dr hab. med.
Józef Bogusz
w 20 rocznicę śmierci
(1904–1993)
13 marca 2013 roku odbyło się posiedzenie, zor−
ganizowane przez Towarzystwo Lekarskie Krakow−
skie ze Stowarzyszeniem Absolwentów Wydziałów
Medycznych UJ, Krakowskim Towarzystwem Mi−
łośników Historii Medycyny i Fundacją „Szanujmy
Godność Człowieka”, poświęcone pamięci prof. Jó−
zefa Bogusza w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Miej−
scem posiedzenia była sala Stanisława Wyspiańskiego
Domu Lekarskiego, którego w latach 1959−1993 Pro−
fesor był gospodarzem jako prezes TLK.
Najmłodszy asystent Józefa Bogusza – prof. Sta−
nisław Cichoń przedstawił sylwetkę Profesora jako
kierownika I Kliniki Chirurgii UJ/AM (1949−1974).
Z sympatią i szacunkiem omówił różne pola Jego
działalności: klinicznej, naukowej, dydaktycznej,
organizacyjnej i towarzyskiej. Profesor emanował
spokojem i wysoką kulturą bycia, a jedynym obja−
wem zniecierpliwienia było dotykanie wskazującym
palcem pracownika, do którego się zwracał, przy
czym nigdy nie podnosił głosu. W codziennej pracy
był bardzo zorganizowany i punktualny, a jedyny wy−
łom stanowiły rozmowy z sekretarzem Towarzystwa
Lekarskiego, w okresie gdy Profesor „prezesował”.
Dr hab. med. Marcin Barczyński, syn zmarłego
prof. Mariana Barczyńskiego (ucznia prof. Bogu−
sza), nawiązując do jednego z obszarów działalno−
ści klinicznej Józefa Bogusza i swojego ojca, przed−

stawił „Postępy w chirurgii leczenia chorób tarczy−
cy”. Po krótkim omówieniu historii chirurgii tarczy−
cy i przedstawieniu wielkich chirurgów zajmujących
się tym zagadnieniem, skoncentrował się na nowo−
czesnym zabezpieczeniu chorego przed uszkodze−
niem nerwów zwrotnych. Szczegółowo przedstawił
nadzór „neurologiczny” w trakcie zabiegu, dobrze ilu−
strując anatomię nerwu błędnego i nerwów zwrotnych.
Prof. Igor Gościński, aktualny prezes TLK, omó−
wił działalność profesora Józefa Bogusza jako wie−
loletniego prezesa Towarzystwa Lekarskiego Kra−
kowskiego, przez ponad 30 lat (1959−1993). Przed−
stawił wszechstronne wykształcenie profesora,
w tym pianistyczne, koncentrując uwagę na groma−
dzeniu przez Niego dokumentacji zbrodni nazistow−
skich i redagowaniu przez Profesora wspólnie z prof.
Antonim Kępińskim, dr Stanisławem Kłodzińskim
i mgr Janem Masłowskim, tzw. „Zeszytów Oświę−
cimskich” Przeglądu Lekarskiego. Zainteresowania
Profesora dotyczyły także pojednania z Niemcami.
Odrębny wkład wniósł w powołanie ogólnopol−
skiej komisji etyczno−deontologicznej i opracowa−
nie wydanych w 1976 roku „Zbioru zasad etyczno−
deontologicznych polskiego lekarza”. Prezes TLK
wspomniał ponadto udział Profesora Bogusza jako
chirurga w II wojnie światowej, w tym w Powsta−
niu Warszawskim. Wśród wielu odznaczeń honoru−
jących Profesora Bogusza wymienił Krzyż Powstań−
czy i Wielki Krzyż Zasługi Republiki Federalnej Nie−
miec; ponadto wymienił dwukrotną nominację „Zeszy−
tów Oświęcimskich” do Pokojowej Nagrody Nobla.
Córka Profesora – dr n. med. Elżbieta Bogusz−
Kahl – w wystąpieniu „O Ojcu i pozostałych leka−
rzach w Rodzinie” przedstawiła z wielkim uczuciem
historię czteropokoleniowej żydowskiej, „lekarskiej”
rodziny Birkenfeldów. Tworzyli ją: dziadek Karol
(1873−1942) – doktor wszech nauk lekarskich –
absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, ojciec
Józef Bogusz, dzieci Profesora: syn Maciej Bogusz
– lekarz, prof. toksykologii, były pracownik krakow−
skiego Zakładu Medycyny Sądowej, Instytutu
Ekspertyz Sądowych i Kliniki Toksykologii, cenio−
ny specjalista działający w NRF i Arabii Saudyj−
skiej (Rijad), córka Elżbieta Bogusz−Kahl i jako
czwarte pokolenie jej syn – Bartłomiej – lekarz, który
zajmuje się obecnie informatyką medyczną.
Dziadek w czasach nazistowskiego zagrożenia
popełnił samobójstwo, reszta rodziny zginęła, jedy−
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nie ojciec uratował się dzięki katolickiemu aktowi
urodzenia brata żony, przyjmując nazwisko Bogusz,
którym się posługiwał również po wojnie, dając
początek rodu Boguszów. Przedstawienie rodu ilu−
strowane było licznymi zdjęciami, które zakończy−
ło zdjęcie noworodka – wnuczki, o której z dumą
i miłością powiedziała, że płynie w niej krew żydow−
sko−polsko−niemiecka.
W dyskusji zabrał głos dr Jan Iwaszczyszyn,
autor „Filozofii spotkania i dialogu w medycynie
paliatywnej”, który przedstawił myśli Profesora
Bogusza na temat eutanazji, w duchu poszanowania
osoby ludzkiej, aktualne do dzisiaj.
Ks. prof. Tadeusz Biesaga – kierownik Katedry
Bioetyki Uniwersytetu Jana Pawła II i Katedry Etyki
Akademii Ignatianum w Krakowie, przedstawiający
zasady etyczne Józefa Bogusza w ramach wykładu
monograficznego „Polska bioetyka i etyka medyczna”,
omówił plany naukowe dotyczące etyki polskich leka−
rzy oraz wkład filozoficzny profesora Bogusza.
Należy odnotować bardzo liczny udział w posie−
dzeniu osób, które podtrzymują pamięć o profesorze
Boguszu, w tym m.in. jego asystenta dr. Piotra Bożka
i dr. Jacka Jonkisza, sekretarza TLK za czasów Jego
prezesury.
Miłym zakończeniem posiedzenia były dysku−
sje uczestników przy kawie, herbacie i ciastkach.
Adam Wiernikowski

Lek. med.

Andrzej Grabowski
ur. 31 lipca 1933 roku w Radziszowie
zm. 23 marca 2013 roku w Krakowie

Z głębokim żalem informuję, że odszedł na
wieczny dyżur dr Andrzej Grabowski. Urodził się
3 lipca 1933 roku w Radziszowie. Studiował na Aka−
demii Medycznej w Krakowie na Wydziale Lekar−
skim, który ukończył w 1959 roku. W 1974 roku
ukończył specjalizację II stopnia z organizacji ochro−
ny zdrowia. W latach 1996−1999 był dyrektorem
Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ w Krako−
wie przy ulicy Batorego 3. Następnie, w latach 1996−
1997 Wojewoda Małopolski powierzył mu kiero−

wanie służbą zdrowia w województwie, powołując
go na stanowisko Lekarza Wojewódzkiego.
Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Od−
rodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką
za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia, Honorową
Odznaką Polskiego Czerwonego Krzyża.
Cześć Jego pamięci.
(kk)

Lek. med.

Emil Maciałek
ur. 27 września 1935 w Tuczempach
zm. 17 kwietnia 2013 w Przemyślu

Urodził się 27 września 1935 r. w Tuczempach,
niewielkiej miejscowości pod Jarosławiem. Gimna−
zjum i Liceum ukończył w Jarosławiu, następnie
dostał się na Śląską Akademię Medyczną im.
L. Waryńskiego, którą ukończył w 1959 r. Dyplom
lekarza uzyskał 5 listopada 1960 roku, po czym roz−
począł pracę na Oddziale Chirurgicznym w Szpita−
lu w Jarosławiu. W 1965 r. zrobił I stopień specjali−
zacji z chirurgii ogólnej, siedem lat później II sto−
pień specjalizacji w tej samej dziedzinie. W latach
1979 – 1991 był zatrudniony na stanowisku zastęp−
cy ordynatora Oddziału Chirurgicznego Szpitala
w Jarosławiu. Przez wiele lat pełnił też funkcję kie−
rownika Działu Metodyczno−Organizacyjnego
w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu.
W 2001 roku przeszedł na emeryturę, nadal pozo−
stał jednak czynny zawodowo: od 2001 do 2011 roku
pracował w Poradni Chirurgicznej Przychodni Specja−
listycznej COM w Jarosławiu, a przez 9 miesięcy
w 2011 roku jako wolontariusz w Poradni Chirurgicz−
nej Przychodni Specjalistycznej COM w Jarosławiu.
Doktor Emil Maciałek w ciągu swojej długiej pracy
zawodowej otrzymał wiele wyróżnień m.in.: „Za wzo−
rową pracę w Służbie Zdrowia”, „Brązowy Krzyż Za−
sługi”, „Zasłużony dla Województwa Przemyskiego”.
Odszedł od nas Kolega i Przyjaciel! Człowiek
lubiany i szanowany przez społeczność naszego re−
gionu. Zmarł 17 kwietnia 2013 roku w Przemyślu.
Został pochowany 19 kwietnia 2013 roku na Sta−
rym Cmentarzu w Jarosławiu.
Będzie nam Go brakowało…
Dr hab. Stanisław Sobocki
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Poświąteczny remanent
ortograficzny
– Niedawno minęła Wielkanoc. Jak brzmią
przypadki zależne od tego słowa: Wielkanocy czy
Wielkiejnocy; Wielkanocą czy Wielkąnocą?
– Obydwie formy są poprawne. Pierwsza,
odmienna jako całość informuje, że słowo Wiel−
kanoc to bardzo silny zrost, który powstał z dwu
wyrazów: Wielka Noc, metaforycznego określe−
nia Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego i od−
mienia się jak jeden wyraz. Druga forma z od−
mienianymi dwoma członami jest starsza i rzad−
sza, ale dzięki temu bardziej podniosła i uroczy−
sta. Tylko od nas zależy, której użyjemy składa−
jąc życzenia.
Dodatkowo dodam, że Rada Języka Polskie−
go na wniosek Komisji Języka Religijnego uzna−
ła, że dopuszczalny jest zapis Święta Wielkanoc−
ne pisane od wielkich liter.
– Czy najpopularniejsze życzenia wielka−
nocne: Wesołego Alleluja! – nie są dziwne?
– Słowo „Alleluja” ma pochodzenie hebraj−
skie (hallelu−Jah) i jest radosnym przyśpiewem
w liturgii, znaczącym tyle co „Chwalcie Jahwe!”.
W przypadku „Wesołego Alleluja” dosłowne zna−
czenie brzmiałoby „Wesołego chwalcie Pana”, co
rzeczywiście byłoby nieco osobliwe. Jestem prze−
konana, że rzadko kto ma na myśli takie znacze−
nie życzeń, a tylko słowem „Alleluja” zastępuje
się słowo „Wielkanoc”.
– Z Wielkanocą łączy się zwyczaj śmigusu−
dyngusu. Co oznaczają te słowa?
– Obydwa wyrazy mają pochodzenie niemiec−
kie. Śmigus (od Schmackostern: schmacken – bić
i Ostern – Wielkanoc) to zwyczaj bicia się wierz−
bowymi witkami lub palmami i jednoczesnego
polewania wodą w Poniedziałek Wielkanocny.
Zwyczaj ten miał symbolizować wiosenne oczysz−
czenie z grzechu, chorób i brudu. Początkowo sło−
wo śmigus występowało samodzielnie, później
dołączył do niego dyngus, czyli wykupywanie się,
głównie kobiet, od śmigusu: ciastem, pisankami
czy pieniędzmi (z niem. Dingnus – okup).
Wyrażenie śmigus−dyngus piszemy z łączni−
kiem, małymi literami i odmieniamy obydwa
wyrazy.
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 ma adres domowy informacjê z podaniem numeru tego konta.
Uwaga! Dla u³atwienia op³acalnoœci sk³adek uruchomiliœmy z dniem 1 sierpnia br., pod adresem Izby:
www.oilkrakow.org.pl mo¿liwoœæ samodzielnego
sprawdzenia indywidualnego numeru subkonta do op³acania sk³adek. Nie trzeba zatem telefonowaæ w tej sprawie do Izby, wystarczy wcisn¹æ ww. adres. Jest on tak¿e
dostêpny na stronie internetowej NIL, w zak³adce BIP.
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)

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA

88

NR

3/2013

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
Numery wewnêtrzne:
• 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 A. Krawczyk) .... 619 17 28
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) ............. 619 17 26
• 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 28
Etyki .....................................
619 17 28
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
ds. Uzdrowisk ......................
619 17 28
Rzecznik Praw Lekarza ........
619 17 10

Uwaga: zmiana godzin urzêdowania

Czas pracy OIL w Krakowie:
poniedzia³ek godz. 800 do 1700
wtorek
godz. 800 do 1600
œroda
godz. 800 do 1700
czwartek
godz. 800 do 1600
pi¹tek
godz. 900 do 1500
Rejestracja Indyw. Praktyk oraz Sta¿e Podyplomowe w pi¹tki
s¹ nieczynne.
Dy¿ury radców prawnych OIL:
tel. 619 17 19
mgr Ewa Krzy¿owska
wtorek
godz. 1400 do 1500
czwartek
godz. 1400 do 1500
mgr Anna Gut
tel. 619 17 24
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1400 do 1700
œroda
godz. 1300 do 1700
tel. 619 17 31
mgr Tomasz Pêcherz
(dla lek.stom.)
wtorek
godz. 1200 do 1500
czwartek
godz. 1300 do 1600
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
w Nowym S¹czu
S¹czu: ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy S¹cz
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
w Przemyœlu
Przemyœlu: Rynek 5, 37-700 Przemyœl
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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