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Na okładce:
Folklor Ameryki Południowej,
fot. Jolanta Pytko-Polończyk

Cierpki smak wolności

• Sejm zaj¹³ siê stomatologi¹ –
relacja dr Agaty Dutki-Szmigiel

• III runda walki o stomatolo-
giê szkoln¹ w Krakowie

• Syndromu wypalenia zawo-
dowego doœwiadczy wiêkszoœæ
z nas

• Sylwetka cz³owieka sukcesu,
czyli opowieœæ o dr. Witoldzie
Jurczyñskim (S. Ciep³y)

• Relacje z konferencji w Rio de
Janeiro (J. Pytko-Poloñczyk),
w Krasiczynie (A. Urbañczyk),
w Krakowie (F. Ratkowski)

• Dzieje krakowskiej ortodon-
cji wspominaj¹ dr E. Radwañska
i T. Dro¿d¿

 • O „robaku zêbowym”, perfu-
mach królowej El¿biety i stoma-
tologu Miko³aju Koperniku pisze
B. Kaczkowska

• Jesienne zaproszenia do Ry-
tra i Polañczyka

W NUMERZE M.IN.

Już w czasach studenckich, ileż to ja się nasłuchałem opo-
wieści o „wolnym zawodzie”, który przyjdzie nam po dyplomie
wykonywać. Liczono się wprawdzie z pracą w przychodni, ale
dla większości była to wizja przejściowa, bo własny gabinet
widać było na horyzoncie.

I nagle wszystko się pozmieniało. Wolny zawód przestał być
marzeniem, a stał się rozwiązaniem modelowym czy wręcz ko-
niecznością życiową, natomiast etat w przychodni oddalił się
niebotycznie. Większość przyjęła tę zmianę z radością, ale dla
niektórych nadeszła zbyt późno na rozpoczynanie „od nowa”.
Przyszło więc im trwać w swoistej hibernacji, czekając aż księ-
gowa podliczy tzw. emeryturę.

I wtedy zaczęła się tragedia. W ciągu maja i czerwca trafiły
do mnie trzy osoby, praktycznie bez środków do życia, doświad-
czone przykrymi zdarzeniami losowymi. Dochody z praktyki
świadczonej gdzieś „na zlecenie” automatycznie wygasły, na-
tomiast to, co począł nadsyłać ZUS, nie starcza na nic: ani na
czynsz i media, ani na utrzymanie, ani na leki – jak w ogóle żyć
za kilkaset złotych, gdy nawet pensja minimalna sięga półtora
tysiąca. A gorycz, iż to „zapłata” za 30-40 lat służby, przepeł-
nia gardło.

Izba oczywiście przyzna raz czy drugi zapomogę, ale to prze-
cież nie jest rozwiązanie. I nie każdy chce o nie zabiegać.
Co pozostaje?

Otóż z całą powagą rekomenduję Państwu, nie w imieniu
własnym (i proszę mnie nie posądzać o jakieś zyski reklamo-
we), a w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, ubez-
pieczenie „Hipokrates 2” wynegocjowane przez Izbę, a wpro-
wadzone przez PZU Życie. Jest ono dostępne, jak żadne inne na
polskim rynku ubezpieczeniowym dla ludzi do 70 roku życia (!).
I obejmuje na bardzo korzystnych warunkach finansowych po-
moc m.in. w sytuacji zapadnięcia w ciężką chorobę, na wypa-
dek urazu powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu czy
nieoczekiwanego zawału, wytrącającego człowieka z normal-
nego rytmu życia. Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo m.in.
w czerwcowym wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”
(str. 68-69) oraz na stronach internetowych Izby.



22222

LEKARZA DENTYSTY

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 3A/2011

2

Kalendarium stomatologiczne
sierpieñ – paŸdziernik 2011

K
A

LE
N

D
A

R
IU

M

Lek. dent. Robert Stępień
wiceprezes ORL w Krakowie

1-15 sierpnia – Nowy Jork
Kongres; Postêpy w implantologii amerykañskiej –
wybrane zagadnienia

26-28 sierpnia – Ryn (Mazury)
Ogólnopolskie Regaty Lekarzy Stomatologów
„Dental Cup 2011”

2-3 wrzeœnia – £ódŸ
Targi Stomatologiczne DENTEXPO; Konferencja nt.
Zagadnienia patologii jamy ustnej

8-9 wrzeœnia – Zakopane
XX Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy
Stomatologów (Belvedere)

15-17 wrzeœnia – Zakopane
XXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji
Protetyki PTS

15-17 wrzeœnia – Zamoœæ
XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego

22-24 wrzeœnia – Poznañ
XXI Œrodkowoeuropejska Wystawa Produktów
Stomatologicznych CEDE 2011

30 wrzeœnia – 1 paŸdziernika – Polañczyk
Konferencja nt. Innowacje, nowe technologie i metody
leczenia w stomatologii

6-9 paŸdziernika – Ustroñ
XI Konferencja Biomateria³y i Mechanika
w Stomatologii

21-22 paŸdziernika – Toruñ
XVII Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna
„Expodent 2011”

21-23 paŸdziernika – Rytro
XXXVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Dentystów

21-23 paŸdziernika – Wis³a
VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji
Narz¹du ¯ucia

28-29 paŸdziernika – Kraków
7. Sympozjum Œrodkowo-Europejskiej Akademii
Implantologii (CEiA)

Pełnimy wolny zawód. Ale on nie zwalnia
od myślenia. Wręcz odwrotnie. Zmusza do
myślenia. Trzeba więc zmienić swoją mental-
ność i wyjść naprzeciw nowym czasom, nie
mękoląc. Skoro cały świat lekarski się ubezpie-
cza, my nie możemy czekać na jakąś recesję
socjalizmu. Sami za siebie odpowiadamy – i to
trzeba przyjąć do wiadomości.

A na koniec z zupełnie innej beczki, kró-
ciutka informacja z obrad Kapituły nadającej
dorocznie statuetkę im. Doktora Andrzeja Ja-
nusza Fortuny „za zasługi dla polskiej stomato-
logii”. Otóż tym razem otrzyma ją (podczas
XXXVIII Konferencji w Rytrze) nestor polskiej
stomatologii, profesor Pomorskiego Uniwersy-

tetu Medycznego prof. Zbigniew Jańczuk.
O Jego zasługach napiszemy w najbliższym wy-
daniu, był m.in. twórcą koncepcji utworzenia
zawodu higienistki stomatologicznej, której to
sprawie poświęcił kilka książek i podręcznik za-
wodu. Był też „ojcem chrzestnym” całej karie-
ry samorządowej Andrzeja Janusza Fortuny
podczas działań w 1989 roku reaktywujących
samorząd. Ale o tym w następnych wydaniu.
A tymczasem zapraszam do Rytra, a przedtem
do Polańczyka. Oczywiście po urlopach, które
oby się Państwu udały ekscytująco.
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Obniżenie dostępności do usług stomatolo−
gicznych, a zwłaszcza likwidacja szkolnych ga−
binetów stomatologicznych działających w ra−
mach kontraktu z NFZ oraz sukcesywne obniża−
nie wartości punktu rozliczeniowego, jako rezul−
tat przeprowadzonych w wielu województwach
konkursów ofert, spowodowało zainteresowanie
naszymi problemami posłów z Sejmowej Komi−
sji Zdrowia.

11 maja odbyło się posiedzenie Komisji po−
święcone stomatologii, na które jako przedstawi−
ciele Porozumienia Stomatologów (Polskie Sto−
warzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Cho−
rych, Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców
Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Lekarzy Indy−
widualnie Praktykujących) zostaliśmy zaprosze−
ni w składzie:

– Agata Dutka−Szmigiel
– Andrzej Cisło
– Aleksander Kubit
– Andrzej Stopa
– Wojciech Zachariasz
Naczelną Radę Lekarską reprezentowały:
– Marta Klimkowska−Misiak
– Jolanta Szczurko

Do obrad przygotowaliśmy się bardzo staran−
nie. Najpierw przesłaliśmy posłom zasiadającym
w Komisji opracowanie pt. „Państwo przyjazne
stomatologii”. Staraliśmy się tam w przystępny
sposób przedstawić wszystkie istotne problemy
stomatologii w kontekście pogarszającego się sta−
nu uzębienia polskiego społeczeństwa.

Po otwarciu obrad przez pana przewodniczą−
cego Komisji Zdrowia dr. Bolesława Piechę głos
zabrał wiceprezes NFZ Maciej Dworski, który
przedstawił (również w imieniu obecnego na po−
siedzeniu Komisji wiceministra Zdrowia dr. Mar−
ka Habera), stanowisko Narodowego Funduszu
Zdrowia w zakresie wyceny świadczeń i proce−

Poselskie spojrzenie
w... zęby

dur konkursowych. Była to typowa wypowiedź
przedstawiciela NFZ, z której powiało świętym
oburzeniem: O co ten cały rwetes, skoro jest tak
dobrze, a kontrole przeprowadzone w 2 oddzia−
łach Funduszu nie wykazały nieprawidłowości.
NFZ działa zgodnie z prawem, a stomatolodzy nie
protestują w Sądzie Administracyjnym? Słucha−
jąc tej wypowiedzi starałam się obserwować po−
słów. Na wielu twarzach widać było ciekawą
ewolucję, najpierw zainteresowanie, potem zdu−
mienie, a w końcu oburzenie.

Po wystąpieniu przedstawiciela NFZ pan prze−
wodniczący oddał głos stomatologom. W naszym
imieniu dr Andrzej Cisło w krótki i rzeczowy spo−
sób przedstawił wszystkie zastrzeżenia, mówiąc:

– o systematycznym marginalizowaniu stoma−
tologii,

– o podniesieniu pensum z 12 do 15 tysięcy
punktów, co spowodowało spadek realnej ceny
punktu,

– o tym, że wycena usługi w postaci świad−
czeń w ramach kontraktu z NFZ, w rzeczywisto−
ści ma charakter dumpingowy,

– o przebiegu ostatnich konkursów ofert, pod−
czas którego dokonywano m.in. w trakcie nego−
cjacji zmian ceny ofertowej, zaś w protokole ne−
gocjacyjnym pojawił się zapis informujący, że
porozumienie z komisją negocjacyjną nie ozna−
cza wybrania oferty oraz zasada, w myśl której

PRAWO I MEDYCYNA
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po podpisaniu rozbieżnego protokołu cenowego
oferent nie może zostać wybrany.

Podsumowując dr A. Cisło stwierdził, że
w konkursach ofert decyduje przede wszystkim
cena za punkt rozliczeniowy, a nie jakość danej
oferty. Komentując natomiast brak skarg ze stro−
ny stomatologów powiedział: „Z faktu, że nikt nie
składa reklamacji nie wynika, iż wszystkie spa−
dochrony były sprawne” – co wywołało żywą re−
akcję posłów.

W dalszej części posiedzenia nastąpiły wystą−
pienia posłów zdominowane problemami stoma−
tologii szkolnej, które jak się okazało bardzo leżą
posłom na sercu. Domagano się również (szcze−
gólnie poseł Czesław Hoc z PiS) rzetelnych wy−
jaśnień na postawione przez nas pytania. Byłam
mile zaskoczona przebiegiem dyskusji poselskiej
gdyż:

– po pierwsze, wszyscy występujący nie tyl−
ko rozumieli o co nam chodzi, ale byli pozytyw−
nie nastawieni do naszych postulatów,

– po drugie, żaden z posłów nie poddał
w wątpliwość naszych opinii i mam tu na myśli
nie tylko posłów opozycji, ale także bardzo ostre
wystąpienia posłów PO, w tym pani poseł Joan−
ny Muchy.

Na zakończenie posiedzenia Komisji, na
wniosek jej przewodniczącego dr. Bolesława
Piechy formalnie odrzucono informację NFZ, zaś
część posłów wnioskowała o skierowanie spra−
wy „konkursu ofert 2011” do NIK.

Z rozmów kuluarowych, które stanowiły
przedłużenie i uzupełnienie posiedzenia Komisji
przytoczę trzy wątki.

1. Pierwszy dotyczył stanowiska grupy życz−
liwych nam posłów z różnych ugrupowań, którzy
nie kryli swego oburzenia postawą NFZ i obieca−
li pilotować sprawy stomatologii. Proszono nas
również o stały kontakt i współpracę.

2. Drugi wątek pojawił się w konsekwencji
rozmów z posłanką Joanną Muchą (PO), a doty−
czył bliskiego nam obu problemu stomatologii
szkolnej. Pani poseł była zbulwersowana przed−
stawioną sytuacją, zadeklarowała swoją pomoc,
obiecując zainteresowanie tą problematyką nawet
samego pana Premiera.

3. Trzeci temat wynikł na tle rozmowy z wi−
ceprezesem NFZ p. Maciejem Dworskim, który
twierdził, iż żadna oferta nie została odrzucona
z powodu ceny. Wobec naszego sprzeciwu kwe−
stionującego ten pogląd zdziwił się i obiecał przej−
rzeć dokładnie nasze odwołania. Zainteresował się
również kwestią gabinetów szkolnych, w zakre−
sie leczenia i profilaktyki, jako że temat był żywo
poruszany przez posłów.

Niestety, nie wszyscy przedstawiciele NFZ
byli tak nastawieni jak wiceprezes Maciej Dwor−
ski. Usłyszeliśmy na przykład, że jesteśmy ni−
szową dziedziną medycyny, a z powodu próchni−
cy nikt nie umarł. Od zębów ważniejsze są lekcje
w szkole. Na pytanie, co wobec tego robią w szko−
łach pielęgniarki przeprowadzające w godzinach
lekcyjnych pseudo profesjonalną fluoryzację, nie
uzyskałam odpowiedzi.

Czy te wszystkie zabiegi, czynione między
innymi przez Związek Lekarzy Dentystów Pra−
codawców Ochrony Zdrowia, pomogą stomato−
logii? – nie wiem, a już na pewno, nie od razu.
Udało nam się jednak zainteresować naszą pro−
blematyką posłów, a to już jest sukces. Puentą tej
relacji niech będą słowa przewodniczącego Ko−
misji dr. Bolesława Piechy zamykające posiedze−
nie: „… problemem jest poziom finansowania sto−
matologii i my o tym wiemy. Niemniej nawet
w ramach niewystarczającego finansowania pa−
cjent ma prawo czegoś oczekiwać, a tymczasem
styka się z przerzucaniem odpowiedzialności.
Narodowy Fundusz przecież niczego innego pod−
czas posiedzenia Komisji nie powiedział poza za−
rzutem, że to państwo niechlujne przygotowuje−
cie oferty, więc o co macie pretensje? Spotykam
się z arogancją pana prezesa NFZ nie po raz
pierwszy, ale ta była wyjątkowa. Z jego opinii
wynika, że NFZ „jest cacy”, a winni wszystkiemu
są „niechluje” z drugiej strony, którzy nazywają
się stomatolodzy. Takie odniosłem wrażenie. Tym−
czasem od lat borykamy się z problemem wpro−
wadzenia jakiegokolwiek uproszczenia czy racjo−
nalizacji postępowań konkursowych…”.

W tej sytuacji dalsze komentarze wydają się
być zbędne.

Lek. dent. Agata Dutka−Szmigiel

PRAWO I MEDYCYNA
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Wracamy do tematu – szkolne gabinety sto−
matologiczne w Krakowie – po raz trzeci. Przy−
pomnijmy jednak na wstępie, o co chodzi?

Oto ani jeden gabinet szkolny spośród 67, któ−
re funkcjonowały w Krakowie jeszcze w 2010
roku, nie otrzymał kontraktu na prowadzenie
świadczeń stomatologicznych.

Podejmując temat (GGL−LD nr 120, styczeń/
luty 2011) przypomnieliśmy fatalny stan uzębie−
nia młodego pokolenia w RP, wypomniany nam
m.in. w Zielonej Księdze WHO, przy relatywnie
b. wysokim wskaźniku ilości dentystów na 10 tys.
mieszkańców (57,2% trzylatków ma próchnicę
i nigdy nie byli u dentysty; 80% młodzieży do lat 12
ma zmiany próchnicowe; 15% młodzieży do lat 18
ma braki w uzębieniu). Nieudzielenie kontraktu ga−
binetom szkolnym – ze względu na „brak dźwi−
gu”, „podjazdu dla niepełnosprawnych”, „apara−
tu rtg”, czy „wymóg pracy gabinetów w godzi−
nach popołudniowych oraz w soboty, gdy uczniów
nie ma w szkole” – uznaliśmy za absurdalny, ale
jak się okazuje mamy różne rozumienia absurdu.

W każdym razie w drugim tekście (GGL−LD
nr 121, marzec/kwiecień 2011) mieliśmy już po−
tężnego sojusznika w osobie Prezydenta Jacka
Majchrowskiego i Biura ds. Ochrony Zdrowia
Urzędu Miasta, które wespół z nami atakowały
Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz, żąda−
jąc wyjaśnień i zmian. Swoistego votum nieufno−
ści za „kontrakty 2011” doczekał się też MOW

NFZ od Okręgowej Rady Lekarskiej i od Sejmi−
ku Wojewódzkiego, które zakwestionowały m.in.
całokształt procedur dot. opieki stomatologicznej
w regionie. Ale żebyśmy się wszyscy szczegól−
nego sukcesu doczekali, nie powiem.

Odpowiedź obu urzędów (Ministerstwa Zdro−
wia i MOW NFZ) w sprawie gabinetów była
mocno pokrętna. Wiceminister Jakub Szulc w pi−
śmie do prezydenta Krakowa z 10 marca napisał,
m.in.: „Żaden z aktów prawnych dotyczących
zawierania umów ze świadczeniodawcami
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z za−
kresu stomatologii nie różnicuje ofert świadcze−
niodawców w zależności od miejsca lokalizacji,
tj. ze względu na to, czy gabinet znajduje się na
terenie szkoły lub poza jej terenem”. I dalej w kon−
kluzji: (...) „Na terenie Krakowa dostępność
świadczeń w tym przeznaczonym dla dzieci za−
kresie, w roku 2011 wzrosła w stosunku do 2010
z 6 652 524 punktów do 6 901 098 punktów czyli
– jak informuje Oddział – o 3,7%. Natomiast ule−
gła zmianie ilość i rozkład gabinetów, jednakże
jest to wyłącznie efekt działania mechanizmu kon−
kurencji. A gabinety szkolne w zderzeniu z wy−
maganiami (stawianymi w konkursach – dop. red.)
spełniały tylko absolutne minimum, i nie okazały
się konkurencyjne”.

Dalej przytacza się – nawiązując do ww. punk−
tów, iż gabinety szkolne w rankingu sięgnęły
maksymalnie 60,333 punktów, podczas gdy mi−
nimum wynosiło 63,333 pkt.

Osobliwością w piśmie Ministra jest następu−
jący komentarz do sprawy: „W ocenie Ministra
Zdrowia zróżnicowanie ofert świadczeniodawców
w zależności od miejsca lokalizacji w przedmio−
towym zakresie świadczeń uzasadnione jest
większą dostępnością do leczenia w gabinetach
dentystycznych zlokalizowanych poza terenem
szkół (na teren szkół utrudniony jest wstęp dla
osób, które nie są uczniami lub pracownikami
zarówno w ciągu dnia, jak i przez całe miesiące
wakacyjne (a więc utrudniony wstęp na teren
szkoły przez rodziców lub opiekunów dzieci unie−

Gabinety szkolne nadal zamknięte
„Sukces” Ministerstwa Zdrowia – 82,7% chorych

MEANDRY OPIEKI ZDROWOTNEJ
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możliwia udzielanie świadczenia stomatologicz−
nego w ich obecności)”.

No fakt, panie Ministrze, gabinety w szkołach
są trudniej dostępne dla osób z zewnątrz. Nie uważa
Pan jednakowoż, że tak być powinno? Że z samej
nazwy GABINET SZKOLNY wynika, dla kogo on
jest przeznaczony, a siłą faktu, w jakich powinien
pracować godzinach? Czy to w ogóle takie trudne
dla resortu, by zlecić NFZ odpowiednią modyfika−
cję wymagań dla takich gabinetów?

Z wyjaśnień równolegle nadesłanych do Pre−
zydenta Krakowa z Departamentu Matki i Dziec−
ka tegoż resortu (2 V 2011) wynika jeszcze mniej,
poza konstatacją, że na przestrzeni 15 lat (od 1995
do 2010) zapadalność na próchnicę zmalała,
bo odsetek dzieci zdrowych wzrósł z 9,5% do
17,3% populacji. I to ma być sukces tych 15 lat???
Te 83% chorych nadal???

W identycznym tonie pisze MOW NFZ (17 V
2011) do p. Michała Marszałka, dyrektora Biura
Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.
Oto procedura kwalifikowania ofert „nie dopusz−
cza elementu uznaniowości, subiektywizmu lub
stosowania kryteriów oceny innych, niż wynika−
jące z obowiązującego prawa”, a ono „nie wyod−
rębnia gabinetów szkolnych usytuowanych na te−
renie szkół, jako jednostki klasyfikowane na in−
nych zasadach”. Pozostałe argumenty powtarzają
stanowisko resortu.

Na koniec jednak p. dyr. Barbara Bulanow−
ska jako szef MOW NFZ pisze: „W związku
z otrzymanymi od świadczeniodawców wnioska−
mi na zrealizowanie kontraktów w dotychczas
funkcjonujących gabinetach stomatologicznych
znajdujących się w szkołach, małopolski OW
opracował procedurę, która ma umożliwić, przy
uwzględnieniu obecnie obowiązujących przepisów,
wykonywanie świadczeń refundowanych w tych
gabinetach, co z pewnością jest korzystne, szcze−
gólnie w aspekcie profilaktyki stomatologicznej”.

Co to znaczy?
Rzecz wyjaśnia poniekąd informacja uzyska−

na na piśmie z Biura Prasowego MOW NFZ,
a przekazana do redakcji 30 czerwca 2011 pocztą
e−mail. Wyjaśnia się w niej, że podpisano 462
umowy na świadczenia stomatologiczne dla dzie−
ci, z tym że ze względu na niespełnianie przez
gabinety szkolne niektórych kryteriów (zwłasz−

cza „wymaganej liczby godzin pracy”) „umów nie
otrzymała część placówek”. Niemniej w porozu−
mieniu z Okręgową Izbą Lekarską Oddział starał
się wypracować rozwiązanie pozwalające na sfi−
nansowanie części spośród gabinetów szkolnych,
by zwiększyć dostępność do opieki stomatologicz−
nej dzieci w wieku szkolnym.

To rozwiązanie, to umożliwienie placówkom
posiadającym kontrakt NFZ na świadczenia sto−
matologiczne na staranie się „o zakontraktowa−
nie dodatkowego gabinetu na terenie szkoły pod
warunkiem posiadania kompletu dokumentów
rejestrowych”.

Od kiedy? Z jakimi zastrzeżeniami? W jakim
wymiarze czasowym godzin pracy? – tego już nie
wiadomo.

Zresztą wiadomo także, że stomatologia szkol−
na to nie jest biznes. Na ekstra kasę nie ma
co liczyć, jedynym przywilejem udzielających
świadczeń mogą być dwa miesiące urlopu.
W szkołach pracowali głównie pasjonaci, ludzie
o określonym potencjale altruizmu i odpowie−
dzialności za młode pokolenia. A władza powinna
tutaj wspierać dyrekcje szkół i rodziców, którzy go−
towi są łożyć na gabinety, a nie stawiać przed pasjo−
natami bariery. Zresztą władza w 14 polskich woje−
wództwach tak czyni. Tylko w Małopolsce i Lu−
belskim pozamykano gabinety szkolne, kryjąc się
za barierą bezsensownych przepisów.

Wrócimy zatem do tematu, dotąd zresztą nie
otrzymaliśmy stanowiska MOW NFZ w sprawie
zamknięcia gabinetów stomatologicznych w trzech
szkołach specjalnych, w tym tej dla niewidomych.
Chętnie wydrukujemy informację, ile też gabine−
tów szkolnych reaktywowano na zaproponowa−
nych warunkach.

* * *
Temat opieki stomatologicznej w szkołach

wymaga całościowego rozwiązania. Właściwie
całokształt opieki medycznej nad młodym poko−
leniem, zwłaszcza z zakresie profilaktyki, leży
odłogiem.

W poruszanej kwestii „stomatologicznej” na−
wet nie chodzi w istocie rzeczy o nakłady. Cho−
dzi o zastosowanie właściwego amalgamatu do
wypełnienia szarych komórek.

Stefan Ciepły

MEANDRY OPIEKI ZDROWOTNEJ
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Witold Jurczyński znany jest większości sto−
matologów w Krakowie przynajmniej z widze−
nia, jeśli nie z udziału w jakimś szkoleniu. To nota
bene Jego nowe pole zainteresowań ujęte w for−
mę organizacyjną pod nazwą „Periopraktyk”, czy−
li struktura zajmująca się organizacją kursów
szkoleniowych dla lekarzy praktyków codziennej
dentystyki.

Zdejmijmy może tę oficjalną zasłonkę funk−
cyjną, okrywającą Pana Doktora na co dzień,
i spójrzmy przez dziurkę od klucza w sferę pry−
watności…

* * *
Urodził się w Krakowie na Dębnikach, wy−

chował w pięknej okolicy, przy Szwedzkiej,
i życia sobie nie wyobraża gdzie indziej niż na
Podgórzu. Z medycyną rodzinnie się nie stykał.
„Korzenie mam raczej nauczycielskie – mówi –
w rodzinie jestem pionierem, jeśli chodzi o me−
dycynę. Mój dziadek ze strony ojca był przed
wojną profesorem gimnazjum w Wieliczce, bar−
dzo cenionym nauczycielem, znał wiele języków.
Do tej pory spotykam ludzi, którzy pamiętają jego
nazwisko. Z Wieliczki pochodzi cała moja rodzi−

Ciepły, sympatyczny czterdziestolatek. Widziałem go kilkakrotnie, jako wy−
kładowcę na konferencjach organizowanych przez Komisję Stomatologiczną
ORL. Żywo reagował na pytania, nie obrażał się na zaczepki, uśmiechnięty. Potem
się okazało, że to klasyczny pracoholik. No bo nie dość że specjalista periodonto−
log i to wysokiej klasy, to od 6 lat konsultant wojewódzki ds. periodontologii
w Małopolsce; nie dość że kierownik Pracowni Profilaktyki i Higieny Stomato−
logicznej w Instytucie Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzący
naturalnie zajęcia dydaktyczne, to jeszcze współwłaściciel wcale pokaźnego
NZOZ−u, zatrudniającego 9 lekarzy i 12 higienistek, w śródmieściu Krakowa,
pod nazwą Centrum Periodontologiczno−Endodontycznego „Globus”. A w do−
datku troskliwy tata dwójki dzieci, z których jedno wymaga specjalnej troski.
I jeszcze na domiar tego „budowlaniec” nadzorujący od roku niemal codziennie
wznoszenie własnego domku w Kostrzu. O tym że delegat Okręgowej Izby lekar−
skiej w Krakowie właściwie już należałoby zmilczeć. Bo kiedy On to wszystko robi?

Moja miłość
– Wojtuś, Karolinka, Ania i… periodontologia!

na. Dziadek nie żyje, zmarł wkrótce po wyjściu
z obozu w Oświęcimiu. Zostały jego listy stam−
tąd. Natomiast tata ukończył studia inżynierskie,
pracował na poczcie, zajmował się centralami te−
lefonicznymi w telekomunikacji, m.in. w Wielicz−
ce wraz z braćmi organizował pierwsze węzły
informacyjne. Za to Mama, odkąd pamiętam zaj−
mowała się naszą trójką – mam dwóch braci –
i miała co robić. Uczęszczałem do Szkoły nr 110
przy ulicy Sierankiewicza, potem do liceum, do

PORTRETY
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Ósemki na Grzegórzeckiej do klasy biologiczno−
chemicznej. Akurat nastał stan wojenny, gdy się
tam dostałem, czasy były patriotyczne, więc zaj−
mowaliśmy się tą działalnością podziemną na
naszą skalę. Nie myślałem wtedy o medycynie,
prędzej o historii. Chyba w trzeciej, czy czwartej
klasie zacząłem chodzić do prywatnego stomato−
loga i strasznie się mi jego zawód spodobał.
Wyobrażałem sobie gabinet w domu, żona, dzie−
ci, spokój. Ten dentysta był przesympatycznym
człowiekiem, bardzo otwartym, zawsze było moż−
na do niego zadzwonić. Rzecz się skrystalizowa−
ła, gdy w trzeciej klasie przyszła do nas nowa Pani
biolog, a mnie akurat wybrano przewodniczącym
szkolnego samorządu szkoły, którego ona zosta−
ła opiekunem. I to ona w pewnej chwili powie−
działa: „Może byś poszedł na medycynę?” Bar−

dzo mi zresztą pomogła w przygotowaniu się do
egzaminów. Ale stomatologię wybrałem od razu...”

Pytam czy bracia nie poszli podobnie na me−
dycynę, ale dr Jurczyński zaprzecza. „To są ści−
słe umysły – mówi. Starszy wprawdzie skończył
pedagogikę, ale na kierunku matematyka, po czym
w ramach transformacji ustrojowej wspólnie z tatą
i drugim bratem stworzyli firmę remontowo−bu−
dowlaną wyspecjalizowaną w instalacjach elek−
trycznych”.

Na studiach zajmował się przede wszystkim
nauką. Tylko na pierwszym roku chadzał do
„Beczki”, bo bliska mu była etyczno−moralna
działalność prokościelna. Dyplom uzyskał w 1992
roku, ale dużo wcześniej założył rodzinę. To były
lata, kiedy pojawiły się pierwsze prywatne gabi−
nety, marzenie każdego stomatologa, ale nadal
dominowała dentystyka w ramach państwowej
służby zdrowia. Świeżo upieczony doktor Jur−
czyński nie miał z tym wielkiego problemu, bo
pani profesor Zofia Knychalska−Karwan, która
wtedy prowadziła stomatologię zachowawczą
w ramach, której była periodontologia i pedodon−
cja, zaproponowała mu asystenturę. To było tuż
przed jej odejściem na emeryturę. „Może wiąza−
ło się to z moją płcią – mówi żartobliwie – bo na
Zachodzie dentysta jest to męski zawód. Kiedy
się jeździ na Kongresy ma się zupełnie inny ob−
raz, na salach konferencyjnych dominują męż−
czyźni, najwyżej 1/3 to kobiety. W Polsce męż−
czyźni przeważają tylko na implantologii. Ale
u nas wszystko jest na opak”.

W latach 1992−95 uzyskał I stopień specjali−
zacji ze stomatologii zachowawczej, jego opie−
kunem była wówczas Pani Profesor Alicja Kacz−
marczyk−Stachowska, która zmarła w 2000 roku.
To ona zaszczepiła w nim ciekawość, wręcz fa−
scynację periodontologią. To z nią wykonywał
pierwsze zabiegi i prowadzenie pacjentów perio−
dontologicznych. Całość zwieńczyła uzyskana z
tego zakresu specjalizacja II stopnia, a w 2003
roku doktorat. Po drodze były liczne konferencje
naukowe m.in. w Ljubljanie, Genewie, Berlinie,
Madrycie, Bostonie i wielokrotny, dłuższy pobyt
w Monachium..., gdzie nasz Doktor zapisał się
na pełnopłatny kurs doszkalający w prywatnym
instytucie periodontologii, jednym z najlepszych
w Europie ośrodków szkoleniowych. „Ale tam
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nauczyłem się od prof. Hannesa Wachtela i prof.
Markusa Hürzelera rzetelnej periodontologii na
światowym poziomie – mówi. Dopiero tam do−
wiedziałem się, że niewiele wiem i zrozumiałem,
co to znaczy periodontologia z prawdziwego zda−
rzenia”.

Ale nie tylko się uczył. Jak dotąd przemilcze−
liśmy jeszcze pewien wątek jego życiorysu opi−
sywany w internecie, a mianowicie współudział
we własności i kierowaniu Centrum Periodonto−
logiczno−Endodontycznym „Globus” na Rejtana.

Oto jak nasz bohater wspomina jego utworze−
nie: „Przy okazji działalności uczelnianej, nauko−
wej, podczas rozmów z panią profesor Sta−
chowską, przyszedł mi do głowy pomysł utwo−
rzenia prywatnej placówki zajmującej się lecze−
niem chorób przyzębia. I na początku ’96 roku,
przy pomocy Pani Profesor, która została w niej
kierownikiem, konsultantem i zabiegowcem,
otworzyliśmy taką specjalistyczną placówkę.
A nazwa wzięła się od miana starej kamienicy
przy Węgierskiej, gdzie przedtem była firma pro−
dukująca obuwie Globus. Gdy Pani Profesor
zmarła w 2000 roku, przejąłem kierownictwo jako
współwłaściciel (bo miałem tam jeszcze spółkę
z człowiekiem spoza branży). Natomiast pracow−
nikiem gabinetu był przyjęty świeżo po studiach
doktor Mariusz Piotrowski, który wkrótce wyku−
pił udziały mojego wcześniejszego wspólnika (nie
stomatologa), zrobił specjalizację endodontyczną
i wspólnie uruchomiliśmy tzw. Centrum Perio−
dontologiczno−Endodontyczne na Węgierskiej,
potem przeprowadzone tutaj, na Rejtana 2, gdzie
dzierżawimy całe piętro. Doktor Piotrowski zajmu−
je się endodoncją, ja periodontologią – i stąd nazwa.

– Centrum Periodontologiczno−Endodontycz−
ne przy Rejtana to duży, nowoczesny ośrodek
leczniczy, z własnym wejściem na III piętro, re−
cepcją, kilkoma gabinetami zabiegowymi. Zgod−
nie z nazwą, ściany zdobią kontury kontynentów,
a w poczekalniach na ekranach telewizyjnych
emitowane są filmy z egzotycznych zakątków
świata. Centrum zatrudnia jedenaście asystentek,
w tym 6 higienistek („od których zaczynam za−
wsze wyliczenie, ponieważ to jest moja duma,
a na asystentkach zazwyczaj się oszczędza”) oraz
dziesięciu lekarzy. Z NFZ−tem nie ma żadnego
kontraktu ani kontaktu, co Doktor komentuje sar−

kastycznie („I chyba jestem szczęśliwy z tego po−
wodu…”).

Oczywiście pogodzenie dydaktyki na uczelni
z praktyką periodontologiczną i zarządzaniem
NZOZ−em nie jest łatwe. „To jest śliski temat –
mówi Doktor Jurczyński – bo tego się teoretycz−
nie nie da pogodzić”. Ale praktycznie intensyw−
ne zajęcia na uczelni trwają pół roku, i wtedy trze−
ba bywać przez cztery dni w tygodniu do połu−
dnia na Montelupich, a więc dzień wypełnia pra−
ca od rana do wieczora... Tak jest od lat. Chyba
sześć czy siedem lat temu Doktor Witold Jurczyń−
ski został dodatkowo powołany na stanowisko
konsultanta wojewódzkiego ds. periodontologii
w województwie małopolskim, w tym samym cza−
sie został delegatem samorządu, gdzie na prośbę
dr. Roberta Stępnia objął opiekę naukową nad
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konferencjami organizowanymi przez Komisję
Stomatologiczną ORL. To bodaj drugi przypadek
w Krakowie, gdy lekarz stomatologii, obok prak−
tyki prywatnej na dużą skalę, nie rezygnuje
z ambicji naukowych. Mam tu na myśli „Dentist”
i doktora Macieja Żarowa. Jak oni to godzą?
Nie wiadomo.

– „Powiem szczerze, mówi doktor Jurczyń−
ski, że odkąd zacząłem się budować, a stawiam
dom rodzinny w Kostrzu, czas mi się skurczył.
Ale powiedziałem sobie, że w te wakacje zaczy−
nam od początku normalne życie, znajdując czas
także na rodzinę...”. Chyba jednak na zbytni opty−
mizm nie ma tu miejsca. Doktor Jurczyński ma
dwójkę dzieci: córkę 16−letnią Karolinkę, która
właśnie dostała się do liceum i synka Wojciecha,
ośmioletniego, który jest pod szczególną opieką,
bo niestety ma porażenie mózgowe. Na szczęście
nie w jakimś katastrofalnym wymiarze, „ale po−
łowę życia nam ta opieka zajmuje – mówi Dok−
tor. Dlatego Ania (żona) nie pracuje, poświęciła
się jemu przede wszystkim i rodzinie. Na szczę−
ście, Bogu dzięki, osiem lat pracy przy Wojtku,
pozwala powiedzieć, że jest teraz całkiem spraw−
nym człowiekiem. Właśnie pojechał na obóz spor−
towy boksu tajskiego. To są takie walki obronne,
traktowane terapeutycznie na całym świecie.
Nie będę się tu nad tym rozwodził, dodam jedy−
nie że mam dużo do czynienia z niepełnospraw−
nymi ludźmi. Jeździmy z nimi na obozy, a Woj−
tek w tym uczestniczy. Ostatnio poznaliśmy fan−
tastycznego mistrza Polski, pana Simonidesa, któ−
ry nie dość że jest bardzo dobrym wychowawcą,
to umie przekazać tego ducha sportu Wojtkowi”.

– Nieco zamieszania w środowisku stomato−
logicznym sprawiło uruchomienie przez Doktora

Jurczyńskiego kursów z periodontologii, pod ha−
słem „Periopraktyk”. Słuchaczami są lekarze sto−
matologii, praktycy. Przyjeżdżają z całej Polski.
Większość wykładów jest w hotelach, które mają
konferencyjne sale wykładowe. Takie wędrowa−
nie po salach stanowi pewien problem z konieczną
aparaturą medialną. Te wykłady na kursach zaj−
mują mi trochę czasu, zwłaszcza że ja na uczelni
pracuję w pracowni profilaktyki, podczas gdy
absolutnie kocham periodontologię, która jest
wycinkiem profilaktyki. Dlatego opracowałem
program szkolenia periodontologicznego, pody−
plomowe szkolenia dla lekarzy praktyków. Dzię−
ki temu możemy zapraszać zagranicznych wykła−
dowców. Aktualnie mamy ich z Włoch.”

* * *
Postawiłem jeszcze Doktorowi Jurczyńskie−

mu trzy pytania natury ogólniejszej. Pierwsze
dotyczyło samorządu lekarskiego w kontekście
problemu tzw. autonomii stomatologów postu−
lowanej m.in. przez dr. Roberta Stępnia i dr.
Andrzeja Cisło z Poznania. Oto zapis tej roz−
mowy:

 – Absolutnie jestem „za”. Aż tak głęboko nie
siedzę w temacie, by odpowiedzieć, czy należy
się oddzielić od lekarzy medycyny. Ale za auto−
nomią jestem jak najbardziej. Gdy Robert poja−
wił się z tym tematem, wydawało mi się, że jeste−
śmy bardzo zintegrowaną grupą. Dopiero potem
spotkałem się z opiniami, których na pewno nie
popieram. Zobaczyłem partykularne interesy róż−
nych grup, różnych środowisk i osób, które były
„przeciw” Robertowi. Jesteśmy wprawdzie małą
grupą zawodową, ale na tyle mocną, że możemy
ustanowić autonomiczny samorząd, współpracu−
jący z lekarskim, bo dopiero wtedy rzeczywiście
będziemy mogli bronić własnych interesów, za−
równo w sektorze prywatnym, jak w NFZ−cie.
Natomiast jeżeli jesteśmy tylko zdezintegrowaną
grupą, a tak to właśnie wygląda, to Fundusz robi
co chce, a Sanepid chodzi nam po głowie. Ja aku−
rat NFZ−tem kompletnie się nie interesuję i mógł−
bym mieć pretensje do Izby Lekarskiej, że za mało
zajmuje się prywatnymi praktykami. Ale Izba ma
działalność ukierunkowaną na pomoc lekarzom,
którzy żyją z NFZ−tu. I bardzo dobrze, tyle że poza
zainteresowaniem Izby pozostaje dydaktyka, in−
tegracja, prawodawstwo i tak dalej.
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– Pewnie marzy się Panu potrzeba repre−
zentacji całego środowiska na wzór stomato−
logów Słowacji przy negocjowaniu cen mini−
malnych z ubezpieczycielami...

– Tak, zwłaszcza gdyby rzeczywiście miały
pojawić się te ubezpieczenia dodatkowe.

– A co Pan sądzi o polskiej stomatologii
w ogóle, jako powiedzmy dydaktyk?

– Te problemy można rozpatrywać na różnych
płaszczyznach, bo czym innym kształcenie sta−
cjonarne, a czym innym specjalizacyjne czy po−
dyplomowe. Mieliśmy taki okres, że byliśmy
dumni z tego, że dydaktyka w Polsce jest fanta−
styczna. I dlatego wyjeżdżamy do Anglii, chcą
nas wszyscy. To był program mocno nasycony
medycyną. Bardzo dobry, bo przez pryzmat ta−
kiego wykształcenia widziałem całego pacjenta.
Dzięki temu mogę się poruszać sprawnie w pe−
riodontologii. Periodontologia jest tak wysubli−
mowaną częścią stomatologii, że nie ma pracy bez
powiązania jej z ogólnym stanem pacjenta. Jeśli
miałbym być tylko rzemieślnikiem stomatologii,
nigdy bym nie mógł uprawiać periodontologii.
Tymczasem teraz ulegamy wpływom unijnym
redukując program nauczania. W dodatku spada
poziom kadry dydaktycznej, co jest skutkiem po−
lityki ekonomicznej państwa. Nie ma dopływu
nowych kadr, bo pensje są b. niskie, nie ma wizji
specjalizacyjnej, nie ma dobrych programów.
Ja wiem, że się taką opinią narażę, bo nie można
nie docenić osób, które chcą coś zrobić, tylko że
ich ruchy są niespójne, jednokierunkowe, nie pro−
wadzą do jakiegoś konsensusu. Jest za wiele zdań
odrębnych, a za mało kompromisów.

– I ostatnia kwestia istotna z punktu wi−
dzenia przeciętnego obywatela, samych stoma−
tologów interesująca chyba umiarkowanie.
Otóż przeżyliśmy Panie Doktorze w wyniku
tzw. reform ochrony zdrowia po 1997 roku
ogromny regres tego, co się nazywa stomato−
logią szkolną. Co Pan o tym sądzi?

– Nie kreuje się u dzieciaków żadnej świado−
mości sanitarnej. Stomatologia szkolna padła,
a nikt nie dał żadnej recepty, czym ją zastąpić,
choć teoretycznie możemy dzisiaj oferować dzie−
ciom bardzo dużo. Tymczasem spada absolutnie

świadomość dzieciaków, niknie instytucjonalne
prowadzenie podstawowych działań profilaktycz−
nych. Tylko prywatny sektor próbuje przejmować
tę niezagospodarowaną przestrzeń poprzez różne
inicjatywy…

– …siłą rzeczy adresowane do rodziców
jako tako sytuowanych.

– Dokładnie tak. I to bardzo źle rokuje spra−
wie, co widzę po własnych dzieciach, bo gdybym
nie był stomatologiem, moje dzieci miałyby nie−
mało ubytków. Nikt im o tym nie mówi, nie ma
przeglądów, nie ma wiedzy o problemie. Wręcz
przeciwnie, jeżeli ja prywatnie chcę pomóc szko−
le, proponując wykłady, lekcje, to natychmiast
stawiane mi jest pytanie: „Co ja chcę z tego
mieć?”. Albo boją się mnie wpuścić na teren, bo to
byłby marketing mojej firmy albo mojego gabinetu,
albo pasty do zębów. Pan Dyrektor się boi, że ja coś
z tego mam lub mieć będę. I to jest błędne koło.

PORTRETY

Karolina i Wojtek

Rodzina w przebraniu retro
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Wypalenie zawodowe, to temat coraz częściej
pojawiający się na łamach różnych czasopism,
forach internetowych, spotkaniach. Czy warto się
tym zajmować? Myślę, że tak. Wielu z nas tego
problemu nie widzi, ale wielu z nas ma typowe
objawy syndromu wypalenia.

Początkowo efekt wypalenia utożsamiano
z efektem ustawicznego nadużywania narkoty−
ków. W amerykańskim slangu, w ten sposób opi−
sywano sytuację sportowców, którzy osiągali
wspaniałe wyniki w trakcie treningów, ale prze−
grywali zawody.

W literaturze popularnej po raz pierwszy ter−
min wypalenia zawodowego pojawił się w opo−
wiadaniu Green A. Burn – „Qut case”, w którym
autor opisuje historię pewnego architekta, który
zmęczony pracą ucieka od swoich zajęć i zamiesz−
kuje w afrykańskiej dżungli.

W amerykańskiej literaturze psychologicznej
termin pojawił się w roku 1974 w czasopiśmie

„Journal of Social Issue”, w którym Herbert
J. Freudenberger stan wypalenia zawodowego
określił jako „stan wyczerpania jednostki spo−
wodowany nadmiernymi zadaniami stawiany−
mi jej przez fizyczne lub społeczne środowi−
sko pracy”.

W latach 80. psycholog społeczny Christina
Maslach na podstawie badań empirycznych na
dużych populacjach wraz ze swoją współpracow−
niczką Susan Jackson opracowały kwestionariusz
MBI (Maslach Burnout Inventory), który do dzi−
siaj jest najchętniej używany w trakcie badań.

Przez panią Maslach została również określo−
na definicja stanu wyczerpania jako „Zespół wy−
czerpania emocjonalnego, depersonalizacji i ob−
niżonego poczucia dokonań osobistych, które
może wystąpić u osób pracujących z innymi ludź−
mi w pewien określony sposób”.

Na wypalenie składają się trzy elementy skła−
dowe:

1. Wyczerpanie emocjonalne – objawy to:
zniechęcenie do pracy, obniżona aktywność, pe−
symizm, stan napięcia psychofizycznego, drażli−
wość lub objawy somatyczne jak bezsenność,
chroniczne zmęczenie, częste przeziębienia itp.

2. Depresonalizacja – obojętność i dystanso−
wanie się wobec otoczenia, obwinianie innych za
swoje niepowodzenia.

3. Obniżone poczucie dokonań osobistych;
swoją pracę widzi się w świetle negatywnym, ma
się przeświadczenie o swoim braku kompetencji,
następuje utrata wiary we własne możliwości.

Obecność tych trzech elementów jest syndro−
mem wypalenia zawodowego. Autorzy zajmują−

Syndrom wypalenia zawodowego

PORTRETY

* * *
– Portret Doktora Witolda Jurczyńskiego nie

jest specjalnie podkoloryzowany. Jedni radzą
sobie lepiej, nawet trafiając na poważne życio−
we problemy, inni gorzej. Można by zaryzyko−
wać sąd, że sporządziłem tę fotografię wpół

STRESY

drogi. Za 20 lat na pewno będzie jeszcze barw−
niejsza.

A cienie, które zarysowałem, to skutek naszej
rzeczywistości, bo w stomatologii jak w zwier−
ciadle odbijają się nasze niemożności.

Stefan Ciepły
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cy się tematem wypalenia podkreślają, że jest to
proces powolny, długofalowy, pierwsze sygnały
nie są zwykle dostrzegane lub są błędnie inter−
pretowane. W procesie wypalenia H.J. Freuden−
berger wyróżnia dwanaście stadiów:

Stadium 1. Przymus ciągłego udowadniania
własnej wartości. Kluczowym momentem jest
osiągnięcie cienkiej granicy między dążeniem do
efektywnego działania, a wewnętrznym przymu−
sem efektywności.

Stadium 2. Wzrost zaangażowania w pracę.
Poczucie, że należy robić wszystko samemu, by
udowodnić swoją wartość.

Stadium 3. Zaniedbywanie własnych potrzeb.
Na dalszy plan spychane są chęć odpoczynku,
kontaktów społecznych. Może dochodzić w tym
czasie do nadużywania alkoholu, nikotyny, kofe−
iny, tabletek nasennych. Dochodzi do zaburzeń
snu.

Stadium 4. Zaczynają pojawiać się niewła−
ściwe zachowania jak niepunktualność, mylenie
terminów. Ważne jest, aby ten stan nie tłumaczyć
tylko przemęczeniem, ale dostrzec swój udział
w nasilającym się procesie utraty energii.

Stadium 5. Zmienia się kolejność prioryte−
tów – ważne cele życiowe są dezawuowane i prze−
wartościowane.

Stadium 6. Następuje odizolowanie się
od otaczającego nas świata, pojawia się cynizm
i agresywne deprecjonowanie rzeczywistości,
brak cierpliwości i nietolerancja. Pojawiają się ob−
jawy fizyczne. Zaburzeniu ulegają kontakty mię−
dzyludzkie. Począwszy od tego stadium, koniecz−
na jest profesjonalna pomoc.

Stadium 7. Następuje ostateczne wycofanie
się ze społeczeństwa, utrata perspektywy i nadziei
na przyszłość, zupełne wyobcowanie.

Stadium 8. Dalsza izolacja. Pojawiają się re−
akcje paranoidalne. Chęć pomocy jest postrzega−
na jako atak.

Stadium 9. Pojawia się poczucie, iż nie jest
się jednostką autonomiczną lecz funkcjonuje się
automatycznie.

Stadium 10. Człowiek czuje się pusty we−
wnętrznie, jest pełen paniki i fobii.

Stadium 11. Rozpacz, apatia, pojawiają się
myśli samobójcze.

 Stadium 12. Wypalenie pełnoobjawowe,
a więc całkowite wyczerpanie psychiczne, fizycz−
ne i emocjonalne z możliwością wystąpienia cho−
rób serca, układu krwionośnego i pokarmowego.

Najpóźniej od stadium 7 konieczna jest po−
moc profesjonalistów, sami już sobie nie pora−
dzimy. Zgodnie z tym co powiedział geniusz XX
wieku A. Einstein „żaden problem nie może być
rozwiązany przez tę samą świadomość, która go
stworzyła”.

Problem wypalenia dotyczy częściej osób:
– które angażują się całym sercem w pracę,
– mają bardzo wysokie wymagania względem

siebie,
– spychają na dalszy plan osobiste potrzeby,
– dobrowolnie i chętnie podejmują nowe obo−

wiązki i zadania.
Przyczyn wypalenia w naszym zawodzie jest

wiele. Po pierwsze wykonujemy zawód chyba
najbardziej znienawidzony przez wszystkich, jak
podkreśla dr Zbigniew Leszczyc−Sumiński i trud−
no się z Nim nie zgodzić, bo kto lubi dentystę?...
Większość pacjentów już od progu zapewnia jak
bardzo się boi. Oczekiwania pacjentów są bardzo
wysokie. Jeżeli ktoś ma zapalenie gardła i dosta−
nie zapalenia płuc nie jest to winą lekarza, ale jak
się złamie ząb po leczeniu endodontycznym – to
jest wina dentysty. Pacjent z protezą nogi nie
wybierze się na wycieczkę wysokogórską, ale
z protezą zębów chce funkcjonować jak z wła−
snymi zębami. Dalej – podkreśla dr Leszczyc−Su−
miński – zabija nas również rutyna – zmieniają
się pacjenci, otoczenie, ale dentysta stale jest
w tym samym miejscu. To co robimy nie jest rów−
nież ani przyjemne, ani ładne, ani pachnące. Jak
z kolei podkreśla dr M. Bladowski dotyka nas brak
realnej perspektywy w karierze, często złe rela−
cje z pacjentami, duża ilość pacjentów roszcze−
niowych.

Wypaleniu sprzyjają również warunki w ja−
kich przyszło nam pracować.

STRESY
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Kiedyś gabinet był otoczony aurą intymno−
ści, a więź między pacjentem a lekarzem była bu−
dowana na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Sława o dobrym lekarzu była przekazywana z ust
do ust. A dzisiaj...

– jeden drugiego sprzedaje za dwa grosze za
punkt,

– wywiad lekarski zaczyna się często od py−
tania – a gdzie to się pan leczył?...,

– gazety pełne są reklam – najtaniej, najle−
piej, bez bólu – jakże obrażające nas, przez nas
samych,

– zaproszenia do nowo powstałego gabinetu
rozdawane wprost z koszyczka jak świeże bułecz−
ki w jednej z krakowskich galerii (w sklepie, nie
mylić z galerią sztuki).

Wpędza nas to w niebezpieczną spiralę cią−
głego wyścigu za pacjentem byle więcej, byle być
w czołówce peletonu.

Obarczani jesteśmy również coraz większy−
mi i bardzo często nonsensownymi obowiązkami
typu sprawozdanie roczne z ilości odprowadza−
nych odpadów medycznych pod karą 10 tys. zło−
tych.

Stawiamy sobie coraz większe wymagania,
nakładamy na siebie coraz więcej obowiązków
pędzimy z jednego gabinetu do drugiego, a i inne
organa dbają o to, abyśmy mieli jeszcze więcej
zajęć. To wszystko w konsekwencji może zaowo−
cować wypaleniem zawodowym.

– …zęby, zęby, zęby, mleczne, stałe, sieka−
cze, trzonowce szczerzą się na mnie wściekle ze
wszystkich stron – budzę się zlana potem. Och –
dobrze, że to tylko sen. Idę do łazienki, patrzę
w lustro. Co za koszmar, włosy stoją na wszystkie
strony, oczy podkrążone, zmarszczki – ojej! – ile
ich jest, muszę iść do kolegi dentysty na botoks.
Dobrze by było gdyby jeszcze umiał zrobić ładną
fryzurę. Trzy w jednym – piękny uśmiech, nieska−
zitelna cera, super fryzura. Całkiem niegłupie.

– Która to godzina?
– Druga – Co robić? – Napiję się herbaty albo

zjem pół tableteczki „szczęścia”.
– Iluż to pacjentów mam jutro?
– 10 – oj, oj! – niedobrze. Ostatnio coraz ich

mniej.

– Może dam nowe ogłoszenie do gazety.
Większe od innych, w podwójnej ramce, metody
najnowocześniejsze, najlepsze, jedyne w swoim
rodzaju z dożywotnią gwarancją. Tak, tak będzie
dobrze. E co tam ogłoszenie. Bilboard! Ogrom−
ny, kolorowy! Widzę go… oczy powoli się za−
mykają…

Oby nie dręczyły nas takie wizje przedstawiam
na koniec zaczerpnięte z materiałów pt. „Profi−
laktyka wypalenia zawodowego, interaktywna se−
sja psychoedukacyjna” (Materiały dla uczestni−
ków sesji zorganizowanej na Krakdencie 4 marca
2011 opracowane przez Wiesława Aue, Renatę
Kukla, Ewę Sitko) dziesięć reguł szczęśliwego
życia (także zawodowego), które podziałały na
Anglików.

STRESY

Starajmy się więc zachować równowagę mię−
dzy życiem prywatnym a zawodowym. Dajmy
sobie czas na relaks i odpoczynek. Zawód niech
przynosi nam satysfakcję. A jeżeli czujemy się
źle, nie lekceważmy objawów.

(rm)

1. Ruszaj siê.

2. Ciesz siê z tego co masz.
Codziennie wieczorem wymieñ 5 rzeczy,
za które jesteœ wdziêczny.

3. Rozmawiaj z bliskimi.
Raz w tygodniu przeprowadŸ godzinn¹
rozmowê ze znajomym.

4. PosadŸ roœlinê i dbaj o ni¹.

5. Ogl¹daj o po³owê mniej telewizji.

6. Raz dziennie uœmiechnij siê
do nieznajomego lub go pozdrów.

7. Zadzwoñ do przyjaciela, albo
krewnego, z którym nie utrzymujesz
sta³ego kontaktu.

8. Codziennie chocia¿ raz serdecznie
siê poœmiej.

9. Codziennie spraw sobie nagrodê…

10. Ka¿dego dnia zrób dla kogoœ
coœ dobrego.
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Od niecodziennej uroczystości rozpoczęło się
sympozjum Sekcji Chirurgii Stomatologicznej
PTS odbyte 18 czerwca br., a zatytułowane „Po−
stępy w rozpoznawaniu i leczeniu w chirurgii sto−
matologicznej”. Oto prof. UJ dr hab. med. Jadwi−
ga Stypułkowska otrzymała wyróżnienie wyjąt−
kowe – przyznany po raz pierwszy Medal im.
Magdaleny Bendzisławskiej. Bendzisławska – to
postać wyjątkowa w historii polskiej medycyny,
pierwsza kobieta−chirurg, nie tylko praktykująca
w zawodzie, który wówczas działał jeszcze
w obrębie systemu cechowego, ale osoba, której
wiedza i kwalifikacje uznane zostały patentem Au−
gusta II Mocnego. Pracowała w Wieliczce, pier−
wotnie u boku męża, potem, po jego śmierci, sama
uzyskała potrzebne uprawnienia i działała z wiel−
kim pożytkiem głównie na rzecz społeczności
miejscowych „gwarków” stając się zarazem pre−
kursorką medycyny przemysłowej.

Na to cenne wyróżnienie Pani Profesor Jadwi−
ga Stypułkowska zasłużyła nie tylko swą wyjąt−
kową wiedzą. Jak zauważył wygłaszający lauda−
cję prof. Zdzisław Gajda: wybitny polski lekarz
Władysław Biegański, internista, etyk i logik,
filozof, działacz społeczny wspomniał kiedyś, że
legenda Maorysów autochtonicznego ludu Nowej

Zelandii głosi, iż kobieta powstała „z echa i pro−
mienia słońca”. Szczególnie ów „promień słoń−
ca” doskonale ilustruje osobowość Pani Profesor,
w pełni oddanej pacjentom i licznej rzeczy
uczniów, którzy tak wiele Jej zawdzięczają.

Pracowita sobota
Dla samych uczestników spotkania była to wy−

jątkowo pracowita sobota. W trakcie kolejnych
sesji naukowych (prowadzący: I sesja – prof. Jan
Zapała, dr n. med. Małgorzata Zaleska; II sesja –
prof. Grażyna Grzesiak−Janas, prof. Grzegorz
Krzymański, dr hab. Marzena Dominiak i III se−
sja – prof. UJ dr hab. Jadwiga Stypułkowska,
dr hab. Hanna Gerber, dr hab. Rafał Koszowski)
podjęto szereg kwestii o kluczowym znaczeniu
dla postępu w naukach medycznych. I tak m.in.:
zmianom w diagnostyce w chirurgii stomatolo−
gicznej poświęciła swe wystąpienie prof. Stypuł−
kowska, o obecności markerów nowotworowych
w ślinie pacjenta mówił prof. Andrzej Wojtowicz
(UM Warszawa), a prof. Ingrid Różyło−Kalinow−
ska (UM Lublin) referowała zastosowanie tomo−
grafii stożkowej w chirurgii szczękowo−twarzo−
wej i stomatologicznej.

W stronę nauk ścisłych
Niezwykle szybki rozwój techniki i technolo−

gii w medycynie zmusza lekarzy do sięgania po
wiedzę z pogranicza biologii, chemii i fizyki.
I tak o biostymulacji laserowej w chirurgii sto−
matologicznej mówiła prof. Grażyna Grzesiak−Ja−
nas (UM Łódź); zespół prof. Adama Włodarkie−
wicza (UM Gdańsk) zreferował „Ocenę wyników
leczenia leukoplakii błony śluzowej jamy ustnej”,
a Michał Ratajczak i dr n. med. Jadwiga Gawroń−
ska−Skorkowska (UM Gdańsk) omówili „Podsta−
wy molekularne rozwoju torbieli szczęk”.

Wśród innych wystąpień koniecznie trzeba do−
strzec głos Barbary Borowskiej−Jachym (NZOZ
Kraków) w sprawie konieczności prowadzenia ba−

Krakowskie Sympozjum Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS

Nowoczesność w chirurgii stomatologicznej

ZJAZDY • KONGRESY • SYMPOZJA
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dań mikrobiologicznych przed leczeniem implan−
tologicznym, a także prace zespołu prof. Jana
Zapały: dr Mariusz Szuta, Paweł Szczurowski,
Maciej Rozwadowski i Michał Gontarz (CM UJ
Kraków) nt: „Pierwotne guzy oczodołu w mate−
riale Kliniki Chirurgii Czaszkowo−Szczękowo−
Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
CM UJ” i kolejne doniesienia Kliniki nt. guzów
gruczołów ślinowych.

Dlaczego w Krakowie?
Sekcja Chirurgii Szczękowo−Twarzowej i Sto−

matologicznej Polskiego Towarzystwa Stomato−
logicznego działała w Polsce bardzo intensywnie
do roku 1997, gdy ukonstytuowało się Polskie
Towarzystwo Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii
Szczękowo−Twarzowej. W efekcie działalność
sekcji w jej ogólnopolskim wymiarze została prak−

W dniach 13–15 maja 2011 roku w murach
Zespołu Zamkowo−Pałacowego w Krasiczynie
koło Przemyśla odbyła się Konferencja Nauko−
wo−Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów „Kra−
siczyn 2011”. Bajkowa sceneria zabytkowego
renesansowego zamku, otoczenie majestatycz−
nego parku, gościnność mieszkańców Podkar−
pacia sprawiają, że konferencje organizowane
w tym miejscu mają niepowtarzalny charakter.

Organizatorem była Komisja Stomatolo−
giczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Krako−
wie. Współorganizatorami: Związek Lekarzy
Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia
i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatolo−
gów Kas Chorych. Tradycyjnie opiekę naukową
sprawowali dr hab. Jolanta Pytko−Polończyk
i dr n. med. Witold Jurczyński. Sesje naukowe

poprowadził z właściwą sobie elegancją i po−
czuciem humoru dr Andrzej Mazaraki.

Otwarcia konferencji dokonał w piątek po
południu dr Robert Stępień, zapowiadając
uczestnikom dostarczenie sporej dawki najnow−
szej wiedzy. Z kolei dr Marek Zasadny powitał
wszystkich w imieniu Delegatury Przemyskiej
na gościnnej podkarpackiej ziemi.

W świat stomatologii estetycznej wprowa−
dził nas dr Maciej Aluchna swoim wykładem
„Ewolucja materiałów złożonych, wskazania
i przeciwwskazania”. Mówca przypomniał, że
materiały złożone znane są już od 6 tysięcy lat.
Przedstawił metody odbudowy i korekty kształ−
tu zębów bez konieczności opracowywania
twardych tkanek, reparację zębów złamanych
metodą repozycji odłamu, rekonstrukcje mate−

ZJAZDY • KONGRESY • SYMPOZJA

tycznie zaniechana (a nawet sekcję oficjalnie roz−
wiązano w 2006 roku) jedynie w środowisku kra−
kowskim za zgodą ZG PTS działało takie koło.
Ostatecznie jednak, na wniosek obecnego prezy−
denta PTS dr. hab. Bartłomieja W. Lostera, w 2010
roku Zarząd Główny PTS ponownie powołał Sek−
cję Chirurgii Stomatologicznej, a jej prezesem
została dr med. Maria Panaś, przewodnicząca kra−
kowskiego koła.

Poza Krakowem koła sekcji udało się zorga−
nizować dotąd tylko w oddziałach PTS w War−
szawie i Opolu, ale wyrazisty udział środowiska
gdańskiego, lubelskiego, łódzkiego, śląskiego
i wrocławskiego pozwala przypuszczać, że sytu−
acja ta ulegnie zmianie.

W przerwie sympozjum odbyły się wybory
do władz Sekcji. Na jej czele stanęła ponownie
dr n. med. Maria Panaś. Gratulujemy!

(rtk)
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riałami złożonymi z wykorzysta−
niem adhezji na całej powierzchni,
odbudowę ubytków zębów wkłada−
mi wykonywanymi metodą bezpo−
średnią i pośrednią z materiałów
kompozytowych. Zaprezentował
możliwości odtwarzania braków
ilościowych zębów przy użyciu
włókien kompozytowych i materia−
łów złożonych. Adhezyjne mosty
kompozytowe wzmocnione włóknem
szklanym w pełni wykorzystują moż−
liwości współczesnych materiałów
i pozwalają na oszczędną preparację
tkanek zębów. Poruszył temat wła−
ściwości materiałów złożonych:
modułu elastyczności, wytrzymało−
ści, kolorystyki, których znajomość
jest niezbędna przy dokonywaniu
wyboru rodzaju materiału i formy
odbudowy. Przypomniał o zjawisku
dehydratacji szkliwa podczas dłu−
gotrwałych zabiegów i o potrzebie
częstego zwilżania zębów steryl−
nym roztworem soli fizjologicznej,
co sprzyja odbudowie bez potrzeby
korekty koloru. Na koniec podkre−
ślił znaczenie higieny i kontroli
płytki nazębnej dla wieloletniego
utrzymywania uzupełnień kompo−
zytowych.

Następnie mgr Dorota Majew−
ska reprezentująca firmę MIP Phar−
ma tematem „Nowoczesna diagno−
styka uwzględniająca oznaczanie
patogenów w leczeniu zapalenia
przyzębia” przeniosła słuchaczy do
labiryntu nanotechnologii XXI wie−
ku. Omówiła ilościowo−jakościowy
test mikrobiologiczny do oznacza−
nia patogenów z wykorzystaniem
amplifikacji DNA metodą PCR.
A test na obecność patogenów uła−
twia podjęcie najkorzystniejszej
decyzji dotyczącej leczenia. Tak
zindywidualizowana i precyzyjna

diagnostyka umożliwia optymalizację leczenia przez iden−
tyfikację i ocenę ryzyka, a także podjęcie działań zapobie−
gawczych przed rozpoczęciem terapii.

Sesję piątkową zakończył prof. Ivica Anić prezentacją
„Odbudowa zębów z dużą utratą tkanek – analiza przypad−
ków klinicznych”. Profesor przypomniał podstawowe za−
sady, które powinny być drogowskazem podczas rozwią−
zywania problemów związanych z odbudową zębów po le−
czeniu endodontycznym. Podkreślił, że tam gdzie nie ma
wskazań, nie należy stosować wkładów i koron, tylko uzu−
pełniać ubytki materiałami kompozytowymi. Ostateczne
wypełnienie, bez względu na jego rodzaj, musi być szczel−
ne i dotyczy zarówno wypełnienia kanału, zwłaszcza
w okolicy przywierzchołkowej jak i korony zęba, nieza−
leżnie od wykonania metodami zachowawczymi czy pro−
tetycznymi. Mówca ostrzegł, że odbudowę protetyczną po−
winno się wykonywać w zębach leczonych endodontycz−
nie samodzielnie lub przez osobę pewną i zaufaną. W prze−
ciwnym razie zawsze należy przeprowadzić powtórne le−
czenie kanałowe. Obraz radiologiczny nie daje pewności
co do jakości przeprowadzonego leczenia. Profesor omó−
wił materiały i metody odbudowy zębów po leczeniu ka−
nałowym z uwzględnieniem wkładów koronowo−korzenio−
wych metalowych ze stopów złota, cyrkonowych i z włó−
kien szklanych. Zaprezentował także komputerową anali−
zę naprężeń i sił okluzyjnych w zębach zdrowych i odbu−
dowanych różnymi rodzajami wkładów. Przedstawił pre−
parację pod wkłady koronowo−korzeniowe, etapy osadze−
nia i odbudowy zrębu korony. Do impregnacji zębiny po−
lecił chemoutwardzalne systemy łączące i osadzanie oraz
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odbudowę tym samym materiałem. Zwrócił
uwagę na postępowanie z warstwą mazistą.
Do płukania kanału zarekomendował używa−
nie środka znieczulającego bez adrenaliny.
Przypomniał, że preparaty typu podchloryn
sodu czy woda utleniona zawierają tlen, który
w wolnej postaci zaburza polimeryzację.

Organizatorzy zadbali także o relaks. Wie−
czorem uczestnicy spotkali się w krużgankach
krasiczyńskiego zamku na biesiadzie pod roz−
gwieżdżonym niebem.

Drugi dzień powitał wszystkich słonecznym
rześkim porankiem, który wielu zachęcił do
wczesnego spaceru po parku. Pozwoliło to ode−
tchnąć świeżym powietrzem i przygotować
umysły do przyjęcia nowej porcji wiedzy.

Dr Katarzyna Skwara−Guzikowska wykła−
dem „Rewitalizacja skóry z zastosowaniem pe−
elingów i biorewitalizacji” nawiązała do swo−
jego pierwszego wystąpienia przed słuchacza−
mi na konferencji w Rytrze w ubiegłym roku.
Omówiła zabiegi rewitalizujące skórę (wska−
zania: utratę jędrności, wiotkość, zmęczenie,
zmarszczki), którym poddaje się całe ciało lub
jedynie twarz, szyję, dekolt, dłonie. Poprawiają
one kondycję skóry, ukrwienie, rozjaśniają, oży−
wiają koloryt, zwiększają napięcie, likwidują
drobne zmarszczki, spłycają głębokie. Pani dok−
tor przybliżyła też procedury eksfoliacji, der−
mostymulacji, peelingi, mezoterapię, biorewi−
talizację, a także preparaty stosowane w zabie−
gach medycyny estetycznej. Szczególny nacisk
położyła na dobrowolną zgodę pacjenta i pro−
wadzenie dokumentacji fotograficznej.

Następnie dr Anna Galęba przedstawiła „Za−
stosowanie toksyny botulinowej typu A w po−
łączeniu z wypełniaczami i mezoterapią”. Omó−
wiła przeciwwskazania, działania niepożądane.
Zwróciła uwagę, że trzeba kierować się natu−
ralnym wyglądem i stosować minimalną korek−
cję w obrębie całej twarzy stosując różne ro−
dzaje technik i preparatów tylko sprawdzonych
i certyfikowanych. Przedstawiła protokół zabie−
gowy: wywiad, diagnozę, planowanie cyklów
zabiegów, dokumentację fotograficzną przed
i po zabiegową, informacje o wskazaniach,

przeciwwskazaniach, działaniach niepożąda−
nych i świadomą zgodę pacjenta na zabieg.
Zaprezentowała także przypadki modelowania
owalu twarzy, kształtu czerwieni wargowej,
korektę okolic czoła, brwi, skroni, oczu, warg,
kątów ust, brody, szyi. Likwidację uśmiechu
dziąsłowego, odmładzanie okolicy ucha, kory−
gowanie kształtu nosa i kości jarzmowych.
Przybliżyła technikę mezobotoxu, po zastoso−
waniu której nie dochodzi do porażenia funkcji
głębiej położonych mięśni i można wyelimino−
wać elektrostymulację zapobiegającą zanikowi
mięśni.

Dr Anna Galęba omówiła również temat
„Adipocytoliza – intralipidoterapia czyli niechi−
rurgiczne usuwanie miejscowego nadmiaru
tkanki tłuszczowej”. Jest to alternatywa dla za−
biegu chirurgicznego. Stosuje się aktywne far−
makologicznie preparaty, które wywołują lizę
komórek tłuszczowych. Zabieg można wspo−
móc ultradźwiękami, które powodują adipocy−
tolizę kawitacyjną. Swoje wystąpienie zakoń−
czyła spostrzeżeniem, że osoby powszechnie
uważane za ładne otrzymują wyższe oceny, sta−
wiane są im niższe wymagania, łatwiej im zna−
leźć partnera życiowego, szybciej awansują, są
uważane za osoby miłe, prędzej udziela im się
pomocy, gdy tego potrzebują, szybciej są ob−
sługiwane w sklepie, restauracji, prędzej im się
wybacza. Dlatego ludzie dążą do uzyskania
atrakcyjnego, doskonałego wyglądu, który jest
uważany za wyznacznik życiowego sukcesu.

Sesję przedpołudniową zakończyła wide−
oprezentacja przypadków z pokazem praktycz−
nym wybranych zabiegów z udziałem chętnych
uczestników konferencji. Techniki stymulują−
ce procesy regeneracyjne, aktywujące biore−
strukturyzację cieszyły się dużym zaintereso−
waniem. Dyskusja była ożywiona.

Część popołudniową rozpoczął prof. Jerzy
Sokołowski przedstawiając temat „Samotrawią−
ce czy tradycyjne systemy wiążące. Współcze−
sne poglądy na temat procedur aplikacji i poli−
meryzacji systemów wiążących”. Omówił kry−
teria doboru systemów łączących w konkret−
nych warunkach klinicznych. Przypomniał, że
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15–20 sekundowe wytrawianie
szkliwa powoduje powstanie po−
rowatej warstwy i kilkudziesię−
ciokrotne rozwinięcie powierzch−
ni adhezyjnej. Zwrócił uwagę, że
adhezja w obrębie zębiny jest
mało przewidywalna ze względu
na zmienność składu i budowy,
wysoką zawartość składników
organicznych, kanaliki i wilgoć.
Poruszył zagadnienia dotyczące
nanoprzecieku i roli metalopro−
teinaz śliny i płynu tkankowego,
wpływu natężenia światła lamp
polimeryzacyjnych, znaczenie
kształtu aplikatorów i komponen−
ty dezynfekcyjnej systemów wią−
żących. Omówił różne generacje
systemów łączących ze szczegól−
nym uwzględnieniem technik to−
tal etch i self etch.

Sobotnią część konferencji
zakończył mec. Tomasz Pęcherz
prezentując „Zmiany zasad pro−
wadzenia praktyki w świetle
ustaw pakietu zdrowotnego”.
Przybliżył temat obowiązkowe−
go ubezpieczenia dotyczącego
odpowiedzialności cywilnej,
zmiany dotyczące zakładów
opieki zdrowotnej, które będą
musiały być przekształcone
w przedsiębiorstwa podmiotu
leczniczego, nowe przepisy zwią−
zane z regulaminem organizacyj−
nym, rozporządzenie w zakresie
wymagań techniczno−sanitar−
nych i programu dostosowawcze−
go do tego rozporządzenia.
Poruszył zagadnienie prowadze−
nia działalności niezgodnej ze
zgłoszeniem z uwzględnieniem
stosowania tylko materiałów i le−
ków dopuszczonych do obrotu.
Przypomniał, że dotychczasowe
umowy z NFZ dotyczące recept
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na leki refundowane tracą moc 30. 06. 2012 roku. Od 31. 07.
2014 roku będzie wprowadzony obowiązek prowadzenia do−
kumentacji w formie elektronicznej.

Podczas dyskusji dr Andrzej Mazaraki wyraził odczucia
wielu z nas dotyczące bezsilności wobec absurdów prawa.
Dr Robert Stępień poruszył temat licznych nieprawidłowości
związanych z wystawianiem recept na leki do użytku własne−
go. Na koniec dr Aleksander Kubit przedstawił sprawozda−
nie z posiedzenia Sejmowej Komisji Zdrowia, która zajęła
się sprawami stomatologii. Nawiązał do kontraktowania
świadczeń na przełomie roku i zaprosił wszystkich na stronę
internetową Podkarpackiego Związku Lekarzy Dentystów.
Sesję zakończyła refleksja dr Lucyny Peszko dotycząca jed−
ności środowiska i priorytetów.

Wieczorem w salach zamkowych odbyła się uroczysta
kolacja koleżeńska podczas, której serdeczne życzenia zade−
dykowano solenizantowi i jubilatowi w jednej osobie dr.
Andrzejowi Mazarakiemu. Natomiast niezależne podzięko−
wania należą się naszym sponsorom, firmom MIP Pharma,
GC, FENICE, Eksperci Medycyny Estetycznej, 3M ESPE,
MedDent, Dental S. Wiosenna aura, ciekawa i różnorodna
tematyka, malownicze otoczenie sprawiły, że uczestnicy
z żalem żegnali się w niedzielny poranek. Tegoroczna konfe−
rencja w Krasiczynie poruszyła zagadnienia z zakresu mate−
riałoznawstwa, zabiegów rekonstrukcyjnych w stomatologii,
medycyny estetycznej, kosmetologii i prawa medycznego.
Słuchacze otrzymali certyfikaty potwierdzające udział i uzy−
skali 12 punktów edukacyjnych. Pozostały też wspomnienia
i oczekiwanie na kolejne spotkanie jesienią w Rytrze.

Lek. dent. Anna Urbańczyk
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Jest już tradycją, że wiosną, najczęściej
w maju, spotykają się dziekani wydziałów
i oddziałów stomatologii w Polsce, kierowni−
cy zakładów oraz konsultanci krajowi i woje−
wódzcy, by dyskutować na temat kształcenia
przeddyplomowego przyszłych stomatologów
oraz pogłębiania wiedzy w trakcie specjaliza−
cyjnego szkolenia podyplomowego. Również
w tym roku, w dniach 10−13 maja odbyła się
w Nałęczowie Konferencja Okrągłego Stołu
zatytułowana: „Kształcenie przed− i podyplo−
mowe w stomatologii. Efekty kształcenia we−
dług Krajowej Ramy Kwalifikacji. Wewnętrz−
ne systemy oceny jakości kształcenia – wy−
brane aspekty”. Konferencję prowadziła prof.
Teresa Bachanek – kierownik Katedry i Za−
kładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersy−
tetu Medycznego w Lublinie.

Odbyte spotkanie stało się dla jego uczest−
ników przede wszystkim szerokim forum wy−
miany doświadczeń, dającym również szansę
nauczycielom akademickim na dyskusję
z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i sa−
morządu lekarskiego. Tematem wiodącym te−
gorocznych obrad były standardy, programy
kształcenia oraz planowane efekty nauczania
na kierunku lekarsko−dentystycznym według
Krajowej Ramy Kwalifikacji. W trakcie obrad
panelowych omawiano założenia zawarte
w opracowaniu, przygotowanym podczas
tegorocznego marcowego spotkania przez
Zespół ds. Reformy Kształcenia na Kierunku
Lekarsko−Dentystycznym Wydziału Kształce−
nia Lekarzy Departamentu Nauki i Szkolnic−
twa Wyższego.

W grupach roboczych rozpatrywano istot−
ne problemy dotyczące sprawdzania założo−
nych efektów kształcenia, które wymagają za−
stosowania zróżnicowanych form oceniania
studentów. Rozważano także zakresy norm
zabiegów klinicznych, programy kształcenia
studentów – obcokrajowców, z podkreśleniem
konieczności eliminowania barier komunika−
cyjnych w nauce języka polskiego dla anglo−
języcznych studentów stomatologii. Nie zabra−
kło również dyskusji na temat założeń ogól−
nych formy studiów na kierunku lekarsko−
dentystycznym (jednolite studia magisterskie
trwające nie krócej niż 10 semestrów), które
obowiązywać będą od roku akademickiego
2012/2013. Równocześnie podkreślano głów−
ny cel i aspekt obecnego nauczania – „Edu−
kację opartą na kompetencjach”.

Część naukowa nałęczowskiego spotkania
zatytułowana „Środowisko czynnikiem warun−
kującym stan zdrowia jamy ustnej. Zdrowie
jamy ustnej problemem interdyscyplinarnym”
obejmowała sesję wykładową i kilkuczę−
ściową, rozbudowaną sesję plakatową.

Ciepła atmosfera panowała nie tyko na sali
obrad, ale też w powietrzu. Bo to przecież
wiosna była...
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XIII Międzynarodowa
Konferencja Okrągłego Stołu
i V Międzynarodowa
Konferencja
Naukowo−Szkoleniowa
w Nałęczowie

 Dr hab. n. med. Jolanta Pytko−Polończyk
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W dniach 19–21 maja 2011 roku, w Augusto−
wie, odbyły się doroczne Wiosenne Podlaskie
Spotkania Stomatologiczne, organizowane przez
Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów w Bia−
łymstoku. Podobnie, jak w latach poprzednich,
uczestników konferencji gościł Oficerski Yacht
Club „Pacyfic”, położony nad uroczym jeziorem
Białym.

Uczestnicy konferencji mieli sposobność za−
poznania się z najnowszymi osiągnięciami tech−
nicznymi w praktyce stomatologicznej. Program
konferencji był bardzo bogaty, dając uczestnikom
możliwość szerokiego wyboru tematu z zapropo−
nowanego wachlarza sesji naukowych.

Poszczególne sesje naukowe obejmowały
m.in. zagadnienia alternatywnego zaopatrzenia
bezzębnych pacjentów w wieku podeszłym, no−
woczesną diagnostykę periodontitis z wykorzy−
staniem testu molekularno−biologicznego PET,
diagnostyki fizykalnej podstawowej i specjali−
stycznej w stomatologii, możliwych do rozpozna−
nia przez stomatologa zmian skórnych na twarzy,
innowacyjnych metod dezynfekcji w gabinecie
stomatologicznym, implantoprotetycznego lecze−
nie pacjentów z zaburzeniami zwarciowo−zgry−
zowymi, zmian w jamie ustnej w przebiegu zaka−
żenia HIV, zasad postępowania klinicznego przy
adhezyjnej rekonstrukcji porcelanowej, metody

wykonania uniwersalnych szablonów chirurgicz−
nych na modelach 3, diagnostyki RTG wraz
z warsztatami, tudzież zastosowanie zabiegów fi−
zykalnych w profilaktyce i leczeniu powikłań sto−
matologicznych.

Swoją wiedzę w tym zakresie oraz doświad−
czenie przekazywali uczestnikom prof., prof. Ry−
szard Koczorowski, Stanisław Suliborski, Danu−
ta Waszkiel, Krystyna Opalko, dr n. med.: Marek
Niczyporuk i Magdalena Choromańska, lek. dent.:
Sergij Isaryk, Julita Szulimowska, Jerzy Sadow−
ski, oraz mgr: Joanna Armacińska−Wakulak,
Krzysztof Kłusewicz, mgr lic. elektroradiologii
Ewa Wiśniewska i mgr inż. Andrzej Kołodziej−
czyk.

Obok sesji o charakterze czysto medycznym
lekarze dentyści mieli również sposobność wy−
słuchania doniesień dotyczących możliwości
komputeryzacji gabinetu stomatologicznego
i wykorzystania w pracy lekarza dentysty instru−
mentów informatycznych (mgr inż. Andrzej Ko−
łodziejczyk), jak również wysłuchać informacji
o zagrożeniach, z jakimi powinien liczyć się le−
karz dentysta po wejściu w życie nowych ustaw
w ramach tzw. pakietu zdrowotnego (mec. To−
masz Pęcherz). W trakcie sesji „prawnej” żywo
dyskutowano o zmianach, jakie dla lekarzy den−
tystów przyniosą przede wszystkim przepisy no−
wej ustawy o działalności leczniczej, ustawy
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz
tzw. ustawy refundacyjnej, wprowadzającej nowe
zasady zawierania umów upoważniających do wy−
stawiania recept na leki refundowane.

Na koniec każdego dnia gospodarze konferen−
cji tradycyjnie już zapewnili uczestnikom możli−
wość wymiany doświadczeń w miłej i sympatycz−
nej atmosferze. Zważywszy na to, że gospodarze
zagwarantowali również wyśmienitą pogodę, całą
konferencję uznać należy ze wszech miar za bar−
dzo udaną.

(tp)
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Wiosenne Podlaskie
Spotkania Stomatologiczne 2011
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Odznaczenie Gloria Orthodontiae zostało usta−
nowione dwa lata temu przez Katedrę Ortodoncji
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego patronem wy−
brano Jakuba Szymkiewicza (1775−1818) – lekarza,
członka honorowego Uniwersytetu Wileńskiego, fi−
lantropa i pisarza, a dotychczasowymi laureatami
zostali: prof. Adam Masztalerz z Wrocławskiej Aka−
demii Medycznej i prof. Florentyna Łabiszewska−
Jaruzelska ze Śląskiej AM.

Tegoroczna laureatka, prof. Irena Karłowska
urodziła się w 1929 w Warszawie. Tamże w 1951
roku uzyskała dyplom Akademii Medycznej, po
czym podjęła pracę w Zakładzie Protetyki Pomor−
skiej AM. Pracę doktorską pt. „Aparaty BimSera
i aparaty modyfikacji własnej w leczeniu ortodon−
tycznym” obroniła w 1963 roku, dziewięć lat póź−
niej uzyskała habilitację, a w 1991 roku profesurę.
Była wieloletnim kierownikiem Katedry Ortodon−
cji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie i przewodniczącą Koła Sekcji Orto−
dontycznej PTS w Szczecinie. Opublikowała ok. 80

prac; była promotorem 10 doktoratów, nadto jest au−
torką podręcznika „Zarys współczesnej ortodoncji”
(2001). Za swoją działalność otrzymała szereg na−
gród i wyróżnień, m.in. odznakę PTS oraz Nagrodę
im. Mariana Zeńczaka Sekcji Ortopedii Szczękowej
(Ortodoncji) PTS.

* * *
Dalsza część tegorocznego Sympozjum zawie−

rająca wykłady światowych sław ortodoncji obyła
się 9 czerwca br. w Centrum Dydaktyczno−Kongre−
sowym Wydziału Lekarskiego CM UJ. Jako pierw−
szy wystąpił dr James L. Cannon z USA, omawia−
jąc wprowadzenie do systemu Cannona wykorzy−
stującego zamki z dwoma slotami (efektywne połą−
czenie filozofii Begga z systemem edgewise). Jego
interesujący wykład opatrzony był wieloma prze−
źroczami stanu uzębienia pacjentów (np. z recesją
dziąseł, z niedoborami w obszarze szczęki) przed
i po odbytym leczeniu ortodontycznym.

Swoistego uzupełnienia tej części dokonał prof.
Stephen Williams z Australii, prezentując kolejne
przypadki leczonych w systemie Cannona. Profesor
przy okazji prezentacji zapraszał wszystkich niedo−
wierzających spektakularnym metamorfozom wy−
glądu pacjentów prezentowanych na slajdach, do
swojego gabinetu w Australii na prywatne konsul−
tacje. Czwartkową sesję zakończyły wykłady dr.
Tomasza Gedrange z Niemiec, który przedstawił
szereg zagadnień związanych z granicami ortodon−
cji po endodoncji oraz dr. Heinza Winsauera z Bre−
gencji (Austria), który omówił „Rewolucyjny sys−
tem kotwienia z zastosowaniem mikrośrub”.

Sympozjum zamknął piątkowy kurs prof. Jamesa
L. Cannona i prof. Stephena Williamsa nt. zastoso−
wań Systemu Cannonawe we własnej praktyce or−
todontycznej.

ZJAZDY • KONGRESY • SYMPOZJA

Gloria Orthodontiae 2011
W dniach 8−10 czerwca br. odbyło się

w Krakowie Sympozjum Gloria Orthodon−
tiae organizowane przez Katedrę Ortodon−
cji Instytutu Stomatologii Collegium Medi−
cum UJ, kierowaną przez dr. hab. Bartłomie−
ja Lostera. W trakcie Sympozjum wręczono
prof. Irenie Karłowskiej z Pomorskiego Uni−
wersytetu Medycznego w Szczecinie Medal
Gloria Orthodontiae za zasługi dla rozwoju
polskiej ortodoncji. Uroczystość odbyła się
w pięknej scenerii Collegium Maius UJ.

Joanna Depa
fot. Jerzy Sawicz
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W dniach 19-21 maja 2011 roku w Ostrawie goœci³a
na zaproszenie Prezydenta Czeskiej Izby Dentystycznej
i w³adz Ostrawy delegacja przedstawicieli krakowskiej
Izby Lekarskiej i Polsko-S³owackiej Izby Przemys³owo-
Handlowej w sk³adzie: wiceprezes ORL Robert Stêpieñ
i prezes PSIPH Piotr Cebulski.

Wizyta mia³a miejsce w trakcie organizowanych
u naszych s¹siadów Targów Dentystycznych InDent 2011
i konferencji naukowej Czeskich Lekarzy Dentystów. Tar-
gi te mocno przypominaj¹ nasz KRAKDENT, ale maj¹
mniejsz¹ iloœæ wystawców, podobnie jak zwiedzaj¹cych,
s¹ natomiast równie interesuj¹ce naukowo i merytorycz-
nie. Targi i Konferencjê otworzyli: prezydent Czeskiej
Izby Dentystycznej dr Pawel Chrz oraz prof. Zdenek Kolar
i prof. Jiri Mazanek jako przedstawiciele œwiata nauki
z Uniwersytetów w Pradze i O³omuñcu, co nada³o odpo-
wiedni¹ rangê temu wydarzeniu.

W trakcie Targów, które co roku odbywaj¹ siê
w Centrum Wystawienniczym Cerna Louka po³o¿onym
praktycznie w œrodku Ostrawy, trwaj¹ liczne spotkania
na p³aszczyŸnie zawodowej lekarzy dentystów, techni-
ków dentystycznych i higienistek dentystycznych, odby-
waj¹ siê równie¿ warsztaty dla pomocy dentystycznych.
Wieczorem organizowane s¹ imprezy towarzysz¹ce po-
³¹czone ze zwiedzaniem miasta i wystêpami artystycz-
nymi. Ostrawa mo¿e siê pod tym wzglêdem pochwaliæ
bogatym programem wydarzeñ artystycznych planowa-
nych od wczesnej wiosny do póŸnej jesieni.

W pierwszym dniu wizyty naszej delegacji odby³o
siê spotkanie trójstronne Polsko-Czesko-S³owackie ma-
j¹ce na celu zacieœnienie wspó³pracy pomiêdzy naszymi
Izbami w zakresie wymiany naukowej, szkoleniowej
i zawodowej. Wa¿nym zamys³em w tym zakresie
jest wzajemne uznawanie tzw. punktów edukacyjnych
wynikaj¹cych z obowi¹zku ustawicznego kszta³cenia.
Na S³owacji jest ono rygorystycznie rozliczane, a w Cze-
chach tak jak i w Polsce zalecane.

Stronê s³owack¹ reprezentowa³ w rozmowach pre-
zydent S³owackiej Izby Dentystycznej dr Jan Gašic.
W drugiej czêœci tego spotkania stomatologów udzia³
wziêli te¿ przedstawiciele w³adz Miasta Ostrawy, resor-
tu zdrowia oraz organizatorów Targów. W trakcie dys-
kusji omawiano mo¿liwoœæ corocznej organizacji trój-
stronnej konferencji w³aœnie w Ostrawie wraz z promocj¹
tego miasta i ca³ego regionu po trzech stronach granicy,
które faktycznie funkcjonuj¹ ju¿ tylko na mapie. Dobre
rozwi¹zania komunikacyjne w tym regionie, bliskie
Polski i S³owacji po³o¿enie Ostrawy oraz aktywny udzia³
w³adz miasta i regionu w spotkaniu dowodzi znacznego
zaanga¿owania w tego typu inicjatywy i dobrze wró¿y
przedstawionym propozycjom.

UNIA EUROPEJSKA

Pierwsza,
ale nie ostatnia wizyta
w Ostrawie

£adna, ciep³a majowa pogoda, serdecznoœæ organi-
zatorów oraz ich wyj¹tkowa troska o goœci pozostawi³y
mi³e wspomnienia. Do Ostrawy warto powracaæ.

(rs)
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W maju tego roku, na Wydziale Stomatologii
Uniwersytetu w Rio de Janeiro (UERJ), odbyły
się warsztaty dotyczące projektu współpracy po−
między Collegium Medicum UJ, a Uniwersyte−
tem Stanowym w Rio de Janeiro w Brazylii.
Na to spotkanie, w całości zaaranżowane przez
stronę brazylijską, przybyli przedstawiciele 5 eu−
ropejskich uniwersytetów: Cardiff w Wielkiej
Brytanii, dwóch fińskich (w Oulu i Helsinkach),
Instytutu Karolinska w Szwecji oraz naszego
Jagiellońskiego. Celem spotkania było nawiąza−
nie współpracy – międzykontynentalnej – między
Brazylią a uniwersytetami Unii Europejskiej.
W założeniach – kooperacja dotyczyć będzie
wspólnych projektów naukowych, wymiany stu−
dentów, a także korelacji tematycznej prac kli−
nicznych, połączonej z wymianą doświadczeń za−
wodowych.

Sięgamy Rio de Janeiro!Sięgamy Rio de Janeiro!

Projekt współpracy pomiędzy Insty−
tutem Stomatologii CM UJ, a Wydzia−
łem Stomatologii Uniwersytetu Stano−
wego w Rio de Janeiro w Brazylii
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Rezultatem warsztatów były ustalenia, które
tworzą możliwości kontaktów i wymiany dla le−
karzy: 1) na stażu podyplomowym (pobyt: od
3 miesięcy do roku na uniwersytecie partnerskim);
2) realizacja „Sandwich PhD−Programms” (prze−
prowadzenie I etapu badań w Brazylii, a II etapu
– na uniwersytecie partnerskim); 3) wymiana stu−
dentów (pobyty 1−3 miesięczne na uniwersytetach
partnerskich).

Owocnej pracy nad wspólnym projektem
sprzyjała atmosfera miasta. Rio de Janeiro (po
portugalsku: Rzeka Styczniowa) to miasto słyną−
ce z pięknych plaż (Copacabana, Ipanema), ol−
brzymiego posągu Chrystusa Zbawiciela (Cristo
Redentor) na górze Corcovado, ale przede wszyst−
kim z corocznie obchodzonego karnawału w ryt−
mach samby.

Mam nadzieję, iż gorący, brazylijski klimat
i magiczna, krakowska aura stanowić będą dosko−
nałe połączenie różnych temperamentów w jedną
wspólną, naukową drogę dla postępu w stomato−
logii.

Dr hab. n. med. Jolanta Pytko−Polończyk
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W toku prowadzonych postępowań wyjaśnia−
jących jak bumerang od lat powraca sprawa nie−
kompletnej dokumentacji medycznej. Przerażają−
ce są sytuacje, kiedy prowadzone leczenie nie jest
w ogóle odnotowane lub jest udokumentowane
nieodpowiednio. Badanie pacjenta stomatologicz−
nego w wielu przypadkach pozostaje dla nas po−
jęciem abstrakcyjnym i właściwie należy się za−
stanawiać co można zrobić, aby w końcu koledzy
zrozumieli istotę tego obowiązku.

Problem ma swój początek w czasie stażu
podyplomowego, gdy pełen zapału młody czło−
wiek staje w obliczu realnego „postępowania”
w gabinetach i przychodniach, gdzie panuje po−
śpiech i pogoń, często nie wiadomo za czym.
Ponieważ sama w swojej przychodni stykam się
z podobną skłonnością personelu i wiem, jak istot−
ne ale i trudne jest wyegzekwowanie od młodego
człowieka określonych standardów postępowania.
Tymczasem będą one procentować całe jego życie
zawodowe, i byłoby najlepiej, gdyby niektóre
nawyki stanowiły jego drugą naturę.

Można tutaj złożyć ukłon w stronę Działów
Kontroli należących do Narodowego Funduszu
Zdrowia (choć nie wszystkim to będzie się podo−
bać), które dla akceptacji określonego sposobu
finansowania leczenia – nie tyle postulują – ale
wręcz wymagają przeprowadzenia badania kli−
nicznego oraz opisania przeprowadzonych proce−

Okiem Rzecznika

W dziesięciu
przypadkach się uda,
a w jedenastym…?

OROZ

dur i wykonanych zdjęć rtg. O ile jednak lekarze
pracujący w ramach kontraktu z NFZ przeważnie
dbają o wypełnienie dokumentacji, o tyle wielu
z nich nie dopełnia większości tych samych czyn−
ności prowadząc własny prywatny gabinet.

Tymczasem jaką wartość dowodową dla obro−
ny przez zarzutami pacjenta może mieć dokumen−
tacja z leczenia protetycznego – cytuję dosłow−
nie: „pierwsza wizyta – pobranie wycisków, dru−
ga wizyta – dopasowanie wzorników, trzecia wi−
zyta – kontrola protezy woskowej, czwarta wizy−
ta – oddanie protezy”? Przykro mi, ale żadną.

W prawidłowo prowadzonej dokumentacji
medycznej podczas pierwszej wizyty powinny
zostać odnotowane procedury postępowania za−
biegowego. Jeżeli jest to możliwe, należy doko−
nać analizy ryzyka wystąpienia powikłań poza−
biegowych, oceny stanu tkanek miękkich i twar−
dych, stanu uzupełnień protetycznych, stanu hi−
gieny jamy ustnej. Należałoby także odnotować
dla pełnego obrazu stanu pacjenta schorzenia
ogólnoustrojowe, a także nałogi i przyzwyczaje−
nia. Obowiązkowy diagram stanowi integralną
część badania klinicznego. Lekarz powinien
zadbać o umieszczenie ważnych informacji,
które pozwoliły mu udowodnić związek przy−
czynowo−skutkowy pomiędzy podjętym lecze−
niem, a jego ewentualnymi niepowodzeniami.
Nie bądźmy zbytnio zadufani w sobie, liczmy
się z błędem.

Co może zrobić Rzecznik, który przesłuchuje
lekarzy uczestniczących w procesie leczenia pa−
cjenta, gdy dopiero z zeznania do protokołu do−
wiaduje się, że pacjent miał problemy z utrzyma−
niem odpowiedniej higieny jamy ustnej; że nie
dbał o uzębienie resztkowe, ani o użytkowane pro−
tezy, a dodatkowo wypalał 40 papierosów dzien−
nie? Nic! Takie zeznanie złożone dopiero do pro−
tokołu nie przedstawia wartości dowodowej.
Jedynie wcześniejsze prawidłowe opisanie stanu
miejscowego w dokumentacji medycznej jest dla
Rzecznika wiarygodne i może stanowić dowód
w sprawie.

Dokumentacja medyczna jest podstawowym
materiałem dowodowym w postępowaniach dys−
cyplinarno−zawodowych, karnych i cywilnych.
Dokumentacja, a nie zeznania. Tak było w opisa−
nym poniżej przypadku.
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Pacjent, lat 66, zgłosił się do gabinetu celem
leczenia implanto−protetycznego. Program długo−
trwałej opieki pozabiegowej nie został dostoso−
wany do jego uwarunkowań indywidualnych.
Również diagnoza i projektowanie etapu zabie−
gowego nie stanowiły planu rehabilitacji implan−
to−protetycznej. W dokumentacji nie było zapi−
sanych projektowanych procedur postępowania
implanto−protetycznego, że o dwuetapowym po−
stępowaniu rehabilitacyjnym nie wspomnę.

Nikt też nie odnotował w dokumentacji me−
dycznej analizy ryzyka wystąpienia powikłań
pozabiegowych oraz faktu palenia przez pacjenta
ok. 40 papierosów dziennie. Brak było również
adnotacji dotyczących klinicznego wskaźnika hi−
gieny jamy ustnej.

Tymczasem leczenie i rehabilitacja implanto−
protetyczna układu stomatologicznego zakończyła
się niepowodzeniem i utratą kilku implantów.
Przesłuchiwani w toku postępowania wyjaśnia−
jącego lekarze zeznawali, że były trudności
w nakłonieniu pacjenta do higieny i przynajmniej
do ograniczenia palenia. Niekompletna dokumen−
tacja medyczna stanowiła podstawę do przedsta−
wienia lekarzowi zarzutu na okoliczność narusze−
nia art. 41 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza
dentysty w związku z art. 25 Ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w konse−
kwencji skierowania wniosku o ukaranie do Sądu
Lekarskiego.

Prawidłowo prowadzona dokumentacja me−
dyczna dałaby lekarzowi szansę na przedstawie−
nie materiału dowodowego świadczącego na jego
korzyść. Dałaby możliwość obrony swoich praw
i obalenia zarzutów stawianych przez pacjenta.
Ta sprawa czeka na rozpoznanie przez Sąd Le−
karski, ale dobrze jej nie wróżę.

W dniu 1 stycznia 2011 roku weszło w życie
rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grud−
nia 2010 roku w sprawie rodzajów i zakresu do−
kumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwa−
rzania (Dz.U. nr 252, poz.1697), wydane na pod−
stawie ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o pra−
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Oba te
akty jasno określają, co dokumentacja powinna
zawierać. Zainteresowanych odsyłam na stronę in−
ternetową OIL – gdzie zamieszczono tekst usta−
wy.

I tyle. A my dotąd będziemy o tym mówić,
pisać i sygnalizować problem Szanownym Kole−
gom, dopóki nie poprawimy tego stanu rzeczy,
podkreślając jak ważna jest w tej kwestii rola opie−
kunów staży, nauczycieli zawodu, itp. Bagateli−
zowanie dokumentacji medycznej, bezkrytyczne
podejście do zaplanowanego na wyrost leczenia,
podejmowanie się czynności diagnostycznych,
zapobiegawczych i leczniczych, które wykraczają
poza umiejętności danego lekarza, uleganie ocze−
kiwaniom i żądaniom pacjenta, który „życzy so−
bie” wykonania np. leczenia dwuetapowego pod−
czas jednej wizyty, „bo mu się spieszy” – często−
kroć zgodne z oczekiwaniami właściciela gabi−
netu, który liczy na szybki zysk – wszystko to
działa przeciw nam samym. Lekarz nie może ule−
gać presji czynników zewnętrznych, powinien
działać zgodnie z własnym algorytmem postępo−
wania lekarskiego. Nie powinien też wstydzić się
braku wiedzy w jakieś kwestii szczegółowej.
Lepiej przecież zwrócić się do bardziej kompe−
tentnego kolegi, czy placówki specjalistycznej niż
narazić się na dochodzenie Rzecznika i utratę za−
ufania pacjenta.

W kolejnym przykładzie młoda lekarka za−
trudniona w prywatnej firmie, której właściciele
nie są lekarzami, prowadziła leczenie patologicz−
nego starcia u 40−letniego mężczyzny. Leczenie
odbyło się bez konsultacji specjalistycznej, było
jednoetapowe. Polegało ono na zastosowaniu
koron porcelanowych na zęby, których korony
kliniczne były zniszczone. Faktem jest, iż koszt
leczenia poniesiony przez pacjenta był wysoki.
Po powrocie zza granicy, gdzie mężczyzna pra−
cował, zaczęły się kłopoty. Korony zastosowane
w ilości 12 sztuk sukcesywnie się odklejały. Zde−
nerwowany pacjent zgłosił się najpierw do pew−
nego Biura Prawnego, które po uzyskaniu pełno−
mocnictwa podjęło działania. Ze względu na trud−
ny kontakt z właścicielami „Kliniki zdrowego
uśmiechu” sprawa trafiła do OROZ.

Postępowanie wyjaśniające zakończyło się
przedstawieniem lekarzowi zarzutu na okolicz−
ność naruszenia art. 41.1 Ustawy o zawodzie le−
karza i lekarza dentysty w związku z art. 25 Usta−
wy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjen−
ta oraz art. 8 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który sta−
nowi, że lekarz powinien przeprowadzać wszel−
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kie postępowania diagnostyczne, lecznicze
i zapobiegawcze z należytą starannością, po−
święcając im niezbędny czas oraz skierowaniem
wniosku o ukaranie do Sądu Lekarskiego. W tym
przypadku Sąd zastosował wobec lekarza karę
nagany.

Tak więc sposób prowadzenia dokumentacji
medycznej przesądza w znacznym stopniu o wy−
roku, gdy leczenie się nie powiodło. Dlatego do−
brze jest wiedzieć kogo leczymy, w jakim stanie
schorzenia i z jakimi szansami na pozytywny
efekt. Gdy natomiast ograniczamy się do przy−

27 maja 2010 roku zostały opublikowane
w „Dzienniku Urzędowym” nr 100 dwa Rozpo−
rządzenia Ministra Zdrowia, a to:

poz. 645 w sprawie sposobu dokumentowa−
nia realizacji działań zapobiegających szerzeniu
się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków
i okresu przechowywania tej dokumentacji

poz. 646 w sprawie zakresu, sposobu i czę−
stotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej
w obszarze realizacji działań zapobiegających sze−
rzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Dokumentacja do poz. 645 z Dz.U. nr 100
powinna zawierać:

1) opis sposobu postępowania w przypadku
podejrzenia działań zapobiegających szerzeniu się
zakażeń i chorób zakaźnych (dotyczy to przypad−
ków np. zakłucia się igłą zanieczyszczoną krwią
czy skaleczenie się podczas zabiegu operacyjne−
go u zakażonego pacjenta),

2) oświadczenie pracowników o zaznajomie−
niu się z opisem sposobu postępowania w przy−
padku podejrzenia działań zapobiegających sze−
rzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych,

3) opis wyników kontroli realizacji działań
zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych,

4) opis działań mających na celu monitoro−
wanie zagrożeń w szczególności w związku
z pojawieniem się biologicznych czynników cho−
robotwórczych o szczególnej zjadliwości lub od−
porności na leczenie,

5) opis działań monitorujących stan zdrowia
pracowników narażonych na działanie biologicz−
nych czynników chorobotwórczych w miejscu
pracy.

Pozycja 646 z Dz.U. nr 100 to rozporządze−
nie określające:

1) zakres i sposób prowadzenia kontroli we−
wnętrznej w obszarze realizacji działań zapobie−
gających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaź−
nych,

2) częstotliwość jej prowadzenia,
3) sposób dokumentowania,
4) warunki udostępniania i przechowywania

dokumentacji
Zakres kontroli wewnętrznej dotyczy: oceny

ryzyka występowania zakażeń, monitorowanie
czynników alarmowych i zakażeń, procedur za−
pobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot−
nych, stosowanie środków ochrony indywidual−
nej i zbiorowej, wykonywania badań laboratoryj−

Sposób dokumentowania działań zapobiegających zakażeniom
oraz zasad przechowywania tej dokumentacji

OROZ

PRAWO I MEDYCYNA

padkowych notatek
na zeszyciku „Hello
Kitty” rezultat nie jest
trudny do przewidze−
nia. W dziesięciu
przypadkach się uda,
a w jedenastym zapła−

cimy więcej niż to sobie wyobrażamy.

Lek. dent. Anna Kot
I Zastępca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej w Krakowie
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nych, analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej,
profilaktyki i terapii antybiotykowej.

Kontrola powinna być prowadzona okresowo,
nie rzadziej niż co 6 miesięcy, w miejscach udzie−
lania świadczeń zdrowotnych. Wyniki i wnioski
zamieszcza się w raporcie zawierającym: infor−
macje dotyczące celu i zakresu kontroli, imiona i
nazwiska osób uczestniczących w kontroli, datę,
opis stanu faktycznego, informację o stwierdzo−

nych nieprawidłowościach, zalecenia pokontrol−
ne.

Uwaga: Świadczeniodawcy mogą samodziel−
nie dokonywać czynności kontrolnych. Protoko−
ły z powyższych czynności muszą być przecho−
wywane przez co najmniej 10 lat, w formie pi−
semnej lub elektronicznej. Zabezpieczone przed
zniszczeniem lub utratą.

(rs)

Uprzejmie informujemy, ¿e w dniach 30.09 – 01.10
2011 roku w Krakowie, odbêdzie siê kurs „Radiologia
stomatologiczna”. Jest to kurs doskonal¹cy dla specjali-
zuj¹cych siê oraz specjalistów w szeroko pojêtym zakre-
sie stomatologii.

Organizator:Organizator:Organizator:Organizator:Organizator: Organizatorem jest Katedra Radio-
logii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego.

Miejsce kursu:Miejsce kursu:Miejsce kursu:Miejsce kursu:Miejsce kursu: Sala Wyk³adowa Instytutu Neuro-
logii CM UJ, ul. Botaniczna 3, Kraków

Certyfikat:Certyfikat:Certyfikat:Certyfikat:Certyfikat: Uczestnicy kursu otrzymaj¹ certyfikat –
12 punktów edukacyjnych.

Zg³oszeniaZg³oszeniaZg³oszeniaZg³oszeniaZg³oszenia wy³¹cznie drog¹ mailow¹ prosimy prze-
sy³aæ za poœrednictwem za³¹czonego formularza elek-
tronicznego. Po otrzymaniu zg³oszenia przeœlemy
e-mailowe potwierdzenie i dalsze informacje.

InformacjeInformacjeInformacjeInformacjeInformacje dodatkowe mo¿na otrzymaæ drog¹ ma-
ilow¹ – ewentualne zapytania prosimy przesy³aæ na
adres: radiologia@su.krakow.pl

W programie m.in.:W programie m.in.:W programie m.in.:W programie m.in.:W programie m.in.:
pi¹tek; pocz¹tek godz. 10.00pi¹tek; pocz¹tek godz. 10.00pi¹tek; pocz¹tek godz. 10.00pi¹tek; pocz¹tek godz. 10.00pi¹tek; pocz¹tek godz. 10.00
– Zasady ochrony radiologicznej. Radiografia sto-

matologiczna i szczêkowo-twarzowa. Radiografia cyfro-
wa (Stanis³aw Sztuk);

– Nieprawid³owoœci zêbowe (Stanis³aw Sztuk);
– Tomografia komputerowa w stomatologii (Anna

Dubis);

– Nowotwory zêbopochodne i niezêbopochodne. No-
wotwory twarzoczaszki (Anna Dubis);

– Symptomatologia ogólna chorób koœci (Ma³go-
rzata Szafirska);

– Zajêcia praktyczne w pracowniach: tomografii
komputerowej (TK), rezonansu magnetycznego (MR),
ultrasonografii (USG).

Zajêcia odbêd¹ siê w Katedrze Radiologii CM UJ,
(ul. Kopernika 19 i 50)

sobota; pocz¹tek godz. 9.00sobota; pocz¹tek godz. 9.00sobota; pocz¹tek godz. 9.00sobota; pocz¹tek godz. 9.00sobota; pocz¹tek godz. 9.00
– Zapalenia przyzêbia, zapalenia koœci twarzoczasz-

ki (Ma³gorzata Szafirska);
– Choroby œlinianek. USG w diagnostyce chorób szyi

i twarzy (Ma³gorzata Szafirska);
– Urazy szczêk, ¿uchwy, twarzoczaszki, zêbów (Ma³-

gorzata Szafirska);
– Choroby zatok przynosowych (Ma³gorzata Szafir-

ska);
– Torbiele twarzoczaszki. Choroby uk³adowe w sto-

matologii (Stanis³aw Sztuk);
– Choroby stawu skroniowo-¿uchwowego (Stanis³aw

Sztuk);
15.00 – Test zaliczeniowy. Zakoñczenie kursu

PRAWO I MEDYCYNA

SZKOLENIA

Kurs doskonal¹cy
„Radiologia stomatologiczna”
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Program konferencji:Program konferencji:Program konferencji:Program konferencji:Program konferencji:
21 paŸdziernika 2011 (pi¹tek); 21 paŸdziernika 2011 (pi¹tek); 21 paŸdziernika 2011 (pi¹tek); 21 paŸdziernika 2011 (pi¹tek); 21 paŸdziernika 2011 (pi¹tek); pocz¹tek godz. 15.30
I Sesja NaukowaI Sesja NaukowaI Sesja NaukowaI Sesja NaukowaI Sesja Naukowa – dr n. med. Witold Jurczyñski

Tematy:
1) Zasady doboru i stosowania antybiotyków w za-

ka¿eniach jamy ustnej (prof. Piotr Heczko – CM UJ)
2) Dzia³ania niepo¿¹dane leków w jamie ustnej

(prof. Tadeusz Krzemiñski, dr £ukasz Gilowski – ŒUM),
3) Dokieszonkowe podawanie chemioterapeutyków

w przewlek³ym zapaleniu przyzêbia – metaanalizy
(prof. Tomasz Konopka – AM Wroc³aw)

Godz. 20.00 – Oficjalne wrêczenie corocznej na-Oficjalne wrêczenie corocznej na-Oficjalne wrêczenie corocznej na-Oficjalne wrêczenie corocznej na-Oficjalne wrêczenie corocznej na-
grody im. A. J. Fortunygrody im. A. J. Fortunygrody im. A. J. Fortunygrody im. A. J. Fortunygrody im. A. J. Fortuny

Godz. 21.00 – Wieczór z piosenk¹

22 paŸdziernika 2011 (sobota)22 paŸdziernika 2011 (sobota)22 paŸdziernika 2011 (sobota)22 paŸdziernika 2011 (sobota)22 paŸdziernika 2011 (sobota); pocz¹tek obrad 9.30
II Sesja NaukowaII Sesja NaukowaII Sesja NaukowaII Sesja NaukowaII Sesja Naukowa – dr hab. Jolanta Pytko-Poloñczyk

Tematy:
1) Wspó³praca periodontologiczno-odtwórcza

z punktu widzenia periodontologii (dr n. med. Witold
Jurczyñski – IS CM UJ)

2) Wspó³praca periodontologiczno-odtwórcza
z punktu widzenia stomatologii odtwórczej (dr n. med.
Maciej ¯arow – praktyka indywidualna)

3) Nowoczesna diagnostyka uwzglêdniaj¹ca ozna-
czenie patogenów w leczeniu zapalenia przyzêbia
(Dorota Majewska – MiP Pharma)

4) Ceramika na podbudowie tlenku cyrkonu –
czy jest idealnym rozwi¹zaniem we wspó³czesnej prote-
tyce stomatologicznej (prof. Ljubo Mario – Ljubliana)

III Sesja Samorz¹dowaIII Sesja Samorz¹dowaIII Sesja Samorz¹dowaIII Sesja Samorz¹dowaIII Sesja Samorz¹dowa (pocz¹tek obrad: godz. 16.00)
– dr hab. Andrzej Matyja, dr n. med. Jerzy Friediger

Tematy:
1) Zmiany przepisów zwi¹zanych z wykonywaniem

praktyki lekarskiej (mec. Tomasz Pêcherz – OIL Kra-
ków)

2) Odpowiedzialnoœæ zawodowa – procedury postê-
powania (lek. dent. Anna Kot – pierwszy z-ca Rzeczni-
ka Odpowiedzialnoœci Zawodowej OIL w Krakowie)

3) Wolny zawód lekarza dentysty – czy na pewno?
(lek. dent. Andrzej Cis³o – pe³nomocnik Porozumienia
Stowarzyszeñ Lekarzy Dentystów; Poznañ)

4) Œwiadczenia stomatologiczne w ramach NFZ –
wprowadzenie (dr hab. Andrzej Matyja)

5) Funkcjonowanie w nowej sytuacji prawnej – usta-
wa o dzia³alnoœci leczniczej (Dagmara Korbasiñska –
dyr. Depart. Opieki nad Matk¹ i Dzieckiem w MZ)

6) Zdrowie jamy ustnej populacji polskiej w œwietle
ogólnopolskich badañ epidemiologicznych (dr. n. med.
El¿bieta Ma³kiewicz – specjalista ds. stomatologii w MZ)

7) Stomatologia w Ma³opolsce z perspektywy p³at-
nika (przedstawiciel MOW NFZ)

godz. 20.00 – Spotkanie w „Chacie u Stacha”

23 paŸdziernika 2011 (niedziela)23 paŸdziernika 2011 (niedziela)23 paŸdziernika 2011 (niedziela)23 paŸdziernika 2011 (niedziela)23 paŸdziernika 2011 (niedziela)
10.00 – Zakoñczenie obrad

Zapraszamy!
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL

Lek. dent. Robert Stępień

Prezes Związku Lekarzy Dentystów POZ
Lek. dent. Katarzyna Siembab

Informacje i zg³oszenia Biuro OIL w Krakowie,p. K. Trela:tel. 12 619 17 18; e-mail: k.trela@hipokrates.org

Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
i Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia

zapraszaj¹ do udzia³u w

XXXVIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów
Rytro Jesieñ 2011

która odbêdzie siê
21-23 paŸdziernika w Rytrze w hotelu „Per³a Po³udnia”

Patronat honorowy objêli: prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie dr hab. Andrzej Matyja
oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych.

Opiekê naukow¹ Konferencji sprawuj¹: dr hab. Jolanta Pytko-Poloñczyk
i dr n. med. Witold Jurczyñski z Instytutu Stomatologii CM UJ



3131313131

LEKARZA DENTYSTY

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 3A/2011

31„Z ogromną przyjemnością pragnę zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej
Konferencji „Innowacje, nowe technologie i metody leczenia w stomatologii”, która odbędzie
się w dniach od 30 września do 1 października 2011 roku w Sanatorium Uzdrowiskowym
„AmerPol” w Polańczyku.

Już po raz ósmy podjęliśmy się organizacji konferencji naukowej w Bieszczadach (wykła−
dy będą tłumaczone symultanicznie). Chcę by wykładowcy zaprezentowali najnowsze osią−
gnięcia, nowatorskie rozwiązania technologiczne, nowe metody leczenia oraz spróbowali
na tej podstawie wyznaczyć protokoły postępowania, a także by wskazali kierunki rozwoju
stomatologii w jej różnych gałęziach. Pierwsze dziesięciolecie XXI wieku przyniosło bowiem
ogromny postęp w dziedzinach stomatologicznych. Nasuwa się pytanie dokąd zmierzamy
i w jaki sposób zdołamy wykorzystać nowości w profilaktyce i leczeniu stomatologicznym...”

 (Ze słowa wstępnego do programu Konferencji dr n. med. Wojciecha Bednarza)

Program
Pi¹tek, 30 wrzeœnia – Sesja I, godz. 9.00

Przewodnicz¹cy: prof. Stanis³aw Majewski, dr hab.
Marta Tanasiewicz

Zastosowanie materia³ów o wysokiej biozgodnoœci
w leczeniu endodontycznym zêbów – dr hab. M. Lipski;
Biomimetic way of achieving color of composite restora-
tion – prof. S. Radliñski (Po³tawa); New method of non-
surgical treatment of periodontitis – B. Vladila (Buka-
reszt); New therapeutical methods in maxillo-facial sur-
gery – prof. G. Lauer (Drezno).

Sesja II (pi¹tek), godz. 14.45
Przewodnicz¹cy: dr hab. Aida Kusiak, lek. stom.

Wojciech Kolanko
Rehabilitacja narz¹du ¿ucia w oparciu o koncepcjê

biomimetyki i zasadê MINI MAX – dr n. med. B. Suli-
borski (£ódŸ); Nadwra¿liwoœæ zêbów aktualne mo¿li-
woœci leczenia i zapobiegania – dr hab. M. Tanasiewicz
(Zabrze); Ultrasonograficzne badanie gruboœci tkanek
miêkkich przyzêbia, aktualne mo¿liwoœci i perspektywy
– dr n. med. W. Bednarz.

Sesja III, godz. 9.00 (sobota)
Przewodnicz¹cy: dr n. med. Gra¿yna Wiœniewska,

dr n. med. Hubert Kubica
Rozwój nowoczesnych technologii i ich wp³yw na

leczenie endodontyczne – dr n. med. W. Wilkoñski
(Zabrze); Technologia oscylacyjno-rotacyjna w œwietle
badañ naukowych – lek. dent. B. Golan (Bland a Med.,
Oral-B); Leczenie periodontologiczne z wykorzystaniem
najnowszych technologii – A. Ko³odziejczyk (Amadar);
System bezpoœrednich licówek kompozytowych – B. Nie-
dŸwiedzka-Paj¹k (Poldent); Dok¹d zmierza œródkost-
na implantologia stomatologiczna? – dr n. med.
K. Awi³³o (Warszawa); Autotransplantacje zawi¹zków

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddzia³ w Kroœnie
we wspó³pracy

z Komisj¹ Stomatologiczn¹ ORL w Krakowie
zaprasza na

VIII Miêdzynarodow¹ Konferencjê Naukowo-Szkoleniow¹
„Innowacje, nowe technologie i metody leczenia w stomatologii”,

która odbêdzie siê w dniach 30 wrzeœnia – 1 paŸdziernika 2011 roku
w Polañczyku, w Sanatorium Uzdrowiskowym „AmerPol”



3232323232

LEKARZA DENTYSTY

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 3A/2011

32 zêbów sta³ych kompleksowe postêpowanie lecznicze –
dr n. med. P. Plakwicz, dr n. med. E. Czochrowska (War-
szawa); Nowoczesne metody diagnozowania i leczenia
schorzeñ stawów skroniowo-¿uchwowych – lek. dent.
J. Szczerbaniewicz (Czêstochowa); Podejmowanie de-
cyzji klinicznych w oparciu o wizualizacjê tomograficzn¹
– lek. dent. J. Jadach (Wroc³aw);

Godz. 19.00 – impreza plenerowa, ognisko, kon-
cert zespo³u B.B. BLUES.

Szczegó³owych informacji udziela Komitet Organi-
zacyjny Konferencji ul. Niepodleg³oœci 2, 38-400 Kro-
sno, tel. 13 432 18 59; 512 804 098, e-mail: kro-
sno@pts.net.pl.

Aktualny serwis informacyjny Konferencji:
www.krosno.pts.net.pl

Zg³oszenia elektroniczne na stronie:
www.portralpts.pl

Zebrania ogólne
15 października 2011 r. – godz. 11.00
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ,
ul. św. Łazarza 16

Dr n. med. Katarzyna Szczeklik – Zakład Stomato−
logii Zintegrowanej IS CM UJ
Zmiany chorobowe w jamie ustnej a stężenie wybra−
nych cytokin w ślinie u pacjentów z chorobą Leśniow−
skiego−Crohna

Joanna Włodarczyk – GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare sp. z o.o.
Przełomowa technologia w leczeniu nadwrażliwości
zębiny

Lek. dent. Piotr Łopuch, dr n. med. Małgorzata Pi−
hut – Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Postępowanie natychmiastowe w przypadkach bólowej
postaci zaburzeń czynnościowych narządu żucia

Zebrania Kół Sekcji Specjalistycznych
12 października – godz. 12.15
Zebranie Koła Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Sala Posiedzeń Rady Instytutu (nr 033),
przyziemie

Mgr Barbara Niedźwiedzka – Poldent sp. z o.o.
Innowacyjne licówki kompozytowe – nowa alternaty−
wa dla lekarza i pacjenta

15 października 2011 r.; godz. 9.30
Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomat. PTS
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ,
ul. św. Łazarza 16

Dr n. med. Joanna Zdziarska
Katedra i Klinika Hematologii CM UJ
Zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej u chorych ze skazami
krwotocznymi i leczonych przeciwzakrzepowo

Lek. dent. Daniel Uryga
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych.

Zarz¹d Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa

Stomatologicznego zaprasza na
posiedzenia naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne

PTS

Prezes Zarządu
 PTS O/Kraków

Dr n. med. Małgorzata Zaleska

Sekretarz Zarządu
PTS O/Kraków

Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk

Przypominamy o statutowym obowiązku
opłacenia składki członkowskiej

do 30 czerwca 2011 roku
Nr konta: PKO BP I/O Kraków

25 1020 2892 0000 5602 0166 0836
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28 wrzeœnia 2011 roku (œroda),
godz. 16.00 – 20.00
 Tematy: Ustawa o dzia³alnoœci leczniczej – nowe 

uprawnienia organów kontrolnych, zmiany w prowadze-
niu dokumentacji medycznej – mec. Tomasz Pêcherz –
radca prawny OIL Kraków

Audyty wewnêtrzne oraz testy podstawowe stoma-
tologicznych aparatów rentgenowskich – aktualne wy-
magania prawne – dr in¿. Edward Araszkiewicz – kon-
sultant ds. ochrony radiologicznej OIL Kraków

15 paŸdziernika 2011 roku (sobota),
godz. 11.00 – 14.00
Tematy: Estetyka w odcinku przednim w ró¿nych sy-

tuacjach klinicznych – dr Rafa³ Mêdzin, Gryfino (Pry-
watna Praktyka „Dentura”). W programie m.in.:

– Jak przeprowadziæ analizê estetyczn¹ i porozu-
mieæ siê z pacjentem, a przede wszystkim, odpowiednio
zaplanowaæ leczenie?

– Wybór techniki postêpowania: adhezyjnie kom-
pozytem, a mo¿e minimalnie inwazyjnie? Ceramik¹, czy
jednak sprawdzon¹, konwencjonaln¹ koron¹?

– Adhezyjne repozycje z³amanych fragmentów zê-
bów jako alternatywa postêpowania terapeutycznego:
procedura postêpowania, obserwacje d³ugoczasowe;

– Minimalnie-inwazyjne korekty przy u¿yciu licó-
wek pe³noceramicznych, filozofia postêpowania;

– Wskazania tradycyjne czy rozszerzone? (zêby prze-
barwione i z du¿ym ubytkiem tkanek);

– Materia³: licówki napalane czy t³oczone? Zasady
szlifowania. Licówki tymczasowe. Procedura cemento-
wania;

– W³aœciwoœci ró¿nych materia³ów pe³noceramicz-
nych.

Zg³oszenia i informacje:Zg³oszenia i informacje:Zg³oszenia i informacje:Zg³oszenia i informacje:Zg³oszenia i informacje:
Biuro Komisji Stomatologicznej ORLBiuro Komisji Stomatologicznej ORLBiuro Komisji Stomatologicznej ORLBiuro Komisji Stomatologicznej ORLBiuro Komisji Stomatologicznej ORL

w Krakowie p. K. Trela, tel. 12 619 17 18w Krakowie p. K. Trela, tel. 12 619 17 18w Krakowie p. K. Trela, tel. 12 619 17 18w Krakowie p. K. Trela, tel. 12 619 17 18w Krakowie p. K. Trela, tel. 12 619 17 18

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Kszta³cenie ustawiczne KS ORL
w AWF

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie zaprasza na kolejne wyk³ady
w ramach cyklu kszta³cenia ustawicznego, które odbêd¹ siê w dniach:

28 wrzeœnia (œroda) w godz. 16.00-20.00
i 15 paŸdziernika 2011 (sobota) w godz. 11.00-14.00

w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie

Stosujemy podobne techniki
– powiedzia³ dr Matteo Basso z Instytutu Ortopedii w Mediolanie, nasz goœæ podczas szkolenia odbytego 18 czerwca

2011 roku, nt. „Zachowanie i odbudowa naturalnych tkanek zêba" (jego sylwetkê przedstawiliœmy w poprzednim wyda-
niu). Polscy dentyœci s¹ bardzo dobrze wykwalifikowani, posiadaj¹ rozleg³¹ wiedzê, a przede wszystkim bardzo staran-
nie wybieraj¹ materia³y, którymi pracuj¹. Czêsto jest tak, ¿e tutejsi stomatolodzy pracuj¹ wed³ug tych samych technik
i procedur, którymi pos³ugujemy siê we W³oszech. Dlatego podczas wyk³adów mo¿emy skupiæ siê nad wprowadzaniem
pewnych modyfikacji, a nie musimy koncentrowaæ siê nad objaœnianiem problemów od samego pocz¹tku.

Taka niæ porozumienia jest bardzo przydatna, mówi¹c o jakimœ problemie wiem, ¿e moi s³uchacze wykazuj¹ pe³ne
zrozumienie tego, co robiê i o czym mówiê. Odwiedzaj¹c niektóre kraje na œwiecie, prowadz¹c wyk³ady, mia³em wra¿e-
nie, ¿e techniki o których mówiê nigdy nie by³y tam stosowane i pewnie nie bêd¹ z bardzo wielu powodów. Osobiœcie
bardzo siê cieszê, ¿e podczas mego wyk³adu by³o takie du¿e zainteresowanie materia³ami bioaktywnymi, sposobem
w jaki one dzia³aj¹ na tkanki zêba oraz mo¿liwoœciami ich stosowania.

(rozmawia³a: lek. dent.  Agata Dutka-Szmigiel)
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Pierwsza siedziba WPS

Wspomnienie o prof. Kazi−
mierzu Dominiku warto uzupeł−
nić o działalność lekarzy orto−
dontów, tworzących w powojen−
nej rzeczywistości podwaliny
lecznictwa ortodontycznego.
Profesor Dominik i dr Zofia
Brodkiewicz (uczennica prof.
Mariana Zeńczaka, która już
przed II wojną światową prowa−
dziła leczenie ortodontyczne)
stworzyli w Krakowie warunki
do rozwoju dla pasjonatów tej
najmłodszej dziedziny stomato−
logii. Prof. Dominik przy ul.

Smoleńsk 25 uruchomił pierwszy gabinet ortodon−
tyczny. Oprócz profesora pracowały w nim dr dr
Danuta Pytlik, Fania Dworecka, Janina Łopatyńska,
Zofia Gallasowa, i Zenobia Lubowska. Dr Halina
Włoczewska wspomina: „Obserwowałam, pracując
w gabinecie chirurgii, ogromne zaangażowanie ze−
społu ortodontycznego, wszyscy poszerzali swoją
wiedzę, wymieniali doświadczenia, analizowali
i konsultowali pacjentów”.

Profesor prowadził w Klinice, po przeniesieniu
jej w 1957 roku na ul. Lubicz 34, spotkania szkole−
niowe dla lekarzy ortodontów z całego wojewódz−
twa. Była to okazja do zapoznania się z najnowszy−
mi osiągnięciami diagnostyki i terapii w ortodoncji
oraz do wymiany poglądów i spostrzeżeń. Pamiętać

należy o ówczesnym braku dostępu do podręczni−
ków i czasopism. W owym czasie spotkania te były
niemal jedyną możliwością zapoznania się lekarzy
z nowymi osiągnięciami w ortodoncji.

Bardzo zasłużona dla ortodoncji dr Zofia Brod−
kiewicz już w 1946 roku utworzyła poradnię orto−
dontyczną najpierw przy Oddziale Stomatologicz−
nym Szpitala św. Łazarza na ul. Kopernika 32
w willi „Zofiówka” (nawiasem mówiąc, zbudowa−
na w stylu szwajcarskim przez Antoniego Łuszcz−
kiewicza, jest do dzisiaj przykładem dawnej willo−
wej zabudowy ul. Kopernika). W 1951 roku porad−
nia stała się oddziałem Centralnej Wojewódzkiej
Poradni Stomatologicznej, która powstała w tym
samym roku, w tym samym budynku. Pracowały
w niej dr dr Alicja Rychlewicz, Małgorzata Butkie−

Ortodoncja
Ludzie i działalność w latach 1945 – 2005 w Krakowie i Małopolsce

Z KART HISTORII

Dr Zofia Brodkiewicz i dr Danuta Pytlikowa z zespołem WPS

W maju tego roku gościliśmy w redakcji „GGL−LD” p. dr Elżbietę Radwańską, specjali−
stę ortodontę, która przyniosła, zebrane wespół z p. dr Teresą Drożdż, wspomnienia przyja−
ciół o ludziach zasłużonych dla krakowskiej i małopolskiej ortodoncji, a pracujących w miej−
skich poradniach ortodontycznych w Krakowie i poza nim.

Była to powtórna wizyta p. dr Elżbiety Radwańskiej u nas, bo w 2007 roku, na podstawie
przekazanych nam ciekawych dokumentów z lat 1939−1949, a związanych z losami Jej Matki
p. Marii Stalony−Dobrzańskiej również stomatologa, powstał artykuł zamieszczony w nr
3a/98. Przypomnijmy, że Maria Dobrzańska brała czynny udział w tworzeniu Centralnej
Poradni Stomatologicznej przy Szpitalu św. Łazarza, która dała początek Wojewódzkiej Przy−
chodni Stomatologicznej, w skład której wchodzą m.in. poradnie ortodontyczne. Historia
tamtych lat znajduje się w przedstawionym przez obie Panie doktor materiale.

Rekomendujemy tę lekturę, bo wciąż ubogie są nasze ślady z przeszłości.
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wicz i Irena Szczepańska. Z inspiracji dr Brodkie−
wicz powstały kolejno poradnie ortodontyczne w Za−
kopanem (dr Alicja Bafia), Miechowie (dr Janina
Bergander), Suchej Beskidzkiej (dr Władysława
Widuch−Janik), Chrzanowie (dr Emilia Lusińska),
Rabce (dr Marian Gorczyński), Nowym Sączu
(dr Iwona Wątek).

W 1956 roku powstała w Krakowie jako pierw−
sza miejska, poradnia ortodontyczna w Nowej Hu−
cie, organizowana przez dr. Jana Rosiewicza, odde−
legowanego do tej pracy przez prof. Kazimierza
Dominika. Wspomina dr Rosiewicz: „Początki były
trudne. We własnym zakresie musiałem szukać lo−
kalu, starać się o wyposażenie gabinetu i pracowni,
jak również przekonywać władze dzielnicy o ko−
nieczności istnienia tego rodzaju lecznictwa […].
Pierwsze pomieszczenie – dwa małe pokoje z przed−
pokojem – dostałem na poddaszu budynku na os.
Willowym. Wyposażenie gabinetu było więcej niż
skromne. Początkowo pracowałem jako lekarz sam,
a w pracowni miałem do pomocy technika p. Wie−
sławę Podgórską. Była też pomoc dentystyczna,
spełniająca równocześnie rolę sprzątaczki. Gabinet
należał do VI D.P.O. Pacjentów kierowali do mnie
lekarze z gabinetów stomatologicznych, które znaj−
dowały się w każdej szkole. Z czasem, pacjentów
było na tyle dużo, że został zatrudniony drugi le−
karz – dr Władysława Janik oraz technik dentystycz−
ny, p. Anna Mucha. I ten gabinet po pewnym czasie
okazał się za mały i zmuszony byłem szukać więk−
szego lokum. Uzyskałem je w Przychodni Higieny
Szkolnej na os. Centrum C, do której gabinet został
włączony również organizacyjnie. Zespół poradni
ortodontycznej zwiększył się w tym czasie o dwu

lekarzy i tyluż techników. Następnie utworzono
poradnię „Na Skarpie”, w której uzyskałem trzy
gabinety lekarskie i dużą pracownię techniczną.
Zespół liczył sześciu lekarzy i pięciu techników”.

Profilaktyką i leczeniem ortodontycznym porad−
nia obejmowała Nową Hutę i przynależne tereny
wiejskie. W 1983 roku utworzono w Hucie jeszcze
jedną poradnię na os. Piastów, w której pracowały
dr dr Jadwiga Chodacka i Barbara Dziuban.

Wymieńmy jeszcze kolejne, ważne poradnie,
które powstały po tej pierwszej nowohuckiej: Miej−
ska Poradnia Ortodontyczna na ul. Pawiej 3 prowa−
dzona przez dr Czesławę Karamon−Chrostek.

Z KART HISTORII

Przeniesienie WPS z ulicy Kopernika 32 na Batorego 3

Pracowały w niej dr dr Maria Miś, Halina Włoczew−
ska, Pasierbińska, Teresa Drożdż, Romana Semlak,
Małgorzata Seruga i Elżbieta Radwańska. W Poradni
Wad Rozwojowych Twarzy w Instytucie Pediatrii
utworzonej w 1964 roku pracowała dr Zofia Gallas.
Cztery lata później powstała Poradnia Ortodontycz−
na w Podgórzu, gdzie zatrudnione były dr Danuta
Pytlik i dr Teresa Więcek. W Kolejowej Poradni
Ortodontycznej przyjmowała dr Cecylia Osta−
szewska, w poradni w Krowodrzy dr Czesława
Chrostek.

 1 stycznia 1974 roku kierownictwo WPS przy
ul. Kopernika 32 objął dr Zbigniew Żak i zaprosił
do współpracy dr Drożdż i dr Radwańską, które
w ekstremalnie trudnych warunkach zorganizowały
nowoczesną placówkę. Prowadzone były konsulta−
cje w placówkach terenowych, szkolenia lekarzy
oraz weryfikacje specjalizacji. Zostały też opraco−
wane programy specjalizacyjne I i II stopnia z orto−
doncji. 16 października 1976 roku WPS przeniosła
się z ul. Kopernika na ul. Batorego 3. Tu rozpoczął

Dr Janina Bergander z zespołem WPS
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się nowy etap działalności leczniczej, szkoleniowej
i naukowej WPS.

Warto, przy okazji, przypomnieć, jak wielką
wagę przywiązywano do profilaktyki oraz wczesne−
go leczenia ortodontycznego. W Krakowie powsta−
ły pierwsze filmy, które do dziś zdobywają uznanie
w świecie, dokumentujące profilaktykę i leczenie
w żłobkach i przedszkolach. Lekarze z Poradni
Ortodontycznej jeden dzień w tygodniu pracowali
w przedszkolach i żłobkach, badając dzieci i wyda−
jąc zalecenia lecznicze. Nie do przecenienia były co−
roczne spotkania trzech podsekcji ortodontycznych
PTS (Zabrze, Wrocław, Kraków), w czasie których
prof. Florentyna Łabiszewska−Jaruzelska, prof.
Adam Masztalerz i prof. Kazimierz Dominik, ich
asystenci oraz lekarze pracujący w poradniach wy−
mieniali poglądy, doświadczenia oraz prezentowali
najnowsze osiągnięcia.

 Należy wspomnieć także o X Kongresie Orto−
dontycznym, który odbył się w 1967 roku. Był to
pierwszy międzynarodowy kongres organizowany
w Polsce z inicjatywy prof. Kazimierza Dominika.
Przybyli na niego luminarze ówczesnej ortodoncji:
prof. F. Skalau (Praga), prof. R. Bjorg (Dania), prof.
P. Herren (Szwajcaria), prof. G. Maj (Włochy), prof.
W. Reichenbach (Niemcy), prof. H. Stockfisch
(Niemcy), prof. K. O Meyer (Francja), prof. W. Tul−

ley (Anglia), dr J. Krygier (USA). Pamiętać należy,
że tzw. „żelazna kurtyna” utrudniała kontakty i do−
stęp do literatury, staży i stypendiów.

Kongres ten dał asumpt do rozpoczęcia kontak−
tów i wymiany doświadczeń. Warto podkreślić, że
ówczesne środowisko lekarzy ortodontów było nie−
zwykle skonsolidowane, charakteryzowała je umie−
jętność współpracy oraz dzielenia się zdobytą wiedzą
i doświadczeniem. Klinika ortodontyczna i porad−
nie stanowiły zespół zintegrowanych placówek, któ−
rych celem była opieka nad dziećmi i młodzieżą.

Teresa Drożdż i Elżbieta Radwańska

Okrêgowa Izba Lekarska
zaprasza na kurs:

Kompetencje kierownika jednostki ochrony zdrowia stosuj¹cej
promieniowanie jonizuj¹ce do celów medycznych

Prowadz¹cy: Konsultant Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie ds. ochrony radiologicznej
– dr n. tech. Edward Araszkiewicz

Cel: Celem szkolenia jest przedstawienie kierownikom jednostek organizacyjnych aktualnych wymogów doty-
cz¹cych bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj¹cego do celów medycznych. W trakcie spotkania zostan¹
omówione zagadnienia dotycz¹ce audytów, systemów zarz¹dzania jakoœci¹ oraz warunki uzyskiwania zgody na
dzia³alnoœæ medyczn¹ z wykorzystaniem promieniowania jonizuj¹cego. Sankcje prawne.

Termin: 12 wrzeœnia 2011 godz.12.00 – 14.00
Miejsce: Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie, ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
Zapisy: tel. 12 619 17 22 – mgr Piotr Pachel

Dr Maria Stalony−Dobrzańska

Z KART HISTORII

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 2A/2011
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Patrząc z kosmosu widać na Ziemi tylko
chiński mur oraz koralowe rafy wód, stanowią-
cych 2/3 obszaru naszej planety. Rafy, usytu-
owane po obu stronach równika, przerastają
swoją architekturą – architekturę człowieka,
który z coraz większą ciekawością odkrywa
bogactwo podwodnego świata. Od 1943 roku,
kiedy to wynalazek Jacquesa Cousteau i Emilé
Gagnana umożliwił człowiekowi względnie
swobodne poruszanie się pod wodą – nastąpił
niebywały rozwój turystyki podwodnej. Pozna-
nie tego świata było treścią życia także zna-
nych z wielu filmów biologów Hansa Haasa
i Eugenie Clark. To właśnie tym badaczom,
a także Kurtowi Amslerowi – cenionemu na
świecie akwanaucie -zawdzięczamy, że szcze-
gólnie atrakcyjne obszary raf zostały uznane
za parki narodowe. Strzegą ich surowe prze-
pisy oraz uzbrojeni strażnicy. To za sprawą
Kurta Amslera powstała organizacja „SOS dla
żółwi morskich!”. Wzywa ona do bojkotu tury-
stycznego krajów, gdzie zabija się zagrożone wy-
ginięciem żółwie. Zgodnie z duchem czasu flora
i fauna podwodnego świata podlega ochronie.

Ale to nie stoi na przeszkodzie modnym
ekologicznym nurkowaniom z biologami jako
przewodnikami. Zresztą turystyka typu „safari
watching”, czyli podglądanie żyjących w głę-
binach mórz wielorybów, delfinów i rekinów
przynosi większe zyski nawet rybakom, niż wąt-
pliwa konieczność ich zabijania.

FELIETON

Każdego dnia wspomagane elektroniką
floty różnych krajów zanurzają w morzu sieci
o łącznej długości ponad 25 tys. mil – co wy-
starcza do opasania kuli ziemskiej. Sieci ze
sztucznych włókien nie dają żadnych szans
mieszkańcom mórz. Narastające zanieczyszcze-
nie wód powoduje wymieranie setek tysięcy
delfinów. Największym zagrożeniem dla pod-
wodnego życia stał się człowiek. Człowiek
„zdobywa” wybrzeża, otwarte morza, wyspy,
atole i laguny od równika po koło podbiegu-

LEKARZA DENTYSTY

37

Milczący świat

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 3A/2011



3838383838

LEKARZA DENTYSTY

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 3A/2011

38 FELIETON

nowe. Człowiek buduje miasta, porty i fabryki
w zatokach i przy ujściach rzek, gdzie ssaki
morskie miały swoje miejsca pobytu i lęgu.
Człowiek jest największym zagrożeniem.

Bo delfiny nie sprawdziły się jako żołnierze
we flotach rosyjskiej i amerykańskiej. Nie chciały
zabijać nurków, przenosić bomb i wiadomo-
ści, ani ochraniać łodzi podwodnych o napę-
dzie atomowym. Więc delfiny zostały „zdemo-
bilizowane” za brak dyscypliny i częste samo-
wolne wykonywanie rozkazów na opak.

Natomiast dobrzy ludzie utworzyli na Wy-
spach Bahama bazę UNESCO, która umożliwia
nurkowanie z delfinami na otwartym morzu
wokół koralowych raf. Dochód z takiej tury-
styki przeznaczany jest na prace badawcze oraz
naukę życia na wolności delfinów dotąd uwię-
zionych. Modne jest także kontaktowanie się
z delfinami w celu leczenia depresji oraz zabu-
rzeń emocjonalnych u dzieci. Utrzymywanie ich
w zagrodzonych zatokach morskich jest za-
pewne lepsze od więzienia w betonowych „del-
finariach”.

Jesteśmy na otwartym morzu otoczeni ra-
fami. Nad naszymi głowami 20 metrów turku-
sowej, czystej i ciepłej wody Morza Karaibskie-
go, przez którą iskrzy słońce południa. Czyste
piękno jest tutaj rzeczą zupełnie naturalną,
a nie specjalną atrakcją do oglądania po opła-
ceniu biletu wstępu. Naszym czasem zarzą-
dzają we dnie i w nocy podwodne komputery,
które zależnie od głębokości, częstotliwości
i czasu przebywania nurka pod wodą obliczają
konieczne przerwy w zanurzeniu, wyznaczają
bezpieczny termin powrotu na powierzchnię
i w końcu czas odlotu. One to głośnym opie-
kuńczym „pip” przypominają nam, że w tym
podwodnym świecie jesteśmy tylko gośćmi.

Jest to świat, który nie zna domów, ścian,
drzwi ani ulic. Mieszkamy w nim z synem już
od trzydziestu lat zauroczeni życiem tego świa-
ta i niebywałą kompozycją barw koralowych
raf. Czy jest tu miejsce na urlop dla stomatolo-
gów? Tak, ale pod warunkiem poddania się
obowiązującym tu regułom…

Tekst: Franciszek Serwatka,
Zdjęcia: Szymon Serwatka
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O „robaku zębowym”, perfumach królowej Elżbiety
i Mikołaju Koperniku jako stomatologu

Już w czasach głęboko prehistorycznych, bo
w znaleziskach szczątków zwierzęcych (dinozaurów
czy późniejszych mastodontów, niedźwiedzi jaskinio−
wych, wielbłądów) sprzed dziesiątków milionów lat,
stwierdzono próchnicę. W czaszce neandertalczyka,
liczącej sobie 40 tysięcy lat, znaleziono liczne ubytki
próchnicze, a przecież choroba ta uznana została za
cywilizacyjną.

W różnego typu badaniach paleopatologicznych,
mimo coraz bogatszego materiału wykopaliskowego,
tak naprawdę nie stwierdzono dowodów na zachowaw−
cze leczenie zębów, a jedynie na ich usuwanie, ale
i coraz częstsze ślady dbałości o jamę ustną. Celowali
w tym Hindusi, którzy już 5000 lat p.n.e. stosowali
rozwidlone gałązki do czyszczenia zębów i skrobaki
do języka. Podobnie postępowali Arabowie i starożytni
Grecy czy Rzymianie.

Z biegiem czasu sztuka medyczna rozwinęła się
na tyle, że Herodot w V w. przed naszą erą napisał
o starożytnym Egipcie, iż jest to kraj pełen lekarzy,
bo tam od każdej choroby jest inny lekarz. Są lekarze
„od chorób oczu, głowy, ciała, zębów…”. Osobny le−
karz od zębów nie dziwi, bo właśnie w Egipcie, w zna−
leziskach z XV–X tysiąclecia p.n.e. stwierdzono silne
występowanie próchnicy, kamienia nazębnego i rop−

Z KART HISTORII

nia zębodołu. Widocznie dieta Egipcjan była zbyt bo−
gata w cukier.

A wszystkiemu, tak naprawdę, wg lekarzy przez
wiele wieków, winien był „robak zębowy”. O tym skąd
się wziął wiedzieli medycy scytyjscy i mezopotam−
scy: „Kiedy Anu stworzyły niebu ziemię, błotom stwo−
rzyły robaka, to wówczas poszedł płacząc robak do
Szamasza, boga Słońca […]. Wynieś mnie i pozwól
mi mieszkać między zębami a dziąsłami. Nie chcę
mieszkać w figach i słodkich morelach. Chcę pić krew
z zębów, korzenie dziąseł chcę jeść. I stało się”. Ro−
baka można było zakląć przez trzykrotne powtórzenie
formuły: „Ponieważ to rzekłeś robaku, niech bóg Ea
uderzy cię swoją silną ręką”. Robak zębowy wspomi−
nany był w Egipcie, medycynie starych Indii i przed−
kolumbijskiej. Różne były sposoby dobierania się ro−
bakowi do skóry. Zęby okadzano, wypalano ogniem,
obmywano uryną […]. Dopiero w XVIII wieku został
zdemaskowany jako twór wyobraźni, ale co ciekawe
nawet Pierre Fauchard stwierdzając, że przyczyną cho−
rób zębów jest zakłócanie składu soków, a nie robaki
– jednak do nich wraca. Uważa, że jeśli są obecne
w jamie ustnej czy w zębach to tylko dlatego, że jaja
owadzie dostały się do zębów zaatakowanych próch−
nicą z pokarmu lub „śliny złej jakości”. Rozprawy
z robakiem trwały do niedawna, bo jeszcze w począt−
kach XIX wieku wypisywano recepty na jego wypę−
dzenie. Tego strasznego robaka niszczy się jeszcze we
współczesnej etnomedycynie, wg której „żywe zwie−
rzę pustoszy ząb od środka” i należy je przegonić róż−
nego typu miksturami, składającymi się głównie z mo−

Najstarsze przedstawienie leczenia jamy ustnej pacjenta IV w. p.n.e

Kauteryzacja bólu zęba za pomocą podgrzanej rury z brązu
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czu, kału, sproszkowanej skóry żab, węży, z dodat−
kiem pająków i skorpionów. Hipokrates np. do higie−
ny jamy ustnej zalecał proszek z popiołu głowy zają−
ca i trzech myszy.

Przez długi okres najważniejszą metodą, poza ww.
sposobami, na ból zębów było usuwanie tych „roba−
czywych”. W IV wieku p.n.e. Arystoteles w „Mecha−
nice” zalecał żelazne szczypce do wyrywania zębów
– odontagra. Dzięki nim łatwiej było wprawić ząb
w ruch niż tylko samymi palcami. Rzymianin Aulus
Celsus (I w p.n.e.) popierał użycie szczypiec do ko−
rzeni, które pozostawały po wyrwaniu zęba, a jako
dobre dla zębów zachwalał żucie ligustru, półdojrza−
łych jabłek i gruszek oraz płukanie jamy ustnej łagod−
nym octem. Ponadto nakazywał wypełnianie ubytków
ołowiem. Natomiast Galen odradzał stosowanie szczy−
piec, ponieważ ząb mógł się złamać. Zalecał wyrywa−
nie go palcami uprzednio poluzowawszy środkami
leczniczymi. W połowie XIV w. pojawił się pelikan,
a Ambroży Pare opisał jego różne rodzaje, a także
szczypce i dłubak. Podał również przepis zachowania
lekarza zaraz po zabiegu usunięcia. Dziąsło należy
ścisnąć palcami, a jamę ustną płukać rozcieńczonym
octem, co zmniejszało liczbę powikłań.

Leczenie zębów rozwija się. Włoski lekarz i pi−
sarz Giovanni d’Arcoli, profesor uniwersytetu w Pa−
dwie zaleca stosowanie złotej folii do wypełniania
ubytków w zębach. Podaje sposób leczenia: ząb re−
agujący bólem na ciepło należy najpierw wypełnić
środkami chłodzącymi i na odwrót. Jeśli zbyt nie boli
należy go wypełnić złotem. W przypadku kauteryza−
cji przeciwko bólowi zęba poleca również świder, aby
do chorego miejsca, małym świdrem wyborowanego,
kauteryzująca siła lepiej dotarła. W II połowie XVIII

w. pojawia się nowy sposób leczenia zębów przy po−
mocy magnesów. Nadworny medyk z Getyngi Frie−
drich Klarich stosuje magnesy przykładane do bolą−
cego zęba na 3−4 minuty, układając pacjenta w kie−
runku północnym. Kuracja stała się szybko modna.
Ponoć na 172 pacjentów tylko dwu nie odczuło żad−
nej poprawy. Równocześnie w Anglii chirurg i ana−
tom John Hunter szczegółowo omówił wypełnianie
zębów i metody transplantacji dając podstawy do sto−
matologii naukowej.

Ważnym wydarzeniem w leczeniu zębów staje się
moment zgłoszenia patentu na „dental engine” przez
amerykańskiego dentystę Jamesa Morrisona. Była to
maszyna do borowania zębów z pedałowym napędem
nożnym osiągająca 2000 obrotów na minutę. Aparat
ten, który zrewolucjonizował technicznie dentystykę,
pojawił się na rynku w 1872 roku. Przez 30 lat była
hitem, a potem została wyparta przez modele elektrycz−
ne. Wiertło stało się nie tylko symbolem leczenia zę−
bów, ale i budzącego strach bólu. Tenże sam Morri−
son skonstruował fotel dentystyczny, który można było
ustawiać w różnych położeniach. Wreszcie w 1915
roku amerykańska firma projektuje wiertarkę elek−
tryczną tzw. unit (jedność). W jednym urządzeniu zo−
staje połączony także dopływ i odpływ powietrza oraz
wody. Od 1917 roku produkowany jest Ritterunit,
w którym znalazło się także źródło światła i kauter.

Znaczącym momentem w rozwoju stomatologii
była publikacja w 1889 roku Amerykanina Willough−
by Millera twórcy nowoczesnej teorii próchnicy i okre−
ślenia faz procesu próchniczego, w której omówił wy−
niki swoich badań z hodowli mikroorganizmów jamy
ustnej i ich chemicznej roli w rozkładzie pożywienia
oraz oddziaływania na zęby. Jego teoria jest nadal
aktualna. Zaczyna się nowa era w stomatologii.

A co się dzieje w Polsce? Podobnie jak w całym
świecie (próchnicę potwierdzają wykopaliska w Bi−
skupinie) za choroby i ból zębów odpowiedzialne były
różne demony i inne siły nadprzyrodzone, a pośredni−
kami między nimi i człowiekiem były głównie kobie−
ty, różne czarownice, babki, wiedźmy, guślarki, wresz−
cie zielarki. To one odczyniały m.in. bóle zębów, two−
rzyły niezwykłe lekarstwa. Aptekarz Mikołaj z Kra−
kowa, znany i ceniony w Europie, działający na dwo−
rze księcia Bolesława Wstydliwego w swoich dzie−
łach głosił, że z boskiego zarządzenia w pewnych
substancjach i organizmach jest moc uzdrawiająca.
Znaleźć ją można w wodzie, błocie, gnoju, żabach,

Z KART HISTORII

Wizerunek robaka zębowego (rzeźba z kości słoniowej)
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kretach, żmijach, muchach, wszelkim robactwie, ludz−
kim łajnie, wróblim gnoju, wykładzinie starych bu−
tów, łaziebnych brudach. Odpowiednio dobrane z tego
składniki, zażywane wewnętrznie i zewnętrznie „nader
udatnie” leczyły np. niemoc płciową (paraliż w członku)
i ból zębów.

Wiek później, córka Władysława Łokietka – Elż−
bieta (królowa Węgier) sporządziła sławne do dzisiaj
w świecie perfumy tzn. rozcieńczony w roztworze al−
koholowym olejek rozmarynowy, lawendowy i ty−
miankowy, który właściwie leczył wszystkie choro−
by, a wśród nich bardzo skutecznie ból zębów. Nale−
żało to remedium podawać w winie lub w wodzie, prze−
mywać nim skronie, wdychać nozdrzami. Wytwarza
się je do dziś.

Na początku XVI wieku uznanym lekarzem od
chorób jamy ustnej stał się… Mikołaj Kopernik, któ−
ry ukończył w Padwie studia medyczne połączone
z praktyką dentystyczną. Zachowały się jego recepty
na leczenie np. szkorbutu, jakże dalekie od nakazu płu−
kania ust moczem osłów hiszpańskich. Zresztą, wła−
śnie zabiegi stomatologiczne spowodowały umiesz−
czanie na jego portretach konwalii jako symbolu sztu−
ki lekarskiej.

W tym samym czasie Zygmunt I Stary zatwier−
dził ustawę cechu cyrulickiego, która miała podnieść
poziom zawodowy tak pogardzanej przez medyków
profesji cyrulika chirurga, a znanej już w starożytnej
Babilonii, Egipcie, Indiach, Chinach (w tych ostatnich
technikę usuwania zębów ćwiczono najpierw na de−
skach z osadzonymi w nich kołkami o różnym stopniu
umocowania. Po 3 latach takich ćwiczeń chiński den−
tysta potrafił usunąć każdy ząb samymi palcami, bez
żadnych narzędzi). Usługi dentystyczne łączono z za−
biegami kosmetycznymi, stąd wiele lat później w Za−
kopanem, na Krupówkach pojawi się zabawny szyld:
„Tu wyrywa się zęby i golenie”. Sztuka wyrywania
zębów nie stała na wysokim poziomie. W 1566 roku
Mikołaj Bogacz z Krakowa skarżył się na Baltazara
Vinzama, że razem z zębem wyrwał mu pół szczęki.
Ten tłumaczył się, że jego czeladnik był obcy, a nie
jego i że mu kość wyleciała nie z rwania zęba lecz ze
złego leczenia wrzodu, który mu się potem utworzył.

W połowie XVII wieku pojawiają się w Polsce
zalecenia „chędożenia” zębów. Hieronim Olszowski
tłumaczy, by „rano wstawszy… członki przeciągnij,
głowę sczesz, ochędóż zęby, ba! i oskrob, tym nie−
zdrowie złożysz”. Mimo zdecydowanego postępu,

Z KART HISTORII

mamy jednak w dalszym ciągu do czynienia z cudow−
nymi „osiągnięciami” w dentystyce. W 1669 roku
Wojciech Tuloński, mimo rozległej wiedzy, który za−
pewne padł ofiarą jakiegoś oszusta, opisał przypadek
wyrośnięcia w szczęce złotego zęba, co wg niego nie
powinno dziwić: „bo kość w kruszec zmienić się może
bardzo niefizycznym sposobem”.

 Pod koniec XVII wieku nie było jeszcze mowy
o leczeniu zębów, a tylko o usuwaniu bólu jakimiś
mazidłami lub wyrywaniu, najwyżej z jakimś wspo−
maganiem. Maciej Danilkiewicz, wybitny na owe cza−
sy dentysta, który leczył zęby samego cara Piotra I,
uważał, że należy posmarować zęby olejem, którym
wcześniej były wysmarowane żaby łażące po drze−
wach, by wyjąć zęby bez kleszczyków. Podobny sku−
tek dawał proszek z glist ziemnych, a dodatkowo dzięki
niemu można było łatwo „robaka z zęba wydrążanego
wywabić”.

Zbliża się koniec XVIII wieku. Na horyzoncie pol−
skiej dentystyki pojawiają się postacie, omawiane
zresztą na łamach „GGL−LD”: Rafała Czerwiakow−
skiego, Mikołaja Corde, Ludwika Bierkowskiego, Ma−
cieja Brodowicza […]. Medycyna, a wraz z nią sto−
matologia, wkraczają w nową epokę. Studenci uczą
się leczenia zębów z podręczników prof. Czerwiakow−
skiego. Wprawdzie jeszcze w 1850 roku Maciej Bro−
dowicz twierdzi, że kobietom „z oczywistych powo−
dów nigdy zęby mądrości nie rosną”, ale już w 1877
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim habilituje się
z zakresu dentystyki Karol Goebel. Zaczyna się no−
woczesna i naukowa stomatologia.

Barbara Kaczkowska

Pierwszy fotel
dentystyczny odlany

z żelaza
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29 maja 2011 roku w gmachu Auditorium
Maximum UJ przy ul. Krupniczej w Krakowie
miała miejsce uroczystość absolutoryjna Wydzia−
łu Lekarskiego obu kierunków: lekarskiego (rocz−
nik 2005−2011) i lekarsko−dentystycznego (rocz−
nik 2006−2011). Tradycyjnie, absolutorium poprze−
dziła Msza Święta w Kolegiacie św. Anny w inten−
cji przyszłych adeptów medycyny i ich rodzin.

Otwarcie uroczystości swoim występem
uświetnił Krakowski Chór Akademicki Uniwer−
sytetu Jagiellońskiego. Przybyły na nie władze
uczelni w składzie: prof. Wojciech Nowak – pro−
rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Colle−
gium Medicum, prof. Beata Tobiasz−Adamczyk
– prorektor ds. dydaktyki CM UJ, prof. Tomasz
Grodzicki – dziekan Wydziału Lekarskiego UJ,
prof. Krystyna Sztefko – prodziekan ds. studenc−
kich i kształcenia na kierunku lekarskim, dr hab.
Bartłomiej Loster – prodziekan ds. studenckich
i kształcenia na kierunku lekarsko−dentystycznym
oraz prof. Tomasz Brzozowski – prodziekan ds.
badań naukowych.

Program uroczystości zainaugurowali przed−
stawiciele kierunku lekarskiego (Anna Włudar−
czyk, Katarzyna Wawrzycka) oraz lekarsko−den−

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Absolutorium 2011
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tystycznego (Michał Szewczyk), którzy przedstawili prezenta−
cję pt. „Czy z 19−latka spełniającego określone wymagania można
w 5/6 lat zrobić lekarza? – badanie poczwórnie ślepą próbą
z randomizacją”, w której to w humorystyczny sposób przedsta−
wili wyniki swoich „dociekań”. Prezentacja spotkała się z gorą−
cym przyjęciem zgromadzonych, po czym nastąpiły podzięko−
wania dla rodziców, dla władz uczelni, dla administracji CM UJ
oraz absolwentów za wzajemne wsparcie i pomoc.

Następnie miały miejsce przemówienia gratulacyjne pana
prorektora Wojciecha Nowaka, pana dziekana Tomasza Grodzic−
kiego oraz prodziekana Bartłomieja Lostera, po czym wręczono

nagrody przyznawane przez: Wy−
działową Radę Samorządu Studen−
tów, Studenckie Towarzystwo Na−
ukowe UJ, Międzynarodowe Sto−
warzyszenie Studentów Medycy−
ny IFMSA−Poland oraz Uczelnia−
ny Akademicki Związek Sportowy
CM UJ. Wśród nagrodzonych kie−
runek lekarsko−dentystyczny dziel−
nie reprezentowali: Monika Brzóz−
ka, Agnieszka Buczyńska, Barba−
ra Karwan, Barbara Ryba oraz Mi−
chał Szewczyk. Całość uświetnił cie−
kawy wykład prof. Jerzego Vetula−
niego „Neurobiologia empatii”.

Na koniec absolwenci uroczy−
ście złożyli Przysięgę Hipokrate−
sa, po której dokonano wręczenia
kart absolutoryjnych. Uroczystość
zamknął występ Krakowskiego
Chóru Akademickiego UJ śpiewa−
jąc „Gaudeamus Igitur”.

Michał Szewczyk
– absolwent  2006−2011

fot. SFC Halik
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Jak napisa³ William Szekspir: „S¹ rzeczy na niebie i na ziemi, o któ-
rych siê filozofom nie œni³o”. Takie te¿ mamy odczucia ogl¹daj¹c niesa-
mowite podwodne zdjêcia koralowców z Morza Czerwonego autorstwa
pana Szymona Serwatki, syna naszego felietonisty, doktora Franciszka,
czy te¿ zdjêcia malowniczych wodospadów Iguazu oraz folklor Ameryki
Po³udniowej autorstwa pani docent Jolanty Pytko-Poloñczyk, zwyciê¿-
czyni tej edycji Fotokonkursu.

A swoj¹ drog¹, gdzie te¿ nasi stomatolodzy nie wêdruj¹? Spodziewa-
my siê dalszego nap³ywu niespodzianek z wakacji.

Przy okazji dziêkujemy natomiast za wszystkie nades³ane prace,
w szczególnoœci pani Magdalenie Rup za oryginaln¹ seriê polskich krajo-
brazów oraz panu doktorowi Sebastianowi Ciesielce za wyj¹tkowe mor-
skie i kwiatowe ujêcia.

Tradycyjnie przypominamy, ¿e konkurs jest wci¹¿ otwarty dla leka-
rzy stomatologów, lekarzy medycyny oraz dla ich rodzin. Zwyciêzca otrzy-
muje nagrodê finansow¹ w wysokoœci 100 z³. Prace w formacie JPG, bez
obróbki, w rozdzielczoœci 300 dpi prosimy przesy³aæ na adres:

redakcja@oilkrakow.org.pl
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Komunikat Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
w sprawie stosowania urz¹dzeñ radiologicznych w dzia³alnoœci medycznej

Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina, ¿e zgod-
nie z rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011
r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowa-
nia jonizuj¹cego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej
(Dz.U. Nr 51 z 2011 r. poz. 265) niedopuszczalne jest stoso-niedopuszczalne jest stoso-niedopuszczalne jest stoso-niedopuszczalne jest stoso-niedopuszczalne jest stoso-
wanie urz¹dzeñ radiologicznych i urz¹dzeñ pomocni-wanie urz¹dzeñ radiologicznych i urz¹dzeñ pomocni-wanie urz¹dzeñ radiologicznych i urz¹dzeñ pomocni-wanie urz¹dzeñ radiologicznych i urz¹dzeñ pomocni-wanie urz¹dzeñ radiologicznych i urz¹dzeñ pomocni-
czych gdy:czych gdy:czych gdy:czych gdy:czych gdy:

– uzyskane wyniki testów eksploatacyjnych przekraczaj¹
wartoœci graniczne,

– testy eksploatacyjne nie s¹ wykonywane z czêstoœci¹ okre-
œlon¹ w za³¹czniku nr 6 do ww. rozporz¹dzenia MZ.

W rentgenodiagnostyce, radiologii zabiegowej i medycynie
nuklearnej testy eksploatacyjne dziel¹ siê na testy:

– podstawowe (wykonywane przez pracowników jednostki
ochrony zdrowia upowa¿nionych do obs³ugi urz¹dzeñ radiolo-
gicznych),

– specjalistyczne (wykonywane przez podmioty posiadaj¹-
ce akredytacjê, fizyków medycznych posiadaj¹cych certyfikat Kra-
jowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia)
oraz do dnia 31 grudnia 2011 r. nie posiadaj¹ce akredytacji
laboratoria Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz podmioty upo-
wa¿nione przez pañstwowego wojewódzkiego inspektora sani-
tarnego.

dr n. tech. Edward Araszkiewicz
Konsultant OIL w Krakowie ds. ochrony radiologicznej

FOTOKONKURS

XXIII edycja
Fotokonkursu

rozstrzygniêta!
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„Przyjaciele są wspaniałą wymówką,
aby rzucić wszystko i biec im na spotkanie”

Charlotte Gray

Medyczna
gwiazda sportu
Dr Alicja Leœ, lekarz stomatolog
z Chrzanowa, po raz kolejny udo-
wodni³a, ¿e nie ma sobie równych
w narciarskich dyscyplinach spor-
towych. Podczas VI Zimowych
Igrzysk Lekarskich w Zakopanem

odbytych w marcu 2011 zdoby³a pierwsze miejsce w slalomie
gigancie i zjeŸdzie.     Przypomnijmy, ¿e rok temu zosta³a mistrzy-
ni¹ narciarstwa alpejskiego w slalomie specjalnym, slalomie
gigancie i zjeŸdzie na V Zimowych Igrzyskach Lekarskich w Za-
kopanem, a z marcowych Mistrzostw Œwiata Lekarzy w Lechu
(Austria) przywioz³a srebrny medal w slalomie specjalnym
w kategorii wiekowej do 35 roku ¿ycia i br¹zowy w slalomie
gigancie, co dodatkowo przynios³o jej tytu³ br¹zowej medalistki
wœród wszystkich uczestniczek mistrzostw.

Nic wiêc dziwnego, ¿e krakowska OIL podkreœli³a talent
m³odej pani doktor i wyró¿ni³a j¹ pami¹tkowym pucharem dla

najlepszych lekarzy sportowców z Ma³opolski. Jego uroczystego
wrêczenia dokona³ dr Jacek Têtnowski, przewodnicz¹cy Komisji
Kultury, Sportu i Rekreacji podczas XXVIII Okrêgowego Zjazdu
Lekarzy w Niepo³omicach.

Zapytana o to, sk¹d wziê³a siê jej pasja, pani doktor odpo-
wiada, ¿e interesowa³a siê sportem „od zawsze”, lecz dopiero
na czwartym roku studiów rozpoczê³a intensywne treningi nar-
ciarskie. Stomatologiê natomiast wybra³a pod wp³ywem mamy,
od lat z powodzeniem pracuj¹cej jako stomatolog ortodonta.

Doktor Alicja ukoñczy³a Œl¹ski Uniwersytet Medyczny, po-
siadaj¹cy swój oddzia³ stomatologiczny w Zabrzu. Dziœ jest sto-
matologiem ogólnym w Przychodni Zak³adu Lotnictwa Ambula-
toryjnego w Chrzanowie. W przysz³oœci planuje zrobiæ specjalizacjê
z periodontologii. Twierdzi, ¿e treningi nie przeszkadzaj¹ jej w pracy
ani w nauce, a dodaj¹ jedynie energii w codziennym leczeniu pa-
cjentów. A sportowe marzenia? Tych pani Doktor na razie nie chce
zdradzaæ, by nie zapeszaæ. Za to zapewni³a nas, ¿e bêdzie konty-
nuowaæ treningi i wystartuje w kolejnych mistrzostwach za rok.

¯yczymy sukcesów!
(jod)

Niektórzy z nas czekali na ten dzień ponad 30 lat...
W dniach 10−12 czerwca b.r. w Rytrze k. No−

wego Sącza odbyło się spotkanie „po latach”. Przy−
byłych uczestników witał wspaniały mikroklimat,
rześkie, górskie powietrze oraz niezwykła atmosfe−
ra i gwar rozmów, które rozbrzmiewały w miejscu
zjazdu – hotelu „Perła Południa”.

Spotkanie zainaugurowane zostało elegancką
kolacją koleżeńską, rozpoczętą nieco nostalgicznie
– od uczczenia minutą ciszy nieobecnych już wśród
nas koleżanek i kolegów. Ale potem, przy dźwię−
kach zespołu „Dwa + Jedna” ze Słowacji, zaczęła
się zabawa trwająca do białego rana.

Kolejny dzień upłynął na niekończących się roz−
mowach, wspomnieniach dawnych czasów oraz opo−

wiadaniu kawałów z lat młodości. Wieczorem od−
była się kolacja w urokliwej góralskiej „Chacie
u Stacha”, po której rozpoczęła się kolejna nocna
dyskoteka.

Weekend w Rytrze miał dla nas wszystkich ab−
solwentów szczególny wymiar. Część kolegów
i koleżanek przyjechała nawet zza granicy (ze Sta−
nów Zjednoczonych i Niemiec). Były łzy radości,
ale także momentami – wzruszenia. I choć pogoda
nie dopisała, wszyscy opuszczaliśmy „Perłę Połu−
dnia” w doskonałych nastrojach, mając nadzieję, że
na tym jednym spotkaniu się nie skończy.

(jpp)
Fot.: M. Lebiecki

Przywołać wspomnienia
czyli

spotkanie absolwentów roczników:
1981, 1980 i 1979

SPORT

SPOTKANIA
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Zatrudniê
m³odego ambitnego lekarza/lekarkê dentystê
z mo¿liwoœci¹ rozwoju pod okiem specjalistów

w prywatnej Klinice Stomatologicznej
w Nowym S¹czu

tel. 18 441 14 14 lub 691 175 233

Prywatna Klinika Stomatologiczna
w Krakowie

zatrudni lekarza stomatologa,
doœwiadczenie mile widziane.

Tel. 504 093 415, 12 412 88 11

Wynajmê
 dobrze prosperuj¹cy gabinet stomatologiczny
w centrum Nowego Targu (3 razy w tygodniu).

tel. 18 266 22 17, kom. 601 49 42 45

IX Sympozjum Lekarzy Dentystów
Wojskowej Izby Lekarskiej

9-11 wrzeœnia 2011 roku
w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Alma 2

w Gdañsku
Informacje i zapisy: tel. 601 66 89 41,

e-mail: den-medica@den-medica.com.pl,
www.den-medica.com.pl/szkolenia

Zapraszamy równie¿ lekarzy dentystów spoza Izby.

Zatrudniê stomatologa
NZOZ „Sanacja” w Szczawnicy

Gabinet posiada 2 stanowiska pracy, zatrudnione s¹
2 asystentki. Do dyspozycji  lekarza tak¿e mieszkanie
oraz prywatny, wyposa¿ony gabinet w miejscowoœci

Ochotnica Dolna (odleg³oœæ 20 km).
Warunki do uzgodnienia.

tel. 602 110 595; e-mail: barbarakalata66@tlen.pl

Gabinet stomatologiczny na godziny
wynajmê

Gabinety funkcjonuj¹ od 10 lat w Krakowie
na ul. Masarskiej (na ty³ach Galerii Kazimierz)

w zespole Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich
i Stomatologicznych. W bliskiej perspektywie
mo¿liwoœæ wynajêcia dalszych 2 gabinetów

stomatologicznych na uzgodnionych warunkach.
Kontakt: tel. 604 273 197 lub 601 565 448

Nawi¹¿ê wspó³pracê z ortodont¹,
Szczyrzyc, tel. 535 419 555

Chêtnie u¿yczê
gabinet stomatologiczny w Krakowie specjaliœcie

ortodoncji w zamian za naukê
umiejêtnoœci klinicznych w zakresie ortodoncji.

tel. 601 888 471

Wynajmê budynek
o pow. 84m2 + poddaszew centrum os. Tonie,
ul. Lnianaj 8 d. Budynek do przystosowania

np. pod gabinety lekarskie itp. Czynsz 2000 z³.
tel. 509 690 100 

Wynajmê gabinet lekarski
zarówno ogólny jak i stomatologiczny o pow. 60 m2.

2 pomieszczenia z poczekalni¹ i sanitariatami,
w Krakowie, ul. Zyblikiewicza 8. W tym miejscu
prowadzona jest dzia³alnoœæ medyczna od 5 lat.

tel. 501 366 330

Konkurs fotograficzny
„Mazury cud natury!”

Zaprasza Warmiñsko-Mazurska Izba Lekarska
Szczegó³y: www.wmil.olsztyn.pl

Prywatna Klinika zatrudni
lekarza stomatologa

Tel. 606 384 527

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 3A/2011
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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)

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

Dy¿ury cz³onków ORL

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)

OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA
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Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty – suplement Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

ul. Krupnicza 11a, 31–123 Kraków; tel. 12 619 17 27; fax: 12 422 57 55;
e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl

Redaguje kolegium w składzie: redaktor naczelny – Robert Stępień; sekretarz redakcji – Stefan Ciepły;
członkowie: Grzegorz Herbut, Barbara Kaczkowska, Tomasz Kaczmarzyk, Dariusz Kościelniak,

Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Katarzyna Siembab, Joanna Depa, Krzysztof Zgłobicki (grafika)
Sekretariat KS ORL: Krystyna Trela • e-mail: k.trela@hipokrates.org

Przygotowanie do druku: GlobicRC • tel. 602 229 655 • e-mail: globic@gmail.com

Uwaga: zmiana godzin urzêdowania
Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie: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

Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:
mgr Ewa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owska tel. 619 17 19
wtorek godz. 1400 do 1500

czwartek godz. 1400 do 1500

mgr Agnieszka Nawara-DubielAgnieszka Nawara-DubielAgnieszka Nawara-DubielAgnieszka Nawara-DubielAgnieszka Nawara-Dubiel
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1500 do 1700

œroda godz. 1300 do 1700

mgr Tomasz PêcherzTomasz PêcherzTomasz PêcherzTomasz PêcherzTomasz Pêcherz
(dla lek.stom.)
wtorek godz. 1200 do 1500

czwartek godz. 1300 do 1600

ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków
Recepcja:Recepcja:Recepcja:Recepcja:Recepcja: 12 619 17 0012 619 17 0012 619 17 0012 619 17 0012 619 17 00

12 619 17 2012 619 17 2012 619 17 2012 619 17 2012 619 17 20
fax:fax:fax:fax:fax: 12 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 55
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
www.oilkrakow.org.pl; www.oilkrakstom.pl

Numery wewnêtrzne:Numery wewnêtrzne:Numery wewnêtrzne:Numery wewnêtrzne: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
KomisjeKomisjeKomisjeKomisjeKomisje:
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

tel. 619 17 24

Delegatury OIL

w Kroœniew Kroœniew Kroœniew Kroœniew 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 S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym 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 Przemyœluw Przemyœluw Przemyœluw Przemyœluw 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

OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA
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