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Na okładce:
Z Jerozolimy,
fot. Andrzej Fugiel

Nieuchronne wysycenie

W NUMERZE M.IN.

Trzecie miejsce, za japonistyką i anglistyką, zajęła stomato-
logia wśród najpopularniejszych kierunków studiów w 2011
roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. O jedno miejsce ubiegało
się 18,7 kandydatów. Na drażliwy temat, że mamy najwięcej
stomatologów w Europie na tysiąc mieszkańców, nikt się nie
chce wypowiadać. Ostatni robił to publicznie Andrzej Janusz
Fortuna, którego imienia Nagrodę będziemy w październiku –
tradycyjnie w Rytrze (21-23 X) – wręczać Profesorowi Zbignie-
wowi Jańczukowi z Pomorskiej Akademii Medycznej. Jak pa-
miętam, w 2007 roku – pisał Andrzej – jeden dentysta przypa-
dał na 570 mieszkańców. Następna była bodaj Słowacja, coś
1400 mieszkańców na 1 stomatologa, natomiast średnia euro-
pejska kształtowała się koło 2300 osób na dentystę. No, ale
limitów naboru nikt u nas nie zweryfikuje, bo trzeba by wstrzą-
snąć uczelniami, których racją bytu jest ilość kształconych.

Zresztą popatrzcie Państwo na nasze ulice, a ściślej na zdo-
biące je szyldy. Nie ma wątpliwości, że na drugim miejscu po
bankach są usługi stomatologiczne. A równocześnie WHO nam
wytyka ogromne zaniedbania w zdrowiu jamy ustnej dzieci
i młodzieży. A NFZ zamyka gabinety szkolne. I bądź tu mądry
człowieku.

Tymczasem sekretariat NIL nadesłał nam do konsultacji pro-
jekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązko-
wego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej podmiotu
wykonującego działalność leczniczą. Projekt porządkuje dotych-
czasowe rozporządzenia z 2007 i 2010 roku oraz wprowadza
podwyższenie aktualnie obowiązujących wysokości minimalnych
sum gwarancyjnych. Jakkolwiek by to nie było dolegliwe w osta-
tecznym wymiarze jest zarówno dla lekarza jak i pacjenta ko-
rzystne.

Tyle że ów „ostateczny wymiar” ma rozmaite aspekty zwłasz-
cza w odniesieniu do lekarzy. Jak zwykle bowiem wrzuca się
ich do jednego kosza i jeśli odszkodowanie rzędu kilkuset tysię-
cy złotych, którego żąda pacjent od ortopedy czy onkologa może
w niektórych wypadkach mieć racjonalne uzasadnienie, o tyle
trudno sobie wyobrazić szkodę podobnej wartości wyrządzoną
pacjentowi stomatologicznemu. A nawet w samej stomatolo-
gii, jedni parają się implantologią i protetyką, gdzie mogą się
wydarzyć kosztowne błędy medyczne, a drudzy poprzestają na
stomatologii ogólnej i w ogóle nie wkraczają na „pole mino-

• Spory wokó³ bud¿etu NFZ na
stomatologiê w 2012 roku

• Przedwyborcza rozmowa
z Wojewod¹ Stanis³awem Kraci-
kiem o Krupniczej, Batorego
i szkolnych gabinetach

• „Z uniwersytetu do szko³y”,
czyli regres w modelu kszta³ce-
nia stomatologów postrzega
prof. Jan Zapa³a

• Prof. Zbigniew Jañczuk od-
znaczony Nagrod¹ im. Andrze-
ja Janusza Fortuny (sylwetka)

• 60 lat Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego – relacja
doc. Jolanty Pytko-Poloñczyk

• Felietony: „Na co zas³uguje
stomatologia?” – pióra Andrze-
ja Cis³y i „Droga œlimaków”
Franciszka Serwatki

• „Moja historia”, czyli mono-
log optymistyczny z ¿ycia doktor
Ewy Zawiliñskiej-Olech

• „Kleszcze z³owieszcze” kreœli
w ujêciu historycznym Barbara
Kaczkowska

• „B³¹dziæ, bywa rzecz¹ nie-
ludzk¹” – pisze p. Rzecznik
Anna Kot
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Kalendarium stomatologiczne
paŸdziernik – listopad 2011
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Lek. dent. Robert Stępień
wiceprezes ORL w Krakowie

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

7-8 paŸdziernika – Bia³owie¿a
Jesienne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

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

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

21-23 paŸdziernika – Warszawa
Dni Implantologii

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

28-29 paŸdziernika – Kraków
VII Sympozjum Œrodkowoeuropejskiej Akademii
Implantologii (CEiA)

5-6 listopada – Warszawa
VIII Kurs Warszawski „Endodoncja – Periodontologia
– Protetyka – Implantologia”

9-12 listopada – Kraków
Leczenie Ortodontyczne Aparatami Sta³ymi, cz. 1
(kurs doskonal¹cy, Katedra Ortodoncji CM UJ)

24-26 listopada – Praga
9th International Orthodontic Symposium
(IOS Prague)

we”. Tymczasem stawki ubezpieczeniowe szyb-
ko rosną, wszyscy to odczuwamy, a o ich zróż-
nicowaniu ze strony towarzystw asekuracyjnych
nie słychać.

Rosną nie tylko stawki ubezpieczeniowe.
Niedawno Sanepid, wspierany nowymi rozpo-
rządzeniami MZ, przystąpił do zmasowanych
kontroli aparatów rentgenowskich. Zaostrzo-
no też przepisy dotyczące sterylizacji narzędzi,
wprowadzono obowiązek szkoleń związany
z promieniowaniem jonizującym, podwyższo-
no ceny mediów i czynszów, narzucono sze-
reg norm budowlanych gabinetom, nie mają-
cych związku z rzeczywistym bezpieczeństwem
sanitarnym świadczeń – a wymieniam to
wszystko, by uzmysłowić Państwu (nie tylko
moim czytelnikom, ale i państwu polskiemu),

że koszty usług stomatologicznych rosną nie-
pomiernie i sądzę, że zbliżamy się już do mo-
mentu, w którym ilość pacjentów zacznie wy-
raźnie spadać (mówiąc językiem NFZ – świad-
czeniobiorców nie będzie już stać na komplek-
sowe leczenie), a stan zdrowia jamy ustnej za-
równo populacji dzieci i młodzieży, jak doro-
słych zacznie się pogarszać. Relatywne zmniej-
szanie kontraktów NFZ na stomatologię, w po-
równaniu z ubiegłymi laty, ten proces pogłębi
i przyspieszy.

I momentami mam wrażenie, że o to cho-
dzi. Chyba, że ktoś mnie przekona, że jestem
w błędzie?
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„Ma³opolski OW poddaje wnikliwej analizie i oce-
nie rodzaj leczenia stomatologicznego, tak jak wszyst-
kich pozosta³ych rodzajów. Ostateczny podzia³ kwot
w planie jest uzale¿niony od wielu zmiennych, niektóre
z nich wskazano powy¿ej.

Odnosz¹c siê do wskaŸników obrazuj¹cych zabez-
pieczenie œwiadczeñ stomatologicznych wskazaæ nale¿y,
¿e zmniejszenie kwoty œrodków finansowych na œwiad-
czenia medyczne (w roku 2011 – dop. red.) by³o zwi¹-
zane z ogóln¹ trudn¹ sytuacj¹ finansow¹ Narodowego
Funduszu Zdrowia w roku 2010. W zwi¹zku z tym wszyst-
kie rodzaje œwiadczeñ odczu³y spadek finansowania.
Leczenie stomatologiczne równie¿ musia³o mieæ dosto-
sowane finansowanie do mo¿liwoœci finansowych Fun-
duszu i tu najwiêkszy spadek finansowania tego zakre-
su zanotowa³ Œl¹ski OW (spadek ponad 20%).

Innym wskaŸnikiem daj¹cym mo¿liwoœæ porówna-
nia finansowania œwiadczeñ stomatologicznych przez
Narodowy Fundusz Zdrowia jest wskaŸnik kwoty przy-
padaj¹cej na jednego pacjenta w danym oddziale woje-
wódzkim. I tak w roku 2010 œrednia kwota ogólnopol-
ska na 1 pacjenta wynosi³a 46,88 z³, w Ma³opolskim OW
wskaŸnik ten by³ wy¿szy od œredniej krajowej o 11%
i wynosi³ 52,04 z³.

Odpowiednio w roku 2011 œrednia kwota ogólno-
polska na 1 pacjenta wynosi 48,13 z³. W Ma³opolskim
OW, w roku 2011, œrednia kwota na 1 pacjenta w lecze-
niu stomatologicznym wynosi 52,95 z³, co stanowi,

¿e wskaŸnik ten jest wy¿szy od œredniej ogólnopolskiej
o 10,0 %. Kwota planowana na œwiadczenia stomatolo-
giczne w roku 2012 umo¿liwi kolejny wzrost wskaŸnika
kwoty na 1 pacjenta do poziomu 55,77 z³.

Przywo³ane dane potwierdzaj¹, ¿e leczenie stoma-
tologiczne w Ma³opolskim OW jest finansowane w stop-
niu klasyfikuj¹cym Ma³opolskê powy¿ej œredniej ogól-
nopolskiej, a zwa¿ywszy na ogólny kontekst zagadnie-
nia planu finansowego, w obecnych warunkach kwota
zaplanowana na leczenie stomatologiczne jest naj-
wiêksz¹ mo¿liw¹ kwot¹ do zagwarantowania przez
MOW NFZ.

Monika Jezierska−Kazberuk
Z−ca dyrektora ds. Medycznych MOW NFZ

Być może, niezbyt ściśle użyłem określenia
„Nic”, pisząc o planowanych nakładach na sto−
matologię, precyzyjniej byłoby napisać „Naj−
mniej dostanie stomatologia…” W istocie spra−
wy, nakłady na stomatologię nie sięgają poziomu
roku 2008, można więc uznawać, że w praktyce
stomatologia nie dostała „Nic” (więcej).

W tej sprawie, niezależnie od naszej gazety,
kierownictwo ORL (prezes i wiceprezes) wysto−
sowało list do p. Jacka Paszkiewicza, prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia. Argumenty
w nim zawarte wyczerpująco prezentują sytuację
nakładów na stomatologię w ostatnich latach,

Spory wokół budżetu NFZ na 2012 rok

W ostatnim ogólnolekarskim wydaniu „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”
z lipca/sierpnia 2011 (nr 4/123), w „Aktualnościach” na stronie 3 znalazła się
informacja pt. „Wzrost budżetu NFZ w 2012 roku”, a w niej – po wymienieniu
korzystnych wskaźników, zdanie: „Nic nie dostanie stomatologia, co oznacza
utrzymanie jej na poziomie 2008 roku, z pominięciem w dodatku wszelkich pro−
cesów inflacyjnych, wzrostu cen mediów itp.”

Wywołało ono stanowczy protest Małopolskiego Oddziału NFZ, którego sta−
nowisko zamieszczamy w całości poniżej:

NFZ
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postulując niezbędną korektę planu na 2012 rok.
List ten drukujemy również w całości:

Szanowny Pan Jacek PaszkiewiczSzanowny Pan Jacek PaszkiewiczSzanowny Pan Jacek PaszkiewiczSzanowny Pan Jacek PaszkiewiczSzanowny Pan Jacek Paszkiewicz
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Szanowny Panie Prezesie,Szanowny Panie Prezesie,Szanowny Panie Prezesie,Szanowny Panie Prezesie,Szanowny Panie Prezesie,

W zwi¹zku z pracami nad planem finansowym Na-
rodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012 oraz infor-
macjami przedstawionymi na posiedzeniu Rady MOW
NFZ w Krakowie w dniu 8 lipca 2011 r., zawieraj¹cymi
za³o¿enia do tego planu opracowane w Ma³opolskim
Oddziale Wojewódzkim NFZ w Krakowie, Okrêgowa Izba
Lekarska w Krakowie stanowczo protestuje przeciwko
kolejnemu przypadkowi niesprawiedliwego traktowa-
nia lecznictwa stomatologicznego i ograniczania nak³a-
dów na te œwiadczenia w 2012 roku.

Propozycje przedstawione na ww. posiedzeniu Rady
MOW NFZ w Krakowie stanowi¹, kolejny ju¿ raz, przy-
k³ad dyskryminuj¹cego traktowania tej dziedziny me-
dycyny i tego zakresu opieki zdrowotnej. Propozycje te
budz¹ tym wiêkszy sprzeciw, je¿eli zwa¿yæ, ¿e wielokrot-
nie w publicznych wyst¹pieniach przedstawicieli MOW
NFZ oraz na posiedzeniach tej samej Rady Oddzia³u
pada³y deklaracje o koniecznoœci zwiêkszenia nak³adów
na lecznictwo stomatologiczne, a w pierwszej kolejnoœci
przynajmniej ich przywrócenia do poziomu z roku 2009.

Sprzeciw wobec takiego traktowania lecznictwa sto-
matologicznego jest tym silniejszy i bardziej zasadny,
je¿eli wzi¹æ pod uwagê fakt, ¿e:

1) w 2009 r., kiedy obni¿ano nak³ady na rok 2010,
to w³aœnie lecznictwo stomatologiczne dotknê³y najwiêk-
sze procentowe ciêcia œrodków (zmniejszenie nak³adów
w stosunku do roku 2009 o 11,5%),

2) kiedy na rok 2012 planowany jest ³¹czny wzrost
nak³adów na œwiadczenia zdrowotne o ponad 9% w sto-
sunku do roku 2011 to lecznictwo stomatologiczne zno-
wu znajduje siê na szarym koñcu, z planowanym wzro-
stem w wysokoœci zaledwie 5,7%.

Wszystko to sprawia, ¿e zmiany w zakresie finanso-
wania lecznictwa stomatologicznego w Ma³opolsce na

przestrzeni ostatnich 4 lat pozostaj¹ w ca³kowitej dys-
proporcji w stosunku do zmniejszenia lub zwiêkszenia
nak³adów w innych rodzajach œwiadczeñ.

Przypominamy, ¿e w pierwszej wersji projektu
finansowego na rok 2010, zmniejszenie wielkoœci œrod-
ków finansowych, zaplanowanych na leczenie stomato-
logiczne w województwie ma³opolskim w roku 2010, siê-
ga³o 11.5% (21 961 000 z³) w stosunku do œrodków prze-
widzianych na ten cel na rok 2009. Wed³ug tej wersji
planu, udzia³ nak³adów na lecznictwo stomatologiczne
w Ma³opolsce w ogólnej kwocie nak³adów na wszystkie
œwiadczenia zdrowotne w województwie ulega³by obni-
¿eniu z ok. 4,4% w roku 2009, do 3,8% w roku 2010.

Tymczasem w projekcie planu finansowego Ma³o-
polskiego Oddzia³u Wojewódzkiego NFZ w Krakowie na
rok 2012 zak³adany jest ogólny wzrost nak³adów na fi-
nansowanie œwiadczeñ opieki zdrowotnej w ca³ej Ma³o-
polsce w wysokoœci 430 232 000 z³, co stanowi wzrost
tych nak³adów o 9,18% w stosunku do nak³adów z roku
2011.

W poszczególnych g³ównych zakresach œwiadczeñ,
ujêtych w planie finansowym, dysproporcje w zwiêksza-
niu nak³adów w stosunku do zak³adanego wzrostu na
lecznictwo stomatologiczne s¹ jeszcze wiêksze i wynosz¹
(dla stomatologii jest to 5,7%):

1) dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej –
wzrost o 27,52%,

2) dla lecznictwa szpitalnego – wzrost o 11,07%,
3) dla programów terapeutycznych (porównywalna

wielkoœæ nak³adów jak na lecznictwo stomatologiczne)
– wzrost o 12,28%,

4) dla opieki psychiatrycznej i leczenia uzale¿nieñ
– wzrost o 14,62%,

5) dla rehabilitacji – wzrost o 14,26%.
Jak widaæ procentowy wzrost nak³adów w tych za-

kresach jest wy¿szy od wzrostu nak³adów na stomatolo-
giê od 100% do ponad 480%.

W naszej opinii taka decyzja MOW NFZ w Krako-
wie, o tak znacz¹cych dysproporcjach pomiêdzy ww. za-
kresami, wobec wielokrotnych wczeœniejszych obietnic

NFZ
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Wiceprezes
Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie
Lek. dent. Robert Stêpieñ

Prezes
Okrêgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie
Dr hab. n. med. Andrzej Matyja

To już po raz czwarty z rzędu powracamy do
tematu, który się nazywa likwidacja szkolnych ga−
binetów stomatologicznych w Krakowie. Decy−
zja o pominięciu kontraktami na 2011 rok przez
Małopolski Oddział NFZ wszystkich 67 gabine−
tów szkolnych wciąż obowiązuje!!! To jedyny
taki region w Polsce! Przepraszamy przy oka−
zji za pomyłkę w poprzednim wydaniu „GGL”
dotyczącą województwa lubelskiego, tam jedy−
nie ilość gabinetów szkolnych ograniczono
(z 68 do 55).

Natomiast nasza sytuacja redakcyjna popra−
wiła się o tyle, że znacząco wzrosła ilość osób
i instytucji, których interwencje zlekceważono.
Oto, obok wymienionych już uprzednio:

– Prezydenta Miasta Krakowa (pisma do
Ministra Zdrowia z 19 stycznia 2011 oraz z dnia
1 kwietnia 2011)

– Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Mia−
sta Krakowa (pismo do MOW NFZ z dnia 14
marca 2011)

– Sejmiku Woj. Małopolskiego (Stanowisko
z19 stycznia 2011),

– Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
(Oświadczenie z 26 stycznia 2011),

doszły znaczące konstytucyjnie instytucje pań−
stwowe oraz osoby pełniące funkcje z wyboru
w polskim parlamencie, a mianowicie:

– Sejmowa Komisja Zdrowia, która na po−
siedzeniu w dniu 11 maja br. zajmowała się pro−
blematyką systemu opieki stomatologicznej i po−
ruszyła m in. temat gabinetów szkolnych

– Senator Paweł Klimowicz („Oświadcze−
nie” złożone na ręce Marszałka Senatu z dnia
26 maja)

– Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak
(patrz pismo do Ministra Zdrowia z dnia 22 czerw−
ca 2011 roku)

– Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz
(adresat pisma Minister Zdrowia z dnia 16 czerw−
ca 2011 – jako instytucja legitymizująca „Oświad−
czenie” senatora P. Klimowicza)

Osób i instytucji o pomniejszym znaczeniu nie
wymieniam, wspomnę jedynie jeszcze o zbieżno−
ści naszego stanowiska dotyczącego gabinetów
szkolnych z dyrektywami WHO na temat opieki
medycznej nad młodzieżą szkolną, ale przecież
naszemu resortowi zdrowia żadne WHO nie bę−
dzie wskazywać, co ma robić!!!

zwiêkszenia nak³adów na leczenie stomatologiczne, jest
ca³kowicie niezrozumia³a i w ¿aden sposób nie da siê
jej ani wyt³umaczyæ, ani uzasadniæ. Nie rozumiemy,
co decyduje o tym, ¿e przy generalnym wzroœcie nak³a-
dów o 9,1%, lecznictwo stomatologiczne dalej trakto-
wane jest po macoszemu. Zw³aszcza, ¿e wzrost nak³a-
dów na lecznictwo stomatologiczne o 5% to zaledwie
kwota 8,3 mln z³, wobec 430 mln z³ ogólnego wzrostu
nak³adów, czy chocia¿by 93 mln z³ wzrostu nak³adów
na ambulatoryjn¹ opiekê specjalistyczn¹.

Dlatego te¿ protestuj¹c przeciw tym planom, które
kolejny raz marginalizuj¹ lecznictwo stomatologiczne
w Ma³opolsce oraz wy³¹cznie potêguj¹ ju¿ wystêpuj¹ce
problemy i ograniczenia w dostêpie do tych œwiadczeñ,

zwracamy siê do Pana Prezesa z proœb¹ o interwencjê
i zmianê tej niesprawiedliwej i szkodliwej decyzji.
Zdajemy sobie sprawê z finansowych ograniczeñ Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, ale wówczas, gdy nale¿y
oszczêdzaæ, niech sprawiedliwie oszczêdzaj¹ wszyscy,
a gdy s¹ mo¿liwoœci zwiêkszenia nak³adów to niech te
nak³ady sprawiedliwie i odpowiednio s¹ zwiêkszane we
wszystkich koniecznych zakresach. W przeciwnym razie
decyzjê MOW NFZ w Krakowie trzeba bêdzie uznaæ za
decyzjê ca³kowicie pozamerytoryczn¹.

Z powa¿aniem

NFZ

Głową o ścianę
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Niemniej warto dostrzec, że znaleźliśmy się
jako Redakcja w bardzo zacnym towarzystwie
zlekceważonych.

* * *
Pytania do Ministerstwa Zdrowia i władz

NFZ, w ślad za Prezydentem Krakowa i jego służ−
bami, najcelniej sformułował senator Paweł Kli−
mowicz, w krótkim a wyrazistym „Oświadczeniu”
z 26 maja br. skierowanym do Minister Zdrowia
Ewy Kopacz kwestionującym na przykładzie Kra−
kowa politykę rządu w sprawie gabinetów stoma−
tologicznych na terenie placówek oświatowych.
Czytamy w nim: „(...) W wyniku przeprowadzone−
go w 2011 r. przez Małopolski Oddział Wojewódz−
ki NFZ konkursu ofert w zakresie leczenia sto−
matologicznego, opieki stomatologicznej zostały
pozbawione dzieci w szkołach, a w szczególno−
ści dzieci niepełnosprawne intelektualnie i fizycz−
nie, uczące się na przykład: w Specjalnym Ośrod−
ku Szkolno−Wychowawczym dla Dzieci Niewi−
dzących i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej 6,
w Specjalnym Ośrodku Szkolno−Wychowaw−
czym nr 2 przy ul. Zamojskiego 100, w Specjal−
nym Ośrodku Szkolno−Wychowawczym nr 5 przy
ul. św. Stanisława 10, w Zespole Szkół Specjal−
nych nr 14, Osiedle Górali 18. W związku z za−
istniałą sytuacją w chwili obecnej 67 gabinetów
dentystycznych znajdujących się na terenie pla−
cówek oświatowych miasta Krakowa zakończyło
działalność”. I dalej „(...) Tego rodzaju działania
trudno wyjaśnić w racjonalny sposób, jeśli
uwzględni się stan zdrowia populacji dzieci i mło−

dzieży w zakresie chorób jamy ustnej, a w szcze−
gólności próchnicy. Opieka dentystyczna w pla−
cówkach dla dzieci niepełnosprawnych nie może
być przy tym skutecznie zastąpiona opieką w pla−
cówkach ogólnodostępnych”.

Delikatniej, ale wyraźnie z myślą o przeko−
naniu resortu zdrowia do korzyści płynących
z funkcjonowania gabinetów stomatologicznych
w szkołach, napisał Rzecznik Praw Dziecka
p. Marek Michalak do p. Minister Ewy Kopacz
w piśmie z 22 czerwca 2011 roku, cytuję:

„Po raz kolejny pragnę zwrócić Pani uwagę
na problem dostępności dzieci i młodzieży do
świadczeń z zakresu stomatologii. Podczas licz−
nych spotkań z pracownikami szkół i rodzicami
otrzymuję wiele sygnałów świadczących o bar−
dzo wysokiej ocenie możliwości korzystania przez
ich dzieci z usług stomatologicznych świadczo−
nych w gabinetach stomatologicznych usytuowa−
nych na terenie szkoły. Niestety, w 2011 roku
możliwość ta uległa znacznemu ograniczeniu”.
Dalej Rzecznik wymienia liczne detale poświad−
czające korzyści z leczenia małoletnich pacjen−
tów w szkołach, nie tylko dotyczące higieny jamy
ustnej i zwalczania próchnicy, ale dotyczące tak−
że modelu diety, pobudzania aktywności fizycz−
nej młodzieży, służenia pomocą medyczną w na−
głych wypadkach. Wylicza też zaangażowanie
samorządów w organizację gabinetów, których
wysiłek idzie na marne.

Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził kon−
trole w 3 miastach wojewódzkich i uzyskał infor−
macje o spadku liczby gabinetów w Lublinie z 68
na 55, we Wrocławiu z 23 na 15, a w Krakowie
z 67 do... zera. W odpowiedzi na stosowne pismo
do Dyrektora MOW NFZ usłyszał, że „(...) gabi−
nety szkolne spełniają tylko absolutne minimum
(wymogów – dop. red.)... i nie są konkurencyjne
wobec dobrze wyposażonych gabinetów działa−
jących w ramach NFZ”. Wobec tego „płatnik
zmuszony jest niejednokrotnie podejmować de−
cyzje, które mogą być różnie oceniane przez po−
szczególne podmioty – świadczeniodawców,
świadczeniobiorców czy samorządy (...)”.

Rzecznik uznał owo stanowisko za „arbitral−
ne, nie uwzględniające społecznego aspektu za−
gadnienia”. Przytoczył też stanowisko NRL
w sprawie realizacji zaleceń Światowej Organi−

NFZ
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zacji Zdrowia, która w kwestii działań na rzecz
zdrowia jamy ustnej pisze: „Szereg opracowań
wskazuje, że na całym świecie idealnym miejscem
do promocji zdrowia okazały się szkoły. Szkoła
podstawowa obejmująca znaczną część populacji
dzieci zapewnia wyjątkową okazję do wyrównywa−
nia różnic społeczno−gospodarczych i geograficz−
nych obserwowanych w zachorowalności...”

* * *
Wszystkie odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia

i NFZ w rzeczonej sprawie adresowane do Pre−
zydenta Krakowa i jego służb, do Marszałka Se−
natu, do Rzecznika Praw Dziecka, a mogę przy−
puszczać, że także do Sejmowej Komisji Zdro−
wia czy Sejmiku Województwa Małopolskiego
zawierają następujące argumenty:

– miejsce sprawowania opieki może mieć do−
wolną lokalizację, a świadczeniodawca – w myśl
ustawy – ma prawo swobodnego wyboru gabine−
tu stomatologicznego,

– ten wybór – co podkreśla m.in. MOW NFZ
– nie dopuszcza elementu uznaniowości, subiek−
tywizmu lub stosowania innych kryteriów oceny,
które (...) wyodrębniałyby na innych zasadach
gabinety usytuowane na terenie szkół”. Niestety,
gabinety szkolne wypadły w tej konkurencji po−
niżej „linii odcięcia”, uzyskały niewystarczającą
ilość punktów w rankingu,

– jednocześnie „dyrektorzy szkół nie mają
obowiązku organizowania w szkołach gabinetów
stomatologicznych” (!) – to już pisze resort –
a działania zmierzające do poprawy zdrowia sta−
nu jamy ustnej ludności kraju „powinny być ukie−
runkowane na podniesienie świadomości zdro−
wotnej społeczeństwa”. MZ pod tym względem
robi sporo m.in. „w zakresie opieki okołoporodo−
wej sprawowanej nad kobietą w czasie ciąży
fizjologicznej”, a wkrótce ukaże się rozporządze−
nie nakazujące „sprawowanie opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym”, tyle że aktualnie „nie
pozwala na to limit środków finansowych”,

– tymczasem MZ świetnie wywiązuje się
z prowadzenia profilaktycznej opieki zdrowotnej,
gdyż np. grupową profilaktyką fluorkową obję−
tych jest 87% uczniów szkół podstawowych,

– kolejnym świadectwem owej świetności jest
przytaczany we wszystkich pismach resortu ar−
gument, że wg „prowadzonych w latach 1995−

2010 badań epidemiologicznych dzieci w wieku
12 lat... odsetek dzieci ze zdrowym uzębieniem
wzrósł z 9,5% w 1995 roku do 17,3% w roku
2010”.

To już wszystko, w mydlącej oczy polewie
komunałów i frazesów zapewniających o „dobrej
woli”, „wspólnej trosce” i niemożności wyjścia
z sytuacji.

* * *
Niestety, cała ta sytuacja nie jest rezultatem

braku środków finansowych czy niedostatku
wykształconej kadry – to można by zrozumieć.
Tutaj jednak patowa sytuacja jest wyłącznie skut−
kiem braku dobrej woli, zastąpienia wspólnej tro−
ski, beztroską, a niemożność ma korzenie w po−
spolitym lenistwie.

Przypomnijmy (wg Zielonej Księgi WHO):
57,2% trzylatków nigdy nie było u dentysty,
39,5% dzieci w wieku do 6 lat ma zalążki próch−
nicy (to wg. samego MZ), 80% młodzieży w wie−
ku 12 lat ma zmiany próchnicowe, 15% osiemna−
stolatków ma już braki w uzębieniu, a w rezulta−
cie 45% populacji w wieku powyżej 65 lat jest
bezzębna.

To naprawdę niepoważne, żeby w międzyre−
sortowej korespondencji za sukces polityki zdro−
wotnej uznawano w okresie 15 lat, wzrost odset−
ka dzieci w wieku 12 lat ze zdrowym uzębieniem
z 9,5% (w 1995) do 17,3% (w 2010). W tym tem−
pie osiągniemy poziom np. Szwecji za ok. 150
lat.

Remedium na ten stan rzeczy np. MOW NFZ
upatruje w zagwarantowaniu gabinetom posiada−
jącym kontrakt ogólnostomatologiczny wyodręb−
nionej puli świadczeń skierowanych wyłącznie do
populacji poniżej 18 lat. MOW NFZ pisze też na
zakończenie: „W związku z wnioskami dot. zgo−
dy na realizowanie kontraktów w dotychczas
funkcjonujących gabinetach stomatologicznych
znajdujących się w szkołach, Małopolski OW
opracował procedurę, która ma umożliwić, przy
uwzględnieniu obowiązujących przepisów, wyko−
nywanie świadczeń refundowanych w tych gabi−
netach, co z pewnością jest korzystne, szczegól−
nie w aspekcie profilaktyki stomatologicznej”.

Co to w ogóle znaczy? Co to za procedura?
W ilu szkolnych gabinetach wznowiono udziela−
nie świadczeń?

NFZ
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A poza tym w ani jednym piśmie – stanowią−
cym odpowiedź albo na interwencję Prezydenta
Krakowa, albo na „Oświadczenie” senatora, czy
na krytykę prasową kontynuowaną od stycznia
2011 roku na łamach organu OIL w Krakowie,
czy choćby na łamach „Rzeczpospolitej” (24 I
2011) – nie znajduję bodaj j e d n e g o z d a n i a
ze strony Ministerstwa Zdrowia czy Narodowego
Funduszu Zdrowia na temat pozbawienia kontrak−
tów NFZ gabinetów w szkołach specjalnych. Ich li−
sta, przypominam, znajduje się w cytowanym wcze−
śniej „Oświadczeniu” senatora Klimowicza.

I na koniec: pisząc o złej woli, beztrosce i le−
nistwie mam na myśli oczywiste rozwiązanie pro−
blemu. Zamiast wypisywać w resorcie sążniste
tłumaczenia procedur kontraktowania, obowiązu−
jącą literą prawa wystarczyłoby uczynić zmody−
fikowane przepisy odróżniające, to co odróżnia
każdy uczeń i każdy rodzic, i każdy rozsądny czło−
wiek, a więc gabinet funkcjonujący w szkole od
tego funkcjonującego poza szkołą.

Stefan Ciepły

– Ostatni raz byłem w Pańskim gabine−
cie przy Basztowej podczas podpisywania
trójporozumienia o współpracy między den−
tystami Czech, Słowacji i Małopolski. Pod−
kreślając ważny udział naszych gości
w KRAKDENCIE wyrażał Pan wtedy żar−
tobliwą obawę o swoje miejsce pracy, jeśli
pozostałe 79 specjalizacji lekarskich zechce
podpisywać w Urzędzie Wojewody porozu−
mienia. Dziś odbywamy rozmowę przedwy−
borczą na łamy akurat dentystycznej edy−
cji „Galicyjskiej Gazety”. Czy znaczy to, że
nie podziela Pan powszechnej awersji do
dentystów? Nie boi się Pan ich?

– Nie jest to lęk, choć nie powiem żebym
tęsknił. Mam za sobą z lat szkolnych swego
rodzaju „lekcję” z gabinetu pana doktora Czy−

O Krupniczej,
o Batorego

i
o likwidacji

szkolnych gabinetów...
Przedwyborcza rozmowa
z Wojewodą Małopolskim
Stanisławem Kracikiem

NFZ

PS:
6 września otrzymałem z NFZ następujący ko−
munikat:

– GABINETY SZKOLNE mają być kontraktowa−
ne na warunkach ogólnie obowiązujących, wyni−
kających z poniższych dokumentów:

– Zarządzenia nr 55/2010/DSOZ Prezesa Naro−
dowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 września 2010 r.
w sprawie określenia warunków zawierania i reali−
zacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne,

– Zarządzenia nr 49/2010/DSOZ Prezesa Na−
rodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 sierpnia
2010 r. w sprawie warunków postępowania doty−
czących zawierania umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.

Czyli muszą mieć 15 godz./tydz., 1 dyżur popo−
łudniowy tj. 6 godz. do 18.00.

Procedura akceptacji dodatkowych gabinetów
dotyczyłaby wyłącznie jednostek mających aktywna
umowę w rodzaju STM i obejmowałaby ocenę
i sprawdzenie kompletu wymaganych dokumentów
rejestrowych, każdego zgłoszonego gabinetu.

Myślę, że w sposób wyjątkowo wyraźny Ko−
munikat potwierdza wszystkie zawarte w powyż−
szej publikacji zarzuty.
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czuły w Rabce, kiedy to wiertarkę napędzano
nogą, wiertło obracało się w rytm ruchu koń−
czyn, a znieczuleń jeszcze nie stosowano.
Jestem więc zahartowany. Natomiast zawsze
mnie krępowało dostawanie tzw. ślinotoku,
w wyniku którego ma się wrażenie popadania
we wtórny infantylizm.

– Zaczynamy żartobliwie, a sprawa jest
poważna. Zdecydował się Pan kandydować
do Senatu. Czy znaczy to, że ma Pan już dość
sprawowania władzy wykonawczej, wołałby
Pan zostać parlamentarzystą? Inaczej mó−
wiąc, czy po wyborach zwieńczonych powo−
dzeniem zrezygnuje Pan ze stanowiska wo−
jewody?

– To wszystko zależy od wyniku wyborcze−
go, a także od opinii Szefa. Przyznam że ostat−
nie dwa lata miałem wyjątkowe. Najpierw była
fala mrozów, potem w kontekście katastrofy
smoleńskiej pogrzeby, dalej miały miejsce trzy
powodzie, były osuwiska, wreszcie spoczęła na
mnie realizacja Programu „Górna Wisła”, czy−
li ochrony powodziowej w dorzeczu naszej kró−
lowej rzek na terenie czterech województw:
podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego
i świętokrzyskiego, dla którego to programu je−
stem pełnomocnikiem rządu. Równocześnie
jesteśmy, jako Urząd Wojewody, w trakcie
wielkiego pożegnania z papierami, które powin−
ny na Dzienniku Podawczym przekształcić się
w korespondencję elektroniczną między wy−
działami. To będzie tworzyć zupełnie nową
urzędniczą rzeczywistość. Więc odpowiadając
raz jeszcze na Pańskie pytanie: Nie wiem, nie
zastanawiałem się, kim będę. Na pewno pozo−
stanę w służbie publicznej...

– Gdyby wszedł Pan w skład Senatu, bę−
dzie się Pan zajmował problematyką zdro−
wia?

– Jako poseł przez trzy lata byłem człon−
kiem Sejmowej Komisji Zdrowia. To ugrunto−

wało moje zainteresowania. Także jako Woje−
woda, byłem wspólnie z prezesem Matyją go−
spodarzem konwentu przewodniczących Okrę−
gowych Izb Lekarskich i przedstawicieli samo−
rządu terytorialnego z całego kraju. Sprawy
zdrowia były, są i będą wciąż aktualne. Coś sen−
sownego zresztą udało się w tym zakresie,
w Małopolsce, z moim udziałem, zrobić. Mam
tu na myśli System Interwencyjnego Leczenia
Zawału Serca dla Małopolski, który w wyniku
działalności przede wszystkim prof. Piotra
Podolca i docenta Dariusza Dudka jest wzorem
dla całego kraju. Właśnie stawiamy kropkę na
„i”, w wyniku porozumienia trzech szpitali: im.
Jana Pawła II, Szpitala im. św. Rafała i Szpita−
la Uniwersyteckiego powstaje Centrum Koor−
dynacji Leczenia Zawału Serca dla Małopol−
ski, które pozwoli w tzw. złotej godzinie do−
trzeć z interwencją do każdego chorego w wo−
jewództwie. Oznacza to m.in. instalację przy−
stawek do defibrylatorów w każdej karetce
i połączenie ich telemedyczną siecią ratunkową.

– Osobliwy zbieg okoliczności sprawił, że
w obwodzie wyborczym, w którym Pan kan−
dyduje, obejmującym Wieliczkę, Bochnię,
Brzesko i Proszowice, rywalem będzie z ra−
mienia PiS p. Maciej Klima, poprzedni Wo−
jewoda Małopolski. Obawia się Pan tej kon−
frontacji?

– Mało tego, PSL reprezentować będzie
były starosta. Nie będę się jednak wypowiadać
o konkurentach, nikt mnie nie zaczepia, więc
i ja nie będę tego czynić. Zadecydują wyborcy.

– Pan nie będzie, za to ja przypomnę, że
Maciej Klima to lekarz, który odmówił Izbie
Lekarskiej zwrotu majątku, mimo poparcia
naszych starań przez wiceministra Zdrowia
z PiS Bolesława Piechę. Sprawiedliwości sta−
ło się zadość dopiero dzięki Wojewodzie Kra−
cikowi. Pańskiemu poprzednikowi pamięta−
my też odwołanie jednym ruchem ręki
18 konsultantów wojewódzkich, ludzi niekie−

WYWIADY
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dy bardzo zasłużonych. A propos, do Izby
notarialnie należy już 87% obiektu przy
Krupniczej, jakie mamy szanse na resztę?

– Dotychczas brakowało mi jednego doku−
mentu, który właśnie otrzymałem od prezesa
Matyji. To kończy, w moim przekonaniu, cały
proces zwrotu obiektu. Z punktu widzenia pra−
wa mogłem bez obaw przekazać Izbie wszyst−
ko, co jej potrzebne na działalność statutową.
Natomiast wiadomo, że w oficynie budynku
znajdują się cztery mieszkania, które nie wiążą
się z działalnością statutową Izby. Dokument,
który otrzymałem informuje, że staraniem Izby
jedno mieszkanie zostało już wykwaterowane,
a pozostała część kubatury zostanie zaadapto−
wana dla potrzeb Izby w ramach remontu kapi−
talnego. To kończy w moim przekonaniu cały
proces legislacyjny zwrotu. Sądzę, że w przy−
szłym tygodniu będę mógł podpisać oczeki−
waną przez samorząd lekarski decyzję.

– Skoro już przeszliśmy do tematyki ko−
munalnej, pozwoli Pan, że zapytam o losy
przychodni przy ul. Batorego 3. Tam też
mamy dentystykę...

– Nie ulega wątpliwości, że ZUS na Bato−
rego n i e w e j d z i e! Batorego jest nie do
ruszenia. Wiemy to my i wie pan Zbigniew
Derdziuk, prezes ZUS w Krakowie. Podpisali−
śmy zresztą wspólnie list intencyjny w tej spra−
wie. ZUS bezspornie potrzebuje powierzchni
biurowej, my mamy realność zamienną. Jest nią
działka na Woli Justowskiej wyceniona na
9 mln zł. Podobną wartość ma nieruchomość
przy ulicy Batorego.

Praktycznie rzecz biorąc potrzebuję dewe−
lopera, który powie: „Biorę działkę na Woli
Justowskiej, w zamian oferuję powierzchnię
biurową tam a tam!”. Oczywiście propozycja
lokalowa wymaga akceptacji ZUS, ale wartość
obiektu i działki jest zdefiniowana.

Natomiast całej tej sprawie towarzyszą nie−
kończące się protesty rozmaitych ciał, odwoła−

nia, uchwały, zastrzeżenia. W rezultacie wszyst−
ko się przeciąga, bo niektóre procedury muszą
potrwać, a nie wolno ich przerwać. Jest to po−
niekąd zwłoka na własne życzenie zaintereso−
wanych stron.

– Kończąc już naszą rozmowę, ponieważ
odbywa się ona na łamy stomatologiczne,
chcę poprosić Pana Wojewodę o komentarz
do godnej ubolewania – moim zdaniem –
decyzji Małopolskiego Oddziału NFZ
w sprawie likwidacji wszystkich 67 gabine−
tów stomatologicznych w szkołach Krakowa,
w tym m.in. w 5 placówkach oświatowych
specjalnego statusu, jak szkoła dla niewido−
mych i słabowidzących. Przypomnę, że pro−
testowali m.in. prezydent Krakowa Jacek
Majchrowski, senator Paweł Klimowicz,
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
Sejmowa Komisja Zdrowia...

– Skierowałem do dyr. Barbary Bulanow−
skiej korespondencję w tej sprawie, w odpo−
wiedzi otrzymałem słupki i wykazy. Ja doce−
niam profesjonalizm i pasję porządkowania rze−
czywistości, utrącania rozmaitych lobby. Ale
szczerze powiedziawszy, tak jak w interesach
trzeba mieć nieco fantazji i żaden liczykrupa
nie zrobi biznesu na większą skalę, tak kieru−
jąc instytucją o ogromnym budżecie trzeba nie−
co wyobraźni społecznej. Gdyby szło tylko
o dzielenie pieniędzy, wystarczyłby komputer.
Ale po to stawiamy na czele człowieka, by jego
postrzeganie rzeczywistości nie różniło się tak
dalece od tego, co Pan tu mówi, a szereg zna−
czących osób ujęło w formę wręcz urzędową...

– Dziękuję za rozmowę. Życzę by wybo−
ry przyniosły Panu satysfakcję.

Rozmawiał: Stefan Ciepły

WYWIADY
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Z uniwersytetu... do szkoły

Rozmowa z prof. Janem Zapałą, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii
Czaszkowo−Szczękowo−Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej,

dyrektorem Instytutu Stomatologii CM UJ
Krajowym Konsultantem ds. Chirurgii Stomatologicznej

– Panie Profesorze, nowelizacja ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, która
z przedłożenia rządowego weszła w życie
1 lipca 2011 roku znosząc m.in. staż pody−
plomowy, wywołała szereg protestów środo−
wisk medycznych, przy czym – jak mi się
wydaje – wokół stomatologii panowała cisza.
Czy studia stomatologiczne w Polsce trwają
zbyt długo? A staż podyplomowy nie ma
większego znaczenia?

– Gdy wracam pamięcią do lat moich stu−
diów, to model w którym się kształciłem prze−
trwał właściwie bez większych zmian do 2004
roku. Jego zaletą był nasycony medycyną cha−
rakter nauczania, co w połączeniu ze znakomitą
ówczesną kadrą przynosiło świetne rezultaty.
Przecież trzy pierwsze lata studiów mieliśmy
wspólne ze słuchaczami kierunku lekarskiego.

Reforma, która nastąpiła wraz z naszym przy−
stąpieniem do Unii Europejskiej, położyła na−
cisk na przedmioty zawodowe, zmniejszyła
natomiast udział dyscyplin medycznych i ten
proces wciąż trwa, czego świadectwem plano−
wane w ramach obecnej reformy zmniejszenie
– mimo naszych protestów wyrażonych m.in.
na dorocznej naradzie dziekanów, kierowników
zakładów i klinik uczelni medycznych w Nałę−
czowie – liczby godzin dydaktycznych przezna−
czonych na chirurgię szczękowo−twarzową ze
110 do 55.

– Studia stomatologiczne zastąpi zawo−
dowa szkoła dentystyczna...

– W tym kierunku to idzie. Ja sądzę, że
w wielu wypadkach nadto pochopnie przyjmu−
jemy wzory zachodnie. W rezultacie zmierza−
my do obniżenia wysokiego statusu polskiego
lekarza stomatologii w kogoś bliskiego techni−
kowi dentystycznemu.

– A jak wygląda kwestia stażu podyplo−
mowego i cyklu kształcenia stomatologiczne−
go za granicą?

– Są kraje, gdzie stomatologia jest specjali−
zacją lekarską, w wielu krajach jest podobnie
jak u nas, natomiast w USA nie kształci się le−
karzy dentystów a jedynie dentystów.

– Panie Profesorze! Zrobiłem tu sobie taki
krótki wypis z ustawy o zawodzie lekarza
z 2004 roku, gdzie mówi się o celach trwają−
cego 13 miesięcy stażu podyplomowego. Otóż
obok „pogłębienia wiedzy teoretycznej”

WYWIADY
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stażysta winien „rozpocząć praktyczną na−
ukę zawodu w zakresie: stomatologii zacho−
wawczej, periodontologii, ortodoncji, chirur−
gii stomatologicznej, protetyki”, a także po−
znać „zagadnienia medycyny ratunkowej,
profilaktyki HIV i AIDS, bioetyki, prawa
medycznego i orzecznictwa”. Odbywało się
to w akredytowanych, przeważnie wielosta−
nowiskowych placówkach, pod okiem do−
świadczonego lekarza. Gdzie to się teraz
wszystko znajdzie?

– Wygląda na to, że wszystko ma przejąć
uczelnia. Czy będzie na to miała czas w ramach
skróconego o rok cyklu nauczania? – dopraw−
dy nie wiem. Pracowałem, jako specjalista kra−
jowy, w powołanej przez resort Komisji
ds. Oceny Stażu. Osobiście opowiadałem się
za utrzymaniem stażu podyplomowego, ale ni−
czego nie uzyskałem.

– Mówimy że przejmie całość uczelnia, ale
przecież ona nie posiada wystarczającej ilo−
ści miejsc klinicznych...

– I nie ma też kadry, bo polityka płacowa
wobec pracowników nauki sprawiła, że nikt nie
chce zostać na uczelni. Asystenci po uzyska−
niu specjalizacji po prostu odchodzą. Docho−
dzi do tego, że zajęcia ze studentami prowadzą
młodzi, niedoświadczeni lekarze. Jest najwyż−
szy czas aby również zająć się młodymi leka−
rzami, którzy podejmują trud dydaktyczny, za−
pewnić im odpowiednie warunki rozwoju spe−
cjalistycznego, naukowego oraz godną jakość
życia w sferze materialnej. Tymczasem resort
twierdzi, że poziom wykształcenia klinicznego
ulegnie podwyższeniu. To taka mantra wszyst−
kich reformatorów. Daj Boże!

– Zmiany programowe powinny się za−
cząć już na I roku studiów...

– Naturalnie, i takie „Standardy kształcenia
na kierunku lekarsko−dentystycznym” zostały
przygotowane. Powołany został Zespół ds.

zmian programowych, w skład którego
wchodzą prodziekani ds. stomatologii uczelni
medycznych, na czele zespołu stoi pani profe−
sor Teresa Bachanek z Uniwersytetu Medycz−
nego w Lublinie. Wspomniane „Standardy” to
są wielostronicowe, specjalistyczne dokumen−
ty, których tutaj nie omówimy, choć przekazu−
ję je Panu. O ich wartości, a także realnych szan−
sach na ich wdrożenie wypowiedzą się zapew−
ne niebawem dydaktycy, ja zresztą jako kierow−
nik Kliniki też otrzymałem je do zaopiniowa−
nia. I na początek wyrażam niepokój związany
z drastycznym ograniczeniem godzin przezna−
czonych na chirurgię szczękowo−twarzową.

– Pani Minister Ewa Kopacz mówi, że
dzięki zniesieniu stażu podyplomowego po
studiach medycznych budżet zaoszczędzi 168
mln zł. Czy owe oszczędności nie obrócą się
przeciw zarówno lekarzom, jak i pacjentom?
Pierwsi będą gorzej wykształceni, drudzy
będą gorzej leczeni...

– Wszystko ma być lepiej, choć ja nie wie−
rzę w ogóle w oszczędności czynione na na−
uce. Natomiast jako specjalista krajowy jestem
zdecydowanie przeciwny skróceniu cyklu uzy−
skiwania specjalizacji z pięciu do trzech lat,
z zakresu chirurgii stomatologicznej, bo i tu za−
mierza się wprowadzić zmiany. To są pochop−
ne decyzje, zwłaszcza że poziom zdających
egzamin specjalizacyjny uległ wyraźnie pogor−
szeniu. Jak skrócimy cykl kształcenia to będzie
jeszcze słabszy.

– Panie Profesorze! Dziękuję za rozmo−
wę. Zniesienie stażu podyplomowego wywo−
łuje podobne opinie w całym środowisku
lekarskim, nie mówiąc o studentach. Do−
prawdy, trudno o komentarz.

Rozmawiał: Stefan Ciepły
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Tytuł, jak się zapewne większość orientuje, to
trawestacja hasła kampanii wyborczej jednej z wio−
dących partii (słowo honoru – zawsze zapominam
której). Atakowani coraz to nowymi regulacjami, se−
paratorami, testami, oświadczeniami w dokumenta−
cji, paszportami technicznymi i Bóg wie czym szu−
kamy gorączkowo sposobu wyrwania się z tej mat−
ni. Dojścia do sytuacji, kiedy powstaną warunki, by
cena za nasze usługi uwzględniała koszty spełnie−
nia wszystkich tych wymogów.

Często pada zarzut, że przedstawiciele stomato−
logów czy to izbowi, czy stowarzyszeniowi zajmują
się głównie sprawami kontraktów. To nie do końca
prawda. Przecież można wymienić długą listę inter−
wencji w sprawach ogólnych, radiologii, dokumenta−
cji, rejestrów działalności, ubezpieczeń, podatków itp.

Sprawa publicznej stomatologii jest istotnie dość
szczególna, ale nie uda się zbudować silnej repre−
zentacji naszego zawodu wobec władz publicznych,
jeśli będą one udawać, że nie widzą nonsensów
i zwyczajnego nieprzestrzegania prawa, które towa−
rzyszy umowom kontraktowym. Poza tym rynek sto−
matologiczny publiczny i prywatny to naczynia po−
łączone – deprecjacja części publicznej prędzej czy
później odbije się na całym rynku.

Dość trafne wydaje mi się porównanie roli sa−
morządu w kontaktach lekarzy z instytucjami pu−
blicznymi do pozycji adwokata. Żaden adwokat czy
radca nie zagwarantuje klientowi wygranej. Taka
gwarancja byłaby w gruncie rzeczy nieetyczna,
gdyż sugerowałaby możliwość ustawienia wyroku.
Tak więc nie wymagamy od mecenasów bezwzględ−
nej skuteczności, ale każdemu klientowi należy się od−
powiednia staranność adwokata i wykorzystanie przez
adwokata dostępnych szans na wygranie sprawy.

Cóż mogliśmy zatem zrobić jako Państwa przed−
stawiciele? W lutym NRL zwróciła się z Apelem do
Ministra Zdrowia o niezwłoczne spotkanie w spra−
wie mizeroty kontraktów i niejasnych procedur kon−
kursowych. W początku marca wysłaliśmy Minister−
stwu 26−stronnicowe opracowanie na ten temat.
Jednocześnie Związek Lekarzy Dentystów zabiegał
wśród posłów o zajęcie się tą tematyką. Udało się.

Stomatologia zasługuje na więcej
Specjalne posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu
11 maja br. było zdarzeniem bez precedensu (opisa−
ła je dokładnie dr Agata Dutka−Szmigiel w poprzed−
nim wydaniu GGL). Na obrady każdy z posłów
otrzymał „Wystąpienie” autorstwa Porozumienia
Stomatologów (ok. 30 stron) zawierające charakte−
rystykę naszych problemów. Jak pamiętamy, tłuma−
czenia przedstawicieli Funduszu na posiedzeniu Ko−
misji były raczej ogólnikowe, w kuluarach domino−
wał pogląd, że Fundusz i MZ nie rozwiały zastrze−
żeń. Komisja zadecydowała, że NFZ i MZ przygo−
tują się do spotkania lepiej i odbędzie się następne
posiedzenie Komisji Zdrowia. Zamiar ten potwier−
dziło Prezydium Komisji podczas sierpniowej de−
baty nad projektem planu finansowego NFZ na rok
2012.

Niestety, do ponownego posiedzenia Komisji nie
doszło. Miały natomiast miejsce spotkania Związ−
ku Lekarzy Dentystów w Ministerstwie Zdrowia (27
maja) i przedstawicieli NRL z wiceministrem An−
drzejem Włodarczykiem (19 lipca). Resort nie zde−
cydował się jednak na bezpośrednie spotkanie na
poziomie eksperckim (o które występowaliśmy
jako NRL) poświęcone zgłaszanym zastrzeżeniom
do procedur konkursowych. Administracja rządo−
wa skorzystała z możliwości zamiecenia „sprawy
pod dywan”, zasłonięcia się stwierdzeniem, że ka−
dencja się kończy, a wszystko jest OK.

Można oczywiście pisać do Premiera skargę na
Ministra Zdrowia, tyle że taki ruch świadczyłby
o desperacji, a my musimy się zastanowić nad po−
sunięciem pchającym naszą sprawę do przodu.

Dlaczego kwestia procedur konkursowych jest
tak ważna? Dlaczego uczyniliśmy z niej tak kluczo−
wy problem?

Na nasze zastrzeżenia, że kontrakty są za niskie,
a wycena urąga realiom, słyszeliśmy zawsze, że
wszystko jest w porządku, gdyż wynegocjowane
ceny są cenami rynkowymi, zaoferowanymi w kon−
kursie. Otóż trzeba było udowodnić Funduszowi, że
to nie są ceny rynkowe, bo sposób przeprowadza−
nia konkursów jest sprzeczny z zapisami ustawy,
a wprowadzone w sposób nieuprawniony przez

FELIETON



1414141414

LEKARZA DENTYSTY

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 4A/2011

14

NFZ modyfikacje dają komisjom konkursowym
możliwość zawarcia kontraktów na dowolnie za−
projektowanym przez siebie poziomie.

Przebicie się z tą tezą o charakterze „oczywistej
oczywistości” jest więc głównym zadaniem. W koń−
cu nic opartego na kłamstwie nie przetrwa wiecz−
nie. Natomiast naruszenie tej pewności siebie, z jaką
płatnik powtarza jak mantrę, że wszystko jest OK,
byłoby naszym sukcesem negocjacyjnym. I to się
w moim przekonaniu udało, a efekt nastąpi w nie−
odległej przyszłości.

Dlaczego zatem nie udało się uzyskać większych
nakładów na stomatologię w 2012 roku? Dlaczego
nie doszło do natychmiastowej korekty procedur
konkursowych?

Spójrzmy na scenę polityczną (poszliśmy z na−
szymi żalami do polityków, więc nie uciekniemy
w dywagacjach od świata polityki). Każda z opcji
reprezentowanych w Sejmie żywi głęboką nadzie−
ję, że po wyborach będzie uczestniczyć w konstela−
cji rządowej. Przyznanie racji stomatologom, że kon−
kursy były źle organizowane, dowodziłoby pośred−
nio, że całe 60 mld zł budżetu NFZ (poza refundacją
leków i POZ) rozchodzi się wg raczej niejasnych
reguł. Efekty tego zebrałaby następna administra−
cja. A ponieważ każda partia chce w niej być, to nie
będzie bruździła sama sobie. Jeśli zostanie opozycją
– o, to się zobaczy, ale póki co – cicho, sza!

Mój ulubiony myśliciel polityczny – Monte−
skiusz ukuł niegdyś tezę, że „twierdzenia matema−
tyczne uchodzą za prawdziwe, gdyż w niczyim in−
teresie nie leży, aby uważać je za fałszywe”. Przy−

znacie Państwo – coś w tym jest. Klasa polityczna
pokąd nie zwietrzy swego interesu politycznego
dużym łukiem omija wielkie tematy mogące skut−
kować trudnymi do oszacowania kosztami finanso−
wymi (a tym skończyłaby się emancypacja oferen−
tów – Fundusz rad nierad musiałby zacząć liczyć
koszty udzielania świadczeń).

Cóż zatem pozostaje? Czekać? Niekoniecznie!
2 września Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę
o wystąpieniu do Trybunału Konstytucyjnego
z wnioskiem o zbadanie, czy nieprecyzyjny charak−
ter opisu świadczeń gwarantowanych nie narusza art.
68 ust. 2 Konstytucji RP. Wniosek, który podsunął
Radzie prof. Michał Kulesza jest zasadny. W końcu
nie wiadomo, co jest w koszyku, a czego w nim nie
ma. A więc szpitale nie wiedzą, za co teoretycznie
mogłyby wziąć opłatę od pacjenta. Powodzenie tego
wniosku przed TK może skutkować potężną rewo−
lucją, gdyż szpitale, które mogłyby przeżyć 2−3 mie−
siące bez kontraktu, będą miały zupełnie inną pozy−
cję negocjacyjną. Wielu z nas też może przeżyć i to
cały rok bez kontraktu, tyle że brakiem podpisanych
umów ze stomatologami nikt się nie przejmie, nato−
miast brak świadczeń publicznych w szpitalu natych−
miast pojawi się na pierwszych stronach gazet.

I to jest ten kierunek, który musimy jako samo−
rząd kontynuować. Tam, gdzie toczą się  negocja−
cje z instytucjami państwowymi, tam do głosu do−
chodzą prawnicy (z czego zresztą  na całym świecie
nieźle żyją). A my właśnie po to płacimy co miesiąc
składki na Izbę, by ktoś w naszym imieniu kompe−
tentnie potrafił skarżyć wadliwe przepisy, nie oglą−
dając się na to, czy rachunek za adwokata będzie
wynosił 2 tysiące więcej lub mniej. Na to muszą być
pieniądze.

To jest zresztą powód, dla którego niezmiennie
ganię wszystkich pięknoduchów wzywających do
likwidacji izb i zawiązania mniejszych stowarzyszeń.
Spójrzcie na art. 189 Konstytucji i prawo samorzą−
du zawodowego do zaskarżania aktów prawnych.
Tego nie da się załatwić przez kolejne wcielenie
Porozumienia Zielonogórskiego pomijając fakt, że
zawiązanie takiego ogólnopolskiego porozumienia
w stomatologii jest bez szans, gdyż Porozumienie
ma coś unikalnego, czego nie ma nikt – zamknięty
rynek w postaci listy zadeklarowanych pacjentów.

FELIETON
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Okiem Rzecznika

Leges bonae ex malis
moribus procreantur
macrobius
(Złe obyczaje dają początek
dobrym prawom)

Cóż mielibyśmy więc zaskarżyć? Ano zarządze−
nia Prezesa NFZ czyniące z konkursu „licytację
w ciemno” i eksperyment psychologiczny oparty na
zasiewaniu niepewności, czy aby na pewno nie chce−
my obniżenia cen maksymalnych, skoro mogą po
nas przyjść na negocjacje koledzy i koleżanki, któ−
rzy będą się zachowywać mniej stanowczo od nas.

Oczywiście pieniędzy w NFZ to nie pomnoży,
ale może sprawi, że zindeksowana do obecnego po−
ziomu cena za punkt spowoduje spadek ilości świad−
czeń, a w ślad za tym niezadowolenie społeczne
wywoła napór na władzę, zmuszając ją do działań
racjonalizujących system (współpłacenie, realne
ubezpieczenia dodatkowe, dyscyplinowanie pacjen−
tów do szanowania swego zdrowia).

A nakłady? W 2012 r. mają być na stomatologię
minimalnie wyższe niż w 2011 roku.

Jeśli zapyta ktoś, co czynić, gdyby klasa poli−
tyczna pozostała głucha na nasze postulaty? Cóż –
wówczas zaczniemy zadawać pytania innego typu:
jak wygląda rynek? czy status zawodu zaufania
publicznego dopuszcza zupełnie niekontrolowany

przyrost liczby praktyk (szczególnie, że znika staż
podyplomowy)? A także, jak to jest w innych kra−
jach europejskich? Pytania trudne, niektóre zbyt
trudne dla władzy.

Ciekawą i wartą odnotowania próbą zaznacze−
nia stanowczego dystansu środowiska stomatolo−
gicznego do poziomu finansowania świadczeń pu−
blicznych było wykupienie we wrześniu przez NIL
na stronie głównej serwisu internetowego „Rzecz−
pospolitej” przez 4 dni reklamy zawierającej infor−
mację o nakładach na lecznictwo stomatologiczne
w przeliczeniu na 1 osobę na rok (44 do 53 zł).
Co ciekawe – pomysł zaproponowania NIL takiego
gestu zrodził się podczas którejś z naszych inten−
sywnych narad w trakcie wizyt w Warszawie.
Pomysł może nie nazbyt odkrywczy, ale stanowią−
cy jakieś novum w strategii pozyskiwania opinii pu−
blicznej. W końcu – jak napisałem w tytule – sto−
matologia zasługuje na więcej...

Andrzej Cisło, Poznań

FELIETON
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OROZ

6 września 2011 roku odbyło się w auli
PWST w Krakowie uroczyste wręczenie ogra−
niczonych praw wykonywania zawodu lekarza.
Ograniczone prawa wykonywania zawodu le−
karza przyznawane są adeptom studiów lekar−
skich, którzy mają przed sobą jeszcze odbycie
stażu. Ta okoliczność, kiedy obserwowałam ją
z widowni, skłoniła mnie do kilku spostrzeżeń
na temat naszych zachowań…

Już w zaproszeniu, które do mnie wpłynę−
ło, Pan Prezes – dr hab. Andrzej Matyja był
łaskaw zaznaczyć, że „obecność Pani Rzecz−
nik będzie dla młodych lekarzy prawdziwym
symbolem na początku trudnej i nierzadko wy−
boistej drogi zawodowej”. Z pracy w Biurze
OROZ, nie wspominając własnego doświadcze−
nia zawodowego, mogę podać rozliczne przy−
kłady „nierówności” na jakie napotykamy na
drodze zawodowej, a w dodatku bardzo często
potykamy się o pułapki zastawione przez nas
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samych. W wykładzie inauguracyjnym, prezes
Izby wspomniał o historii powstawania kodek−
su etyki lekarskiej i o zasadach wykonywania
zawodu. Wszyscy mieli okazję spojrzeć na tekst
przysięgi Hipokratesa i wysłuchać rozważań
wiceprezesa doktora Jerzego Friedigera na te−
mat zasad etyki lekarskiej.

Bezsprzeczny pozostaje fakt, iż kodeks za−
sad postępowania tworzy się między innymi
wtedy, gdy istnieją dowody na to, że coś dzieje
się niezgodnie z zasadami i konieczne jest upo−
rządkowanie tej sytuacji. Praca lekarza jest
pracą szczególną, tak jak szczególne są studia
medyczne, które kończymy. Wszyscy musimy
zmagać się z walką o godność wykonywania
naszego zawodu i godność naszej pracy. Art. 2
Kodeksu Etyki Lekarskiej niezaprzeczalnie za−
znacza, że podstawowym nakazem etycznym
dla lekarza, jest dobro chorego. Mechanizmy
rynkowe, naciski społeczne i wymagania ad−
ministracyjne nie zwalniają lekarza z tej zasa−
dy. To w Kodeksie również zapisane jest,
iż swoje obowiązki powinniśmy wykonywać
zgodnie ze swoim sumieniem i współczesną
wiedzą medyczną. Prawa wykonywania zawo−
du, które zostały wręczone są symbolem,
iż młodzi lekarze przechodzą pod jurysdykcję
izby lekarskiej.

Teraz młodzi koledzy powinni zostać prze−
jęci przez doświadczonych lekarzy – kierowni−
ków i opiekunów staży podyplomowych. To co
zobaczą i usłyszą będzie procentowało przez
całe ich życie zawodowe.

Wszyscy mówcy w czasie uroczystości za−
znaczyli, że zawód lekarza jest zawodem szcze−
gólnym i dlatego nie jest górnolotne porówna−
nie go do powołania. Uważam, że powinien go
wykonywać człowiek przyjaźnie nastawiony do
ludzi. Krótko mówiąc, myślę że ktoś, kto nie
lubi ludzi i nie jest im życzliwy, nigdy nie bę−
dzie dobrym lekarzem. Pan Wojewoda Stani−
sław Kracik, odważył się nawet w swoim wy−
stąpieniu porównać misję lekarską do powoła−
nia duchownego. Lekarz musi być dla pacjenta
wsparciem, osobą która towarzyszy mu w cier−
pieniu, chorobie, a nawet umieraniu. Dlatego

rzeczą nieetyczną byłoby traktowanie pacjenta
jako podmiotu i bagatelizowanie faktu, iż musi
wyrazić on świadomą zgodę na proponowane
leczenie.

Lekarz musi traktować pacjenta kulturalnie,
szanować jego prawo do intymności, godność
osobistą i prywatność. Pomiędzy lekarzem a pa−
cjentem powinno zaistnieć wzajemne zaufanie,
które tworzy szansę wyleczenia czyli sukcesu.
Dlatego informacje, które przekazujemy pacjen−
towi powinny być dla niego jasne, a czas po−
święcony na rozmowę z pacjentem nigdy nie
jest czasem straconym! Pamiętać tylko trzeba,
że do człowieka powinno się mówić zrozumia−
łym dla niego językiem. Nie do przyjęcia jest
natomiast kontrreakcja: „Skoro pacjent był dla
mnie od początku niemiły, to ja też będę!”. Nie
można zapominać, że przyszedł do nas człowiek
cierpiący, w dodatku znużony czekaniem, znie−
cierpliwiony.

Jest też kwestia wzajemnych stosunków
między lekarzami. Niektórzy występują jako
pracodawcy, zapominając że ciąży na nich obo−
wiązek szczególnej dbałości o warunki pracy
i możliwość rozwoju zawodowego podległych
im osób. Zmuszanie młodych do zmiany form
zatrudnienia, zmniejszanie wynagrodzenia
w oparciu o niejasne przesłanki, posługiwanie
się w czynnościach administracyjnych pracow−
nikami niższego szczebla trzeba uważać za na−
ganne. Często jest to zauważane w skargach

OROZ
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młodych lekarzy, które wpływają do Biura
Rzecznika (bo są takowe). Nie byłoby może
przykrej sytuacji, jaka zdarzyła się w jednym
z ośrodków stażowych, gdzie dwóch stażystów
dotkliwie się pobiło. Powodem był narastający
między nimi od pewnego czasu konflikt, któ−
remu przyglądali się pozostali pracownicy,
w tym kierownik stażu. Nikt wcześniej nie
podjął choćby próby jego rozwiązania. Skut−
kiem tego zdarzenia były nie tylko uszkodze−
nia ciała, ale była również utrata etatów i kara
w sądzie lekarskim. Nie sprostał obowiązkom
opiekun stażowy. Niedopuszczalną rzeczą było
pozostawienie młodych samym sobie.

Drugi przykład. Do gabinetu zgłosiła się pa−
cjentka skarżąca się na dolegliwości dziąsła
w okolicy niedawno wykonanych ubytków.
W gabinecie ordynował samodzielnie stażysta,
a że był to dopiero październik, pan doktor pra−
cował tam od niedawna. Niedokładnie zbadał
pacjentkę, natomiast ochoczo poinformował ją,
o rzekomo źle, wykonanych wypełnieniach.
Swojego badania nie poparł zdjęciem rtg, ani
konsultacją z opiekunem stażu czy też opinią
bardziej doświadczonego kolegi obecnego w są−
siednim gabinecie. Nieprzygotowany do samo−
dzielnej pracy, nie potrafił prawidłowo przepro−
wadzić wywiadu z pacjentką, skutkiem czego
nie zauważył także, że jest ona upośledzona psy−
chicznie, a opisywane przez nią dolegliwości
są wyimaginowane. Dał wiarę jej opowieściom
i pochopnie wyraził opinię na temat lekarza,
który przez 15 lat prowadził leczenie stomato−
logiczne tej pacjentki. Sam „przepolerował”
wypełnienie i powiedział, że wszystko jest
„okay!”.

Ponieważ u pacjentki zaczęły się nasilać za−
burzenia psychiczne, ugruntowało się w niej do−
mniemanie wadliwego leczenia u swojego le−
karza. Obarczała go odpowiedzialnością za
wszystkie swoje dolegliwości, zaburzenia snu,
narastający niepokój, bóle głowy, stany lęko−
we itp. a przede wszystkim za źle wykonane,
rzekomo nawisające, wypełnienia w zębach 36,
37. Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego

poskutkowało w niedługim czasie od wizyty
nieudaną próbą samobójczą, hospitalizacją
w SOR, gdzie doszło do zakażenia wirusem C.
Matka pacjentki (pouczona przez jakieś biuro
porad prawnych) wystąpiła do OROZ o wypła−
tę 10 tys. zł. odszkodowania od lekarza, który rze−
komo wykonał wadliwie wypełnienie. Dopiero
postępowanie Rzecznika wyjaśniło, iż nie było
żadnych podstaw do obarczania winą lekarza.
Zdjęcie rtg, które wykonał tej pacjentce lekarz
leczący po założeniu wypełnienia nie wskazy−
wało na jego wadę. Zdjęcie było dowodem w tej
sprawie i pozwoliło umorzyć postępowanie.

O właściwą diagnostykę nie postarał się też
inny stażysta, który pobieżnie zbadał pacjenta
i stwierdził, że ma „14 zębów do leczenia!”.
Dokumentacja medyczna, która wpłynęła do
biura OROZ, nie pozwoliła Rzecznikowi do−
szukać się w niej adnotacji o istnieniu tylu ubyt−
ków wymagających interwencji lekarskiej.
Diagram nie został w ogóle wypełniony, stan
jamy ustnej pominięto, zdjęcie panoramiczne,
które ewentualnie pozwoliłoby określić status
zębowy nie zostało wykonane. Wypełniono je−
dynie pole z imieniem, nazwiskiem i nr telefo−
nu. Pacjent złożył skargę na niewłaściwe wg
niego leczenie i oszukanie go na okoliczność
ubytków w jamie ustnej. Jak twierdził: „Byłem
na przeglądzie rok temu i wszystko było w po−
rządku! To niemożliwe, żeby przez rok poja−
wiło się 14 ubytków!”. Albo więc rok temu ba−
danie zostało przeprowadzone pobieżnie, albo
teraz faktycznie został wprowadzony w błąd.
Pacjent zarzucił lekarzowi oszustwo i próbę wy−
łudzenia kosztów leczenia 14 ubytków. Rzecz−
nik nie miał problemu w orzeczeniu o winie:
brak dokumentacji był bezsporny i świadczył
na niekorzyść obwinionego...

Pacjenci zawsze nas bacznie obserwują!
„Ciekawe” spostrzeżenia przedstawiła na jed−
nym z przesłuchań w Biurze OROZ skarżąca
sie pacjentka. Zgłosiła się ona do gabinetu,
gdzie ordynował lekarz – jak później się oka−
zało stażysta, bez opiekuna – w celu usunięcia
zęba. Zarówno on sam, jak i jego opiekun sta−
żowy wykazali się brakiem odpowiedzialności.
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Ząb, który miał być usuwany, był mocno znisz−
czony przez próchnicę i przy próbie podjętej
przez stażystę korona uległa złamaniu. Jak
twierdziła pacjentka, znieczulenie również zo−
stało wykonane nieprawidłowo, gdyż czuła do−
tkliwy ból w czasie ekstrakcji. „Siedziałam na
fotelu, krew ciekła mi na brodę, a lekarz biegał
po gabinecie, nerwowo strzelał szufladami i cze−
goś szukał”. Najprawdopodobniej szukał odpo−
wiednich narzędzi, co potwierdziło się w cza−
sie jego przesłuchania. Nie udało mu się usu−
nąć tego zęba. Nieporadnie też zaopatrzył ranę.
„Jechałam w tramwaju nr 13 i ludzie krzyczeli,
dlaczego jestem pokrwawiona?” Notabene sta−
żysta w desperacji odesłał ją do innej przychod−
ni na drugim końcu miasta. Pacjentka nie mia−
ła zresztą pretensji do tegoż doktora, gdyż swoją
skargę skupiła na następnej przychodni, gdzie
po usunięciu rzeczonego zęba wystąpiły powi−
kłania w postaci pustego zębodołu. Przypo−
mniała sobie w trakcie przesłuchania, jak wy−
glądało jej powitanie przez pana doktora.
„Wyszedł do mnie mężczyzna z gazą na twa−
rzy i ręce miał w mące jakiejś”. Te cytaty – po−
chodzą z zeznań pacjentki, ale wszyscy wie−
my, że tak to mogło wyglądać.

Pamiętajcie koledzy! Nie powinno się wi−
tać pacjenta w założonej masce i rękawiczkach.
Pacjent powinien widzieć, że wkładamy nowe
rękawiczki i wcześniej myjemy ręce. Uniknie−
my w ten sposób pomówień i skarg zarówno
do OROZ jak i do sanepidu – a zaręczam – pa−
cjent często tak czyni. Spotykam się też z pro−
blemem wielokrotnego używania kubka jedno−
razowego, a na moje pytanie: „Skąd ta pew−
ność?” – pacjent odpowiedział: „Na kubku był
ślad szminki poprzedniej pacjentki”. Kolejny
pacjent zeznał, że pani doktor przyszła z targu
z zakupami (faktycznie przychodnia mieściła
się opodal placu targowego) i „nie umyła rąk
po odłożeniu toreb na parapet, tylko przystąpi−
ła do badania”. Stanowiło to dla niego przyczy−
nek do dokładnego przyglądania się lekarce pod−
czas kolejnych wizyt, a w efekcie do wyrażenia
niezadowolenia z prowadzonego leczenia jak rów−
nież niekorzystnej oceny lekarki.

Inny lekarz zapytany przez matkę małego
pacjenta, dlaczego nie zmienił rękawiczek – od−
powiedział: „Każą mi oszczędzać!”. Do Biura
OROZ wpłynęła również skarga zbiorowa ro−
dziców, którzy donieśli, że zabiegi profilaktycz−
ne w szkole u dzieci były wykonywane przy
użyciu jednej pary rękawiczek i niezmienianych
każdorazowo szczoteczek.

Każdy lekarz, który stoi na początku swo−
jej drogi zawodowej musi rozumieć znaczenie
prawidłowo wypełnionej i prowadzonej doku−
mentacji medycznej. Nie można np. posługi−
wać się czyjąś pieczątką przy wystawianiu za−
świadczeń, skierowań itp. Młody lekarz musi
zdawać sobie sprawę z powagi posiadania pie−
czątki lekarskiej. Wolno mu jej użyć w celu
wydania zaświadczenia jedynie po osobiście
przeprowadzonym badaniu lub rzetelnej anali−
zie odpowiedniej dokumentacji medycznej.
Na uwagę zasługuje również fakt właściwego
posługiwania się receptami lekarskimi i druka−
mi L−4. Narodowy Fundusz Zdrowia jako płat−
nik kontroluje refundację leków i prowadzenie
stosownej dokumentacji medycznej. Brak dia−
gramu leczenia zawsze skutkuje podważeniem
zasadności refundacji.

* * *
Felieton ten pragnę szczególnie dedykować

młodym Koleżankom i Kolegom, którzy po raz
pierwszy trzymają nasze pismo w ręku. Jedno−
cześnie życzę im wszystkim powodzenia, rado−
ści i satysfakcji z wykonywania tego pięknego,
acz odpowiedzialnego zawodu.

Anna Kot
Pierwszy Zastępca Okręgowego Rzecznika

Odpowiedzialności Zawodowej
w Krakowie

OROZ
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Zamiast rozmowy kilka faktów z życia
prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Jańczuka

laureata ‘2011 roku
Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny
„Za zasługi dla polskiej stomatologii”

Korzenie rodzinne:
Urodziłem się 31

lipca 1924 roku w Po−
łańcu w powiecie san−
domierskim. Moi ro−
dzice byli nauczyciela−
mi szkoły podstawo−
wej. Do wojny świato−
wej ukończyłem 3 klasy
Gimnazjum w Zakopa−
nem. W czasie okupacji
przebywałem w powie−
cie sandomierskim, bę−

dąc członkiem Batalionów Chłopskich i członkiem
Grupy Partyzanckiej BCh „Lotna”. Mój udział w
walkach partyzanckich w Grupie „Lotnej” został
opisany w książce pt.: „Partyzanci Lotnej”, napi−
sanej przez Henryka Strzeleckiego, a wydanej
przez Ludową Spółdzielnię Wydawniczą w 1977
roku. Mój pseudonim z lat okupacji to „Protazy”,
a stopień wojskowy – podchorąży.

Ścieżka edukacyjna:
Po odbyciu służby wojskowej w latach 1945−

1946 i uzupełnieniu wykształcenia ogólnego, stu−
diowałem w latach 1947−1952 w Akademii Me−
dycznej w Łodzi stomatologię, którą ukończyłem
z odznaczeniem. Następnie w latach 1952−1965
pracowałem w Zakładzie Stomatologii Zacho−
wawczej AM w Łodzi pod kierunkiem prof. Mie−
czysława Fuchsa. Doktorat obroniłem w 1958 r.,
a habilitację uzyskałem w 1964 roku. Tytuł pro−
fesora otrzymałem w 1971 r., a profesora zwy−
czajnego w 1979 roku. Specjalizację uzyskałem
z nominacji MZiOS w 1973 roku.

Droga kariery zawodowej
oraz pełnione funkcje:

W Pomorskiej Akademii Medycznej w Szcze−
cinie byłem zatrudniony w latach 1965−1994 na
stanowisku kierownika Katedry Stomatologii Za−
chowawczej, Dziecięcej i Periodontologii. Ponad−
to w latach 1970−1981 byłem dyrektorem Insty−
tutu Stomatologii PAM, w latach 1975−1978 pro−
rektorem PAM, a w latach 1978−1991 rektorem
PAM w Szczecinie.

Równocześnie z nominacji Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej byłem w latach 1969−1995
Krajowym Specjalistą ds. Stomatologii Zachowaw−
czej i Dziecięcej oraz Periodontologii. Byłem także
przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Sto−
matologicznego w Szczecinie (1968−1971), prze−
wodniczącym Sekcji Periodontologii PTS (1978−
1986) oraz wiceprezydentem PTS (1985−1988).
Nadto byłem założycielem i pierwszym prezyden−
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20 tem Polskich Higienistek Stomatologicznych.
Jestem oprócz tego członkiem wielu towarzystw
naukowych m.in.: PTS (członkostwo honorowe),
Niemieckiego Towarzystwa Stomatologicznego
(czł. korespondent) i doktorem Honoris Causa
Akademii Medycznej w Szczecinie.

Międzynarodowa współpraca:
Pracowałem w ośmiu grupach roboczych

WHO (m.in.: w Finlandii, Niemczech, Szwajca−
rii, Republiki Czeskiej i na Węgrzech) oraz dwóch
grupach roboczych FDJ.

Byłem pierwszym członkiem i założycielem
Akademii Pierre Faucharda oraz pierwszym prze−
wodniczącym w Polsce tej Akademii. Byłem też
pierwszym członkiem Międzynarodowej Akade−
mii Periodontologicznej w Polsce oraz pierwszym
prezesem tej Akademii. Otrzymałem gorące podzię−
kowania od obu tych Akademii za wkład pracy.

Dorobek dydaktyczny i naukowy:
Jestem promotorem 37 doktorów nauk me−

dycznych. Moimi doktorantami byli zarówno moi
współpracownicy jak i wybitni lekarze praktycy
z całej Polski. Jednym z nich był Andrzej Janusz
Fortuna z Nowego Sącza. A ostatnią doktorantką,
jest pani Agata Roztoczyńska z Bielska Białej,

która bronić będzie pracy doktorskiej w najbliż−
szej przyszłości.

Pod moim kierunkiem habilitację uzyskało
6 docentów, wszyscy byli moimi współpracow−
nikami. Byłem autorem lub współautorem ponad
300 publikacji naukowych, z tego 34 w językach
obcych: niemieckim, angielskim, francuskim, ro−
syjskim i węgierskim. Wydałem 26 dydaktycz−
nych pozycji (w większości miały od 3 do 4 wy−
dań) i zrealizowałem 14 dydaktycznych filmów.
Wygłosiłem ponad 300 referatów naukowych.

Moje główne zainteresowania
naukowe:

Dotyczyły periodontologii (w szerokim zakre−
sie leczenia i profilaktyki chorób przyzębia) oraz
profilaktyki próchnicy. Stworzyłem Ogólnopol−
ski Program Zapobiegania Próchnicy na wzór pro−
gramów skandynawskich, który – niestety – obec−
nie praktycznie przestał istnieć. W zakresie cho−
rób przyzębia rozwinąłem szereg metod leczenia
chirurgicznego chorób przyzębia, włączając me−
tody przeszczepów dziąsłowych i łącznotkanko−
wych. Od 2011 roku jestem redaktorem naczel−
nym czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”
oraz od 1999 roku współredaktorem czasopisma
„Periodontologia i Implanty”.
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21Posiadane odznaczenia:
Krzyż Komandorski Orderu Odro−

dzenia Polski (1985); Odznaczenie
Zarządu Głównego Pierre Fauchard
Academy USA (1994); Krzyż Polonia
Restituta (2008); „Elmer S. Best Me−
mosial Award” (2009) – Akademia
Pierre Faucharda.

A prywatnie…
Profesor ma opinię człowieka od−

danego swojej pracy, zawsze służące−
go ludziom pomocą, pasjonata ksią−
żek oraz hobbystę narciarstwa. Miesz−
ka skromnie wraz z ukochaną żoną
Krystyną, również lekarzem stomato−
logiem, w trzypokojowym mieszkaniu
w centrum Szczecina. Mają dwójkę
dzieci: Michała i Ewę oraz dwóch
wnuków: Mateusza i Karola. Jest pro−
motorem 6 prac habilitacyjnych, któ−
rych autorami są same kobiety. Żar−
tuje, że lubił otaczać się ładnymi
dziewczynami, by pacjenci przycho−
dzili do gabinetu stomatologicznego
z uśmiechem na ustach.

Spisała: Halina Teodorczyk
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PS: Aktualne dane dotycz¹ce osoby prof. Zbigniewa Jañczuka ukaza³y
siê w ksi¹¿ce pt.: „Z³ota ksiêga nauk medycznych” wydanej w 2010 pod
redakcj¹ Krzysztofa Pikonia, wyd. Helion w Gliwicach.
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W dniu 15 września 2011 roku w Hotelu
Mercure Kasprowy w Zakopanem odbyła się

jubileuszowa konferencja z okazji sześćdzie−
sięciu lat istnienia Polskiego Towarzystwa Sto−

matologicznego. Honorowy Patronat nad konfe−
rencją objął JM Rektor Uniwersytetu Jagielloń−
skiego prof. Karol Musioł. Konferencję poprze−

W dalszej kolejności prof. Stanisław Majewski
przybliżył uczestnikom konferencji trudne począt−
ki stomatologii uniwersyteckiej w Polsce, podkre−
ślając szczególne zasługi Uniwersytetu Jagielloń−
skiego, zwłaszcza prof. Rafała Czerwiakowskie−
go, a później prof. Wincentego Łepkowskiego,
podczas tworzenia jej zrębów.

dziło zebranie Zarządu Głównego PTS oraz jubi−
leuszowy bankiet, podczas którego ogłoszono
wyniki konkursu na najlepszą publikację na−
ukową, we współpracy z firmą Wrigley. Zwycię−
żyła praca autorstwa dwóch studentek (Moniki
Brzóski i Barbary Ryby) z Koła Naukowego przy
Pracowni Profilaktyki i Higieny Stomatologicz−
nej Instytutu Stomatologii UJ (opiekun: dr n. med.
Witold Jurczyński), zatytułowana: „Ocena i po−
równanie skuteczności szczoteczek międzyzębo−
wych oraz nici dentystycznej w oczyszczaniu
przestrzeni międzyzębowych wśród grupy pacjen−
tów z przewlekłym zapaleniem przyzębia”.

Pierwszą część konferencji poświęcono sze−
roko pojętemu aspektowi historycznemu. Prof.
Barbara Adamowicz−Klepalska przedstawiła rys
historyczny sześćdziesięciu lat istnienia PTS.
Analizując historię Towarzystwa, Pani Profesor
przedstawiła sylwetki poszczególnych jego pre−
zesów (a później prezydentów), jak również omó−
wiła organizowane regularnie od samego począt−
ku istnienia PTS kongresy stomatologów polskich.

 Z zagadnień historycznych uczestnicy konferen−
cji zostali przeniesieni w przyszłość – prof. Ma−
rek Sanak w niezwykle ciekawy sposób przybli−
żył słuchaczom aktualny stan wiedzy na temat
doświadczeń z zastosowaniem komórek macie−
rzystych w stomatologii, a także dalszych możli−
wości ich wykorzystania w przyszłości. W zawi−
łości i niezwykłe możliwości szeroko rozumianej
chirurgii rekonstrukcyjnej wprowadził słuchaczy
światowej sławy chirurg z Polanicy Zdroju, prof.
Kazimierz Kobus. Omawiając zagadnienia zwią−
zane z odtwarzaniem ubytków powstałych w wy−
niku ablacyjnych zabiegów onkologicznych oraz
urazów, Profesor przedstawił wyniki swoich wie−
loletnich doświadczeń w tym zakresie. Niezwy−
kle bogaty materiał własny Profesora dotyczący
operacji rozszczepów twarzy wywarł ogromne
wrażenie na słuchaczach.

W dalszej kolejności uczestnicy wysłuchali
wykładu prof. Jadwigi Mireckiej, niepodważal−
nego autorytetu w dziedzinie dydaktyki medycz−
nej. Przestawiła ona najnowsze wytyczne zawar−

60-lecie Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
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Corocznie od dwudziestu lat Zespół Kra−
kowskiej Stomatologii Uniwersyteckiej orga−
nizuje w Zakopanem interdyscyplinarne spo−
tkania szkoleniowe dla lekarzy praktyków, któ−
rym dodatkowo towarzyszy Sesja Młodych Pra−
cowników Nauki.

20. Sympozjum Naukowo−Szkoleniowe Lekarzy Stomatologów
8−9 września 2011, Zakopane

Aktualności współczesnej praktyki stomatologicznej
Jak co roku Sympozjum otworzył prof. Sta−

nisław Majewski, jego kierownik naukowy, wi−
tając wykładowców i uczestników. Po krótkim
wstępie i przedstawieniu tematów wykładów,
uhonorował pięć osób „Medalem na Pamiątkę
Przyjaznej Współpracy”: wybitym z okazji

te w programie nauczania w stomatologii w Unii
Europejskiej, które zostaną wprowadzone w życie
od najbliższego roku akademickiego. W znacz−
nej mierze siła nacisku w dydaktyce stomatologii
zostanie przesunięta z „suchego” przyswajania
wiedzy przez studentów na wykładach czy semi−
nariach, na rzecz praktycznego jej wykorzystania
na ćwiczeniach. Ma to za zadanie nie tylko bier−
ne odtwarzanie wyuczonych postępowań, ale na−
ukę analizy problemu klinicznego w kontekście

całościowym, poddanie go dyskusji, przedstawie−
nie różnych możliwości postępowania i umiejęt−
ności wybrania najlepszej taktyki leczenia.

Następnie, doktor Thomas Schindler z Austrii
omówił wpływ prawidłowej okluzji na estetykę
twarzy, natomiast docent Dorota Olczak−Kowal−
czyk pokazała nowe drogi w profilaktyce próch−

nicy dzieci i młodzieży, wzorując się na przewod−
nikach obcojęzycznych. Sesję naukową zakończył
wykład prof. Myrona M. Ugryna z Akademii
Medycznej we Wrocławiu zatytułowany: „Aspekt
wieku w planowaniu leczenia implanto−protetycz−
nego”.

Spotkanie z okazji jubileuszu Polskiego To−
warzystwa Stomatologicznego było okazją do
wielu wspomnień i wzruszeń. Z nutką nostalgii
wspominaliśmy Tych, którzy odeszli, a którzy

kiedyś czynnie pracowali i współtworzyli PTS.
I choć wrześniowy, tatrzański wiatr zapowiadał
już powoli nadchodzącą jesień, to dobre nastroje
uczestnikom dopisywały, zaś plany na następne
lata napawały optymizmem i dodawały energii.

ZJAZDY • KONGRESY • SYMPOZJA

dr hab. n. med. Jolanta Pytko−Polończyk
dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk

fot. Jerzy Sawicz
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45−lecia swojej pracy zawodowej i 30−lecia kie−
rownictwa Katedrą Protetyki.

Wśród uhonorowanych znaleźli się współ−
pracownicy, którzy przez 20 lat angażowali się
w organizację wszystkich sympozjów: dr hab.
Bartłomiej Loster, dr Grażyna Wiśniewska,
pani Zofia Brajczewska, lek. dent. Jan Zimmer
oraz lek. dent. Tadeusz Bernacik.

Wykład inauguracyjny wygłosił dziekan
Wydziału Lekarskiego CM UJ w Krakowie
prof. Tomasz Grodzicki nt. problemów wieku
podeszłego. Następnie lek. dent. Krzysztof Soł−
tyk z Warszawy przedstawił technologię CAD/
CAM oraz systemu CEREC w projektowaniu
prac protetycznych. Z kolei mgr Mariusz Kwiat−
kowski omówił aspekty nowoczesnej diagno−
styki uwzględniającej oznaczenie patogenów
w leczeniu zapalenia przyzębia, a dr n. chem.
Ewa Kopyść przedstawiła zagadnienia profe−
sjonalnej diagnostyki i strategii terapeutycznej
w leczeniu halitozy. Następnie dr Witold Jur−
czyński i dr Wojciech Bednarz poruszyli pro−
blemy współczesnych możliwości regeneracji
utraconych tkanek przyzębia oraz zdrowia przy−
zębia pojmowanego jako klucz do realizacji
innych procedur stomatologicznych. W godzi−
nach popołudniowych odbyła się Sesja Mło−
dych Pracowników Nauki.

Pierwszy dzień obrad zakończył się uro−
czystą kolacją przy dźwiękach kapeli góralskiej
w lokalu „Czarci Jar”.

ZJAZDY • KONGRESY • SYMPOZJA

Drugiego dnia wykłady rozpoczęła dr Jo−
lanta Loster wystąpieniem nt. patologicznego
starcia zębów jako interdyscyplinarnego pro−
blemu protetyki stomatologicznej, po czym
dr Dagmara Darczuk i dr Dagmara Gałecka−
Wanatowicz z CM UJ omówiły metody lecze−
nia chorób błon śluzowych jamy ustnej i ostrych
stanów zapalnych przyzębia. Finałem był zna−
komity wykład prof. Stanisława Suliborskiego
nt. estetyki w stomatologii odtwórczej i granic
moralności w praktyce stomatologicznej.

Warto podkreślić, szczególnie sympatyczną
nieomal rodzinną atmosferę zakopiańskich
Sympozjów, w trakcie których zawsze łączone
są tematycznie zagadnienia medycyny ogólnej
z problematyką stomatologiczną w jej ujęciu
praktycznym oraz to, że wszystkim wykładom
towarzyszy ożywiona dyskusja.

Zamykając Sympozjum prof. Stanisław Ma−
jewski ogłosił wyniki konkursu Młodych Pra−
cowników Nauki. Wyróżnienia otrzymali dr dr
Przemysław Kustra i Marcin Krupiński. Profe−
sor podziękował też wykładowcom i uczestni−
kom Sympozjum oraz wręczył im pamiątkowe
dyplomy, zapraszając jednocześnie na przyszło−
roczne 21. Sympozjum, które odbędzie się we
wrześniu 2012 w luksusowych warunkach ho−
telu „Belvedere” w Zakopanem.

Lek. dent. Tadeusz Bernacik
fot. Jerzy Sawicz
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Czemu ośmielam się – przy tak banalnym życio−
rysie – absorbować Państwa uwagę? Gdy urodziło
nam się kolejne, trzecie już dziecko, a mamy ich
czworo – Andrzejka, Basię, Adasia i Martę – życie
nieoczekiwanie postawiło przed nami zupełnie nowe
wyzwania. Oto u naszego syna Adama zdiagnozo−
wano autyzm wczesnodziecięcy.

Badania, badania, badania, mnóstwo spotkań,
konsultacji, udział w obozach terapeutycznych
i naturalnie przez cały czas terapia domowa. Przez
całe lata wszystko pod okiem ordynatora Kliniki
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie dr. An−
drzeja Gardziela. Naturalnie nie rezygnowaliśmy
z pracy zawodowej, ale nasz syn dzięki mojemu upo−
rowi rozpoczął naukę w szkole w Harklowej we−
dług indywidualnego toku nauczania. Dalszą edu−
kację kontynuował w Ośrodku Szkolno−Wychowaw−
czym w Jaśle, gdzie pomyślnie zdał końcowe testy
gimnazjalne.

Ukończenie szkoły nie oznaczało jednak końca
problemów. Pojawił się kolejny, bo trzeba było zna−
leźć dla Adama placówkę, w której mógłby spędzać
czas wolny i rozwijać się, że tak powiem, społecz−
nie. Co tu dużo mówić, dzięki memu autystycznemu
synowi nabrałam ogromnej cierpliwości do ludzi upo−
śledzonych, tak dzieci jak dorosłych. Zauważyli to ro−
dzice moich pacjentów i stałam się „etatową” dentystką
dla trudnych chorych. Takie informacje rozchodzą się
zazwyczaj pocztą pantoflową, w moim przypadku
doszło do tego, że nieletni pacjenci przyjeżdżali
z bardzo odległych niekiedy okolic, zaś rodzice nie
mogli się nadziwić, że ich dzieci wcześniej leczone
w znieczuleniu ogólnym, teraz godzą się na zabiegi
wykonywane bez tej procedury. Ale to refleksja
marginalna, chciałam się pochwalić…

Natomiast w głównym nurcie tej opowieści do−
dam, że wejście mojego syna w dorosłość i pewne

Nazywam się Ewa Zawilińska−Olech. Jestem ab−
solwentką studiów stomatologicznych na Wydziale
Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie. Rocz−
nik 1981.

Gdzie się urodziłam? W Oświęcimiu, tata był
księgowym, a mama pracownikiem fizycznym. Mam
czwórkę rodzeństwa, wszyscy ukończyli wyższe stu−
dia. Ja, po ich ukończeniu podjęłam pracę w wiej−
skim ośrodku zdrowia w Radawie, należącej do
gminy Wiązownica, w ramach ZOZ−u Jarosław (woj.
podkarpackie). Tam z upływem lat nabrałam prak−
tyki i wykonywanie zawodu lekarza dentysty przy−
niosło mi ogromną satysfakcję, płynącą z uznania
pacjentów.

Równocześnie moje życie rodzinne spełniało się
u boku męża, także lekarza dentysty, absolwenta tej
samej Akademii Medycznej, tyle że wcześniejsze−
go rocznika (1978).

Moja historia…
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doświadczenia nabyte w trakcie jego wychowania
skłoniły mnie do założenia w 2004 roku Stowarzy−
szenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sko−
łyszynie (woj. podkarpackie), gdzie mieszkaliśmy
i mieszkamy nadal. Jakie doświadczenia? Gdy Adam
przyszedł na świat był głęboko zaburzony. Wyda−
wało się, że nigdy nie będzie funkcjonował w nor−
malnym społeczeństwie. Ileż ja się nachodziłam
i naprosiłam, żeby mógł chodzić do normalnej szko−
ły, żeby dostał indywidualny tok nauczania i żeby
ludzie zaczęli go traktować normalnie. Właściwie
to oboje z Adamem przecieraliśmy szlaki dla innych
dzieci dotkniętych autyzmem, które w ślad za nami
zyskały prawo obywatelstwa. Powstała specjalna
klasa ich nauczania, ludzie przestali je traktować jak
anormalne. Adam, po ukończeniu gimnazjum,
został uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Sobniowie (dzielnica Jasła). Po dwóch latach do−
jeżdżania do odległej placówki uznałam, że trzeba
powołać do życia podobną w naszej gminie. I stało
się, dzięki mojej inicjatywie Wójt Gminy i GOPS
założyli Środowiskowy Dom Samopomocy w Przy−
siekach (gm. Skołyszyn), który funkcjonuje już pięć
lat. Jest to jedna z nielicznych tego typu placówek
w środowisku gminnym.

Oczywiście początki były trudne, ale dzięki
mojemu uporowi i pomocy innych rodziców Sto−
warzyszenie działa i ma już siedem lat. Obecnie
liczy ono czterdziestu członków niepełnosprawnych co
oznacza, że obejmujemy opieką tyleż samo rodzin,
 bo niepełnosprawność to choroba całej rodziny.

Przez ten czas zorganizowałam dziesiątki im−
prez, balów integracyjnych, wyjazdów na zajęcia
z hipoterapii połączone z ogniskiem. Były kuligi

i wycieczki m.in. na baseny termalne w Szaflarach,
nad Morskie Oko, i mnóstwo innych spotkań.
Ogromnym przeżyciem dla dzieciaków było zwie−
dzanie Kopalni w Wieliczce. Ostatnia wycieczka to
wizyta w Krakowie, gdzie zwiedziliśmy Muzeum
Przyrodnicze, Muzeum Inżynierii Miejskiej, Muzeum
Lotnictwa, ZOO, Ogród Doświadczeń, Rynek i Ko−
ściół Mariacki oraz podziwialiśmy „Kraków nocą”.
W tej wycieczce wzięły udział 62 osoby, w tym pię−
cioro uczestników na wózkach inwalidzkich.

Tak więc, z potrzeby serca i mojej pasji spo−
łecznikowskiej Stowarzyszenie działa i miejmy na−
dzieję, że będziemy nadal wspierać pokrzywdzonych
przez los.

A jeśli Pan pyta, jak dalece zmieniła się sytu−
acja niepełnosprawnych w Polsce, czy wspomaga
nas władza, czy dotuje np. NFZ czy ZUS – to odpo−
wiem: 20 lat temu, gdy przyszłam do Wydziału
Oświaty, komentowano moją wizytę: „Wariatka,
chce chore dziecko wysłać do szkoły”! A inne dzie−
ci niepełnosprawne ukrywano przed otoczeniem.
Dzisiaj chodzą z podniesionym czołem, wszyscy są
im życzliwi, natomiast o środki finansowe trzeba
zabiegać. Więc to właśnie czynię:

* * *
Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, nasz

KRS 0000221983. Nr naszego konta: BS Biecz
O/Skołyszyn 68 8627 1037 2003 5000 8623 0001.

Moje Koleżanki i Kolegów proszę o 1% wsparcie.

Niestety, podczas ostatniego zjazdu absolwen−
tów w Rytrze rozdałam wizytówki mojego Stowa−
rzyszenia, gdzie został błędnie podany nr KRS. Pra−
widłowy brzmi: KRS 0000221983. Strona interne−
towa to: www.stowarzyszenie−tecza.pl, e−mail: sto−
warzyszenietecza@wp.pl

Pełna nazwa:

Stowarzyszenie „Tęcza”
na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

38−242 Skołyszyn 222
NIP 685−21−53−200; REGON 180000552

I już zupełnie na koniec dodam, że Adam ma
dziś 24 lata, samodzielnie obsługuje komputer,
z pasją gra na organach, przynosi mnie i Staszkowi
(mój mąż) mnóstwo radości, choć naturalnie wyma−
ga specjalnej troski i obecności kogoś życzliwego
w pobliżu.

Lek. dent. Ewa Zawilińska−Olech

POSTAWY
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Tego lata (czerwiec) w Innsbrucku mój au-
striacki wnuk Alexander zajął 4 miejsce w kra-
jowym biegu 15-latków na dystansie 60 m.
Dumny z tego wyczynu, chciałby jednak być
pierwszy, dlatego postanowił wzmocnić chu-
de nogi. I cały swój pobyt w Krakowie poświę-
cił jeździe rowerowej. Z dziadkiem. Nic prost-
szego. Plac na Groblach – Sheraton – Bulwary
Wiślane. To niespełna 100 metrów. „Tylko
młodzi jeżdżą zawsze z górki i z wiatrem – ty
będziesz miał pod wiatr i pod górkę” – tak sko-
mentował nasze codzienne treningi mój kole-
ga z kabaretu „Cyrulik” Leon P.

Nasza codzienna trasa biegła lewostronnym
Bulwarem Wisły. Zaczynamy od mostu Dęb-
nickiego, a potem mosty: Grunwaldzki, J. Pił-
sudskiego, Kładka Ojca Bernatka, Powstańców
Śląskich, Kolejowy na Zabłociu, Kotlarski i ko-
lejowy, i wreszcie stopień wodny „Dąbie”.
Poprzez dziurę-tunel w zaporze jedziemy da-
lej aż do mostu nad strumieniem Prądnik, któ-
ry wartko tu płynie, by połączyć się z Wisłą.
Tu robimy stop. Witamy rodzinę kaczek, a mój
wnuk musi wysłuchać krótkiej sentencji na
temat szybkości przemijania życia. Jak ten wart-
ki strumień. Droga powrotna prowadzi tą samą
trasą. Czasami jedziemy aż do Salwatora, do
sióstr Norbertanek.

Cieszy nas niepogoda. Brak słońca. Przy nie-
pogodzie nie musimy oglądać śpiących na zie-
mi pod „drzewem dębnickim” pijanych mene-

li, staruszków bez koszul, chłopców„tatułow-
ców” – dumnych z kolorowych tatuaży na ob-
nażonych nogach, rękach i torsach, irokezów
i piercing-owców. Cała ta paskudna subkultu-
ra zalega na trawach pod Wawelem, gdzie
Wisła skręca w prawo. Nasze przyzwolenie spo-
łeczne na te obrzydlistwa jest niezrozumiałe.
Powinniśmy częściej wyrażać naszą dezaproba-
tę, bo inaczej minister komunikacji wystąpi w TV
ze szprychą rowerową w nosie. Bo można.

Niepogoda uwalnia nas też od widoku „ho-
neymoon-ów”. Pary te na trawie i na ławach
pogrążone są w niekończących się czułościach.
Nie interesują się nikim i niczym – poza sobą.

Na Malediwach – (wyspach o kształcie ręcz-
ników) – ulubionym miejscem spotkań „honey-
moon-ów” są długie białe plaże. Inne wyspy
zachęcają do przyjazdu, pisząc w prospektach
„Mamy dużo ryb – mało honeymoonów”. Mój
wnuk udaje, że jego to nie interesuje.

Po deszczu, gdy powietrze świeże, a asfalt
wilgotny spotykamy na naszej ścieżce rowero-
wej dziesiątki ślimaków (Helix Pomatia Linna-
eus). Zamieniamy się wtedy w „patrol ślima-
kowy”, zatrzymujemy rowery, wyrzucamy śli-
maki z asfaltu szerokim łukiem w bezpieczne
wysokie trawy. Zawsze w kierunku ich marszu.
Byłem świadkiem jak w porze koszenia traw
dziesiątki ślimaków uciekało asfaltową ścieżką
powoli, mozolnie ciągnąc za sobą wilgotny
ślad w kierunku „od maszyny” – ratując życie.

FELIETON

Droga ślimaków
– Schneckenweg
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Nie wiem, jakimi zmysłami kierowały się w tej
ucieczce. Może drganiami ziemi, a może hała-
sem. Wszystkie w jednym kierunku. Tłumaczę
wnukowi: jeden idzie w prawo, drugi w lewo.
Nie wiemy, czym się kierują. Patrz, gdzie gło-
wa. Rzucaj daleko w wysokie trawy. Wnuk na-
zywa ten odcinek drogi od mostu Kotlarskie-
go do stopnia wodnego Dąbie drogą ślima-
ków – Schneckenweg. Nasz „patrol ratuje śli-
maki przed „husarią rowerową”. Husaria to
grupy młodych mężczyzn na górskich rowe-
rach. Zanim się zjawią słychać świergot szero-

kich opon. Lśnią w słońcu ogolone głowy i gru-
be pochylone karki. Potężne łydki nadają ich
rowerom ogromne prędkości. Ścigają się
z drogą, z czasem i każdy z każdym. Z naszych
ślimaków zostaną tylko mięsne plamy, które
zmyją kiedyś ulewne deszcze.

Na stopniu wodnym Dąbie po obydwu stro-
nach wąskiego długiego tunelu ustawiono
znaki nakazu. Nakazują one zejście z roweru
tak, by piechotą przeprowadzić go na drugą
stronę. Zapewnia to bezpieczeństwo innym
rowerzystom, przechodniom i matkom z wóz-
kami dziecięcymi. Nie zauważyłem, by ktokol-
wiek poza nami stosował się do tego nakazu,
a ostatnio wandale zasmarowali znaki z oby-
dwu stron czarnym sprayem.

Aby dotrzeć autem do Cinqueterre – pięciu
położonych blisko siebie nadmorskich miaste-
czek na wybrzeżu liguryjskim należy pokonać
kilka nieoświetlonych tuneli z ruchem waha-
dłowym i sygnalizacją świetlną. Polacy z regu-
ły po 15 minutach tracą cierpliwość i wjeżdżają
w tunel przy czerwonym świetle. W połowie
drogi spotykają kolumnę aut jadących prawi-
dłowo naprzeciw, tak że muszą na wstecznym
biegu zrobić miejsce i wysłuchać komentarza
krewkich Włochów.

Zimą w Tyrolu na nartach biegowych od-
wiedził nas pan prof. UJ. Tego ranka służby
lawinowe (Lawinen Dienst) wstrzeliwały się
specjalnymi armatkami w nawisy śniegu na
stromych zboczach skalnych gór. Powoduje to
kontrolowane zejście lawin tak, by nie zagra-

Autor z wnukiem Alexandrem na „Schneckenweg”

Czy jest Tobie
obojętne 35 Euro
mandatu za
nieposprzątanie po
mnie trawnika???

Nasze kaczki
na Prądniku
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żały domostwom i mieszkańcom. Huk arma-
tek słyszalny jest wszędzie. Drogi są zamknię-
te szlabanem, a na dużym okrągłym znaku
pośrodku napisano gesperrt, chiuso, closed.
Pan prof. wdzięcznie omija zaporę i biegnie
ścieżką (Loipe). Za zakrętem zatrzymuje go
patrol żandarmerii (policja), każe zdjąć narty
i – odwozi swoim autem do pensjonatu w gó-
rach odległego o 6 km. Pan prof. UJ jest pełen
zachwytu wobec uprzejmości tyrolskiej policji.

A oto cała prawda.
Policjanci widzą człowieka, który wbrew

wszelkim zakazom maszeruje na nartach
ścieżką zagrożoną lawinami. Pytają po angiel-
sku dokąd to zmierza i czy nie widział znaku
zakazu. Już wiedzą (rozmowa), że nie jest
pijany. Muszą sprawdzić, czy jest „na narkoty-
kach” – bo nie może podać dokładnie swego
adresu. Wiozą go tam, gdzie wskaże. Idą do
gospodyni i ustalają, że tu jest zakwaterowa-
ny. Nie jest pijany. Nie jest na narkotykach.
Dalej nie wiedzą, czym się kierował lekcewa-
żąc przepisy. Nie znają polskiego nieposzano-
wania przepisów. Jeden mówi do drugiego:
„Chyba jest głupi!!!” I dają mu spokój.

Kiedyś za komuny „obejście prawa”, nie-
stosowanie się do zakazów, do przepisów by-
wało kawalerskim wyczynem i taka postawa
wskazywała na niechęć do ustroju oraz praw
w nim obowiązujących. Komuna upadła. Rację
ma R. Kapuściński, gdy pisze: „Jak długo trwał
reżim, tak długo trwa powrót do normy!”

Upłynęły 22 lata, a my obciążeni spadkiem
po komunie wleczemy się jak ślimaki po
„Schneckenweg”. Dawno upadł mur berliński.
Pomiędzy byłym DDR a BRD dalej istnieje gra-
nica w głowach ich obywateli. Pan docent oku-
listyki (Niemiec z byłego DDR) w podróży po
Chinach wybierał nasz autobus (Polaków mó-
wiących po niemiecku), a nie autobus roda-
ków z BRD. Do was jest mi „bliżej” – tak to
ujmował.

Granica – to opuszczone głowy, brak uśmie-
chów, brak „dzień dobry” i „do widzenia” oraz
żądanie drobnych w kasach sklepików i marke-
tów. Granica to „Centrum”, najczęściej stoma-
tologiczne, bez podania nazwiska, specjalizacji,
tytułu, brak napisów info na każdych drzwiach,

FELIETON

kolejki i bałagan. Granica to: „szukanie własnej
drogi rozwiązywania problemów”. Problemów,
które zostały rozwiązane 30 lat temu przez kra-
je, które oszczędził komunizm, które nieprzerwa-
nie budują swój dobrobyt, też popełniając błę-
dy. Z tych to krajów należy brać przykład i iść
sprawdzoną drogą. I to szybko.

Na poczcie urzędniczka wysunęła na ladę
moje listy, a na każdym były znaczki. Nie wie-
działem, co mam robić. We Wiedniu na po-
czcie nie trzeba samemu przyklejać znaczków,
wypisywać druku na „polecony” i stać w kolej-
ce, bo jej nie ma.

Lato się skończyło. Wnuk odjechał. Nie ma
już ślimaków. Do Nowodworskiego wraca
szkolna młodzież. Dziewczyny w ciemnych
spódnicach i białych bluzkach. Chłopcy w bia-
łych koszulach i krawatach. Dawno nie widzia-
łem tak ładnego obrazu. No, może w There-
sianum.

Franciszek Serwatka

Zakaz wybiegu dla psów
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12 października 2011 r.
Instytut Stomatologii UJ,
ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji Stomatologii Dziecięcej
PTS
Sala Posiedzeń Rady Instytutu, przyziemie,
godz. 12.15

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

Zarz¹d Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa

Stomatologicznego zaprasza na
posiedzenia naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne

PTS

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”

Program Konferencji znajduje siê na stronach internetowych Komisji Stomatologicznej ORL:
www.oilkrakstom.pl i w poprzednim wydaniu „GGL-LD”

Patronat honorowy nad Konferencj¹ sprawuj¹: prezes ORL w Krakowie dr hab. Andrzej Matyja
i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas. Chorych.

Opiekê naukow¹ pe³ni¹: dr hab. Jolanta Pytko-Poloñczyk i dr n. med. Witold Jurczyñski.
Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga:Uwaga: w pi¹tek, 21 paŸdziernika, ok. godziny 20.00 nast¹pi uroczyste wrêczenie nagrody

im. Andrzeja Fortuny („Za zas³ugi dla polskiej stomatologii!”) – Profesorowi Zbigniewowi Jañczukowi
z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

15 października
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ,
ul. św. Łazarza 16, Aula D

Zebranie Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS
godz. 9.30

Dr n. med. Joanna Zdziarska
Katedra i Klinika Hematologii CM UJ
Zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej u chorych
ze skazami krwotocznymi i leczonych przeciwza−
krzepowo
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Lek. dent. Daniel Uryga
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych

Zebranie ogólne
godz. 11.00

Dr n. med. Katarzyna Szczeklik
Zakład Stomatologii Zintegrowanej IS CM UJ
Zmiany chorobowe w jamie ustnej a stężenie
wybranych cytokin w ślinie pacjentów z chorobą
Leśniowskiego−Crohna

Joanna Włodarczyk – GlaxoSmithKline
Sensodyne ProSzkliwo w zapobieganiu erozji
szkliwa

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

27 października
Instytut Stomatologii UJ,
ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej
PTS; Katedra Ortodoncji, I p.,
 godz. 13.00
wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez:
www.portalPTS.pl

Dr n. med. Katarzyna Jankowska,
lek. dent. Elżbieta Ekwińska
Katedra Ortodoncji IS CM UJ
Leczenie protetyczno−ortodontyczne pacjentów
młodocianych po przedwczesnej utracie zębów

24 listopada
Instytut Stomatologii UJ,
ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej
PTS, Katedra Ortodoncji, I p.,
godz. 13.00
wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez:
www.portalPTS.pl

Lek. dent. Marcin Bębenek
Katedra Ortodoncji IS CM UJ
Wskaźnik GOSLON – diagnostyka rozszczepów
wargi i podniebienia

26 listopada
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ,
ul. św. Łazarza 16, Aula A

Zebranie Koła Sekcji Stomatologii
Zachowawczej PTS
godz. 10.00

Lek. dent. Piotr Pojawis,
lek. dent. Przemysław Kustra,
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka
Zakład Stomatologii Zachowawczej
z Endodoncją IS CM UJ
Porównanie opracowania bloczków ćwiczeb−
nych przy pomocy narzędzi PathFile i Pro
Taper

Zebranie ogólne
godz. 11.00

Lek. dent. Magdalena Kowalczyk
Konsultacyjna Poradnia Ortodoncji WPS
w Krakowie
Maska twarzowa – budowa i zastosowanie
w ortodoncji

Lek. dent. Magdalena Kukurba−Setkowicz
Konsultacyjna Poradnia Stomatologii
Zachowawczej WPS w Krakowie
Zmiany chorobowe szkliwa typu „białe plamy”

Dr n. med. Maciej Mikołajczyk
KaVo Polska sp. z o.o.
Ergonomia w stomatologii – codzienne wyzwa−
nia, codzienne korzyści

Lek. dent. Magdalena Tyńska
Konsultacyjna Poradnia Ortodoncji WPS
w Krakowie
Zespołowe leczenie pacjentki z oligodoncją –
opis przypadku

PTS
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10 grudnia
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ,
ul. św. Łazarza 16, Aula A

Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatolo−
gicznej PTS
godz. 9.30

Prof. UJ dr hab. med. Jadwiga Stypułkowska
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferen−
cji Stomatologicznej Zachód−Wschód, Warsza−
wa 27−28 maja 2011 r.

Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Aktualne poglądy na temat farmakoterapii
znieczulenia miejscowego w stomatologii

Lek. dent. Konrad Kisielowski
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Demonstracja wybranych przypadków klinicz−
nych

Zebranie ogólne
godz. 11.00

Dr n. med. Małgorzata Pihut, stud. Michał
Szewczyk, dr n. med. Grażyna Wiśniewska
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Kwestionariusz bólu McGilla−Melzacka
w diagnostyce zaburzeń czynnościowych
narządu żucia

Magdalena Grabowska
RADA sp. j.
Erozja zębów – nowe wyzwanie dla stomatolo−
gii XXI wieku

Lek. dent. Michał Gontarz,
dr n. med. Grażyna Wyszyńska−Pawelec
Katedra Chirurgii Czaszkowo−Szczękowo−
Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
IS CM UJ
Współczesne metody rekonstrukcji stawu
skroniowo−żuchwowego – przegląd piśmiennic−
twa

14 grudnia
Instytut Stomatologii UJ,
ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji Protetyki Stomatolo−
gicznej PTS
Sala seminaryjna, II p.,
 godz. 18.45

Dr n. med. Piotr Majewski
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Diagnostyka i planowanie w leczeniu implanto−
protetycznym

Dr n. med. Andrzej Gala
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Ocena leczenia endodontycznego przed
leczeniem protetycznym jako wskaźnik powodze−
nia terapeutycznego

15 grudnia
Instytut Stomatologii UJ,
ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej
PTS
Katedra Ortodoncji, I p.,
godz. 13.00
wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez:
www.portalPTS.pl

Lek. dent. Anna Hille
Katedra Ortodoncji IS CM UJ
Ocena wytrzymałości zębów leczonych metodą
ekstruzji i następowo rekonstruowanych
protetycznie.

PTS

Przypominamy o statutowym obowiązku
opłacenia składki członkowskiej

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

25 1020 2892 0000 5602 0166 0836
Prezes Zarządu
 PTS O/Kraków

Dr n. med. Małgorzata Zaleska

Sekretarz Zarządu
PTS O/Kraków

Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk



3333333333

LEKARZA DENTYSTY

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 4A/2011

33

15 paŸdziernika 2011 roku (sobota)
Temat szkolenia:Temat szkolenia:Temat szkolenia:Temat szkolenia:Temat szkolenia:
Estetyka w odcinku przednim w ró¿nych sytuacjach kli-
nicznych (szczegó³y w poprzednim wydaniu „GGL LD”)
dr Rafa³ Mêdzin – Prywatna Praktyka Dentura, Gryfino

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

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:

15 paŸdziernika 2011 (sobota) w godz. 11.00-14.00
i 23 listopada 2011 (œroda) w godz. 16.00-19.00

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

23 listopada 2011 roku (œroda)
Temat szkolenia zostanie umieszczony na stronie inter-
netowej Komisji Stomatologicznej www.oilkrakstom.pl

Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18

Najlepsi
Już od paru lat, z inicjatywy Komisji Kształcenia ORL w Krakowie, wręczane są lekarzom, którzy

osiągnęli najlepsze wyniki egzaminów specjalizacyjnych, dyplomy i wyróżnienia finansowe. W tym
roku wśród 20 lekarzy, którzy osiągnęli najlepsze rezultaty podczas sesji wiosennej 2011 roku, znala−
zła się dwójka stomatologów z Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Instytucie Sto−
matologii CM UJ (u doc. Joanny Zarzeckiej), a to:

lek. dent. Justyna Hajto−Bryk
i lek. dent. Agnieszka Gębczyńska−Wyroba

Wręczenia wyróżnień dokonali na posiedzeniu plenarnym Okręgowej Rady Lekarskiej w dniu
14 września 2011 roku prezes ORL doc. Andrzej Matyja, wiceprezes lek. dent. Robert Stępień
oraz przewodniczący Komisji Kształcenia ORL dr Lech Kucharski, organizator tego swego rodzaju
konkursu świadectw. Laureatkom serdecznie gratulujemy!

KOMISJA STOMATOLOGICZNA
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34 NZOZ zatrudni lekarza stomatologa
Miejsce pracy:  Domaradz Domaradz Domaradz Domaradz Domaradz (woj. Podkarpackie)

pacjenci NFZ + prywatnie
Atrakcyjne warunki  wynagrodzenia,

tel. 501 188 180; email: mirek@formix.pl

Zatrudniê stomatologa
NZOZ „Sanacja” w Szczawnicy

Gabinet ma 2 stanowiska pracy, zatrudnione s¹
2 asystentki. Do dyspozycji lekarza mieszkanie oraz

prywatny, wyposa¿ony gabinet w miejscowoœci
Ochotnica DolnaOchotnica DolnaOchotnica DolnaOchotnica DolnaOchotnica Dolna (odleg³oœæ 20 km).

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

NZOZ stomatologiczny
w Krakowie

zatrudni lekarza stomatologa
w charakterze kierownika medycznego

tel. 602 470 002

NZOZ „MAXMED”
Kazimierza Wielka 28-500, ul. Kolejowa 27FKazimierza Wielka 28-500, ul. Kolejowa 27FKazimierza Wielka 28-500, ul. Kolejowa 27FKazimierza Wielka 28-500, ul. Kolejowa 27FKazimierza Wielka 28-500, ul. Kolejowa 27F

poszukuje do pracy w POZ:
stomatologa, psychiatrê, alergologa,

dermatologa, chirurga naczyniowego.
tel: 41 352 23 23; email: biuro@cmkw.pl

Prywatny Gabinet Stomatologiczny
w Kielcach

 podejmie wspó³pracê z lekarzem ortodont¹
z Krakowa lub okolic. W sprawie omówienia
szczegó³ów wspó³pracy prosimy o kontakt:

tel. 606 464 386 lub e-mail: arsdentis@arsentis.pl

NZOZ k. Nowego S¹cza
zatrudni lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej

i internistów do pracy w ramach POZ
Tel. 602 55 82 44
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35P o d z i ê k o w a n i e
Wszystkim Kole¿ankom i Kolegom, a ortodontom

w szczególnoœci, którzy okazali mi przyjaŸñ, zrozumie-
nie i ¿yczliwoœæ, daj¹c œwiadectwo serca otwartego na
ludzk¹ niedolê

pragnê
wyraziæ t¹ drog¹ serdeczne podziêkowanie

 Bez Waszej pomocy moje ¿ycie by³oby smutne,
a pokonywanie ¿yciowych zakrêtów sta³oby siê trudne
do przezwyciê¿enia. Dlatego bardzo Wam dziêkujê!

Dr Halina Majchrowicz

Wieczór Lekarski w Filharmonii
– z okazji Dnia Patrona Lekarzy –

œw. £ukasza
8 paŸdziernika 2011,

godz. 17.00; Z³ota Sala

SSSSSzanowne Panie i Panowie! Lekarze – Melomani!zanowne Panie i Panowie! Lekarze – Melomani!zanowne Panie i Panowie! Lekarze – Melomani!zanowne Panie i Panowie! Lekarze – Melomani!zanowne Panie i Panowie! Lekarze – Melomani!
Stowarzyszenie Przyjació³ Filharmonii Krakowskiej

zaprasza Pañstwa na kolejny, uroczysty wieczór dla le-
karzy z okazji dnia patrona lekarzy – œwiêtego £uka-
sza. W tym roku mamy dla Pañstwa propozycjê wspania³e-
go dzie³a: „Requiem” Giuseppe Verdiego koncert oratoryj-
ny. Orkiestrê poprowadzi maestro Pawe³ Przytocki, a wœród
solistów us³yszymy m.in. Edytê Piaseck¹, Annê Lubañsk¹,
Zorana Todorovicha i Wojciecha Gierlacha.

Do Pañstwa dyspozycji przewidziano najlepsze miej-
sca (na balkonie I-szego piêtra vis-a’-vis Z³otej Sali).
Koszt uczestnictwa w „Wieczorze Lekarskim w Filhar-
monii” – 95 z³. Rezerwacja biletów i wp³aty: Biuro OIL
(p. Dorota Zdziechowicz), tel. 12 619 17 10 lub mail:
biuro@oilkrakow.org.pl. do dnia 1 X 2011 roku.

Do zobaczenia w Filharmonii!
El¿bieta Dendura (prezes Stowarzyszenia)

Wynajmê
gabinet stomatologiczny w centrum Krakowa,

w s¹siedztwie pl. Inwalidów
tel. 608 380 201

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

Nowy S¹cz
gabinety lekarsko-stomatologiczne

do wynajêcia przy NZOZ
tel. 691 632 502

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

Apolanka – pokoje goœcinne
Apartamenty i pokoje typu „studio”

z ³azienk¹ i minikuchni¹ w piêknym miejscu.
Zakopane ul. Bogdañskiego 16D

tel. 601 529 277
www.apolanka.pl; www.apolanka.dobrynocleg.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. 604 279 137 lub 601 565 448

U¿yczê gabinet stomatologiczny
w Krakowie

specjaliœcie ortodoncji w zamian za naukê
umiejêtnoœci klinicznych w zakresie ortodoncji.

tel. 601 888 471
CI
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Natalia Schmidt Wojciech Ko¿uch

Jego zwyciêzc¹ zosta³ dr Andrzej Fugiel, specja-
lista w zakresie chorób wewnêtrznych, który nade-
s³a³ do nas interesuj¹c¹ i malownicz¹ fotorelacjê
z wycieczki do Jerozolimy. Dziêkujemy tak¿e pani
Natalii Schmidt za piêkny krajobraz znad Biebrzy.
S¹dz¹c po wszystkich nades³anych do redakcji zdjê-
ciach, tegoroczne wakacje by³y wyj¹tkowo udane!

A mo¿e posiadaj¹ Pañstwo zdjêcia zwiastuj¹ce
nadchodz¹c¹ jesieñ? Jeœli tak, zachêcamy do udzia-
³u w kolejnych edycjach Fotokonkursu, otwartego
dla lekarzy stomatologii, medycyny oraz dla ich ro-
dzin. Nagrod¹ g³ówn¹ jest publikacja zdjêcia na
ok³adce „GGL” lub „GGL LD” oraz honorarium
w wysokoœci 100 z³. Prace w formacie JPG, w roz-
dzielczoœci nie mniejszej ni¿ 300 dpi, bez obróbki
(w iloœci nie przekraczaj¹cej dziesiêciu pozycji jed-
norazowo) prosimy przesy³aæ na adres:

FOTOKONKURS

XXIV edycja
Fotokonkursu
rozstrzygniêta!

Andrzej Kot
Bogdan Piechnik

redakcja@oilkrakow.org.pl
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Na początku były kamienie, ka−
wałki drewna i co tam było pod
ręką, czym ludzie pierwotni usu−
wali sobie bolące zęby. Ot, po
prostu je wybijali. Potem, na bar−
dzo długo, bo aż do XVIII wie−
ku, mimo powstania i stosowa−
nia różnych narzędzi, najskutecz−
niejsze były palce. W Chinach
mozolnie wprawiano się w po−
zbywaniu się chorych zębów aż
przez trzy lata wyrywając kołki
o rozmaitym stopniu umocowa−
nia w deskach od miękkich do
twardych. Dzięki tym ćwicze−
niom powstała grupa „usuwaczy”
o wyjątkowo zwinnych i silnych
palcach.

Gdzie indziej doskonalono tę sztukę na padłych
zwierzętach. Aby zmniejszyć ból pacjentów przy
wyrywaniu, stosowano rozliczne zabiegi. Uśmierza−
no ból magicznymi zaklęciami, akupunkturą (m.in.
szpilkami makowymi), przyżeganiem, naparami
z opium, haszyszu, winem z mandragorą czy sma−
rowaniem różnymi maściami w celu wcześniejsze−
go rozluźnienia zęba w dziąśle. Osadzenie zęba osła−
biano przez nacieranie kamieniem z Memfis (gat.
onyksu), proszkiem ze złocienia z silnym octem za−
bezpieczając sąsiednie zęby woskiem. Po godzinie
ząb miał być już tak rozchwiany, że bez trudu moż−
na go było wyjąć palcami. Do zmiękczających mik−
stur należały także wyciągi z sałaty ogrodowej
i pokrzyka wilczej jagody.

Claudius Galen zalecał przed zabiegiem usuwa−
nia zęba kleszczami (z brązu) pić psie mleko, a słyn−
ny lekarz arabski Rhases sugerował jakieś żrące sub−
stancje.

Bardzo długo trwało przekonanie, że nie należy
używać kleszczy. Przypomnijmy, iż pod koniec
XVII wieku znakomity polski lekarz Maciej Danił−
kiewicz proponował, by nacierać dziąsła i zęby ole−
jem pochodzącym z wcześniej nim posmarowanych

żab łażących po drzewach lub posypywanie zęba
proszkiem z „glist ziemnych”, by wyciągnąć go „bez
kleszczyków”. Henryk Dorski w swoich pracach
z historii stomatologii podaje jeszcze inne rodzaje
„zmiękczaczy” i „rozluźniaczy” umocowania zębów.
Przywołuje m.in. Awicennę (X w.), który zalecał
korzenie jedwabnicy i ślinogona (zębownika) roz−
tarte z mocnym octem do konsystencji miodu.
Po roztarciu, należało tę miksturę pozostawić na 40
dni, a potem zakraplać nią nacięte lancetem dziąsło.
Po 2–3 godzinach ząb dał się, ponoć, łatwo wycią−
gnąć. Równie skutecznym lekiem, wg Awicenny,
był arszenik gotowany w mleku. Ten lek osłabiał,
chyba, nie tylko zęby.

Szymon Sereniusz, profesor Fakultetu Medycz−
nego Akademii Krakowskiej w swoim „Zielniku”
(XVII w.) podaje przepisy na smarowidła, „którymi
ząb namazany sam wyjdzie” np. „Amoniak z win−
nym octem rozczynić w maść albo z sokiem bielu−
niowym, albo szałwiowym, a którykolwiek ząb tym
posmarowany zaraz bez bólu wypadnie. A gdy ta
maść do tego przysłabsza by była, tedy należy przy−
dać więcej Amoniaku, Arseniku, Złotoustu, Rheu−
barbarum, to co najmieley wszystko wespół utrzeć,
y zaczynić octem winnym, mocnym jako maść,
y trochę tego na chusteczce rozmazawszy na ząb
przyłożyć kładąc się spać, a przez noc na zębie to
trzymać, tedy wyjdzie bez bólu”.

Dorski wspomina także Jakuba Haura, autora
prac o rolnictwie z XVII wieku, który proponował:
[…] wyrwać ząb bolejący, y dokuczający nie klesz−
czami, ani targaniem, ale ręką. Na toż, korzeń od
pokrzywy moczyć przez dwanaście godzin w Go−
rzałce, potem go w cieniu wysuszywszy na chory
ząb przykładać, zły humor wyciągnie i ból uśmie−
rzy”. Gorzałka na pewno. Przytacza również spo−
sób Pedemontanusa: „[…] wezmi jabłko zamorskie,
zgnieć je, włóż w tak wiele octu, żeby wszystko za−
mogło…, a gdy prawie wymoknie będzie ocet gęsty
jak miód… przywarz potem pospołu, żeby gęściej
było, a podrapawszy dziąsło koło zębu tymi powi−
dłami pomaż, każ choremu w zwartych uściech trzy−
mać, a po małej chwili wyjmiesz mu ząb palcami,
że bólu żadnego nie poczuje, y sam o tym nie bę−
dzie wiedział, aż pomaca”. A był jeszcze stosowany
mózg kuropatwy.

Złowieszcze
kleszcze
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 Podaję tak wiele przykładów
(choć to tylko niewielka część) „na
wspomagacze” rwania zębów palcami,
by uświadomić strach nie tylko pacjen−
tów, ale i usuwaczy przed narzędzia−
mi nie tylko ze względu na ból, ale
i liczne niebezpieczne powikłania. Jed−
nak mimo zalecanej przez wieki sztu−
ki pozbywania się chorych zębów pal−
cami, narzędzia do ekstrakcji zębów
istniały i były używane. W starożyt−
nym Egipcie ok. 3000 lat p.n.e. stoso−
wali je kapłani i lekarze faraonów nie
tylko do zabiegów stomatologicznych,
ale i do mumifikowania zwłok.
Na stelli ze ściany świątyni w Kom
Ombo w Górnym Egipcie przedsta−
wiono przyrządy, a wśród nich denty−
styczne (2600 p.n.e.). W epoce sume−
ryjskiej (ok. 3000 p.n.e.), w dorzeczu
Eufratu i Tygrysu znaleziono narzę−
dzia świadczące o rozwoju technik
wyrywania zębów, określane przez
archeologów jako zębodłubki i dłuba−

ki. W VI wieku p.n.e. w starożytnych Indiach, gdzie znacząco
rozwijała się m.in. chirurgia, do usuwania zębów stosowano spe−
cjalne instrumenty. Najpopularniejszymi były proste kleszcze oraz
bantasak, przypominający kozią stópkę i bodista o kształcie haka
na ryby. Hinduski lekarz Susruta, żyjący w III wieku n.e. opisał
101 rodzajów obcążków do wyrywania zębów.

W starożytnej Grecji, Hipokrates zalecał głównie usuwanie
zębów rozchwianych, do czego używano kleszczy z ołowiu.
Podobnie uważał Arystoteles: „Nie ma żadnego powodu, aby
łatwiej było usuwać zęby, dodając ciężar kleszczy, niż czynić to
przy użyciu samych rąk”. Jednak w swojej „Mechanice” zalecał
odontagrę, metalowe szczypce do ekstrakcji, a przy tym zabiegu
także modlitwę do Asklepiosa. W I wieku p.n.e. Cornelius Aulos
Celsus jak zwykle w tamtych czasach bojąc się następstw rwania,
a zwłaszcza złamanych koron, poza propozycją podobnych jak
inni okładów osłabiających mocowanie zęba (mieszanka opium,
złocienia, pieprzu i siarki) zaproponował narzędzie zwane rhizagrą,
przypominające cążki o ostrych końcach, które zakładano pod dzią−
sło, aby uchwycić brzeg złamanego korzenia. Rzymianie do usu−
wania zębów używali żelazne szczypce. Jedne z nich znaleziono
podczas wykopalisk, w dawnym obozie rzymskim w Saalburgu.

W III wieku n.e. w Aleksandrii, w Egipcie została zamęczona
wybijaniem i wyrywaniem zębów diakonisa Apolonia, później−
sza święta. Na miniaturze malarza Jeana Fouqueta w modlitewni−
ku z 1455 roku widzimy scenę jej tortur przy pomocy kiedyś sto−
sowanych szczypiec o bardzo długich ramionach. Podobny instru−
ment można zauważyć na reliefie w kamieniu z II wieku p.n.e.
w świątyni Bharhut w Indiach. Zabiegu na nim dokonuje... słoń,
którego gryzie w ogon małpa, by pociągnął za sznury przywiąza−
ne do jego szyi, a zastępujące długie ramiona kleszczy nałożo−
nych na chory ząb jakiegoś olbrzyma. Niewiele później, artyści
ukazujący św. Apolonię zmieniają instrument męczeństwa na
mniejsze szczypce. Obrazują one ewolucję tego przyrządu.
Widzimy to np. na fragmencie ściany w kościele farnym w Ribe−
ira Branca w Portugalii.

A potem nastąpił szybki rozwój tych budzących grozę narzę−
dzi. Albucasis (X/XI w.) opisał dokładnie 4 pary kleszczy. W śre−
dniowieczu i później, bo aż po XVIII wiek najpopularniejszymi
narzędziami ekstrakcyjnymi były dźwignie. Z ich budowy wyni−
ka, że podstawą ich działania było proste podważanie zęba, a do
tego bogactwo ich form umożliwiało dostosowanie do kształtu
korzeni. Spośród dźwigni popularna była kozia stópka (lub nóż−
ka) opisywana już w 1545 roku. Jedyną jej modyfikacją było do−
danie do niej drugiego wygięcia zwanego „krowim rogiem”.

Wreszcie nadszedł czas na straszliwy pelikan, jeden z rodza−
jów dźwigni. Najwcześniejsze wzmianki o podobnym przyrzą−

Z KART HISTORII

Słoń wyrywa ząb

Kleszcze do torturowania św. Apolonii
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dzie pochodzą wprawdzie z 1363
roku, ale za datę jego konstruk−
cji uznaje się rok ok. 1550, a za
miejsce Francję. Dokładnie opi−
suje go francuski chirurg Ambro−
ży Paré. Pelikany (bo są ich
różne rodzaje) są wewnętrznie
uformowane jak dziób pelika−
na i w działaniu muszą opierać
się o zęby zdrowe. Dlaczego

straszliwy?... bo w rękach początkujących cyru−
lików, wiejskich kowali, niedouczonych ulicz−
nych balwierzy, ciemnych prowincjonalnych „fel−
czerów” stanowił narzędzie tortur.

W trakcie jego używania bardzo często docho−
dziło do krwotoków, wyłamywania zębów podpo−
rowych i wyrostka zębodołowego, do miażdżenia
i rozrywania dziąsła, złamania szczęki czy żuchwy.
Nic więc dziwnego, że strach pacjentów przed po−
twornym bólem, a i powikłaniami, których bali się
chirurdzy powodował, że stale powracano do spo−
sobów zapobiegających bólom zębów, a związanych
głównie z ziołami.

W XVIII wieku pojawiły się nowe narzędzia,
przede wszystkim różnorodne klucze dentystyczne.
Z okazji otrzymania patentu nadanego przez KEN
na profesora katedr anatomii, chirurgii i położnic−
twa UJ prof. Rafał Czerwiakowski, w dniu 16 listo−
pada 1779 roku, wygłosił rozprawę zatytułowaną
„Wywód o narzędziach cyrulickich”. Wyliczył wte−
dy m.in. narzędzia do wyrywania zębów – pro evul−
sione dentium a to: klucz poprawiony angielski –
clavis anglicana, kleszcze do zębów proste – for−
ceps dentoria simplex, kleszcze do zębów składane
– forceps dentoria composita, kruczy nos do wycią−
gania korzeni i pręt do ich wypychania. Do wycią−
gania korzeni, krakowski dentysta Jan Serre w 1803
roku opracował śrubę ekstrakcyjną wkręcaną w po−
zostałość korzenia w celu jego usunięcia.

W 1876 roku w Krakowie, dr Karol Goebel
zaczął przeprowadzać ekstrakcje w znieczuleniu
miejscowym wywoływanym przez prąd elektrycz−
ny przerywany. Prąd płynął metalowymi przewo−
dami do polakierowanych od wewnątrz dla izolacji
szczypiec. Czy mniej bolało? Sam Goebel uważał,
że pacjent tak jest zajęty niezwykłym uczuciem wy−

woływanym przez prąd, że
właściwego bólu nie czu−
je, choć on istnieje.

A potem nie tylko
stworzono nowe narzędzia
lub unowocześniono te sta−
re i wprowadzono środki
umożliwiające bezbolesne
wykonywanie ekstrakcji,
ale przede wszystkim roz−
winęła się stomatologia za−
chowawcza.

Na zakończenie opowieści o złowieszczych
kleszczach coś na ten temat z literatury. Antoni Cze−
chow, żyjący na przełomie XIX i XX wieku, sam
z wykształcenia lekarz, w utworze pt. „Chirurgia”
opowiada historię o tym, jak felczer Kuriatin wyry−
wał ząb zakrystianowi Wonmigłasowi. Po zagląd−
nięciu do ust delikwenta, na początek „skromnie
zauważył, że chirurgia to głupstwo, najważniejsza
jest rutyna i pewna ręka, ot cyk i gotowe”. Potem
popisał się wiedzą: „Zęby bywają różne, jedne rwie
się kleszczami, drugie kozią nóżką, trzecie kluczem”.
Po chwili zastanowienia nad kozią nóżką zdecydo−
wał się na kleszcze. Po nacięciu dziąsła nałożył
kleszcze na ząb i pociągnął. „Ojcaszkowie wy nasi...
Matko Święta... Ojcowie niebiescy... Święci anie−
li...” – wył Wonmigłasow. „Z potwornego bólu pod−
niósł kolana do łokci, przebierał skurczonymi pal−
cami, wybałuszał oczy, dyszał nierówno”. Kleszcze
zsunęły się z zęba. Kuriatin założył je ponownie.
Nagle usłyszeli chrzęst. Wonmigłasow „siedział
przez chwilę bez ruchu jak omdlały. Oszołomiony
tępo patrzył w przestrzeń, na jego bladym obliczu
błyszczał pot”. Gdy przyszedł do siebie, wetknął
palce do ust i w miejscu gdzie był chory ząb znalazł
dwie sterczące zadry. „Szkoda, że nie wziąłem ko−
ziej nóżki – westchnął felczer”. Na okropne prze−
kleństwa, którymi zasypał go zakrystian, zareago−
wał spokojnie: „Nic ci nie będzie, nie zdechniesz”.

Ot, i stąd tytuł artykułu, ale i optymizm płynący
z ostatnich słów Kuriatina.

Barbara Kaczkowska

Chirurg gotowy
do wyruszenia w świat,

na lewym ramieniu narzędzia
stomatologiczne

Pelikan do usuwania zębów
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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

tel. 619 17 31


