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Na okładce: Zima
fot. Alicja Rembiasz-Jedliński

Będą z nami
do końca świata
i jeszcze dzień dłużej...

• Dobiega koñca VI kadencja samo-
rz¹du; Wybory bêd¹ koresponden-
cyjne; przedstawiamy rejony wybor-
cze

• Komisja Stomatologiczna obrado-
wa³a w Piwnicznej – w Suchej Doli-
nie (K. Siembab)

• Relacja: lekarz – pacjent w opi-
nii Okrêgowego Rzecznika (dr
A. Kot)

• Posiedzenie Okrêgowej Rady; re-
gulamin nowego odznaczenia OIL
w Krakowie, honorowej Statuetki
im. Macieja Leona Jakubowskiego

• Indonezja w obiektywie m³odej
stomatolo¿ki

• Docent Gra¿yna Wiœniewska
z wyk³adem o stomatologii estetycz-
nej w TLK

• Zaproszenia na XXI Targi Stoma-
tologiczne „KrakDent”; na Konfe-
rencjê w Krynicy; na szkolenia w AWF
i na wyk³ady PTS

• Autorski przegl¹d prasy stomato-
logicznej (G. Herbut)

• Ciekawostki stomatologiczne ¿ar-
tem i serio z prze³omu XIX i XX wie-
ku (B. Kaczkowska)

• Relacja z Balu Lekarza i zapro-
szenie na Igrzyska Zimowe do
Zakopanego

„To wielki przełom i wielka nowość, ci seniorzy!” – mówi
kolejna buzia na ekranie II programu TVP, podczas transmisji
najlepszego programu polskiej telewizji, czyli Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, trwającego już od 21 lat. Finału
z liderem, którego mógłby nam pozazdrościć świat, gdybyśmy
potrafili pokazać, że Wałęsa nie był przypadkiem. Ale robimy
wszystko, aby nikt nie pomyślał o nich, ani o nas dobrze.

Tymczasem rzeczywistość, która się wyłania z kamery jest
jakby z innego świata, niż ten, którego wizerunkiem karmieni
jesteśmy codziennie. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę,
że tych twarzy, które na co dzień widujemy w telewizorach,
jest mało, nawet na lekarstwo by nie wystarczyło. Niby takie
mają parcie na szkło, a w tym dniu ich nie ma. Czy nikt ich nie
zapraszał? A może się wstydzą? Boją konfrontacji wczorajszej
wizualizacji z dzisiejszą?

Stawiam to pytanie w przeddzień wyborów do samorządu
VII kadencji, które w tym półroczu, po raz pierwszy odbędą się
drogą korespondencyjną, którą sami sobie uchwaliliśmy na Kra-
jowym Zjeździe. Stawiam je z myślą o jakimś przewentylowa-
niu murszejących struktur, o przyciągnięciu nowych twarzy,
o przewartościowaniu skostniałych schematów, w których
nurzamy się jako samorząd po szyję.

Czytam w „Gazecie Lekarskiej” (11/2012) tekst pani doktor
Haliny Borgiel-Marek, z wykształcenia lekarza medycyny i sto-
matologii, w którym dosłownie bez jednego merytorycznego
argumentu opowiada się za jednością obu środowisk w samo-
rządzie, nie mając elementarnego pojęcia, o co chodzi z tą
autonomią i jakie racje przemawiają za taką lub inną opcją.
A redakcja drukuje, wydawałoby się wszystko co tylko przyj-
dzie, ale nic bardziej mylnego – bo tak naprawdę drukuje tylko
teksty zamówione. Polemik jako tekstów nie zamówionych już
nie drukuje.

Nie będę się nad tym pastwił. Ale naprawdę, wybory to
rzadka okazja, by wprowadzić do samorządu „nowe twarze”;
by przerwać ten chocholi taniec wytrawnych manipulatorów
wokół recept, procedur i nadwykonań; by zaistnieć jako
samorząd w świadomości opinii publicznej, jako rzecznik
publicznego dobra, a nie trzykrotnej średniej. Bo inaczej te
twarze znane nam od „reaktywacji” będą z nami do końca
świata i nawet jeden dzień dłużej.
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2 Innej szansy na zmianę niż wybory napraw-
dę nie ma. Nikt nie ruszy przecież na Belwe-
der, bo wciąż mamy instrumenty demokracji
w swoim zasięgu, tylko trzeba z nich zacząć
korzystać.

Z wezwaniem o wybór jak najlepszych,
o nie uchylanie się przed odpowiedzialnością,
o znalezienie tej drobnej cząstki czasu na dzia-
łalność pozarynkową apeluję gorąco.

Lek. dent. Robert Stępień
wiceprezes ORL w Krakowie

Kalendarium stomatologiczne
luty – kwiecieñ 2013
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22-23 lutego – Bielawa
VI Stomatologiczna Sesja Sudecka

23 lutego – Toruñ
Warsztaty Graniczne mo¿liwoœci leczenia periodonto-
logicznego

24 lutego – 3 marca – Krynica Zdrój
IX Forum Stomatologii Praktycznej

1-2 marca – Szczecin
VI Konferencja Endodontyczna i Kurs
Wystawa Materia³ów i Sprzêtu Stomatologicznego

12-16 marca – Kolonia
35th International Dental Show

7-9 marca – Kraków
21. Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent
w Krakowie

13 kwietnia – Warszawa
Konferencja – Holistyczne podejœcie do terapii wad
wrodzonych czêœci twarzowej czaszki

19 – 21 kwietnia – Krynica
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomato-
logów ORL w Krakowie

26-27 kwietnia – Wroc³aw
Kongres – Wroc³awskie Dni Implantologii

Bo przecież pogodzenie się z rzeczywisto-
ścią jaka jest dzisiaj, oznacza kompletnie już
niestrawne jutro. I do kogo będziemy mogli
mieć pretensje? A trudno sobie wyobrazić, że
zaczniemy w swoich łazienkach zdejmować
lustra.

Tak dobrych wyników LDEP nie odnotowa−
no od 2010 roku. Do Lekarsko−Dentystycznego
Egzaminu Państwowego w jesiennej sesji 2012
w całym kraju przystąpiło 1106 lekarzy stażystów,
uzyskując średnio aż 136,48 pkt. Najlepszy wy−
nik spośród medycznych uczelni uzyskali denty−
ści stażyści z Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie (średnia 144,1 pkt.),
tuż za nimi uplasowali się stażyści z Warszaw−
skiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
(142,26 pkt.) oraz z Pomorskiego Uniwersytetu
Medycznego w Szczecinie (141,35 pkt.). Naj−
lepszą lokatę pośród wszystkich zdających uzy−

skała Małgorzata Jurecka, stomatolog z Okręgo−
wej Izby Lekarskiej w Łodzi, która zaliczyła
LDEP z wynikiem 173 punktów. Razem z leka−
rzami, którzy uzyskali najwyższe wyniki egzami−
nu LEP, uhonorowana została dyplomem oraz
nagrodą pieniężną podczas październikowego
posiedzenia NRL.

Minimum niezbędne do zdania egzaminu
LDEP wynosiło 110 punktów, nie uzyskało go
84 lekarzy, tj. ok. 8 procent, słowem w normie.
Maksymalnie można było zdobyć 196 punktów.
4 zadania Komisja Egzaminacyjna unieważniła.

Œwietne wyniki LDEP w jesiennej sesji 2012 r.
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3AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 15 stycznia 2013

Oszczêdnoœci na lekach
wynios³y 2 mld z³

Wg analiz firmy IMS Health wzrost poziomu
współpłacenia przez pacjentów dotyczył 4440 le−
ków refundowanych w 2011 roku, z poziomu 34
do 38 procent. Zyski NFZ sięgnęły 2 mld zł.
Natomiast pacjenci wyraźnie kupują więcej ge−
neryków. Ostro wzrosły też ich wydatki na leki
na choroby nowotworowe, cukrzycę, schizofre−
nię i padaczkę.

Dodatkowym zjawiskiem rzutującym na cały
ten proces jest wycofanie się wielu lekarzy w ogó−
le z wypisywania recept na leki refundowane,
z obawy o narażenie się na kary. Także sporo
pacjentów zrezygnowało w ogóle z zakupu leków
i już niebawem trafią do szpitali, co będzie kosz−
tować budżet znacznie więcej.

Wywiad B. Ar³ukowicza
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz udzie−

la niewielu wywiadów i to nie jest błąd. Przed−
ostatni miał miejsce na antenie TVP 3 grudnia br.
(ostatni nam umknął) i jak zwykle zaczęło się od
utyskiwania na spiralę rosnącego zadłużenia,
jakby to szpitale były winne rosnącym cenom le−
ków, mediów, czynszów, usług itp.

Równie wątpliwe było objaśnianie ciemnemu
ludowi, że kolejkom w szpitalach winien jest brak
specjalistów (a nie limitowanie świadczeń przez
NFZ). Z tego samego koszyka były zarzuty sta−
wiane lekarzom, iż z placówek prywatnych prze−
rzucają koszty na publiczne, kierując do nich bar−
dziej schorowanych pacjentów. Bo oczywiście
powinni robić odwrotnie. Na koniec tego cyklu
mądrości B.A. zapowiedział decentralizację NFZ,
jakby jeszcze ktokolwiek wierzył, że cokolwiek
to zmieni. Postraszył też lekarzy założeniem im
indywidualnych kartotek, by wiadomo było, w ilu
miejscach chałturzą. A jak przestaną, to dopiero
będzie lepiej.

Ale było też kilka sensowniejszych zapowie−
dzi. Wreszcie ma nastąpić przeniesienie wyceny
procedur poza struktury NFZ, bo faktycznie
wycena towaru, przez kupującego to piramidalny
absurd. Powinien też wejść w życie komputero−
wy system kontroli ubezpieczenia pacjentów

(eWUŚ), uwalniając lekarzy od tego obowiązku.
Rysuje się zaniechanie polityki automatycznego
przydzielania środków (zawierania kontraktów)
nowym podmiotom (jeśli dotychczasowe pełnią
właściwie swoją rolę) – tyle że w tym roku ilość
nowych kontraktów będzie minimalna, obowią−
zują bowiem stare umowy, zazwyczaj trzyletnie.
Dobrze też brzmi poszukiwanie mechanizmów
koordynujących politykę inwestycyjną, w warun−
kach rozproszonych struktur właścicielskich, co
prowadzi do bezsensownych zakupów drogiego
sprzętu w sąsiadujących placówkach. Tyle że, bez
zmian konstytucyjnych to czcze gadanie.

I w ogóle szkoda, że wszystko to postulowa−
liśmy pięć, a może nawet 10 lat temu.

By³a wina, jest kara.
Dr Miros³aw G. skazany

Po trwającym ponad cztery lata procesie były
ordynator kardiochirurgii stołecznego szpitala
MSWiA dr Mirosław G. został uznany winnym
przyjęcia od pacjentów korzyści majątkowych
w wysokości ponad 17,5 tys. zł i skazany wyro−
kiem Sądu Rejonowego Warszawa−Mokotów na
rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa
lata oraz grzywnę w wysokości 72 tys. zł. Z 23
innych zarzutów, m.in. o mobbing, lekarz został
oczyszczony. Wyrok nie jest prawomocny.

Prokuraturze nie udało się udowodnić, by dr
Mirosław G. uzależniał leczenie pacjentów od
gratyfikacji finansowych. Jeśli już miały one miej−
sce, to po operacjach i przez sąd uznane zostały
za inicjatywę pacjentów. Niemniej sędzia Igor
Tuleya uznał, że lekarz nie miał prawa przyjmo−
wać pieniędzy, niezależnie „przed”, czy też „po”
zabiegu medycznym. Nie do końca wiadomo, co
z prezentami rzeczowymi, ale wiadomo, że mogą
być jedynie symbolicznej wartości.

Sprawa teoretycznie wydaje się zamknięta –
była wina, jest kara. W zawieszeniu, nie pozba−
wiająca lekarza prawa wykonywania zawodu.
Jednak cztery lata stracił i nie wiadomo, ile na
tym ucierpiała jego sprawność zawodowa.

Natomiast wydarzeniem politycznym okaza−
ło się uzasadnienie wyroku, wsparte również
pisemnym oskarżeniem przez sąd Centralnego
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Biura Antykorupcyjnego (CBA) o stosowanie
metod śledczych rodem z lat stalinowskich.
Prasa codzienna relacjonowała to szczegółowo,
być może dobrze, że rzecz nazwano w końcu po
imieniu.

Zamieszanie wokó³
Wielkiej Orkiestry

13 stycznia koncertowała po raz 21 Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, po raz pierw−
szy grając także dla seniorów. To już nie tylko
największa orkiestra świata, grająca w środku
zimy, na setkach estrad. To także ogromna in−
stytucja, posiadająca w tym roku 1800 sztabów,
150 tys. wolontariuszy, gromadząca w jeden
dzień blisko 40 mln złotych. To wielkości
uchwytne w liczbach, natomiast zupełnie nie−
uchwytne pozostają wartości etyczne tej nie−
porównywalnej w skali Europy akcji charyta−
tywnej Jerzego Owsiaka.

Objęcie patronatem także najstarszego poko−
lenia było w tym roku strzałem w samo sedno
potrzeb. Mimo sygnalizowanego przez demogra−
fów wyraźnego przyrostu obywateli w wieku po−
wyżej 65 lat, mimo rosnących kolejek do specja−
listów, mamy żałośnie mało geriatrów, rozpacz−
liwie brakuje miejsc w domach pomocy społecz−
nej i hospicjach, opieka paliatywna z reguły nale−
ży do najbardziej zaniedbanych w szpitalach, nie
widać też ani rezydentur, ani chętnych do ich po−
dejmowania w geriatrii.

Życzliwi jak zwykle szukali alibi dla swojej
bezczynności. Tym razem tarczą była eutanazja,
której O. miał być jakoby rzecznikiem. Ale żeby
porozmawiać serio o eutanazji, o uporczywym
podtrzymywaniu życia, o kompromitującej
w skali światowej niechęci do transplantacji chęt−
nych nie było...

„eWUŒ”
na tropach nieubezpieczonych

System ewidencji ubezpieczenia (tzw. eWUŚ)
kosztuje 130 mln. „Tylko 1% obywateli nie ma
ubezpieczenia. Czy cała ta kontrola ma sens?” –
pyta Marek Balicki, b. minister zdrowia. I dalej:
„A po co kontroluje się dzieci i emerytów, skoro

i tak przysługuje im bezpłatne leczenie?” Resort
nie odpowiada.

Natomiast osiągnięciem bezspornym jest obo−
wiązek codziennego sprawdzania przez każdy
szpital lub sanatorium, czy ich pacjentowi nie
skończyło się ubezpieczenie. Wreszcie nasze lecz−
nice mają jakieś zajęcie...

Ró¿owe recepty
Czy w nowym skróconym programie studiów

lekarskich udało się w Collegium Medicum UJ
zachować tych kilka godzin dydaktycznych prze−
znaczonych na zapoznanie się z problematyką
bólu – o czym mówił w wywiadzie dla „GGL”
w 2011 roku prof. J. Dobrogowski (4/123) – nie
wiemy. Wiemy natomiast – o czym alarmuje „Ga−
zeta Wyborcza” z 10 XII 2012 – że w Polsce, na−
dal jak za Bieruta, wypisanie choremu morfiny
wymaga specjalnej różowej recepty. To przepis
z lat 50., wszędzie zniesiony już dawno. Więc cze−
mu wciąż dręczymy ludzi doświadczonych cho−
robami nowotworowymi, ostrymi bólami kręgo−
słupa i stawów, dolegliwościami pourazowymi?

Jak pisze „GW” zużycie morfiny w Polsce jest
per capita kilka razy niższe niż w Niemczech.
Tam wydaje się na morfinę ok. 7 euro, w Polsce
0,45 euro. W dodatku kursuje mit, że morfina
przybliża śmierć. Więc lekarze, także ze względu
na biurokratyczne zasady rozliczania różowych
recept, w ogóle wolą ich nie mieć. A nuż któraś
partia polityczna w trosce o ideologiczne warto−
ści cierpienia, zakaże morfiny.

Ma³opolskie „NIE” – dla spó³ek!
Żaden szpital w Małopolsce nie popadł w 2012

roku w takie długi, by musiał ulec przekształce−
niu w spółkę. Czy zadziałała księgowość kreatyw−
na? Czy niechęć samorządów do wikłania się
w kolejną odpowiedzialność bez pokrycia finan−
sowego? Czy wreszcie mamy do odnotowania
znakomitą gospodarkę szpitalami?

Jedno możemy powiedzieć, przekonani
zresztą o bezsensie ustawy. Głównymi poszko−
dowanymi są ...pacjenci! Po prostu szpitale po−
stawione pod ścianą, w obliczu deficytu, ograni−
czyły ilość świadczeń. NFZ nie płaci za nadwy−
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konania więc nikomu nawet na myśl nie przycho−
dzi, by kierować się posiadanym potencjałem.
Koło obłędu się zamyka. Ilość hospitalizacji ma−
leje, podobnie tzw. obłożenie łóżek w większości
oddziałów szpitalnych zmniejszyło się, a równo−
cześnie kolejka pacjentów do zabiegów wydłu−
żyła się i wzrosła.

Acha! Wzrósł też globalny poziom zadłuże−
nia szpitali publicznych w kraju do 10,7 mld zł,
w tym o 17,2 procent wynikających z tzw. zobo−
wiązań wymagalnych.

Sukces UJ w rankingu NCN
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki

rankingu liderów badań podstawowych, ustalane
przez porównanie poszczególnych ośrodków na−
ukowych według liczby uzyskanych przez nie
grantów oraz ich sumaryczną wysokość.
Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet
Jagielloński zarówno pod względem liczby pro−
jektów zakwalifikowanych do finansowania, jak
i według wysokości przyznanych środków.
Projekty UJ otrzymały 409 grantów, na łączną
kwotę 156 mln zł. W opinii dyrektora NCN prof.
Andrzeja Jajszczyka, sukces UJ wynikł w dużej
mierze z ponownego włączenia w jego struktury
specjalności medycznych.

Narodowe Centrum Nauki opublikowało tak−
że podobny ranking wg. typów uczelni. W kate−
gorii szkół medycznych zwyciężyło Collegium
Medicum UJ, które znalazło się na szczycie
rywalizacji z 65 projektami na łączną kwotę po−
nad 30 mln zł, wyprzedzając Uniwersytet Medycz−
ny w Łodzi i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Kardiologia prewencyjna w 2012 roku
 W dniach 16−17 listopada 2012 roku w Krako−

wie miała miejsce ogólnopolska konferencja pt.
„Kardiologia prewencyjna 2012 – wytyczne, wąt−
pliwości, gorące tematy” zorganizowana przez
Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu UJ
oraz Sekcję Prewencji i Epidemiologii Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego.

Otwarcia Konferencji dokonali dziekani obu
Wydziałów prof. Tomasz Grodzicki i prof.
Tomasz Brzostek, zaś jej organizatorami byli

przede wszystkim: prof. Andrzej Pająk z Zakładu
Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu
Zdrowia Publicznego oraz prof. UJ Piotr Jankow−
ski z I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętni−
czego. Przedmiotem obrad była analiza czynni−
ków ryzyka chorób układu krążenia oraz omówie−
nie postępowania diagnostycznego i terapeutycz−
nego w różnych sytuacjach klinicznych zgodnie
z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Towa−
rzystwa Kardiologicznego. Ze szczególnym za−
interesowaniem spotkało się wystąpienie prof.
Davida Wooda, współzałożyciela i b. prezesa
Europejskiego Towarzystwa Prewencji Sercowo−
Naczyniowej i Rehabilitacji – na temat kontro−
wersji i wyzwań w kardiologii prewencyjnej.

Medical Development in Europe
Pod taką nazwą odbyła się w Krakowie, jesz−

cze w październiku 2012 roku 5 edycja coroczne−
go kursu tzw. Latającego Uniwersytetu, organi−
zowanego przez trzy europejskie uniwersytety
medyczne: : Karolinska w Sztokholmie, włoski
w Cagliari i Collegium Medicum UJ. Grupy stu−
dentów z każdego z tych uniwersytetów uczest−
niczą w cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych
obejmujących najbardziej aktualne problemy
przedklinicznej i klinicznej medycyny.

Zajęcia dydaktyczne prowadzono m.in. w Kli−
nice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii
Instytutu Kardiologii, Klinice Chorób Metabolicz−
nych, Katedrze Fizjologii oraz Klinice Pediatrii,
Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii.
Kurs ma charakter prestiżowy ze względu na
współczesne trendy umiędzynarodowienia na−
uczania medycyny. Jest też przejawem mobilno−
ści studenckiej, dając możliwość wymiany do−
świadczeń najmłodszym adeptom medycyny

Konferencja
Miêdzynarodowego Konsorcjum

Genetyki Udaru Mózgu
W dniach 15−16 listopada 2012 roku w Mię−

dzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie od−
była się XII Konferencja Międzynarodowego
Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu (Internatio−
nal Stroke Genetics Consortium). W spotkaniu
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uczestniczyło ponad 50 naukowców z wiodących
ośrodków uniwersyteckich Europy, USA, Kana−
dy i Australii.

W trakcie spotkania omawiano zagadnienia
z zakresu genetyki i farmakogenetyki udaru mó−
zgu. Organizatorkami konferencji były prof.
Agnieszka Słowik i dr hab. Joanna Pera z Zakła−
du Neurogenetyki Katedry Neurologii CM UJ.
Prof. Agnieszka Słowik została wybrana do za−
rządu Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki
Udaru Mózgu.

Zamiast przeszczepu p³uc
– zespolenie Pottsa,

pod kier. prof. Janusza Skalskiego
W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

w Krakowie zespół kardiochirurgów pod kierun−
kiem prof. Janusza Skalskiego, kierownika Kli−
niki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pedia−
trii UJ CM przeprowadził nowatorską w skali kra−
ju operację u 3,5−letniej dziewczynki cierpiącej
na idiopatyczne (pierwotne) nadciśnienie płucne.
W ostatnich tygodniach stan zdrowia pacjentki
radykalnie się pogorszył i jedyną perspektywą
leczenia był przeszczep płuc. Lekarze z Uniwer−
syteckiego Szpitala Dziecięcego zaproponowali
wykonanie operacji, dzięki której udało się unik−
nąć przeszczepienia płuc. Operacja obarczona
była dużym ryzykiem z uwagi na kłopoty krąże−
niowe i stan ogólny pacjentki. Dzięki współpracy
zespołu kardiochirurgów i anestezjologów, uda−
ło się zmienić przepływ krwi w organizmie dziec−
ka tak, by odciążyć łożysko płucne, co może stwa−
rzać szanse na spowolnienie procesów patologicz−
nych w płucach. Po raz pierwszy w Polsce uni−
wersyteccy lekarze z Krakowa zastosowali taką
metodę leczenia nadciśnienia płucnego. Dobre ro−
kowania i kondycja dziewczynki po wykonanym
zabiegu dały nadzieję, że ta metoda będzie dobrą
alternatywą dla przeszczepu płuc.

Nowatorska operacja serca
w technice 3D

pod kierunkiem prof. Dariusza Dudka
Zespół kardiologów pod przewodnictwem

prof. Dariusza Dudka z Pracowni Hemodynami−

ki i Angiografii Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie przeprowadził 27 listopada 2012 roku
nowatorską operację – jedną z pierwszych w Pol−
sce – wykorzystującą trójwymiarowe echo do za−
biegu na sercu techniką małoinwazyjną.

Operowany pacjent miał ubytki w sercu oraz
zaburzenia kurczliwości i rytmu mięśnia serco−
wego. Celem zabiegu było zamknięcie nieprawi−
dłowych połączeń przy zastosowaniu trójwymia−
rowego obrazowania echokardiograficznego.

Zabieg zamykania ubytków międzykomoro−
wych przeprowadzano metodą małoinwazyjną,
wprowadzając implant poprzez tętnicę do serca
pacjenta. Wcześniej, tą samą drogą, umieszczono
minikamerę, dzięki której operatorzy obserwowali
obraz serca w technice 3D i 2D.

Laparoskopowe
usuniêcie nowotworu

przez prof. Piotra Ch³ostê
w Klinice Urologii

Profesor Piotr Chłosta nowym ordynatorem
Oddziału Klinicznego Urologii Szpitala Uniwer−
syteckiego jest zaledwie od grudnia 2012 roku,
a już w pierwszych dniach stycznia br. zdecydo−
wał się na trudną operację laparoskopowego usu−
nięcia gruczołu krokowego u chorego na nowo−
twór pacjenta.

Pierwsza tego typu operacja została przepro−
wadzona w Krakowie przed dziesięciu laty
(24 IV 2002) pod kierunkiem doc. Marka Wy−
czółkowskiego w Szpitalu im. L. Rydygiera.
Łącznie wykonano ich 8, po czym zaniechano ze
względu na koszty, choć może szkoda. Prof. Chło−
sta, zapowiadając przestawienie uniwersyteckiej
urologii na nowoczesne tory podkreślił walory
metody. „To jak przemeblowanie pokoju przez
dziurkę od klucza. Dzięki niesamowitej miniatu−
ryzacji instrumentów oraz postępowi technik en−
dowizyjnych jesteśmy w stanie bez klasycznej in−
gerencji chirurgicznej wystawić z pokoju niepo−
trzebne meble, odmalować go i na nowo urządzić”
– w tak obrazowy sposób tłumaczył licznie zgro−
madzonym mediom doniosłość wydarzenia nowy
ordynator, profesor Piotr Chłosta. Profesor pod−
kreślał też, że operacje laparoskopowe przynoszą
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korzyści zarówno pacjentom (szybsza rekonwa−
lescencja, oszczędzenie istotnych tkanek ważnych
dla jakości życia), jak i lekarzom (powiększenie
pola operacyjnego niemal czterdziestokrotne).

Akcje charytatywne;
Prawnicy dla medycyny

2 grudnia 2012 w Krakowie odbył się V finał
akcji charytatywnej przedstawicieli środowiska
prawniczego, na rzecz zakupu specjalistycznego
sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Krakowie. Zgodnie z tradycją, był
to finał turnieju piłkarskiego z udziałem drużyn
prawniczych, gwiazd polskiego sportu i sceny ka−
baretowej. Wystąpiła też „reprezentacja” szpitala.

Łącznie rozegrano 12 meczy, prócz półfinału
i finału, w części artystycznej w Nowohuckim
Centrum Kultury odbył się charytatywny występ
Kabaretu Formacja Chatelet. Przy okazji przepro−
wadzono aukcję przedmiotów ofiarowanych na li−
cytację, z której dochód wyniósł ok. 5 tys. zł.
Łącznie w ramach akcji prawnicy Chorym Dzie−
ciom na konto Fundacji „O Zdrowie Dziecka”
wpłynęło ponad 31 tys. zł. Do udziału zaproszo−
no m.in. wszystkich notariuszy, radców prawnych,
adwokatów, sędziów, prokuratorów, komorników
sądowych, doradców podatkowych i absolwen−
tów Wydziału Prawa. Z zebranych środków zo−
stanie zakupiona aparatura medyczna m.in. fibe−
roskop, kardiomonitor i inkubator niemowlęcy.

Studenci
te¿ w akcji

9 grudnia 2012 roku w sali koncertowej Pań−
stwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Basztowej 9
odbył się Koncert Bożonarodzeniowy, zorgani−
zowany po raz pierwszy wspólnie przez organi−
zacje studenckie Collegium Medicum, a miano−
wicie Międzynarodowe Stowarzyszenie Studen−
tów Medycyny IFMSA−Poland, 6 Year Student
Government, Młodą Farmację, Radę Samorządu
Studentów CM UJ, Studenckie Towarzystwo Na−
ukowe oraz Polskie Towarzystwo Studentów Sto−
matologii.

„Miś pod szpitalną choinką”, akcja od lat or−
ganizowana przez IFMSA, stały się celem i ha−

słem przewodnim zdarzenia. Zbierano fundusze
na prezenty bożonarodzeniowe – pluszaki – dla
dzieci hospitalizowanych w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu oraz w Wo−
jewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecię−
cym im. św. Ludwika w Krakowie. Wystąpił m.in.
chór Perfugium, ze staropolskimi kolędami, nor−
weskie bożonarodzeniowe utwory wykonał Chór
Studentów School of Medicine in English „Co−
pernichoir”, okolicznościowe sceny przedstawiła
grupa teatralna So Close (AGH) oraz Teatr Kra−
kowskich Medyków Cyrulik (CM UJ).

„Niewielu dla tak wielu!”
26 listopada 2012 roku na Cmentarzu Batowic−

kim odbył się uroczysty pogrzeb dwóch skremo−
wanych donatorów – osób, które przekazały swoje
ciała do badań naukowych na potrzeby Katedry
Anatomii Wydziału Lekarskiego CM UJ. W uro−
czystości wzięli udział przedstawiciele władz uczel−
ni, wykładowcy i studenci Collegium Medicum.

W nekropolii powstało kolumbarium w kwa−
terze UJ, w którym będą teraz chowani wszyscy
donatorzy. Planuje się tu także postawienie pierw−
szego w kraju obelisku, w podzięce donatorom,
na którym wygrawerowane będzie motto „Nie−
wielu dla wielu!”.

Nagroda PAN
dla prof. Anetty Undas

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akade−
mii Nauk przyznał indywidualną nagrodę na−
ukową im. Jędrzeja Śniadeckiego wraz z Meda−
lem prof. Anetcie Undas, kierownikowi Zakładu
Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Do−
świadczalnej Instytutu Kardiologii Wydziału Le−
karskiego CM UJ.

Nagroda przyznawana jest od 1997 roku tyl−
ko jednej osobie w roku, za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie badań naukowych. Prof. Anetta Un−
das została nagrodzona za cykl prac dotyczących
badań nad mechanizmami powstawania powikłań
zakrzepowo−zatorowych w układzie krwiono−
śnym, związanych ze strukturą i właściwościami
sieci fibrynowej.
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Wiemy już, jakie rejony wyborcze obowią−
zują w tegorocznych wyborach. Komisja wy−
borcza przyporządkowała już każdego członka
naszej izby do odpowiedniego rejonu, co pu−
blikujemy na stronach BIP−u Izby. Proszę
wszystkich o sprawdzenie swojego nazwiska
i podjęcie ewentualnej decyzji o przeniesieniu
się do innego rejonu wyborczego. Czynności
te będą możliwe między 1 a 18 lutym br. Każ−
dy lekarz ma możliwość wybrania dowolnego
rejonu wyborczego i jeśli taka jest jego wola,
winien wypełnić deklarację przeniesienia się
do stosownego rejonu wyborczego.

Nie obowiązuje już podział na rejony lekar−
skie i dentystyczne, co oznacza, że lekarz może
wybrać również rejon lekarzy dentystów i oczy−
wiście dozwolona jest procedura odwrotna.
Wzór deklaracji przenosin znajdziecie Państwo
na stronie internetowej Izby. Po wypełnieniu
deklaracji i jej podpisaniu należy dostarczyć ją
do Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
listownie, mailowo, faxem lub osobiście.

Do końca lutego zaktualizowane listy oso−
bowe rejonów wyborczych będą publikowane
na stronach BIP−u Izby. Taki skład osobowy
członków rejonu wyborczego będzie obowią−
zywał przez kolejne 4 lata przyszłej kadencji.

Marzec to miesiąc, w którym będą przyj−
mowane zgłoszenia kandydatów na delegatów
na okręgowy zjazd lekarzy. Tryb zgłaszania
i stosowny formularz zgłoszenia kandydata
będzie opublikowany na stronach Izby. Korzy−
stając z tego formularza każdy lekarz może
zgłosić dowolną kandydaturę spośród członków
jego rejonu wyborczego. Dla uproszczenia pro−
cedury, na tym etapie możliwe jest zgłoszenie
również swojej osoby. Kandydaci winni przed−
stawić pewne informacje na swój temat. Będą
one opublikowane na stronach Izby dotyczą−

cych wyborów i będą jednym z elementów kam−
panii wyborczej.

Przypominam, że stworzona w ten sposób
karta do głosowania będzie zawierała tylko te
nazwiska, które zostały zgłoszone w tym try−
bie. Nie będzie możliwe dopisanie kogokolwiek
w dniu głosowania, przy urnie.

Do 15 kwietnia, po zamknięciu list kandy−
datów na delegatów, zostaną opublikowane sto−
sowne listy dla poszczególnych rejonów wy−
borczych. Od 16 kwietnia do końca czerwca
będą odbywały się zebrania wyborcze w rejo−
nach.

Z dwutygodniowym wyprzedzeniem otrzy−
macie Państwo na adresy do korespondencji do−
stępne w rejestrze izbowym zaproszenie do gło−
sowania z podaniem miejsca i okresem głoso−
wania. Możecie skorzystać z możliwości od−
dania głosu w trybie korespondencyjnym, co
ułatwią dwie dołączone dodatkowe koperty.
Wystarczy wybrać na karcie do głosowania sto−
sowną osobę i postępując zgodnie z procedurą
z załączonej informacji, przesłać swój głos do
Izby. W tym przypadku nie trzeba już przycho−
dzić na głosowanie w dniu wskazanym w za−
proszeniu. Mam nadzieję, że skorzystacie
Państwo z tego udogodnienia i podniesiecie
w znacznym stopniu wiarygodność wyborczą.

Pełen optymizmu, że 1 lipca poznamy na−
zwiska wszystkich delegatów na okręgowy
zjazd lekarzy, serdecznie wszystkich pozdra−
wiam i liczę na współpracę.

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

w Krakowie
Mariusz Janikowski

WYBORY

Informacji wyborczych
ciąg dalszy
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Rejony wyborcze
na obszarze dzia³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

VII Kadencja 2013-2017

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii
i Onkologii, Neonatologii, Po³o¿nictwa i Perinatologii, Urologii

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii,
Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Zak³ad Diagnostyki Obrazowej

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroente-
rologicznej, Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej i Naczyniowej, Medycyny Ratunkowej
i Obra¿eñ Wielonarz¹dowych, Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Anestezjologii
i Intensywnej Terapii nr 2

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób
ZakaŸnych, Chorób Wewnêtrznych, Onkologii, Otolaryngologii, Oddzia³ Leczenia Bólu,
Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Przychodnia Interdyscyplinarna,
Lekarze Zak³adowi, Zak³ad Chemioterapii, Zak³ad Alergologii, Katedra Toksykologii
Klinicznej i Œrodowiskowej CMUJ

Instytut Mikrobiologii CMUJ, Katedra Patomorfologii, Farmakologii, Fizjologii,
Patofizjologii, Zak³ad Medycyny S¹dowej CMUJ, Zak³ad Mikrobiologii, Pracownia
Medycyny Rodzinnej

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Alergii i Immunologii, Dermatologii, Pulmonologii

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Psychiatrii Doros³ych, Dzieci i M³odzie¿y,
Zak³ad Psychoterapii

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: I Kliniki Kardiologii i Nadciœnienia Têtniczego, II Kliniki
Kardiologii, Endokrynologii, Hematologii, Samodz. Pracownia Hemodynamiki

Szpital Uniwersytecki – O/K Klinik: Chorób Metabolicznych, Nefrologii,
Zak³ad Diagnostyki, Katedra Biochemii, Zak³ad Anatomii, Katedry ul. Kopernika 7

Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy, Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Krakowie

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna,
Lekarze dentyœci zatrudnieni w Szpitalu Uniwersyteckim i CMUJ

K7.1.01SU01

K7.1.02SU02

K7.1.03SU03

K7.1.04SU04

K7.1.05SU05

K7.1.06SU06

K7.1.07SU07

K7.1.08SU08

K7.1.09SU09

K7.1.10SU10

K7.1.11SU11

WYBORY

Obwód I – Kraków
Lekarze i lekarze dentyœci:

Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ

Symbol
Nazwa rejonu

Opis
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Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla, Katedra Chorób Wewnêtrznych
i Medycyny Wsi CMUJ

Szpital Zakonu Bonifratrów im. œw. Jana Grandego

Szpital Specjalistyczny im. Stefana ¯eromskiego

Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza,
III Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II, Instytut Kardiologii CMUJ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciêcy im. œw. Ludwika,
Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego

Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babiñskiego

Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Oddzia³ Krakowski

Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji
w Krakowie, Lekarze zatrudnieni w jednostkach s³u¿by zdrowia
przy Areszcie Œledczym przy ul. Montelupich

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik¹ SPZOZ

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

SPZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Wojewódzki Szpital Okulistyczny,
Ma³opolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci „Solidarnoœæ” w Radziszowie,
Oœrodek Rehabilitacji Narz¹du Ruchu „Krzeszowice”

K7.2.01
Szpital Dietla

K7.2.02
Szpital Bonifratrów

K7.2.03
Szpital ¯eromskiego

K7.2.04
Szpital Narutowicza

K7.2.05
Szpital Jana Paw³a II

K7.2.06
Szpital Rydygiera

K7.2.07
Szpitale œw. Ludwika
i Siemiradzkiego

K7.2.08
Szpital Babiñskiego

K7.2.09
Centrum Onkologii

K7.2.10
MSWiA

K7.2.11
Szpital Wojskowy

K7.2.12
Pogotowie Ratunkowe

K7.2.13
KCR,
Szpital Okulistyczny,
CR Radziszów,
ORNR Krzeszowice

Obwód II – Kraków
Lekarze

WYBORY

Symbol
Nazwa rejonu

Opis
Szpitale
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Centrum

Krowodrza

Nowa Huta

Podgórze

Powiat ziemski krakowski

SPZLO Wieliczka, powiat wielicki

SPZOZ w Proszowicach, powiat proszowicki

SPZOZ w Myœlenicach, powiat myœlenicki

Szpital œw. Anny w Miechowie, powiat miechowski

Szpital powiatowy w Chrzanowie

Powiat chrzanowski

NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, Wojewódzki Szpital Chorób P³uc w Jaroszowcu

Powiat olkuski

Praktyki Prywatne

Lekarze sta¿yœci

Rejony na wnioski grup lekarzy

Lekarze Seniorzy zrzeszeni w krakowskim „Klubie Lekarza Seniora”

Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykuj¹cych

Fundacja Kszta³cenia Medycznego

Klinimet

Lekarze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej – Ma³opolska

K7.2.14 Centrum

K7.2.15 Krowodrza

K7.2.16 Nowa Huta

K7.2.17 Podgórze

K7.2.18
Powiat krakowski

K7.2.19 Wieliczka

K7.2.20 Proszowice

K7.2.21 Myœlenice

K7.2.22 Miechów

K7.2.23
Szpital Chrzanów

K7.2.24 Chrzanów

K7.2.25
Szpital Olkusz

K7.2.26 Olkusz

K7.2.27 Praktyki

K7.2.28
Lekarze sta¿yœci

K7.2.29
Klub Lekarza Seniora

K7.2.30 SLPP

K7.2.31
Fundacja Kszta³cenia
Medycznego

K7.2.32 Klinimet

K7.2.33 AOS

Obwód II – Kraków
Lekarze

WYBORY

Symbol
Nazwa rejonu

Opis
NZOZ-y i Lekarze geograficznie
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Œródmieœcie (MCS, NZOZ-y)

Lekarze dentyœci praktykuj¹cy w Œródmieœciu

Lekarze dentyœci praktykuj¹cy na terenie Krowodrzy (MCS, NZOZ-y, Praktyki)

Lekarze dentyœci praktykuj¹cy na terenie Podgórza (MCS, NZOZ-y, Praktyki)

Lekarze dentyœci praktykuj¹cy na terenie Nowej-Huty (MCS, NZOZ-y, Praktyki)
oraz powiatów: proszowickiego i miechowskiego

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Wojsko

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr Zbigniewa ¯aka w Krakowie

Lekarze dentyœci: powiat wielicki

Lekarze dentyœci: powiat chrzanowski

Lekarze dentyœci: powiat olkuski

Lekarze dentyœci: powiat myœlenicki

Lekarze dentyœci sta¿yœci

K7.3.01
MCS Œródmieœcie

K7.3.02 Œródmieœcie

K7.3.03 Krowodrza

K7.3.04 Podgórze

K7.3.05 Nowa Huta

K7.3.06 MSWiA, 5WSK

K7.3.07 WPS

K7.3.08 Wieliczka

K7.3.09 Chrzanów

K7.3.10 Olkusz

K7.3.11 Myœlenice

K7.3.12
Lekarze dentyœci sta¿yœci

Obwód III – Kraków
Lekarze dentyœci

WYBORY

Symbol
Nazwa rejonu

Opis

Szpital + specjalistyka

Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL

Szpital, Uzdrowisko, Lecznictwo otwarte

Szpital + specjalistyka

Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL

Oddzia³y

Specjalistyka, OLK, MSW

K7.4.01 Szpital Gorlice

K7.4.02 Gorlice

K7.4.03 Krynica

K7.4.04 Szpital Limanowa

K7.4.05 Limanowa

K7.4.06 Szpital Nowy S¹cz

K7.4.07 Nowy S¹cz

Obwód IV – Nowy S¹cz
Lekarze i lekarze dentyœci

Symbol
Nazwa rejonu

Opis
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Lecznictwo otwarte m. Nowy S¹cz, POZ, NZOZ, IPL

Lecznictwo otwarte, POZ, NZOZ, IPL – bez obszaru Krynicy

Szpital + specjalistyka – bez rejony Rabki

Lecznictwo otwarte POZ. NZOZ, IPL – bez obszaru Rabki

Lecznictwo zamkniête, otwarte, uzdrowisko

Lecznictwo zamkniête – Szpital im. T. Cha³ubiñskiego, SPSzSChP, WSzRehab.,
USzOrt.-Rehab.

Lecznictwo otwarte – POZ, NZOZ, IPL

Gorlice – lekarze dentyœci

Limanowa – lekarze dentyœci

Nowy S¹cz – lekarze dentyœci

Powiat nowotarski – lekarze dentyœci

Powiat tatrzañski – lekarze dentyœci

K7.4.08 Nowy S¹cz
powiat grodzki

K7.4.09 Nowy S¹cz
powiat ziemski

K7.4.10 Nowy Targ

K7.4.11 Nowy Targ LO

K7.4.12 Rabka

K7.4.13
Powiat tatrzañski LZ

K7.4.14
Powiat tatrzañski LO

K7.4.15  Dentyœci Gorlice

K7.4.16 Dentyœci Limanowa

K7.4.17 Dentyœci Nowy S¹cz

K7.4.18
Dentyœci powiat nowotarski

K7.4.19
Dentyœci powiat tatrzañski

Obwód IV – Nowy S¹cz c.d.
Lekarze i lekarze dentyœci

WYBORY

Symbol
Nazwa rejonu

Opis

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Kroœnie

Krosno POZ

Powiat Krosno

Szpital Specjalistyczny w Jaœle

Powiat jasielski

Szpital Specjalistyczny w Brzozowie

Powiat brzozowski

K7.5.01 Szpital Krosno

K7.5.02 Krosno POZ

K7.5.03 Powiat Krosno

K7.5.04 Szpital Jas³o

K7.5.05 Powiat Jas³o

K7.5.06 Szpital Brzozów

K7.5.07 Powiat Brzozów

Obwód V – Krosno
Lekarze i lekarze dentyœci

Symbol
Nazwa rejonu

Opis
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SPZOZ Sanok

Powiat Sanok

SPZOZ Lesko + Powiat Lesko + SPZOZ Ustrzyki Dolne + Powiat Ustrzyki Dolne

Uzdrowisko Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój

Lekarze Dentyœci: Powiat Krosno

Lekarze Dentyœci: Powiat Jas³o

Lekarze Dentyœci: Powiat Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne

K7.5.08 SPZOZ Sanok

K7.5.09 Powiat Sanok

K7.5.10 Lesko i Ustrzyki

K7.5.11
Iwonicz i Rymanów

K7.5.12 Dentyœci Krosno

K7.5.13 Dentyœci Jas³o

K7.5.14 Dentyœci
Sanok, Brzozów,
Lesko, Ustrzyki Dolne

Obwód V – Krosno c.d.
Lekarze i lekarze dentyœci

Szpital Wojewódzki w Przemyœlu

114 Wojskowy Szpital Przemyœl, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w ¯urawicy

NZOZ-y Przemyœl

NZOZ-y Specjalistyczne + NZOZ Palium + Medspec + OLK

COM Jaros³aw + SP ZOZ Psychiatryczny w Jaros³awiu

NZOZ-y Jaros³aw + prywatnie praktykuj¹cy + lekarze Seniorzy

SP ZOZ Przeworsk + NZOZ-y Przeworsk + prywatnie praktyk. + lekarze Seniorzy

SP ZOZ Lubaczów + NZOZ-y Lubaczów + Horyniec-Sanatorium + lekarze Seniorzy

Lekarze dentyœci: Przemyœl + lekarze dentyœci Seniorzy

Lekarze dentyœci: Lubaczów, Jaros³aw, Przeworsk + lekarze dentyœci Seniorzy

K7.6.01
Szp. Wojewódzki Przemyœl

K7.6.02
Szp. Wojskowy Przemyœl

K7.6.03 NZOZ Przemyœl

K7.6.04 NZOZ
Specjalistyka Przemyœl

K7.6.05 COM Jaros³aw

K7.6.06 Jaros³aw

K7.6.07 Przeworsk

K7.6.08 Lubaczów

K7.6.09 Dentyœci:
Przemyœl

K7.6.10 Dentyœci:
Lubaczów, Jaros³aw,
Przeworsk

Obwód VI – Przemyœl
Lekarze i lekarze dentyœci

WYBORY

Symbol
Nazwa rejonu

Opis

Symbol
Nazwa rejonu

Opis
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Tradycyjnie, coroczne podsumowanie prac
Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie od−
bywa się w górskiej scenerii. Po raz drugi człon−
kowie i sympatycy samorządu lekarskiego przy−
jechali do Ski – Hotelu na Suchej Polanie w Piw−
nicznej−Kosarzyskach, na odbywane w dniach
7−8 grudnia 2012 roku posiedzenie Komisji.
Otulony śniegiem las i polana, wraz z trzaskają−
cym mrozem dostarczał niezapomnianych wrażeń.

Delegaci przyjeżdżali już w piątek, by w swo−
bodnej, luźnej atmosferze dzielić się swoimi do−
świadczeniami i wrażeniami z pracy zawodowej
w mijającym roku. Tych wrażeń i spostrzeżeń było
wiele. Mijający rok rozpoczął protest „pieczątko−
wy”, którego przyczyną był nowy biurokratycz−
ny obowiązek narzucony na lekarzy: weryfikacji
przez nich posiadania przez pacjentów prawa do
świadczeń zdrowotnych. W końcu marca, podczas
Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Rytrze,
delegat na Zjazd lek. dent. Marcin Tatrzański zgło−
sił wniosek o przegłosowanie kwestii rozdziału
izb: Lekarskiej i Dentystycznej. Ku zaskoczeniu
wielu zebranych lekarzy dentystów głosowanie
przerodziło się w atak lekarzy medycyny na nas.
Nie rozumieją oni najwyraźniej idei autonomii
naszego zawodu.

W maju w Osieczanach, Komisja Stomatolo−
giczna poparła uchwałę skierowaną do Komisji
Stomatologicznej NRL, by we wrześniu zorgani−
zowano spotkanie wszystkich delegatów lekarzy
dentystów na kolejny Krajowy Zjazd. Jego celem
byłaby wymiana poglądów, w kwestii kierunku
rozwoju samorządności naszego zawodu. Uchwa−
ła nie została, niestety, zrealizowana, bo – jak
stwierdziło Prezydium Komisji Stomatologicznej
NRL – poza członkami Izby Krakowskiej i Wiel−
kopolskiej takim spotkaniem nikt nie był zainte−
resowany? Ale czy ktokolwiek badał to zaintere−
sowanie. Pytał stomatologów z innych izb, czy
chcą się spotkać?

Nie wiem czy to niemoc bądź apatia, czy może
świadoma destrukcja towarzyszą działaniom naj−

wyższych przedstawicieli samorządu lekarskiego.
Jak by nie było, przekłada się to na nastroje men−
talne lekarzy dentystów pracujących w terenie.
Informacje, które docierają ze środków masowe−
go przekazu – o złej kondycji gospodarki euro−
pejskiej, o kryzysie w strefie euro, o coraz gor−
szej pozycji polskich przedsiębiorstw – poparte
obserwacjami pacjentów, nie nastrajają optymi−
stycznie. Coraz większe rejony Małopolski i Pod−
karpacia ubożeją, a wykonywanie samodzielnej
prywatnej praktyki lekarza stomatologa, bez współ−
pracy z NFZ, staje się trudne. Lekarze, podobnie
jak pacjenci, boją się spadku dochodów i koncen−
trują swoją pracę na... finansach, chcąc zapewnić
sobie i swoim najbliższym poczucie bezpieczeń−
stwa materialnego, co jest rzeczą naturalną.

Po latach euforii w tworzeniu samorządu za−
wodowego przyszła apatia i zniechęcenie. Leka−
rze nie są zainteresowani pracą dla dobra wspól−
nego. Dodatkowe obowiązki urzędnicze, wprowa−
dzanie po tzw. „konsultacjach społecznych” prze−
pisów prawnych zupełnie ich nie uwzględniają−
cych, prowadzi do atomizacji środowiska. W przy−
padku lekarzy dentystów naszej Izby cieniem po−
zostaje sprawa negocjacji kontraktów z NFZ
z grudnia 2010 roku. Nikt z biorących udział
w tym solidarnym zrywie lekarzy dentystów nie
uwierzy teraz, że coś można razem osiągnąć.
Pozostał niesmak porażki i wątpliwa radość tych,
którym coś udało się załatwić dla siebie. W takiej
to atmosferze przyszło obradować w sobotnie
przedpołudnie w sali konferencyjnej Ski−Hotelu.
Oczywiście znów powrócił temat recept i nowe−
go rozporządzenia regulującego system recept wy−
pisywanych dla pacjentów w placówkach reali−
zujących świadczenia w ramach NFZ, odmienny
od zasad wypisywania recpet dla pacjentów przyj−
mowanych w prywatnych gabinetach i recept wy−
pisywanych dla siebie i rodziny (od 1 stycznia
2013).

Kolejnym ważkim tematem były wybory do sa−
morządu lekarskiego wiosną 2013 roku. Będą one

KOMISJA STOMATOLOGICZNA ORL

Z obrad Komisji Stomatologicznej
Piwniczna – Sucha Dolina, 7−8 grudnia 2012 roku
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miały charakter korespondencyjny. Zmieni się
również liczba wybranych delegatów. Jeden
przedstawiciel, który dotąd przypadał na 30 leka−
rzy, teraz będzie reprezentował 45 lekarzy. Czy
to demokracja się od nas oddala?

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
ORL lek. dent. Robert Stępień zachęcał, by wszy−
scy dotychczasowi delegaci zgłosili chęć dalszej
pracy i zgłosili swoją kandydaturę do Komisji
Wyborczej ORL. Ta, naniesie je na listę wyborczą
danego okręgu wyborczego i roześle do wszyst−
kich lekarzy z danego okręgu, którzy w drodze
korespondencyjnej wybiorą swojego przedstawi−
ciela. Sceptycy uważają, że może to być koniec
samorządu. Zostaną wybrani tylko Ci, którzy chcą
być wybrani, bo coś mają do załatwienia. Z poję−
ciem prawdziwej demokracji nie będzie to miało
nic wspólnego. Zostaną natomiast wydane bar−
dzo duże pieniądze pochodzące z naszych skła−
dek członkowskich.

Gdyby spytano przeciętnego lekarza, który już
się przyzwyczaił, że ma indywidualne konto
składkowe w Izbie: czy taka forma samorządu,
jaka istnieje, mu odpowiada? – zaprzeczyłby.
A równocześnie stwierdziłby, że nie ma wolnego
czasu, by się poświęcić pracy społecznej. Rodzi
się więc pytanie: Quo vadis samorządzie? Może
byłoby lepiej dopuścić do jego upadku? Tak stało
się na Słowacji. Gdy zniesiono obowiązkową
przynależność, w Izbie pozostało 30% lekarzy.
Ale po 4 latach na żądanie tych samych lekarzy,
którzy przedtem odeszli, obowiązek przynależno−
ści, wolą przeszło 70 procent przywrócono.
Bo nie było nikogo, kto reprezentowałby lekarzy
w dziesiątkach codziennych spraw.

Narzucane odgórnie rozwiązania ze strony Mi−
nisterstwa Zdrowia odnośnie elektronicznej
dokumentacji ewidencji zdarzeń medycznych
ponownie poruszają środowisko. Wcześniej czy
później lekarze zaakceptują przedstawione przez
obóz rządzący propozycje. Tylko czy muszą one
być tak niezborne? Czy nie dałoby się wcześniej
wynegocjować ich lepszego kształtu? Po prostu
skonsultować, a nie narzucać!

Na zakończenie obrad przewodniczący Komi−
sji przypomniał o wchodzącym od 1 marca 2013
roku obowiązku posiadania kas fiskalnych przez

wszystkich lekarzy, których przychód roczny
w 2012 roku przekroczył 20 000 zł. Także o po−
siadaniu numeru księgi rejestrowej, dostępnego
w dziale praktyk OIL; o możliwości ubezpiecze−
nia się, także na wypadek utraty dochodów spo−
wodowanego np. chorobą; o zakończonym dru−
gim 4−letnim cyklu zbierania punktów edukacyj−
nych w celu ich zweryfikowania w Izbie; o koniecz−
ności sporządzenia do 15 marca 2013 sprawozdań
w kwestii odpadów medycznych czy gazów.

W części popołudniowej posiedzenia wielu
uczestników wybrało się na spacer po Suchej
Dolinie, by na godzinę 15.30 powrócić na wy−
kład lek. dent. Wojciecha Kożucha. Jak zawsze
profesjonalnie przygotowany do zajęć Pan Dok−
tor zaprezentował swoje przypadki kliniczne
z zakresu endodoncji. Po latach pracy w różnych
systemach endodontycznych ciekawie było posłu−
chać Jego doświadczeń i przemyśleń. Nie pierw−
szy raz potwierdziła się w leczeniu postawa po−
kory i cierpliwości wobec każdego leczonego
przypadku. Nie ma zresztą dwóch takich samych
schorzeń, a przypadki, które wydają się proste,
w rzeczywistości mogą się stać trudne i kłopotli−
we. Trzeba wtedy umieć znaleźć najlepsze roz−
wiązanie, satysfakcjonujące lekarza i pacjenta.
Jak zawsze wykład dr Wojciecha Kożucha miał
swoją kontynuację jeszcze po przyznanym mu
czasie, bo słuchacze dopytywali się o niuanse le−
czenia endodontycznego.

Posiedzenia Komisji Stomatologicznej kończą
się zazwyczaj radosnymi kolacjami koleżeński−
mi. W nieco luźniejszej formie rozpoczynają się
wtedy nie kończące się rozmowy,

Czy wszystko się udało podczas posiedzenia
Komisji? Z formalnego punktu widzenia można
powiedzieć – tak. Dobre miejsce, dobry hotel,
dobre jedzenie, miłe towarzystwo, ciekawe wy−
kłady i obrady. A więc wszystko okay! Tylko dla−
czego u części przybyłych powtarzało się pyta−
nie: czy naprawdę nie możemy nic zrobić sami?
czy naprawdę nikt się z naszym zdaniem czy opi−
nią nie liczy? czy to wszystko jest fasadą demo−
kracji? czy może coś można?

Tylko komu by się chciało?
Katarzyna Siembab

KOMISJA STOMATOLOGICZNA ORL
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Okiem Rzecznika

Relacja przesądzająca

OROZ

Fakt, że nie wszyscy chorzy mogą być wyle−
czeni, nie oznacza wcale, że sztuka leczenia nie
istnieje...

(Cyceron)

Uroczyste przyrzeczenie składane przez le−
karzy kończących kształcenie akademickie na−
wiązuje do przysięgi Hipokratesa (żyjącego na
przełomie V i IV wieku p.n.e.). Tym przyrze−
czeniem rozpoczyna się Kodeks Etyki Lekar−
skiej, który pośród licznych zasad zaznacza, że
najwyższym dobrem lekarza ma być dobro cho−
rego. Na tradycyjnym już, organizowanym
przez Okręgową Izbę Lekarską w Krakowie
wręczaniu ograniczonych praw wykonywania
zawodu dla lekarzy stażystów, z głośników pły−
nęła piosenka Andrzeja Sikorowskiego ze sło−
wami: „Przed Tobą sława, wieczna zabawa,
wszystko jak z nut (…)” itd.

Piosenka nawiązywała do prognoz zazwy−
czaj optymistycznych u progu zawodowej ka−
riery lekarza; do wróżb zapowiadających sła−
wę, pieniądze i wszelką pomyślność. Jednak
prezesi ORL w trakcie swoich przemówień
zwrócili także uwagę na nowe obowiązki mło−
dych lekarzy oraz fakt, że relacje pomiędzy le−
karzami i pacjentami winny mieć charakter
szczególny. Do lekarzy należy m.in. zdobywa−
nie specjalistycznego wykształcenia, nieustan−
ne doskonalenie się w sztuce medycznej. Każ−
dy lekarz powinien być świadomy moralnego

obowiązku nienadużywania zaufania, którym
jest obdarzony z tytułu tradycji zawodu od stu−
leci. Oczekuje się od niego równocześnie wraż−
liwości, dobrych manier, taktu, im ważniejsza
jest kwestia zaufania pacjenta do lekarza, tym
ochrona jego osoby musi być wzmożona, gdyż
powierza on lekarzowi swe najcenniejsze war−
tości – życie i zdrowie. I dlatego szczególnie
ważne jest przestrzeganie przez lekarzy praw
przysługujących pacjentom. To kwestia stosun−
kowo nowa w naszym prawodawstwie, ale
o rosnącym znaczeniu. A system prawny obo−
wiązujący w Polsce tworzy coraz wyraźniejsze
mechanizmy ochrony pacjenta, pozwalające na
żądanie naprawienia szkód mu wyrządzonych,
w konsekwencji naruszenia jego praw.

Prawa pacjenta mogą być egzekwowane
w ramach odpowiedzialności cywilnej, zawo−
dowej, lub karnej (jeżeli zachowanie lekarza
wypełnia ustawowe znamiona czynu zabronio−
nego pod groźbą kary – także w ramach proce−
su karnego). Droga cywilno−prawna tworzy
możliwość realnego, finansowego zrekompen−
sowania doświadczonych przez pacjentów cier−
pień.

Jeżeli lekarz lub inny podmiot wykonujący
zawód medyczny swoim zachowaniem (dzia−
łaniem lub zaniechaniem) wyrządził szkodę
pacjentowi – to jej zrekompensowanie może na−
stąpić na drodze odpowiedzialności cywilnej.
Oznacza to, że pacjent ma możliwość żądania
od lekarza lub innego podmiotu ponoszącego
odpowiedzialność – odszkodowania. Gdyby
natomiast podmiot odpowiedzialny za szkodę
uchylał się od dobrowolnego zadośćuczynienia
powyższemu obowiązkowi – przepisy prawa
umożliwiają poszkodowanemu dochodzenie
swoich roszczeń na drodze sądowej.

Lekarze bulwersują się, słysząc propozycje
polubownego załatwienia „sprawy”, gdyż ich
zdaniem w ten sposób przyznają się do popeł−
nionego błędu oraz zwiększają prawdopodo−
bieństwo, że pacjenci wystąpią z dalszymi rosz−
czeniami. Państwu zostawiam ocenę takiego po−
stępowania, ale osobiście podkreślam, że pra−
widłowo sporządzona notatka z polubownego
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załatwienia sprawy (uzgodniona z prawnikiem),
praktycznie zamyka pacjentowi drogę do po−
nownych (dalszych) roszczeń odszkodowaw−
czych.

Lekarz może być pociągnięty do odpowie−
dzialności cywilnej, jeżeli zostaną spełnione
trzy przesłanki: (1) miało miejsce zdarzenie sta−
nowiące źródło szkody, (2) w jego konsekwen−
cji wystąpiła szkoda, (3) związek przyczyno−
wy pomiędzy zdarzeniem a szkodą jest do udo−
wodnienia.

Zaistnienie powyższych przesłanek pomię−
dzy poszkodowanym pacjentem a lekarzem od−
powiedzialnym za szkodę, tworzy stosunek
prawny określany mianem zobowiązania.
W ramach tego zobowiązania, poszkodowany
nosi nazwę wierzyciela, a podmiot, na którym
spoczywa obowiązek odszkodowawczy, nazy−
wany jest dłużnikiem. Szkoda może stanowić
następstwo niezliczonego rodzaju zdarzeń
prawnych, a takimi są czyny polegające na dzia−
łaniu lub zaniechaniu koniecznych działań.
Wyróżniamy dwa zasadnicze typy zdarzeń: fakt
niewykonania lub nienależytego wykonania
usługi medycznej oraz tzw. czyn niedozwolo−
ny (delikt). I na tym też tle wyróżnia się dwa
rodzaje odpowiedzialności: kontraktową i de−
liktową. OROZ ze względu na przepisy prawa,
wg których działa, ogranicza się w swoim
postępowaniu jedynie do odpowiedzialności
deliktowej.

Zdarzeniem jest tutaj tak zwany czyn nie−
dozwolony (delictum – przestępstwo). Jest to
zatem każde nasze zachowanie niezgodne
z przepisami prawa powszechnego (a więc np.
z ustawą o zawodzie lekarza, ustawą o izbach
lekarskich, o prawach pacjenta, o zakładach
opieki zdrowotnej, Kodeksem Etyki Lekarskiej
etc.), jak i niezgodne z zasadami współżycia
społecznego (czyli z regułami postępowania
w stosunkach międzyludzkich, normami oby−
czajowymi nie ustanowionymi przez władze
państwowe, etc.).

Na koniec pozwolę sobie zadać Koleżan−
kom i Kolegom pytanie: W jaki sposób przy−
gotujemy się do odparcia skargi i udowodnie−

nia swoich racji, jeśli nie będziemy dyspono−
wać prawidłowo sporządzoną i prowadzoną
dokumentacją medyczną? Z praktyki OROZ
łatwo można podać przykłady spraw, podczas
których zarzuty przedstawiane lekarzom doty−
czyły między innymi braku lub nieprawidłowe−
go i zbyt lakonicznego prowadzenia dokumen−
tacji.

Przypomina mi się sprawa lekarza, który
prowadził leczenie stomatologiczne protetycz−
ne, dokonywał dużych zmian w jamie ustnej,
zapisy tych zabiegów w żaden sposób nie po−
zwoliły na ustalenie planu i sposobu leczenia,
które przeprowadził. Bezsporny był fakt, iż
dwukrotnie dokonywał zmian wykonanych
mostów protetycznych – jakoby na żądanie nie−
zadowolonej pacjentki. Trudno więc się dziwić
jego poczuciu krzywdy, gdy za dwukrotnie
wykonaną pracę protetyczną nie otrzymał gra−
tyfikacji, pacjentka zapłaciła bowiem tylko za
pierwszy most. Ale to beztroska, a może nawet
nonszalancja lekarza sprawiła, że nie sporzą−
dzał w ogóle wpisów w dokumentację po prze−
prowadzonych wizytach, nie zapisywał ustaleń
z pacjentką, wykonanych po raz drugi a nawet
trzeci prac protetycznych.

Lekarz nie chciał przyznać się do winy
i poddać się dobrowolnie karze upomnienia
(udzielonego przez Okręgowy Sąd Lekarski)
za nieprawidłowo prowadzoną dokumentację.
Był to najniższy wymiar kary. Odwołał się od
wyroku, uznając go za krzywdzący i niespra−
wiedliwy, może z obawy o zaistnienie przesła−
nek, mogących skutkować odpowiedzialnością
cywilną.

Nie budzi wątpliwości fakt, ze naruszenie
dóbr osobistych pacjenta, jak i popełnienie błę−
du w sztuce stanowią czyny niedozwolone
w rozumieniu odpowiedzialności deliktowej.
(c.d.n.)

Pierwszy Zastępca OROZ
 Lek dent. Anna Kot

Artykuł powstał w oparciu o lekturę
„Wokandy Medycznej” 1/2009

OROZ
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Życzenia pogodnych Świąt Bożego Narodze−
nia i szczęśliwego Nowego 2013 Roku złożyli ze−
branym prezes ORL prof. Andrzej Matyja i dusz−
pasterz środowiska lekarskiego, ks. Dariusz Oko.

* * *
Część konferencyjna obrad, prowadzonych

przez wiceprezesa dr. Jerzego Friedigera zaczęła
się od prezentacji indywidualnej oferty ubezpie−
czeniowej dla lekarzy, przedłożonej przez firmę
AF PARTNER „Finansowa Przyszłość” należącą
do Grupy Bankowej Lloyd’s.

Następnie dr Robert Stępień złożył relację
z obrad XXXIX Konferencji Naukowo−Szkole−
niowej stomatologów w Rytrze. Przyznawana co−
rocznie Nagroda im. A.J. Fortuny przypadła tym
razem lek. stom. z Torunia Kazimierzowi Bryn−
dalowi, b. prezesowi (przez dwie kadencje) Ku−
jawsko−Pomorskiej Izby Lekarskiej, zasłużonemu
m.in. dla partnerskich stosunków polskiej medy−
cyny z niemiecką i holenderską. Wręczono także
prezydentom Czeskiej i Słowackiej Izby Denty−
stycznej Pavlowi Chrz i Janowi Gašičovi hono−
rowe Statuetki samorządu lekarskiego w Krako−
wie im. pierwszego prezesa Zachodnio−Galicyj−
skiej Izby Lekarskiej Macieja L. Jakubowskiego
(regulamin odznaczenia wewnątrz numeru).

Szczegółową relację z Konferencji w Rytrze
znajdą Państwo na stronie internetowej Komisji
Stomatologicznej: www.oilkrakstom.pl w PDF
n−ru 4a/131 z października/grudnia 2012 roku.
Podczas obrad ORL serdeczne podziękowanie
Robertowi Stępniowi, za jak zwykle sprawną
organizację konferencji, złożył lek. dent. Andrzej
Stopa.

Z kolei dr Mariusz Janikowski, sekretarz NRL
przedstawił stanowisko Prezydium NRL, wobec

zmian zapowiadanych w szpitalnictwie przez wła−
dze resortu. Prezydium stoi na stanowisku, że Izba
powinna rozważyć na wzór Czech organizację
akcji „Dziękujemy, odchodzimy...!”. Tak na mar−
ginesie, na uzgodniony termin spotkania z przed−
stawicielami samorządu, minister Bartosz Arłu−
kowicz po prostu nie przybył.

Dalszy tok obrad zdominowały kwestie for−
malne. I tak przyjęto kalendarz posiedzeń Prezy−
dium ORL na 2013 rok oraz zatwierdzono termi−
ny dwóch Zjazdów: budżetowego na rok 2013
w Krasiczynie (delegatura przemyska) w dniach
5−6 kwietnia oraz sprawozdawczo−wyborczego,
kończącego VI kadencję samorządu na dni 22−24
listopada w Krakowie.

W ramach rozpoczętej już kampanii wybor−
czej na VII kadencję samorządu dr Mariusz Jani−
kowski przedstawił założenia głosowania kore−
spondencyjnego oraz poinformował o utworzeniu
rejonów wyborczych, m.in. 11 dla Szpitala Uni−
wersyteckiego i 13 dla innych szpitali. Pozostałe
przychodnie lecznictwa otwartego i ambulatoryj−
nego tworzą łącznie 28 rejonów wyborczych, na−
tomiast 5 rejonów skupiają odrębnie stomatolo−
dzy. Listę rejonów publikujemy w tym wydaniu,
znajduje się ona też na stronie internetowej Izby.
Zasady przenosin lekarza (z rejonu do rejonu) po−
zostają niezmienione, pisze o tym, a także o regu−
łach wyborczych, terminach, prawach i obowiąz−
kach z tego wynikających, w niniejszym wyda−
niu dr Mariusz Janikowski, przewodniczący Okrę−
gowej Komisji Wyborczej.

W dalszym toku obrad ORL rozpętała się
mocno emocjonalna dyskusja na tle pisma prze−
słanego do ok. 3 tys. lekarzy przez NFZ w spra−
wie wystawiania przez nich recept na leki refun−

ORL

Z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej

Konflikt wokół recept – trwa!
Ostatnie w 2012 roku posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej rozpoczęło się od

symbolicznej Wigilii i podzielenia się opłatkiem, po raz pierwszy w warunkach ponie−
kąd komfortowych, bo w nowej Sali Konferencyjnej OIL na parterze przy ul. Krupni−
czej, gdzie bez problemu lekarze członkowie ORL pomieścili się wraz z personelem
Izby.



20

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2013

20

dowane, bez podpisania w tej kwestii odpowied−
niej umowy. Ton pisma miał charakter niegrzecz−
ny, by nie określić arogancki, stanowił próbę za−
straszenia środowiska. Wpłynęło ono m.in. do
prezesa ORL prof. Andrzeja Matyji, choć on aku−
rat recept prywatnych w ogóle nie wystawia, dzia−
łając wyłącznie w ramach SP ZOZ. Takich przy−
padków było więcej. Ale, jak poinformowała jed−
na z dyskutantek, NFZ nie jest gołosłowny, wy−
miar kary za to „przestępstwo?” w znanym jej
przypadku sięgnął 16 tys. zł, zniżonej do 5 tys. zł.
Pismo NFZ jest bezprawne, stwierdził dr Stefan
Bednarz, sugeruje popełnienie przez lekarza prze−
stępstwa, gdy mamy do czynienia z sytuacją,
w której ubezpieczonemu pacjentowi należy się
lek refundowany. Przestępstwo popełnia de facto
Fundusz, a nie lekarz, łamiąc przysługujące pa−
cjentowi prawa.

W dyskusji wzięli m.in. udział dr Katarzyna
Turek−Fornelska, podkreślając inspirujący udział
centrali NFZ w owej akcji, której autorów powin−
no się zaskarżyć do sądu; dr Barbara Wiejowska
ilustrująca przykładami kar postępowanie NFZ;
dr Kazimierz Kłosiński obnażający biurokratycz−
ny bezwład funkcjonowania Funduszu (otrzymał
na piśmie upomnienie, choć prowadzi tylko prak−
tykę prywatną i recept refundowanych w ogóle
nie wystawia); lek. dent. Andrzej Stopa podkre−
ślający fasadowy charakter zmiany na stanowi−
sku prezesa NFZ, która w żaden sposób nie po−
prawiła działania i wizerunku Funduszu; dr Ma−
ciej Dendura zwracający uwagę na całkowity brak
reakcji NFZ na kierowane doń pisma protestacyj−
ne; wreszcie wiceprezes Robert Stępień.

Ten ostatni nie ograniczył się do cierpkich
uwag pod adresem Funduszu, zwrócił także uwa−
gę na postawy lekarzy. Jeśli ktoś nie ma umowy,
stwierdził, to w cywilizowanym świecie nie może
wystawiać recept na leki refundowane. A na 7 zna−
nych mu przypadków, w 6 lekarze wystawiali
je na zasadzie pro auctore lub pro familia.
W środowisku nastąpił proces swego rodzaju
uwstecznienia. Nie czyta się gazet, nie słucha lu−
dzi z autorytetem, nie robi się nic na rzecz dobra
publicznego, nie docenia się i lekceważy tych,
którzy robią coś społecznie, zanika etyka, środo−

wisko lekarskie sięga swego rodzaju dna. I ten
upadek nie ma granic, bo jak oceniać fakt, że
13 września br. w wyniku całej akcji protestacyj−
nej samorządu, prezes NRL Maciej Hamankie−
wicz podpisał osobiście umowę na wystawianie
recept na leki refundowane.

Nasza dyskusja traci sens, stwierdził dr Tade−
usz Zając, i do podobnej konkluzji doszedł pro−
wadzący obrady dr Jerzy Fridiger, zamykając po−
siedzenie.

Przedtem jednak, w ramach tzw. spraw bie−
żących ustanowiono 2 komisje na konkursy or−
dynatorskie; zwolniono 8 osób z obowiązku pła−
cenia składek w pełnym wymiarze; wreszcie przy−
pomniano (dr Leszek Badacz) że z końcem grud−
nia upływa ostateczny termin przerejestrowania
indywidualnych praktyk lekarskich.

(cis)

ORL
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Bali
– kraina świątyń i imbiru

Regulamin
honorowej statuetki

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie usta−

nawia honorowe wyróżnienie lekarza (bądź innej
osoby lub instytucji) szczególnie zasłużonej dla
stanu lekarskiego

w formie Statuetki
imienia Macieja Leona Jakubowskiego

– pierwszego prezesa Zachodnio−Galicyjskiej
Izby Lekarskiej (1893−96); współzałożyciela
Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego; rekto−
ra Uniwersytetu Jagiellońskiego (1900−1901);
pioniera polskiej pediatrii, inicjatora i budowni−
czego Szpitala św. Ludwika w Krakowie.

1.
Kapitułę przyznawania Statuetki stanowi ak−

tualne Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie z prezesem ORL na czele. W jej skład
wchodzą ponadto Okręgowy Rzecznik Odpowie−
dzialności Zawodowej oraz przewodniczący
Okręgowego Sądu Lekarskiego.

2.
Decyzje Kapituły o przyznaniu Statuetki za−

padają zwykłą większością głosów w głosowa−
niu tajnym.

3.
Wnioski o nadanie Statuetki mogą składać

członkowie OIL w Krakowie w liczbie co naj−
mniej trzech osób, instytucje ochrony zdrowia
oraz struktury samorządu lekarskiego.

4.
Wręczenie Statuetek następuje na dorocznym

Okręgowym Zjeździe Lekarzy bądź podczas inne−
go znaczącego środowiskowego przedsięwzięcia.

5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 paździer−

nika 2012 roku.
Sekretarz

Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie

dr n. med. Jacek Tętnowski

Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej

w Krakowie
dr hab. med. Andrzej Matyja

Uwaga: Uwaga: Uwaga: Uwaga: Uwaga: Odznaczenie jest numerowane. Pierwsze wrêczenia
dokonane bêd¹ na XXXIX Konferencji Stomatologów w Ry-
trze, jesieni¹ 2012 roku. Treœæ inskrypcji na Statuetce okre-
œla ka¿dorazowo prezes Kapitu³y.

Indonezyjska Bali, położona w archipelagu
wysp pomiędzy Jawą a Nową Gwineą, kusi kolo−
rami turkusowego oceanu, żółtego szafranu i so−
czystą zielenią palm. Wokół świątyń, a jest ich
na wyspie ok. 10 000, unosi się woń jaśminu
i drzewa sandałowego. Uliczne stragany warung
zachęcają zaciekawionych turystów koszami man−
go, papają, owocami wężowca, jackfruit, mangu−
stine, durian i prażonymi orzeszkami nerkowca.

Odmienne od siebie formy krajobrazu tworzą
wyspę pokrytą lasami tropikalnymi i polami ry−
żowymi, usianą stożkami małych pagórków, nad
którymi dominują szczyty potężnych wulkanów−
Gunung Agung (3014 m n.p.m.) i Gunung Batur
(1717 m n.p.m.). Złociste plaże Kuty i Jimbaran
zachęcają do słonecznych i morskich kąpieli,
a czarny piasek na północy wyspy przypomina
o jej nieustającej aktywności sejsmicznej. W po−
łudniowej części tej czarownej krainy błękitne fale
Oceanu Indyjskiego rozbijają się o ostre klify
Uluwatu i Tanah Lot, cudnych świątyń balijskiej
architektury. Malownicze jeziora Bratan, Tem−
blingan i Buyan są domem ryb i dzikiego ptactwa
wodnego, a liczne wodospady i gorące źródła
podkreślają urok wyspy.

Żywym klejnotem Bali są małpiatki, koloro−
we papugi i motyle, wszędobylskie jaszczurki,
majestatyczne słonie i jak zawsze skore do za−
baw delfiny oraz tętniące życiem rafy koralowe.

PODRÓŻE
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Na wiecznie zielonych plantacjach kiełkuje ryż,
rośnie kakao, kawa, chilli i wanilia, a na przy−
drożnych drzewach zbiera się goździki.

Kuchnia indonezyjska czaruje aromatyczny−
mi przyprawami, trawą cytrynową i bogactwem
owoców morza.

Imbir, szafran, żeńszeń, kawa Luwak, tama−
ryndowiec i kokos to tylko niektóre smaki Bali.

Wyspą od wielu lat zachwycali się europej−
scy artyści, chroniąc sztukę balijskich malarzy

i rzeźbiarzy, a ceremonie w świątyniach i przed−
stawienia odwiecznej walki dobra ze złem, Ba−
ronga i Rhangdy, do dziś cieszą się nieustającym
zainteresowaniem turystów.

Świat Indonezji dla Europejczyka także jest
czymś nowym, po 30−godzinnej podróży jaskra−

Bali
– kraina świątyń i imbiru
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Autorka na co dzieñ zajmujê siê endodoncj¹ mikroskopow¹
w Centrum Stomatologii LuxDentica. Natomiast odkrywanie
œwiata za pomoc¹ obiektywu jest Jej pasj¹ od lat.

wa zieleń odcina się od błękitnego nieba rozklo−
szowanymi liśćmi palm, a zapach kwiatów osza−
łamia intensywnością. To inny świat, być może
właśnie dlatego Bali jawiła się dla pierwszych
odkrywców jako raj na ziemi.

Alicja Rembiasz−Jedliński
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Art. 63. Kodeksu Etyki Lekarskiej
w punkcie 1. mówi „Lekarz tworzy swoją
zawodową opinię jedynie w oparciu o wy−
niki swojej pracy, dlatego wszelkie rekla−
mowanie się jest zabronione; 2. „Lekarz
nie powinien wyrażać zgody na używanie
swego nazwiska i wizerunku dla celów ko−
mercyjnych”. I w art. 65 „Lekarzowi nie
wolno narzucać swych usług chorym lub
pozyskiwać pacjentów w sposób niezgod−
ny z zasadami etyki i deontologii lekar−
skiej oraz lojalności wobec kolegów”.

Otrzymaliśmy od jednego z naszych
czytelników list z załącznikiem w postaci
„Zaproszenia”, które wpłynęło na jego ad−
res. Nasz czytelnik pisze: „Zaproszenie,
jakie otrzymałem, a którego program
w wykonaniu Pani Szumskiej (pt. „Błysk
gotówki w oku dentysty”, „Psychologia
sprzedaży w stomatologii”, „Wymarzone
zyski”, „Kiedy pacjent zapłaci więcej”) –
w moim odbiorze uwłacza zasadzie god−
nej relacji lekarz−pacjent, przez co kłóci
się z duchem etyki lekarskiej.

Skany inkryminowanego „Zaprosze−
nia” w załączeniu.

Jak Państwo widzicie, organizatorzy
„Trójwymiarowej Prezentacji w okularach
3D” nie mają żadnych zahamowań w po−
sługiwaniu się reklamą. To, że bezpośred−
nim wykładowcą będzie doktor ekonomii
nie zmienia faktu, że chodzi o reklamę me−
dyczną. Uczy się zatem stomatologów, jak
mają zwodzić profesjonalnie swoich pa−
cjentów. Nie wnikamy w nazwę firmy, za−
pewne ona odszuka nas sama. Zwracamy
jednak Koleżankom i Kolegom uwagę na
zjawiska marketingu rynkowego wyraź−
nie pozostającego w sprzeczności z god−
nością zawodu lekarza.

(cis)

PRAWO I MEDYCYNA

Reklama jest dźwigną handlu
tyle, że nie w medycynie
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Towarzystwo Lekarskie Krakowskie co ty−
dzień, w każdą środę, organizuje prelekcje dla
swoich członków−lekarzy oraz dla szerokiej pu−
bliczności. Tym razem, 9 stycznia br. w TLK
z prezentacją dotyczącą protetyki stomatologicz−
nej oraz jej wpływu na estetykę uśmiechu wystą−
piła dr hab. Grażyna Wiśniewska, kierownik
Zakładu Protetyki Stomatologicznej Instytutu
Stomatologii CM UJ. Wypada tu wspomnieć, że
Pani Docent uzyskała habilitację dwa miesiące
temu, w listopadzie 2012 roku – serdecznie gra−
tulujemy! Portret Pani Doktor zamieścimy w jed−
nym z najbliższych wydań „GGL−LD”.

Tymczasem jednak nawiążmy do tematu wy−
kładu, w którym zważywszy na charakter zgro−
madzonej widowni, odległej od specjalizacji den−
tystycznych, prelegentka poprowadziła w sposób
dość popularny, lekko żartobliwy, choć z dużym
szacunkiem dla publiczności. Pani Docent wpro−
wadziła słuchaczy w zagadnienia protetyki sto−
matologicznej, zwięźle przedstawiła jej współcze−
sne cele, przede wszystkim poprawę estetyki twa−
rzy, a co za tym idzie – pozytywny wpływ na psy−
chikę pacjenta, ale również np. przywracanie
funkcji żucia i artykulacji dźwięków. Według Pani
Docent, większość pacjentów gabinetów stoma−
tologicznych to kobiety, które chętnie decydują

się na leczenie licząc na pozytywne efekty wizu−
alne (czasami wręcz przynoszą lekarzowi na
„wzór” zdjęcia pięknych aktorek czy modelek).
I choć w tej chwili panie stanowią ok. 80% pa−
cjentów gabinetów zajmujących się szeroko ujętą
stomatologią estetyczną, to coraz częściej o wy−
gląd swojego uzębienia zaczynają dbać również
mężczyźni.

W dalszym toku prezentacji Pani Docent po−
kazała na przykładzie licznych fotografii wpływ
utraty zębów na drastyczne zmiany w rysach ludz−
kiej twarzy, przedstawiła możliwe koncepcje pla−
nowania leczenia protetycznego w zależności od
profilu twarzy (wg. Spear), objaśniła główne ce−
chy estetycznego uśmiechu oraz możliwe do sko−
rygowania odchylenia, omówiła kształty zębów
siecznych przyśrodkowych oraz ich możliwy
wpływ na kształt twarzy (teoria Williamsa), krót−
ko opisała zaburzenia estetyki zębów przednich
w wyniku periodontopatii, a także możliwości,
jakie daje rekonstrukcja za pomocą protez stałych.
Całość okraszona była ciekawymi lub zabawny−
mi zdjęciami oraz cytatami sławnych osób.

W dyskusji, która wywiązała się po prezenta−
cji, kilka słów o coraz liczniejszych zaniedbaniach
ortodontycznych mających ogromny wpływ na
wizerunek młodych ludzi powiedział prof. Zdzi−
sław Gajda. Jedna z nielicznych na sali stomato−
lożek wyraziła opinię, że w chwili obecnej „mod−
ne” stały się licówki, porcelanowe korony i im−
planty, podczas gdy w zapomnienie odeszły kon−
wencjonalne protezy refundowane przez NFZ;
tymczasem nie zawsze refundowane oznacza
brzydsze, a korzystając z protez ruchomych, cał−
kowitych lub częściowych, można osiągnąć za−
dowalające efekty estetyczne i praktyczne. Jeśli
więc kogoś nie stać na zabiegi z najwyższej pół−
ki, warto zainteresować się dostępnymi świadcze−
niami. Z sali padło również pytanie na temat tak
popularnego ostatnio wybielania zębów: czy jest
w pełni bezpieczne (o czym zapewniani są zazwy−
czaj pacjenci)? Pani Docent nie ryzykowała.
Odpowiedź brzmiała: „To się okaże za jakiś czas”.

My tymczasem „za jakiś czas”, prawdopodob−
nie już w najbliższym numerze, przedstawimy ob−
szerną sylwetkę Pani Docent Grażyny Wiśniewskiej.

kam
fot. Jerzy Sawicz

TLK

Estetyczny uœmiech kobiety
– wœród celów wspó³czesnej protetyki
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Autorski przegląd
prasy stomatologicznej
(cz. IV)

Za oknem biało. Nadeszła zima i tak długo
oczekiwane przez dzieci ferie zimowe. Gdy
dzieci w domu nie ma, śmiało można poświę−
cić trochę więcej czasu na lekturę prasy stoma−
tologicznej. A co w niej nowego?

W „Nowym Gabinecie Stomatolo−
gicznym” poznać możemy „prawny” kalen−
darz lekarza czyli m.in. jakie dokumenty nale−
ży przedłożyć w poszczególnych urzędach pań−
stwowych i w jakim terminie, jakie rejestry
i jak często lekarz dentysta powinien je wypeł−
niać, aby być w zgodzie z polskim prawem.
Innym podobnie zalecanym tematem jest tekst
pt. „Resterylizacja wyrobów” – w którym opi−
sano, jakie zasady powinny obowiązywać przy
resterylizacji i czy w ogóle można sterylizować
wyroby jednorazowe. Autorzy przedstawiają
ten temat także według przepisów Unii Euro−
pejskiej i jego ujęcie przez polskich prawników.
Kolejny zajmujący artykuł to „Architektura
i prawo” – pióra architektów, specjalizujących
się w projektowaniu gabinetów stomatologicz−
nych. Architekci wyjaśniają wszystkie zawiło−
ści polskiego prawa w zakresie projektowania
gabinetu i rozmieszczenia poszczególnych po−
mieszczeń. Autorzy prezentują również przykła−
dowy plan zagospodarowania lokalu przeznaczo−
nego na gabinet stomatologiczny.

W czwartym numerze „Medycyna
Praktyczna. Stomatologia” przeczytamy
kontynuację tematu z poprzedniego zeszytu o
postępowaniu w urazach zębów – wytyczne In−
ternational Association of Dental Traumatolo−
gy. Część 2 to wybicie zębów stałych. Bardzo
ciekawy artykuł o sporej przydatności praktycz−
nej, to „Granice korony w strefie estetycznej”.
W przeglądzie aktualnych badań odnajdziemy
artykuł „Dokoronowe przesunięcie płata z prze−
szczepem lub bez przeszczepu tkanki łącznej
w leczeniu pojedynczych recesji dziąsłowych

w szczęce z utratą przyczepu łącznotkankowe−
go w przestrzeni międzyzębowej”. Temat bar−
dzo na czasie tyczący się problemu, który jesz−
cze nie tak dawno „omijany był szerokim
łukiem”.

Natomiast w dziale „praktyka kliniczna”
możemy przeczytać m.in. o diagnostyce radio−
logicznej („Trójkątny cień widoczny na zdję−
ciu pantomograficznym”) lub artykuł „Wyko−
nywanie naturalnie wyglądających protez
ruchomych – łączenie nauki i sztuki w celu
naśladowania natury”. Ciekawy jest też arty−
kuł implantoprotetyczny o protezach telesko−
powych osadzonych na implantach.

W zimowym wydaniu „Stomatologii
Współczesnej” tradycyjnie już znajdziemy
dużo artykułów o tematyce ortodontycznej
m.in. „Występowanie patogenicznych bakterii
w jamie ustnej pacjentów leczonych ortodon−
tycznie wymagających zabiegu chirurgiczne−
go”, „Morfologia części twarzowej czaszki
w trzech typach twarzy oceniona na podstawie
wybranych parametrów cefalometrycznych”,
„Chirurgiczne rozszerzenie żuchwy – opis przy−
padku”. Warto również poświęcić czas aby
przeczytać artykuł „Urazy zębów u sportowców
– przypadek leczenia protetycznego”. W pracy
opisano leczenie protetyczne młodego pacjen−
ta po urazie siekacza przyśrodkowego szczęki,
który wystąpił w trakcie uprawiania sportu.
W opracowaniu zwrócono uwagę na wysoki od−
setek urazów w obrębie jamy ustnej spowodo−
wanych uprawianiem różnych dyscyplin spor−
towych, w szczególności urazów zębów siecz−
nych górnych. Inny zajmujący artykuł o tema−
tyce chirurgicznej to „Zabieg koronektomii jako
alternatywa dla ekstrakcji zatrzymanych trze−
cich zębów trzonowych w żuchwie – przegląd
piśmiennictwa”. Autorzy podkreślają, że zabieg
ten jest wykonywany w celu zmniejszenia
ryzyka uszkodzenia nerwu zębodołowego dol−
nego podczas leczenia zatrzymanych trzecich
zębów trzonowych. W pracy opisano szczegó−
ły techniki operacyjnej, możliwe powikłania
oraz zalety i wady tej metody leczenia głęboko
zatrzymanych trzecich trzonowców żuchwy.
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W grudniowym numerze „Twojego
Przeglądu Stomatologicznego” dział
sylwetki stomatologii poświęcony został świet−
nemu periodontologowi dr n. med. Witoldowi
Jurczyńskiemu. Tematem numeru jest „Kami−
ca ślinianek – epidemiologia, diagnostyka, le−
czenie”. Z kompendium lekarza praktyka mo−
żemy się dowiedzieć m.in. o zasadach pakowa−
nia narzędzi przed procesem sterylizacji. War−
to znaleźć czas na przeczytanie artykułu „Este−
tyka zębów przednich. Przywracanie uśmiechu
po chorobie przyzębia”. Tematem, który z roku
na rok zbiera coraz większe żniwo wśród na−
szych pacjentów jest „Częstość występowania
zaburzeń czynnościowych narządu żucia – prze−
gląd piśmiennictwa”. Zaburzenia czynnościo−
we układu ruchowego narządu żucia,
według danych epidemiologicznych, dotyczą
15−23% populacji generalnej. Natomiast z ba−
dań klinicznych wynika, że odsetek pacjentów
dotkniętych dysfunkcjami w układzie stomato−
gnatycznym jest znacznie większy, bowiem
waha się w granicach 50−80%. Moje osobiste
doświadczenia codziennej praktyki również po−
twierdzają bardzo wysoki procent tej choroby.

W zimowym numerze e−Dentico tematem
na czasie „hot topic” jest dokumentacja medycz−
na. Znajdziemy tu informacje jak powinna wy−
glądać dokumentacja medyczna w świetle obo−
wiązującego prawa, jak powinno się ją prawi−
dłowo prowadzić oraz kilka rozważań i reflek−
sji naszych kolegów po fachu dotyczących do−
kumentacji medycznej. Jeden z autorów pod−

sumowując zadaje pytanie: czy można jeszcze
bardziej skomplikować prowadzenie dokumen−
tacji? Okazuje się że można. Najnowszy pro−
jekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie do−
kumentacji medycznej (z 15 listopada 2012
roku) przewiduje, że ambulatoria podmiotów
leczniczych (przychodnie dawnych NZOZ) pro−
wadzić będą musiały „listy oczekujących na
udzielenie świadczenia zdrowotnego”. Kolej−
nym bardzo ciekawym artykułem jest artykuł
„Ocena wytrzymałości połączenia wkładów
koronowo−korzeniowych wzmacnianych włók−
nem szklanym cementowanych adhezyjnie z zę−
biną korzeniową w zębach młodych i starych”.
Autorzy przeglądając dostępne piśmiennictwo
nie napotkali na artykuły dotyczące wpływu
wieku zębiny korzeniowej na wytrzymałość
połączenia wkładu z zębem. Celem pracy, było
scharakteryzowanie pod względem jakościo−
wym i ilościowym adhezyjnego połączenia
między wkładami FRC, a tkankami zęba
w dwóch przedziałach wiekowych: 18–25 lat
i 48–55 lat. Nie można pominąć również arty−
kułu „Zalety i wady różnych koncepcji moco−
wania uzupełnień stałych na implantach – prze−
gląd piśmiennictwa”. Wybór pomiędzy uzupeł−
nieniami przykręcanymi, a cementowanymi
pozostaje wśród lekarzy kwestią sporną. W ar−
tykule dokonano przeglądu piśmiennictwa
w celu omówienia zalet i wad każdej z metod
mocowania. Przeanalizowano następujące
czynniki: estetykę, możliwości usunięcia z pod−
łoża, retencję, bierne dopasowanie oraz koszt
uzupełnień przykręcanych i cementowanych
wspartych na implantach. Autorzy analizując
„za” i „przeciw” chcieli ułatwić czytelnikom
wybór optymalnego sposobu mocowania pro−
tez stałych wykonanych na implantach w róż−
nych przypadkach klinicznych.

W bieżącym numerze czasopisma „Sto−
matologia Estetyczna” proszę poświęcić
czas na przeczytanie artykułu „Kliniczna oce−
na estetyki twarzy”. Omówiono w nim kliniczną
ocenę estetyki twarzy oraz przedstawiono in−
formacje dotyczące wpływu struktur szkieleto−
wych i zębów na harmonijny układ tkanek
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miękkich. Autorzy podkreślają, że zrozumie−
nie kwestii estetyki tkanek miękkich twarzy
pozwoli lekarzowi uniknąć pogorszenia este−
tyki twarzy na skutek leczenia ortodontyczne−
go protetycznego lub chirurgicznego. Inny, bar−
dzo interesujący artykuł to „Leczenie chirur−
giczne zębów bocznych z pionowym złama−
niem korzenia: opis czterech przypadków”.
Celem tego artykułu było przedstawienie moż−
liwości leczenia chirurgicznego zębów bocz−
nych szczęki i żuchwy z niecałkowitym piono−
wym złamaniem korzenia. Autorzy przedstawili
cztery przypadki pacjentów, którzy mieli jeden
leczony endodontycznie ząb trzonowy szczęki

Resort finansów nie zamierza czynić wyjątku
dla stomatologów, bez względu na to, w jaki spo−
sób się rozliczają. Muszą mieć kasę fiskalną, na−
wet gdy stosują kartę podatkową (o ile ich do−
chody przekraczają 20 tys. zł – dop. red.). Z dniem
1 maja 2011 r. objęto obowiązkiem ewidencjo−
nowania za pomocą kas fiskalnych czynności
świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia
i opieki społecznej (PKWiU 85) oraz podatników
na karcie podatkowej. Otrzymanie paragonu
fiskalnego od stomatologa ułatwia pacjentowi do−
chodzenie roszczeń w przypadku źle wykonanej
usługi – podkreśla Ministerstwo Finansów.

Uci¹¿liwy obowi¹zek
W odpowiedzi na interpelację poselską

(nr 11401) resort odniósł się do obowiązku po−
siadania kas fiskalnych przez lekarzy dentystów.
Jak wynika z interpelacji, w przypadku stomato−

logów rozliczających się kartą podatkową jest to
uciążliwy i zbędny obowiązek. Takie osoby są
zwolnione z konieczności prowadzenia ewiden−
cji przychodów, muszą jednak wydawać parago−
ny z kasy fiskalnej. Tymczasem wydatków po−
niesionych w prywatnych gabinetach pacjenci
i tak nie mogą w żaden sposób uwzględnić w roz−
liczeniu podatkowym. Z kolei przychody lekarza
odnotowane na kasie fiskalnej nie mają żadnego
wpływu na wysokość zryczałtowanego podatku
płaconego w formie karty.

Ochrona konsumentów
Ministerstwo Finansów nie podziela tych za−

strzeżeń. Argumentuje, że podstawowym kryte−
rium decydującym o obowiązku posiadania kasy
jest status nabywcy świadczeń (osoba fizyczna
nieprowadząca działalności gospodarczej lub rol−
nik ryczałtowy). Usługi ochrony zdrowia i opieki

Kiedy dentysta powinien wydaæ pacjentowi paragon

PRAWO I MEDYCYNA

lub żuchwy z niecałkowitym pionowym złama−
niem jednego z korzeni i wykazali, że przed−
stawiana przez nich metoda leczenia była prze−
widywalna i skuteczna u leczonych pacjentów.
Tym samym zachowano długość korzeni i unik−
nięto ekstrakcji zębów oraz osiągnięto długo−
terminowy sukces kliniczny.

Tak więc kolejny kwartał w czasopiśmien−
nictwie stomatologicznym dostarczył całkiem
sporo interesujących artykułów i poruszonych
w nich tematów. Korzystając z wolnego czasu,
w zimowe długie wieczory, zachęcam do lek−
tury, bo naprawdę warto.

opr. Grzegorz Herbut

MEDIA

Na ³amach „Gazety Prawnej” z dnia 9 stycznia 2013 r. ukaza³ siê tekst Magda-
leny Majkowskiej dotycz¹cy obowi¹zku wystawiania przez dentystów paragonów
pacjentom niezale¿nie od sposobu ich rozliczania siê (tak¿e w wypadku rycza³tu).
Poni¿ej pe³na treœæ artyku³u.
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społecznej zostały objęte obowiązkiem ewiden−
cjonowania przy użyciu kas 1 maja 2011 r. i do−
tyczy to także podatników opłacających zryczał−
towany PIT w formie karty podatkowej. Podle−
gają oni ogólnym zasadom ewidencjonowania
sprzedaży, a więc są zobowiązani do stosowania
kas w związku z przekroczeniem kwot uprawnia−
jących do zwolnienia (od 1 stycznia 2013 r. jest
to jednolity limit w wysokości 20 tys. zł zarówno
dla przedsiębiorców kontynuujących działalność
jak i dla nowych firm – przyp. red.).

Ministerstwo podkreśla, że obowiązek stoso−
wania kas służy przede wszystkim ochronie kon−

Lecimy na Bonaire – wyspę flamingów.
Aruba, Bonaire, Curacao – to grupa wysp ABC
holenderskich Antyli na Morzu Karaibskim.
To raj dla żeglarzy, surfingowców, pływaków,
spacerowiczów plażowych oraz innych ocza-
rowanych wodą „aquarianów”. Jedno z pięciu

PRAWO I MEDYCYNA

Nurkować
na Bonaire

FELIETON

sumenta. Rejestracja transakcji skutkuje wyda−
niem paragonu fiskalnego. Zawiera on dane, któ−
re umożliwiają konsumentowi identyfikację kon−
trahenta i dochodzenie swoich uprawnień z tytu−
łu reklamacji.

Zdaniem resortu nie można więc zgodzić się
z opinią, że ewidencjonowanie sprzedaży na ka−
sie rejestrującej przez lekarzy dentystów rozlicza−
jących się w formie karty podatkowej jest niepo−
trzebne.

Magdalena Majkowska
www.podatki.gazetaprawna.pl

najładniejszych miejsc do nurkowania na
świecie.

Miejscowy „Marine Park” od 1979 r. obej-
muje ścisłą ochroną rośliny i zwierzęta do głę-
bokości 60 m. Porządku pilnują uzbrojeni ran-
gers. Tablice rejestracyjne samochodów, wy-
stawy sklepów, wystroje barów i restauracji,
hotelowe lobby – to reklamy podwodnego
świata i apele o jego ochronę. Nie wiemy
jeszcze, że szczęśliwie unikniemy huraganu.
On to spustoszy okrutnie odległą tylko o 90 km
Wenezuelę. Nie wiemy też, że duszami 11 ty-
sięcy wyspiarzy zarządzają polscy misjonarze.
Głoszą oni słowo Boże w języku papjamento.
Jest to mieszanina hiszpańskiego, holenderskie-

Okiem Franciszka Serwatki
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Pod wodą czeka na nas nasza filmowa
gwiazda, Hilma Hooker. Hilma jest wrakiem
103-metrowego frachtowca. Przemycał on
narkotyki do 1984 r. Przyłapany z 25 tysiąca-
mi funtów marihuany spoczął na piaszczystym
dnie. Głębokość 30 m.

Na wyspie mamy 86 miejsc do nurkowa-
nia. Są oznaczone żółtymi bojami. My odwie-
dzimy tylko nieliczne. Mają one trzy gwiazdki
i oznaczają „obowiązek dla każdego nurka”.
Nasze aparaty do nurkowania i fotografowa-
nia są ciężkie i w upałach tropiku prowokują
do chłodnych zejść pod wodę. Tam czekają
wszędobylskie i uważne barakudy. Jest turku-
sowo. Jest chłodno. Naszym dzienno-nocnym
czasem zarządzają teraz podwodne kompute-
ry. W zależności od głębokości, częstotliwości
i czasu przebywania pod wodą obliczają ko-
nieczne przerwy w nurkowaniu. Wyznaczają
bezpieczny termin odlotu. Opiekuńczym „pip-
sem” pod wodą przywołują nas do porządku.

Lista lądowych atrakcji Bonaire jest skrom-
na. Na południu jest obszar mangrowu.
W słońcu lśnią białe góry soli zebranej po od-
parowaniu morskiej wody. Lustrzane odbicia
tych wysokich hałd w wodzie oślepiały daw-
niej czarnych afrykańskich niewolników zatrud-
nianych przy wydobyciu soli. Białe, małe, po-
zbawione okien niewolnicze domki „the slave
huts” – podobnie jak olbrzymie stada różowych
niespokojnych flamingos pośród rozlewisk –
to częsty motyw widokówek z Bonaire.

Na północy wyspy jest „ Washington-Slag-
baai-National Park” z piękną zatoką „Boca Slag-

go, francuskiego, portugalskiego i afrikaans.
Prosta gramatyka – mówi ks. Andrzej. Z jego
kazania nie zrozumiałem ani słowa. Jedynym
polskim właścicielem ziemskim na wyspie jest
doktor anestezji. Jego herkulesowa praca
w świecie zaowocowała pięknym bungalo-
wem, ogrodem i kawałkiem morskiego brze-
gu z plażą. To właśnie doktor zdradzi nam nie-
zawodny sposób na foto podwodnego drzew-
ka Christmas tree. Na wzgórzach wyspy rosną
drzewa Divi-divi-tree. Wszystkie korony drzew
wskazują na kierunek wiatru. Nam przypomi-
nają drzewo z pomnika Chopina.

W hotelu „Captain Dons Habitat” czeka na
nas amerykański fotograf podwodny Jarry
Schnabel. To profesjonalista w zakresie świa-
teł, cieni i barw podwodnego świata wokół
wyspy. Jarry o zmroku na tarasie hotelu przed-
stawia swój „Dias-Show” – kolorowe przeźrocza
z muzyką i komentarzem pt. „Touch the see”.

FELIETON
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Opiekunowie naukowi:
Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Poloñczyk IS CM UJ
Dr n. med. Witold Jurczyñski IS CM UJ

Program konferencji
Pi¹tek – I Sesja Naukowa
16.00 – 16.00 – 16.00 – 16.00 – 16.00 – Proste procedury z zastosowaniem biomime-
tycznych materia³ów do odbudowy zêbów bocznych. Ana-
liza przypadków klinicznych
Dr Raimund van Duinen, Prywatna Praktyka Dentystycz-
na, Haga
20.00 –  –  –  –  – Kolacja kole¿eñska

Sobota  – II Sesja Naukowa
10.00 – 10.00 – 10.00 – 10.00 – 10.00 – Warsztaty I – prow. Dr Raimund van Duinen
EQUIA w codziennej praktyce lekarza dentysty pokaz
praktyczny oraz warsztaty praktyczne dla 40 lekarzy
11.30 –11.30 –11.30 –11.30 –11.30 –     Licówki kompozytowe czy licówki porcelanowe
– podejmowanie w³aœciwych decyzji.
Dr n. med. Maciej ̄ arow, Prywatna Praktyka Dentystycz-
na, Kraków (sala wyk³adowa Hotel Galicya)

Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych,
Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia

zapraszaj¹ na

Konferencjê Naukowo-Szkoleniow¹ Lekarzy Stomatologów
Krynica – hotel „Panorama”

19 – 21 kwietnia 2013 r.

III Sesja Naukowa
15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – Warsztaty II – prow. dr Raimund van Duinen
EQUIA w codziennej praktyce lekarza dentysty pokaz
praktyczny oraz warsztaty dla 40 lekarzy
15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – Warsztaty III – prowadz¹cy technik dentystyczny
i konsultant GC. Estetyczna odbudowa zrêbu i korony
zêba z wykorzystaniem w³ókien szklanych – technika
bezpoœrednia i poœrednia. Warsztat praktyczny dla 20
lekarzy
15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – Warsztaty IV – prowadz¹cy technik dentystycz-
ny i konsultant GC. Anatomiczna technika odbudowy
ubytku klasy IV. Warsztaty praktyczne dla 20 lekarzy
15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – 15.30 – Warsztaty V – prowadz¹cy technik dentystycz-
ny i konsultant GC. Anatomiczna technika odbudowy
ubytku klasy IV. Warsztaty praktyczne dla 20 lekarzy
20.30 – 20.30 – 20.30 – 20.30 – 20.30 – Kolacja bankietowa

Niedziela
10.00 – 10.00 – 10.00 – 10.00 – 10.00 – Zamkniêcie konferencji, wyjazd uczestników

FELIETON

ZJAZDY  SYMPOZJA  KONFERENCJE

baai”. Kotwiczył tu Hans Haas (1953) w czasie
pierwszej ekspedycji biologicznej Xarifa.

Pośrodku tej małej (39x11 km), pozbawio-
nej palm wyspy, skąpo zielonej od pustynnej
roślinności, pasą się stada dzikich kóz i osłów.
W dolinie leży senna stolica wyspy Kralendijik,
tzw. „koralowa grobla”. Jest tam okazały
murowany kościół ks. Wiesia. Tu chroni się
miejscowa ludność, gdy nadchodzi huragan.

Raz na dwa lata polscy księża dostają dwa ty-
godnie urlopu. Przylatują wtedy w Gorce i Be-
skidy. Młodzież z wyspy ucieka, albo się nar-
kotyzuje. Nie można zebrać jedenastki do gry
w piłkę. Można nurkować w ciepłej turkuso-
wej wodzie.

Franciszek Serwatka
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Kszta³cenie ustawiczne KS ORL w AWF
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie zaprasza na kolejne spotkania

z cyklu kszta³cenia ustawicznego,
które odbêd¹ siê w 23 lutego i 27 marca 2013 r. w godz 10.00-14.00 (sobota)
w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

23 lutego
Rekonstrukcja zêbów leczonych endodontycznie – praktyczne spojrzenie na alternatywne rozwi¹zania i procedury
Dr n. med. Micha³ BednarskiDr n. med. Micha³ BednarskiDr n. med. Micha³ BednarskiDr n. med. Micha³ BednarskiDr n. med. Micha³ Bednarski – pracownik naukowy Zak³adu Endodoncji UM w £odzi
Praktyczny wyk³ad poœwiêcony ró¿nym procedurom postêpowania z zêbami po leczeniu endodontycznym.
Szczegó³owo omawiane s¹:

– procedury zachowawcze w œwietle mo¿liwoœci ich zastosowania oraz trwa³oœci klinicznej;
– przygotowanie zêba pod procedury protetyczne oraz zachowawcze
– procedury adhezyjne gwarantuj¹ce szczelne zamkniêcie komory jako niezbêdny warunek powodzenia
leczenia;
– prawid³owe cementowanie wk³adów z w³ókna szklanego i odbudowa filarów pod sta³e uzupe³nienia protetyczne.

Zasady estetycznej i funkcjonalnej analizy w podejœciu biomimetycznym: od diagnozy do planu leczenia.
Dr Simone DeliperiDr Simone DeliperiDr Simone DeliperiDr Simone DeliperiDr Simone Deliperi – Adjunct Assistant Professor Tufts University School of Dental Medicine, Boston, USA
Celem wyk³adu jest przegl¹d podstawowych regu³ postêpowania przy podejœciu biomimetycznym w stomatologii
zachowawczej, których cech¹ wspóln¹ jest ograniczone naprê¿enie skurczowe i wykorzystanie najnowszej wiedzy
o adhezji, które pozwalaj¹ na odtworzenie cech optycznych i funkcjonalnych uzêbienia.
Odbudowa ubytków klasy II w tej technice zosta³a pierwszy raz opublikowana w roku 2002 a nastêpnie zweryfiko-
wana w ci¹gu ostatnich 10 lat.

27 marca
dr n. med. Joanna £aszkiewiczdr n. med. Joanna £aszkiewiczdr n. med. Joanna £aszkiewiczdr n. med. Joanna £aszkiewiczdr n. med. Joanna £aszkiewicz – Uniwersytet Medyczny w £odzi

– jednonarzêdziowy system endodontyczny – nowe spojrzenie na leczenie kana³owe;
– wykañczanie dostêpu do kana³ów i lokalizacja ich ujœæ za pomoc¹ koñcówek ultradŸwiêkowych;
– opracowanie drogi wprowadzania narzêdzi – najnowsze narzêdzia PathFile;
– system rotacyjny NI TI – „jeden pilnik”;
– p³ukanie kana³ów korzeniowych, preparat Glyde wspomagaj¹cy opracowanie kana³ów korzeniowych;
– wype³nienie kana³ów korzeniowych metod¹ termoplastycznej gutaperki oraz u¿ycie preparatu;
uszczelniaj¹cego TopSeal;
– omówienie pasty Expasyl do szybkiej retrakcji.

Wyk³ad po³¹czony z pokazem praktycznym.

Uwaga: Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18
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23 lutego 2013 r.
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4

Zebranie Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS
Aula Czerwona, parter, godz. 9.30

Prof. UJ dr hab. n. med. Jadwiga Stypułkow−
ska1, mgr Piotr Kazana2, lek. dent. Justyna
Kaczkowska1

1Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
2Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Katedry
Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Zastosowanie magnetostymulacji w leczeniu ja−
trogennych zaburzeń czucia w stomatologii

Lek. dent. Agnieszka Zapała−Pośpiech
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Prezentacja wybranych przypadków klinicznych

Zebranie ogólne
Aula Czerwona, parter, godz. 11.00

Lek. dent. Michał Gontarz, dr n. med. Graży−
na Wyszyńska−Pawelec, lek. med. dent. Kata−
rzyna Iwulska, lek. dent. Adam Balczyński,
prof. dr hab. n. med. Jan Zapała
Katedra Chirurgii Czaszkowo−Szczękowo−Twarzo−
wej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS CM UJ
Nietypowe postacie guza Warthina w materiale
Kliniki Chirurgii Czaszkowo−Szczękowo−Twa−
rzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

Lek. dent. Joanna Blat, dr n. med. Jadwiga Cie−
pły, lek. dent. Karolina Płoszaj, dr n. med.
Anna Jurczak
Pracownia Stomatologii Dziecięcej IS CM UJ
Wytyczne Amerykańskiej Akademii Stomatologii
Dziecięcej (American Academy of Pediatric Den−
tistry) dotyczące oceny i zarządzania ryzykiem
próchnicy u niemowląt, dzieci i nastolatków

Zarz¹d Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa

Stomatologicznego zaprasza
na posiedzenia naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne

24 kwietnia
Kompozytowe wk³ady koronowe wykonywane metod¹ poœredni¹ - ³atwe rozwi¹zanie trudnych sytuacji klinicznych
dr n med. Maciej Miko³ajczyk, tech. dent. Marcin Jasiñskidr n med. Maciej Miko³ajczyk, tech. dent. Marcin Jasiñskidr n med. Maciej Miko³ajczyk, tech. dent. Marcin Jasiñskidr n med. Maciej Miko³ajczyk, tech. dent. Marcin Jasiñskidr n med. Maciej Miko³ajczyk, tech. dent. Marcin Jasiñski
Rodzaj spotkania: kurs praktyczny - wyk³ad po³¹czony z pokazem
Czas spotkania: 4 godziny

– Zakres wskazañ klinicznych dla odbudów typu inlay.
– Zakres wskazañ klinicznych dla odbudów typu onlay.
– Wybór materia³u odbudowy i wynikaj¹ce z tego konsekwencje.
– Jak i w jakim celu wykorzystaæ odbudowy typu inlay/onlay w planie leczenia?
– Przygotowanie tkanek zêba pod wk³ad  lub nak³ad koronowy.
– Idealny wycisk – czy to mo¿liwe?
– Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay.
– B³êdy, jakie mo¿na pope³niæ stosuj¹c wk³ady i nak³ady koronowe.
– Ufam – kontrolujê – aspekty  wspó³pracy lekarza z technikiem.

Czêœæ praktyczna: Pokaz wykonania odbudowy typu inlay na modelach zêbowych
– Preparacja, pobranie wycisku, wykonanie uzupe³nienia z Premise Indirect (technik), osadzenie gotowego

uzupe³nienia.
Uwaga: Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

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

PTS
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28 lutego
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Zebranie Koła Sekcji Ortopedii Szczeko−
wej PTS – zebranie w ramach Ortodon−
tycznych Kolacji Czwartkowych
Sala nr 033, przyziemie, godz. 19.00
wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez stro−
nę: www.portalPTS.pl

Dr Ivan Prystupa; Katedra Ortodoncji IS CM UJ
Nowe spojrzenie na leczenie przypadków klasy II
z zastosowaniem stałych aparatów czynnościowych

16 marca
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Zebranie Koła Sekcji Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncją PTS
Aula Czerwona, parter, godz. 9.30

Lek. dent. Natalia Lepiarczyk, dr hab. n. med.
Joanna Zarzecka; Zakład Stomatologii Zacho−
wawczej z Endodoncją IS CM UJ
Jednopilnikowe systemy do opracowania kana−
lów korzeniowych

Lek. dent. Piotr Pojawis; Zakład Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncją IS CM UJ
Prezentacja przypadków klinicznych

Przypominamy
o statutowym obowiązku

opłacenia składki członkowskiej,
który upływa 30 czerwca 2013 roku

Nr konta:
PKO BP I/O Kraków

25 1020 2892 0000 5602 0166 0836

www.pts.krakow.pl

Zebranie ogólne
Aula Czerwona, parter, godz. 11.00

Lek. dent. Aleksandra Kalandyk−Konstanty,
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka; Zakład Sto−
matologii Zachowawczej z Endodoncją IS CM UJ
Stan zdrowia jamy ustnej pacjentów zakwalifi−
kowanych do leczenia kardiochirurgicznego –
program PREVENT

Dr n. med. Wioletta Bereziewicz; Zakład Sto−
matologii Zintegrowanej IS CM UJ
Sukces zawodowy lekarzy stomatologów na pod−
stawie wyników badania ankietowego

Prezes Zarządu
 PTS O/Kraków

Dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska

Sekretarz Zarządu
PTS O/Kraków

Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk

34 PTS
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Tradycyjnie w drugą sobotę
stycznia (tym razem wypadło to
12 stycznia, w pierwszy dzień ferii
milusińskich, co niestety odbiło się
na frekwencji), w gościnnych po−
dwojach hotelu „Pod Różą” przy
ul. Floriańskiej w Krakowie, bawi−
ło się blisko 200 osób. Zaszczycili
nas swą obecnością: prezes NRL dr
Maciej Hamankiewicz, Wicemar−
szałek Województwa Małopolskie−
go p. Wojciech Kozak, prezes Ślą−
skiej Izby Lekarskiej dr Jacek Ko−
zakiewicz, prezes Dolnośląskiej
Izby Lekarskiej dr Igor Chęciński,
prezes ORL w Łodzi dr Grzegorz
Mazur – wszyscy z małżonkami.

XVI
Bal Lekarza
udany,
acz bardziej kameralny

Grający non stop zespół muzyczny oraz DJ zapewnili nam
wspaniałą zabawę, a ostatni goście opuszczali parkiet tuż przed
godziną 6.00 rano! W przerwach między tanecznymi pląsami
o uśmiech dbał wodzirej, organizując kolejne konkursy z nagroda−
mi. Ufundowali je sponsorzy (hotel „Pod Różą”, hotel „Rubinstein”,
hotel „Azalia”, restauracja pana Jana Kościuszko „W starej kuchni”,
Studio Urody), znakomicie podnosząc zabawowe nastroje.

Tradycyjnie już graliśmy z Jurkiem Owsiakiem i z XXI Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mniejsza frekwencja naturalnie
wpłynęła na wielkość zbiórki, ale przecież udało się uzbierać kwo−
tę wcale przyzwoitą 1630 zł, którą przekazano na konto Orkiestry.
Wszystkim bardzo dziękujemy!

Na wysokości zadania stanęli jak zawsze kucharze oraz obsłu−
ga hotelu „Pod Różą” serwując atrakcyjne menu.

Było nas mniej, było bardziej kameralnie, ale też mniej tłoczno
na parkiecie. Można było poszaleć. Sądząc z opinii Koleżanek
i Kolegów bal był udany! Dziękuję za przybycie i już dzisiaj za−
praszam na kolejny, XVII Bal Lekarza – za rok.

Organizator Balu – dr med. Jacek Tętnowski

XVI
Bal Lekarza
udany,
acz bardziej kameralny

35
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To by³a urocza zabawa. Po raz pierwszy nasza sala
konferencyjna przy ul. Krupniczej pos³u¿y³a za miejsce
pokojowej konfrontacji... aptekarzy z krakowskiej Izby
i lekarzy z krakowskiego samorz¹du.

28 listopada, w œrodê po po³udniu, na zaimprowi-
zowan¹ scenê w postaci kilkunastu sto³ów ustawionych
w podkowê, trafi³o od cz³onków Aptekarskiej i Lekar-
skiej Izby, oko³o 20 karafek, opatrzonych tajnymi kryp-
tonimami „producentów”, z w³asnorêcznie przygotowa-
nymi trunkami. Obok stanê³y plastikowe, jednorazowe
kieliszeczki dla degustatorów. A wœród publicznoœci roz-
prowadzono losy do wype³nienia z obowi¹zkiem wska-
zania najlepszej nalewki.

Do konkursu zg³oszono ok. piêtnaœcie nalewek,
m.in. cytrynówkê, ratafiê, porterówkê, aroniê, pigwów-
kê, wiœniówkê, przygotowanych przez mistrzów i mistrzy-
nie przyrz¹dzania tych królewskich napojów. Nad ca³o-
œci¹ przedsiêwziêcia patronat (jeœli tak to mo¿na okre-
œliæ) sprawowa³a doktor Anna Aseñko z Ko³a M³odych
Lekarzy ORL (zawodowo doktorantka z I Katedry
Chirurgii Ogólnej CM UJ), zaœ wspomogli j¹ w przygo-
towaniach p. Piotr Pachel i p. Dorota Zdziechowicz.

Najwa¿niejsi byli jednak goœcie, bo jak powiedzia³
otwieraj¹cy Konkurs prezes ORL prof. Andrzej Matyja
„...pierwszy raz – po odzyskaniu nieruchomoœci przy
ul. Krupniczej – odbiegamy na tej sali od oficjalnego
wymiaru konferencyjno-szkoleniowego na rzecz wspól-
nej zabawy. A zaprosiliœmy do niej profesjonalistów od
sporz¹dzania ró¿nego rodzaju mikstur leczniczych,
czyli naszych aptekarzy”. I rzeczywiœcie, pod batut¹ pani
prezes Izby Aptekarskiej w Krakowie mgr Barbary
Jêkot przyby³a wcale pokaŸna reprezentacja farmaceu-
tów, w tym czynnych uczestników rywalizacji. Pisz¹c
o farmaceutach mam oczywiœcie na myœli tak¿e farma-
ceutki, które nada³y ton ca³ej zabawie.

Powo³ano jury (z Ani¹ Aseñko na czele), rozprowa-
dzono karteczki do wskazania najlepszej nalewki i przy-
st¹piono do pracowitej degustacji. W koñcu istota rywa-
lizacji sprowadza³a siê do wyboru najlepszego lekar-

stwa na wiele dolegliwoœci. Faworytami byli oczywiœcie
aptekarze, a ju¿ œredniowieczni farmaceuci wskazywa-
li, ¿e im wiêcej sk³adników wchodzi w sk³ad receptury,
tym lek musi byæ lepszy, dowodz¹c wyj¹tkowego kunsz-
tu medyka.

Tymczasem niespodziewane zwyciêstwo odnios³a,
pani doktor stomatolog Anna Kot z Limanowej, I za-
stêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci Zawo-
dowej – i to w a¿ dwóch napitkach. Za wiœniówkê i za
melan¿ miodowo-imbirowy, którego recepturê wszyscy
chcieli poznaæ, tyle ¿e Pani Doktor nie by³o. Nagrodê,
oczywiœcie w postaci karafki ufundowanej przez Izbê,
otrzyma³a w rezultacie w kilka dni póŸniej podczas uro-
czystej Wigilii Okrêgowej Rady Lekarskiej i Biura Izby.

Aptekarze byli niepocieszeni, nie chcieli w ogóle
opuœciæ sali obrad, w koñcu zapowiedzieli srogi rewan¿
w przysz³ym roku. Zaœ organizatorzy obiecali prawdzi-
wy show. Ale do tego przyda³by siê jakiœ instrument
muzyczny, mo¿e pianino, mo¿e pianola, na wszystko
przyjdzie jednak czas – ale po remoncie stwierdzi³
A. Matyja. Tymczasem wystartowaliœmy poza kursami
szkoleniowymi tak¿e z odczytami dla szerokiej publicz-
noœci, z ciekawym wyk³adem prof. Jerzego Wordliczka,
nt. „Czy choroby musz¹ boleæ?”.

Na koniec, trudno nie wspomnieæ, ¿e nasza sala
konferencyjna prezentowa³a siê imponuj¹co, tak¿e dziê-
ki wystawie fotogramów autorstwa doktora Jerzegowystawie fotogramów autorstwa doktora Jerzegowystawie fotogramów autorstwa doktora Jerzegowystawie fotogramów autorstwa doktora Jerzegowystawie fotogramów autorstwa doktora Jerzego
Friedigera (z Indii, Nepalu i Kamerunu)Friedigera (z Indii, Nepalu i Kamerunu)Friedigera (z Indii, Nepalu i Kamerunu)Friedigera (z Indii, Nepalu i Kamerunu)Friedigera (z Indii, Nepalu i Kamerunu), której
wprawdzie nikt nie otworzy³, ale która pozostaje na
Nowy Rok symbolem dzia³alnoœci Izby nie tylko w sfe-
rze medycznej.

(cis)

Aptekarze kontra lekarze!
Pierwszy konkurs

nalewek – rozstrzygniêty!

SPOTKANIA W IZBIE...
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Dziêkujemy za wysok¹ aktywnoœæ w tej edycji na-
szego fotokonkursu! Nades³ali Pañstwo tak wiele prze-
piêknych zdjêæ, ¿e z wielkim trudem wybraliœmy zwy-
ciêzcê. Zosta³a nim lek.dent. Alicja Rembiasz-Jedliñski
dziêki swojej fotografii „Zima”. Gratulujemy! Inne,
znacznie bardziej kolorowe zdjêcia pani doktor znajd¹

FOTOKONKURS
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Pañstwo wewn¹trz numeru (w galerii „Bali – kraina
œwi¹tyñ i imbiru”).

Obok z przyjemnoœci¹ prezentujemy kilka innych
interesuj¹cych fotografii nades³anych na nasz konkurs.
Piêkne, nastrojowe kadry ze szlaku z Komañczy do
Jeziorek Duszatyñskich przes³a³a nam lek. dent. Anna
Zachajusz-Doroszuk, prawdziw¹ kometê (lub coœ, co bar-
dzo j¹ przypomina) pokazuje lek.dent. Magdalena
Lubaszewska-Muszyñska, a swoim uroczym wnukiem
dbaj¹cym o pierwsze z¹bki chwali siê lek.dent. Marlena

Krzy¿ek. Serdecznie dziêkujemy za wszystkie zdjêcia i
zachêcamy do nadsy³ania kolejnych!

Konkurs jest nadal otwarty dla lekarzy stomatolo-
gów, lekarzy medycyny i oraz cz³onków ich rodzin.
Zwyciêzca, którego zdjêcie trafi na ok³adkê kolejnego
numeru, otrzyma nagrodê finansow¹ w wysokoœci 100
z³. Zapraszamy do nadsy³ania zdjêæ w formacie JPG, bez
obróbki, w rozdzielczoœci 300 dpi na adres:

redakcja@oilkrakow.org.pl

Fotokonkurs edycja XXX
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chirurgia szczêkowo-twarzowa
Choroby œlinianek

 – rozpoznawanie, ró¿nicowanie i leczenie
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jan Zapa³a

20-22.02.2013

periodontologia
Podstawy diagnostyki i leczenia w periodontologii

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska

11-15.02.2013

Wydzia³ Lekarski AM w Krakowie
1977-1983

Oddzia³ Stomatologii AM w Krakowie
1977-1982

Z okazji 30-tej rocznicy ukoñczenia studiów zapra-
szamy na Zjazd Kole¿eñski, który odbêdzie siê w dniu
8 czerwca 2013 roku.

Miejsce spotkania: Hotel Holiday Inn Express
w Krakowie przy ul. Opolskiej 14. Przewidywany koszt
uczestnictwa 200 z³ od osoby. Kontakt:

Ryszard AnielskiRyszard AnielskiRyszard AnielskiRyszard AnielskiRyszard Anielski
tel. 604 093 556; e-mail: msaniels@mp.pl
Krzysztof BederskiKrzysztof BederskiKrzysztof BederskiKrzysztof BederskiKrzysztof Bederski
tel. 504 299 309; e-mail: kbederski@poczta.onet.pl
Gra¿yna UmiñskaGra¿yna UmiñskaGra¿yna UmiñskaGra¿yna UmiñskaGra¿yna Umiñska
tel. 609 611 871; e-mail uminska@cmp.krakow.pl
Szczegó³owe informacje (nr konta bankowego) dla

osób, które zg³osz¹ chêæ udzia³u w ZjeŸdzie, bêd¹ wysy-
³ane tylko na adres mailowy.

Doktorzy habilitowani
Rada Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego

nada³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych

w dniu 15 listopada 2012 roku
dr n. med. Gra¿ynie Wiœniewskiej – w zakresie medycyny – stomatologii,

specjalnoœæ: protetyka stomatologiczna

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Program szkoleñ
podyplomowych organizowanych

przez MCKP
grudzieñ 2012 – styczeñ 2013

UWAGA! Szczegó³owe informacje dot. szkoleñ
oraz zapisy przyjmuje Sekretariat MCKP,

ul. Grzegórzecka 20 (p. 13); tel. 12 43 32 761,
12 424 72 91 wewn. 761, 762, 763,

e-mail: esurowka@cm-uj.krakow.pl
www.cm-uj.krakow.pl/mckp

stomatologia zachowawcza
z endodoncj¹

Ratownictwo medyczne w nag³ych stanach
zagro¿enia ¿ycia i nadzwyczajnych zagro¿eniach

œrodowiska
Kierownik naukowy: dr med. Arkadiusz Trzos

11-15.02.2013

periodontologia
Promocja zdrowia w periodontologii

Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Maria Chomyszyn-Gajewska

18-20.03.2013
Uprzejmie informujemy, ¿e rekrutacja na kursy or-

ganizowane przez Medyczne Centrum Kszta³cenia Po-
dyplomowego Uniwersytetu Jagielloñskiego w roku
2013, odbywaæ siê bêdzie drog¹ elektroniczn¹ za po-
œrednictwem strony internetowej:

www.mckp.uj.edu.pl

Kursy dla specjalizacji
lekarsko-dentystycznych

luty 2013

marzec 2013
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Szukając materiału do historii powstania Izb Lekarsko−Dentystycznych zetknęłam się z czasopismem
dentystycznym wychodzącym od 1906 roku do wybuchu II wojny światowej w Warszawie pod redakcją
Maurycego Krakowskiego. „Kronika Dentystyczna” była następczynią „Przeglądu Dentystycznego”, wy−
chodzącego w latach 1898–1905, a założonego przez Bolesława Dzierżawskiego. Maurycy Krakowski,
współpracownik Dzierżawskiego, kontynuował jego dzieło. Obydwaj redaktorzy byli znanymi lekarzami
dentystami wychowankami Uniwersytetu Warszawskiego. O ile czasopismo Dzierżawskiego zajmowało
się głównie popularyzacją nowych osiągnięć polskich i obcych lekarzy w stomatologii oraz higieną jamy
ustnej zwłaszcza dzieci, to Krakowski kontynuując jego linię prowadzenia czasopisma skupił się przede
wszystkim na sprawach zawodowych dentystów. To właśnie w „Kronice…” znalazłam protokół i bardzo
dokładną relację z przygotowań i wyborów w 1938 roku do naszej Izby.

Przeglądając łamy tego czasopisma zwróciłam uwagę na dział „Kronika i sprawy zawodowe”, gdzie
m.in. znajdowały się przeróżne wiadomości albo wywołujące uśmiech, albo zdumienie czy zaskoczenie
opisywaną sytuacją. Myślę, że zaciekawią one również stomatologów, aktualnie praktykujących.

Rozpocznę od informacji
o leczeniu zębów zwierząt. Na po−
czątku XX wieku leczenie zacho−
wawcze ich zębów było jeszcze
rzadkością, a informacje o nim
traktowano jako ciekawostki ze
świata.

W „Kronice Dentystycznej”
z 1906 roku czytamy: „Prawie w
każdem większem mieście w Sta−
nach Zjednoczonych są dentyści
dla koni. Mają oni dużo zajęcia
przez cały rok. Ma się rozumieć,
że posiadają specjalne narzędzia
do wyjmowania plombowania
zębów. Do tego ostatniego uży−
wają złota, aluminium i amalga−
matu. Honoraria wahają się od 25
do 625 franków”.

Kolejnymi zwierzętami,
o których leczeniu pisano bardzo

Z KART HISTORII

Zatrudniê lekarza stomatologa
w przychodni stomatologicznej w Nowym S¹czu,

umowa z NFZ oraz prywatna praktyka.
tel. 601 47 99 21

Randka w ciemno
lub lampka Martini (6)

Mi³a lekarz stomatolog – 27 lat
Chêtnie wypijê lampkê Martini
z sympatycznym mê¿czyzn¹.
e-mail: kowjadwiga@wp.pl

Serdecznie dziękujemy za
wszystkie nadesłane na nasz adres
życzenia świąteczne i noworoczne.

Redakcja

Ciekawostki
z „Kroniki Dentystycznej” Maurycego Krakowskiego
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opr. Barbara Kaczkowska

dużo, były psy. Przytoczę jedno
z wielu doniesień o ich leczeniu,
wyróżniające się stylem i zawar−
tymi w nim emocjami autorki
R. Berladierówny.

O zabawnej, choć dla nie−
dźwiedzia bolesnej przygodzie
czytamy w „Kronice…” z 1911
roku.

Podobnie jak nieszczęsny nie−
dźwiedź do gryzienia ręki dobro−
czyńcy dentysty zabrała się mło−
da kobieta.

Przyczyną wielu kłopotów
były sztuczne szczęki, bądź poły−
kane, co wymagało nieraz trud−
nych operacji, bądź gubione.

Ból zębów był powodem roz−
maitych następstw. Były to zara−
żenia np. syfilisem, zakażenia
krwi powodu braku zdezynfeko−
wania narzędzi. Dość często pa−
cjent umierał po zatruciach zęba
czy z powodu użytego do znieczu−
lania środka. Ból zębów był tak−
że przyczyną samobójstw. We
wszystkich takich przypadkach
prowadzono śledztwo sądowe
i wydawano surowe wyroki.

Oczywiście nie pozostawano
tylko na straszeniu następstwami
różnych zaniedbań, bowiem opra−
cowano również rozmaite przyka−
zania i rady – o czym w następ−
nym wydaniu.



41

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 1A/2013

41

Odeszła Pani Basia! Od reaktywowania samo−
rządu związana z Biurem Izby, od dwunastu bez
mała lat szefowa jej finansów. Miała zaledwie
63 lata. Przy dzisiejszym postępie medycyny
można zaryzykować pogląd, że zmarła „bardzo
młodo”, zwłaszcza w kontraście z jej miłym,
pogodnym usposobieniem, z jej ciepłem, otwar−
tością, wieczną ciekawością świata.

Była perfekcjonistką. Analityczny umysł.
Skrupulatna do bólu. Wciąż targała do domu
jakieś papiery, bo chciała sprawdzić... Współpra−
cownicy zapamiętali jej jakiś wyjazd szkolenio−
wo−integracyjny sprzed lat, kiedy nie było jesz−
cze laptopów. W upalne przedpołudnie, w kostiu−
mie kąpielowym, rozłożyła przy basenie koc,
a na nim całą stertę arkuszy finansowych do kon−
troli. Nie mogła przecież tracić czasu.

Matczyna wobec personelu, nigdy nie podno−
siła głosu. Ale też mając niekiedy odmienne zda−
nie od zwierzchników, uporczywie podtrzymywa−
ła swoje stanowisko. Legalistka. Żadne namowy
nie były w stanie skłonić jej do naruszenia litery
prawa. Delikatnie, grzecznie, z taktem pozosta−
wała przy swoim zdaniu.

* * *
Sięgnijmy do biografii. Urodzona w Krako−

wie 21 lipca 1950 roku. Była jedyną córką Tade−
usza i Janiny Leichardtów, pochodzących z Kry−
nicy, gdzie miała niezliczoną ilość rozmaitych
ciotek i wujków, których wiecznie odwiedzała.
Maturę uzyskała w najlepszym krakowskim

V Liceum im. Witkowskiego, po czym podjęła
studia na Akademii Ekonomicznej. Kończyła je
w dwóch turach, bo w 1972 roku wyszła za mąż
za Stanisława, technika budownictwa i urodził im
się syn Tomasz, którym przyszło się zajmować.
Wtedy też, po krótkich poszukiwaniach, podjęła
pracę w spółdzielczości, w mocno fachowej Wy−
twórni Sprzętu Elektrotechnicznego i Pomiarowe−
go, gdzie przepracowała 17 lat, pod koniec jako
z−ca głównego księgowego, już z dyplomem ma−
gistra ekonomii.

Na analogicznym stanowisku z−cy gł.księgo−
wego, 30 sierpnia 1990 roku podjęła pracę
w Okręgowej Izbie Lekarskiej, u boku p. Janiny
Ślusarzowej, która wspólnie z Ewą Krzyżowską
ze Szpitala im. G. Narutowicza, trafiła do samo−
rządu. Przez 10 lat była zastępczynią p. Janiny,
w marcu 2000 roku, za kadencji dr. Bogdana
Badowskiego, została Główną Księgową.

Dla dopełnienia biogramu dodajmy jeszcze,
że dochowała się dwójki dzieci, obok syna To−
masza, z wykształcenia informatyka, córki Joan−
ny, która poszła w jej ślady, kończąc studia eko−
nomiczne.

W 2011 roku została na Okręgowym Zjeździe
Lekarzy wyróżniona Honorową Odznaką Izby „Za
zasługi dla środowiska lekarskiego”.

* * *
A prywatnie Pani Basia była uroczą osobą,

wiecznie ciekawą świata, z zapałem zbierającą
pamiątki z różnych wycieczek zagranicznych, któ−
re były jej pasją. Basen Morza Śródziemnego to
był główny obszar wędrówek Państwa Kleców.
I jak podkreśla Pan Stanisław, nie było to nigdy
wylegiwanie się na plaży. Owszem, kochała słońce,
ale z równym zapałem odkrywała rozmaite zabytki
Turcji, Tunezji, Grecji... A jak już nie było warun−
ków czy możliwości, by wybrać się gdzieś w świat,
to oglądała z zaciekawieniem filmy przyrodnicze
z cyklu Discovery czy National Geographic.

No i była też kocią mamą, co kwalifikuje Ją do
specjalnego klanu miłośników tych zwierzaków.

Pani Basia odeszła pozostawiając po sobie
ślad dobrego człowieka, zawsze życzliwego
ludziom, wrażliwego na ból innych, delikatnego
w wyrażaniu emocji.

Cześć Jej Pamięci!
(cis)

Mgr Barbara Klec
ur. 21 lipca 1950 roku
zm. 13 stycznia 2013 roku
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Op³aty z tytu³u rejestracji gabinetów prywatnych
nale¿y wp³acaæ na konto OIL:

Bank PEKAO SA
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553

Przypominamy!

NRL

Sk³adki cz³onkowskie
Jak ju¿ informowaliœmy, Uchwa³¹ nr 8/08/V Naczel-

nej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 z dniem
1 paŸdziernika tego¿ roku, uleg³a podwy¿szeniu mie-
siêczna sk³adka cz³onkowska. Wynosi ona obecnie:

– 40 z³ dla lekarza i lekarza dentysty,
– 10 z³ w wypadku lekarzy emerytów i rencistów

oraz lekarzy sta¿ystów (pod pewnymi warunkamipod pewnymi warunkamipod pewnymi warunkamipod pewnymi warunkamipod pewnymi warunkami).
Otó¿ w odniesieniu do lekarzy emerytów i rencistów,

którzy nadal pracuj¹ i osi¹gaj¹ przychód oraz w wy-
padku lekarzy, którzy nie osi¹gaj¹ przychodu i to udo-
kumentuj¹, wystêpuj¹ liczne odstêpstwa.

Pe³ny tekst Uchwa³y drukowaliœmy w „Galicyjskiej
Gazecie Lekarskiej” nr 4/105 2008 (str. 86-87) oraz „Ga-
licyjskiej Gazecie Lekarza Dentysty” nr 4a/105 2008
(str. 38-39). Znajduje siê ona równie¿ m.in. na naszej
stronie internetowej OIL: www.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.pl

Uchwa³a ustala tak¿e terminy i tryb op³acania sk³adek.
Poczynaj¹c od 1 stycznia 2010 roku wszed³ w ¿ycie

obowi¹zek op³acania sk³adek na indywidualne kon-obowi¹zek op³acania sk³adek na indywidualne kon-obowi¹zek op³acania sk³adek na indywidualne kon-obowi¹zek op³acania sk³adek na indywidualne kon-obowi¹zek op³acania sk³adek na indywidualne kon-
ta sk³adkoweta sk³adkoweta sk³adkoweta sk³adkoweta sk³adkowe. Ka¿dy lekarz otrzyma³ do 31 grudnia
2009 r. listownie ma adres domowy informacjê z poda-
niem numeru tego konta.

Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga!Uwaga! Dla u³atwienia op³acalnoœci sk³adek uru-
chomiliœmy z dniem 1 sierpnia br., pod adresem Izby:
www.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.plwww.oilkrakow.org.pl mo¿liwoœæ samodzielnego
sprawdzenia indywidualnego numeru subkonta do op³a-
cania sk³adek. Nie trzeba zatem telefonowaæ w tej spra-
wie do Izby, wystarczy wcisn¹æ ww. adres. Jest on tak¿e
dostêpny na stronie internetowej NIL, w zak³adce BIP.

W wypadku w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z Izb¹
Lekarsk¹ w Krakowie

tel: 12 619 17 32
lub na adres e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl

Liczba czy ilość?

Są to pojęcia często mylone, zwłaszcza w co−
dziennym języku mówionym, kiedy to nie zwra−
camy szczególnej uwagi na poprawność. Nato−
miast w języku pisanym należy je rozróżniać i sto−
sować normy wzorcowe.

Ilość to miara tego, co niepoliczalne, co może
być ważone lub mierzone np. „Miała w zapasie
duże ilości cukru”, „Sąsiedzi zużywają duże ilo−
ści wody do podlewania trawnika”.

Liczba zaś to miara tego, co policzalne:
„W konferencji brała udział duża liczba lekarzy”,
„Zbyt mała liczba studentów pracuje w kołach na−
ukowych”.

Przy okazji wyjaśnijmy znaczenie słowa „cy−
fra”. Jest to znak pojedynczy, graficzny zapis licz−
by: „Moją szczęśliwą liczbą jest 13 (dwie cyfry),
a inni uważają, że jest nią liczba 7 (nie cyfra)”.

Wydaje się, że zapominamy o myślniku za−
stępując go łącznikiem!

Słusznie, znak łącznika jest ostatnio naduży−
wany. Myślę, że ma to związek z klawiaturą kom−
putera, na której nie ma bezpośrednio znaku myśl−
nika. Aby go uzyskać należy po napisanym wy−
razie użyć „zestawu”: spacja, znak łącznika, spa−
cja, kolejny wyraz.

Zgodnie z nazwą, łącznika używamy tylko
wtedy, gdy łączymy ze sobą wyrazy, dlatego
występuje on zawsze wewnątrz złączeń np.
w podwójnych nazwiskach: Boy−Żeleński, Czer−
ny−Stefańska, w nazwach miejscowości: Lądek−
Zdrój, Kraków−Płaszów, w złożonych przymiot−
nikach: słownik polsko−francuski, Akademia
Górniczo−Hutnicza, w wyrazach złożonych
z liczbą lub literą w części pierwszej: 20−lecie,
4−osobowy, po raz n−ty, w wyrazach utworzo−
nych od skrótowców i przed końcówką flek−
syjną skrótowców odmiennych: PSL−owiec,
PTTK−owski, PKS−ie, PWN−u.

Są jeszcze inne zasady użycia łącznika, ale
dużo rzadziej stosowane.

Barbara Kaczkowska
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Prezes ORL
• Andrzej Matyja
• poniedzia³ek ......................................... 13.00-17.00
• wtorek .................................................. 14.00-16.00
• œroda .................................................... 14.00-15.00
Wiceprezesi ORL:
• Jerzy Friediger
• poniedzia³ek i œroda ............................... 14.00-16.00
• Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• Janusz Legutko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
Sekretarz ORL
• Jacek Têtnowski
• codziennie: poniedzia³ek – pi¹tek
Skarbnik ORL
• Anna Maci¹g
• œroda ................................................... 15.00-16.00
Rzecznik Praw Lekarza, z-ca Sekretarza ORL
• Katarzyna Turek-Fornelska
• œroda ................................................... 12.00-13.00

Delegatura w Przemyœlu
Wiceprezes ORL, pe³nomocnik Delegatury w Przemyœlu
• Marek Zasadny
• wtorek .................................................. 13.30-15.30
• El¿bieta Wojnarowicz
• poniedzia³ek ......................................... 11.30-13.00
Delegatura w Nowym S¹czu
Pe³nomocnik Delegatury w Nowym S¹czu
• Irena Gawroñska
• wtorek .................................................. 8.30-9.30
• Janusz Chodorowski
• ka¿dy czwarty wtorek m-ca ..................... 15.30-16.30
• Tymoteusz Derebas
• ostatnia œroda miesi¹ca ......................... 15.00-16.00
Delegatura w Kroœnie
Pe³nomocnik Delegatury w Kroœnie
• Antoni Jakubowicz
• pi¹tek ................................................... 15.00-16.00
• Marian Fedorowicz
• œroda ................................ 9.00-11.00 i 12.00-14.00

(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)

Komisje:
• Etyki – Stefan Bednarz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Kszta³cenia – Lech Kucharski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• Kultury, Sportu i Rekreacji – Jacek Têtnowski
• poniedzia³ek ......................................... 15.00-17.00
• Legislacyjna – Mariusz Janikowski
• poniedzia³ek-œroda ................................ 13.00-14.00
• Organizacyjna – Mariusz Janikowski
• poniedzia³ek-œroda ................................ 13.00-14.00
• Praktyk Lekarskich – Leszek Badacz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Socjalno-Bytowa – Barbara Wiejowska
• pi¹tek ................................................... 11.30-12.30
• Stomatologiczna – Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• ds. Emerytów i Rencistów – Kazimierz K³odziñski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• ds. M³odych Lekarzy – Piotr Oleksy
• œroda .................................................... 15.15-16.15
• ds. Obcokrajowców – Bo¿ena Kozanecka
• w dni posiedzeñ ORL ........................... 15.30-17.00
• ds. Systemu Opieki Zdrowotnej – Wies³aw Sowa
• czwartek ............................................... 12.00-13.00
• Zespó³ ds. Konkursów – Piotr K³osiñski
• œroda .................................................... 13.30-14.30

Dy¿ury cz³onków ORL

OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA

Cz³onkowie ORL:
• Anna Aseñko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
• Dorota Dro¿d¿
• czwartek ............................................... 14.00-15.00
• Patryk Hartwich
• œroda .................................................... 16.00-17.00
• Dariusz Koœcielniak – Prezydium ORL
• œroda .................................................... 11.00-13.00
• Andrzej Stopa
• œroda .................................................... 13.00-14.00
• Anna Urbañczyk
• czwartek ............................ 8.00-9.00 i 10.00-11.00

(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)
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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

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

12 619 17 2012 619 17 2012 619 17 2012 619 17 2012 619 17 20
fax:fax:fax:fax:fax: 12 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 5512 619 17 30, 12 422 57 55
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
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• Biuro Okrêgowego Rzecznika OZ (mgr M. Login) .... 619 17 17
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Kszta³cenia (mgr. P. Pachel) 619 17 22
Kultury i Sportu .................... 619 17 21
Legislacyjna ......................... 619 17 12
Organizacyjna ...................... 619 17 16
Praktyk Lekarskich ............... 619 17 13
Socjalno-Bytowa .................. 619 17 18
Stomatologiczna .................. 619 17 18
Zagraniczna ......................... 619 17 12
ds. Emerytów i Rencistów ..... 619 17 01
ds. M³odych Lekarzy ............. 619 17 05
ds. Obcokrajowców ............... 619 17 16
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ds. Uzdrowisk ...................... 619 17 28
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tel. 619 17 24

tel. 619 17 31

Uwaga: zmiana godzin urzêdowania
Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:Czas pracy OIL w Krakowie:
poniedzia³ek godz. 800 do 1700

wtorek godz. 800 do 1600

œroda godz. 800 do 1700

czwartek godz. 800 do 1600

pi¹tek godz. 900 do 1500

Rejestracja Indyw. Praktyk oraz Sta¿e Podyplomowe w pi¹tki
s¹ nieczynne.
Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:Dy¿ury radców prawnych OIL:
mgr Ewa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owskaEwa Krzy¿owska tel. 619 17 19
wtorek godz. 1400 do 1500

czwartek godz. 1400 do 1500

mgr Anna GutAnna GutAnna GutAnna GutAnna Gut
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1400 do 1700

œroda godz. 1300 do 1700

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

czwartek godz. 1300 do 1600

Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty – suplement Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
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Przygotowanie do druku: GlobicRC • tel. 602 229 655 • e-mail: globic@gmail.com


