
42 43

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15

1a/146

20
15

styczeń / czerwiec

ISS
N 

18
97

-7
79

0
na

kła
d 3

42
0 e

gz
.

Lekarza Dentysty 41



1

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15

Rekomenduję Państwu tekst w numerze pióra Stefana Ciepłego zatytu-
łowany „Niemiła woń z jamy ustnej”, ujmujący syntetycznie (z przywołaniem 
stanowisk) przebieg starań wielu instytucji naszego kraju o nadanie kwestii 
stomatologii dziecięcej właściwej rangi. Rzecz ilustrowana jest staraniami władz 
miasta Krakowa, ale to nieistotne, bo znajduje potwierdzenie na wszystkich 
szczeblach władzy. Aż się wierzyć nie chce, jak wiele osób i instytucji zabiegało 
w Polsce o przywrócenie gabinetów szkolnych. Komitety rodzicielskie i dyrekcje 
szkół, sejmiki i rady różnych szczebli i, rzecznik praw dziecka, komisje zdrowia 
Sejmu i Senatu, ba… nawet aktualny premier rządu RP, lekarz Ewa Kopacz.

I co? Po prostu, nic!
Między powstaniem tego tekstu a drukiem tego wydania „GGL” do listy po-

stulujących przywrócenie można dołączyć – jak usłyszałem w radiu – prezyden-
ta elekta Andrzeja Dudę (i pewnie jego Małżonkę, znającą problem z praktyki 
pedagogicznej). Czy także ich zdoła się zmarginalizować?

To zresztą nie tylko kwestia dzieci i młodzieży szkolnej. To także problem do-
rosłego pokolenia, zwłaszcza jego części senioralnej, podobnie traktowanej np. 
w obszarze protetyki. A jako lekarz dentysta praktyk, jako działacz samorządu do-
dam, że potraktowanie całej stomatologii jako źródła oszczędności finansowych 
płatnika, na rzecz innych dyscyplin medycyny, jest – zważywszy na rozliczne, 
udowodnione już, negatywne konsekwencje zdrowotne człowieka – działaniem 
szkodliwym społecznie. Nie mam tu nic szczególnego do dodania. Wystarczy 
porównać procentowy spadek nakładów na leczenie chorób jamy ustnej w ciągu 
ostatnich dziesięciu lat, by wiedzieć, że postęp zmieniono w regres.

A ponieważ wszystko to toczy się w kraju, paradoksalnie legitymującym się 
najwyższą bodaj w Europie liczbą dentystów na 1000 mieszkańców, wśród mo-
ich koleżanek i kolegów coraz liczniejsze są opinie o potrzebie wprowadzenia 
ograniczeń w limitach na studia medyczne bądź o ewentualnym zakazie otwie-
rania konkurencyjnych praktyk, jeśli opodal są już inne. Mnożą się jednocześnie 
postulaty pod adresem samorządu lekarskiego, by jakoś uregulował problem, 
przemilczając wpływ lobby uczelnianego na trwanie w tym systemie.

Nie jestem zwolennikiem żadnych restrykcji. Wystarczy podnieść poziom hi-
gieny i opieki stomatologicznej nad dziećmi i młodzieżą szkolną, a ilość poten-
cjalnych klientów gabinetów spadnie do poziomu zgodnego z logiką podaży 
i popytu. A że inercja resortu w kwestii kształcenia stomatologicznego (także 
specjalizacyjnego) jest wyjątkowa, to prawda nie podlegająca podważeniu.

Na koniec pewne przypomnienie postaci wyjątkowo bliskiej naszemu śro-
dowisku i naszemu sercu. 13 listopada mija dziesięć lat od śmierci Zbyszka 
Żaka, jednego z wybitnych działaczy samorządu i lidera właśnie stomatologii 
szkolnej przed laty. Poświęcimy tej rocznicy stosowną ilość miejsca w powaka-
cyjnym wydaniu.

Tymczasem życzę Państwu udanych urlopów, niech Wam pogoda sprzyja, 
a nastrojów nie zwarzą żadne wybory. „Demokracja polega na tym – twierdził 
George Bernard Shaw – że zepsutą mniejszość zastępujemy wyborem dokona-
nym przez niekompetentną większość”.

Redaktor Naczelny
Lek. dent. Robert Stępień 

W numerze m.in.:

Rekapitulacja

Nasza okładka

W Tatrach
fot. Joanna Bizoń

Relacja z XXXIV Okręgowego Zjazdu 
Lekarzy w Collegium Novum (6)

Relacja z uroczystości 25-lecia odrodzo-
nego samorządu w Operze Krakowskiej 
(10)

„Niemiła woń z jamy ustnej” – czyli 
perypetie ze stomatologią dziecięcą 
przedstawia Stefan Ciepły (13)

„Gra o twarz” w odnowionej siedzibie 
Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej 
w Szpitalu im. L. Rydygiera (16)

Konferencja lekarzy stomatologów 
w Racławicach (17)

Sprawozdanie z wiosennego posiedzenia 
Komisji Stomatologicznej ORL 
w Osieczanach (21)

 Zaproszenie do Rytra Jesień 2015 (23)

 KrakDent ‘2015 – w nowym centrum 
Targowo-Kongresowym EXPO Kraków 
(24)

„NFZ a sprawa polska” w ujęciu 
dr. Andrzeja Cisło (Poznań) (26)

 Autorski przegląd czasopiśmiennictwa 
stomatologicznego pióra dr. Grzegorza 
Herbuta (28)

 Czy powstanie Centrum Rekreacyjno-
Kongresowe w Veternej Porubie na 
Słowacji (rozmowa z P. Cebulskim) (30)

 Dzieje kultu i postaci św. Apolonii 
przedstawia Barbara Kaczkowska (32)
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XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy
Jubileusz 25-lecia odrodzenia 

izb lekarskich
 28 marca 2015 roku w auli Collegium 

Novum obradował XXXIV Okręgowy 
Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Frekwen-
cja była dobra, przekroczyła 70%, ORL 
uzyskała absolutorium za 2014 rok jedno-
głośnie. Tegoż dnia z udziałem delegatów 
i licznych zaproszonych gości w Operze 
Krakowskiej odbyły się uroczystości jubile-
uszu 25-lecia odrodzenia krakowskiej Izby 
Lekarskiej. Relacja wewnątrz numeru.

 W Prokocimiu wmurowano 
kamień węgielny pod nowy 

Szpital Uniwersytecki
 Z udziałem premier Ewy Kopacz 29 

kwietnia br. wmurowano kamień węgielny 
pod budowę nowej siedziby Szpitala Uni-

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 3 czerwca 2015
Aktualności

wersyteckiego w Krakowie Prokocimiu. Na 
razie nie ma nawet placu budowy, lecz do 
2019 roku na wielkiej łące stanąć ma dzie-
sięć szpitalnych segmentów o powierzchni 
blisko 109 tys. m kw. Będzie to największy 
szpital kliniczny w Polsce.
 Jak już informowaliśmy, nowy szpital 
ma mieć 31 oddziałów klinicznych łącz-
nie na 925 łóżek, 24 sale operacyjne, 28 
poradni klinicznych, zaplecze dydaktyczne. 
Do Prokocimia ma zostać przeniesionych 
większość klinik SU z budynków przy 
ul. Kopernika i Śniadeckich. W oficjalnym 

komunikacie podano, iż w obecnej lokaliza-
cji, czyli w ścisłym centrum Krakowa pozo-
staną oddziały ginekologiczno-położniczy 
i neonatologii oraz psychiatria i geriatria. 
Koszt całej inwestycji to 1 mld 230 mln zł, 
z czego 800 mln ma pochodzić z budżetu 
państwa. Część z brakującej kwoty dołoży 
marszałek, pozostała jest niewiadomą.
 W uroczystości wmurowania kamienia 
węgielnego wzięli udział m.in. przedsta-
wiciele najwyższych władz kraju, woje-
wództwa i miasta, posłowie i senatorowie, 
poświęcenia kamienia dokonał ks. kardynał 
Stanisław Dziwisz.
 – To niezmiernie ważny dzień nie tylko 
dla uczelni, ale też dla Krakowa i Małopolski 
– mówił prof. Piotr Laidler, prorektor UJ ds. 
CM. – Dziś urzeczywistnia się projekt, o któ-
ry władze UJ walczyły od 40 lat. Ten nowy 
szpital (…) sprawi – podkreśliła premier Ewa 
Kopacz – że polska ochrona zdrowia wzniesie 

 Nepal to jeden z najpiękniejszych krajów na świecie i jeden z najbiedniej-
szych. Jednocześnie to kraj pełen dobrych, życzliwych i pomocnych ludzi. 
Teraz dotknęło ich niewyobrażalne nieszczęście. Trzęsienie ziemi 25 kwietnia 
br. pozbawiło życia blisko 9 tysięcy osób, a dachu nad głową – prawie 10 mi-
lionów. Dlatego wszyscy powinniśmy zaangażować się w pomoc dla Nepalu. 
Walka ze skutkami tragedii potrwa wiele lat. 
 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie, podobnie jak uczyniło to też kilka 
innych izb w kraju, postanowiła przekazać na pomoc dla Nepalczyków 10 tysię-
cy złotych. Liczy się każda złotówka, dlatego apelujemy też do członków naszej 
Izby o indywidualne wsparcie tego kraju.
 Pośrednikiem w przekazywaniu pomocy dla ofiar jest Stowarzyszenie 
Nepalczyków w Polsce (Non-Resident Nepalese in Poland), którego przewod-
niczącym jest zresztą nasz kolega lekarz – Bodha Raj Subedi, specjalista chirur-
gii ogólnej i onkologicznej mieszkający we Wrocławiu. 

 Pieniądze należy kierować na konto: 
 Stowarzyszenie Non-Resident Nepalese in Poland
 ul. Księcia Bolka 26/7; 58-160 Świebodzice
 nr konta bankowego 27 1090 2356 0000 0001 1368 0462 
 z tytułem przelewu: imię i nazwisko oraz darowizna dla Nepalu

 Szczegółowe informacje dotyczące akcji można uzyskać pod nr telefonu: 
 606 852 837 i e-mail: bodha.subedi@onet.pl

Pomóżmy Nepalczykom!
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się na europejski poziom, a w miejscu tym nie 
tylko będą leczeni pacjenci, ale też będą się 
uczyć lekarze. Na ten sam aspekt inwestycji 
położył nacisk prof. Wojciech Nowak, rektor 
UJ, mówiąc „Mamy dużo doskonałych leka-
rzy, ale brakowało nam bazy. Do tej pory nie 
mieli oni warunków do uprawiania zawodu 
na miarę swoich kwalifikacji”.

Międzynarodowa Konferencja 
nt. cukrzycy i jej powikłań

 9 maja 2015 roku w Auditorium Ma-
ximum UJ miała miejsce międzynarodowa 
konferencja Fifth Meeting of the EASD 
Study Group on Genetics of Diabetes 
(EASD-SGGD) z udziałem ekspertów 
z zakresu diabetologii oraz konferencja 
kończąca program Omicron realizowany 
od stycznia 2012 r. do maja 2015 r. na 
Wydziale Lekarskim CM UJ. Ich organiza-
torem był prof. Maciej Małecki, kierownik 
Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych, 
a zarazem kierownik projektu Omicron. 
 Na konferencji zaprezentowano kilka-
dziesiąt doniesień ustnych i posterowych na 
temat genetyki cukrzycy i jej powikłań oraz 
metodyki badań molekularnych, w tym 
współautorstwa naukowców z laboratorium 
Omicron: dr Agnieszki Ludwig-Gałęzow-
skiej, dr. Pawła Wołkowa, dr. Jana Skupienia 
i mgr Piotra Radgowskiego. Przypomnijmy 
że projekt Omicron pn. „Stworzenie ośrodka 
zaawansowanych technologii molekularnych 
wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim 
UJ” uzyskał dofinansowanie Komisji Euro-
pejskiej w wys. 4 mln euro w edycji presti-
żowego konkursu REGPOT, ogłoszonego 
w ramach 7 Programu Ramowego UE. 

XIX konferencja 
„Jakość w Opiece Zdrowotnej”

 Centrum Monitorowania Jakości już 
po raz XIX zorganizowało w Krakowie 
ogólnopolską konferencję „Jakość w Opiece 
Zdrowotnej”. W dniach 25–26 maja przy 
przepełnionej wręcz sali dyskutowano m.in. 
o jakości opieki nad matką i dzieckiem, 
zagadnieniach bezpieczeństwa pacjenta, 
wpływie żywienia szpitalnego na jakość 

opieki. Mówiono także o problemach, któ-
re – niestety – od lat nie zostały rozwiązane, 
czyli o higienie rąk w placówkach ochrony 
zdrowia oraz o skutecznym leczeniu bólu.
 Jerzy Hennig, dyrektor CMJ, podkre-
ślał jednak, iż w naszym kraju obserwuje się 
systematyczną poprawę w tym zakresie. 
 Zmalał np. wskaźnik umieralności 
niemowląt w naszym kraju, co jest właśnie 
wyznacznikiem jakości opieki nad matką 
i dzieckiem. Niestety, zdaniem prof. Ewy 
Helwich z Instytutu Matki i Dziecka, na 
tle Europy bardzo wiele pozostaje jeszcze 
do zrobienia. Problemem są liczne porody 
przedwczesne, nie zawsze przyjmowane 
w ośrodkach najlepiej do tego przygotowa-
nych. A różnice w śmiertelności niemowląt 
między regionami sięgają aż kilku procent. 
– Standardy opieki mamy, ale nie wszędzie są 
one wdrażane – stwierdziła prof. Helwich. 

Czyste powietrze 
dla Małopolski

powietrza 2014 w naszym regionie i jego 
stolicy, wsparty opiniami uczonych i działa-
czy ekologicznych, wyrażanymi w mediach 
w tonie najwyższej troski. Wypowiadali 
się publicznie m.in. profesorowie Wiesław 
Jędrychowski i Janusz Miczyński, dr hab.: 
Ewa Konduracka, Ewa Czarnobilska, Marek 
Michalik i Maciej Manecki. W imieniu 
opinii publicznej alarmował Andrzej Guła 
reprezentujący Krakowski Alarm Smogowy. 
Korygowali dane mgr inż. Paweł Chećko 
– Wojewódzki Inspektor Ochrony Środo-
wiska i wiceprezydent Krakowa Tadeusz 
Trzmiel. Najważniejsza deklaracja na Konfe-
rencji padła z ust wicemarszałka Kozaka, że 
dzięki zapisanym w Regionalnym Programie 
Operacyjnym 420 mln euro, kosztem 100 
mln euro do roku 2018 wszystkie piece 
węglowe zostaną wymienione. Danych nt. 
zanieczyszczeń powietrza, rozmaitych pyłów, 
palenisk, nie cytujemy. Wg specjalistów 
w aurze jest ok. 140 składników chemicz-
nych wymagających monitoringu. 

Centrum Leczenia Chorób Piersi
 7 maja br. w Szpitalu Uniwersyteckim 

przy ul. Kopernika 40 miało miejsce uro-
czyste otwarcie nowoczesnego Uniwersy-
teckiego Centrum Leczenia Chorób Piersi. 
Działalność Centrum jest wzorowana na 
sprawdzonych wzorach ośrodków amery-
kańskich i zachodnioeuropejskich, funk-
cjonujących w oparciu o tzw. Breast Unit. 
Pacjenci będą tu mogli liczyć na szybką 
i kompleksową diagnostykę oraz wielo-
kierunkowe, zintegrowane leczenie. Ideą 
działalności ośrodka jest to, aby w każdym 
przypadku rozpoznania raka piersi decyzja 
dotycząca sposobu leczenia podejmowana 
była wspólnie przez lekarzy biorących 
udział w cotygodniowych konsyliach. W 
skład zespołu wchodzą: radiolodzy, chirur-
dzy, ginekolodzy, onkolodzy, radioterapeuci 
i chirurg plastyczny, w pożądanych wypad-
kach w grę wchodzi także pomoc fizjotera-
peuty oraz psychologa. Centrum prowadzić 
też będzie szkolenie lekarzy.
 Centrum zlokalizowane jest na te-
renie I Katedry Chirurgii Ogólnej oraz 

 Pod takim ambitnym hasłem odbyła się 
17 kwietnia br. w centrum konferencyjnym 
Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie kon-
ferencja z udziałem przedstawicieli władz sa-
morządowych województwa, z wicemarszał-
kiem Wojciechem Kozakiem i przewodni-
czącym Rady Miasta Krakowa Bogusławem 
Kośmiderem na czele. To już czwarte 
spotkanie z tego cyklu zainicjowanego 
i prowadzonego przez dr Annę Prokop-Sta-
szecką, dyrektor szpitala, a zarazem obecną 
przewodniczącą Komisji Planowania Prze-
strzennego i Ochrony Środowiska Rady 
Miasta Krakowa.
 Alarm w sprawie stanu powietrza 
w Krakowie i niektórych kurortach uzdro-
wiskowych sprowokował w jakimś sensie 
Raport Najwyższej Izby Kontroli o stanie 
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Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej 
i Gastroenterologicznej, kierowanej przez 
prof. Jana Kuliga. W uroczystości otwarcia 
uczestniczył m.in. rektor UJ prof. Wojciech 
Nowak.

Z dziejów Szpitala 
na Skawińskiej

 Dość nieoczekiwanie, po 74 latach od 
chwili likwidacji, przypomniano krakowia-
nom korzenie powstania na Kazimierzu 
przy ul. Skawińskiej szpitala, dziś kojarzo-
nego głównie z Katedrą i Kliniką Chorób 
Wewnętrznych CM UJ, ale w połowie XIX 
stulecia będącego dziełem Żydowskiej Gmi-
ny Wyznaniowej. Szpital Żydowski przy 
Skawińskiej działał w latach 1866–1941, 
został utworzony z inicjatywy dr. Józefa 
Oettingera w miejscu wcześniej istnieją-
cego tam małego przytułku szpitalnego, 
dzięki datkom społeczności żydowskiej 
przedwojennego Krakowa. Lecznica miała 
wspaniałą kadrę medyczną i bardzo nowo-
czesne wyposażenie, należała do najlepszych 
w mieście i jednocześnie – do największych 
w ówczesnej Galicji. 
 W czasie II wojny światowej, w 1941 
roku szpital został przeniesiony do kilku 
budynków za murami krakowskiego getta, 
gdzie lekarze nieśli pomoc aż do jego likwi-
dacji przez hitlerowców. 
 Pamiątkową tablicę informującą o ist-
nieniu w Krakowie Szpitala Żydowskiego 
odsłonięto 13 maja br. Inicjatorem był 
prof. Jacek Musiał, kierownik Katedry, 
który podkreślał, iż pracując w tym miejscu 
od dziesięcioleci, miał narastającą potrzebę 
przypomnienia jego historii. 
 My szerzej przypomnimy dzieje tej pla-
cówki w następnym wydaniu „GGL”.

Hospicjum dla Dzieci 
powstaje w Nowej Hucie

 Dzięki pomocy skandynawskiej funda-
cji e Velux Foundations w Nowej Hucie 
przy ul. Odmętowej rozpoczęła się budowa 
pierwszego w Polsce domu dla dzieci choru-
jących na przewlekłe i nieuleczalne choroby. 
Obiekt będzie miał ok. 600 m2 wznoszony 

jest w systemie szkieletowym, będzie miał 
prócz części stacjonarnej poradnie specja-
listyczne, gabinet zabiegowy i zaplecze re-
habilitacyjne. Koszt inwestycji sięga 5 mln 
zł, Fundacja przekazała 4 mln, resztę trzeba 
uzbierać.
 Całe przedsięwzięcie pilotuje Małopol-
skie Hospicjum dla Dzieci, działające od 
9 lat, pod którego opieką znajduje się 42 
małych pacjentów. Darowizny na budowę 
można wpłacać na konto PKO BP 40 1020 
2892 0000 5702 0179 5541 z dopiskiem 
„darowizna na budowę Hospicjum”. 

1000 przeszczepów
i 65 lat 

krakowskiej hematologii
 Hejnał mariacki rozbrzmiewający 

z balkonu widowni krakowskiego Teatru im. 
Słowackiego rozpoczął uroczystości 65-lecia 
Krakowskiego Ośrodka Hematologicznego. 
Katedra Hematologii CM UJ i Klinika 
Hematologiczna świętowały zarazem 1000. 
przeszczep szpiku kostnego, dzięki którym 
od 17 lat ratuje się tam życie pacjentom.
 Na honorowym miejscu proscenium 
stanęło zdjęcie twórcy krakowskiej he-
matologii prof. Juliana Aleksandrowicza. 
Przypominano zasługi tego wybitnego, 
myślącego holistycznie lekarza, uczonego 
i humanisty, który nie tylko jako pierwszy 
w Polsce próbował dokonać przeszczepu 
szpiku kostnego u chorej z białaczką, ale też 
przekształcił III Klinikę Chorób Wewnętrz-
nych ówczesnej krakowskiej Akademii 
Medycznej w Klinikę Hematologiczną.
 Nie brakło okolicznościowych życzeń 
od przedstawicieli bratnich placówek 
i wybitnych uczonych, a także od lekarzy 
hematologów z kraju i z zagranicy. Złote 
medale 650-lecia UJ odebrali z rąk rektora 
UJ prof. Wojciecha Nowaka i prorektora 
ds. CM UJ prof. Piotra Laidlera: doc. Woj-
ciech Jurczak, doc. Tomasz Sacha i dr Artur 
Jurczyszyn, a odznaki Honoris Gratia otrzy-
mały od prezydenta Krakowa prof. Jacka 
Majchrowskiego dr hab. Beata Piątkowska-
Jakubas i dr Patrycja Mensah-Glanowska. 
Gratulacje składali też b. prezes PTL prof. 

Jerzy Woy-Wojciechowski i znany hemato-
log z Wrocławia prof. Andrzej Lange.
 Specjalne miejsce w trakcie uroczystości 
otrzymała Fundacja Dawców Komórek 
Macierzystych Polska. Dzięki niej na scenie 
teatru mogło się spotkać dwoje dawców 
komórek szpikowych z uratowanymi dzię-
ki nim kilkuletnim Adriankiem i Mario 
z Niemiec. Trudno o bardziej wyrazisty 
dowód, że dzisiejsza medycyna ma wymiar 
światowy nie tylko w sferze nauki, ale też 
w swym najważniejszym, ratującym życie 
posłannictwie.

Prof. Jerzy Sadowski 
opracował nową zastawkę

 Zapowiada się nowe polskie osiągnięcie 
wynalazcze. Prof. Jerzy Sadowski opracował 
nowego typu zastawkę mitralną serca, która 
może mieć przełomowe znaczenie w kar-
diochirurgii, bowiem pozwala na operację 
bez zatrzymywania serca, skracając jej czas 
z czterech do jednej godziny. To jego dru-
gi wyczyn, pierwszym było w 2005 roku 
pierwsze w świecie wszczepienie aortalnej 
zastawki bezszwowej. Profesor zoperował 
już ok. 12 000 pacjentów. 
 Swego rodzaju potwierdzeniem realno-
ści wynalazku jest fakt, że Amerykanie już 
ochrzcili ją mianem zastawki imienia S., 
a pionierski zabieg zostanie prawdopodobnie 
przeprowadzony w Klinice Kardiochirurgicz-
nej w Cleveland, choć w grę wchodzi jeszcze 
Uniwersytet w Caracas (Chile) i oczywiście 
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie.

Krzyż Komandorski 
dla profesora Skalskiego

 Wybitny krakowski kardiochirurg pro-
fesor Janusz Skalski, kierownik Kliniki Kar-
diochirurgii Dziecięcej w Uniwersyteckim 
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, został 
uhonorowany przez prezydenta Bronisława 
Komorowskiego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski. Uroczystość 
odbyła się 3 maja na Zamku Królewskim 
w Warszawie. 
 Profesor Skalski został wyróżniony m.in. 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz 
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ochrony zdrowia publicznego, osiągnięcia 
w pracy badawczej i opracowanie innowa-
cyjnych metod w kardiochirurgii dziecięcej. 
W tym roku profesor Skalski wraz z zespo-
łem zasłynął dzięki uratowaniu życia 2-let-
niemu Adasiowi, znalezionemu w skrajnie 
głębokiej hipotermii. O tym wydarzeniu 
mówiono na całym świecie. W ub. roku 
dokonał pierwszego wszczepienia zastawki 
płucnej 5-letniej dziewczynce i każdego dnia 
ratuje życie jakiegoś dziecka.
 Krzyż Komandorski Odrodzenia Polski 
to najwyższe po Orderze Orła Białego cy-
wilne odznaczenie państwowe.

Prof. Edward Czerwiński 
wyróżniony w Mediolanie

 Na Światowym Kongresie Osteoporo-
zy, który odbył się pod koniec marca 2015 
w Mediolanie, prof. Edward Czerwiński-
jako przedstawiciel Europy Wschodniej 
został wyróżniony przez International Oste-
oporosis Foundation prestiżową nagrodą za 
nadzwyczajne zasługi dla reprezentowa-
nego przez siebie obszaru cywilizacyjnego 
w zakresie osteoporozy i chorób mięśnio-
wo-szkieletowych. Obok niego nagrody 
otrzymali Liu Zhonghou (Azja), Sansin 
Tuzun (Bliski Wschód i Afryka), Christian 
Zerbini (Ameryka Łacińska), Michael 
McClung (Ameryka Północna), Marius 
Kraenzlin (Europa Zachodnia) i Paul 
Mitchell (Pacyfik).
 Profesor E. Czerwiński jest pierwszym 
laureatem tej nagrody z Polski, pracuje w 
Zakładzie Chorób Kości i Stawów CM UJ, 
specjalizuje się w zagadnieniach osteoporo-
zy i osteoartrologii. Gratulujemy.

Sukces
Krakowskiego Pogotowia

 Na X Regionalnych Mistrzostwach 
w Ratownictwie Medycznym, które 
z udziałem 17 drużyn (przedstawicielstw 
województw) odbyły się 1 czerwca 2015 
roku w Jeleniej Górze – Zespół Krakow-
skiego Pogotowia Ratunkowego w składzie 
Mariusz Andrzejczak, Kamil Marków 
i Tomasz Scelina zajął trzecie miejsce, za 
reprezentacjami Bielska Białej i Wrocławia.

 Rywalizacja nie była łatwa, zespoły 
musiały się wykazać nie tylko sprawnością 
fizyczną, także w warunkach nocnych, ale 
też wiedzą medyczną i refleksem. Jedno 
z zadań imitowało działanie w warunkach 
zamachu terrorystycznego, którego ofiarą 
padła grupa turystów. Inne wymagało 
udzielenia pomocy samobójcy, który sko-
czył z wieży widokowej.
 Gratulujemy ratownikom, a przy okazji 
dr Małgorzacie Popławskiej, dyrektorowi 
KPR, która takiej reprezentacji się docho-
wała.

Oświeć się!
 Pod takim hasłem odbył się w Kra-

kowie, na płycie Rynku Głównego 15 już 
Festiwal Nauki, tym razem nawiązujący te-
matycznie do uchwalonego przez Zgroma-
dzenie Ogólne ONZ Międzynarodowego 
Roku Światła i Technologii Wykorzystują-
cych Światło.
  Oczywiście ekspozycję zdominowała 
prezentacja rodem z wydziałów nauk ści-
słych Uniwersytetu oraz współpracujących 
uczelni technicznych (AGH, PK). Ciekawe 
były różne eksperymenty świetle i ilumina-
cje. Także blisko 50 jednostek Collegium 
Medicum przygotowało swoje ekspozycje 
z zakresu farmacji, medycyny i nauk o zdro-
wiu. Widzieliśmy kolejkę do fantomów, na 
których odbywano lekcje udzielania pierw-
szej pomocy. Otworzył też swoje podwoje 
dla zwiedzających gmach główny Colle-
gium Medicum przy ul. św. Anny 12.

Rak jamy ustnej
 Choroby jamy ustnej, najogólniej 

związane ze stomatologią, uchodzą za bez-
pieczne. Z ich powodu się nie umiera, taka 
przynajmniej filozofia towarzyszy NFZ. 
Tymczasem sporo w tym nieprawdy.
 Oto redakcja „Pulsu” przynosi w wyda-
niu z maja 2015 wywiad z prof. Andrzejem 
Wojtowiczem, krajowym konsultantem 
w dziedzinie chirurgii stomatologicznej,  
kierownikiem Zakładu Chirurgii Stoma-
tologicznej Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego.

 Jak informuje Profesor, w ciągu ostatnich 
10 lat umarło w Polsce na raka jamy ustnej 
ok. 40 tys. osób, czyli blisko 4 tys. rocznie. 
Szanse na wyleczenie są znaczne, sięgają 
95 procent, pod warunkiem wczesnego 
wykrycia. Niestety, wykrywalność jest nikła. 
Zaledwie w 1% ogólnych zachorowań rozpo-
znanie ma miejsce wystarczająco wcześnie.
 Miejsca w których rak rozwija się naj-
częściej to warga, dno jamy ustnej, boczne 
powierzchnie języka i jego nasada. Czynni-
ki ryzyka są znane: palenie papierosów, zła 
higiena jamy ustnej, kontakty seksualne 
z wieloma partnerami.
 Teoretycznie rozpoznanie raka powi-
nien potrafić każdy lekarz dentysta, pod 
warunkiem posiadania odpowiedniej 
aparatury. Teoretycznie każdą zmianę 
w jamie ustnej (trwającą ponad 2 tygodnie)  
powinno się skonsultować z dentystą. 
Ale między teorią a praktyką jak dotąd roz-
ciąga się przepaść.

Rośnie rynek 
ubezpieczeń zdrowotnych

 Raczej nie ma się co cieszyć z tej infor-
macji. W rezultacie wielomiesięcznych ko-
lejek i pogarszającej się opieki zdrowotnej 
w placówkach publicznych, szybko rośnie 
liczba pacjentów, którzy wykupili polisy 
zdrowotne, a znaczy to ni mniej ni więcej 
że wzrosły prywatne wydatki na leczenie. 
Po części obywatele ponoszą je z własnej 
kieszeni, po części pokrywają je firmy, 
w których są zatrudnieni. 
 W 2014 roku sprzedaż polis ubezpie-
czeniowych wzrosła o jedną piątą, do 1,2 
mln osób – (pisze „GW” z 24 IV) – w tym 
prywatnie wykupionych do 174 tys. osób. 
Potentatem jest zwłaszcza Lux Med (1,4 
mln pacjentów), Medicover (650 tys.) oraz 
Enel-Med (300 tys.). Łącznie wydajemy na 
te ubezpieczenia ok. 3 mld zł, a korzysta 
z nich 3 mln osób (w tym 2,5 mln za pie-
niądze pracodawcy). Paradoksalnie jakość 
prywatnych usług pogarsza się, bo drama-
tycznie brakuje specjalistów. A jednocześnie 
zakres usług medycznych zazwyczaj nie 
obejmuje leczenia w szpitalach.
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Okręgowy Zjazd Lekarzy
obradował w Auli Collegium Novum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego
w 25. rocznicę
odrodzenia izb lekarskich

 28 marca 2015 roku, w wyjątkowym miejscu jakim jest Aula Collegium No-
vum UJ, obradował XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie. Obrady 
poprowadził przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, z-ca sekretarza 
ORL dr Bartłomiej Guzik. W skład Prezydium Zjazdu weszli dr dr Dariusz 
Kościelniak, Elżbieta Wojnarowicz i Krzysztof Wróblewski.

 Na Zjeździe obecnych było 200 delegatów, na 261 mandatów, co oznacza frekwencję 
na poziomie 76,6 procent i pełną prawomocność obrad.
 W części proceduralnej powołano sekretarzy Zjazdu oraz komisje: mandatową i skru-
tacyjną. 
 Jako pierwszy, ze sprawozdaniem za okres od 29 marca 2014 do 27 marca 2015 roku 
wystąpił prezes ORL prof. Andrzej Matyja. Nawiązując do krajowych uroczystości 25-le-
cia samorządu, które odbyły się w stolicy w grudniu 2014 roku, prezes zaprosił Delegatów 
na analogiczne uroczystości planowane tegoż dnia wieczorem w Operze Krakowskiej.
 Jako trzecia co do liczebności lekarzy Izba w Polsce (po warszawskiej i śląskiej) 
– przypomniał prezes – byliśmy w minionym roku m.in. organizatorami Ogólnopolskiej 
Konferencji Młodych Lekarzy, uczestniczyliśmy w uroczystościach 650-lecia Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, 150-lecia Katedry Pediatrii, 100-lecia Szpitala w Nowym Targu 
i 80-lecia Szpitala w Zakopanem. Szczególne napięcia przeżyliśmy latem 2014 roku 
przy okazji ogólnopolskiej dyskusji nt. klauzuli sumienia (przy czym nasze Stanowisko 
podkreślające neutralność światopoglądową członków Izby, zostało ostatecznie uznane za 
oficjalne Stanowisko NRL). Wiele emocji wzbudziło też na przełomie 2014/2015 roku 
wprowadzanie tzw. pakietu onkologicznego.

 Do sukcesów okresu sprawozdawczego 
w sferze materialnej prezes zaliczył przy-
gotowanie i uzgodnienia dokumentacji 
projektowej dla remontu siedziby Izby 
przy ul. Krupniczej oraz wszczęcie remon-
tu obiektu Delegatury w Krośnie. Nato-
miast w sferze merytorycznej podkreślił 
ogromny wzrost aktywności środowiska 
senioralnego, wciąż rosnącą działalność 
kształceniową Izby (w zakresie kształcenia 
ustawicznego i zdobywania specjalizacji), 
wreszcie uporządkowanie zaległości są-
downictwa, co stało się możliwe dzięki 
dynamice pracy biura Okręgowego Rzecz-
nika, kierowanego przez dr Annę Kot 
i kancelarię OSL pod kierownictwem 
prof. W. Hładkiego. Prezes przypomniał 
też, że w rezultacie działań ORL doszło 
do precedensowego wyroku Sądu Okręgo-
wego w Tarnobrzegu w kwestii oddalenia 
kary nałożonej przez NFZ na lekarza, 
który wystawiał pacjentom recepty na 
leki refundowane, nie mając umowy 
z NFZ (refundacja przysługuje pacjentowi 
– orzekł Sąd). 
 Pełne, obszerne sprawozdanie Prezesa 
ORL z działalności krakowskiej Izby, jej 
komisji problemowych, jej polityki finan-
sowej oraz agend znajduje się w „Materia-
łach Sprawozdawczych” na XXXIV Zjazd 
zamieszczonych na stronie internetowej 
OIL w Krakowie.
 Tamże znajduje się sprawozdanie z dzia-
łalności Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej. Stąd wystąpienie dr 
Anny Kot miało głównie charakter komen-
tarza. Rzecznik przypomniała, że w okresie 
sprawozdawczym wpłynęło do OROZ 
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 Ostatnie sprawozdanie na temat finansów Izby przedłożyła skarbnik OIL dr Anna 
Maciąg. Ono również znajduje się we wspomnianych „Materiałach Sprawozdawczych”. 
W najkrótszym ujęciu plan przychodów został wykonany z nieznacznym deficytem 
(ok. 60 tys. zł), natomiast oszczędności w planowanych wydatkach przekroczyły 300 tys. 
zł. Wszystkie delegatury, komisje problemowe i agendy utrzymały się w planowanych 
finansach. 
 Na pytanie dr. Marcina Tatrzańskiego (mandat nr 221) dotyczące pominięcia w spra-
wozdaniach finansowych Komisji Bioetycznej jej przewodniczący dr Mariusz Janikowski 
wyjaśnił, że jest to struktura pozostająca z mocy ustawy o zawodzie lekarza i lekarza den-
tysty z 1996 roku na odrębnym statusie finansowym i praktycznie Izba nie ma wpływu na 
działalność oraz budżet Komisji. Krótka polemika dotyczyła też sposobu powiadomienia 
członków OIL o podwyższeniu składki członkowskiej. Dr Bogusław Gawęda, mandat nr 
61, postulował list polecony, polemizowali dr dr Janusz Legutko i Jerzy Friediger, zwra-
cając uwagę na koszty takiej wysyłki, przy raczej powszechnej wiedzy środowiska na ww. 
temat. 
 Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedłożony przez dr. Wojciecha 
Tokarskiego XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w obecności 199 delegatów, Uchwałą nr 

390 zawiadomień, w 126 przypadkach 
odmówiono wszczęcia postępowania, 
w 108 umorzono sprawy, w 52 skierowano 
wnioski do OSL o ukaranie. Łącznie prze-
prowadzono 646 przesłuchań skarżących, 
lekarzy i świadków, wydano 390 opinii 
prawnych, sporządzono 286 uzasadnień 
decyzji, korzystając m.in. z 273 opinii 
biegłych, sporządzono 150 wniosków 
o prolongowanie postępowań do wyższej 
instancji (NROZ). Wzrost roszczeń skarżą-
cych, udział w postępowaniach w ich imie-
niu adwokatów i radców prawnych, rosnące 
zainteresowanie mediów to główne zjawiska 
rzutujące aktualnie na pracę OROZ, które 
nakładają na Kancelarię rzecznika rosnące 
obowiązki oraz rodzą wzrastające koszty 
postępowania związane m.in. z pozyskiwa-
niem opinii biegłych.
 Kolejne sprawozdanie przedstawił 
przewodniczący Okręgowego Sądu Lekar-
skiego prof. Waldemar Hładki. W ujęciu 
statystycznym do OSL w trakcie 2014 
roku orzeczenia dotyczyły 52 lekarzy, 
wpłynęło 41 spraw, odbyło się 91 sesji, 
w tym 56 o charakterze rozpraw. Naj-
więcej wniosków o ukaranie dotyczyło 
stomatologii, chirurgii urazowej i medy-
cyny pracy. W 19 przypadkach udzielono 
lekarzom upomnienia, w 7 karę nagany, 
w 3 kary miały wymiar pieniężny. Prze-
wodniczący OSL podkreślił też w swoim 
wystąpieniu rosnące oczekiwania mediów 
i opinii publicznej na orzeczenia OSL, 
który kreując je w imię sprawiedliwości, 
w zgodzie z procedurami, nie może ulec 
koniunkturalnym naciskom.
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1/OIL/2015 udzielił Okręgowej Radzie 
Lekarskiej absolutorium, przy jednym 
głosie sprzeciwu, za okres sprawozdaw-
czy.
 Następnie wiceprezes ORL ds. fi-
nansowych dr Janusz Legutko przedłożył 
zebranym „Projekt Preliminarza OIL 
w Krakowie z Delegaturami na 2015 rok”. 
Zakłada on przychody Izby na poziomie 
7 095 968 zł, czyli identycznym jak wy-
konanie w 2014 roku (w tym 6 125 025 
zł ze składek członkowskich). W projekcie 
na Fundusz Kształcenia Lekarzy przezna-
czono 450 tys. zł (plus 70 tys. rezerwy), 
a na zapomogi i stypendia (Komisja So-
cjalno-Bytowa) 1 mln zł. Naturalnie liczyć 
się należy z faktem, że Ministerstwo Zdro-
wia znów pokryje tylko częściowo, w ok. 
30 procentach koszty czynności przejętych 
od administracji państwowej (rejestr leka-
rzy, orzecznictwo korporacyjne), jak miało 
to miejsce w minionych latach. 
 Projekt Preliminarza przyjęto przy 
jednym głosie sprzeciwu i jednym wstrzy-
mującym się (Uchwała nr 2/ORL/2015). 
Jego pełny zapis znajduje się w „Materia-
łach Sprawozdawczych” na stronie inter-
netowej OIL.
 W ostatnim punkcie obrad przewod-
niczący Komisji Uchwał i Wniosków dr 
Lech Kucharski przedstawił propozycje 
uchwał, apeli, rezolucji i stanowisk, które 
napłynęły do Komisji. Przedstawiamy je 
poniżej, ze wskazaniem nazwiska autora 
i numeru jego mandatu:

 Apel nr 1 (Aleksander Więcek, nr 240) 
– do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie 
kompleksowych działań w zakresie public 
relations uświadamiających społeczeństwu 
pozorność działań reformatorskich polity-
ków i potrzebę opracowania dalekosięż-
nej strategii w kwestii ochrony zdrowia 
(wniosek przyjęty większością głosów, przy 
4 wstrzymujących się).

 Apel nr 2 (Aleksander Więcek, nr 240) 
– do Prezesa NRL o wystąpienie do mi-
nistra zdrowia w kwestii podjęcia działań 
wyjaśniających jednoznacznie status osób 
ubezpieczonych, których system e-WUŚ 

wykazuje jako osoby nieubezpieczone 
(m.in. młodzież po 16. roku życia, część 
kobiet w ciąży itp.) Zjazd apeluje też 
o zniesienie obowiązku nałożonego na 
lekarzy określania odpłatności za leki, co 
nie jest przecież świadczeniem medycznym 
(wniosek przyjęty większością głosów, przy 
1 głosie wstrzymującym się).

 Apel nr 3 (Dariusz Kościelniak, nr 
124) – do ministra zdrowia o przepro-
wadzenie aktualnej analizy liczby lekarzy 
dentystów w Polsce i dostosowanie do niej 
skali naboru młodzieży na studia stoma-
tologiczne. Aktualne dane – wg Consil 
of European Dentists (CED) – wskazu-
ją, że w Polsce na 1 dentystę przypada 
1000 mieszkańców, gdy wskaźnik realnej 
rentowności wynosi 2500 mieszkańców. 
Dostosowanie polityki kształcenia do 
potrzeb, także w zakresie wydatkowania 
środków publicznych na ten cel, wydaje 
się koniecznością (w dyskusji zainicjowa-
nej przez dr. M. Tatrzańskiego poruszono 
kwestię podobnego wniosku, niezręcznie 
sformułowanego na ostatnim krajowym 
Zjeździe Lekarzy – i tamże odrzuconego 
– o wstrzymanie naboru na studia stomato-
logiczne przez 10 lat. W Krakowie, w wersji 
zaproponowanej przez dr. D. Kościelniaka, 
wniosek przyjęty większością głosów, przy 
4 głosach sprzeciwu i 18 wstrzymujących się 
od głosu).

 Apel nr 4 (Dariusz Kościelniak, nr 
124) – do ministra zdrowia o opracowanie 
rozwiązań prawnych i organizacyjno-fi-
nansowych, zapobiegających – w dobie 
powszechnej digitalizacji – wykluczeniu 
zawodowemu lekarzy seniorów w konse-
kwencji nałożenia na nich powszechnego 
obowiązku prowadzenia dokumentacji 
medycznej w formie elektronicznej. 
W rezultacie rygorystycznego nakazu 
i trudności w spełnieniu obowiązku grozi 
to wykluczeniem z zawodu znacznej ilości 
lekarzy seniorów (wniosek przyjęty, przy 
1 głosie wstrzymującym się).

 Rezolucja nr 1 (Jerzy Bielec, nr 14; 
Elżbieta Wojnarowicz, nr 246) – do 
Okręgowej Rady Lekarskiej zobowiązu-

jący ją do opracowania i wdrożenia zasad 
rekompensacji osobom działającym w or-
ganach samorządu utraconych zarobków, 
a szczególnie ubezpieczenia dni nieskładko-
wych ZUS (rezolucja przyjęta przy 1 głosie 
sprzeciwu).
 Rezolucja nr 2 (Wojciech Oleksy, nr 
171) – do Okręgowej Rady Lekarskiej 
o podjęcie działań umożliwiających utwo-
rzenie przy Izbie Grupy Anonimowych 
Alkoholików dla lekarzy wraz z zapewnie-
niem jej lokalowych warunków działania, 
raz na tydzień (rezolucja przyjęta przy 
1 głosie wstrzymującym się).
 Stanowisko nr 1 (Andrzej Matyja, 
w imieniu Prezydium ORL) – o przyjęcie 
przez XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy 
OIL w Krakowie za własne Stanowiska 
Prezydium ORL z 14 marca 2015 r. 
„w sprawie wdrożenia i realizacji pakietu 
onkologicznego”. Obszerne uzasadnienie 
zastrzeżeń do pakietu znajduje się w „Za-
łączniku” do ww. Stanowiska Prezydium 
ORL, na stronie internetowej OIL w Kra-
kowie (wniosek przyjęty, przy jednym głosie 
wstrzymującym się).
 Stanowisko nr 2 (Aleksander Wię-
cek, nr 240) – o wyrażenie przez XXXIV 
Okręgowy Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie 
zdecydowanego sprzeciwu wobec zacho-
wania się lekarza Bartosza Arłukowicza, 
pełniącego obowiązki ministra zdrowia, 
podczas sporu z lekarzami POZ na przeło-
mie 2014/2015 roku, w którym naruszył 
normy etyczne obowiązujące lekarzy, 
podważające ich zaufanie u pacjentów 
(wniosek przyjęty, przy 2 głosach sprzeciwu 
i 1 wstrzymującym się).
 Uchwała nr 1 (Andrzej Matyja, nr 
154) – w sprawie zobowiązania Okręgo-
wej Rady Lekarskiej do jednorazowego 
odpisu w wysokości 1 złotówki od składki 
wpłacanej przez każdego z członków OIL 
w Krakowie, w celu zakupu szczepionek 
na rzecz dzieci ukraińskich. Jednocześnie 
Zjazd apeluje do wszystkich izb lekarskich 
w Polsce o podjęcie podobnych działań 
(wniosek przyjęty przy 4 głosach sprzeciwu 
i 1 wstrzymującym się). 
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Lekarską działań w sprawie ustalenia 
minimalnych stawek wynagrodzenia le-
karza specjalisty na poziomie trzykrotnej 
średniej płacy oraz lekarza bez specjalizacji 
na poziomie dwukrotnej średniej (wniosek 
wycofany).
 Wniosek nr 9 (Radosław Czosnow-
ski, nr 32) o podjęcie przez NRL działań 
zmierzających do unormowania czasu 
pracy lekarzy (także kontraktowych), 
gwarantującego bezpieczeństwo pacjentów 
i samych lekarzy na wzór innych państw 
europejskich (wniosek wycofany).
 Wniosek nr 10 (grupa stomatologów: 
Marcin Tatrzański – 221, Andrzej Zimoch 
– 258, Jan Migas – 158, Piotr Dynowski 
– 45, Krzysztof Gronkiewicz – 76, Agata 
Fischer-Porębska – 48) o zwiększenie 
środków finansowych dla Komisji Sto-
matologicznej ORL do 300 tys. zł, w celu 
zabezpieczenia kosztów organizacji obliga-
toryjnych kursów do specjalizacji (wniosek 
odrzucony ze względu na brak opinii Komi-
sji Finansowej i Komisji ds. Kształcenia Me-
dycznego oraz trudne do określenia w danym 
momencie realne koszty kursów).
 Wnioski nr 11, 12, 13 (Marcin 
Tatrzański, nr 221) o rejestrację delega-
tów na Zjeździe w formie pisemnej listy 
obecności; o zakaz otwierania od marca 

 Dalsze wnioski, które napłynęły do 
Komisji, zostały odrzucone bądź wycofane. 
Przedstawiamy je poniżej (w skrócie).
 Wniosek nr 1 (Józefa Mariańska-
Radziszewska, nr 152) o umieszczanie 
w dokumentacji lekarskiej znajdującej się 
w POZ-ach wpisu „lekarz-senior”, skutku-
jącego skróceniem czasu oczekiwania leka-
rza pacjenta na wizytę bądź przyjmowania 
go poza kolejnością.
 Wniosek nr 2 (Bożena Jarosławska, 
nr 98) o przeznaczenie połowy z podwyż-
szonej składki na samorząd lekarski (tj. 10 
zł) wyłącznie na kształcenie podyplomowe 
lekarzy.
 Wniosek nr 3 (Marcin Tatrzański, 
nr 221) o reaktywowanie zlikwidowanej 
w 1950 roku Izby Lekarsko-Dentystycznej.
 Wniosek nr 4 (Aleksander Więcek, nr 
240) o podjęcie przez prezesa NRL działań 
zmierzających do likwidacji obowiązku 
określania przez lekarzy na receptach od-
płatności za wypisywane leki.
 Wniosek nr 5 (Aleksander Więcek, nr 
240) o zamieszczenie w ogólnopolskich 
mediach płatnego ogłoszenia informują-
cego o zbyt niskich nakładach na zdrowie, 
biurokracji dławiącej system, deficycie le-
karzy i pielęgniarek i mankamentach syste-
mu refundacyjnego leków, prowadzących 
do rosnących obciążeń pacjentów (wniosek 
wycofany).
 Wniosek nr 6 (Krzysztof Wróblewski, 
nr 249) o wystąpienie przez NRL do 
ministra zdrowia w sprawie czytelnego 
oznaczania suplementów diety sprzeda-
wanych w aptekach, mylących pacjentów, 
a mających de facto charakter produktów 
spożywczych (wniosek wycofany).
 Wniosek nr 7 (Dariusz Kościelniak, nr 
124) o wystosowanie apelu do premiera, 
ministra zdrowia i przewodniczących 
partii politycznych w sprawie całokształ-
tu wad opieki zdrowotnej w zakresie 
stomatologii i koniecznych przedsięwzięć 
reorganizacyjnych (wniosek wycofany).
 Wniosek nr 8 (Radosław Czosnowski, 
nr 32) o podjęcie przez Naczelną Radę 

2018 r. nowych gabinetów stomatolo-
gicznych bez zgody lokalnego środowiska 
dentystycznego; o parytet czasu wystąpień 
stomatologów na zjazdach, odpowiadający 
ich liczebnej proporcji (23%) w całej Izbie 
(wnioski odrzucone; pierwszy ze względu 
na anachroniczność, drugi na niekonsty-
tucyjność; trzeci jako wypaczający reguły 
demokracji).
 Wniosek nr 14 (Adam Wiernikowski, 
nr 238) – o wydawanie „Galicyjskiej Gaze-
ty Lekarskiej” jako miesięcznika, za czym 
przemawiają zmiany w życiu społecznym 
i zawodowym lekarzy wymagające aktu-
alnych informacji i komentarzy (wniosek 
odrzucony ze względu na koszty i konieczne 
oszczędności w warunkach wszczynanego 
remontu siedziby OIL).
 Na tym Zjazd zakończył obrady. Jego 
przewodniczący dr Bartłomiej Guzik 
podziękował delegatom za niezawodną 
obecność, za dyscyplinę wystąpień, co 
pozwoliło zakończyć obrady ok. godziny 
14.30. Zaprosił także wszystkich delegatów 
na popołudniowe uroczystości 25-lecia 
Samorządu w Operze Krakowskiej.
 

Stefan Ciepły
fot. Jerzy Sawicz
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 Wieczorem 28 marca 2015 r., 
po pracowitych obradach XXXIV 
Zjazdu Lekarzy Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Krakowie, odbyła się 
w Operze Krakowskiej uroczystość 
obchodów 25-lecia odrodzenia samo-
rządu lekarskiego. Takie odświętne 
spotkania organizowały wszystkie 
okręgowe Izby, obchody centralne 
miały miejsce w Warszawie, w grud-
niu ub. roku.
 Do krakowskiej Opery przybyli w ten 
wieczór twórcy i działacze samorządu lekar-
skiego w Krakowie przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych, reprezen-
tanci samorządów zawodowych, ducho-
wieństwa, świata nauki i sztuki, przyjaciele 
krakowskiej izby z kraju i zagranicy – bardzo 
wielu wspaniałych gości, których z imienia 
nie sposób wymienić w krótkiej prasowej 
relacji.
 Wszystkich przybyłych powitał prezes 
ORL w Krakowie, prof. Andrzej Matyja, 
podkreślając na wstępie, iż historia samo-
rządu lekarskiego w Krakowie sięga nie 

25 lat minęło...
Lekarze krakowskiej OIL uczcili jubileusz odrodzenia Izby
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 Na scenie, za stołem zasiedli poprzedni 
prezesi OIL w ostatnich 25 latach – dok-
torzy Bogdan Badowski i Jerzy Friediger. 
Zabrakło tylko Jana Ciećkiewicza, który 
nie mógł przybyć na galę. 
 Uroczystość rozpoczęto prezentacją spe-
cjalnie przygotowanego na tę okazję filmu o 
historii Izby. Zgromadzeni z zadumą oddali 
też cześć tym działaczom samorządu, którzy 
na zawsze odeszli. Ich postacie przypomnia-
no w krótkiej, multimedialnej prezentacji. 

tylko 25 ostatnich lat, ale nawet 1893 
roku, kiedy to powstała Zachodnio-Gali-
cyjska Izba Lekarska w Krakowie. Prezes 
przypomniał najważniejsze wydarzenia 
z dziejów Izby, kładąc nacisk na problemy 
dnia dzisiejszego: 
 – Walczymy z nieudolnością admini-
stracji ochrony zdrowia, od podstawowej 
opieki zdrowotnej poczynając, gdzie za-
miast lekarzami staliśmy się świadczenio-
dawcami, po osławiony pakiet onkologicz-

ny, który nie spełnia, niestety, oczekiwań 
zarówno pacjentów, jak i lekarzy. 
 – Medycyna poszła na przód, a my 
wciąż chcemy dorównać światu, nie wy-
dając ani złotówki więcej. I posuwamy 
się w statystykach – tyle że wstecz. Jak to 
dobrze, że jest jeszcze w Europie Rumunia 
i Albania. A stary dowcip mówi, że od 
mieszania herbata nie staje się słodsza. 
Więc albo zbrojenia, albo zdrowie. 
 – Zaostrza się konflikt pacjenta z sys-
temem opieki zdrowotnej, którego uoso-
bieniem jest lekarz posiadający znikomy 
wpływ na kształt tego systemu. Nie ma na 
to zgody samorządu. A jeśli ktoś sądzi, że 
można zreformować zdrowie bez lekarzy, 
to życzę powodzenia... – mówił z lekką 
goryczą w głosie prof. Andrzej Matyja. 

 Z okazji jubileuszu Kapituła Honoro-
wego Odznaczenia Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Krakowie im. pierwszego prezesa 
Izby profesora Macieja Leona Jakubow-
skiego (1837-1915) postanowiła przyznać 
tę statuetkę dr Elżbiecie Radziszewskiej, wi-
cemarszałek Sejmu RP, która będąc przede 
wszystkim lekarzem, jako posłanka od 
wielu lat odważnie i mądrze reprezentuje 
w Sejmie sprawy ochrony zdrowia. Statuet-
kę otrzymał też marszałek Małopolski Ma-
rek Sowa, współpracujący z samorządem, 
troszczący się podczas swej kadencji wyjąt-
kowo zapobiegliwie o opiekę zdrowotną, 
czego dowodem mogą być liczne inwesty-
cje w regionie, np. rozwój Szpitala w No-
wym Sączu, rozbudowa szpitali im. Jana 
Pawła II czy Dietla w Krakowie. Trzecim 
wreszcie odznaczonym przez krakowskich 
lekarzy był prezydent Krakowa prof. Jacek 
Majchrowski, który od czterech już kaden-
cji władania miastem, współpracując z sa-
morządem, przykłada wyjątkową wagę do 
problemów lekarzy oraz ochrony zdrowia. 
Okręgowa Izba wyróżniła także byłego wo-
jewodę małopolskiego Stanisława Kracika 
– m.in. za podjęcie wiekopomnej decyzji 
zwrotu OIL budynku przy ul. Krupniczej, 
oraz obecnego wojewodę Jerzego Millera, 
cechującego się partnerską współpracą 
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(wszystkie decyzje dotyczące ochrony 
zdrowia zawsze konsultował z samorządem 
lekarskim, uwzględniając jego opinie). 
 Odznaczeni, dziękując za wyróżnienie, 
nie szczędzili pochwał krakowskiej Izbie. 
Dr Radziszewska podkreślała także, iż jako 
czynny członek samorządu lekarskiego 
chce reprezentować w polityce interesy 
tego środowiska, a kolegów lekarzy prosi, 
by nie tracili wiary w polityków. Prezydent 
Jacek Majchrowski stwierdził, że wyróż-
nienie Statuetką im. Jakubowskiego ozna-
cza jeszcze większe zobowiązania wobec 
mieszkańców. Wręczył także profesorowi 
Matyji – jako reprezentantowi środowiska 
lekarskiego – symboliczny klucz do bram 
miasta. Z kolei marszałek Marek Sowa 
nagrodził przedstawicieli samorządu Od-
znaką Honorową Województwa – Krzy-
żem Małopolski. Złotą odznakę wręczono 
A. Matyji i J. Friedigerowi, przyznano 
ją także J. Ciećkiewiczowi. Srebrnymi 
Krzyżami Małopolski wyróżniono: Jolantę 

Orłowską-Heitzman, Ewę Mikoszę-Janu-
szewicz, Erazma Barana (nieobecnego), 
Janusza Legutkę i Roberta Stępnia. 
 Potem nastąpiły liczne, ale krótkie 
wystąpienia zaproszonych gości. Minister 
pracy i polityki społecznej Władysław Ko-
siniak-Kamysz podkreślił, że nie musimy 
dziś wybierać między zbrojeniami a zdro-
wiem, bo stać nas na jedno i drugie. Prof. 
Wojciech Nowak, rektor UJ, zauważył, że 
zarówno on, jak i byli prezesi OIL są chi-
rurgami, co musi mieć szczególne znacze-
nie. Prezesi zaprzyjaźnionych z Krakowem 
czeskiej i słowackiej izby lekarskiej życzyli 
nam m.in. mądrych ministrów zdrowia, 
a jeden z licznie przybyłych prezesów 
innych izb lekarskich w kraju zauważył, 
że „Kraków to stan umysłu, do którego 
się dąży”. 
 Uroczystość zwieńczyły występy 
wybitnych artystów. Koncert prowadził 
Józef „Żuk” Opalski. Najpierw studenci 
krakowskiej PWST brawurowo zaśpiewali 

i wytańczyli piosenki ze znanych, ame-
rykańskich musicali. Potem scenę zajęły 
gwiazdy – Anna Polony, Anna Dymna, 
Zbigniew Wodecki, Andrzej Grabowski 
i Krzysztof Piasecki, a w finale – artyści 
Opery Krakowskiej: Iwona Socha, Kata-
rzyna Oleś-Blacha i Tomasz Kuk. 
 Warto podkreślić, iż na organizację 
jubileuszowego koncertu Izba nie wydała 
ani złotówki – wszystkie koszty pokryli 
sponsorzy. Anna Dymna, odmawiając 
przyjęcia honorarium, została obdaro-
wana koszem cebulek kwiatowych, które 
posadzone zostaną w ośrodku dla osób 
niepełnosprawnych w Radwanowicach. 
 Ten wzruszający wieczór zapewne na 
długo pozostanie w pamięci gości i gospo-
darzy jubileuszowego koncertu. 

Tekst i zdjęcia Jolanta Grzelak-Hodor
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 Wszyscy znamy to mało przyjemne uczucie. Nie mam zamiaru 
się nad nim rozwodzić. Ale woń zaniechania stomatologii szkolnej 
zwolna rozchodzi się na całą organizację medycyny, dociera do 
wszystkich bez wyjątku kręgów społecznych, atakuje także najstar-
sze pokolenie i wciska się wręcz między rozmaite szczeble władzy. 
 Sprawa wraca jak bumerang. Jak Polska długa i szeroka, od 
dziesięciu co najmniej lat (czyli od ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 
roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, 
regulującej m.in. dostęp do świadczeń stomatologicznych dzieci 
i młodzieży) następuje za sprawą Narodowego Funduszu Zdrowia 
i polityki Ministerstwa Zdrowia regres stomatologii dziecięcej. 
I to w kraju posiadającym prawdopodobnie najwięcej dentystów na 
1000 mieszkańców na świecie. 
 Dane są na tyle alarmujące, że zaniedbania wytyka nam nawet 
WHO („Zielona Księga”), która to organizacja zakłada sobie am-
bitnie, że do 2020 roku odsetek dzieci 6-letnich w krajach europej-
skich bez próchnicy sięgnie 80%. A Polska ciągnie statystyki w dół. 
Raz jeszcze wyliczmy szczególnie kompromitujące objawy dotyczące 
całej populacji. Oto ponad 50% dzieci w wieku do 3 lat nigdy nie 
było u dentysty. Oto według aktualnego raportu Ipsos (2015) z 5 
polskich województw: 73% dzieci w wieku szkolnym ma próchnicę, 
w tym aż 35% ma ją w odniesieniu do 4 zębów. A według Polskiego 
Towarzystwa Stomatologicznego 28% dzieci w wieku 5-13 lat ma już 
wypełnienie w zębach stałych. Skutkiem zaś ostatecznym tej polityki 
jest (według programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej”) fakt, że 
99,9% Polaków w wieku 35-44 lata ma próchnicę, a według raportu 
PolSenior 45% populacji w wieku powyżej 65 lat jest bezzębna. 
 Potężne zaniedbania dotyczą też edukacji młodzieży szkolnej 
w zakresie higieny jamy ustnej (zęby myje zbyt nikła ilość dzieci). 
Liczne także są medyczne konsekwencje zaniechania higieny jamy 
ustnej u dorosłych dotyczące wysokiego ryzyka zachorowań na cu-
krzycę, na choroby nerek, stawów, zawały, bóle głowy i zatok. 
 Nie to jednak jest tematem tego tekstu. Oto po raz kolejny 
w Polsce określone ogniwo władzy, tym razem samorząd miasta 
Krakowa (tak jak i szereg samorządów innych miast w kraju oraz 
sejmików wojewódzkich, niezliczonych przedstawicielstw rodzi-
cielskich komitetów szkolnych, wielu dyrekcji szkół) domaga się 
przywrócenia gabinetów szkolnych. Paradoks tej sytuacji potęguje 
dodatkowo fakt, że podobną opinię wyraziły sejmowa i senacka 
Komisja Zdrowia; że podobny pogląd ma środowisko naukowe 
(m.in. PTS), że „za” przywróceniem są zarówno siły popierające 
rząd, jak i opozycja, a nawet sama Pani Premier (którą tu zacytu-

jemy pod koniec). A tymczasem dla rozrywki przytoczymy opinię 
prof. Marka Naruszewicza z Polskiej Akademii Nauk, dziekana 
Wydziału Farmacji Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 
który „wycofanie pediatrów i stomatologów ze szkół określa mia-
nem największego błędu popełnionego przez polską medycynę na 
przestrzeni ostatniego dwudziestolecia”.
 Nim przedstawię argumenty strony przeciwnej, przypomnę 
formalną przyczynę, która legła u podstaw tego tekstu. Oto Urząd 
Miasta Krakowa poprosił 27 kwietnia br. Okręgową Izbę Lekarską 
w Krakowie o wyrażenie opinii wobec Stanowiska Ministra Zdrowia 
z 25 marca br. zajętego „w nawiązaniu do wystąpienia Prezydenta 
Miasta Krakowa (z 12 stycznia 2015) w sprawie powrotu gabine-
tów dentystycznych do szkół”. I przypomnijmy przy okazji, że nie 
było to pierwsze wystąpienie Prezydenta Krakowa, miasto bowiem 
nigdy nie pogodziło się z zamknięciem w 2010 roku 67 gabinetów 
szkolnych, które nie otrzymały kontraktów. Według „Gazety Praw-
nej” (z 12 grudnia 2014) w 25 szkołach gabinety jeszcze wegetują, 
w pozostałych stoją puste. Nasza redakcja ostro interweniowała 
kilkakrotnie w sprawie zamknięcia gabinetów m.in. w 3 szkołach 
specjalnych (w tym dla ociemniałych przy ul. Tynieckiej). Ostatecz-
nie w tej ostatniej szkole od roku gabinet jest czynny.

* * *
 A oto fragmenty obszernego stanowiska Ministra Zdrowia, 
który nie widzi możliwości ani celowości utrzymania i tworzenia 
gabinetów stomatologicznych w szkołach. 
 Po dość oczywistym stwierdzeniu, że „dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej ma charakter kontraktowy”, a nie „budżetowy”, 
Minister informuje, że na podstawie cytowanej na wstępie ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej z 2004 roku wydał rozporządze-
nie z dnia 6 listopada 2013 które „określiło odrębny charakter świad-
czeń dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia”. Tym samym 
Minister (po 9 latach) stwierdza, że „określając wykaz świadczeń 
z zakresu leczenia stomatologicznego dostrzegł konieczność odrębnego 
uregulowania zakresu świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci 
i młodzieży, w tym świadczeń profilaktycznych na rzecz tych osób. 
Ww. rozporządzenie nie wyodrębnia natomiast zakresu świadczeń, 
który mógłby być realizowany wyłącznie przez gabinety zlokalizowane 
w szkołach”.
 Skąd się wzięło słowo „wyłączny”, wie tylko Minister, ale na 
nim oparta jest w znacznym stopniu późniejsza argumentacja. 
Minister pisze mianowicie (powołując się też na wyrwaną z kon-
tekstu wypowiedź Rzecznika Praw Dziecka), że „mniej ważne jest 
miejsce w którym funkcjonuje gabinet stomatologiczny, a najistotniejsze 
jest aby dzieci uczęszczające do danej szkoły oraz ich rodzice wiedzieli, 
jak daleko (możliwie najbliżej) znajduje się gabinet stomatologiczny, 
w którym zawsze otrzymają świadczenia finansowane ze środków 
publicznych. Zdaniem Ministra Zdrowia jednym z najistotniejszych 
kryteriów, które zapewniają odpowiednią opiekę stomatologiczną jest 
kryterium dostępności do świadczeń, mierzone liczbą zakontrakto-
wanych świadczeń (liczbą zawartych umów na danym terenie) oraz 
odległością miejsca udzielania świadczeń od miejsca zamieszkania czy 
pobytu poszczególnych osób. Wprowadzenie zmian polegających na wy-

Hipokryzje

Niemiła woń 
z jamy ustnej!
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odrębnieniu preferencyjnych warunków na rzecz świadczeniodawców 
posiadających gabinety zlokalizowane w szkołach, w opinii Ministra 
Zdrowia, mogłoby niekorzystnie wpłynąć na dostępność do przedmio-
towych świadczeń, biorąc pod uwagę ograniczenia przy wejściu na 
teren szkół osób nie będących jej uczniami. Należy przy tym wskazać 
na większą dostępność w gabinetach zlokalizowanych poza terenem 
szkół (na teren szkoły utrudniony jest wstęp dla osób, które nie są jej 
uczniami lub pracownikami zarówno w ciągu dnia, jak również przez 
całe miesiące wakacyjne) a więc utrudniony wstęp na teren szkoły przez 
rodziców lub opiekunów dzieci uniemożliwia udzielanie świadczenia 
stomatologicznego dziecku w obecności opiekuna”. 
 Taką motywacją się kierując Minister podkreśla, że ustawa 
z 2004 roku i będące jej następstwem wspomniane rozporządzenie 
wykonawcze z 2013 roku, nie zawiera przepisów obligujących NFZ 
do zawierania umów ze świadczeniodawcami, którzy udzielaliby 
świadczeń w y ł ą c z n i e w gabinetach szkolnych, a ewentualne 
preferowanie takich świadczeniodawców byłoby „naruszeniem 
zasady równego traktowania”, pogwałceniem reguł „uczciwej 
konkurencji”, rezygnacją z świadczeniodawców, którzy lokalizacji 
gabinetów w szkołach nie mają, a mogą mieć wyższy poziom wy-
posażenia gabinetów. 

 Tyle Minister Zdrowia. W ślad za nim Rzecznik Praw Dziecka 
pismem z 24 lutego 2015 roku informuje: „Nadal zwracają się do 
mnie rodzice dzieci, lekarze stomatologii, przedstawiciele samorządów, 
dyrektorzy szkół wskazując na różne przyczyny utrudnień w dostępie 
dzieci i młodzieży do optymalnej opieki stomatologicznej. Stan zdrowia 
jamy ustnej dzieci jest zły, co oznacza że podejmowane działania na 
rzecz jego poprawy są niezadawalające”. I dalej: W 2009 roku Minister 
Zdrowia wpisał stomatologię dziecięcą na listę priorytetowych dziedzin 
medycyny, o co także zabiegałem. Nie przełożyło się to niestety w sposób 
dostateczny na działania zachęcające dentystów do leczenia dzieci”. 
Dalej Rzecznik podkreśla, że leczenie dzieci jest t r u d n i e j s z e  od 
leczenia dorosłych, a wycena świadczeń NFZ n i ż s z a . Brakuje też 
dentystów ze specjalizacją stomatologia dziecięca, ale też motywacja 
do jej pozyskiwania jest nikła. Przy okazji Rzecznik stwierdza, że 
w niektórych rejonach kraju, na tzw. prowincji, odległość gabine-
tów od szkół bywa czasem znaczna. 
 I tu w końcowym fragmencie swego stanowiska Rzecznik 
Praw Dziecka pisze: „Nadal przedmiotem dyskusji jest zasadność 
funkcjonowania w szkołach gabinetów stomatologicznych. Stanowisko 
samorządów, rodziców i dyrekcji szkół jest różne od stanowiska Na-
rodowego Funduszu Zdrowia. Uważam, że konieczne jest docenienie 
zaangażowania samorządów w działania na rzecz poprawy poziomu 
opieki stomatologicznej. Sądzę jednak, że mniej ważne jest miejsce, 
w którym funkcjonuje gabinet stomatologiczny. Najistotniejsze jest, by 
dzieci uczęszczające do danej szkoły oraz ich rodzice wiedzieli, jak dale-
ko (możliwie najbliżej) znajduje się gabinet stomatologiczny, w którym 
zawsze otrzymają bezpłatne świadczenia zdrowotne. Działając na 
mocy Ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka zwracam się do Pana Mini-
stra o podjęcie niezbędnych działań w celu kompleksowego rozwiązania 
przedstawionych wyżej problemów”. 

* * *
 Podsumujmy sytuację, nim przytoczymy na koniec oficjalne 
pismo (o charakterze stanowiska) Okręgowej Rady Lekarskiej do 
Urzędu Miasta Krakowa.
 Najważniejsza jest chyba konkluzja, że nawet Minister dostrzega 
konieczność odrębnego uregulowania systemu świadczeń stomato-
logicznych dla dzieci i młodzieży. Nie podejmuje jednak żadnego 
kroku, by tego dokonać. Istotą problemu jest, jak się wydaje, sposób 
finansowania tej opieki drogą kontraktów NFZ, a nie „budżetową”, 
jak było w przeszłości. Niby więc opieka stomatologiczna nad dzieć-
mi jest nadal finansowana ze środków publicznych (ze składki), ale 
dokonuje się to wyłącznie za pośrednictwem kontraktowanych 
indywidualnych praktyk. Kto mógłby rzecz zmienić? Oczywiście 
resort zdrowia, wnioskując – jeśli trzeba – zmiany w ustawie lub 
modyfikując rozporządzenie wykonawcze.
 Co się tyczy wysokości stawek za opiekę stomatologiczną nad 
dziećmi, o czym pisze Rzecznik, to pozostaje ona w rękach NFZ. 
Każdego roku można je zweryfikować.
 Natomiast w gestii Ministerstwa Zdrowia jest odstąpienie 
od alternatywnego sposobu udzielania świadczeń, w y ł ą c z n i e  
w gabinetach albo w szkołach. A dlaczego nie tu i tu, w zależności 
od warunków lokalizacyjnych itp.
 Wreszcie w rękach Rządu jest narzucenie ogniwom admini-
stracji państwowej przestrzegania pewnej hierarchii i ładu. Skoro 
społeczeństwo, skoro władza ustawodawcza i wykonawcza, ale 
nawet kontrolna (NIK) domagają się zmian, to piętrzenie biurokra-
tycznych utrudnień jest niedopuszczalne. 

* * *
 A oto obszerne fragmenty pisma OIL do Urzędu Miasta Krako-
wa w sprawie powrotu gabinetów dentystycznych do szkół. „W od-
powiedzi na Państwa pismo z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie 
wystąpienia z 12 stycznia br. Prezydenta Miasta Krakowa do Ministra 
Zdrowia w kwestii powrotów gabinetów dentystycznych do szkół i załą-
czonego negatywnego stanowiska Ministra, który «nie widzi możliwo-
ści ani celowości utrzymania i tworzenia gabinetów stomatologicznych 
w placówkach oświatowych» – Okręgowa Rada Lekarska w Krako-
wie w pełni podziela opinię władz miasta w kwestii katastrofalnych 
skutków likwidacji w 2010 roku gabinetów szkolnych w Krakowie, 
rozporządzeniem z tegoż roku prezesa NFZ o charakterze de facto biu-
rokratycznym, nie biorącym pod uwagę realiów społecznych.
 Stan opieki medycznej nad młodzieżą jest katastrofalny (następuje 
przytoczenie opisanych na wstępie danych). Jest absolutną fikcją przy-
jęcie założenia, że najbardziej w Europie zapracowani rodzice pójdą z 
dziećmi do pobliskich prywatnych gabinetów, posiadających kontrakty 
NFZ.
 Argumenty wysuwane przez resort, a przypomniane w załączonym 
piśmie, są przejawem swego rodzaju h i p o k r y z j i  urzędniczej. Skąd 
zaczerpnięto opinię, z jakich badań socjologicznych rodziców wynika 
– jak pisze Ministerstwo – że «nie jest ważne miejsce, w którym funk-
cjonuje gabinet»? Drugi główny kontrargument wysuwany przez NFZ 
mówi, że «dostęp do szkoły po godzinie 18.00» oraz w soboty i podczas 



14 15

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15

wakacji «jest utrudniony”. A w gabinetach prywatnych nie bierze się 
urlopów, nie wyznacza dni i godzin przyjęć? 
 Fakt, że kontrakt NFZ traci nawet specjalistyczne Dziecięce Cen-
trum Stomatologii im. Astrid Lindgren (bo też nie przyjmuje w soboty) 
dowodzi, że o coś zupełnie innego chodzi (…). 
 Rozwiązanie problemu opieki stomatologicznej nad dziećmi, 
w zgodzie z wieloletnią tradycją, jest łatwe. Wystarczy znieść sztuczne 
ograniczenia w funkcjonowaniu gabinetów w szkołach, choć pewne 
rygory muszą być naturalnie zachowane dla bezpieczeństwa dzieci.
 Ale są też inne rozwiązania, stosowane w wielu krajach, gdzie ga-
binetów w szkołach nie ma, jest natomiast ustanowiona stawka kapi-
tacyjna na opiekę stomatologiczną dla każdego dziecka. Stawka wyższa 
niż dotycząca dorosłego, bo to pacjent trudny, wymagający więcej czasu 
podczas wizyty. Taka stawka, obejmują c a ł ą  populację dziecięcą, 
stanowiłaby dla wielu stomatologów prowadzących prywatne prak-
tyki zachętę do pozyskania sobie odpowiedniej rzeszy podopiecznych 
(500–800). Wtedy oni sami ruszyliby do szkół, założyliby odpowiednie 
kartoteki dzieciakom, dbaliby o doroczny przegląd stanu jamy ustnej, 
zapraszając rodziców z dziećmi na określony termin. 
 To nie jest żadne wielkie zadanie. Komputery do poprowadzenia 
e-dokumentacji są w każdym gabinecie stomatologicznym i wystar-
czy jedynie wprowadzić stosowną zakładkę dziecięcą. Jednocześnie 
środowisko stomatologiczne jest wyjątkowo dobrze wykształcone pod 
względem informatycznym, obyte z kasami fiskalnymi i rozmaitymi 
biurokratycznymi procedurami. Rzecz jedynie w policzeniu, ile by 
kosztowało państwo poważne potraktowanie swojej najmłodszej części 
(ok. 6 mln), jeszcze nie cieszącej się przywilejem bycia elektoratem.
 Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie stoi na stanowisku, że 
każde rozwiązanie jest lepsze niż dzisiejsza inercja, której przejawem 
jest załączone stanowisko resortu i przecząca sobie momentami opinia 
Rzecznika Praw Dziecka.
 Na koniec pozwalamy sobie przytoczyć fragment exposé premier 
Ewy Kopacz z 1 października 2014 roku: „Począwszy od 2015 roku 
sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach rezydentur – wszystkich 
absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015. Jest ich dziś 
3 i pół tysiąca. Dzięki temu do polskich szpitali i przychodni trafią 
młodzi zdolni lekarze rezydenci, co skróci czas oczekiwania na wizyty 
lekarskie. Powyższe rozwiązanie może przyczynić się także do powrotu 
gabinetów stomatologicznych do szkół. Dziś samorządy nie mają pie-
niędzy na zatrudnienie lekarzy stomatologów. Sfinansowanie wynagro-
dzeń rezydentów z budżetu państwa rozwiąże ten problem, a mając 
zapewnioną obsługę zainteresowane samorządy będą mogły wyposażyć 
gabinety stomatologiczne, korzystając funduszy unijnych”.

* * *
 Pismo podpisali „z wyrazami szacunku” przewodniczący 
Komisji Stomatologicznej ORL lek. dent. Robert Stępień i prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja. 
 Czy coś jeszcze trzeba do opisu tej sytuacji i stanowiska Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Krakowie dodawać?

Stefan Ciepły

Rozmowa z konsultantem 
ds. stomatologii dziecięcej

lek. dent. Iwoną Sanak
 – Pani Doktor! Trwa nieustanny kołowrót stanowisk w sprawie 
stomatologii dziecięcej, której stan jest katastrofalny. Wypowiadają 
się wszyscy, od premier Ewy Kopacz, wiceministra Sławomira Neuman-
na, rzecznika praw dziecka Marka Michalaka, prezesa NFZ Tadeusza 
Jędrzejczyka, po wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Agnieszkę 
Ruchałę-Tyszler, marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę, 
prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego – i nic z tego nie 
wynika. Gabinetów szkolnych zamknięto ile się dało. Jak rzecz wygląda 
z Pani perspektywy…?
 – Rzeczywiście nic się nie zmienia, a do listy ważnych osób i instytu-
cji, które zajęły stanowisko, dodałabym raport Najwyższej Izby Kontroli. 
Aż wierzyć się nie chce, że pod koniec lat 90. obejmowaliśmy opieką 
88-90% młodzieży szkolnej.

 – To co będzie?
 – Moim zdaniem poprawa higieny jamy ustnej dzieci, poza posu-
nięciami organizacyjnymi, które wiążą się z nakładami finansowymi, 
wymaga długotrwałego procesu edukacji obejmującego dorosłe poko-
lenie. Zalążki próchnicy pojawiają się u dzieci w wieku 1-2 lat, a bywa, 
że nawet w okresie prenatalnym, gdy matki niewłaściwie się odżywiają. 
Tymczasem nawet wielu lekarzy medycyny uważa, że zębów mlecznych 
się nie leczy, bo wypadną. Tak więc także w tym środowisku potrzebna 
jest edukacja.
 Wiele nie wymyślając, uważam że dzieci w wieku przedszkolnym, 
a już koniecznie szkolnym, powinny dwa razy do roku przechodzić prze-
gląd. A gdzie się tego dokona, jest wtórną sprawą. Praktyka dowodzi, że 
najłatwiej tych przeglądów dokonać w szkole. A dowodem m.in. opieka 
stomatologiczna nad dziećmi w powiecie myślenickim, który nie zamknął 
gabinetów, tylko pozyskał ich współfinansowanie z kapitału norweskiego. 
W ogóle tzw. wskaźnik PUW jest tam wyjątkowo korzystny, a w budżecie 
starostwa są zarezerwowane pieniądze na dzieci.

 – Czy stomatologia dziecięca wymaga specjalistów? Jaki jest stan 
w tym względzie w Małopolsce?
 – Oczywiście mamy specjalizację w tym kierunku, ale żeby coś z jej 
ukończenia wynikało, to nie powiem. Chyba tyle, że ich brak pozwala 
odmówić Centrum Astrid Lindgren kontraktu, bo wprawdzie lekarze tam 
zatrudnieni zajmują się wyłącznie dziećmi, ale czynią to praktycy wielo-
letni, a nie pedodonci, jak chciałby NFZ.
 Wie Pan, ja nie mam żadnej władzy, żadnych narzędzi, mogę się 
jedynie cieszyć, jeśli w szkołach dokonuje się raz do roku fluoryzacji. 
Mogę wyrazić zadowolenie, że w końcu przywrócono kontrakt dla dzieci 
w szkole dla ociemniałych. 
 Wszystko leży w rękach polityków. Stomatologów mamy wystarcza-
jącą liczbę. Ale żeby z tego wynikał jakiś prosty pomysł opieki stomatolo-
gicznej nad dziećmi, bo np. o ortodoncji to nawet szkoda wspominać – to 
nie powiem.
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 Zapewne totalna nuda wiejąca z rozmaitych konferencji 
medycznych skłoniła Wojciecha Szafrańskiego, prezesa Zarzą-
du Spółki, którą jest Szpital im. L. Rydygiera, do uroczystego 
otwarcia zmodernizowanego gruntownie Oddziału Klinicznego 
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Szpitala w konwencji głośnego 
amerykańskiego serialu fantasy „Gra o tron”, emitowanego z kul-
towym wręcz powodzeniem przez stację HBO od 2011 roku. Jego 
fragmenty na ekranie w sali konferencyjnej poprzedzały bowiem 
w wystąpieniu prezesa etapy modernizacji Oddziału, tyle że „gra 
o tron” rozegrała się „o twarz”.
 Bo też twarz czy wręcz cała głowa z szyją jest głównym pod-
miotem terapii kliniki kierowanej przez prof. Jana Zapałę. Kliniki, 
nie bez racji noszącej barokową nazwę Czaszkowo-Szczękowo-
Twarzowej Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Instytutu Stomato-
logii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozosta-
jącej zarazem częścią składową Szpitala Specjalistycznego im. Lu-
dwika Rydygiera w Krakowie. Szpital właśnie dokonał globalnej 
modernizacji Oddziału, a na uroczystość otwarcia przybyli m.in. 
szefowie współpracujących blisko instytucji i klinik: prof. Tomasz 
Grodzicki – dziekan Wydziału Lekarskiego UJ, prof. Jerzy Wor-
dliczek – jeszcze w roli p.o. dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego, 
profesorowie Marek Moskała – szef Kliniki Neurochirurgii i Jacek 
Składzień – Kliniki Otolaryngologii, Marek Szwarczyński – dyr. 
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej, Małgorzata Popławska 
– dyr. Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego, i ks. infułat Adam 
Szczygieł. Widzieliśmy też panią prof. Jadwigę Stypułkowską. 
 Jak przypomniał w swoim wystąpieniu prowadzący konferen-
cję Wojciech Szafrański, rak głowy i szyi należy do sześciu naj-
częściej występujących w Polsce nowotworów złośliwych, z czego 
42% to nowotwory jamy ustnej. Wg danych z 2002 roku zacho-

rowania na nowotwory głowi i szyi stanowią 12,7% zachorowań 
i 8% zgonów. Patologie występujące na tym tak wyjątkowym 
obszarze ciała człowieka, jakim jest głowa, są wielce zróżnicowane 
(pokazał je zresztą w całej złożoności w swoim późniejszym wy-
kładzie wzbogaconym o pokaz multimedialny prof. Jan Zapała). 
Na świecie odnotowuje się ponad 600 tys. zachorowań rocznie na 
nowotwory głowy. W Polsce nowotwory złośliwe zatoki szczęko-
wej, kompleksu nosowo-sitowego, dna jamy ustnej, języka i raka 
skóry twarzy leczone są często dopiero w trzecim lub czwartym 
stopniu zaawansowania. Dlatego tak ważna jest możliwość 
przyjmowania chorych natychmiast, bez limitu. Niestety, wyniki 
leczenia nowotworów głowy i szyi są przygnębiające. Aż 88% pa-
cjentów umiera w ciągu 12 miesięcy. 
 Natomiast według Sloan Kettering Cancer Centre z Nowego 
Jorku m.in. wyleczalność nowotworów głowy i szyi sięga 50%. 
U nas, niestety, 5 lat z chorobą przeżywa o ok. 10% mniej osób 
niż w krajach dawnej UE. Być może sytuację zmieni pierwszy 
Ogólnopolski Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania 
Nowotworów Głowy i Szyi, ustanowiony w 2013 roku. Trudno 
jednak nie podkreślić, że jedną z przeszkód w rozpoznaniu cho-
roby stanowi długi i skryty (bezobjawowy) przebieg schorzeń. 
Zapadalność na nowotwory głowy i szyi rośnie wraz z wiekiem, aż 
85% dotyczy osób w wieku powyżej 50 lat.
 Niezmiernie istotnym dla komfortu życia pacjenta jest wygląd 
jego twarzy, to, by nie wstydził się jej pokazać. Ogromną rolę przy 
terapii odgrywa czas rozpoznania. Do tego potrzebna jest diagno-
styka radiologiczna i właśnie tym Oddział chciał się m.in. po-
chwalić, uruchomioną kosztem 7,5 mln zł Pracownią Rezonansu 
Magnetycznego (z 3-teslowym rezonansem) oraz nową Pracownią 
Tomografii Komputerowej, wyposażoną w 64-rzędowy tomograf. 

Gra o twarz
Inwestycje
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Nawiasem mówiąc, Zakład Radiologii to odrębna medyczna ko-
mórka świadcząca usługi nie tylko chirurgii szczękowo-twarzowej 
ale też wszystkim oddziałom szpitala. W przygotowaniu także 
własny Zakład Patomorfologii. Natomiast dalsze przedsięwzięcia 
renowacyjne Oddziału to odnowa wszystkich sal chorych, wę-
złów sanitarnych, pomieszczeń administracyjnych i socjalnych, 

sprzęt AGD w kuchni, nowoczesny system alarmowy, telewizja 
satelitarna – słowem skok w XXI wiek. 
 W latach 2002-2014 Oddział leczył ambulatoryjnie 99 629 
chorych, ponad 18 tys. hospitalizował, wykonując 15 700 zabie-
gów operacyjnych. Rocznie ok. 1800. Teraz, zwłaszcza po zniesie-
niu limitów przyjęć, osób objętych opieką będzie zapewne więcej. 
Łączny koszt inwestycji przekroczył 3,3 mln zł. 
 Profesor Jan Zapała poprzedził swój wykład wspomnieniem 
poniekąd historycznym, nawiązując do lat 50. XX w., kiedy to 
(1 XII 1955) prof. Stanisław Bartkowski zakładał jedną z pierw-
szych klinik chirurgii szczękowo-twarzowej w Polsce. Podczas 
kadencji rektorskiej prof. Tadeusza Popieli znalazła ona swoją sie-
dzibę w Szpitalu im. G. Narutowicza (1971-2002), a wykładała 
w niej m.in. (obecna na Konferencji) prof. Jadwiga Stypułkowska. 
Wreszcie w 2002 roku Klinika trafiła do Szpitala im. Rydygiera 
i „po 13 latach chudych”, jak to określił jej szef, doczekała się 
nowego oblicza. 
 Gratulujemy, rezygnując ze zdjęć schorzeń nowotworowych 
obficie przedstawionych uczestnikom uroczystości przez profesora 
Zapałę, kierując się głównie troską o dobre samopoczucie naszych 
Czytelników, którego nie chcielibyśmy nadwerężać. Co też natura 
potrafi zrobić z naszym najcenniejszym fragmentem ciała, może 
lepiej nie wiedzieć.

Tekst i zdjęcia: Stefan Ciepły 

sali zabiegowej, sali izolacyjnej z osobnym węzłem sanitarnym 
i śluzą, wreszcie zakup nowego mikroskopu operacyjnego, pompy 
do podciśnieniowej terapii ran, kompletu nowych łóżek, szafek 
przyłóżkowych, mebli, odnowienie zakładu patomorfologii, nowy 

W dniach 8-10 maja 2015 roku odbyła się Konferencja Nauko-
wo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów „Stomatologia na co dzień. 
Lekarze praktycy – lekarzom praktykom”. Organizatorami byli: 
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, 
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia i Polskie 
Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych. Opiekę nauko-
wą sprawowali dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk i dr n. med. Witold 
Jurczyński.

Po raz pierwszy w historii naszych spotkań konferencja odbyła 
się w Hotelu Mercure w Racławicach, położonym blisko Krakowa, 
z licznymi atrakcjami turystycznymi, ale będącym oazą ciszy i spokoju 
wśród wyjątkowo malowniczych wiosną pól i lasów.

W pierwszym dniu, w sesji popołudniowej, wykładowcami 
byli: lek. stom. Tomasz Fałkowski oraz lek. stom. Anna Koncewicz. 
Pan doktor w swojej prezentacji przedstawił bardzo ciekawe techniki 
korekt kształtu zębów materiałami kompozytowymi, tytułując swój 
wykład znamiennie: „Duże zmiany małym kosztem”. Efekt, jaki uzy-
skuje się np. licówkami, w tym przypadku osiągany jest kompozytem 
G-aenial. Prezentacja poparta została wieloma zdjęciami.

Następny wykład wygłosiła pani doktor Anna Koncewicz, pro-
wadząca od 20 lat swoją prywatną specjalistyczną praktykę orto-

dontyczną. Prezentacja była niezwykle interesująca, przypomniała 
lekarzom dentystom innych specjalności o tym, kiedy bezwzględnie 
konieczne jest skierowanie pacjenta do gabinetu ortodontycznego 
(np. zgryz krzyżowy, ektopowe wyrzynanie zęba stałego, brak rucho-
mości kła mlecznego w wieku 10-11 lat itd.)

W drugim dniu sesji wykładowcami byli kolejno: lek. stom. 
Wojciech Kożuch z prezentacją pt. „Resorpcje zębów – etiologia, 
diagnostyka i leczenie”, Aneta Zwolska-Kmiecik (Oral-B), która przed-
stawiła „Stabilizowany związek cyny i fluoru w chemicznej kontroli 
płytki nazębnej. Bezpieczeństwo i skuteczność technologii oscylacyj-
no-rotacyjno-pulsacyjnej”. Następnie mgr Edmund Mrozowski omó-
wił temat „Biznes buduje, biznes rujnuje, czyli dylematy obywatela 
stomatologa”, lek. med. Teresa Wysocka przedstawiła „Znieczulenia 
w stomatologii i ich powikłania”, a dr n. med. Ewa Żabińska „Aktual-
ne trendy medycyny estetycznej”.

Szczególną uwagę uczestników konferencji przyciągnął jedyny 
pozamedyczny wykład mgr. E. Mrozowskiego, wygłoszony z dużym 
poczuciem humoru, w duchu zmiany, o tym, co robimy i dokąd 
zmierzamy. Było w nim sporo o sukcesach i porażkach, o kosztach 
i zyskach, a także o wierze, nadziei i miłości.

Zgodnie z tradycją każdy dzień kończyły spotkania przy wyśmie-
nitych potrawach! Jak zawsze przy tej okazji odbywały się „długie, 
nocne Polaków rozmowy”, okraszone „łagodzącą obyczaje” muzyką 
i świetną zabawą, dającą nam energię do dalszej, wcale nie najła-
twiejszej pracy.

 Do zobaczenia za rok!
Lucyna Peszko

Konferencja Lekarzy Stomatologów 

Racławice 2015
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25 lat minęło...
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 Wręczeniem dyplomów lekarzom, którzy w sesji jesiennej 
2014 najlepiej zdali swoje egzaminy specjalizacyjne, rozpoczęły 
się 22 kwietnia br. kolejne obrady Okręgowej Rady Lekarskiej. 
Nagrody otrzymało 18 nowych specjalistów. Ich listę publikujemy 
poniżej. 
 Agata Gacek – anestezjologia i intensywna terapia 
 Agnieszka Byś – medycyna pracy 
 Dariusz Skaba – anestezjologia i intensywna terapia 
 Joanna Sowizdraniuk – medycyna pracy 
 Justyna Grzyborowska – anestezjologia i intensywna terapia 
 Konrad Muzykiewicz – położnictwo i ginekologia 
 Krzysztof Wojciechowski – anestezjologia i intensywna terapia 
 Magdalena Malinowska-Knurek – anestezjologia i intensywna terapia 
 Magdalena Mazur – anestezjologia i intensywna terapia 
 Magdalena Węglowska-Jędryka – anestezjologia i intensywna terapia 
 Małgorzata Kołcz – choroby wewnętrzne 
 Maria Stanisz-Swolkień – medycyna rodzinna
 Natalia Lepiarczyk – stomatologia zachowawcza z endodoncją 
 Patryk Hartwich – otorynolaryngologia 
 Paulina Jurek – choroby wewnętrzne 

 Rafał Nieckarz – otorynolaryngologia 
 Tomasz Rakowski – kardiologia 
 Zofia Pacek – pediatria 
 ORL postanowiła uhonorować także gratulacyjnymi pismami 
lekarzy, których podopieczni osiągnęli wyróżniające się wyniki. 
To kierownik specjalizacji w dużej mierze odpowiada za nabyte 
umiejętności i przekazuje młodym lekarzom wiedzę, której nie 
znajdzie się w podręcznikach – mówił prof. Andrzej Matyja, 
kierując słowa uznania do przybyłej na posiedzenie ORL 
dr Marty Zapały, której aż dwójka uczniów znalazła się w gronie 
najlepszych. 
 Po tej miłej uroczystości członkowie ORL zajęli się codzien-
nymi problemami. Przewodniczący Komisji i Zespołów ORL 
przedstawili projekty wydatków zatwierdzonych w preliminarzach 
podczas ostatniego Zjazdu. Prezes ORL domagał się jednak od 
każdego doprecyzowania planów: 
 – Nie można ogólnie napisać „na działalność komisji”. To są 
pieniądze, z których rozliczamy się co do grosza. Nie wszystko da 
się przewidzieć, ale wydatki trzeba planować najbardziej dokład-
nie, jak to możliwe – upominał szefów komisji prof. Matyja. 

Nagrody dla najlepszych 
i upomnienie dla niesolidnych

Z obrad ORL
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 Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie zbiera się co roku 
na wiosennym posiedzeniu w gościnnym Hotelu „Pod Dębami” 
w Osieczanach koło Myślenic. Tym razem zebranie odbyło się 
w dniach 18–19 kwietnia 2015 roku, a uczestniczyły w nim 64 
osoby. Poprowadził je kol. Robert Stępień, przewodniczący Ko-
misji Stomatologicznej ORL w Krakowie. 
 W zaproponowanym porządku obrad znalazły się kwestie bu-
dzące gorące dyskusje w środowisku: elektroniczna dokumentacja 
medyczna, uzyskiwanie zgody na leczenie od pacjentów, reklama 
w zawodzie lekarza, kształt relacji z posiedzeń Społecznej Rady 
MOW NFZ i Komisji Stomatologicznej NRL, projekt Ustawy 
o Zdrowiu Publicznym – i wiele innych.
 Jak podkreślił w swoim wystąpieniu mec. Tomasz Pęcherz, 
dokumentacja medyczna jest jedynym alibi lekarza w sporach 
z pacjentem. Braki w tej dokumentacji są interpretowane na 
niekorzyść lekarza. Bardzo ważne jest staranne, dokładne, chro-

nologiczne prowadzenie dokumentacji, obejmujące nie tylko opis 
zabiegów i procedur, ale także wszystkich poleceń: skierowań 
i opisów RTG, wystawionych recept, zaleceń śród- i pozabiego-
wych, jak również odnotowanie nieobecności pacjenta na umó-
wionej wcześniej wizycie w trakcie prowadzonego leczenia.
 W każdym wypadku niezbędna jest prawidłowo udzielona 
zgoda pacjenta na leczenie, która musi poprzedzić przystępna in-
formacja lekarza o przebiegu leczenia i możliwych powikłaniach. 
Trwa nadal dyskusja, w jakiej formie powinna być ta zgoda wy-
rażona. Czy wystarczy zgoda ustna, lub domniemana, wynikająca 
z zachowania pacjenta? Czy powinna być ona jednak wyrażona 
w formie pisemnej, tak jak przy zabiegach operacyjnych i świad-
czeniach niosących duże ryzyko? Należy także pamiętać, że prawo 
do wyrażenia zgody jest dobrem osobistym pacjent. Wadliwa 
zgoda lub jej brak może w związku z tym rodzić po stronie pa-
cjenta również roszczenia odszkodowawcze za naruszenie dóbr 
osobistych. Zgoda wadliwa jest w zasadzie równoznaczna z jej 
brakiem i może pociągać za sobą długotrwałe konsekwencje, 
a co istotniejsze skutkuje odpowiedzialnością lekarza za każde po-
wikłanie i niepowodzenie w leczeniu… za które lekarz zazwyczaj 
nie odpowiada. 
 Leczenie małoletnich pacjentów również każdorazowo wy-
maga zgody – do 16. roku życia wymagana jest zgoda opiekuna 
prawnego, najczęściej rodzica. Po przekroczeniu 16 lat dodatkowo 

 Jednocześnie słowa krytyki padły pod adresem tych członków 
Rady, którzy nie potrafią zaplanować własnego czasu i często, 
bez usprawiedliwienia, opuszczają nawet organizowane raz na 
6 tygodni obrady ORL. Wszak aktywność w samorządzie jest 
dobrowolna, a kandydowanie do Rady wymagało zgody każdego 
z wybranych lekarzy. Może niektórzy powinni zrezygnować 
z członkostwa w Radzie, bo takie zachowanie nie jest w porządku 
wobec innych, sumiennych kolegów i całego środowiska – sugero-
wał prezes z poparciem pozostałych członków ORL.
 Podczas obrad poinformowano o ostatnich działaniach 
Konwentu Prezesów ORL i Naczelnej Rady Lekarskiej. Doktor 
Mariusz Janikowski mówił m.in. o trudnym do zaakceptowania 
pomyśle „centrali”, aby powołać zespół ds. wizerunku medialnego 
samorządu lekarskiego i utworzyć specjalny „fundusz wizerunko-
wy”. Zdaniem członków krakowskiej ORL, w zupełności wystar-
czają obecne działania na rzecz wizerunku samorządu i ponoszone 
już wydatki, kierowane m.in. na konto firmy PR wspierającej 
NRL. Takie stanowisko ORL zostanie też oficjalnie przekazane 
organom naczelnym. 
 Członkowie Rady dyskutowali również o narastającym pro-
blemie przepracowania lekarzy. Z jednej strony pojawiają się 

głosy, by podjąć działania prawne w celu ograniczenia czasu pracy 
do rozsądnego wymiaru, z drugiej – o nieingerowanie w osobiste 
priorytety lekarzy (praca czy odpoczynek). Wiadomo, że z reguły 
nie chodzi o skrajny pracoholizm, lecz o pieniądze. Wszystko ma 
jednak swoje granice.
 – Chyba niektórym lekarzom brakuje świadomości, że to 
po prostu niebezpieczne. Nie tylko dla pacjentów, ale i dla nich 
samych, a warto wiedzieć, że w razie nieszczęścia firma ubezpie-
czeniowa nie wypłaci ubezpieczenia, jeśli wypadek zdarzy się po 
12. godzinie pracy lekarza – podkreślał A. Matyja. 
 Podczas posiedzenia omawiano również przystąpienie do 
budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów 
lekarzy i lekarzy dentystów oraz Centralnego Rejestru Lekarzy, 
a także przedstawiono sprawozdanie finansowe z organizacji 
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie (28 580 zł) 
i obchodów Jubileuszu 25-lecia odrodzenia OIL (koszty zostały 
w całości pokryte przez sponsorów). Relację z obu wydarzeń za-
mieszczamy na stronach poprzedzających ten tekst.

(JGH)

Sprawozdanie 
z wiosennego posiedzenia 
Komisji Stomatologicznej ORL 
w Osieczanach

Komisja ORL
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nastoletni pacjent sam musi wyrazić zgodę lub sprzeciwić się czyn-
ności, na którą zgodę wyraził rodzic. 
 Bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że to na lekarzu zawsze 
spoczywa ciężar udowodnienia, że pacjent wyraził zgodę na lecze-
nie oraz że zgoda ta jest w pełni świadoma. Na całym świecie, nie 
tylko w Polsce, pacjenci wykazują coraz większą roszczeniowość 
wobec lekarzy. Wszędzie powstają wyspecjalizowane w prawie 
medycznym kancelarie adwokackie prowadzące postępowania 
odszkodowawcze.
 Należy pamiętać, że informacje zawarte w dokumentacji 
medycznej są prawem i „własnością” pacjenta. Nie można mu od-
mówić dostępu do danych w niej zawartych. Dokumentacja me-
dyczna zawiera informacje kwalifikowane jednocześnie jako dane 
osobowe. Są to dane dotyczące stanu zdrowia i przez to wrażliwe, 
podlegające szczególnej ochronie. Udostępnianie tych informacji 
jest ściśle regulowane aktami prawnymi. Pacjent, jako dysponent 
tych informacji, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, musi 
wyrazić zgodę na ich udostępnienie. Dlatego firmy ubezpiecze-
niowe, coraz częściej domagające się informacji o stanie zdrowia 
ubezpieczonego, mają prawo tylko do informacji o stanie zdrowia 
po wystawieniu wniosku przez lekarza orzecznika, natomiast 
dostęp do dokumentacji mogą uzyskać wyłącznie na podstawie 
odrębnej zgody pacjenta. 
 Kol. Anna Kot, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawo-
dowej, poruszyła wiele ważnych zagadnień dla naszego środowiska. 
Problemem jest nieuczciwe reklamowanie swoich usług przez wielu 
lekarzy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz nie może 
reklamować swojej działalności. Ma prawo zawiadamiać o swojej 
działalności leczniczej w formie informacji o tytułach naukowych, 
uzyskanych specjalizacjach i kwalifikacjach, o miejscu i czasie 
ordynacji oraz podać numer telefonu kontaktowego. I koniec. 
 Brak koleżeńskich relacji w środowisku, podważanie zaufania 
pacjentów, brak umiejętności komunikacji z drugim człowiekiem 
bywa przyczyną tak częstych skarg zgłaszanych do biura OROZ. 
W czasopismach branżowych jest mnóstwo entuzjastycznych 
artykułów dotyczących sukcesów naszych kolegów. Brak jest 
natomiast doniesień o niepowodzeniach, powikłaniach, zdarze-
niach niepożądanych. Tego typu publikacje pomogłyby wielu 
z nas uniknąć niepomyślnego zakończenia postępowania terapeu-
tycznego, uniknąć problemów prawnych, procesów odszkodo-
wawczych, zachwiać poczuciem własnej nieomylności, a także za-
chować dystans do siebie i swoich umiejętności. Przecież wszyscy 
wiemy, że tylko ten nie popełnia błędów, kto nic nie robi.
 Kol. Katarzyna Siembab przedstawiła projekt Ustawy o zdro-
wiu publicznym, która zakłada utworzenie Narodowego Programu 
Zdrowia na 5 najbliższych lat. Ma on wyznaczyć główne kierunki 
działań profilaktycznych i zdrowotnych dążących do poprawy 
jakości życia Polaków. W tym planie może znaleźć się również 
sprawa profilaktyki stomatologicznej obok tak ważnych spraw 
jak przeciwdziałanie alkoholizmowi czy badania profilaktyczne 

nt. chorób nowotworowych. Jednym z narzędzi do opracowania 
Narodowego Programu Zdrowia są aktualnie tworzone tzw. mapy 
potrzeb zdrowotnych składane przez wójtów, burmistrzów, staro-
stów w Urzędach Wojewódzkich. Stąd tak ważne jest zwrócenie 
uwagi na występowanie próchnicy i chorób jamy ustnej jako 
problemu społecznego. Muszą one być uwzględnione, a nie pomi-
nięte.
 Przekaz kol. Andrzeja Stopy z posiedzeń Społecznej Rady 
MOW NFZ uświadomił nam, że leczenie stomatologiczne 
w polityce NFZ jest marginalizowane. Wiele wniosków zgłasza-
nych przez lekarzy dentystów do Oddziału i Centrali NFZ jest 
bagatelizowanych. Wszystkie decyzje NFZ powinny być zatwier-
dzane przez Radę NFZ po dyskusji, tymczasem są akceptowane 
bezkrytycznie. Jak długo ten system w leczeniu stomatologicznym 
będzie miał rację bytu, pozostaje pytaniem otwartym.
 Krótkie sprawozdanie z posiedzenia Komisji Stomatologicznej 
NRL w Warszawie, które odbyło się również 18 kwietnia 2015 
roku przedstawił kol. Dariusz Kościelniak. Zrelacjonował on spo-
tkanie prezesa NFZ z przedstawicielami Komisji Stomatologicz-
nej NRL z dnia 17 kwietnia 2015 r. i przekazał obietnicę wzrostu 
budżetu na leczenie stomatologiczne w 2016 r.
 Z kolei dr Robert Stępień przypomniał o przejęciu od Izb 
Lekarskich rejestru podmiotów kształcących lekarzy i lekarzy 
dentystów przez Ministerstwo Zdrowia oraz o kolejnym terminie 
dopełnienia obowiązku ustawicznego kształcenia do listopada 
2016 roku. Przypomniał, że każda jednostka prowadząca działal-
ność leczniczą, wytwarzająca przy okazji odpady medyczne musi 
posiadać kartę utylizacji i odbioru odpadów, które zobowiązana 
jest udostępnić jednostkom kontrolującym.
 Rozmowy w kuluarach wiosennego posiedzenia KS trwały do 
późnych godzin wieczornych. Dotyczyły nie tylko spraw zawodo-
wych, problemów rozwiązywanych codziennie przez wszystkich 
lekarzy. Związane były z naszymi planami na przyszłość, nadzie-
jami i obawami, których mamy coraz więcej. Wieczór zakończył 
się kolacją koleżeńską, która dostarczyła nam trochę radości 
i rozjaśniła na chwilę teraźniejszość.

Anna Urbańczyk
Katarzyna Siembab
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
 Jak co roku, zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Naukowo-Szkoleniową Konferencję Lekarzy Stomatologów, 
Rytro – Jesień 2015, która odbędzie się w dniach 23-25 października tradycyjnie w hotelu Perła Południa.
 W tym roku część naukowa konferencji będzie podzielona. Część pierwsza skoncentruje się na problematyce bólu. 
W ubiegłym roku Ministerstwo Zdrowia zainicjowało kampanię na rzecz popularyzacji wiedzy na temat zasad skutecznej 
terapii bólu wśród lekarzy różnych specjalności. Problem dolegliwości bólowych, trudnych do rozpoznania i zdiagnozo-
wania dotyczy także rejonu głowy i szyi. Tematyka naszego spotkania przybliży zagadnienia diagnostyki zaburzeń czynno-
ściowych narządu żucia oraz zasad leczenia bólowej postaci tych zaburzeń, a także dolegliwości bólowych, które dotykają 
nawet bardzo młodych lekarzy stomatologów, a umiejscawiają się w obrębie kręgosłupa. Poznamy odpowiedzi na pytanie, 
jakie leki przeciwbólowe możemy stosować, a także jak postępować profilaktycznie, patrząc na te problemy interdyscypli-
narnie.
 Druga część konferencji przebiegać będzie pod hasłem: „Medice, cura te ipsum”. W tej części dowiemy się, jak walczyć 
z nadwagą i otyłością oraz jaki rodzaj diety stosować, jak walczyć z problemem wypalenia zawodowego oraz czy picie wina 
może mieć wpływ na stan jamy ustnej.
 W części samorządowej skupimy się na sprawach bieżących, które nurtują środowisko. Ważnym wydarzeniem stanie 
się, jak co roku, wręczenie odznaczenia imienia Andrzeja Fortuny. Otrzyma je osoba, która w sposób szczególny przysłu-
żyła się środowisku stomatologicznemu. 

Opiekun naukowy Konferencji
Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

Organizatorzy:
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie 
Komisja Stomatologiczna ORL
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców 
Ochrony Zdrowia 

Patronat:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Matyja 
– Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
oraz
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów 
Kas Chorych 

Opiekunowie Naukowi Konferencji:
dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
dr n. med. Witold Jurczyński

XLII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Lekarzy Stomatologów

Rytro Jesień 2015
23-25 października

Program konferencji:
23 października – piątek 
14.00 – 16.00 • Przyjazd uczestników, zakwaterowanie

I Sesja – Naukowa • 16.00 – 19.00
20.00 – 23.00 • Uroczysta kolacja
Oficjalne wręczenie corocznej nagrody im. A. J. Fortuny
Wieczór z piosenką 

24 października – sobota 
II Sesja – Naukowa • 10.00 – 13.00 

III Sesja – Samorządowa 15.00 – 19.00
20.00 – 24.00 • Spotkanie w Chacie u Stacha – biesiada

25 października – niedziela 
10.00 – 11.00 • Zakończenie obrad – wyjazd uczestników
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 Po raz 23. w Krakowie, ale po raz pierwszy w miejscu odpo-
wiednim dla takiego wydarzenia, czyli w nowym Centrum Tar-
gowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej opodal 
Łęgu, odbyły się w dniach 19–21 marca 2015 roku Międzynaro-
dowe Targi Stomatologiczne KrakDent. To jedno z najważniej-
szych spotkań branży stomatologicznej w naszej części Europy. 
 W tym roku – dzięki przeniesieniu imprezy do nowego obiek-
tu – zainteresowanie uczestników przerosło oczekiwania. Ofertę 
zaprezentowało 336 wystawców z 20 krajów. Według oficjalnych 
statystyk organizatorów, KrakDent odwiedziło 13 762 lekarzy 
dentystów, którzy mogli nie tylko podziwiać najnowocześniejszy 
sprzęt, materiały i technologie stomatologiczne oferowane na 

stoiskach, porozmawiać z ich producentami i dostawcami, ale też 
uczestniczyć w interesujących sesjach naukowych, praktycznych 
kursach i branżowych spotkaniach. 
 Tradycyjnie gośćmi targów byli m.in. zaprzyjaźnieni z nami 
stomatolodzy ze Słowacji i Czech, z prezesami tamtejszych izb sto-
matologicznej i lekarsko-dentystycznej na czele. Według szacun-
ków Słowackiej Izby Lekarzy Dentystów, na KrakDent przyjeżdża 
ok. 30 procent stomatologów pracujących w tym kraju.
 – Ta impreza zawsze jest interesująca, bo w jednym miejscu 
i w ogromnej ilości mamy zarówno technologiczne, jak i naukowe 
nowinki. Poza targami musiałybyśmy poświęcić na poznanie tak 
szerokiej oferty wiele wieczorów. Tu mamy wszystko pod ręką. 
A w tym roku jeszcze więcej, bo te nowe hale są imponujące. 
Można swobodnie podejść do większości stoisk i wreszcie widać, 
co proponują – mówiły nam podczas zwiedzania targów stomato-
lożki z Tarnowa. 
 Generalnie zadowoleni byli również wystawcy, choć niektórzy 
dostrzegają pewne problemy. 
 – Warunki są tu bez porównania lepsze niż w starej lokalizacji, 
ale KrakDent się rozrasta i miejsca znów jest za mało w stosunku 
do potrzeb, przynajmniej naszych. Nasza firma chciała zarezerwo-
wać większe stoisko, ale okazało się to niemożliwe – usłyszeliśmy 
od Marka Krawczyka, prezesa firmy MARKU z Częstochowy, 
działającej wszechstronnie w branży od 1991 roku i od wielu lat 
uczestniczącej w krakowskich targach stomatologicznych. 
 Zdaniem wystawcy, dziś znaczenie tego typu targów wydaje 
się mniejsze niż jeszcze kilka lat temu, bo wszystkie produkty są 

Rekordowe zainteresowanie targami 

KrakDent 2015 
Nowa siedziba – nowe możliwości

Targi
24



24 25

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15

Medale KrakDent 2015
 Tradycyjnie wyróżniono najlepsze produkty i usługi prezentowane 
na targach. Medal Najwyższej Jakości Targów KrakDent jest nagrodą 
przyznawaną w drodze konkursu w czterech kategoriach. Oto tegoroczni 
laureaci:
1. Sprzęt, aparatura oraz instrumentarium do techniki dentystycznej 
 – producent: Roko Arkadiusz Rokosa
 – produkt: Pinarka Pinax Pro
2. Materiały stomatologiczne i kliniczne
 – producent: Chema – Elektromet Spółdzielnia Pracy
 – produkt: Endoxal – Preparat do płukania kanałów korzeniowych
3. Materiały pomocnicze, profilaktyka 
 – producent: OrtoLab sp. z o.o.
 – produkt: IPA Indywidualnie Projektowane Aparaty Ortodontyczne
4. Wydawnictwa, edukacja, oprogramowanie dla stomatologii
 – producent: MediaFlor Agnieszka Florczak-Skwierczyńska
 – produkt: Motywatorki zdrowego uśmiechu
 – producent: Oboda Consulting & Training Group
 – produkt: Cykl szkoleń MEMS dla lekarzy dentystów
 – producent: PolKard sp. z o.o.
 – produkt: Kompendium – remanium
 Jury oceniło także wygląd stoisk, uznając za najładniejszą ekspozycję 
firmy Kol-Dental. Na drugim miejscu uplasowała się firma Colga-
te-Palmolive (Poland), na trzecim – KaVo Polska. 
 Dyplom Patrona Prasowego otrzymała firma Hol-Dental Depot 
Urszula Chudak.

w Internecie, ale nadal ważne są bezpośrednie spotkania, bliższe 
kontakty zarówno z klientami, jak i z konkurencją. 
 – To ciekawe, jakie będą efekty tegorocznego KrakDent-u. 
Mamy nadzieję, że fakt, iż targi odwiedza więcej osób, będzie 
mieć przełożenie na interesy firmy – mówił Marek Krawczyk. 
 Według ankiety przeprowadzonej przez organizatorów pod-
czas tegorocznego KrakDent-u, 60 procent lekarzy przyjeżdża na 
targi na zakupy, 44 procent – by poznać nowości, ale prawie tyle 
samo – by zdobyć wiedzę. 
 W części naukowej targów odbyło się 25 spotkań z polskimi i 
światowymi ekspertami – wykłady, kursy, warsztaty, w tym m.in. 
XXV Międzynarodowa Konferencja Stomatologiczna Dental 
Spaghetti, której głównym tematem była nowoczesna stomato-
logia estetyczna. Odbyły się też sesje chirurgiczne, periodonto-
logiczne, poświęcone okluzji, warsztaty praktyczne nie tylko dla 
lekarzy, ale też dla techników dentystycznych. Pomyślano również 
o innych zagadnieniach związanych z prowadzeniem praktyki den-
tystycznej – działał bezpłatny punkt konsultacyjny doradzający 
w problemach związanych z ochroną danych osobowych pacjentów, 
a jeden z kursów poświęcono rodzinnemu prowadzeniu praktyki.
 Możliwości, jakie daje Kraków EXPO, pozwoliły na zor-
ganizowanie także sesji satelitarnej z ekspertem przebywającym 
w Kanadzie, prof. Bockiem Rondeau. 
 Szczególnym punktem programu targów była licytacja certyfi-
kowanego printu Andy’ego Warhola, przedstawiającego patronkę 
dentystów Świętą Apolonię. Sprzedano go za 26 tysięcy euro. 

Tekst i zdjęcia: Jolanta Grzelak-Hodor 

25

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15



26 27

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15

 Od lat hołduję metodzie prowadzenia dyskusji „od ogó-
łu do szczegółu”. Myślę, że to praktyczny schemat między 
innymi do rozprawiania się ze wszelkimi mitami. Mity 
trzeba weryfikować, gdyż czasem są powodem głębokiego 
nieporozumienia, które krępuje i ogranicza. Warto w tym 
sensie zająć się chyba zjawiskiem budzącym w naszej branży 
najwięcej kontrowersji i emocji, czyli istnieniem segmentu 
rynku opartego na ubezpieczeniu zdrowotnym – najpierw 
w Kasach Chorych, a teraz w NFZ. 

 Konotacje, jakie ta część naszego rynku budziła, zmieniały się 
w czasie dość mocno. Z początku dominowała postawa lekarzy będących 
poza systemem z wyraźnym zaznaczeniem dystansu i jasną deklaracją, że 
„za żadną cenę w to nie wejdą”, że „to najlepszy sposób na wystraszenie 
pacjentów prywatnych” itp. Nieco później okazało się, że chętnych do 
podpisania kontraktów nie ubywa. Dane, jakie otrzymał w 2005 roku 
z centrali NFZ dr Andrzej Fortuna wskazywały, że w system stomato-
logii NFZ zaangażowanych było (zapewne w różnej formie i różnym 
wymiarze czasowym) 15 tys. lekarzy dentystów – jak by nie było – coś 
około połowy naszego „stanu osobowego”. Ostatnio Fundusz skupia 
się na przedstawianiu tylko danych o liczbie zawartych umów. W roku 
2009 to było ok. 9 tys. umów, co zostało błędnie zinterpretowane przez 
Naczelną Izbę Lekarską w sprawozdaniu na Krajowy Zjazd Lekarzy 
(i chyba za tą publikacją ciągnie się dalej ten błąd ) jako zaangażowanie 
zaledwie 9 tys. lekarzy dentystów w umowy z NFZ (co miało dowodzić, 
że w dyskusjach nadmiernie eksponuje się tematykę funduszową). 
Dwa lata później umów było już o tysiąc mniej, z czego poprawny 
wniosek jest taki, że następuje sukcesywne przesunięcie udziału w tym 
segmencie rynku w kierunku placówek większych (zatrudniających 
większą liczbę lekarzy).
 Od początku ciągnie się jednak dyskusja :
 1/ czy jest sens w ogóle istnienia tego segmentu?
 2/ czy lecznictwo ubezpieczeniowe, bez wolnego dostępu każdej 
praktyki do niego, nie narusza zasad uczciwej konkurencji?
 Rozprawiając się z pierwszym zagadnieniem, trzeba stwierdzić, że 
taki sens zapewne jest i to z obopólną korzyścią tak pacjentów jak śro-
dowiska. O konieczności zadbania o zdrowie całej populacji w dobrze 
pojętym własnym interesie naszej branży piszę dalej.
 Co do drugiej wątpliwości: jest w tym sporo racji. Tak zwany „kon-
kurs” potrafi się niekiedy zmienić w zaprzeczenie zasadom czystej rywa-
lizacji. A kontrakty stają się często miejscem wejścia w branżę biznesu 
zakładanego przez osoby nie będące lekarzami. 

 Tylko pomyślmy – czy nie prościej upomnieć się o ład na rynku? 
Kiedy NRL wytknęła ostatnio Ministerstwu, że limity przyjęć na studia 
ustalane są niezgodnie z zapisaną w ustawie delegacją, Ministerstwo 
uwagi zignorowało i odwołało konferencję uzgodnieniową. Czy nie 
trzeba wobec tego iść z tym dalej? Co z tego, że to czasem wołanie na 
puszczy? Jest też projekt oficjalnie złożony przez Komisję Stomatologicz-
ną NRL o podjęcie przez Radę Naczelną stanowiska wzywającego do 
wprowadzenia zasady, iż kierownikiem podmiotu leczniczego może być 
tylko lekarz/lek. dentysta. Dlaczego ten projekt spadł już cztery razy 
z obrad NRL? (ostatnio decyzją przewodniczącej KS NRL ). A więk-
szość lekarska w NRL oficjalnie do protokołu zgłasza, że nie rozumie 
w czym problem. 
 Dopłaty – w tych warunkach to istotnie praktyka, która narusza za-
sady czystej konkurencji. Możliwość zdobycia najbardziej powszechnego 
świadczenia stomatologicznego (wypełnienie materiałem światłoutwar-
dzalnym) za 50 zł kontra to samo za 100 czy 120 zł – to mówi samo 
za siebie. Dopłaty są w chwili obecnej nielegalne. Rzecz w tym, abyśmy 
się tego trzymali. Nagminnego łamania tego zakazu zwykle nie udaje się 
ukryć (pacjenci krążą i relacjonują). Sprawę można próbować wyjaśnić 
choćby w ramach samorządu lub lokalnej „wspólnoty stomatologicznej”.
 Pojawia się też propozycja ograniczenia katalogu jedynie do pierw-
szej pomocy w przypadku dorosłych i pozostawienia dotychczasowego 
katalogu jedynie dla dzieci i młodzieży (ewentualnie kobiet ciężarnych). 
Propozycję tę – wiem to z doświadczenia – lansują też bardzo mocno 
przedstawiciele innych rodzajów świadczeń (zapewne w nadziei, że od-
będzie się to z okrojeniem budżetu stomatologicznego i coś tam z tego 
zawsze skapnie). Głosy te słychać również wewnątrz naszej grupy zawo-
dowej, więc choćby z szacunku warto zastanowić się nad racjonalnością 
tej propozycji.
 Gdyby przyjąć moment wejścia w dorosłość za cezurę przejęcia 
całkowitego finansowania troski o swe uzębienie, to warto przypomnieć 
sobie swój okres studencki, spojrzeć na obecnych młodych – często 
z niestabilnym zatrudnieniem, a już (co zresztą jest życzeniem demogra-
fów) obarczonych obowiązkami rodzicielskimi. Stres, zabieganie, brak 
forsy, a próchnica nie śpi...
 Więc redukowanie uprawnień należałoby bardzo starannie rozwa-
żyć. Nie wiem, czy nie lepszym wyjściem jest postawienie wymogu ak-
tywnej troski własnej pacjenta o swe uzębienie jako warunku ważności 
ubezpieczenia stomatologicznego.
 No i pojawiają się wątki dyskusji mówiące o niskiej wartości kli-
nicznej pracy zdefiniowanej marnym wynagrodzeniem i niemożnością 
zapewnienia współcześnie dostępnej gamy materiałów. Zapewne praw-
dziwy argument o marnych stawkach świadczy na rzecz tego wątku, ale 
czy w całości możemy utożsamić marne stawki z wątpliwą wartością 
tych świadczeń? Skupmy się na możliwościach, jakie daje katalog, 
bo zarzut niestaranności w leczeniu wywołanej marną stawką jest sam 
w sobie nieco „nieelegancki”.
 Myślę, że nad rozważaniami o klinicznej wartości lecznictwa sto-
matologicznego finansowanego przez NFZ kładzie się cieniem pomi-
janie pytania o zadanie, jakie stawiane jest przed tą częścią działalności 
stomatologicznej. A właśnie pytanie o przydatność ma podstawowe 
znaczenie. 

Felieton

Z poznańskiej perspektywy

NFZ a sprawa polska
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 Taki powiedzmy fiat seicento kiepsko nadaje się na podwiezienie 
do ślubu pary młodej. Ale już jako tani samochód na dojazdy do pracy 
sprawdza się znacznie lepiej niż preferowany w pierwszym przypadku 
duży mercedes. Nie inaczej jest ze „stomatologią na NFZ”. Zadaniem 
stawianym przed tą „działką” nie jest bezpośrednie współuczestniczenie 
w rozwoju najbardziej ambitnych technik odtwórczych. Bazując na 
pracy z Funduszem raczej nie rozwiniemy ani ambitnej protetyki, ani 
implantologii. Zastanówmy się jednak: rozwojowi naprawdę zaawanso-
wanych procedur protetycznych służy na ogół dobra jakość uzębienia, 
a nie odwrotnie. Mając przed sobą pacjenta z mnogimi brakami (często 
z następową destrukcją przyzębia), stykamy się najczęściej z kimś, dla 
kogo miarą efektu nie będzie piękny profil wyłaniania korony, tylko 
wygodne i kompleksowe uzupełnienie braków. Wiemy też doskonale, że 
starczy utrata lub niepewne rokowanie jednego czy dwóch zębów, a am-
bitniejszy plan odbudowy albo jest niemożliwy albo mocno ryzykowny. 
Wiele z tych strategicznych zębów da się zachować, lecząc je nawet tym, 
co jest w katalogu. Jesteśmy póki co jednym z najbardziej bezzębnych 
społeczeństw Europy w grupie 40+.
 Spójrzmy na to pprzez pryzmat rosnącej liczebnie korporacji zawo-
dowej – aby dać coraz większej grupie lekarzy materiał do pracy – trzeba 
wspierać stan zdrowia jamy ustnej całej populacji.
 Piszę ten felieton w nadziei, że uda się kiedyś w końcu dojść do 
w miarę spójnego przekazu naszej korporacji. Brak samostanowienia 

autonomia-dent.pl

(nie mamy niezależnego samorządu) niesamowicie utrudnia poważniej-
szą dyskusję o rynku stomatologicznym i właściwej liczebności lekarzy 
dentystów. 
 Zakładam, że zaproponowany przeze mnie tok myślenia może być 
pochodną osobistych przekonań i założeń, które nie wszyscy uważać 
będą za istotne. Jednak musimy zważyć, że nasza grupa zawodowa 
rośnie liczebnie. Nikt tego nie kontroluje, coraz więcej szkół chce 
kształcić przyszłych lekarzy i lekarzy dentystów, oficjalna doktryna 
NIL błędnie oddała ten obszar w gestię MZ, krytykę ucięto zakazem 
publikacji w „Gazecie Lekarskiej”. Tylko uzgodniwszy bodaj minimum, 
że nie wykluczamy żadnej z grup wiekowych pacjentów z uprawnień do 
leczenia poprzez NFZ możemy skupić się na walce o większe nakłady 
i w związku z tym o bardziej sprawiedliwy rozdział kontraktów.
 Na rynku naszym i tak zapanuje tłok. Z Funduszem czy bez bę-
dziemy się zastanawiać, czy to jest rynek czystych reguł. Nie jestem 
w tym poglądzie osamotniony – wielu z nas to bardziej czuje niż wie. 
Jeśli odpowiednio wcześnie nie zdobędziemy się na spójną wizję tego, 
co chcemy na nim poprawić i jak z tym chcemy wyjść do rządzących, 
możemy z reformą tego rynku po prostu nie zdążyć. 

Andrzej Cisło, Poznań

Nawiążemy współpracę 
z lekarzem dentystą 

Praca w ramach NFZ od pół do całego etatu 
oraz prywatnie. Poradnia w centrum Krakowa. 

Zapraszamy. 
tel.: 507 171 350

Dynamicznie rozwijająca się 
klinika stomatologiczna 

w Kalwarii Zebrzydowskiej
nawiąże współpracę z lekarzem dentystą.

Kontakt:  
tel.: 606 934 143 

NZOZ w Częstochowie
nawiąże współpracę z lekarzem 

ortodontą. 
tel.: 602 635 590

Zatrudnię 
lekarza stomatologa

na umowę o pracę. 
Kontakt: 

instytut@vitamedical.com.pl 
Proszę o przesłanie CV 

na podany adres e-mail.

Nawiążę współpracę
z lekarzem stomatologiem 

z praktyką 
lub z ortodontą. 

tel.: 604 186 760
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 Powoli zbliża się koniec roku szkolnego tak długo oczekiwany 
przez dzieci, a dla nas okres urlopowy. Warto więc zadbać o to, 
aby podczas letniego wypoczynku mieć również pod ręką wybrane 
czasopisma stomatologiczne. Może będzie to czas, który pozwoli 
nadrobić zaległości w naszej fachowej lekturze. Gorąco zachę-
cam.
 W kwietniowym wydaniu Nowego Gabinetu Stomatolo-
gicznego przeczytamy opis większości nowości pokazanych na 
targach IDS 2015. Co dwa lata targi IDS w Kolonii przyciągają 
wszystkich producentów preparatów i sprzętu medycznego z ca-
łego świata. Prezentują oni nowości przygotowane specjalnie na 
to wydarzenie. W tym roku przedstawiono ponad 1000 nowych 
produktów. Ich przegląd przedstawiony został przez redaktora 
naczelnego „NGS”. W numerze opublikowano też kolejny zestaw 
zgód – tym razem na: leczenie protetyczne, leczenie z użyciem 
lasera oraz na leczenie małoletniego. Bardzo praktyczny wydał 
mi się także poradnik, jak kupić mikroskop. Jeszcze 10 lat temu 
lekarze myśleli o mikroskopach niczym o ekstrawagancji w wypo-
sażeniu gabinetu. Dzisiaj większość lekarzy pracuje albo w lupach, 
albo pod mikroskopem. 
 Inne tematy kwietniowego numeru „Nowego Gabinetu…” to 
artykuł o prawnych zasadach „współpracy” z trudnym pacjentem 
oraz nowe zasady przyjmowania dzieci w szkolnych gabinetach 
stomatologicznych. Od stycznia obwiązuje nowe zarządzenie 
Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów 
dotyczących leczenia stomatologicznego. Obecnie dentyści mogą 
prowadzić praktyki dentystyczne w szkołach i leczyć dzieci oraz 
młodzież do 18. roku życia. Po raz pierwszy od kilku lat powstała 
możliwość powrotu dentysty do szkoły. 
 Drugi tytuł, który tu omawiam, to czasopismo e-Dentico, 
gdzie w dziale „Mistrzowie stomatologii” dr Bartosz Cerkaski 
zamieścił kilka artykułów, m.in. „Continuum endodontyczno-ko-
ronowe – biologiczna odbudowa. Opis przypadku”. Celem pracy 
było przedstawienie protokołu wykorzystanego do minimalnie 
inwazyjnego odtworzenia integralności strukturalnej w zębie trzo-
nowym żuchwy, dotkniętym masywną utratą tkanek twardych 
i naruszeniem strefy szerokości biologicznej, z 2,5-letnią obserwa-
cją pozabiegową. Zaprezentowano etapy przygotowania endodon-
tycznego pola zabiegowego oraz technikę izolacji, umożliwiające 

przeprowadzenie ponownego leczenia mikroendodontycznego 
z ewakuacją ciała obcego. Kliniczna dokumentacja fotograficzna 
obrazuje kolejne etapy leczenia i odbudowy materiałami złożony-
mi, będące elementami składowymi funkcjonalnego kompleksu 
endodontyczno-koronowego: wyniesienie naddziąsłowe, adhezyj-
ne mocowanie wkładów korzeniowych wzmacnianych włóknem 
szklanym i odbudowę pośrednią typu onlay. 
 Inny ciekawy artykuł to „Porównanie stopnia oczyszczenia 
kanałów korzeni zębów trzema systemami narzędzi maszynowych 
– badanie in vitro”. Celem pracy była analiza czystości kanałów 
korzeni zębów opracowanych za pomocą narzędzi Revo-S, ProTa-
per Next oraz Twisted Files Adaptive. Po opracowaniu i obfitym 
przepłukaniu korzenie nacinano poprzecznie i rozłupywano na 
trzy równe części. Przekroje poprzeczne poddano analizie pod 
mikroskopem zabiegowym. Niezależnie od kształtu przekroju 
poprzecznego oraz od części korzenia zęba najlepsze rezultaty 
uzyskano, stosując narzędzia Twisted Files Adaptive. W części 
wierzchołkowej badanych kanałów najlepsze wyniki uzyskano 
narzędziami ProTaper Next. W części środkowej oraz koronowej 
najkorzystniejsze efekty osiągnięto narzędziami Twisted Files 
Adaptive. W kanałach o okrągłym przekroju poprzecznym nie 
stwierdzono pozostawionych resztek i zanieczyszczeń, niezależnie 
od zastosowanego systemu narzędzi. W zębach o owalnym i nie-
regularnym przekroju poprzecznym stwierdzono większy stopień 
czystości po opracowaniu kanału narzędziami Twisted Files Ada-
ptive. 
 Kolejny ważny artykuł, z punktu widzenia roli lekarza denty-
sty w diagnostyce chorób ogólnoustrojowych to „Zmiany na bło-
nie śluzowej jamy ustnej w przebiegu wybranych rzadkich chorób 
układowych”. Celem pracy było przedstawienie wybranych zmian 
występujących w obrębie błony śluzowej jamy ustnej, takich jak 
plamy barwnikowe i obrzęk tkanek miękkich, które mogą być 
ważnymi objawami diagnostycznymi toczących się poważnych 
zaburzeń ogólnoustrojowych. Znajomość tych wykwitów jest 
bardzo ważna, a w pewnych przypadkach wręcz konieczna w celu 
postawienia właściwej diagnozy i szybkiego wdrożenia odpowied-
niej terapii. 
 Warto również poświęcić czas, aby przeczytać artykuł „IDS 
a tradycyjny sposób cementowania adhezyjnego – przegląd 

Przegląd piśmiennictwa 
stomatologicznego 
styczeń – maj 2015

Media
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piśmiennictwa”. Pośrednie techniki adhezyjne są coraz bardziej 
popularne wśród lekarzy stomatologów. Umożliwiają one rekon-
strukcję utraconych tkanek zębów przy użyciu stałych uzupełnień 
protetycznych wykonanych zarówno z materiałów kompozy-
towych, jak i ceramicznych. Ważnym aspektem decydującym 
o trwałości klinicznej adhezyjnych stałych uzupełnień protetycz-
nych jest procedura ich cementowania. Technika cementowania 
IDS (ang. Immediate Dentin Sealing), w odróżnieniu od standar-
dowej techniki cementowania adhezyjnego, zakłada natychmia-
stowe uszczelnienie zębiny systemem wiążącym bezpośrednio po 
opracowaniu tkanek zęba pod uzupełnienie protetyczne, jeszcze 
przed pobraniem wycisku. Z badań wynika, że pośrednia warstwa 
adhezyjna przyczynia się do poprawy jakości połączenia zębi-
na–cement łączący, a wytrzymałość tak uzyskanego połączenia jest 
wyższa, niż w przypadku zastosowania standardowej procedury 
cementowania adhezyjnego uzupełnień protetycznych. 
 Wreszcie w ciekawym artykule „Rola materiału MTA 
w leczeniu endodontycznym – przegląd piśmiennictwa” można 
się dowiedzieć, że dzięki wprowadzeniu na rynek stomatologiczny 
nowych materiałów leczenie trudnych przypadków endodontycz-
nych oraz powikłań jatrogennych okazuje się skuteczne. Celem 
pracy było omówienie – na podstawie dostępnego piśmiennictwa 
– składu chemicznego oraz właściwości materiału MTA (Mineral 
Trioxide Aggregate). W pracy omówiono szerokie możliwości 
jego klinicznego zastosowania m.in. do wstecznego wypełniania 
kanału korzeniowego po zabiegu resekcji wierzchołka, zamykania 
perforacji, wypełniania kanałów z niezakończonym rozwojem 
wierzchołka korzenia, w leczeniu biologicznym zębów mlecznych 
i stałych oraz do przykrycia bezpośredniego miazgi i amputacji. 
 Ostatni artykuł z tego numeru to „Stres w pracy lekarza den-
tysty”. Autorka podaje, iż według badań OBOP 55% Polaków 
skarży się na nadmierny stres. Wśród ludzi z wyższym wykształ-
ceniem i mieszkańców większych miast odsetek ten jest jeszcze 
wyższy, bo wynosi aż 67%. Lekarze dentyści nie wypadają lepiej 
w tej statystyce. Wachlarz sygnalizowanych przyczyn stresu w ga-
binecie stomatologicznym jest bardzo szeroki i często zależny jest 
od stażu pracy. U młodych lekarzy typowe powody codziennie 
odczuwanego napięcia to: odpowiedzialność za przeprowadzony 
zabieg, połączona z niewielkim doświadczeniem, zbyt mała liczba 
pacjentów, niedostateczne umiejętności w zakresie budowania 
zaufania i wiarygodności w ich oczach, czy też nieznajomość 
bardziej zaawansowanych technik i procedur stosowanych w sto-
matologii.
 W bieżącym numerze Stomatologii Estetycznej możemy 
znaleźć bardzo interesujący artykuł „Wpływ typu preparacji 
i grubości porcelany na odporność na złamanie i typ uszkodzeń 
w przypadku częściowych uzupełnień odbudowujących zęby 
przedtrzonowe”. Typ preparacji i grubość porcelany to główne 
czynniki określające długoterminowe powodzenie minimalnie in-
wazyjnych uzupełnień pokrywających częściowo zęby przedtrzo-

nowe. Celem badania in vitro była ocena odporności na złamanie 
i typu uszkodzeń porcelanowych uzupełnień pokrywających czę-
ściowo zęby przedtrzonowe o różnym typie preparacji i grubości 
ceramiki. Nakłady podniebienne wykazywały znacząco wyższą 
odporność na złamanie w przypadku bardzo niskiej grubości 
w porównaniu ze standardową grubością. W przypadku nakładów 
zmiana grubości nie miała znaczenia. Obciążenia prowadzące do 
złamania w przypadku standardowych całkowitych licówek były 
znacząco wyższe niż w przypadku uzupełnień cienkich i bardzo 
cienkich. W niniejszym badaniu in vitro redukcja głębokości pre-
paracji do 1,00 i 0,5 mm nie wpływała niekorzystnie na odpor-
ność na złamanie ceramicznych nakładów z ceramiki prasowanej 
na bazie dwukrzemianu litu. Powodowała natomiast obniżenie 
poziomu obciążeń, przy których dochodziło do uszkodzenia cał-
kowitych licówek na zębach przedtrzonowych.
 W dziale Ortodoncja przeczytamy artykuł „Świeże spojrzenie 
na ekstruzję ortodontyczną jako metodę przygotowania miejsca 
dla implantu: nowa klasyfikacja, oparta na anatomii i efektach kli-
nicznych”. W niniejszym artykule omówiono podstawowe założe-
nia ekstruzji ortodontycznej oraz podkreślono nową diagnostycz-
ną klasyfikację typów przyzębia w oparciu o warunki anatomiczne 
przed leczeniem, pozwalającą na przewidywanie reakcji tkanki 
kostnej i tkanek miękkich na ekstruzję ortodontyczną. W typie 
1 tej klasyfikacji dziąsło rogowaciejące jest związane z powierzch-
nią zarówno kości, jak i korzenia. Podczas ekstruzji ortodontycz-
nej dojdzie do poszerzenia szerokości dziąsła związanego. W typie 
2 tej klasyfikacji dziąsło rogowaciejące i linia śluzówkowo-dzią-
słowa są połączone z powierzchnią korzenia. Podczas ekstruzji 
ortodontycznej tkanki dziąsła przemieszczają się dokoronowo wraz 
z zębem, ale nie dochodzi do poszerzenia dziąsła rogowaciejącego. 
Typ 3 klasyfikacji charakteryzuje się obecnością kieszonki przy-
zębnej. W trakcie ekstruzji ortodontycznej wolny brzeg dziąsła 
nie przemieszcza się dokoronowo do czasu całkowitej eliminacji 
kieszonki przyzębnej. Artykuł ten pozwala ponadto dobrze zrozu-
mieć biomechaniczne zasady ortodontyczne i techniki, które nale-
ży wybierać w oparciu o parametry anatomiczne danego pacjenta. 
Opanowanie aspektów diagnostycznych i technicznych ekstruzji 
ortodontycznej stanowi nieocenione uzupełnienie w praktyce 
interdyscyplinarnej, ponieważ umożliwia stosowanie skutecznej 
metody leczenia pionowego niedoboru tkanek miękkich i tkanki 
kostnej w obrębie przyzębia. Ekstruzja ortodontyczna może więc 
stanowić jedyną w swoim rodzaju alternatywę w niektórych przy-
padkach przedstawiających sobą największe wyzwanie estetyczne.
 Jak zwykle to tylko namiastka artykułów z całej prasy stoma-
tologicznej. Ale wystarczy przejrzeć choć kilka tekstów i znów 
będzie można przenieść coś interesującego na grunt naszej co-
dziennej praktyki. Życzę Państwu miłej lektury oraz równocześnie 
słonecznych dni i wspaniałych urlopów.

opr. Grzegorz Herbut
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z programów UE), co wymagałoby od nas poniesienia tylko 5% kosztów 
budowy, przy uzyskaniu równocześnie 50% praw własności do Ośrodka 
po jego wybudowaniu. Atrakcyjność oferty sprawiła, że przedsięwzię-
ciem interesowały się różne ogniwa samorządu (NRL, Śląska Izba), 
ostatecznie jednak pozostaliśmy sami.
  Natomiast Veterná („wietrzna”) Poruba to miejscowość na wzgórzu 
Liptowskiej Kotliny licząca ok. 450 mieszkańców, położona w odległości 
ok. 3 km od Liptowskiego Mikulasza. Ze wskazanego terenu (ok. 140 
arów), wykupionego przez słowacką Izbę od miejscowej gminy na bu-
dowę Ośrodka, rozciąga się piękny widok na Tatry Wysokie, Zdziarską 
Dolinę, Wielką Fatrę i Tatry Niskie. Miejsce jest także atrakcyjne rekre-
acyjnie dla narciarzy ze względu na pobliski Chopok, dla turystów na 
Jaskinie Lodowe, dla kuracjuszy na źródła termalne Beszeniowej, wresz-
cie dla dzieciaków na pobliski ogromny park wodny zwany Tatralandią. 
Projektowany przez nas obiekt posiadałby ok. 200 miejsc hotelowych, 
naturalnie część konferencyjną, jego wstępny koszt obliczany jest na 
18 mln euro.

No właśnie, i tu, podejrzewam, zaczynają się schody... Bo ile wiem, 
budżet UE na lata 2014-2020 został już rozdysponowany... 

  W praktyce aplikacje projektów do programów finansowanych 
w ramach środków UE są możliwe od 2015 roku. Ale schody faktycznie 
się mogą pojawić, jeśli nasze województwo nie uzgodni pilnie z eksper-
tami słowackimi adresata prośby o finanse (mogą być różne Fundusze) 
oraz procedur występowania o środki. Może trzeba też do realizacji 
przedsięwzięcia powołać jakąś spółkę celową, występującą o finanse, 
koordynującą budowę itp., bo przecież ani Izba krakowska, ani braty-
sławska nie mają specjalistycznych służb.

I tu pewnie przerwiemy naszą rozmowę…

  W jakimś sensie konieczne są a k t u a l n i e  pewne kroki ze strony 
władz naszego województwa i spotkanie się ich ze stroną słowacką, by 
doszło do uzgodnienia treści wniosku o finanse. Rzecz jest pilna. Strona 
słowacka, o ile wiem, deklaruje gotowość…

Rozmawiał: Stefan Ciepły 
Fot. Jerzy Friediger

Chyba nie przesadzę, jeśli określę Pana na płaszczyźnie kontaktów leka-
rzy Czech, Małopolski i Słowacji mianem ambasadora naszej medycyny. 
Ile to już lat pełni Pan tę funkcję? Co udało się przeprowadzić?

  Nie przesadzajmy, po spędzeniu 11 lat na kontrakcie w Słowacji, 
gdzie kierowałem m.in. polskim przedsiębiorstwem renowacji zabytków 
Bratysławy, staram się nadal być pożytecznym. Przed pięcioma laty le-
karze z Krakowa, dr dr Robert Stępień, Andrzej Matyja, Jerzy Friediger, 
powierzyli mi w imieniu krakowskiej Izby lekarskiej nawiązanie kontak-
tów ze środowiskami medycznymi Czech i Słowacji – i tak się zaczęło.

O ile wiem, te kontakty mają dzisiaj rozległy charakter, wymierne 
efekty ekonomiczne, np. większość stomatologów Słowacji zaopatruje 
się w sprzęt na KrakDencie, ale nie chciałbym tego omawiać dzisiaj, 
no może wymieńmy jeden przykład współpracy, który uważa Pan za 
najważniejszy.

  Myślę, że szczególnego znaczenia było „Porozumienie” z 2011 roku 
w sprawie wzajemnego respektowania szkoleń w ramach kształcenia 
permanentnego w obu krajach sygnowane także przez NRL w Polsce. 
Ot, punkty edukacyjne zdobyte w Bratysławie liczą się w Krakowie czy 
Warszawie. Innym mądrym przedsięwzięciem, w którym wzięło udział 
200 lekarzy z obu państw, były wspólne seminaria i konferencje finan-
sowane przez UE w ramach mikroprojektów Euroregionu Tatry na temat 
koniecznych działań ratowniczych w warunkach zagrożeń występują-
cych w obszarze wysokogórskim (pioruny, lawiny itp.). Materiały in-
struktażowe ze szkolenia zostały zresztą wydane w formie broszurowej.

Ale mieliśmy nie mówić o przeszłości, tematem głównym chciałbym 
bowiem uczynić zamysł budowy wspólnego Ośrodka Szkoleniowo-Re-
kreacyjnego w Veternej Porubie na Słowacji. O co chodzi? Kto był inicja-
torem? Jaki jest stan zaawansowania projektu? I gdzie to w ogóle jest?

  Pomysł wyszedł od profesora Milana Draguli, znakomitego chirurga 
dziecięcego, b. prezesa Słowackiej Izby Lekarskiej, a w rolę jego propa-
gatora i wykonawcy wcielił się dr Jozef Tholt, aktualnie wiceprezydent 
Słowackiej Izby Lekarskiej, a zarazem szef jej delegatury w Żylinie. 
Pomysł został bardzo dobrze przyjęty w Krakowie, zwłaszcza że ini-
cjatorzy wskazali świetną lokalizację oraz źródła finansowania (jeden 

Czy powstanie 
Centrum Rekreacyjno-Kongresowe 
w Veternej Porubie?
Rozmowa z Piotrem Cebulskim, 
prezesem Polsko-Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej
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 Wróciłem z Val Di Fassa w Dolomitach. W górskiej dolinie 
w miasteczkach Pozza, Vigo, Mazzin, Campitello, Canazei 
– żyją Ladynowie (grupa etn. zaliczana do Retroromanów 
– red.). Mają szkołę z własnym językiem, muzeum – cenią 
bardzo własną tradycję. Słyną z sakralnej rzeźby w drzewie, 
a także malowanych mebli. Na drewnianych szafach, łóż-
kach malują cienkie delikatne kwiaty, które pną się ku górze 
z niewielkich naczyń. Ich drewniane rozległe domy mają 
niskopienne dachy i w stronę południa zwrócone balkony. 
Wieczorną porą zwieńczenia dachów i zarysy balkonów 
zdobią złoto-żółte lampki. Całe miasteczko na tle gór – też 
słynnych z urody – wygląda jak zaczarowane. Prosto z bajki.
 Widać, że ktoś dba, by było tak, a nie inaczej. Dolina żyje 
przecież z turystyki. Ktoś zarządza i egzekwuje. Całość robi 
wrażenie obrazka, na który można patrzeć bez końca.
 Ogarnął mnie nagły strach na myśl, że człowiek stąd – 
z Ladynu – patrzy na nasze Zakopane nocą. Dwa różne światy!

 Wiedeń jest odległy 475 km od Krakowa. Na czas adwen-
tu zamienia się w złotożółtą bombonierkę. Bogate miasto 
stać na każdy rodzaj oświetlenia ulic i placów. Wiedeń do-
równał już Norymberdze, która słynie z turystyki adwentowej 
– do urządzanych tam kiermaszy. Oferuje niebywały wybór 
niskoalkoholowych gorących napojów, oświetlenie ulic, mgłę 
i zimno. To główne atrakcje wieczornych spotkań emerytów 
i młodzieży. Wieczorami i autobusami wędrują oni od miasta 
do miasta.
 Obydwa miasta z ciemności grudniowych nocy wyłaniają 
się jak ciepłe złotożółte radosne oazy. Zapraszają do zatrzy-
mania się na dłuższą chwilę.
 A nasz klejnot Kraków? Wracam pamięcią do zimowych 
dni.
 Przed Kurią na Franciszkańskiej, a także przed budynkiem 
Prezydenta ustawiono choinkopodobne twory oświetlone 
niebieskawym(!) światłem. Prosektoryjny blask tych zimnych 
żaróweczek zamienia stojących wokół ludzi, w tym także 
dzieci, w postacie – zombie. Mało kto odważy się fotogra-
fować. Zimne niebieskawe światło jest niekorzystne dla zwie-
dzających, a także dla architektury. Oświetlone w taki sposób 
większe przestrzenie (mosty) stwarzają odpychające wraże-
nie. Także do niektórych krakowskich kościołów wkradły się 
owe niebiesko oświetlone drzewka! W tym świetle księża wy-
glądają jak… (W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego). Amen.

 W moim śnie zebrałem 3 miliony podpisów przeciwko 
niebieskim oświetleniom. Uzbroiłem 200 rycerzy krzyżowych, 
którzy na białych koniach będą mnie eskortować z protestem 
w drodze do Prezydenta miasta Krakowa.
 A w świecie realnym piszę ten list z odpowiednim wyprze-
dzeniem, żeby protest dotarł na czas.
 A wzmocnił mnie pewien list, który przytaczam poniżej: 
 „Drogi Franiu! Jesteś, jak sądzę, człowiekiem w świecie by-
wałym, więc dziwi mnie nieco, że w naszym starym, poczciwym 
Krakowie chcesz rozpocząć wojnę i to w dodatku świetlną. 
W tym mieście przecie spędziłeś młodość durną i górną, 
w mieście szarym, zapyziałym i ciemnym, a mimo to uświetlniłeś 
je piosenką „Wiosenna noc w starym Krakowie…”

Felieton

Świetlne Wojny

 Dawnymi czasy twój ukochany Wiedeń oświetlał się 
i iluminował na różne sposoby, przy rozmaitych okazjach, by 
uczcić cesarza, a my w tym czasie wynędzniali krakusi cier-
pieliśmy pod jego zaborem. Zatem oświetlanie miejsc naszej 
martyrologii nie mieści się w naszej tradycji. Wszak miejsca 
ciemne i ponure dobrze służą spiskowcom i cierpiętnikom 
wszelkiej maści. Gdzież mamy rozpamiętywać nasze klęski 
i nieszczęścia? Na rozświetlonym i roztańczonym festynie? 
Na frywolnych karnawałowych pochodach w orgii świateł? 
To nie leży w naszej krakowskiej naturze, więc drogi Fran-
ciszku nie wprowadzaj nam tylnymi drzwiami obcej nam 
tradycji. No i co z tego, że na całym świecie jest inaczej. 
My zacytujemy sobie wieszcza: „Niech na całym świecie 
wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna”. 
U nas najstarsi ludzie wciąż pamiętają okupacyjne zaciemnie-
nia, powojenne wyłączenia prądu i to jest właśnie tradycja, 
którą należy kontynuować.
 A że Ja cenię Twe odmienne poglądy, zrobię wszystko, 
byś mógł je swobodnie głosić, choć przeciw tak radykalnym 
zmianom protestować muszę. Nie przenoś nam, Franiu, stolicy 
z Wiednia do Krakowa, bo rozświetlanie to nie to samo co 
oświecenie. My krakusi swoje niedoświetlenie i nieoświecenie 
mamy w naszej krakowskiej krwi i takie właśnie cenimy. A jeśli 
ktoś będzie chciał je zmieniać, to zgody naszej nie ma. 
 O czymże zatem dumać na krakowskim bruku? Nie ma 
o czym, bo swoje odcierpieliśmy. A w razie czego to: „szlachta 
na koń wsiędzie, ja z synowcem na czele i jakoś to będzie…” 
I tymi słowy kończąc z całym szacunkiem pozostaję sobą.
         Leon

Franciszek Serwatka
Leon Pawlik

w
w

w
.w

ie
n.

in
fo

w
w

w
.w

ie
rs

zy
ki

-h
an

i.b
lo

gs
po

t.
co

m

31

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15



32 33

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
15

„O, męczennico, której zęby wybijano
Uśmierz ból, spraw, by w piekle nimi nie zgrzytano”.   

(z XVIII-wiecznej modlitwy)

 Jestem w Bazylice Mariackiej. Stoję przed ołtarzowym obrazem św. Apolonii nama-
lowanym w XVIII wieku przez Szymona Czechowicza. W centralnej części obrazu stoi, 
przywiązana do słupa, piękna młoda kobieta. Z prawej strony zbliża się do niej silny, 
muskularny mężczyzna z kleszczami w ręce i jakimś innym morderczym narzędziem 
przywieszonym u pasa. Gdzieś w tyle za nim pali się ogień stosu, na którym ma spłonąć 
Apolonia, po zadanych jej wcześniej torturach. Ogień podsyca jakaś czarna postać przy-
pominająca diabła. Na dole obrazu stoi tłumek gapiów, którzy przybyli oglądać jej męki. 
Jedna z kobiet wzięła ze sobą dziecko. W oddali majaczą zarysy domów Aleksandrii, bo to 
w tym mieście w 249 roku n.e. miało miejsce umęczenie tej świętej. Apolonia na obrazie 
ma nieobecne oczy, twarz uniesioną ku jasnemu niebu, które odsłaniają dla niej dwa 
aniołki-putta, rozdzierając ciemne chmury. Przygotowały także dla niej piękne wianki.
 Szymon Czechowicz namalował św. Apolonię jako młodą i urodziwą kobietę, a prze-
cież wiemy, że było inaczej. Św. Dionizy Aleksandryjski, który pierwszy ukazując jej męki, 
pisał: „[…] spośród pojmanych chrześcijan wyciągnięto starszą i dziwną kobietę”. Podob-
nie przedstawił ją ks. Piotr Skarga w „Żywotach świętych starego i nowego zakonu”: „[…] 
była zacna i dziwna, a już w leciech podeszła”. Skąd taka różnica wieku w ukazywaniu 
świętej. To oczywiście skutek idealizacji stosowanej przez artystów w celu apoteozy nie-
zwykłych ludzi. To przed tym ołtarzem, 9 lutego, w dzień imienin św. Apolonii, zebrało 
się, jak co roku, na mszę św. ku czci swojej patronki, w intencji polskiej stomatologii 
Towarzystwo Societas Sanctae Appoloniae Cracoviensis.
 Kult świętych szerzył się, zwłaszcza od XIII wieku, w całej Europie, bo wszędzie 
szukano racjonalnych, ale i pozarozumowych sposobów na nękające ludzi choroby. 
W „Krzyżakach” H. Sienkiewicza – a akcja ich dzieje się przecież na początku XV wieku 
– ciężko ranny Maćko z Bogdańca, szukając pomocy na okrutny ból w boku, z powodu 
tkwiącego w nim grotu krzyżackiego, w piciu ciepłego sadła niedźwiedziego i skromu 
bobrzego, słucha także rady Jagienki ze Zgorzelic, że „nie wadziłoby także, żebyście jakie-
mu świętemu co przyobiecali, takiemu, który jest patronem od ran”. Maćko, przekonany 
o skutecznej pomocy świętych, rozważa, którego opiece się oddać: „[…] Każdy święty 
ma w niebie swój urząd i swoją gospodarkę – to się wie! A jeden do drugiego nigdy się 
nie miesza, bo z tego mogłyby niezgody wyniknąć, w niebie zaś nie przystoi się świętym 
wadzić, alibo się potykać…Są Kosma i Damian, też wielcy święci, do których się medy-
cy modlą o to, by choróbska na świecie nie wyginęły, gdyż inaczej nie mieliby co jeść. 

Jest także św. Apolonia od zębów i św. 
Liboriusz od kamienia – ale do kogo ja 
mam się udać?” – martwi się Maćko.
 Kult św. Apolonii był bardzo silny, wi-
dać ból zębów, wśród innych chorób, był 
szczególnie dokuczliwy. Mówi także o tym 
początek, zacytowanej w tytule modlitwy:
 „Aż łupa w głowie, 
  kiedy ból zębów przypadnie
 Rwać je cyrulikowi 
  nie tak bardzo snadnie…”, 
 a ich wyrywanie przez cyrulików 
w mieście, a przez kowali po wsiach budzi-
ło paniczny strach. W Rzymie zbudowano 
kościół pod jej wezwaniem, który do dzi-
siaj się nie zachował, ale jego śladem jest 
mały placyk Piazza Sant’ Apollonia obok 
bazyliki NMP na Zatybrzu, gdzie była 
przechowywana jej głowa, zaś ręce w bazy-
lice św. Wawrzyńca za murami. Jej relikwie 
znajdują się także w kościele Jezuitów 
w Antwerpii, także w Brukseli, Kolonii 
i w Porto w Portugalii. Wiele kaplic czy 
niewielkich kościółków z jej relikwia-
mi jest rozrzuconych po całej Europie. 
A i u nas, w drewnianym kościółku, 
w podkrakowskiej Modlnicy znajdują się 

Św. Apolonia 
– dzieje postaci i kultu

Reprodukcja: 
Szymon Czechowicz; „Św. Apolonia”, 
ok. 1745, olej na płótnie, 200 x 120 cm, 
kościół Mariacki, Kraków 
Źródło: Michalczyk Zbigniew, Szymon Czechowicz (1689-1775), 
Edipresse Polska S.A., W-wa 2007

Z kart historii...
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jej relikwie. Na Węgrzech mówią o niej 
Apolonia Hungarica, w Szwajcarii Apo-
lonia Helvetia, a w „Pontyfikale Krakow-
skim” z XV wieku nazywa się św. Apolonię 
patronką „Regni Poloniae”.
 Malowali ją wybitni malarze jak np. 
Francisco de Zurbaran, Andrea del Sarto, 
Quido Reni, Carlo Dolci, a nawet artysta 
pop-artu Andy Warhol sporządził sito-
druk w kilku odmianach kolorystycznych 
z wyobrażeniem świętej nawiązując do 
średniowiecznego malowidła ze szkoły 
Pierra Della Francesco. W Krakowie, 
poza kościołem Mariackim zobaczymy 
wizerunek świętej na Wawelu, w kaplicy 
Świętokrzyskiej, na tryptyku św. Trójcy 
z 1467 roku, w scenie adoracji Matki Bo-
skiej, gdzie stoi wśród dziewięciu dziewic. 
Ujrzymy ją także w klasztorze Klarysek 
na ul. Grodzkiej na XVI-wiecznym ob-
razie, a i na malowidłach, pochodzących 
z różnych stron Małopolski, w Muzeum 
Narodowym w Pałacu Erazma Ciołka, na 
ul. Kanoniczej. Wiele podobizn świętej 
spotykamy w postaci rzeźby kamiennej 
w średniowiecznych portalach, jako rzeźby 
drewniane, a także na mozaikach, szty-
chach wraz z odpowiednimi modlitwami. 
Najczęściej wszystkie te dzieła nie mają 
ustalonego autorstwa. Obrazy św. Apo-
lonii zobaczymy w ponad 50 kościołach 
w Polsce. W ikonografii św. Apolonii za-
wsze znajdujemy typowe dla niej atrybuty: 
kleszcze, w których najczęściej tkwi ząb, 
męczeńska korona lub palma. Czasem na 
obrazach widać płonący stos, do którego 
rzuciła się sama, korzystając z chwilowej 
nieuwagi oprawców.

 Kult św. Apolonii, a co za tym idzie, jej relikwi był tak silny, że ponoć papież Pius VI 
(XVIII w.) zmuszony był zarządzić zebranie niby-relikwi, podejrzanych o nieprawdziwość. 
Zebrano ich ok. 3 kg i wrzucono do Tybru. Przeciw przerostowi kultu świętych występowa-
no dość często. Arianin Marcin Czechowicz w „Epistomium” z 1583 roku pisze:
 „Nie tylko Marcina tkają do młyna, […] ale też i oczy do Otyliej, o ogień do Wawrzyńca, 
o zęby do Apolonie, o naukę do Katarzyny, o kaduk do Walentego[…]”. Dostało się też naszej 
świętej od słynnego myśliciela renesansowego Erazma z Rotterdamu. Wiarę w pomoc 
świętych w różnych chorobach nazywa zabobonami, porównuje do jakichś pogańskich 
praktyk. Spośród świętych obdarzonych szczególnym kultem wymienia ironizując obok 
św. Krzysztofa, Rocha, Barbary, Jerzego, Hieronima, Hioba, dzięki któremu nie dostanie-
my świerzbu i św. Apolonię, by nie bolały zęby.
 Kultowi św. Apolonii towarzyszyły różne wierzenia i obrzędy. Oskar Kolberg w swoim 
monumentalnym dziele o kulturze polskiego ludu podał, że w niektórych regionach Pol-
ski w wigilię jej imienin tj. 8 lutego poszczono, a post wspierano modlitwami i śpiewami. 
Mazurzy np. o wschodzie lub zachodzie słońca stawali przed bzem (o jego znaczeniu, 
a także o innym ziole – marunce, pisałam w poprzednim numerze GGL-D) i krzyczeli:
  Święta Apolonia rano wstała,
  Gorzej kadzidła gorzała,
  Święta Apolonia od zębów bolenia
  A ty święty bzie, ja ciebie bronię od ognia palenia
  A ty mnie broń od zębów bolenia”.
 Gdzieś w Kieleckiem odmawiano w dzień imienin św. Apolonii 9 pacierzy, pito wino 
w intencji chorych na zęby.
 Istnieje wiele modlitw i pieśni do św. Apolonii. Znajdujemy je w różnych kan-
cjonałach, książeczkach do nabożeństwa, żywotach świętych, napisach pod obrazami. 
Nie sposób zacytować wszystkich modlitw, więc przywołajmy tylko jedną:
  „Święta Apolonia! Ja biedny grzesznik stoję przed Tobą
  Bolące zęby przyczyną mej nędzy
  Przeto wołam k Tobie, byś pomogła mej osobie
  Me ciało ukoiła i bólu zębów mię zbyła.
  Niech nas łaska twa wspomaga
  I umniejszyć ból straszny pomaga”.
 Moje spotkanie ze św. Apolonią kończę w kościele Dominikanów. Druga kaplica, 
z lewej strony od wejścia jest poświęcona św. Magdalenie. W obramowaniu gotyckiego oł-
tarza jej poświęconemu, stoi z prawej strony figura św. Apolonii. Jest pełną uroku młodą 
kobietą. Uduchowioną twarz zwraca ku niebu. W prawej ręce trzyma kleszcze z tkwiącym 
w nich zębem, tak jakby przytulała je do piersi w podzięce, że dały jej świętość.

Barbara Kaczkowska

Centrum Stomatologii w Krakowie 
przy Szpitalu im. Jana Pawła II 

podejmie współpracę z lekarzem stomatologiem 
z co najmniej 3-letnim stażem pracy, zajmującym się 

głównie leczeniem zachowawczym i endodoncją. 
Bardzo dobre warunki pracy. Wymagany wpis 

do działalności gospodarczej. Proszę o kontakt, 
po godz. 20, lub wysłanie sms – oddzwonię. 

Tel. 602 333 167
CV proszę przesyłać na adres: 

recepcja@niladent.com
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 17 kwietnia 2015 roku po długiej wędrówce odszedł od nas 
na zawsze na zasłużony odpoczynek doktor nauk medycznych, 
stomatolog Stanisław Kozioł.
 Większość swojego życia związał z Krzeszowicami i Krako-
wem. Dorastał w domu tętniącym życiem, gwarem i śmiechem. 
Młodość przeżył w latach okrutnych i złych – w czasie II wojny 
światowej – kiedy trzeba było na każdym kroku walczyć o god-
ność i honor. Walkę tę podjął bez lęku i zastanowienia najpierw 
jako członek Szarych Szeregów, a później żołnierz Armii Krajowej. 
W czasie okupacji nie tylko walczył, lecz także pracował i uczył 
się. Swoją pierwszą pracę jako uczeń podjąłw 1941 roku w pra-
cowni protetycznej pana Tyralewskiego, następnie jako laborant 
u pana Biedrońskiego. W tym czasie poznał swojego przyszłego 
mentora prof. Ludwika Sieppla, który zdecydował o Jego dalszej 
karierze stomatologicznej.
  W roku 1949 ukończył Technikum Dentystyczne, a w 1952 
uzyskał dyplom Śląskiej Akademii Medycznej. Kolejne prace już 
jako lekarz dentysta podejmował w ośrodkach zdrowia w Krze-
szowicach, Tenczynku, Rudawie. Był kierownikiem protezowni 
dentystycznej w Krzeszowicach. Po drodze uzyskał specjalizację 
I, później II stopnia z protetyki, a w 1971 roku obronił pracę 
doktorską, której promotorem był właśnie prof. Sieppel. W 1975 
roku rozpoczął pracę w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicz-

nej w Krakowie. Opuścił ją tylko na rok 1980, kiedy to wyjechał 
na stypendium do Linzu (Austria), ufundowane przez Zespolony 
Szpital im. Narutowicza w Krakowie. 
 Z Przychodnią Wojewódzką był związany ponad 20 lat, do 
roku 1996, kiedy to przeszedł na emeryturę. W czasie swojej 
długoletniej pracy zawodowej był nie tylko lekarzem, ale również 
nauczycielem wielu pokoleń stomatologów. Pacjentów przestał 
przyjmować w 2009 roku, gdy zamknął swoją prywatną praktykę. 
Stomatologia była Jego największą pasją, a zwłaszcza protetyka. 
Ale kochał również muzykę, skończył bowiem wydział śpiewu 
solowego w średniej szkole muzycznej w Zabrzu, lubił też szachy, 
w które grał w każdej wolnej chwili (był członkiem Polskiego 
Związku Szachowego). W 1989 roku założył męski chór Akord 
w Krzeszowicach, który prowadził niemal do końca swoich dni. 
W 1990 roku powołał Interwencyjny Zespół Pomocy Mię-
dzyludzkiej. W 2007 roku został fundatorem Domu Pomocy 
Społecznej „Racławice”. Można powiedzieć o nim: „człowiek 
orkiestra”, prawy, uczciwy do bólu, na którego zawsze można było 
liczyć, który był wszędzie tam, gdzie potrzebne było wielkie serce. 
Stąd liczne listy dziękczynne, gratulacje, nagrody, odznaczenia, 
a wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty 
Krzyż Zasługi.
 Jego motto życiowe brzmiało: „Człowiek ma się dzielić, ma 
dawać siebie innym, a jeśli żyje inaczej, to katastrofa...” Był mu 
wierny do końca. „Odszedł od nas wspaniały człowiek, lekarz 
oraz znakomity artysta” – powiedziała ze smutkiem wielka diwa 
operowa pani profesor Jadwiga Romańska. 
 Ale czy odszedł?
 Pozostawił po sobie tak wiele wspaniałych dokonań, że na 
zawsze pozostanie z nami. 

Renata Michna

Dr n. med. 
Stanisław Kozioł
ur. 9 kwietnia 1927 roku w Tarnowcu
zm. 17 kwietnia 2015 roku w Krakowie

Nowoczesny lokal usługowy 
z przeznaczeniem pod klinikę, 

przychodnie lub gabinety lekarskie
Deweloper sprzeda lokale usługowe, położone 
w południowej części Krakowa – ul. Dębskiego. 
Wielofunkcyjny obiekt zlokalizowany na nowo 

wybudowanym osiedlu mieszkaniowym. 
Powierzchnie do sprzedaży od 200 do 600 m2, 

położone na trzech kondygnacjach. 
Zewnętrzne miejsce postojowe, klimatyzacja, 

witryna, winda. Oferta bezpośrednia. 

Zachęcamy do oglądania i kontaktu:
tel.: 12 357 77 78 

e-mail: biuro@orioninvestment.pl
www.orioninvestment.pl

Kronika żałobna

Wynajmę 
gabinet stomatologiczny

o powierzchni 25 m2, w przychodni.

Kontakt:
tel.: 501 722 049
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Uchwała nr 27/14/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej
(skrót*)

  Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 
1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz 
z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§1
  1. Ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza 
i lekarza dentystę, członka okręgowej lub wojskowej izby 
lekarskiej, zwanego dalej „lekarzem”, w wysokości 60 zł 
miesięcznie.
  2. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykony-
wania zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”, opłaca 
składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

§2
  1. Obowiązek opłacania składki powstaje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
lekarz, lekarz stażysta:
   1) został wpisany do rejestru członków okręgowej 
lub wojskowej izby lekarskiej;
   2) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku opła-
cania składki.
  2. Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego 
miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub 
za pośrednictwem pracodawcy:
   1) na konto bankowe okręgowej lub wojskowej 
izby lekarskiej lub
   2) na indywidualny numer subkonta bankowego 
nadany i przekazany przez okręgową lub wojskową izbę 
lekarską lub
   3) w kasie okręgowej lub wojskowej izby lekar-
skiej.
  3. Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe 
od dnia wymagalności.

§3
  1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki powstaje 
na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu mie-
siąca następującego po miesiącu, w którym lekarz:
  1) ukończył 75 lat;
  2) został skreślony z rejestru członków okręgowej lub 
wojskowej izby lekarskiej;
  3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów 
z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów 
wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od 
osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w ro-
zumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopa-
trzenie emerytalne służb mundurowych.
  (...) 
  5. Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku 
opłacania składki na podstawie ust. 1 pkt 3 ma obowią-
zek niezwłocznie powiadomić okręgową lub wojskową 
radę lekarską o osiągnięciu przychodów, o których mowa 
w ust. 1 pkt 3. 

  6. Lekarz traci prawo do zwolnienia z obowiązku opła-
cania składki na podstawie ust. 1 pkt 3 z pierwszym dniem 
miesiąca, następującego po miesiącu, w którym osiągnie 
przychód, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3.
  7. Wzór oświadczenia o nieosiąganiu przychodów, 
o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 1 do 
uchwały.
  8. Wzór oświadczenia o osiągnięciu przychodów, 
o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały 
  (...)

§ 5
  Traci moc uchwała Nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dnia 4 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki 
członkowskiej, zmieniona uchwałą Nr 9/12/VI Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającą 
uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.

§ 6
  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Prezes Maciej Hamankiewicz
Sekretarz Konstanty Radziwiłł

Załączniki do Uchwały znajdują się na stronie: 
www.nil.org.pl

*) pełny tekst na stronie internetowej OIL w Krakowie

Składki członkowskie

Opłaty z tytułu rejestracji 
gabinetów prywatnych

należy wpłacać na konto OIL:

Bank PEKAO SA 
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553

 Przypominamy, że składka za dany miesiąc powinna wpłynąć na 
konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie do końca miesiąca, za 
który powstało zobowiązanie. W przypadku nieuregulowania składki 
w terminie, automatycznie naliczane będą odsetki ustawowe.

 Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina też o koniecz-
ności niezwłocznego zgłaszania do Działu Rejestru wszelkich zmian, 
dotyczących adresu zamieszkania i adresu do korespondencji (bę-
dziemy wdzięczni za dołączenie adresu e-mail), miejsca pracy, stanu 
cywilnego, uzyskania tytułu naukowego lub specjalizacyjnego oraz 
informacji dotyczących przejścia na rentę lub emeryturę.

 Numer indywidualnego konta – na które proszę przekazywać 
comiesięczne składki – pozostaje bez zmian.

W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Izbą Lekarską 
w Krakowie

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

Przypominamy
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Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty – suplement Komisji Stomatologicznej Okręgowej 
Rady Lekarskiej w Krakowie • nakład 3420 egz.
ul. Krupnicza 11a, 31–123 Kraków; tel. 12 619 17 27; fax: 12 422 57 55; e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – Robert Stępień; Sekretarz Redakcji – Stefan Ciepły
Członkowie: Grzegorz Herbut, Barbara Kaczkowska, Dariusz Kościelniak, Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Katarzyna 
Siembab, Anna Urbańczyk, Jolanta Grzelak-Hodor, Krzysztof Zgłobicki (grafika), Katarzyna Domin (korekta) • Sekretariat KS ORL: 
Krystyna Trela, e-mail: k.trela@hipokrates.org • Przygotowanie do druku: Globic RC, e-mail: globic@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytułów w nadsyłanych tekstach i korespondencji. 
Anonimów nie drukujemy. Za treść ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności.

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków
www.oilkrakow.org.pl; www.oilkrakstom.pl

Sekretariat: 
tel. 12 619 17 20, fax 12 619 1730
email: biuro@oilkrakow.org.pl

Numery wewnętrzne:
• Dyrektor Biura (mgr J. Bizoń) .......................................... 619 17 05
• Kancelaria OROZ (kierownik mgr S. Smoleń) .................... 619 17 25
• Kancelaria OROZ ........................................ 619 17 17; fax 619 17 29
• Kancelaria Sądu Lekarskiego (mgr E. Kowaliczek) ............  619 17 08
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) ...................... 619 17 26
• Rejestr Lekarzy; Ubezpieczenia OC .................................... 619 17 16
  e-mail: rejestr57@hipokrates.org
• Rejestracja Indyw. Praktyk; Staże podyplomowe ...............  619 17 13
• Księgowość (mgr M. Chodór) ............................................ 619 17 15

e-mail: ksiegowosc57@hipokrates.org
• Kasa ................................................................................ 619 17 14
• Składki ............................................................................  619 17 32

e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl
• Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”........................ 619 17 27
 e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
• Informatycy; str. internetowe ........................................... 619 17 01

Komisje:
• Bioetyki (A. Krawczyk)...............................  619 17 12 
• Etyki .........................................................  619 17 12 
• Kształcenia (mgr P. Pachel) ........................  619 17 22 
• Kultury ......................................................  619 17 32
• Sportu .......................................................  619 17 01
• Socjalno-Bytowa .......................................  619 17 18
• Stomatologiczna (mgr K. Trela) .................  619 17 18
• Zagraniczna ..............................................  619 17 05
• ds. Lek. Seniorów ......................................   619 17 01
• ds. Młodych Lekarzy (mgr A. Chuchmacz)   619 17 13
• ds. Obcokrajowców ...................................   619 17 16
• ds. Organizacji Syst. Ochrony Zdrowia .....   619 17 20
• ds. Praktyk (mgr A. Chuchmacz) ..............   619 17 13
• ds. Umów i kontraktów ............................   619 17 12
• ds. Uzdrowisk ..........................................   619 17 13 
• ds. Ubezpieczeń .......................................   619 17 16
• Rzecznik Praw Lekarza ............................   619 17 13

Biuro OIL w Krakowie czynne:
poniedziałek     godz. 8.00 do 17.00
wtorek       godz. 8.00 do 16.00
środa       godz. 8.00 do 17.00
czwartek      godz. 8.00 do 16.00
piątek       godz. 9.00 do 15.00

w Krośnie: 
ul. Niepodległości 2, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 59; e-mail: krosno@hipokrates.org
poniedziałek     godz. 8.00 do 15.00
wtorek       godz. 8.00 do 17.00
środa, czwartek, piątek   godz. 8.00 do 15.00

w Nowym Sączu: 
ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 16 47; e-mail: nowy.sacz@hipokrates.org 
poniedziałek, wtorek   godz. 8.00 do 17.00
środa, czwartek     godz. 8.00 do 16.00
piątek       godz. 8.00 do 13.00

w Przemyślu: 
Rynek 5, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 26 70, fax 16 678 33 24
e-mail: przemysl@hipokrates.org
poniedziałek, wtorek   godz. 8.00 do 16.00
środa       godz. 8.00 do 17.00
czwartek, piątek     godz. 8.00 do 15.00

Dyżury Radców Prawnych:
mec. Ewa Krzyżowska   tel. 12 619 17 19
Koordynator
środa        godz. 13.00 do 17.00
wtorek        godz. 14.00 do 15.00
czwartek       godz. 14.00 do 16.00

mec. Anna Gut     tel. 12 619 17 24
poniedziałek, środa     godz. 14.00 do 17.00

mec. Tomasz Pęcherz   tel. 12 619 17 31
wtorek, czwartek     godz. 12.00 do 16.00


