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„Zwiększymy wydatki na ochronę zdrowia z 4,5 do 6-6,5 procent PKB” – tak 
zaczyna się wywiad w „Rzeczpospolitej” z 15 września 2015 roku z oficjalnym 
kandydatem PiS do Senatu RP dr. Konstantym Radziwiłłem. Kandydatem, co 
tu dużo mówić nadzwyczajnie znanym w środowisku samorządu lekarskiego, 
w którym dwukrotnie pełnił funkcję sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej 
i dwukrotnie jej prezesa.

Z wykształcenia, o ile pamiętam lekarz rodzinny, Konstanty Radziwiłł jak 
mało kto zna postulaty lekarzy, sytuację całego systemu ochrony zdrowia, sła-
bości struktur szpitalnych, ratownictwa medycznego, kształcenia kadr, specja-
lizacji, polityki lekowej itp. W wielu projektach, jako konsultant z ramienia Izby 
wręcz uczestniczył, bolejąc zapewne nad ich koślawą realizacją. Teraz będzie 
miał szansę wszystko poprawić, o ile wygra wybory, konkurując m.in. z Roma-
nem Giertychem, Robertem Smoktunowiczem (PO) i Moniką Płatek (SLD), bo 
taki okręg mu przypadł.

Oczywiście, życzę Konstantemu sukcesu, ale nie ukrywam, że nawet gdy 
będzie Jego udziałem, to owe postulaty, podejrzewam, nie zostaną spełnione. 
Bo przecież obiecanki cacanki należą w ochronie zdrowia do żelaznego reper-
tuaru deklaracji przedwyborczych każdej kadencji i każdej opcji. A ponieważ 
wciąż jest źle, nie ma wręcz potrzeby specjalnego wysilania się nad konstru-
owaniem programu zmian. Wszyscy od dawna wiedzą, co jest źle i czego po-
prawić się nie da. Konstanty też wie.

Jako stomatolog z zachwytem słucham wypowiedzi pań premier. Np. przed 
niespełna rokiem pani premier Ewa Kopacz w swoim exposé obiecywała po-
wrót gabinetów dentystycznych do szkół. Aktualnie z identycznym pomysłem 
rusza w Polskę kandydatka na premiera p. Beata Szydło. Ale żeby ktoś jedno 
zdanie wykrztusił o kadrach dla medycyny szkolnej, o środkach finansowych 
na ten cel, o wyposażeniu zaniedbanych gabinetów, o koniecznych zmianach 
w kształtowaniu kultury higienicznej jamy ustnej dzieci, wreszcie o kompromi-
tacji aktualnego systemu w zwalczaniu próchnicy – cisza.

Nie będę ukrywał, z zazdrością spoglądam na budżet MON. Tam się każde-
go roku zmienia coś na lepsze. Jeśli chodzi o nakłady na służbę zdrowia, jedynie 
Bartosz Arłukowicz był naszą szansą, którą zmarnowaliśmy. I teraz nawet praw-
dziwy Profesor nie pomoże.

Szanowni Czytelnicy. W tym numerze wspominamy Zbyszka Żaka, który 
odszedł już 10 lat temu. Bardzo go nam brakuje. Jadąc do Rytra, które współ-
tworzył z Andrzejem, na pewno będziemy Go wspominać. Podobnie jak wielu 
już nieobecnych, ale wciąż żywych w naszej pamięci stomatologów, dla których 
Rytro było mekką.

A do Mekki, jak wiadomo, każdy muzułmanin ma obowiązek trafić…

Lek. dent. Robert Stępień 

W numerze m.in.:

Obiecanki cacanki

Nasza okładka

Martwa natura
fot. Marta Szczepanik

Szczegółowy program najbliższej 
Konferencji w Rytrze (4)

Niektóre oczekiwania stomatologii 
wyrażone w „Stanowiskach” KS NRL – 
z komentarzem (5)

W 10. rocznicę śmierci dr. Zbigniewa Żaka 
– Dlaczego Go nam brakuje? – piszą przy-
jaciele, zaś WPS zaprasza na Konferencję 
naukową i wieczór wspomnień (9)

Relacja z obrad ORL (13)

Okiem Rzecznika – na etyczne dylematy 
stomatologii (14)

Portret Doktora Zygmunta Fecia 
– tegorocznego laureata Nagrody 
im. A.J. Fortuny (15)

Relacja z PWST, z wręczenia tymczaso-
wych praw wykonywania zawodu 
tegorocznym absolwentom CM UJ (18)

Znany portal, czyli felieton Andrzeja Cisły 
– o atakach na lekarzy w internecie 
i możliwościach obrony (22)

Przegląd piśmiennictwa stomatologiczne-
go autorstwa G. Herbuta (24)

Anegdoty z życia jednej dentystki 
(dr A. Urbańczyk), wyróżnionej 
w konkursie portalu „Gazety Lekarskiej” 
(30)

Wspomnienia o H. Majchrowicz 
i A. Zacharjaszu (34)
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Prof. Marian Zembala 
nowym Ministrem Zdrowia
 Premier Ewa Kopacz, w konsekwencji 

tzw. afery podsłuchowej, przeprowadziła 
w czerwcu 2015 r. rekonstrukcję swojego 
gabinetu. Wśród odwołanych ministrów 
znalazł się minister zdrowia Bartosz Arłu-
kowicz, którego miejsce zajął dość nieocze-
kiwanie dla opinii publicznej prof. Marian 
Zembala, wybitny kardiochirurg, uczeń 
Zbigniewa Religi (jeden z bohaterów filmu 
„Bogowie”), od 1993 r. dyrektor Śląskiego 
Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
 Lista dokonań Profesora jest rozległa. 
Był autorem m.in. przeszczepu serca naj-
młodszego dziecka w Polsce, 9-miesięczne-
go chłopczyka, i najstarszej Polki, liczącej 
103 lata wrocławianki. Decyzja o objęciu 
stanowiska ministra zaskoczyła chyba 
jego samego. „Nie jestem politykiem 
– podkreśla profesor na każdym kroku 
– jestem lekarzem”. Na początek naraził 
się pielęgniarkom, wykluczając ich strajk 
w kwestiach zarobków. Ale wydał też sze-
reg doraźnych decyzji, zwłaszcza dotyczą-
cych pediatrii i ruszył w rajd po Polsce, by 
poznać główne problemy ochrony zdrowia 
w regionach. 
 Relacja z wizyty w Krakowie w elektro-
nicznej wersji „GGL” – na stronie www Izby.

NFZ chce promować 
stomatologię szkolną

 Narodowy Fundusz Zdrowia, kontrak-
tując świadczenia stomatologiczne, będzie 
przyznawał dodatkowe punkty za lokaliza-
cję gabinetu w szkole. 
 O tragicznym stanie uzębienia pol-
skich dzieci, czyli skutkach likwidacji 
szkolnych gabinetów stomatologicznych, 
pisaliśmy wielokrotnie. Przypomnijmy 
więc tylko podstawowe liczby – próch-
nicę ma 90 procent polskich uczniów, 
a w całym kraju działa w szkołach tylko 
650 gabinetów stomatologicznych (naj-
więcej – 160, w woj. lubelskim). 
 A ponieważ kandydatka na stanowi-
sko premiera Beata Szydło w kampanii 
wyborczej PiS zapowiada likwidację NFZ, 

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 17 września 2015
Aktualności

można się spodziewać, że z całego zamysłu 
pozostaną nici... stomatologiczne.

In vitro od 1 listopada 2015
 Większością zaledwie trzech głosów 

Senat RP zaakceptował ustawę o leczeniu 
niepłodności (in vitro). Prezydent Broni-
sław Komorowski podpisał ją jako jedną 
z ostatnich w swojej kadencji i na nim też 
skoncentrowała się krytyka Episkopatu 
Polski, abstrahując m.in. od faktu, że 
metodę akceptuje ok. 80 procent Polaków. 
Ustawa wchodzi w życie 1 listopada 2015 
r. i wymagać będzie przygotowania ośmiu 
rozporządzeń wykonawczych, z którymi 
ustępujący rząd zamierza zdążyć.
 Prezydent Andrzej Duda w wystąpie-
niu programowym, w trakcie obejmowa-
nia urzędu, nie zakwestionował potrzeby 
uregulowania in vitro ustawowo, zapo-
wiedział jedynie ewentualną nowelizację 
uchwalonego prawa, nie wskazując jednak 
szczegółowo charakteru zmian. 

Oncofertility 
w Szpitalu Uniwersyteckim 
 W krakowskim Szpitalu Uniwersytec-

kim otwarto we wrześniu specjalistyczną 
Pracownię Andrologii, przeznaczoną 
głównie dla pacjentów z chorobami onko-
logicznymi i przed planowymi zabiegami 
urologicznymi. 
 Pracownia umożliwi mężczyznom 
zamrażanie nasienia i tkanki jądra, czyli 
zabezpieczy płodność przez okres leczenia 
onkologicznego. Powstanie pracowni jest 
pierwszym etapem szerszego projektu „on-
cofertility”, kolejnym będzie możliwość 
badania jakości nasienia i wykorzystania 
materiału genetycznego do inseminacji. 
Pracownia chciałaby w przyszłości zamra-
żać także materiał pobierany od kobiet. 
Kierownikiem nowej jednostki został 
dr hab. Robert Jach.

Sukces Collegium Medicum 
w rankingu „Perspektyw”

 Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego powtórzyło po raz kolejny 

wielki sukces – po raz czwarty z rzędu zo-
stało wybrane najlepszą uczelnią medyczną 
w Polsce w rankingu szkół wyższych 2015 
zorganizowanym przez Fundację Eduka-
cyjną „Perspektywy”. 
 W rankingu sklasyfikowano również 
kierunki studiów prowadzone przez po-
szczególne akademickie uczelnie medyczne. 
I tutaj pierwsze miejsce w kraju zdobyły: 
kierunek lekarski prowadzony przez Wy-
dział Lekarski UJ, farmacja prowadzona 
przez Wydział Farmaceutyczny UJ oraz kie-
runki z zakresu ochrony zdrowia: zdrowie 
publiczne, fizjoterapia i ratownictwo me-
dyczne, prowadzone przez Wydział Nauk 
o Zdrowiu UJ. Serdecznie gratulujemy.

Rekrutacja 
na studia medyczne 

w Krakowie
 Na studia stacjonarne w Collegium 

Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego 
na rok akademicki 2015/2016 zgłosiło się 
łącznie 5 729 kandydatów.
 Na Wydziale Lekarskim tradycyjnie 
największym powodzeniem cieszyła się 
stomatologia – 10,6 osób na 1 miejsce 
(o 50 miejsc rywalizowało 530 kandyda-
tów). Na kierunek lekarski na 1 miejsce 
aplikowało 7,73 osób, limit miejsc wynosił 
200, kandydatów było 1546. Natomiast 
na dietetykę wystartowało 386 kandyda-
tów (4,83 osób na 1 miejsce), przy limicie 
dla naboru wynoszącym 80 miejsc.
 Na Wydziale Farmaceutycznym więk-
szym powodzeniem cieszyła się analityka 
medyczna (10,2 osób na 1 miejsce) niż 
sama farmacja (7,44 osób na 1 miejsce). 
Łącznie na wydział kandydowało 1315 
osób, przyjęto 160. 
 Wreszcie na Wydziale Nauk o Zdrowiu 
najwięcej kandydatów było na fizjoterapię 
– 6,44 osób na 1 miejsce, przy limicie 
80 miejsc. Sporym powodzeniem cie-
szyło się też położnictwo (4,52 osób na 
1 miejsce) i ratownictwo medyczne (5,16 
osób na 1 miejsce). Kolejne miejsce zajęła 
elektroradiologia (4,2 na 1 miejsce) i pie-
lęgniarstwo (3,29 osób na 1 miejsce). Naj-
mniej chętnych było na zdrowie publiczne 
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(1,82 osób na 1 miejsce), ale dziwić się 
specjalnie nie można.

Fundacja Project HOPE 
– nowa lista zasług

 Amerykańska Fundacja Project HOPE, 
działająca w Polsce od lat 70. – zasłużona 
m.in. przy budowie i organizacji Pol-
sko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii 
w Prokocimiu, a także w organizacji kur-
sów i staży zagranicznych polskich pracow-
ników opieki medycznej (za jej pośrednic-
twem w ciągu 40 lat wzięło w nich udział 
przeszło 7000 osób!) – tym razem prze-
prowadziła, wspólnie z Kliniką Onkologii 
i Hematologii Dziecięcej, kierowaną przez 
prof. Walentynę Balwierz, wielki bezpłatny 
program szkoleniowy dla lekarzy i pielę-
gniarek POZ w zakresie wczesnego wykry-
wania nowotworów u dzieci.
 Od września 2012 r. przeszkolono 
1262 pracowników POZ oraz wydano 
podręcznik dla lekarzy pierwszego kon-
taktu, zawierający kompendium wiedzy 
o nowotworach występujących w wieku 
dziecięcym. Opracowano także treść 
merytoryczną projektu ewentualnych 
dalszych szkoleń w ramach „Programu 
poprawy wczesnego wykrywania i diagno-
zowania nowotworów u dzieci w pięciu 
województwach Polski”.
 Lista osób zasłużonych w realizacji 
tego przedsięwzięcia jest długa, prócz pani 
profesor Balwierz wymienić należy doc. 
Macieja Kowalczyka, prof. Danutę Perek, 
prof. Adama Windaka, p. Izabelę Ćwiert-
nię oraz szczególnie p. Dorotę Kuchnę, 
dyrektor Projektu HOPE Polska.

Projekt budżetu NFZ 
na 2016 r.

 O ile NFZ przetrwa po wyborach 
parlamentarnych, a jego projekt budże-
towy zostanie utrzymany w mocy, to na 
ochronę zdrowia zostanie przeznaczone 
w 2016 roku 69,5 mld zł, to jest o 4,5 mld 
zł więcej niż w roku 2015. Szczególny wzrost 
nakładów planowany jest na podstawową 
opiekę zdrowotną (z 7,7 mld do 9,4 mld 

Pawlik, a wzięli w niej udział m.in.: rektor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Woj-
ciech Nowak, wojewoda małopolski Jerzy 
Miller oraz pełnomocnik rektora UJ ds. 
klinicznych w CM prof. Jerzy Wordliczek.

Medal Woj. Małopolskiego 
dla prof. Janusza Skalskiego
 Profesor Janusz Skalski, kierownik 

Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej Pol-
sko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii 
w Krakowie, został nagrodzony przez 
Marszałka Województwa Małopolskiego 
Marka Sowę Srebrnym Medalem Ho-
norowym za Zasługi dla Województwa 
Małopolskiego. 
 Prof. Andrzej Skalski został doceniony 
za wkład w rozwój medycyny oraz pełną 
poświęcenia pracę na rzecz ratowania zdro-
wia najmłodszych pacjentów. Uroczystość 
wręczenia medali odbyła się 10 czerwca 
2015 r. na Zamku Królewskim w Niepo-
łomicach.

Lekarz Małopolski 2015
 Zakończyła się kolejna edycja plebiscy-

tu „Gazety Krakowskiej” na najlepszego, 
jak to ujęto w regulaminie, Lekarza Ma-
łopolski 2015. 
 Tradycyjnie wybór dokonywany 
był w pięciu kategoriach: lekarz POZ, 
lekarz specjalista, dentysta, przychodnia 
i szpital. Organizatorzy zaplanowali także 
przyznanie nagrody specjalnej w kategorii 
„osobowość/wydarzenie”. 
 Kupony plebiscytowe rozprowadzała 
do końca sierpnia „Gazeta Krakowska”, 
przyjmując też SMS-y oraz zgłoszenia 
za pośrednictwem Facebooka. O osta-
tecznym wyborze laureatów decydowały 
głosy czytelników i członków Kapituły, 
na zasadzie równorzędności (po poło-
wie). Wyniki plebiscytu zostały podane 
25 września – niestety – nasz cykl druku 
uniemożliwił ich ogłoszenie w tym wy-
daniu „GGL-LD”, ale będzie można je 
znaleźć na stronie internetowej Izby, która 
od lat patronuje plebiscytowi.

zł), to jest blisko 20 procent więcej niż 
w 2015 r. Intencją projektu jest odwró-
cenie tendencji zbyt wysokich, w porów-
naniu z wieloma krajami, nakładów na 
szpitalnictwo, do którego trafia 44,3% 
wszystkich środków. Aż trudno uwierzyć, 
że na ten sam cel Holandia przeznacza za-
ledwie 5% nakładów. Do zreformowania 
jest więc niemal wszystko, a warunkiem 
nieosiągalnym chyba wydaje się zgoda par-
tii politycznych, by coś zrobić wspólnie.

Wyróżnienie 
prof. Tadeusza Popieli

 W dniach 4-6 czerwca 2015 r. odbył 
się w San Paulo (Brazylia) XI Światowy 
Kongres Raka Żołądka (11th Internatio-
nal Gastric Cancer Congress), na którym 
prof. Tadeusz Popiela został wyróżniony 
przyznanym tytułem „Członka Hono-
rowego International Gastric Cancer 
Association” za wyniki badań nad rakiem 
żołądka w Polsce. 
 Przypomnijmy, że prof. Tadeusz Po-
piela stworzył i koordynował program 
„Polskich Badań nad Rakiem Żołądka”, 
prowadzony nieprzerwanie od 1975 r. 
przez 30 lat w 9 ośrodkach akademickich 
w Polsce, a w latach 2009-2011 stał na 
czele International Gastric Cancer Asso-
ciation jako jego prezydent.

Nagroda im. T. Browicza 
dla prof. Andrzeja Surdackiego

 W siedzibie Polskiej Akademii Umiejęt-
ności w Krakowie 20 czerwca 2015 r. mia-
ła miejsce uroczystość wręczenia Nagrody 
im. Tadeusza Browicza przyznawanej co-
rocznie przez PAU za wybitne osiągnięcia 
medyczne o zasięgu międzynarodowym.
 Laureatem za 2015 rok został prof. 
Andrzej Surdacki, kierownik II Kliniki 
Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Na-
czyniowych CM UJ za odkrycie nowych 
molekularnych mechanizmów oceny 
funkcji śródbłonka naczyń.
 Uroczystości przewodniczyli prezes 
PAU prof. Andrzej Białas oraz dyrektor 
Wydziału Lekarskiego PAU prof. Wiesław 
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Organizatorzy:
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie 
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie 
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców 
Ochrony Zdrowia

Patronat:
Prof. Andrzej Matyja, 
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów
Kas Chorych

Opiekunowie naukowi konferencji: 
Dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
Dr n. med. Witold Jurczyński

Program konferencji:
23 października 2015 r. – piątek
15.00–15.30 
Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie

I Sesja – Naukowa 
Prowadzący: dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
dr n. med. Witold Jurczyński
15.30-15.45 – Powitanie, otwarcie konferencji
15.45-16.30 – Farmakoterapia bólu – dr n. med. Aleksandra 
Goszcz (Zakład Farmakologii Klinicznej CM UJ)
16.30-17.15 – Zasady leczenia bólowej postaci zaburzeń czyn-
nościowych narządu żucia – dr hab. Małgorzata Pihut (Pra-
cownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia, Katedra 
Protetyki, IS CM UJ)
17.30-18.30 – Anatomia funkcjonalna odcinka szyjnego kręgo-
słupa. Profilaktyka przeciążeń – dr n. med. Ewa Mizia (Kate-
dra Anatomii CM UJ) 
18.30-19.15 – Ból jako powikłanie wybielania zębów – 
dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ (Zakład Stomato-
logii Zintegrowanej, IS CM UJ)
20.00-23.00 – Uroczysta kolacja
Wręczenie odznaczenia im. Andrzeja Janusza Fortuny
Wieczór z Gwiazdą

24 października – sobota
II Sesja – Naukowa 
Prowadzący: dr n. med. Witold Jurczyński, 
dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
9.30-10.00 – Protetyka XXI w. – cyfrowy wycisk i technologia CAD 
CAM w gabinecie stomatologicznym – Andrzej Kolano – Optident
10.00-10.45 – Wino i zdrowie – dr hab. Grzegorz Gajos (Klinika 
Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca CM UJ)
10.45-11.30 – Jaką dietę stosować dla zachowania zdrowia, spraw-
ności i wydłużenia lat życia? – dr n. med. Barbara Wizner (Katedra 
Chorób Wewnętrznych i Gerontologii CM UJ)
12.00-13.15 – Eustres i dystres a wypalenie zawodowe. Jak się 
nie wypalić w służbie pacjentom – dr n. hum. Teresa Sławińska 
(Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ)
13.15-13.30 – Dyskusja
14.00-15.00 – Obiad

III Sesja – Samorządowa 
Prowadzący: prof. Andrzej Matyja, 
dr n. med. Jerzy Friediger
16.00-16.20 – Kształcenie podyplomowe – dostęp do specjalizacji 
– lek. med. Jolanta Orłowska-Heitzman – dyrektor Departa-
mentu Kształcenia MZ
16.20-16.40 – Czym jest odpowiedzialność zawodowa? – lek. dent. 
Anna Kot – rzecznik odpowiedzialności zawodowej OIL Kraków
16.40-17.00 – Program do prowadzenia elektronicznej doku-
mentacji medycznej – prezentacja – mgr inż. Cezary Mirończuk 
– ZdrowePodlasie.pl
17.00-17.30 – Wykonywanie praktyki lekarskiej – lek. dent. An-
drzej Cisło – pełnomocnik Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy 
Dentystów, wiceprezes WIL 
18.00-18.15 – Świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ – 
wprowadzenie – prof. Andrzej Matyja – prezes ORL w Krakowie
18.15-19.00 – Stomatologia w Małopolsce w 2016 r. z perspektywy 
płatnika – lek. med. Monika Jezierska-Kazberuk – z-ca dyrek-
tora MOW NFZ 
19.00-19.30 – Dyskusja
20.30-24.00 – Spotkanie w Chacie u Stacha – biesiada

25 października – niedziela
10.00 – zakończenie obrad, wyjazd uczestników

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Lekarzy Dentystów

Rytro Jesień 2015
23-25 października – hotel Perła Południa
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I tak, w „Stanowisku” nr 1 Komisja Stomatolo-
giczna NRL zajęła się kwestią zasad zatrudniania 
stomatologów. Przywołując uchwałę (nr 19) jeszcze 
Krajowego Zjazdu Lekarzy z marca 2014 roku, w sprawie 
możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce 
lekarskiej, Komisja wyraziła pogląd, że konieczna jest 
nowelizacja ustaw o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
oraz o działalności leczniczej, tak by umożliwić lekarzom 
medycyny i dentystom, pracującym w ramach indywidu-
alnej praktyki, specjalistycznej i grupowej zatrudnienie 
innych lekarzy albo lekarzy dentystów.

Aktualne przepisy pozwalają na zatrudnienie wy-
łącznie personelu pomocniczego, a zatrudnienie innego 
lekarza albo lekarza dentysty ograniczone jest do celów 
szkoleniowych (prowadzenie stażu podyplomowego), do 
szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w celu uzyska-
nia umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny. 
W praktyce grupowej świadczenia mogą być udzielane 
wyłącznie przez wspólników lub partnerów spółki pro-
wadzącej praktykę.

Są to ograniczenia niezrozumiałe. „Lekarze wyko-
nujący zawód w formie praktyki zawodowej są przed-
siębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 
roku o swobodzie działalności gospodarczej – czytamy 
w „Stanowisku” KS NRL – a wszelkie ograniczenia 
w swobodzie wykonywania tej działalności, takie jak 
np. ustawowe zakazy zatrudnienia powinny być oceniane 
przez pryzmat konstytucyjnej zasady wolności wykony-
wania działalności gospodarczej”.

Dodajmy jeszcze, jak to sformułowano w cytowanym 
„Stanowisku”, że zgodnie z treścią art. 22 Konstytucji RP 
„Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest 
dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze wzglę-
du na ważny interes publiczny”. Jaki interes, w naszym 
wypadku? To tylko biurokratyczna kłoda, szlaban sta-
wiany lekarzom dentystom, utrudniający ubieganie się 
o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Na koniec Komisja Stomatologiczna NRL zwróciła 
uwagę, że sam ustawodawca podejmuje od kilku lat dzia-
łania mające na celu ujednolicenie wymogów stawianych 

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej odbyte w przeddzień wakacji, 
13 czerwca br. w sobotę, obfitowało w szereg ważnych decyzji, którym nadano charakter „Stano-
wisk”. Jak się wydaje Komisja Stomatologiczna NRL, czyli ta nasza najwyższa reprezentacja zawo-
dowa, dojrzała już do wyraźnego przedstawiania naszych oczekiwań, interesów i przekonań. 

Środowisko stomatologiczne wyraża pod adresem władz państwowych szereg krytycznych 
opinii o systemie opieki stomatologicznej już od kilku lat. Niewiele z tego wynika. Pewien wpływ 
na nikłą skuteczność naszego oddziaływania mogła mieć też nasza dentystyczna niewystarczająca 
autonomia w ramach samorządu. 

Ufam, że ten etap przechodzi do przeszłości, a wyrażane przez najwyższe władze państwowe 
pełne troski oceny na temat stanu zdrowia jamy ustnej Polaków dowodzą, że jakoś przebiliśmy się 
do opinii publicznej. Teraz czas na decyzje, do których zachęcają nasze stanowiska.

Dotyczą one kwestii szczegółowych, ale nie żaden diabeł je wykreował, tylko chaotyczna orga-
nizacja życia, z którą się borykamy. I to musi się zmienić.

Wspomniane „Stanowiska”, które omawiamy skrótowo poniżej z krótkimi komentarzami, 
to właśnie propozycje zmian. Myślę, że zainteresują naszych Czytelników.

Robert Stępień

Niektóre oczekiwania stomatologii

Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa i Warsztaty
Lubelskie Forum Implantologiczne 2015
Lublin, 10 października 2015

XV Konferencja Biomateriały 
i Mechanika w Stomatologii
Ustroń, 15–18 października 2015

XXI Konferencja Stomatologiczna
XXI Targi Stomatologiczne Expodent 2015
Toruń, 16 października 2015

XXXVI Sympozjum 
Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS
Katowice, 23-24 października 2015

14. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne 
we Wrocławiu
Wrocław, 6–7 listopada 2015Ka
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podmiotom leczniczym i praktykom lekarskim. Bez sensu 
jest zatem różnicowanie ich statusu w kwestii możliwości 
zatrudnienia personelu.

W zakończeniu Komisja wskazała na konieczne 
paragrafy ustaw wymagających korekt. Komentarz do 
„Stanowiska” nr 1 wydaje się zbędny, poza ewentualnym 
podkreśleniem, że rzecz toczy się właściwie kilkanaście 
lat, bo stomatologia należała obok farmacji do najszybciej 
sprywatyzowanych dziedzin medycyny po transformacji 
ustrojowej.

* * *
W „Stanowisku” nr 2 Komisja Stomatologicz-

na NRL zajęła się konieczną modyfikacją systemu 
kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy denty-
stów. Zdaniem Komisji obecna sytuacja jest w tym za-
kresie mocno niezadowalająca i wymaga pilnych zmian.

Przede wszystkim analizy potrzeb leczniczych społe-
czeństwa w zakresie zdrowia jamy ustnej, przy policzeniu 
liczby dentystów, jaka powinna przypadać na określoną 
populację mieszkańców, wskazuje, że liczba przyjmo-
wanych na te studia kandydatów przekracza racjonalne 
potrzeby w porównaniu do innych państw. Pisaliśmy 
o tym wielokrotnie. 

Natomiast w kwestii kształcenia studentów błędem 
jest – zdaniem Komisji – likwidacja stażu podyplomowe-
go dla absolwentów wydziałów lekarsko-dentystycznych, 
który był sprawdzoną formą praktycznej nauki zawodu. 
W tej sprawie opinia środowiska stomatologicznego 
pokrywa się z poglądami całej społeczności lekarskiej, 
także w odniesieniu do cyklu edukacji lekarzy medycyny. 
Zarówno samorząd lekarski, jak i rektorzy uczelni me-
dycznych, nie mówiąc o parlamencie młodych lekarzy, 
wielokrotnie apelowali do władz o przywrócenie stażu 
podyplomowego. 

W wypadku stomatologii „konieczne też jest stwo-
rzenie jasnych ram prawnych – czytamy w „Stanowisku” 
Komisji – dla wykonywania przez studentów zabiegów 
diagnostyczno-leczniczych i związanych z tym wszelkich 
zobowiązań wynikających z relacji pacjent – lekarz zarów-
no w toku realizacji studiów, jak i w czasie praktyk wa-
kacyjnych”. To niebagatelna sprawa – dodajmy od siebie 
– legislacyjne uporządkowanie kwestii leczenia pacjenta 
przez studenta studiów medycznych i odpowiedzialności 
prawnej za ewentualny błąd, to już zaległość epokowa.

Natomiast w zakresie kształcenia podyplomowego 
Komisja Stomatologiczna NRL, po rozeznaniu potrzeb 
środowiska w tym zakresie wskazała przede wszystkim 
na brak dostatecznej liczby miejsc akredytacyjnych dla 
pozyskiwania specjalizacji. KS stanęła na stanowisku, że 
konieczne jest wprowadzenie zmian legislacyjnych, które 
umożliwiłyby specjalistycznym praktykom stomatolo-
gicznym na sprostanie wymogom akredytacji.

 I tak wskazane byłoby m.in. wykreślenie obowiązku 
posiadania przez specjalistyczne praktyki odpowied-

niego pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego 
w sprzęt audiowizualny oraz obowiązku posiadania 
podstawowych podręczników i czasopism naukowych. 
Dalej, pożądane byłoby wykreślenie obowiązku posiada-
nia unitu implantologicznego oraz stołu laboratoryjnego 
z wyposażeniem technicznym. Wreszcie nie wydaje się 
konieczne zapewnienie w praktyce specjalistycznej co 
najmniej jednego stanowiska przedklinicznego wyposa-
żonego w fantom.

 Przy specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecię-
cej celowa byłaby zmiana stażu kierunkowego z derma-
tologii i alergologii na formę kursu oraz włączenie stażu 
kierunkowego z chirurgii szczękowo-twarzowej do stażu 
z chirurgii stomatologicznej.

 Przy specjalizacji w dziedzinie protetyki stomatolo-
gicznej pożądane byłoby zwiększenie czasu przeznaczo-
nego na szkolenie z zakresu zaburzeń czynnościowych 
układu stomatognatycznego; uwzględnienie w procedu-
rach zabiegowych konieczności wykonania protez dzie-
cięcych; zwiększenie liczby wykonania procedur protez 
ruchomych podpartych.

 Przy specjalizacji w dziedzinie periodontologii istot-
na byłaby możliwość realizacji kursu z zakresu patomor-
fologii zamiast histopatologii.

„Komisja Stomatologiczna stoi na stanowisku – cytuje-
my dosłownie – że należy w sposób jednoznaczny określić 
źródła i zasady finasowania szkolenia specjalizacyjnego, 
z uwzględnieniem realnych kosztów ponoszonych przez 
jednostkę szkolącą oraz wynagrodzenia dla kierownika 
specjalizacji i wynagrodzenia dla osoby specjalizującej 
się”.

Przedstawiając powyższe stanowisko, Komisja Stoma-
tologiczna NRL zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej 
o rozpatrzenie przedstawionych postulatów i zwrócenie 
się do Ministra Zdrowia z apelem o zmianę przepisów 
prawa i wprowadzenie instrumentów prawnych pozwala-
jących prawidłowo i odpowiedzialnie realizować kształce-
nie zarówno na studiach, jak i po uzyskaniu dyplomu. 

Komentarz wydaje się zbędny.

* * *
Stanowisko nr 3 Komisji Stomatologicznej NRL 

dotyczyło prośby prezydenta Polskiego Towarzy-
stwa Stomatologicznego o udzielenie pożyczki 
w związku z organizacją Światowego Kongresu Stoma-
tologicznego FDI World Dental Federation w Poznaniu 
w 2016 r. W kwestii tej pozytywną opinię przekazał do 
Komisji na piśmie m.in. prezes Naczelnej Rady Lekar-
skiej. 

„W ocenie Komisji Stomatologicznej – czytamy 
w „Stanowisku” – organizacja Światowego Kongresu Sto-
matologicznego w Poznaniu jest prestiżowym dla polskiej 
stomatologii przedsięwzięciem o międzynarodowej skali, 
dlatego samorząd lekarski, w ramach posiadanych moż-
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liwości finansowych, powinien wesprzeć tę inicjatywę. 
Komisja Stomatologiczna NRL podkreśla, że podmiot 
ubiegający się o udzielenie pożyczki, czyli Polskie To-
warzystwo Stomatologiczne od wielu lat owocnie współ-
pracuje z Komisją Stomatologiczną i – jako towarzystwo 
naukowe – nierzadko wspiera Komisję swoją wiedzą 
i doświadczeniem”.

Na koniec Komisja Stomatologiczna NRL postuluje, 
aby jej przedstawiciele wchodzili w skład Komitetu Na-
ukowego Kongresu oraz aby w czasie Kongresu odbyło się 
otwarte posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL.

* * *
Stanowisko nr 4 w sprawie projektu rozporzą-

dzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć 
na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w roku 
akademickim 2015/2016.

W ślad za opinią wyrażoną już powyżej, w „Stanowi-
sku” nr 2 nt. „kształcenia przeddyplomowego” Komisja 
Stomatologiczna NRL negatywnie oceniła projekt resortu 
zarówno z formalnych, jak i merytorycznych względów. 

Pod względem formalnym negatywnie ocenić nale-
ży zlekceważenie upoważnienia ustawowego zawartego 
w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z 2005 r. (art. 
8 ust. 9), który nakazuje uwzględnienie, przy ustalaniu 
limitu przyjęć, m.in. zapotrzebowania na absolwentów 
tych kierunków. Żadna wcześniejsza analiza pod tym 
względem nie poprzedza wyznaczania limitów naboru.

Komisja Stomatologiczna jest w swym stanowisku 
powściągliwa, natomiast na łamach prasy medycznej, na 
forum Naczelnej Rady Lekarskiej, a nawet na Krajowym 
Zjeździe Lekarzy wielokrotnie wskazywano, że „nadpro-
dukcja” lekarzy dentystów przekroczyła granice zdrowe-
go rozsądku, nie mówiąc o normach WHO. Negatywne 
konsekwencje tego stanu rzeczy są wielorakie, m.in. wi-
doczne na rynku pracy, ale to odrębny temat. 

W „Stanowisku” nr 4 Komisji Stomatologicznej NRL 
czytamy „Nieprzeprowadzenie wcześniejszej analizy 
zapotrzebowania na absolwentów kierunku lekarsko-
dentystycznego niepokoi tym bardziej, że ustalone limity 
przyjęć na ten kierunek nie odzwierciedlają potrzeb sys-
temu ochrony zdrowia w zakresie udzielania świadczeń 
stomatologicznych. Powyższe prowadzi do wniosku, że 
określone w projekcie rozporządzenia limity przyjęć na 
kierunek lekarsko-dentystyczny ustalone zostały, wbrew 
dyspozycji przepisu art. 8 ust. 9 ustawy Prawo o szkolnic-
twie wyższym, jedynie na podstawie propozycji uczelni 
posiadających uprawnienia do kształcenia na kierunku 
lekarsko-dentystycznym.

Pod kątem merytorycznym zaś w pierwszej kolejności 
należy zwrócić uwagę, że na polskim rynku nie występuje 
niedobór kadry medycznej udzielającej świadczeń z za-
kresu stomatologii. Przeprowadzane w tym zakresie ana-
lizy jednoznacznie wskazują, że liczba lekarzy dentystów 

w Polsce zdecydowanie przewyższa średnią unijną (chyba 
także światową – dop. red.). Pomimo tego (…) limity 
przyjęć na studia stomatologiczne w Polsce są nieustannie 
co roku zwiększane. I tak, w stosunku do roku akademic-
kiego 2014/2015 proponowany limit przyjęć na kierunku 
lekarsko-dentystycznym na rok akademicki 2015/2016 
jest wyższy ogółem o 88 miejsc, zaś w stosunku do roku 
akademickiego 2011/2012 – o 215 miejsc. Z uwagi na 
powyższe argumentacja Ministra Zdrowia przemawiająca 
za zwiększeniem limitu przyjęć na kierunku lekarsko-
dentystycznym, oparta na teorii uzupełnienia niedoboru 
kadry medycznej w dziedzinie stomatologii wyższą liczbą 
studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, jest nie-
uzasadniona.

Po wtóre, należy zauważyć, iż niemalże połowa miejsc 
w ramach zwiększonego limitu przyjęć na kierunek lekar-
sko-dentystyczny w roku akademickim 2015/2016 doty-
czy miejsc na studiach niestacjonarnych prowadzonych 
w języku innym niż polski. Z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa przyjąć natomiast należy, że absolwenci tychże 
studiów nie będą wykonywali zawodu lekarza dentysty 
na terenie kraju. Powyższe przeczy zatem argumentom 
Ministra Zdrowia, jakoby projektowana zmiana miała 
mieć pozytywny wpływ na zwiększenie dostępności 
świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarzy 
dentystów. Pozytywny wpływ w tym zakresie miałby 
co najwyżej wzrost liczby specjalistów w dziedzinie sto-
matologii, a nie zaś wzrost liczby absolwentów studiów 
stomatologicznych, na co samorząd lekarski wielokrotnie 
zwracał już uwagę. Poza tym w ocenie Komisji Stoma-
tologicznej NRL, wskazywane duże zapotrzebowanie na 
świadczenia stomatologiczne ma związek jedynie z niedo-
statecznymi nakładami na świadczenia opieki zdrowotnej 
realizowanymi w ramach powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, a nie zaś z liczebnością kadry medycznej 
realizującej ten rodzaj usług.

W ocenie Komisji Stomatologicznej, zwiększenie 
limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym 
skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia zarów-
no teoretycznego, jak i praktycznego na tym kierunku, 
zaś rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyż-
szająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób 
znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu 
lekarza dentysty.

Mając na uwadze powyższe, Komisja Stomatologicz-
na NRL negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu 
przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, wnosząc tym 
samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 
2015/2016.”

Znamy już tegoroczne decyzje. Wzrost limitu przy-
jęć nie został powstrzymany. W szyldach stomatologia 
konkuruje z bankami. Niebawem sięgniemy rekordów 
odnotowywanych w Księdze Guinnessa.

NRL
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* * *
Stanowisko nr 5 w sprawie zwolnienia lekarzy 

dentystów wykonujących zawód w formie praktyki 
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
z obowiązku posiadania regulaminu organizacyjnego.

Ta sprawa należy do nieśmiertelnego kanonu praw 
Parkinsona. Ktoś po prostu wierzy, że posiadanie 
przez lekarza dentystę regulaminu organizacyjnego 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (co za Mistrz 
Języka Polskiego wydalił z siebie taką nazwę) cokolwiek 
i komukolwiek pomoże na zdrowie. Rzecz ujęto nawet 
w ustawie (o działalności leczniczej), która nakazuje posia-
danie regulaminu przez wszystkie, bez wyjątku, podmioty 
(to dalej ten sam Językoznawca) wykonujące działalność 
leczniczą, w tym także na praktyki lekarza dentysty wyko-
nywane wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecznicze-
go na podstawie umowy z tym podmiotem.

„W ocenie Komisji Stomatologicznej NRL wymóg 
uchwalenia regulaminu organizacyjnego dla indywidu-
alnej praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem 
lub indywidualnej specjalistycznej praktyki wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem jest niepotrzebny i stanowi 
przejaw nadmiernego formalizmu. Komisja przypomina, 
że lekarz dentysta, wykonując ten rodzaj praktyki, udzie-
la świadczeń wyłącznie w innym podmiocie leczniczym 
i zobowiązany jest stosować się do regulaminu obowią-
zującego w przedsiębiorstwie, w którym wykonuje swoją 
praktykę. Wobec tego regulamin obowiązujący w tym 
podmiocie leczniczym jest zawsze właściwy do ustalenia 
praw i obowiązków stron w procesie leczenia pacjenta, 
a także wysokości opłat za świadczenia zdrowotne, które 
są udzielane odpłatnie i wysokości opłat za udostępnienie 
dokumentacji medycznej.

Przedstawiając powyższe stanowisko, Komisja Stoma-
tologiczna NRL zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej 
o rozpatrzenie przedstawionych postulatów i zwrócenie się 
do Ministra Zdrowia z apelem o zmianę przepisów prawa”.

Czy Minister przychyli się do tak radykalnego wniosku? 
Wątpię. Cała konstrukcja legislacyjna resortu mogłaby lec 
w gruzach.

* * *
Stanowisko nr 6 Komisji Stomatologicznej NRL 

w sprawie zwolnienia lekarzy i lekarzy dentystów 
wykonujących zawód w formie praktyki z obowiąz-
ku zgłaszania polisy obowiązkowego ubezpieczenia 
OC do rejestru podmiotów wykonujących działal-
ność leczniczą.

„Komisja Stomatologiczna NRL uważa, że ustawa 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem 
do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczni-

czą (…) niezasadnie nałożyły na lekarza i lekarza dentystę 
wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej wy-
móg corocznego zgłaszania do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą kopii dokumentu potwier-
dzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 
lit. a w związku z art. 25 ust. 1, pkt 1 Ustawy o działalności 
leczniczej, lekarz wykonujący zawód w formie indywidual-
nej albo grupowej praktyki zawodowej ma obowiązek za-
wrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Minister Finansów (rozporządzeniem z 22 lutego 
2011) określił minimalną sumę gwarancyjną polisy wy-
maganej od lekarzy prowadzących praktykę, wynosi ona 
obecnie 75 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia 
oraz 350 tys. euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, 
których skutki są objęte umową ubezpieczenia. W oce-
nie KS nałożenie na lekarzy ustawowego obowiązku 
zawarcia umowy ubezpieczenia OC jest wystarczające 
dla osiągnięcia celu założonego przez ustawodawcę 
w postaci zabezpieczenia pacjenta na wypadek, gdyby 
majątek osobisty lekarza czy lekarza dentysty nie wystar-
czał na zaspokojenie roszczeń wynikających z ewentual-
nego błędu medycznego.” 

Komisja przypomina – dalej w „Stanowisku” – że art. 
14 ust. 2 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej nałożył 
na każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą 
obowiązek udzielenia pacjentowi, na jego wniosek, nie-
zbędnych informacji na temat zawartych przez podmiot 
umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej. (…) Powyższe uregulowanie ustawowe jest zda-
niem Komisji wystarczające. Nie istnieje zatem rzeczowa 
potrzeba nakładania na lekarzy i lekarzy dentystów obo-
wiązku zgłaszania co roku do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą informacji o zawarciu 
umowy ubezpieczenia wraz z kopią dokumentu ubezpie-
czeniowego. (…) W rejestrze zamieszcza się tylko infor-
mację o okresie, na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, 
zakresie ubezpieczenia i sumie gwarancyjnej, brak w nim 
natomiast ważnych dla pacjenta informacji jak numer 
polisy czy nazwa zakładu ubezpieczeń, do którego pacjent 
mógłby skierować swoje roszczenia.

W tej sytuacji KS zwróciła się do NRL o rozpatrzenie 
przedstawionych postulatów i zwrócenie się do Ministra 
Zdrowia z apelem o zmianę przepisów prawa.

opr. Stefan Ciepły

Przedstawiony powyżej przegląd „Stanowisk” daje obraz 
prac i zainteresowań Komisji Stomatologicznej NRL. Jest ona 
jednocześnie wsłuchana w Państwa opinie, gotowa do ich 
prezentowania opinii publicznej i kompetentnym władzom. 
Czy uda się wszystko od razu załatwić? Wątpię, ale z czasem 
na pewno zostaniemy dostrzeżeni. No bo któż nie chciałby 
kończyć każdej kwestii promiennym, estetycznym uśmie-
chem, bez nas nieosiągalnym.
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Trudno nie zgodzić się z powyższymi słowami. Pamięć o tych, którzy 
odeszli, okazujemy w różny sposób – zapalając znicze, pielęgnując ich 

groby, przechowując ich zdjęcia, rozmawiając o nich. Ale też nasza pamięć 
może wyrazić się w kontynuacji ich pracy, tego, co było dla nich ważne. 
I tak jest w przypadku doktora Zbigniewa Żaka, dla większości osób 
z naszego środowiska Zbyszka, bo prawie z każdym był po imieniu 
i w przyjacielskich relacjach.
 Zespół Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. n. med. 
Zbigniewa Żaka w Krakowie na co dzień stara się kontynuować Jego 
zamierzenia i trud, jaki wkładał w rozwój tej przychodni przez 31 lat. 
Przez wszystkie te lata był jednocześnie jej dyrektorem, lekarzem specjalistą 
i nauczycielem młodych adeptów sztuki, za jaką zawsze uważał protetykę 
stomatologiczną.
 Żartowaliśmy z Niego, że „sztuką” jest przetrwać 4 pierwszych sekreta-
rzy, 14 premierów, 10 wojewodów i 21 ministrów, zachowując stanowisko.
 Brakuje nam Go bardzo, dalej. Jego energii, wiedzy, żartów, optymi-
zmu, a nawet charakterystycznego gestu podkręcania wąsa, co oznaczało, 
że jest mocno wkurzony i zaraz się komuś oberwie.
 13 listopada 2015 roku minie 10 lat od Jego śmierci. Z tego też powo-
du Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr. n. med. Zbigniewa 
Żaka w Krakowie, pod honorowym patronatem Okręgowej Izby Lekar-
skiej w Krakowie, organizuje konferencję in memoriam, na którą serdecz-
nie zapraszamy.

Anna Maciąg 

Memoria

„Istniejemy, póki ktoś o nas pamięta”
Carlos Ruiz Zafón

Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna 
im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie

zaprasza na Konferencję Stomatologiczną in memoriam 

w X rocznicę śmierci dr. n. med. Zbigniewa Żaka
20 listopada 2015 r.

w Hotelu Europejskim, Kraków, ul. Lubicz 5
Program: 
Konferencja naukowa w godz. 10.00–17.00
 Wczesne leczenie ortodontyczne, wady wrodzone i rozwojowe, profilaktyka logopedyczna, asertywność w relacji z pacjentem, 
dysfunkcja układu ruchowego narządu żucia w codziennej praktyce, ortodoncja i protetyka a czynność układu stomatognatycznego.

Kolacja wspomnieniowa od godz. 19 z występem artystów Piwnicy pod Baranami.
Wszystkich przyjaciół dr. Zbigniewa Żaka oraz wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału.

Szczegółowy program, informacje i formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej: www.wps.com.pl 

Patronat honorowy: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
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Czas mija niewiarygodnie szybko… Lecz najważniejsze, że 
pozostaje pamięć i wspomnienia.

 Zbyszka spotkałam po raz pierwszy w czasie wyborów do 
samorządu w roku 1993. Pamiętam Jego stanowczość i zdecy-
dowanie okraszone zawadiackim uśmiechem. Imponowała mi 
Jego wiedza o naszym samorządzie, o stomatologii, o tym, co jest 
dobre, a co należy poprawić i udoskonalić. Zbyszek miał charak-
terystyczny styl bycia, niezapomniane i niepowtarzalne poczucie 
humoru, a Jego uparty i twardy charakter przeplatał się z wraż-
liwością i duszą artysty. Nie był akceptowany przez wszystkich, 
lecz myślę, że wynikało to właśnie z Jego niezależności i poczucia 
wartości. 

Poznaliśmy się na schodach Klubu Pod Jaszczurami, jeszcze jako studenci, dalecy od snucia jakichkolwiek wspólnych planów na 
przyszłość. Po prostu wlepiłem mu (jako ówczesny kierownik) 3 miesiące zakazu wstępu do Klubu, bo w obronie honoru towarzy-

szącej mu damy naruszył tzw. regulamin. I dopiero dziesięć lat później, gdy został szefem WPS, poszedłem po wywiad dla „Gazety Kra-
kowskiej” i nasze losy splotły się na przeszło ćwierćwiecze. Moja żona została mamą chrzestną Zbyszka (juniora), nasze córki zawzięcie 
rywalizowały „o wszystko” rokrocznie na wakacjach, mój przyjaciel z „Gazety” został jego szwagrem. A w Starym Sączu poprowadziliśmy 
w jego domu „wspólnotę” mieszkaniową.
 Dlaczego brakuje mi Zbyszka? Nie potrafię odpowiedzieć. Jakąś cząstkę prawdy o nim znajdą Państwo poniżej. 

Stefan Ciepły

 Wiele jest wspomnień – tych miłych i radosnych, tych mniej 
wesołych i tych, które zapadają głęboko w serce, a najbardziej 
głębokim przeżyciem był list napisany przez Zbyszka (na miesiąc 
przed odejściem) na Zjazd Delegatów, który był jednocześnie 
programowym przesłaniem dla kontynuatorów Jego działalności 
i pożegnaniem z nami.
 Tak czy inaczej – imię ZBYSZEK na zawsze będzie mi się ko-
jarzyć z dr. Zbyszkiem Żakiem – niezwykłą osobowością naszego 
lekarskiego świata.

Jolanta Orłowska-Heitzman

Zbyszek był moim naprawdę bliskim przyjacielem. Przyjaźni-
liśmy się „rodzinnie”. Wspólne wakacje, imprezy, spotkania, 

wyjazdy do Starego Sącza, do Zbyszka domu rodzinnego, grille 
i śpiewy do białego rana. Scalał swoją osobowością całą grupę 
przyjaciół. Brak go w tej grupie. To są wspomnienia do końca 
życia.
 Ale najbardziej brak mi jego życzliwej, przyjacielskiej rady, 
na którą mogłem liczyć w każdej sytuacji. Czy w sprawach Izby, 
kiedy byłem jej prezesem, czy w osobistych, domowych proble-
mach, których nigdy nie brakowało. Tej straty, choć minęło 10 lat, 
nie jestem w stanie zastąpić.

Jerzy Friediger

Istniejemy, 
póki ktoś o nas pamięta
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W ciągu ostatnich dziesięciu lat wielokrotnie zdarzało mi się 
pomyśleć, że gdyby żył, to spytałabym go, jak to zrobić. 

Czy może moglibyśmy rzecz wykonać wspólnie? Czy widziałby 
lepsze rozwiązanie? Jakie? Sprawa mogłaby dotyczyć zarówno 
stomatologii, na przykład jakiegoś konfliktu z NFZ, czy pojedyn-
czego lekarza z osobistym problemem wymagającym pomocy.
 Na Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Przemyślu w 2005 roku, 
ostatnim, w którym uczestniczył, siedzieliśmy nocą w kameral-
nym gronie przyjaciół, a on opowiadał o swoich bojach o gabinety 
szkolne, które za tamtych lat, pod jego ręką sięgnęły opieką nie-
wyobrażalnych dzisiaj proporcji – 83 procent młodzieży objętej 
stomatologicznym monitoringiem. 
 To był niezwykły typ mężczyzny. Kochał życie bezgranicznie, 
chyba lubił wszystkich ludzi, bez względu na pozycję zawodową, 
wykształcenie, status materialny czy wiek. I każdemu gotów był 

gabinecie praktycznie „fotel w fotel” przez ładnych parę lat, 
bywało spokojnie, ale i mocno czasami iskrzyło. Zawsze potrafił 
rozładować napięcie lub zwrócić uwagę wprost: „Przypominam 
Ci, że jednak jestem Twoim szefem”. 
 Pewne predyspozycje są dane wybranym. Bez wątpienia 
Zbyszek je miał w nadmiarze. Podobno nie ma ludzi niezastąpio-
nych, ale…

Magdalena Ciaputa

służyć radą, samemu również słuchając cierpliwie sprzecznych 
opinii. Ale nie znaczy to, że nie bywał uparty, że nie bronił swoich 
racji do granic absurdu. Zawsze wiązało się to jednak z poszano-
waniem godności drugiej strony.
 Czegokolwiek by nie tknął, zwykł był angażować się bez reszty. 
Do wszystkiego podchodził z klasą. I tego brakuje mi szczegól-
nie. Pamięć o Nim trwa w moim sercu na wyjątkowym miejscu. 
Brakuje mi go...

Anna Kot

Pominąwszy krótki epizod pracy w ZOZ-ie dla Szkół Wyższych 
tuż po studiach, praktycznie większa część mojego życia zawo-

dowego była związana z Wojewódzką Przychodnią Stomatologicz-
ną, której dyrektorem był dr Zbyszek Żak. Do momentu zdania 
egzaminów specjalizacyjnych doktor, a potem po prostu Zbyszek, 
szef, przyjaciel, życzliwy wszystkim, zawsze chętny do rozmowy. 
 Potrafił stworzyć niepowtarzalnie komfortową atmosferę 
w pracy, zachowując jednocześnie pewien dystans w sferze zawo-
dowej. Podawał rękę w różnych sytuacjach prywatnych. Zawsze 
uśmiechnięty, pełen werwy życiowej i snucia rozlicznych planów 
związanych z funkcjonowaniem WPS. Pracowaliśmy w jednym 

Memoria

W „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej” listopad-grudzień 2010 
r., w piątą rocznicę śmierci dr. Zbigniewa Żaka pojawił 

się artykuł – portret. Na dodanych do niego zdjęciach widzimy 
uśmiech, którego nam brakuje już tak długo.
 Współpraca moja z Doktorem Zbigniewem Żakiem rozpoczę-
ła się w czasach, gdy Wojewódzka Przychodnia mieściła się przy 
ulicy Kopernika 32. Był rok 1974, kiedy przeprowadziliśmy się na 
ul. Batorego. I przez wszystkie te lata, aż do odejścia Szefa przed 
dziesięciu laty, pracowaliśmy razem w jednym gabinecie.
 Oczywiście, jak to w życiu bywa, sytuacje były różne. Ale Szef 
był człowiekiem pogodnym, z dużym poczuciem humoru, tak 
w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Zawsze też można było li-
czyć na Jego pomoc w sytuacjach trudnych, nigdy jej nie odmawiał.
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 W pracy chętnie dzielił się z nami swoimi pomysłami związa-
nymi z organizacją Przychodni, konsultował je, spierał się, prosił 
o radę, nie cierpiał obojętności.
 Zawsze miałam przy nim poczucie swojej wartości, czułam 
się doceniana i zauważana. Cenił moją wiedzę i umiejętności, 
podkreślał dobry kontakt z pacjentami.
 Bardzo mi Ciebie brakuje, Kochany Szefie, nawet nie wiesz, 
jak bardzo…

Renata Litwińska

Jesienią tego roku minie 10 lat od śmierci Naszego Szefa 
dr. Zbigniewa Żaka, człowieka nadzwyczaj ciepłego, wrażliwego 

i przede wszystkim mądrego. Potrafił okazać zainteresowanie każde-
mu ze swoich pracowników, zauważał drobne zmiany, które umy-
kały innym, pamiętał imiona naszych bliskich, potrafił sprawić, że 
każdy z nas czuł się potrzebny i wyjątkowy. Powiedzieć, że pamię-
tamy o Nim, to zbyt mało, bo na każdym kroku w Przychodni na 
ul. Batorego czujemy Jego obecność, jest w powietrzu i w każdym 
z nas. Siedzi sobie tam w górze i patrzy na nasze codzienne wy-
siłki, by wszystko działało jak trzeba, a my od 10 lat staramy się 
coraz bardziej, żeby był z nas dumny. Zdobywamy nowe doświad-
czenia, wymieniamy sprzęt, odnawiamy pomieszczenia, dbamy 

o pacjentów, walczymy o kontrakty i cały czas czujemy, że jest ra-
zem z nami. Pewnie czasami by nas zrugał i łapał się za wąsik swo-
im zwyczajem, ale nawet te połajanki pamiętamy ze wzruszeniem 
i tęsknimy za buziakiem na dzień dobry i za uśmiechem (dr Ania 
M. buzi nam nie daje).
 Człowiek żyje tak długo, jak pamięć o nim, powiedzenie 
jakże prawdziwe i dobre w przypadku dr. Żaka, bo pamiętać 
o Nim zawsze będziemy. Nie tylko my, byli podwładni, ale rów-
nież pacjenci, lekarze, którzy wyspecjalizowali się w Wojewódzkiej 
Przychodni Stomatologicznej, koledzy, znajomi i przyjaciele z lat 

młodzieńczych i późniejszego życia zawodowego. Liczba osób, 
których obdarował zainteresowaniem w trakcie swojego życia, jest 
tak wielka… nieokreślona i nieokreślona będzie pamięć o Nim.
 Pięć lat temu uczciliśmy Jego pamięć w gronie Rodziny i Przy-
jaciół na Wieczorze Wspomnień w klubie Pod Gruszką. W tym 
roku, w 10. rocznicę śmierci również planujemy spotkanie w dniu 
20 listopada 2015 r.

Lidia Sępek
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna 

im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie
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 Tegorocznymi laureatami naukowej nagrody naukowej im. 
prof. Teresy Adamek-Guzik, ustanowionej przez Okręgową Izbę 
Lekarską w Krakowie, zostało Studenckie Koło Naukowe przy 
Klinice Gastroenterologii i Hepatologii CM UJ. Pamiątkowe 
dyplomy wręczono przedstawicielom Koła podczas posiedzenia 
Okręgowej Rady Lekarskiej 17 czerwca br., a samą nagrodę przy-
znano podczas objętej patronatem Prezesa OIL Międzynarodowej 
Konferencji Studentów Akademii Medycznych, jaka odbyła się 
w dniach 16–18 kwietnia w Krakowie. Nagrodę specjalną Izby za 
pracę z zakresu historii medycyny wręczono Jonaszowi Dragono-
wi i Maciejowi Nowakowi. 

 W dalszym toku obrad wiceprezes ORL Mariusz Janikowski 
poinformował o przygotowaniu stanowiska akceptującego wzrost 
limitów przyjęć na kierunki lekarskie, o ile będzie to związane ze 
zwiększeniem środków finansowych przekazywanych uczelniom 
oraz z poszerzeniem bazy miejsc rezydenckich. Natomiast kry-
tycznie ORL ocenia pomysł zwiększenia limitu przyjęć na studia 
lekarsko-dentystyczne. Nie od dziś podkreśla się, że dentystów 
w Polsce jest za dużo. Robert Stępień przypomniał o protestach 
wnoszonych już wcześniej przez Komisję Stomatologiczną oraz 
przez Delegatów na Krajowy Zjazd. W stosunku do zalecanych 
wskaźników, w Polsce jest 3 razy więcej dentystów na 1000 miesz-

Wizerunek 
kontra zarobki

Z obrad ORL

 Tak zaczęło się kolejne w tym roku posiedzenie Okręgowej Rady 
Lekarskiej w Krakowie. W porządku obrad znalazła się m.in. ponow-
nie dyskusja o inicjatywie Naczelnej Rady, dotyczącej utworzenia przez 
samorząd lekarski tzw. funduszu wizerunkowego. Pomysłowi temu 
poświęcono relacjonowany na posiedzeniu ORL przez wiceprezesa 
Jerzego Friedigera ostatni Konwent Prezesów. Mimo protestów wielu 
okręgowych izb, w tym krakowskiej, utworzono jednak w Warszawie 
zespół, który przygotuje zadania dla nowej „komórki” NRL.
 Podczas posiedzenia stosowną uchwałą powołano przy krakow-
skiej Izbie grupę AA dla lekarzy i lekarzy dentystów borykających się 
z własnym uzależnieniem. Więcej informacji – w wydaniu ogólnole-
karskim i na stronie internetowej Izby.
 Jak zwykle omawiano również prace legislacyjne w ochronie 
zdrowia. Izba otrzymała dokumenty do zaopiniowania tuż przed 
upływem terminu zgłaszania uwag, co utrudnia ocenę. Nie zmie-
nia to faktu, iż propozycje resortu albo nie wnoszą nic nowego, 
albo mogą jeszcze bardziej rozbudować biurokrację.

kańców niż w innych krajach Europy, z czego wynikają nie tylko 
problemy z zapewnieniem wszystkim pracy, ale też z poziomem 
kształcenia i możliwościami rozwoju. 
 ORL przyjęła też stanowisko popierające dążenia pielęgniarek 
do wzrostu wynagrodzeń i poprawy warunków pracy. Jednocze-
śnie odbyła się mini-debata na temat możliwości podobnych 
działań na rzecz lekarzy, zakończona przyjęciem apelu w sprawie 
przestrzegania czasu pracy lekarzy.
 Nastąpiła zmiana na stanowisku przewodniczącego Komisji 
Kultury ORL, z której to funkcji zrezygnował Grzegorz Dyduch, 
zastąpi go Ryszard Żaba. 
 Na koniec podjęto uchwałę o rozdziale dopłat samorządu do 
kształcenia dzieci lekarzy. Stypendia na ten rok szkolny przyznano 
25 studentom i 10 uczniom szkół średnich. Dwunastu lekarzy 
– emerytów nie wykonujących zawodu – zwolniono z płacenia 
składek na samorząd lekarski.

JGH
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Spotykam się z doktor Anną Kot, okręgowym rzeczni-
kiem odpowiedzialności zawodowej krakowskiej Izby, która 
uzbrojona w egzemplarz Kodeksu Etyki Lekarskiej wybiera się 
na uroczystość wręczenia dyplomów ograniczonego prawa 
wykonywania zawodu tegorocznym absolwentom Collegium 
Medicum UJ. To dobry moment na zadanie pytania o taką 
wiedzę i umiejętności lekarzy, która sprawi, że do spotkania 
z nią, czyli rzecznikiem rozpatrującym skargi na ich uchybienia 
czy postawę, nie dojdzie.

– Przede wszystkim – mówi doktor Anna – tą wiedzą powin-
na być świadomość, że wprawdzie wszyscy otrzymali dyplom, 
ale nie czyni on lekarza uprawnionym do wszystkiego; że choć 
zdobywali wiedzę z wielu dziedzin stomatologii, to nie zawsze 
opanowali wystarczająco umiejętności, by leczyć wszystko. 
Brak pokory wobec wiedzy, niepogłębianie jej, nieznajomość 
uwarunkowań prawnych zawodu to prosta droga do popełnia-
nia błędów, a tym samym na dywanik do rzecznika.

 O naruszeniach KEL lekarzy dentystów mówiła pani 
na konferencjach w Rytrze, Osieczanach, Krynicy. Także 
w felietonach na łamach naszej „Gazety” przekazywała 
pani najważniejsze wiadomości z zakresu prawa me-
dycznego i etyki. Odnoszę jednak wrażenie, że mimo 
upływu czasu problemy te nie znikają. Na pierwszy plan 
wysuwają się m.in. kwestie reklamy.

Tak, rzecz zaczyna się już na początku drogi zawodowej 
dentysty, choć nie dotyczy tylko młodych lekarzy. Chcąc prowa-
dzić gabinet prywatny, zaciąga się spory kredyt i aby go spłacić, 
często przy pomocy rodziny, rozpoczyna się reklamowanie 
jego funkcjonowania, nie bacząc na zakazy prawne, na KEL, 
a nawet nie kierując się zwykłą przyzwoitością. Bo czymże jest, 
po odbyciu praktyki, założenie w tej samej kamienicy gabinetu, 
gdzie prowadzą go starsi koledzy, a mieliśmy taki przypadek 
w Zakopanem. 

Reklamy gabinetów znajdują się przede wszystkim w inter-
necie, ale i w salonach mody ślubnej, w salach przyjęć wesel-
nych i komunijnych, w szkołach, przedszkolach, kruchtach ko-
ścielnych, marketach, na billboardach, w czasopismach, gdzie 
zamieszczane są niby-edukacyjne artykuły, w radiu, telewizji 
i zakładach fryzjerskich lub kosmetycznych, na rowerach 
i samochodach. Do celów reklamowych wykorzystuje się oczy-
wiście własne gabinety, co jest surowo zabronione. 

Mimo zakazów w reklamach umieszczane są niemożliwe 
do spełnienia obietnice, wykonywane przez specjalistów bez 
specjalizacji. Nierzetelność informacji skutkuje często bardzo 

poważnymi konsekwencjami. Pewna dentystka reklamowała 
zabiegi ortodontyczne, nie mając specjalizacji z ortodoncji. 
Matka leczonego przez nią chłopca, zaniepokojona wynikami 
leczenia, zwróciła się o konsultację do renomowanego orto-
donty, a uzyskawszy potwierdzenie swoich obaw, skierowała 
skargę do rzecznika. Lekarka otrzymała zarzut podania nie-
prawdziwej informacji i popełnienia błędu lekarskiego.

Niestety, przewinienia związane z reklamą ciągle się 
powtarzają, mimo że karane są coraz wyższymi grzywnami 
pieniężnymi. Reklamowanie jest coraz bardziej natarczywe, 
nachalne, agresywne, bo rynkiem rządzi komercjalizacja i chęć 
szybkiego zysku. A lekarze niestety chętnie wykonują zabiegi 
modne i dobrze płatne, mniej się kierując zdrowiem pacjenta. 
Chorych naprawdę odsyłają do innych lekarzy. 

 Reklama to problem stary jak świat. Pozwoli pani, że 
posłużę się materiałem z początku XX wieku. W najstar-
szych w Polsce czasopismach stomatologicznych takich 
jak „Przegląd Dentystyczny” (1898-1905) Bolesława 
Dzierżawskiego czy w „Kronice Dentystycznej” (1906-
1939) Maurycego Krakowskiego w każdym numerze 
znajdujemy artykuły o reklamach, reklamiarstwie i wal-
ce z nim np. Komisji Etyczno-Zawodowej Warszawskiego 
Towarzystwa Odontologicznego. Sprawy, zwane wtedy 
krzykactwem reklamowym, powodowały uchwalanie 
przez Sejm ustaw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
W ustawie z 1929 roku, podpisanej przez premiera gen. 
Sławoj-Składkowskiego, czytamy o karaniu za „używa-
nie matackich sposobów łowienia naiwnych i nieuświa-
domionych pacjentów”. Maurycy Krakowski, pisząc 
o reklamiarstwie, przypomina, że „przed wybuchem 
wojny światowej nahajka kozacka ukróciła te praktyki”. 
Nie proponując tak drastycznych metod, zadam pytanie 
o dzisiejsze restrykcje.

Przede wszystkim zdaję sobie sprawę z powtarzalności pro-
blemu i z tego, że ilość spraw związanych z reklamą nie maleje, 
ale wręcz narasta. Nie skutkują coraz wyższe kary pieniężne, 
sięgające kilku tysięcy wzwyż. Nie przynoszą też rezultatu 
szkolenia. Przyszedł taki czas, w którym coraz trudniej znaleźć 
skuteczne środki wychowawcze. Ale nie ustajemy w zwalczaniu 
patologii, kierujemy sprawy do Sądu Okręgowego i Naczelne-
go, samorządu. Myślimy też o innych sposobach perswazyjnych 
za pomocą mediów i stosownych wydawnictw.

 Na wspomnianych wcześniej konferencjach i innych 
spotkaniach powraca jak bumerang kwestia obowiązku 
prowadzenia prawidłowej dokumentacji medycznej, zaś 
niewypełnienie go powoduje wiele skarg do OROZ.

W dokumentacji prowadzonej przez lekarza powinny – poza 
informacjami administracyjnymi – znaleźć się dane z wywiadu 
przeprowadzonego z pacjentem, powinien być program lecze-
nia. Z zapisu powinno jasno wynikać, że dolegliwości chorego 
i planowany sposób ich leczenia zostały przedstawione pacjen-
towi tak przystępnie, by mógł on podjąć decyzję o leczeniu 

OROZ

Nie tylko okiem, 
ale i ustami 
Rzecznika
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w pełni świadomie. Jeśli leczenie związane jest z zabiegiem 
operacyjnym, implantami, leczeniem endodontycznym, prote-
tyką czy ekstrakcją, trzeba uzyskać zgodę pisemną pacjenta, bo 
w tych i podobnych przypadkach zgoda ustna nie ma mocy 
prawnej. Często o tym zapominamy. 

W wielu wypadkach dokumentacja jest powierzchowna, 
traktowana jako biurokratyczna, męcząca papierkowa robota, 
a zawarte w niej dane są niepełne, nieraz znajdujemy w niej 
tylko nazwisko i adres. Nie zdajemy sobie sprawy, że to od niej 
zależy wynik prowadzonej przez OROZ sprawy, bo rzecznik 
bada dokumentację, a nie tylko jakość prowadzonej opieki. 
Wszystko to, o czym mówimy, znajduje się w programie 
studiów dentystycznych, jest tematem szkolenia prawnego 
po stażach podyplomowych, w KEL (obyśmy go zawsze mieli 
pod ręką). Jednak pewna grupa lekarzy lekceważy to wszystko, 
nagminnie nie bywa na konferencjach i spotkaniach, bo „mają 
bardzo dużo pracy”, a swoje uchybienia tłumaczą, że „nie 
wiedzieli”. 

 Porozmawiajmy jeszcze o zachowaniach lekarzy i pa-
cjentów, które są najczęściej przedmiotem skarg.

Przede wszystkim pacjent powinien mieć zaufanie do le-
karza. Jeśli zauważamy, że go nie ma, poradźmy mu zmianę 
dentysty. Pacjent musi mieć wybór, by się czuć w miarę kom-
fortowo i mieć z lekarzem dobry kontakt. Tymczasem słyszymy 
od skarżących się pacjentów o rzucanych pod ich adresem 
„epitetach” o braku ze strony lekarzy zwykłej kindersztuby. 
Musimy zachowywać się profesjonalnie nawet w trudnych sy-
tuacjach. Gdy do gabinetu wchodzi zaniedbany, brudny, często 
wręcz śmierdzący człowiek, to zamiast wyrzucać go, nazywając 
brudasem, niechlujem, menelem, załóżmy podwójną masecz-
kę i wykonajmy potrzebny zabieg. Ku mojemu serdecznemu 
zdumieniu zdarzają się skargi dotyczące higieny lekarza, choć 
naturalnie w mniejszym stopniu. 

Gdy zdenerwowany, obolały pacjent zachowuje się zbyt 
emocjonalnie, nie wymyślajmy mu od gówniarzy, pajaców, 
głupków, tylko spróbujmy go uspokoić, a w żadnym wypadku 
nie odsyłajmy go w świat z bólem. Należy również pamiętać, 
że w gabinecie ma panować ład i porządek, a nie harmider, 
głośne rozmowy, odbieranie telefonów czy głośna muzyka, na 
co również skarżą się pacjenci.

 Czy skargi na dentystów zajmują szczególne miejsce 
w sprawach prowadzonych przez OROZ?

Są na wysokim miejscu, ale nie na najwyższym, a głównie 
dotyczą implantoprotetyki, ortodoncji i leczenia starcia patolo-
gicznego.

 Zapytam na koniec, jakie cechy, jakie umiejętności 
pomagają pani w pracy rzecznika?

Przede wszystkim świadomość konieczności stosowania za-
sady ograniczonego zaufania w odniesieniu do obydwu stron…

Rozmawiała: Barbara Kaczkowska

 – Żałuję chyba tylko jednego – że urodziłem się za wcześnie. 
Dziś jest taka wspaniała aparatura. Pamiętam, jak tygodniami 
kombinowałem, żeby skonstruować skuteczny i bezpieczny aparat 
do sprowadzenia zatrzymanej „trójki”. Jakieś rurki ze sprayu do 
znieczulania, ręcznie robione szyny, pętle, ciąłem, lutowałem. 
Straszne to było, choć dawało satysfakcję. A dziś są gotowe zamki 
do aparatów stałych i w parę minut osiąga się ten sam efekt, na 
który ja musiałem ciężko pracować – mówi Zygmunt Feć, rocznik 
1932, tegoroczny laureat Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny, 
przyznawanej za zasługi dla polskiej stomatologii. 
 Zasług specjalista chirurgii stomatologicznej II stopnia dok-
tor Feć ma wyjątkowo dużo, zarówno dla pacjentów, jak i dla 
środowiska. Leczył tysiące obolałych Polaków, wprowadzając 
w chirurgii stomatologicznej metody, na które wcześniej nikt 
się nie odważył. Przynajmniej 100 dentystów nauczył chirurgii 
stomatologicznej. Osiągnięć wartych najwyższych nagród i powo-
dów do satysfakcji doktor Feć ma wiele, więc z nostalgią wspomi-
na długą drogę swej zawodowej kariery...

Bolesne powołanie
 Zygmunt Feć urodził się w Siedliskach koło Bobowej, jako 
szóste – najmłodsze dziecko w rodzinie. Ale jego mama nie zaj-
mowała się tylko domem. Poświęcała się też krzewieniu sztuki lu-
dowej, promocji koronczarstwa, z którego zawsze słynęła Bobowa. 
Po wojnie zorganizowała nawet spółdzielnię koronkarską, zatrud-
niającą chałupniczo ponad trzy tysiące kobiet. Losy rzuciły jednak 

Doktor Zygmunt Feć 

Portret laureata
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 – Miałem propozycję zostania na uczelni, lecz pensja młodego naukowca nie starczała 
wówczas na chleb. A w Kłodzku zaproponowano mi nie tylko gabinet, lecz także miesz-
kanie. I tak przez lata pracowałem właśnie w tym mieście, między innymi zajmując się 
stomatologią szkolną, pełniąc funkcję powiatowego inspektora stomatologii – opowiada 
doktor Feć.
 Jednak przez cały czas poszerzał też wiedzę teoretyczną. Kiedy więc wprowadzono 
specjalizację z chirurgii stomatologicznej, znalazł się w pierwszej grupie dentystów mogą-
cych pochwalić się jej drugim stopniem. 
 Na Dolnym Śląsku miał szczęście spotkać wielu podobnych mu pasjonatów – lekarzy 
zaangażowanych, pragnących tworzyć coś nowego. Środowisko sprzyjało podejmowaniu 
nowych wyzwań. 
 – Bezinteresownie walczyliśmy o postęp w stomatologii. Miałem wielu starszych 
kolegów, którzy walczyli na wojnie. Ich stosunek do życia i zawodu był inny niż dzisiaj. 
 Współpraca między lekarzami też układała się inaczej, środowisko było zintegrowane. 
Pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego doktor Feć organizował szko-
lenia, konferencje, spotkania, w których wszyscy chcieli brać udział. 

Gościnna Nowa Huta
 Kiedy sędziwa mama doktora Fecia postanowiła wrócić bliżej rodzinnych stron 
i zamieszkała wraz z córką w Swoszowicach pod Krakowem, syn podążył za nią. – Wola-
łem być blisko mamy. Miała problemy ze zdrowiem i choć mieszkała z moją siostrą, też 
chciałem nad nią czuwać. Dożyła 93 lat – mówi doktor Feć. 
 I tak w 1972 roku razem z żoną i synem zamieszkali na os. Tysiąclecia w Nowej 
Hucie. W mieszkaniu uruchomił też własny gabinet, co budziło ciągłe protesty żony, więc 
w końcu fotel dentystyczny stanął w innym lokalu, na sąsiednim osiedlu. Jednak podsta-
wowym miejscem pracy stała się aż do emerytury wówczas nowo wybudowana przychod-
nia na os. Złotej Jesieni, obok stawianego znacznie dłużej Szpitala im. Rydygiera. 
 – W Nowej Hucie w latach 70. nie było poradni chirurgii stomatologicznej. 
W ogóle w tym wielkim mieście działały takie tylko dwie – w Klinice uniwersyteckiej 
i przy Wojewódzkiej Przychodni przy Batorego. Podjąłem się uruchomienia kolejnej. 
Dano mi na to pół roku, wystarczyło kilka tygodni. Bardzo ambitnie podszedłem do 
wyzwania, ponieważ chciałem na jednym ogniu upiec dwie pieczenie – nie tylko zor-
ganizować przychodnię chirurgii stomatologicznej z prawdziwego zdarzenia, ale także 
przekonać ludzi do siebie, przecież byłem tu obcy – wspomina Zygmunt Feć. 
 Przekonał. Szybko znalazł przyjaciół. Podejmował kolejne wyzwania. Szkolił przy-
szłych dentystów, prowadził staże do specjalizacji. Zrobił też wiele dla pacjentów. 
 – Udało mi się wprowadzić do praktyki zabiegi w anestezji, których dotąd w Nowej 
Hucie nie przeprowadzano, a w ogóle zajmowała się tym tylko Klinika Chirurgii Szczę-
kowej. Skąd taki pomysł? Z potrzeby. W Prusach pod Nową Hutą działał ośrodek dla 
osób upośledzonych psychicznie. Jego podopieczni trafiali do nas i za każdym razem były 
ogromne problemy. Nie byliśmy w stanie ich nawet znieczulić, a ja nie mogłem na to pa-
trzeć. Chciałem ulżyć tym ludziom. Udało się przekonać decydentów, że spełniamy warun-
ki bezpieczeństwa, m.in. dzięki sąsiedztwu szpitala. Pozyskałem anestezjologa, poświęcając 
talon na samochód. Wprowadziłem też w Nowej Hucie wizyty domowe u pacjentów nie-
pełnosprawnych fizycznie, leżących. Ekstrakcja jest przecież możliwa nie tylko w gabinecie, 
a tych ludzi do dentysty wożono wcześniej karetkami. Nieraz takich wizyt miałem po 3-4 
dziennie. Potem wprowadzono taką usługę w całym Krakowie – wspomina doktor Feć. 
 Na jego koncie jest też uruchomienie 52 gabinetów w szkołach i pionierskie – 
w ramach rządowego projektu – lakowanie zębów trzonowych u pierwszoklasistów. Jako 
powód do satysfakcji doktor Feć wymienia też udane, rozległe zabiegi w jamie ustnej, 

doktora Fecia do Wrocławia, gdzie zdał 
maturę i ukończył studia stomatologiczne.
 – Dlaczego wybrałem ten zawód, sko-
ro w rodzinie nie było żadnych lekarskich 
tradycji? Przez własny ból zęba, który 
jako nastolatek leczyłem we Wrocławiu. 
Zostało to wykonane przez pewną panią 
doktor, delikatnie mówiąc – niedokładnie. 
Pojawiły się nieprzyjemne komplikacje, 
więc postanowiłem być lepszy, żeby inni 
nie cierpieli – wspomina doktor Feć. 
 Interesowała go zarówno praktyka, jak 
i praca naukowa. Jednak wraz z obroną 
dyplomu założył też rodzinę. 
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bowiem trudne wyzwania podejmował zarówno w organizacji 
opieki stomatologicznej, jak i w codziennej praktyce. Np. prze-
szczepiał zęby od pacjenta do pacjenta. Bankiem była ortodoncja. 
Przeprowadził 15 takich zabiegów, oczywiście po wcześniejszych 
badaniach i specjalnej kwalifikacji. 
 Choć doktor Feć nie pracował na uczelni, jego wiedza była 
i jest ceniona. Jako specjalista II stopnia z zakresu chirurgii stoma-
tologicznej wykształcił wielu wybitnych dziś lekarzy dentystów. 
Choć nie był samodzielnym pracownikiem naukowym, doktor 
Feć został uhonorowany srebrną i złotą odznaką PTS, medalem 
Bene Meritus, medalem za zasługi dla krakowskiej uniwersyteckiej 
stomatologii.

Dla dobra wspólnego
 Podjęte na Dolnym Śląsku działania na rzecz środowiska dok-
tor Feć kontynuował w Krakowie. Był jednym z inicjatorów spo-
tkań dentystów w Polsce południowej, które organizował doktor 
Zbigniew Żak.
 – Na terenie Kłodzka organizowałem cykliczne spotkania dla 
zainteresowanych poszczególnymi problemami. Mieliśmy wy-
kłady, integrację, coś się działo. A tu przyjechałem w 1972 roku 
i zastałem księżycowy krajobraz. Powiedziałem do Zbyszka: „trze-
ba to zmienić”. I tak, jak pamiętam, pierwsze spotkanie mieliśmy 
w Rabce, potem były kolejne miejscowości i wreszcie Rytro, 
w którym teraz odbiorę Nagrodę im. Andrzeja Fortuny. Jego także 
dobrze znałem. Trudno mi uwierzyć, że tych dwóch lekarzy już 
nie ma... – zamyśla się na chwilę doktor Feć. 
 Zygmunt Feć działał także w samorządzie lekarskim, w biurze 
rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 
 W 1991 roku z przychodni na os. Złotej Jesieni, którą od 
początku kierował, przeszedł na emeryturę. Przez 38 lat pracy do-
robił się jej w wysokości 900 zł, ale to był tylko jeden z powodów 
ostatecznego rozstania z publiczną służbą zdrowia i zaangażowania 
wyłącznie we własnym gabinecie. 
 – Nie mogłem patrzeć, jak rozkłada się cały system opieki, 
likwiduje, prywatyzuje, jak zmienia się stosunek do zawodu i do 

pacjentów. Miałem propozycje z publicznej służby zdrowia, lecz 
nie chciałem pracować na zawał. 
 Doktor Feć nie chciał też kontraktu z NFZ, ponieważ, jego 
zdaniem, oferowane stawki nie pokryłyby kosztów dobrych ma-
teriałów, a nie zamierzał po wielu latach ciężkiej pracy obniżać 
jakości swoich usług.
 – Kiedy jako pierwszy w tej części Europy wprowadzałem 
do praktyki mikroprocesorowe urządzenie do znieczulania e 
Wond, miałem satysfakcję. NFZ odbiera satysfakcję, płacąc za 
najtańsze materiały, usługi na najniższym poziomie. Dziś to nie 
system, tylko łatanie dziur – podsumowuje doktor Feć. 
 Docenia walkę stomatologów z krakowskiej Izby o zmianę 
warunków pracy, lecz raczej nie wierzy w jej skuteczność. 

Z dala od zgiełku
 Od 6 lat Zygmunt Feć jest wdowcem. Ma wiejski domek koło 
Dobczyc, mieszka tam od wiosny do jesieni. 
 – Obok las, mili sąsiedzi, cieszy mnie pobyt na wsi – wyznaje 
doktor Feć. Mimo 83 wiosen nadal od czasu do czasu konsultuje 
pacjentów i pomaga w pracy synowi Wojciechowi, który nie zo-
stał wprawdzie stomatologiem, ale działa w branży, zajmując się 
m.in. dystrybucją specjalistycznych materiałów i narzędzi den-
tystycznych, organizując konferencje stomatologiczne. Doktor 
Feć z dumą mówi o osiągnięciach syna, z zamiłowania perkusisty 
– bluesmana, w wolnych chwilach koncertującego z zespołem. 
 – Czego mi jeszcze życzyć? Względnego zdrowia, bo czuję 
się stosownie do wieku – żartuje Zygmunt Feć, choć niewielu 
80-latków tak jak on jeździ jeszcze zimą na nartach. 
 Swoim najmłodszym kolegom tegoroczny laureat Nagrody 
im. Andrzeja J. Fortuny życzyłby większych możliwości satysfakcjonu-
jącej specjalizacji i rozwoju, które, jego zdaniem, są dziś bardzo ogra-
niczone. Wszystkim – zmiany mentalności, by dla lekarzy zarobek 
liczył się mniej niż pacjenci, a pacjenci odzyskali zaufanie do lekarzy.

Jolanta Grzelak-Hodor, fot. Archiwum rodzinne 

Portrety
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 „Przed wami sława, wieczna zabawa, pieniędzy w brud...” 
– przy słowach tej piosenki Andrzeja Sikorowskiego blisko 300 
tegorocznych absolwentów kierunku lekarskiego i lekarsko-
dentystycznego Collegium Medicum UJ odebrało dokument 
potwierdzający prawo wykonywania zawodu dla lekarza stażysty. 
Choć nikt nie miał złudzeń, że przynajmniej na początku ta 
wróżba się nie spełni, panowała atmosfera radości. Wszak na te 
dyplomy każdy z młodych ludzi ciężko i długo pracował. Biorąc 
pod uwagę jedynie średnią ocen na studiach, największymi osią-
gnięciami mogą się pochwalić wyróżnieni przez samorząd lekarski 
nagrodami finansowymi najlepsi tegoroczni absolwenci Justyna 
Boczkowska, absolwentka kierunku lekarsko-dentystycznego, 
oraz Grzegorz Biedroń z kierunku lekarskiego. 
 Uroczystość odbyła się 7 września, w auli PWST w Krakowie. 
Gospodarzem był prof. Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Rady 
Lekarskiej. Na to święto przybyli licznie także zaproszeni goście 
– Stanisław Karczewski, wicemarszałek Senatu, Jolanta Orłowska-
Heitzman, dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go w Ministerstwie Zdrowia, Paweł Stańczyk, sekretarz miasta 
Krakowa, Janusz Szulik, prezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego 
Inter Polska, które dofinansowało absolwentom zakup pierwszej 

Koniec studiów, 
początek trudnych wyborów
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polisy ubezpieczenia OC. Nie zabrakło władz krakowskiej Izby 
Lekarskiej – poza prezesem byli obecni także wiceprezesi ORL 
Jerzy Friediger i Mariusz Janikowski, Okręgowy Rzecznik Odpo-
wiedzialności Zawodowej Anna Kot, przewodniczący Sądu Le-
karskiego prof. Waldemar Hładki, skarbnik ORL Anna Maciąg, 
zastępca sekretarza ORL Bartłomiej Guzik, przewodniczący ko-
misji – ds. Lekarzy Seniorów Kazimierz Kłodziński i ds. Młodych 
Lekarzy Maciej Krupiński. 
 „Mam nadzieję, że będziecie prezentować właściwą postawę 
moralną i w centrum waszego zainteresowania zawsze będzie pa-
cjent i nikt więcej” – życzył najmłodszym kolegom prof. Andrzej 
Matyja. 
 Zaangażowanie w walkę o lepsze jutro polskich lekarzy zade-
klarował wicemarszałek Senatu i lekarz Stanisław Karczewski.
 „Na pewno będziecie mieć jakieś porażki, niepowodzenia, 
lecz i wspaniałe chwile, kiedy pacjent przyjdzie podziękować, że 
postawiliście go na nogi, że może wrócić do domu (...)” – mówił 
Stanisław Karczewski. 
 Senator Karczewski przytoczył też opowiastkę o trzech pro-
fesorach medycyny, których spytano, kogo wybraliby na swojego 
lekarza. Pierwszy odparł, że chciałby być operowany przez własne-
go ucznia, drugi – przez lekarza prowincjonalnego, trzeci – przez 
lekarza wypoczętego. „Życzę wam nauczycieli, którzy będą dla was 
autorytetem, satysfakcji z pracy na prowincji, bo to wyjątkowa 
praca, oraz czasu na wypoczynek i dla rodziny. Życzę wam także, 
byście zostali w Polsce” – dodał. 

 Dyrektor Jolanta Orłowska-Heitzman liczy nie tylko na po-
zostanie młodych kadr w kraju, ale też na wybór przez nich takiej 
drogi kariery, która poprawi sytuację polskich pacjentów. 
 „Decydując się za rok na określoną specjalizację, dokonajcie 
mądrego wyboru i kierujcie się nie tylko własnymi potrzebami 
i zainteresowaniami, ale także tym, jakich specjalistów w Polsce 
brakuje” – apelowała dyrektor Jolanta Orłowska-Heitzman, lekarz 
o szczególnie deficytowej specjalności – z zakresu patomorfologii.
 Serdeczne gratulacje wzbogacone opowieściami o lekarzach 
złożył absolwentom medycyny także prezes TU Inter Polska S.A. 
Janusz Szulik.
 Uroczystość tradycyjnie zakończył recital Andrzeja Sikorow-
skiego – honorowego członka korporacji lekarskiej. 

(JGH)
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 W tradycyjnym leczeniu ortodontycznym ruch zębów 
odbywa się przez resorpcję kości w wyniku ucisku na wię-
zadła przyzębia. Technika ta jest uważana za złoty standard 
w leczeniu młodych pacjentów. Dorosłych pacjentów cechuje jed-
nak większa mineralizacja kości przez co tradycyjne przesunięcia 
ortodontyczne są przyczyną resorpcji korzenia w 90% przypad-
ków. Tradycyjne metody wymagają również stosunkowo długiego 
czasu leczenia.
 Mikrochirurgia ortodontyczna jest nową chirurgicznie 
sterowaną techniką charakteryzującą się przesunięciem zęba wraz 
z tkanką kostną gąbczastą w kierunku ruchu i szybkim rozciągnię-
ciem włókien ozębnej po przeciwnej stronie powierzchni korzenia 
zęba.
 Skuteczny, a przede wszystkim szybki efekt leczenia. 
Determinacja i oczekiwania współczesnych pacjentów sprawiają, 
że korzystamy z mikrochirurgicznych metod akceleracji przesunięć 
bloków kostnych. Dr Andrea Podesta, włoski ekspert i twórca 
techniki mikrochirurgii ortodontycznej, przekaże wiedzę od stro-
ny praktycznej, zaprezentuje, jak możemy leczyć takich pacjentów 
skutecznie, ale – co najważniejsze – w pełni bezpiecznie.
 Dowiedz się, jak osiągnąć piękny uśmiech w 6 miesięcy 
z wykorzystaniem chirurgii ortodontycznej. Poznaj sposoby, jak 
pozbyć się problemów periodontologicznych, wykorzystując mi-
krochirurgię ortodontyczną.
 Skróć czas leczenia ortodontycznego za pomocą mikrokorty-
kotomii!
 Podczas zajęć będą prezentowane przypadki kliniczne, jak 
również ich biologiczne uzasadnienie.

Prowadzący: 
Dr Andrea Podesta, Genua, Włochy

Dr Andrea Podesta – po ukończeniu medycyny oraz 
chirurgii wybrał specjalizację z ortodoncji na uniwer-
sytecie w Genui (Włochy), którą ukończył w 1993 
roku. Wspólnie z prof. Tomaso Vercellottim opraco-
wał i rozwinął technikę mikrochirurgii ortodontycz-
nej. Jest również jednym z założycieli Piezosurgery 
Academy. Od 24 lat zajmuje się wyłącznie ortodon-
cją. Cały czas dokształca się z nowatorskich technik 
i wprowadza najwyższe, nowoczesne standardy. 
Jest również wykładowcą międzynarodowych spo-
tkań we Włoszech, Hiszpanii, Francji, USA, Kanadzie 
i na Bliskim Wschodzie. Pracuje dla kilku różnych 
stowarzyszeń naukowych. Aktualnie prowadzi wła-
sną praktykę w Genui.

Kierownik naukowy: 
Prof. dr hab. Marzena Dominiak, Wrocław, Polska

Program kursu jest zgłoszony do OIL i będą przyznawane za 
udział punkty edukacyjne. 

Miejsce odbywania się kursu: 
Hotel Stary, ul. Szczepańska 5, Kraków 
24 października (sobota) 2015

Zapisy: 
FM Dental; Conrada 51, Kraków, tel. 12 423 49 23 
e-mail: szkolenia@fmdental.pl

Wprowadzenie 
do kortykotomii 
– 24 października 2015, Kraków

Szkolenie dla chirurgów i ortodontów

 Żyjemy w świecie ciągłych zmian. Świat ewoluuje a wraz 
z nim wiedza i praktyka kliniczna. Nawet jeśli pozornie nie widzi-
my tych zmian, pojawiają się nowe techniki kliniczne, modyfika-
cje procedur, lepsze instrumenty, więcej wiemy o doświadczeniach 
innych klinicystów. Odpowiedzią na to wyzwanie jest „Implanto-

Implantologia 
praktyczna
6-7 listopada 2015, Kraków

Konferencja dla implantologów, 
chirurgów, periodontologów
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logia Praktyczna” (wcześniej Camlog Study Club), której celem 
jest prezentacja najnowszych, skutecznych pomysłów, rozwią-
zań, a nawet tricków w świecie implantologii.

1. dzień – prowadzący: 
Prof. Frank Schwarz

Prof. Frank Schwarz, Düsseldorf, wybitny specjalista 
z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz implanto-
logii, wiceprezes Niemieckiego Stowarzyszenia 
Implantologii, autor książek przetłumaczonych na 
5 języków oraz ponad 150 artykułów naukowych, 
laureat wielu nagród m.in. André Schröder Research 
Prize w 2007 oraz Miller Research Prize w 2012 
roku. Karierę naukową rozpoczynał jako profesor 
nadzwyczajny na Uniwersytecie w Hamburgu oraz 
Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium. 
Od 2002 roku związany z Uniwersytetem Heinricha 
Heinego w Düsseldorfie. Wraz z prof. Linde oraz 
prof. Rendlerdem zdefiniował temat periimplantitis. 
5-krotnie uznany za jednego z najlepszych implan-
tologów w rankingu „Focusa”.

2. dzień – prowadzący: 
Dr Peter Randelzhofer

Dr Peter Randelzhofer, Monachium, specjalista 
z dziedziny implantologii, periodontologii oraz 
perioprotetyki. Karierę naukową rozpoczynał 
jako profesor nadzwyczajny w Dental School we 
Freiburgu. Od 2001 roku członek Akademickiego 
Centrum Implantologii Stomatologicznej w Amste-
lveen. Niezwykle doświadczony, genialny operator. 
Od dwudziestu lat prowadzi prywatną klinikę sto-
matologiczną. Autor wielu publikacji naukowych 
z zakresu implantologii stomatologicznej, w szcze-
gólności diagnozy preimplantacyjnej oraz nawigacji 
trójwymiarowej w implantologii.

Zajęcia obejmują 7-godzinne, praktyczno-teoretyczne warsztaty 
chirurgiczne

Kierownik naukowy: 
Dr hab. n. med. Piotr Majewski, Kraków, Polska

Program kursu jest zgłoszony do OIL i będą przyznawane za 
udział punkty edukacyjne.

Miejsce odbywania się kursu: 
Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Gł. 25, Kraków
6-7 listopada (piątek i sobota) 2015 

Informacje i zapisy:
FM Dental; ul. Conrada 51, Kraków, tel. 12 423 49 23 
e-mail: szkolenia@fmdental.pl

www.ImplantologiaPraktyczna.pl

 W czerwcu 2016 w Krakowie czeka nas naj-
większe wydarzenie w historii polskiej implan-
tologii. 9-11 czerwca 2016 roku, w Centrum 
Kongresowym ICE przy rondzie Grunwaldzkim, 
odbędzie się Światowy Kongres Implantolo-
giczny dla 2000 uczestników z całego świata. 
Do Krakowa przyjadą czołowi wykładowcy 
krajowi i zagraniczni. Lista wykładowców obej-
muje 72 nazwiska, od Japonii i USA po Niemcy 
i Szwajcarię.

Miło nam donieść, że w komitecie naukowym 
zasiada dwóch Polaków. Dr hab. n. med. Piotr 
Majewski oraz dr n. med. Krzysztof Awiłło.

Dodatkowo dr Majewski wraz z prof. Fran-
kiem Schwarzem pełnią funkcję przewodniczą-
cych komitetu naukowego kongresu.

Wśród wykładowców m.in.: Mariano Sanz, 
Pascal Valentini, Wilifred Wagner, Fumihiko 
Watanabe. Dodatkowo specjalnie dla polskich 
lekarzy i techników przygotowano wyjątkową 
sesję przedkongresową! Dnia 8 czerwca swoje 
wykłady zaprezentuje 11 ekspertów z naszego 
kraju. Dodatkowo unikalną sesję dla techników 
poprowadzi dwóch polskich oraz dwóch nie-
mieckich techników wysokiej klasy.

www.camlogcongress.com

Kongres Implantologiczny 
Camlog Foundation 
w Krakowie

Międzynarodowy kongres 
dla implantologów
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 Odnoszę wrażenie, że w sprawie wpisów oceniających 
lekarzy na różnych portalach zapanowała atmosfera „oswo-
jenia” problemu. W takiej atmosferze łatwo machnąć ręką, 
przyjąć za dobrą monetę tezy niezupełnie metodologicznie 
poprawne i w ogóle… dać sobie spokój.
 Jestem z pokolenia już nie takich znów młodych lekarzy. 
Na naszych oczach dokonywała się rewolucja w procesie 
społecznej komunikacji. Za kilka lat może nas zaskoczyć, 
do jakich rozmiarów dojdzie wpływ komunikacji elektro-
nicznej na sprawy społeczne i brak uczciwych zasad w tym 
względzie będzie miał fatalne skutki.
 Ciągle trafiają do nas informacje o procesach wytacza-
nych przez osoby wykonujące zawód zaufania publicznego 
portalom gromadzącym i udostępniającym oceny osób 
(podobno) korzystających z pomocy tych specjalistów. 
Ostatnio media lekarskie doniosły o dwóch nieprawo-
mocnych wyrokach, niekorzystnych dla lekarek, które 
wniosły powództwo przeciw portalowi znanylekarz.pl 
oraz przeciw autorom zamieszczonych tam opinii. Jeśli 
wierzyć relacji – sądy powołują się na prawo pacjentów do 
społecznej kontroli nad zawodami zaufania publicznego.
 Prób walki z tym zjawiskiem było już kilka. Mieli-
śmy pozwy cywilne i z kodeksu karnego. Orzecznictwo 
niezmiennie idzie w kierunku prawa pacjentów do tej 
społecznej kontroli. W tym sensie sądy zajmują podobną, 
doktrynalną postawę i trudno spodziewać się, aby same 
z siebie zmieniły nastawienie.
 Teza o prawie pacjenta do wypowiedzi nt. lekarza jest 
niekontrowersyjna. Teza przeciwna zapewne godziłaby 
w prawo do wolnej wypowiedzi. Oczywiście, pacjent po-
nosi odpowiedzialność za puszczoną w obieg informację 
(na normalnych zasadach). Zupełnie inną sprawą i innym 
piętrem dyskusji jest cały system organizacji miejsca do 
tych wypowiedzi, czyli działalność portali służących do 
gromadzenia na nich opinii o lekarzach (lub prawnikach). 
To już jest zupełnie inna dyskusja, gdyż dotycząca nie pra-
wa do wypowiedzi, lecz prawa do przetwarzania danych 
osobowych. 
 Tak więc proponuję dalej nie walczyć z samym zjawi-
skiem wypowiadania się naszych pacjentów o naszej pracy, 
a skupienie się na tym drugim aspekcie.

 Zgodnie z art. 53 Ustawy o ochronie danych osobo-
wych przetwarzanie naszych danych, bez naszej zgody, jest 
możliwe (poza realizacją upoważnień ustawowych) tylko 
wówczas, gdy przetwarzanie takie:
 • jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawie-
dliwionych celów realizowanych przez administratorów 
danych i jednocześnie
 • nie narusza naszych praw i wolności. 
 Mamy więc tu dwie przesłanki, które muszą być speł-
nione łącznie.
 Czy portal, na którym gromadzone są profile lekarzy 
z możliwością oceny wystawianej przez pacjentów, prze-
twarza nasze dane w sposób wypełniający jednocześnie oba 
warunki?
 Wątpię.
 Prawnie uzasadniony cel mógłby się jeszcze obronić, 
gdyby udowodniono, że udostępnia się pacjentom prawnie 
dopuszczalne narzędzie recenzji pracy lekarzy. No tak, ale 
portal musiałby wtedy udowodnić, że jest w stanie zagwa-
rantować, że na moim profilu o mojej pracy wypowie się 
istotnie wyłącznie mój pacjent. Możliwość wystawienia 
oceny przez dowolnego użytkownika portalu czynni cały 
system niewiarygodnym, wymusza ingerencję moderatora 
portalu, który oddalony setki kilometrów od miejsca zdarze-
nia musiałby ocenić prawdopodobieństwo, że wpis pacjenta 
jest rzeczywiście wpisem pacjenta i trzyma się reguł (czasem 
prawdziwe okoliczności opisywane są w sposób czyniący 
z igły widły, czasem pojawia się też nieparlamentarny język).
 Na marginesie tej części rozważań: sądy i urzędnicy 
mają pełne usta frazesów o niezbędności społecznej kontro-
li nad politykami, dziennikarzami, celebrytami, lekarzami, 
prawnikami etc. W ferworze dyskusji zapominają chyba, że 
pomiędzy osobami wykonującymi zawód zaufania publicz-
nego (lekarze, prawnicy) a politykami czy dziennikarzami 
jest subtelna różnica. Otóż włodarz miasta, poseł czy inny 
polityk, aktor, piosenkarz, celebryta – może polemizować 
z krytycznymi opiniami o sobie, gdyż odbiorcą jego działal-
ności jest zawsze zbiorowość.
 W diametralnie innej sytuacji jest lekarz czy prawnik, 
którego działalność dedykowana jest konkretnym osobom 
i polemizowanie z krytycznym wpisem (jeśli można by 
zidentyfikować autora po rodzaju wylewanych żali) musia-
łoby dotyczyć konkretnego przypadku i przez to naruszać 
tajemnicę zawodową. Ponieważ zachowanie tajemnicy 
jest nakazem bezwzględnym, na część zarzutów pacjentów 
(klientów) wynikających z niezrozumienia przez nich zawi-
łości przypadku, lekarz (prawnik) nie będzie miał możliwo-
ści w celu obrony swego wizerunku odpowiedzieć. 

Znanyproblem.pl

Felieton
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 A teraz najważniejszy aspekt i druga z przesłanek: czy 
prowadzenie „naszych” profili np. na portalu znanylekarz.pl 
nie narusza aby naszych praw i wolności?
 Narusza. 
 Dajmy na to, zauważamy na portalu na „swoim” pro-
filu wpis zupełnie niezgodny z prawdą albo wręcz w ogóle 
niedotyczący nas. Pierwsza reakcja – by odpowiedzieć, że to 
nieprawda, albo skomentować, że opisywane okoliczności 
nie miały w ogóle miejsca, jest mało realna. W prakty-
ce, aby cokolwiek wpisać na „naszym” profilu, musimy 
zarejestrować się na portalu, zawierając z nim umowę, 
jednocześnie wyrażając zgodę na przetwarzanie naszych 
danych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie 
w wyroku [sygn II SA/Wa 1819/13] stwierdził wyraźnie, 
że jest to wymóg nieproporcjonalny (nadmierny). Mamy 
więc utrudnienie w korzystaniu z naszego, opisanego w art. 
47 Konstytucji prawa do ochrony prawnej życia prywatne-
go, rodzinnego, czci i dobrego imienia. 
 Inny aspekt: skoro baza danych portalu nie pochodzi 
z rejestru NIL (zakładam, że nie pochodzi), to portal nie 
może zapewnić, że profile założy na pewno wszystkim prak-
tykującym lekarzom. A jeśli tak, to zachodzi nierówność 
w traktowaniu lekarzy (jeden jest oceniany, inny nie). To wy-
starczający powód, aby uznać naruszenie zasady równości.

  Wnioski:
 Żyjemy w wolnym kraju. Jeśli komuś nie przeszkadza 
posiadanie takiego profilu (może go nawet doposażyć 
w opcję umawiania pacjentów online), to jego sprawa. 
Powinniśmy jednak jako zbiorowość zagwarantować sobie 
prawo do wyrażenia przez każdego lekarza urzędowego 
sprzeciwu, który skutkować winien niezwłocznym usunię-
ciem naszego profilu z portalu. 
 Wielkopolska Izba Lekarska opracowała wzory pism do 
Spółki prowadzącej portal oraz do GIODO, wraz z dokład-
ną instrukcją postępowania. Wchodząc na stronę Komisji 
Stomatologicznej WIL www.wildent.org.pl, z pewnością 
znajdziecie Państwo informację o tej akcji.
 Warto potraktować to jako odruch naszej lekarskiej sa-
morządności. Łatwo bowiem zauważamy naruszanie prawa 
w chwili, kiedy rzecz dotyczy nas samych. Tymczasem nasza 
rzeczywistość roi się od takich naruszeń dotyczących całej 
naszej społeczności i trzeba je po kolei, jedno po drugim 
eliminować.

Andrzej Cisło, wiceprezes ORL WIL

Ośrodek Kształcenia
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Doskonalenie zawodowe
Termin: 14 listopada 2015 r., godz. 10.00-14.00
godz. 10.00-12.00 – dr n. tech. Edward Araszkiewicz

Zezwolenia na stosowanie aparatów rentgenowskich – aspekty techniczne oraz aspekty prawne 
(Szkolenie dedykowane jest dla lekarzy dentystów, planujących wyposażyć gabinety 

w aparaty rentgenowskie oraz dokonujących ich wymiany na nowe)

godz. 12.00-14.00 – mec. Tomasz Pęcherz (Radca Prawny OIL w Krakowie)

Praktyka zawodowa lekarza dentysty. Zmiany w przepisach prawa

za kurs przysługują 4 punkty edukacyjne

Kurs: Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza na kurs Ochrona Radiologiczna Pacjenta, który realizowa-
ny jest w formie kursu na odległość. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana do Rejestru Pod-
miotów Prowadzących Szkolenia w Dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzonego przez 

Głównego Inspektora Sanitarnego.

Miejsce kursów: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie ul. Krupnicza 11a
Zgłoszenia na kursy: tel. 12 619 17 22; radiologia@oilkrakow.org.pl

autonomia-dent.pl



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

 2
a/

20
15

 Po wakacjach dzieci wracają do szkoły i książek, a my po 
upalnym lecie i urlopach do naszych praktyk, pacjentów, no 
i oczywiście do naszej fachowej lektury stomatologicznej.
 W Nowym Gabinecie Stomatologicznym znajdziemy 
artykuł dotyczący leczenia najmłodszych pacjentów. Dziecko nie-
poddające się leczeniu stanowi poważny problem dla lekarza. Jeśli 
płacze, nie chce otworzyć buzi – czy jest to z prawnego punktu 
widzenia sprzeciw, który powinien uszanować dentysta i odstąpić 
od leczenia pomimo zgody rodziców? Dalej zapoznać się możemy 
z kwestią specjalizacji i wykonywania zabiegów, które łączą się 
ściśle z konkretnymi umiejętnościami. Czy każdy dentysta może 
wykonywać wszystkie zabiegi? Prowadzenie leczenia wyłącznie 
w ramach swojej specjalizacji może mieć większe znaczenie, niż 
to się wydaje. W kolejnym artykule możemy się dowiedzieć 
o odpowiedzialności za zakażenie pacjenta. Lekarz stomatolog, jak 
każdy podmiot prawa, ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną 
szkodę w majątku i krzywdę. Inne bardzo ciekawe zagadnienie to 
sterylizacja wyrobów jednorazowych. Czy można sterylizować na-
rzędzia jednorazowe? Okazuje się, że Unia Europejska dopuszcza 
procesy odtwarzania wyrobów medycznych, także jednorazowych, 
lecz pod pewnymi warunkami. W najnowszym wydaniu „NGS” 
znajdziemy również drugą część artykułu na temat pracy z mikro-
skopem. Szczegółowo opisano pracę z lusterkami oraz najważniej-
sze pojęcia i zasady związane z pracą w powiększeniu.
 W drugim numerze Medycyny Praktycznej – Stomatolo-
gii przeczytamy o zaleceniach American Association of Endodon-
tists w kwestii leczenia zębów o niepewnym rokowaniu, jak rów-
nież podsumowanie wytycznych American Academy of Pediatric 
Dentistry w kwestii leczenia odtwórczego zębów u dzieci. Intere-
sującym jest artykuł „Skuteczna walka z biofilmem bakteryjnym 
– kluczowy element profilaktyki chorób jamy ustnej”. Bardzo 
praktyczne zastosowanie ma temat artykułu „Przedwczesna utrata 
zębów mlecznych przednich z powodu urazu – potencjalne skutki 
krótko- i długoterminowe”, jak również „Diagnostyka różnicowa 
bólu zęba: część 2 – przyczyny pozazębowe”. Na uwagę zasługują 
również artykuł „Zaburzenia smaku – przegląd piśmiennictwa” 
oraz „Zastosowanie licówek porcelanowych o minimalnej gru-
bości w estetycznej odbudowie zębów, rekonstrukcji zwarcia 
i leczeniu periodontologicznym w odcinku przednim”.

 Wakacyjny egzemplarz Stomatologii Współczesnej po-
rusza interesujący temat z zakresu chirurgii przyzębia „Ocena 
biozgodności osobniczej na materiały osteoplastyczne stosowane 
w chirurgii przyzębia: nowatorskie ex vivo biotestowanie fibrobla-
stopodobnych komórek z bioptatów dziąsła pacjenta”. W pracy 
przedstawiono wyniki badań osobniczej biozgodności 6 materia-
łów osteoplastycznych stosowanych w chirurgii przyzębia nowa-
torską metodą ex vivo biotestu fibroblastopodobnych komórek 
z bioptatu dziąsła pacjenta wg patentu Hodovany i wsp. Uwzględ-
niono pacjentów ze zdrowym przyzębiem (ZP), z przewlekłym za-
paleniem dziąseł (PZD) oraz pacjentów z przewlekłą uogólnioną 
chorobą przyzębia (PUCP) – I, II i III stopnia wg klasyfikacji 
Danylewsky’ego i Beloklitskiej. Uzyskane wyniki potwierdziły 
przydatność proponowanej metody biotestowania osobniczej 
biozgodności materiałów osteoplastycznych w chirurgii przyzębia. 
W warunkach obecnego badania wykazano najwyższą osobniczą 
biozgodność materiałów Osteoplast® oraz Easy-Graft™, szczegól-
nie u pacjentów z II i III stopniem PUCP. 
 Drugi ciekawy artykuł to „Próchnica korzenia – aktualne 
trendy w leczeniu. Część I”. Celem dwuczęściowej publikacji było 
omówienie etiologii oraz przedstawienie współczesnych metod 
profilaktyki i leczenia próchnicy korzenia. W pracy uwzględniono 
współczesne poglądy na temat stosowania metod nieinwazyjnych 
oraz inwazyjnych w odniesieniu do różnych postaci i stopnia 
zaawansowania zmian próchnicowych. Kolejny ciekawy artykuł 
dotyczy problemu, który często występuje u naszych pacjentów, to 
„Związek chorób przyzębia z cukrzycą – przegląd piśmiennictwa”. 
Znanych jest wiele zależności między chorobą przyzębia a cukrzy-
cą. Zarówno hiper-, jak i hipoglikemia niekorzystnie wpływają na 
stan tkanek przyzębia. Nieprawidłowo kontrolowana cukrzyca 
prowadzi do ubytku przyczepu nabłonkowego, zniszczenia kości 
wyrostka zębodołowego i destrukcji tkanek przyzębia. Obecność 
choroby przyzębia wpływa także na pogorszenie kontroli glikemii. 
Kolejny zajmujący artykuł „Piercing i biżuteria nazębna” poru-
sza problem ozdób jamy ustnej i ich wpływ na jej stan zdrowia. 
Najczęściej obserwowanymi skutkami ubocznymi piercingu są: 
zapalenie i obrzmienie tkanek miękkich w okolicy pozabiegowej, 
ból, zaburzenia mowy, żucia i połykania, reakcje alergiczne na 
materiał, z którego wykonana jest biżuteria. Wśród powikłań 

Przegląd piśmiennictwa 
stomatologicznego 
czerwiec – wrzesień 2015

Media
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ogólnych można wymienić m.in. bakteryjne zapalenie wsierdzia 
oraz zakażenia wirusami HIV, WZW typu B i C, anginę Ludwiga, 
a nawet ropień mózgu. 
 W najnowszym numerze Twojego Przeglądu Stomato-
logicznego, w Sylwetkach Stomatologii znajdziemy rozmowę 
z dr hab. Małgorzatą Radwan-Oczko, prodziekanem ds. nauko-
wych Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego UM we Wrocławiu. 
Tematem numeru jest ciekawy przypadek kliniczny „Nietypowy 
przypadek głębokiego zatrzymania zęba 38 spowodowanego dodat-
kowym zębem 39”. W pracy przedstawiono tę anomalię u 20-let-
niego pacjenta. W dziale „Stomatologia Zachowawcza” przeczytamy 
artykuł „Rekonstrukcja zębów z użyciem materiałów bioaktywnych 
– Activa Liner i Restorative – opis przypadków”. W pracy przed-
stawiono możliwości odbudowy rozległych ubytków próchnico-
wych z wykorzystaniem nowej klasy materiałów do rekonstrukcji 
zębów – materiałów bioaktywnych, które wykazują wytrzymałość, 
odporność i estetykę oraz fizyczne właściwości charakterystyczne 
dla kompozytów, a jednocześnie działają jak glasjonomery, dostar-
czając jednak znacznie więcej jonów do struktury zęba. 
 W dziale Chirurgia Stomatologiczna zapoznamy się z proble-
mem zębów zlanych, „Zęby zlane. Problemy w leczeniu po latach 
– opis przypadku”. Zęby zlane jako jedna z nieprawidłowości 
zębowych niejednokrotnie stanowiły problem terapeutyczny. 
W literaturze opisano kilka metod postępowania i leczenia tego 
rodzaju anomalii. W artykule przedstawiono przypadek następstw 
niezakończonego leczenia zębów zlanych w przeszłości. W cieka-
wym artykule „Minimalnie inwazyjne postępowanie protetyczne 
u pacjenta z silnym starciem zębów oraz czynnościowym bocznym 
przemieszczeniem żuchwy” autorzy przedstawiają sposób leczenia 
protetycznego pacjenta z uogólnionym starciem zębów oraz bocz-
nym czynnościowym przemieszczeniem żuchwy. Wykorzystanie 
procedury natychmiastowej aplikacji systemu wiążącego do zę-
biny pozwoliło zrezygnować z leczenia konwencjonalnego, które 
nie jest zachowawcze i wymagałoby wykonania pełnych koron. 
Do przeprowadzenia rehabilitacji zastosowano onlaye kompozytowe. 
By osiągnąć przewidywalny efekt estetyczny i funkcjonalny, prze-
prowadzono dwuetapowe postępowanie terapeutyczne. Praktycz-
nym tematem jest artykuł „Leczenie grzybicy jamy ustnej – jak sobie 
radzić z grzybicą w praktyce”. Badanie mikologiczne jest podstawą 
rozpoznania kandydozy, a leczenie przeprowadza się według określo-
nego schematu. Warto o tym pamiętać. Ważna też jest profilaktyka 
– to kilka prostych informacji, które należy przekazać pacjentowi, 
a które mogą pozwolić uniknąć skomplikowanego leczenia.
 W czasopiśmie e-Dentico w dziale Mistrzowie Stomato-
logii autorem i współautorem kilku artykułów jest dr hab. Jan 
K. Pietruski. Pierwszy z nich to „Technologie cyfrowe we 
współczesnej protetyce. Moda czy konieczność? Możliwości 
zmiany protokołu postępowania w planowaniu i wykonaw-
stwie rekonstrukcji protetycznych”. Na przykładzie klinicznym 
praca przedstawia możliwości wykorzystania technik cyfrowych 
w przypadku rehabilitacji narządu żucia w oparciu o stałe uzupeł-

nienia protetyczne obejmujące oba łuki zębowe. Drugi artykuł to 
„Rehabilitacja pacjentów z erozją zębów – aspekt funkcjonalny 
i estetyczny”. W oparciu o przypadki kliniczne w publikacji 
przedstawiono podstawy diagnostyki i planowania leczenia sto-
matologicznego przypadków bulimii. Bardzo ważnym elementem 
diagnostyki przypadków z PUTTZ jest analiza estetyczna twarzy. 
Ten element diagnostyki w wielu przypadkach staje się podstawo-
wym czynnikiem decyzyjnym co do konieczności oraz kolejności 
zastosowania procedur terapeutycznych z różnych dziedzin sto-
matologii. Trzeci artykuł to „Dynamiczna kompresja jako metoda 
kształtowania profilu wyłaniania dla łączników indywidualnych”. 
W pracy zaprezentowano metodę dynamicznej kompresji tkanek 
miękkich mającej na celu przygotowanie podłoża protetycznego 
do wykonania odbudowy wspartej na łączniku indywidualnym, 
która znajduje zastosowanie w różnych sytuacjach klinicznych. 
Zastosowanie uzupełnień tymczasowych stanowi kluczowy ele-
ment w procesie leczenia implantoprotetycznego.
 W bieżącym numerze Stomatologii Estetycznej możemy 
znaleźć bardzo interesujący artykuł „Białe zmiany na szkliwie: 
diagnostyka i anatomopatologia – dwa czynniki kluczowe 
dla właściwego leczenia (część 2)”. W niniejszej drugiej części 
przedstawiono współczesne metody leczenia zmian o charakterze 
białych plam poprzez erozję/infiltrację, przypominając na począ-
tek zasady powierzchownej infiltracji, która pozwala na leczenie 
większości wczesnych zmian próchnicowych, fluorozy i zmian 
pourazowych oraz zaproponowano nową technikę głębokiej infil-
tracji. Jej globalne założenia terapeutyczne pozwalają na leczenie 
wszelkiego rodzaju białych plam. Omówiono rolę wybielania przy 
stosowaniu tej metody terapii oraz wyjaśniono podstawowe przy-
czyny jego niepowodzeń. 
 Kolejny ciekawy artykuł to „Przegląd wiedzy na temat adhezji 
w stomatologii: starzenie i stabilność połączenia adhezyjnego”. 
W niniejszej pracy krytycznie omówiono najnowsze recenzowane 
artykuły dotyczące powstawania, starzenia i stabilności połącze-
nia adhezyjnego na bazie żywic, koncentrując się na zjawiskach 
w skali mikro i nano związanych z degradacją adhezyjnej po-
wierzchni kontaktu. Inny praktyczny interdyscyplinarny artykuł 
to „Niewielkie przesunięcia zębów przed leczeniem protetycznym, 
z zastosowaniem aparatów termoplastycznych i strippingu po-
wierzchni interproksymalnych: prezentacja przypadku klinicz-
nego”. Niniejsza prezentacja przypadku klinicznego dotyczy 
nieznacznego przesunięcia zębów przed leczeniem protetycznym 
przy użyciu serii aparatów termoplastycznych oraz na skutek strip-
pingu powierzchni interproksymalnych. Pacjentka o zrotowanych 
i wychylonych dowargowo przednich zębach zgłosiła się do 
gabinetu, chcąc poprawić swój wygląd. Omówiono planowanie 
leczenia protetycznego i podejście terapeutyczne.
 Kończąc, jak zwykle zachęcam do dalszej lektury nie tylko 
tych pozycji, ale i innych tutaj nie wymienionych.

opr. Grzegorz Herbut
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Płyniemy po pięknym kanale du Midi dużą łodzią (Hausboot 
– Rive 34). Jest tu wszystko, by komfortowo spędzić 7 dni na wodzie. 
Dwie sypialnie (po 2 osoby), 2 WC z natryskiem i umywalką, kuchnia 
z pełnym wyposażeniem, salon wewnętrzny, sterownia wewnętrzna 
(gdy pada deszcz). Na pokładzie górnym – sterownia zewnętrzna, 
salon i nasze rowery. Spotykane po drodze i zwyczajowo pozdra-
wiane barki i łodzie różnią się wielkością. Pływające hotele mają 
pełną obsługę i mnóstwo roślinności, a małe pałacyki flagi narodowe 
(Kanada, Szwajcaria) i kubeł z lodem i szampanem na pokładzie. 
Płyniemy 8 km na godzinę. Nasza fala nie uszkadza wtedy korzeni 
platanów, które po obydwu stronach tworzą zielony tunel nad wodą. 
200-letnie drzewa nie oparły się zjadliwym grzybom przywleczonym 
tu z Ameryki. Są wycinane i na nowo sadzone. Słońce, światło – cień, 
słoneczne okulary. Cisza i plusk wody.

Nasz trójjęzyczny przewodnik Waterways Guide podaje wszyst-
kie wiadomości potrzebne do spływu. Jest tu tabela odległości, 
czas przepływu, liczba śluz i wysokość mijanych mostów (załoga na 
dachu!). Jest wykaz zabytków do zwiedzania (od czasów rzymskich 
po średniowiecze – nie ma tu wojennych szkód), jest podany port 
do tankowania wody, gdzie można znaleźć prysznice, pralnie, prąd, 
pocztę, dobre restauracje oraz numer telefonu, gdzie można zamó-
wić świeży chleb i bagietki.

W 1663 roku pochodzący z Béziers Pierre-Paul Riquet w towarzy-
stwie arcybiskupa Tuluzy pojechał do Wersalu. Ministrowi finansów 
Ludwika XIV, Colbertowi, przedstawił projekt budowy kanału, który 
połączy Atlantyk z Morzem Śródziemnym. Budowa trwała 15 lat. 
Kanał o długości 240 km wybudowało łopatami 12 tys. robotni-
ków. Został wypełniony wodą w 1681 roku. Kanał biegnie rynną 
po nasypie i ma zapewniony stały poziom wody poprzez przypływy 
i odpływy – niezależnie od pogody. Z owalnymi, beczkowatymi ślu-
zami, pozostaje sprawny i niezmienny do dziś. Śluzy uruchamiane 
są elektrycznie. W XVIII w. statki pocztowe regularnie kursowały po 
kanale. Przewoziły żywność, wino i pasażerów. Na pokonanie trasy 
z Agde do Tuluzy potrzebowały 4 dni. Pasażerowie wraz z bagażem 
przechodzili po schodach w górę i w dół śluzy, by przejść z jednego 
statku na drugi. Równolegle do kanału biegnie droga, po której konie 
holowały barki. Dziś są to asfaltowe drogi rowerowe (zielona droga 
od Tuluzy do Port Lauragais). Płynąc po kanale „mostem kanałowym” 
– rynną, barki suną ponad doliną, z rzeką w dole czy ponad drogą 
z autami. Jest to niecodzienny widok. Jedyny.

Riquet zmarł 6 miesięcy przed otwarciem kanału. Budowa 
zrujnowała go finansowo, ale zyskał tytuł szlachecki i podziw oraz 
wdzięczność potomnych.

Nasz czas w słońcu i na wodzie – z dala od miast, aut i autostrad, 
pośród platanów, pinii, cyprysów i winnic – wypełnia lenistwo i świer-

got cykad. Tak spędzimy 7 dni w drodze z Beziers do Carcassonne 
i z powrotem. Emocje i dyskusje związane są z ustaleniem menu 
w odwiedzanych blisko brzegu restauracjach. Święta pora pauzy 
na obiad w całej Francji to czas pomiędzy 12.30 a 13.30. Pauzuje 
wszystko, co żyje, nawet śluzy. Wszyscy jedzą i piją. Wino jest 
tu środkiem spożywczym i do każdej potrawy należy je wybrać 
oddzielnie. Tematem rozmów numer 1 jest jedzenie i picie. O tej 
porze można zająć całą Francję bez jednego wystrzału! 

Emocje ze śluzowaniem w górę i w dół, proste i wielopiętrowe 
– nie robią na nas wrażenia. Mamy już za sobą spływ po Canal du 
Rhone – kanale Rodanu.

Canal du Midi

Płynąc leniwie po Midi, opowiadam przyjaciołom obrazki z du 
Rhone. Pijemy prosecco.

Pod wieczór szukamy przy brzegu kanału drzewa tamaryszku. 
Tam kotwiczymy na noc barkę. Pod tamaryszkiem jest mało koma-
rów. O zmroku zamykamy szczelnie łódź. Na rowerach jedziemy do 
najbliższej wioski. Szukamy małej (3-4 stoliki) rodzinnej restauracji. 
Jemy i pijemy (co poda gospodarz), aż do północy. Wracamy na bar-
kę. Można otworzyć wszystkie okna. Rano biały pokład cały pokryty 
jest komarami. Spłukiwanie ich szlauchem trwa pół godziny.

W Camargue o świcie budzą nas Cyganie galopujący na białych 
koniach po ścieżce tuż przy brzegu. W oddali widać białe pagórki. 
To sól morska.

Na obydwu kanałach nie ma kąpiących się w wodzie. Na Rhon – 
widać nurków w czarnych neoprenach. Zanurzają się i zbierają mule.

Na Rodanie w kilku portach spotkaliśmy Amerykanów. Wynaj-
mują duże komfortowe hausbooty. Mieszkają tu na wodzie cały rok. 
Na barkach urządzają party na 40 osób. Znają wszystkie restauracje 
w pobliżu. Warto pytać o dobre!

Z Niemcem P. Hambachem kupujemy wino. Piwnica. Na końcu 
piwnicy (co za chłód) dziewczyna czyta książkę. Na podłodze białe 
kanistry 2-, 3-, 5-, 10-litrowe. Wino kupuje się „ze ściany”, odkręca-
jąc kurek. Trzeba degustować.

Jedziemy na rowerach w stronę Chateau. Rozmawiamy głośno 
po niemiecku, a Peter się śmieje. Wychodzi Francuz w kapeluszu 
i ze strzelbą, strzela w powietrze, pomyliły mu się czasy. Może myślał, 
że to Wehrmacht!

* * *
Tego roku lecimy do Ustki, nad polskie morze. Nie byliśmy tam od 

35 lat – odkąd mieszkamy poza granicami Polski. Odwiedziliśmy tyle 
różnych mórz na świecie! Ale Natura ciągnie jednak wilka do lasu.

Tekst i fot. Franciszek Serwatka
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EUROMARKET Sp. z o. o.
al. Jana Pawła II 43, Kraków
tel. 12 646 26 00, www.euromarket.pl

Przyjdź do nas z tym wydaniem gazety, a otrzymasz dodatkowe korzyści. 

Opel leasing 100 %  •  Opel kredyt 5,49 %  •  Rabat 11000 zł. + upust 6 % 
(dotyczy wybranych wersji samochodów z LPG oraz lakierem metalizowanym)

Atrakcyjna wartość odkupu auta używanego  •  5 lat gwarancji  (opcja dodatkowa - gwarancja Flex Care)

Oferta Opel leasing wpłata własna 40%, okres leasingu 36 miesięcy, wartość wykupu 1% lub wpłata własna 40%,
okres leasingu 24 miesiące, wartość wykupu 19%. Zużycie paliwa i emisja CO2 - Opel Astra: 3,7-7,9l/100 km, CO2: 
97-177 g/km (wg dyrektywy EC 715/2007, 692/2008/EC, cykl mieszany). Informacje na temat złomowania samochodów 
Opel, przydatności do odzysku oraz recyklingu są dostępne na www.opel.pl.
Prezentowany na zdjęciu samochód może zawierać dodatkowe wyposażenie dostęone za dopłatą.
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KS ORL

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie wraz z FM Dental 
serdecznie zaprasza 

na kolejny wykład w ramach cyklu kształcenia ustawicznego, który odbędzie się 
16 stycznia 2016 r. (sobota), w godz. 10.00–14.00, 

w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego, al. 29 Listopada 46 w Krakowie 

Zgłoszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie, p. Krystyna Trela, tel. 12 619 17 18
Serdecznie zapraszamy

Sesja wykładowa
10.00–12.00 
Dr hab. n. med. Piotr Majewski, Kraków
Współczesne trendy w implantologii. Prezentacja 
w oparciu o własny materiał kliniczny i najnowsze 
doniesienia naukowe. Zasady kwalifikacji pacjentów 
oraz możliwości terapeutyczne w zależności od ro-
dzaju braków zębowych i stanu tkanek w miejscu 
planowanych implantacji

  Autor zaprezentuje przypadki kliniczne z własnej 
praktyki. Będzie to prezentacja procedur implantacji, 
regeneracji kości, piezoelektrycznych metod cięcia 
i kształtowania kości, odbudowy i zachowania wyrost-
ków zębodołowych, technik postępowania z tkankami 
miękkimi. Pokazane przypadki i omawiane procedury 
zgodne będą z najnowszymi, światowymi trendami 
w chirurgii regeneracyjnej oraz implantologii. 

  Wykład ma na celu prezentację alternatyw leczenia 
pacjentów również w przypadkach trudnych i skompli-
kowanych oraz ukazanie postępowania minimalizują-
cego ryzyko wystąpienia powikłań pozabiegowych.

  Prezentacja ma też na celu odkłamanie niektórych 
przekonań i mitów dotyczących współczesnej stomato-
logii regeneracyjnej. Jej przekaz ma umożliwić popraw-
ną kwalifikację pacjentów do zabiegów regeneracyj-
nych i implantologicznych oraz wyjaśnić, w jaki sposób 
nowoczesne procedury mogą wspomagać leczenie 
pacjentów trafiających do Państwa codziennej praktyki 
stomatologicznej. Chcemy zachęcić do pogłębiania 
i rozwijania wiedzy w temacie regeneracji, aby rozwijać 
Państwa praktyki stomatologiczne i zapewnić skutecz-
ną pomoc terapeutyczną u Państwa pacjentów.

12.00–12.30 – Przerwa kawowa

12.30–14.00 
Dr n. med. Krzysztof Gończowski, Kraków
Efektywne i komfortowe znieczulenie miejscowe 
w trudnych przypadkach klinicznych – ostry stan 
zapalny, pacjenci ze schorzeniami ogólnoustrojowy-
mi, kobiety ciężarne oraz dzieci

 Celem wykładu jest przedstawienie lekarzom prak-
tycznych wskazówek dotyczących kontroli bólu u pa-
cjentów z grupy wysokiego ryzyka, w trakcie leczenia 
stomatologicznego. Podczas kursu prezentowane są 
techniki wykonywania znieczuleń miejscowych w sto-
matologii w formie zdjęć, filmów śródzabiegowych 
oraz animacji 3D.

Omówione zostaną następujące tematy:

1. Kwalifikacja pacjentów do grupy wysokiego ryzyka. 
Jakie czynniki kliniczne mają wpływ na zwiększenie 
ryzyka wystąpienia objawów ubocznych związanych 
z podaniem leków znieczulających miejscowo lub na 
brak efektywności znieczulenia?

2. Różnice w selekcji leku znieczulającego miejscowo, 
dawce oraz technice podania w zależności od wieku 
oraz stanu zdrowia pacjenta.

3. Posługiwanie się komputerowymi systemami dedy-
kowanymi do atraumatycznych technik znieczulania: 
prowadzenie igły ograniczające jej defleksję, automa-
tyczna ścieżka znieczulenia, autoaspiracja, system DPS 
– metoda aktywnej kontroli ciśnienia podawanego 
płynu.

4. Praktyczne aspekty wykonywania efektywnego 
znieczulenia pojedynczego zęba w żuchwie techniką 
śródwięzadłową bez konieczności wyłączania czucia 
w nerwie zębodołowym dolnym znieczuleniem prze-
wodowym.

Uwaga
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgło-
szeń.
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17 października 2015 • sobota 
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy
ul. Gęsia 22, Kraków 
Zebranie ogólne PTS, godzina 11.00
11.00 – Julia Kawa, Konsultant Naukowy Colgate
Najnowsze rekomendacje polskich ekspertów dotyczące profilaktyki 
fluorkowej u dzieci, młodzieży i dorosłych.
11.50 – Lek. dent. Piotr Koryczan, prof. Jan Zapała, dr hab. 
Grażyna Wyszyńska-Pawelec, Katedra i Klinika Chirurgii Czasz-
kowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej 
IS UJ CM
Złamanie rozprężające oczodołu w materiale Kliniki.
12.20 – Lek. dent. Anna Jakubik, Zakład Stomatologii Zintegro-
wanej IS UJ CM
Problemy stomatologiczne w opinii pacjentek ciężarnych.

Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS
godzina 9.15
Dr n. med. Jerzy Turski, praktyka prywatna: 
Własne doświadczenia w zamierzonej reimplantacji zębów.
Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, 
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych. 

7 listopada 2015 • sobota
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy
ul. Gęsia 22, Kraków
Zebranie ogólne PTS, godzina 11.00
11.00 – Dr med. Jarosław Woroń, Zakład Farmakologii Klinicz-
nej UJ CM
Niepożądane działania leków na tkanki jamy ustnej – czy można im 
skutecznie zapobiegać.
11.50 – Lek. dent. Paweł Paciorek, Konsultacyjna Poradnia Sto-
matologii Zachowawczej WPS im. dr. Zbigniewa Żaka: 
Narzędzia i formówki ułatwiające anatomiczną odbudowę ubytków 
klas II i III wg Blacka.

12.10 – Lek. dent. Kamila Grabowska-Szeląg, Konsultacyjna Po-
radnia Stomatologii Zachowawczej WPS im. dr. Zbigniewa Żaka
Zastosowanie zmodyfikowanej techniki tunelowej z wykorzystaniem 
przeszczepu tkanki łącznej w leczeniu mnogich recesji dziąsłowych. 
Prezentacja wybranych przypadków klinicznych.
12.30 – Lek. dent. Marta Ryba, Konsultacyjna Poradnia Orto-
doncji WPS im. dr. Zbigniewa Żaka
Zęby zatrzymane w przednim i tylnym odcinku łuku zębowego.

Zebranie Koła Sekcji Stomatologii Zachowawczej 
PTS, godzina 9.15

Dr n. med. Iwona Tomaszewska, Zakład Stomatologii Zacho-
wawczej z Endodoncją IS UJ CM
Budowa anatomiczna trzecich zębów trzonowych szczęki.
Lek. dent. Paulina Opławska, Zakład Stomatologii Zachowaw-
czej z Endodoncją IS UJ CM
Prezentacja wybranych przypadków klinicznych.

5 grudnia 2015 • sobota 
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy 
ul. Gęsia 22, Kraków 
Zebranie ogólne PTS, godzina 11.00
11.00 – Dr n. med. Anna Przeklasa-Muszyńska, Katedra Aneste-
zjologii i Intensywnej Terapii UJ CM
Najczęstsze przyczyny bólów twarzy i ich leczenie.
11.50 – Dr n. med. Katarzyna Szczeklik, Zakład Stomatologii 
Zintegrowanej IS UJ CM
Celiakia jako problem stomatologiczny.
12.20 – Lek. stom. Magdalena Orczykowska, dr hab. Grażyna 
Wiśniewska; Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM
Jatrogenne przyczyny powstawania zaburzeń czynnościowych narzą-
du żucia u pacjentów bezzębnych.

Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatologicznej 
PTS, godzina 9.15
Lek. med. Marta Żabińska, Prywatna Praktyka
Ciężarna w gabinecie stomatologicznym – standardy współpracy 
lekarza stomatologa z lekarzem ginekologiem-położnikiem. 
Dr n. med. Adam Goławski, Zakład Chirurgii Stomatologicznej 
IS UJ CM
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych. 

Zarząd 
Krakowskiego 
Oddziału
Polskiego 
Towarzystwa 
Stomatologicznego
zaprasza na zebrania
naukowo-szkoleniowe

Prezes Zarządu
Dr hab. n. med. 

Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

Sekretarz Zarządu
Dr n. med. 

Katarzyna Szczeklik
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 Gabinet stomatologiczny. Na fotelu siedzi pacjent bardzo 
przejęty czekającą go ekstrakcją zęba.
 – Pani doktor, nie będzie bolało?
 – Nie będzie...
 – Ale czy na pewno?
 – Zaczynam się zastanawiać! – odpowiadam.
 – A znieczulenie, czy nie wchodzi w grę?
 – Oczywiście!
 – To poproszę podwójne, potrójne, poczwórne!
 – Dla pana to nawet może być popiątne!
 – A narkoza? Narkoza byłaby idealna! Daje pani doktor narkozę?
 – Oczywiście, że daję... ale nie wybudzam! 


 Koniec pracy poradni. Trzeba wydrukować raport z kasy 
fiskalnej. Asystentka patrzy na urządzenie od strony wyświetlacza, 
a widzi go po raz pierwszy.
 – Pani doktor, co to za cyfry? – pyta.
 – To godziny.
 – A dlaczego się zmieniają (przyp. aut. – bo migają sekundy)? 
– pyta.
 – Bo czas leci! 

 Do gabinetu stomatologicznego zgłasza się pacjent mówiąc: 
 – Będzie pani doktor zaskoczona, przyszedłem do pani z intere-
sem!
 – Nie, nie dziwi mnie to, jest Pan mężczyzną...


 Na fotelu siedzi pacjent, mój kolega ze szkoły podstawowej.   
 – Masz mnie dzisiaj dość – pytam – czy leczymy jeszcze coś?
 – Jestem otwarty! – odpowiada kolega.
 – Cóż, nie da się ukryć, zwłaszcza podczas zabiegu.


 Pacjentka z bólem. Wiek siedemdziesiąt z dużym plusem.
 – Który ząb panią boli ? 
 Pacjentka wskazuje na ósemkę.
 – Ten ostatni, pani doktor. Z ą b  m ł o d o ś c i !


 Pierwszy kwietnia tego roku w pracy, w poradni stomatolo-
gicznej. Jeśli udało mi się zdążyć odebrać telefon przed asystentką, 
tak witałam pacjentów:
 – Hurtownia zębów!
 – Spółdzielnia Usługowa – Ząb jak dąb!
 – Firma Konsultingowa – Twoja próchnica nasza sprawa!
 – Firma Usługowa – Odwierty na zamówienie!
 – Agencja Aranżacji Wnętrz – twoja wymarzona jama ustna!
 Muszę przyznać, że pacjenci nawet jeśli zapomnieli, że to 
prima aprilis reagowali śmiechem! A w przyszłym roku przygotuję 
się jeszcze lepiej.


 – Pani doktor, jak będzie trzeba, to wciśnie mnie pani gdzieś? 
Znajdzie pani dla mnie jakąś dziurkę? – pyta pacjentka. 
 – Może być problem, wszystkie dziurki mam zajęte!


 Pewnego razu doznałam poważnej kontuzji, spadłam z krze-
sła. Gdy znajomi i pacjenci życzyli mi zdrowia, odpowiadałam:
 – Dziękuję bardzo. Ale ja nie jestem chora, tylko... potłuczo-
na!


 Ciężki dzień w pracy, dużo pacjentów. Spore spóźnienie. Ktoś 
puka do drzwi:
 – Dzień dobry, ja na siedemnastą! 
 – Ja chciałbym być przyjęty, boli mnie ząb!
 – A ja czekam jeszcze na szesnastą trzydzieści! 
 – A mnie złamał się ząb!
 – A ja mam czterdzieści minut spóźnienia! – odpowiadam 
i wszyscy milkną.

Humor z gabinetu...

Anegdotki stomatologiczne
Anny Urbańczyk

Redakcja „Gazety Lekarskiej”, organ Na-
czelnej Rady Lekarskiej prowadzi od początku 
2014 roku równolegle wydanie internetowe 
„Premium”, w którym zamieszcza rozmaite pu-
blikacje, które nie trafiły do edycji drukowanej. 
„Premium” grawituje w kierunku niezależnej 
gazety, podejmuje szereg inicjatyw, jest natu-
ralnie wolne od ograniczeń objętościowych.

Jednym z takich przedsięwzięć jest stały kon-
kurs dla lekarzy na nadsyłanie anegdot z życia 
medycznego. Jego kilkakrotną już laureatką jest 
lek. dent. Anna Urbańczyk, członkini naszego 
kolegium redakcyjnego. Gratulując naszej Kole-
żance ciętego pióra i talentu obserwacyjnego, 
publikujemy poniżej kilka jej anegdot. 
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Cicer cum caule...

  Organizatorzy zapraszają nie tylko do wzięcia udziału 
w rywalizacji, lecz także do degustacji.
  W konkursie mogą wziąć udział jedynie nalewki, które 
nie są dostępne w sprzedaży komercyjnej. Dwie próbki 
nalewki (po 200 ml) należy dostarczyć do 2 grudnia 2015 
r. do godz. 15.00 do siedziby Okręgowej Izby Aptekarskiej 
lub bezpośrednio do Muzeum Farmacji w Krakowie. Liczba 
nalewek zgłaszanych do konkursu przez jednego uczestnika 
jest dowolna.
  Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe należy pobrać 
zestrony internetowej Izby: www.oilkrakow.org.pl 

IV Konkursie 
Nalewek 
Własnej 
Receptury

Odbędzie się on 4 grudnia 2015 r. 
w Muzeum Farmacji CM UJ
przy ul. Floriańskiej 25 w Krakowie. 
Początek o godzinie 18.00. Wstęp wolny. 

NZOZ Magdalena i Maciej Stupka
zatrudni lub nawiąże współpracę 

z lekarzem stomatologiem zajmującym 
się leczeniem zachowawczym, 

stomatologią dziecięcą lub protetyką. 
CV i list motywacyjny prosimy kierować na adres: 

e-mail: doktor@mm-stupka.com.pl

Centrum Stomatologiczne 
w centrum Krakowa 

zatrudni lekarza stomatologa 
na dogodnych warunkach, na cały etat.

Oferty proszę kierować na adres:
e-mail: informacja@specjaldent.pl

lub tel. 602 470 002

Nawiąże współpracę 
z lekarzem dentystą

prywatna, dynamicznie rozwijająca się klinika 
stomatologiczna w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

tel. 606 934 143

Zatrudnię stomatologa 
na 2-3 dni w tygodniu lub pełny etat. 
Praca w Szczawnicy, tylko prywatnie. 

tel. 510 121 654 
e-mail: dentystaszczawnica@gmail.com

Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie 
wraz z Okręgową Izbą Lekarską 
w Krakowie 
mają przyjemność zaprosić 
członków wyżej wymienionych Izb 
do udziału w

Paweł Drozd 
wicemistrzem Polski 

 Choć o minionej zimie już wszyscy zapomnieliśmy, przy-
gotowując się do kolejnego sezonu narciarskiego, miło nam 
poinformować, iż w ostatnich Mistrzostwach Polski Lekarzy 
w Narciarstwie Alpejskim, rozegranych w Korbielowie pod 
koniec lutego br., II miejsce w slalomie mężczyzn M3 zajął 
Paweł Drozd, dentysta z Krakowa, specjalista chirurgii stoma-
tologicznej. Gratulujemy!

Sprzedam 
dwa unity stomatologiczne: 

YOSHIDA – japoński i Zeni za cztery tysiące zł. 
tel. 604 507 458
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 Dr n. med. Halina Majchrowicz, dla przyjaciół Ewa, odeszła od 
nas na zawsze. Pozostawiła po sobie pustkę i żal.
 Urodziła się w Krakowie 13 września 1936 roku. Tutaj spę-
dziła całe swoje życie, stąd też odeszła na wieczny odpoczynek 
1 czerwca 2015 roku. Dorastała i dojrzewała w domu rodzinnym 
Marii i Zbigniewa Majchrowiczów, ludzi mądrych i prawych, wycho-
wujących córkę w duchu miłości i szacunku dla innych. 
 Po ukończeniu żeńskiego IX Liceum Ogólnokształcącego im. Jo-
teyki w Krakowie, przy ulicy Podwale, wstąpiła na Studia Stomatolo-
giczne w Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie. 
Już na studiach najbardziej interesowała Ją ortodoncja, bo – jak wspo-
minała po latach – to dziedzina stomatologii szczególnie wymagająca 
myślenia, wyobraźni i cierpliwości. .
 Po ukończeniu studiów krótko pracowała w Wojewódzkiej 
Przychodni Stomatologicznej w Krakowie, mieszczącej się wówczas 
przy ulicy Krupniczej, potem przeniosła się do Katedry i Zakładu 
Ortodoncji ówczesnej Akademii Medycznej. Z tą Katedrą związała 
całe swoje życie zawodowe. Przeszła kolejne szczeble kariery zawodo-
wej od asystenta, poprzez starszego asystenta, adiunkta, do starszego 
wykładowcy. O swoich sukcesach nigdy nie chciała mówić. Pamiętać 
o niej będą tysiące wyleczonych pacjentów, setki studentów, którym 
poświęcała całe swoje serce, mnóstwo specjalizantów, dla których 
miała zawsze czas. Pozostawiła też liczne publikacje w czasopismach 
stomatologicznych i rozdziały w książkach.
 Pani doktor była członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatolo-
gicznego, Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji, Stowarzyszenia 
Lekarzy Świata oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Astrono-
micznego, o czym mówiła z nieukrywaną dumą. W 1985 roku PTS 
przyznało Jej Srebrną Odznakę Honorową, a w 1987 Złotą Odznakę 
Honorową. W roku 1988 Rada Państwa przyznała Jej Złoty Krzyż 
Zasługi.
 Halina Majchrowicz była lekarzem w pełni oddanym swoim 
pacjentom, takim, o którym w dobie wszechobecnej komercji każdy 
marzy. Była wspaniałym dydaktykiem, którego wspominają wszyscy 
Jej uczniowie z wielkim szacunkiem.
 Kraków, Jej ukochane miasto, a w nim Katedrę Wawelską od-
wiedzała niemal codziennie, wpatrując się w krzyż, ten sam, przed 
którym przed wiekami klęczała św. Jadwiga, prowadząc swoje ciche 
rozmowy z Bogiem.
 Drugim Jej ukochanym miastem było Zakopane. Tam spędzała 
prawie każdą zimę, jeżdżąc na nartach. Zima była Jej ulubioną porą 
roku, zwłaszcza gdy padał śnieg, płatki tańczyły i wirowały w takt 
muzyki Bacha czy Beethovena, jej ulubionych kompozytorów. Sama 
też grała na fortepianie, który stanowił najważniejszy element Jej 
mieszkania, wokół którego gromadzili się najbliżsi i przyjaciele.

 Pani Doktor kochała ludzi, człowiek był dla niej najważniejszy. 
Niesłychanie skromna, obdarzona poczuciem humoru, piękna kobie-
ta z burzą miedziano-kasztanowych włosów. 
 Życie Jej nie rozpieszczało. Samotnie borykała się z niełatwą 
rzeczywistością do ostatnich chwil. Odeszła, mając wokół grono 
wiernych przyjaciół, którzy towarzyszyli Jej do końca.
 „Może się jednak da!
 U kresu drogi w lazurze
 Zachować tę prawdziwą moc
 By ciernie – brać za róże”
 Może się da! – napisała w cytowanym wyżej wierszu. Myślę, że Jej 
się to udało...

Lek. dent. Renata Michna

 Wiosną tego roku dotarł do końca swojej drogi życiowej stoma-
tolog Andrzej Zacharjasz. Urodził się w Bitkowie, powiat Nadwórna, 
woj. stanisławowskie (obecnie Ukraina), w rodzinie inteligenckiej. 
Ojciec Walenty pochodzący z Podkarpacia, żołnierz I wojny światowej 
Armii Austro-Węgier, jako rosyjski jeniec wojenny „przeszedł” Syberię 
i po szczęśliwym powrocie z niewoli pracował w przemyśle naftowym 
w Bitkowie. 
 Tu Andrzej Zacharjasz rozpoczął edukację szkolną, którą konty-
nuował w Sękowej koło Gorlic, gdzie rodzina przeniosła się po wybu-
chu II wojny światowej. W 1952 roku ukończył w Gorlicach Szkołę 
Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego (obecnie Gimnazjum i Liceum 
im. Marcina Kromera). W latach 1952-1958 studiował na Wydziale 
Stomatologii Akademii Medycznej w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom 
lekarza dentysty. Pracę zawodową rozpoczął w Przychodni Zdrowia 
w Korczynie oraz Węglówce koło Krosna, a następnie pracował 
w szkolnym gabinecie dentystycznym Technikum Naftowego w Kro-
śnie. Równocześnie prowadził prywatną praktykę dentystyczną. 
 Wybrany przez siebie zawód wykonywał z wielkim zamiłowaniem 
i oddaniem. Był człowiekiem bardzo pracowitym, solidnym i dokład-
nym zarówno w życiu zawodowym, jak i codziennym. 
 Po pracy uwielbiał zajmować się swoim ogrodem, kochał pięk-
nie kwitnące krzewy, szczególnie magnolie, rododendrony i azalie. 
W młodości pasjonował się sadownictwem, dlatego założył szkółkę 
jabłoni karłowatych, które wymagały specjalnego prowadzenia. 
Bardzo lubił słuchać muzyki tanecznej, w szczególności orkiestry Glen-
na Millera. Dużo czytał i pasjonował się historią II wojny światowej.
 Zmarły Andrzej Zacharjasz był człowiekiem prawym, szlachet-
nym, uczciwym, oddanym swojej rodzinie i licznej rzeszy pacjentów. 
Będzie nam Go bardzo brakowało.

Rodzina

Kronika żałobna

Dr n. med. 

Halina Majchrowicz
ur. 13 września 1936 r. w Krakowie
zm. 1 czerwca 2015 r. w Krakowie

Lek. dent. 

Andrzej Maria Jan Zacharjasz
ur. 28 września 1934 r. w Bitkowie
zm. 15 maja 2015 r. w Krośnie
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Uchwała nr 27/14/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej

  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-

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

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 

§ 4
  1. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, 
miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwo-
tę 10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu 
nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania 
składki na podstawie § 3 uchwały.
  2. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały, uzy-
skał prawo do zwolnienia z obowiązku opłacania składki 
zachowuje prawo do zwolnienia do czasu zaistnienia zda-
rzenia skutkującego powstaniem obowiązku opłacania 
składki zgodnie z § 3 ust. 6.

§ 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



36 37

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 2
a/

20
15

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


