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Pamiętam chwile reaktywowania samorządu. To paradoks, ale najważniejsze 
decyzje zapadły jeszcze przed jego pierwszym Zjazdem. Ta na przykład, że nie 
będzie on kontynuacją izb przedwojennych, lecz uformuje się na nowo. Albo ta 
o wspólnym utworzeniu samorządu lekarzy medycyny z lekarzami stomatologami, 
bo czuliśmy się wtedy jako lekarze obu zawodów niepewni wobec władzy, a ewen-
tualne spory wydawały się astronomicznie odległe.

Ale wystarczyło kilkanaście lat, by struktury okrzepły, a obowiązujący system 
ochrony zdrowia ujawnił niereformowalność. W tym brak elastyczności we współ-
pracy z samorządem, bo jak mogła się powieść jakakolwiek reforma służby zdrowia 
bez udziału jej podmiotu, czyli lekarzy, a nawet wbrew nim. Bo czymże innym jak 
nie postępowaniem mało przyjaznym było przekazanie Izbom uprawnień dotyczą-
cych rejestru, czy sądownictwa korporacyjnego, z równoczesnym przeniesieniem 
kosztów z budżetu państwa na prywatne składki lekarzy.

Równie niekonsekwentnym posunięciem było jedyne w całym systemie spry-
watyzowanie w 90 procentach stomatologii. Oto dentyści wkroczyli w kapitalizm, 
wolny rynek, reguły liberalizmu (po drodze padła ofiarą stomatologia szkolna), 
a lekarze pozostali w socjalizmie i nawet, jak wynika z zapowiedzi, będą się umac-
niać w systemie budżetowym. 

Interesy obu grup zawodowych się rozchodzą, a tzw. większość nawet nie 
próbuje zrozumieć mniejszości, narzuca liderów, w imię rzekomej j e d n o ś c i , po 
prostu d z i e l i . Nawet nie jest skłonna uznać zwykłej zasady p r o p o r c j o n a l -
n o ś c i . Tłumaczy to precyzyjnie pismo Rzecznika Praw Obywatelskich skierowane 
na ręce Ministra Zdrowia. Budzi tylko moją wątpliwość ten szacowny skądinąd 
adresat, bo to przecież sam samorząd, jego prezes, powinien występować do Mini-
stra, upominając się o prawa mniejszości. A tymczasem jest odwrotnie. Prezes ma 
większość, jak w parlamencie, i spacyfikuje opozycję. Chętni do korzystania z łask 
prezesa zawsze się znajdą.

W 2004 roku, gdy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej i wiele nowych regulacji 
wchodziło w życie, także stomatolodzy chcieli poprawić legislację ich dotyczącą. 
Nie powiodło się wtedy, 13 lat później – skoro tak lubimy tę liczbę – podobnie. 
A skończy się to pewnego dnia referendum środowiskowym, które lobby uczelniane 
przegra sromotnie, i to na własne życzenie. Niejedna już władza zamiast autonomii 
narzucała dyktaturę i zawsze kończyło się to jej klęską, połączoną z niesławą. 

Wiem, czy raczej się domyślam, co odpowie Rzecznikowi Praw Obywatelskich 
Minister Zdrowia. Natomiast z zainteresowaniem czekam na pisemną reakcję 
prezesa Macieja Hamankiewicza. Bo stanowisko statystycznej większości Dele-
gatów na Zjazd tylko potwierdza jej słabość. Komu wadzi autonomia? – wydaje 
się oczywiste.

Lek. dent. Robert Stępień 

PS. Z ostatniej chwili dotarła do nas informacja, że prezes NRL wystąpił do 
Krajowej Komisji Wyborczej z wnioskiem o odwołanie Agnieszki Ruchały-Tyszler 
ze stanowiska wiceprezesa NRL, do której „utracił zaufanie” ze względu na roszcze-
nie sobie prawa „do samodzielnego reprezentowania NRL”. Zamiast komentarza 
proponuję ponowną lekturę powyższego tekstu.

W numerze m.in.:

Komu wadzi autonomia?

Nasza okładka

Wenezuela
fot. Wojciech Kożuch

Relację z 13. Nadzwyczajnego Krajowego 
Zjazdu Lekarzy w Warszawie i spotkania 
lekarzy dentystów w siedzibie NIL 
– przedstawia Stefan Ciepły (8)

Kongres FDI w Poznaniu (10)

Zaproszenie do Rytra 2016 (11)

Sprawozdania z Konferencji w Krynicy 
pióra Lucyny Peszko (12) 
i w Osieczanach – Anny Urbańczyk (13)

O kłodach na drodze do specjalizacji 
pisze Renata Michna (14)

Interakcje lekowe w praktyce stomatolo-
gicznej przedstawiają dr Jarosław Woroń 
i prof. Ryszard Korbut (15)

Krakdent 2016 – fotoreportaż Jolanty 
Grzelak-Hodor (16)

Podróż życia do Wenezueli w obiektywie 
Wojciecha Kożucha (19)

O konferencji Dental Spaghetti 
rozmowa z Maciejem Żarowem (22)

Rzecznik Praw Obywatelskich 
przedstawia brak należytej reprezentacji 
stomatologów w organach samorządu 
(25)

Przegląd piśmiennictwa 
stomatologicznego I półrocza 2016 
kreśli  Grzegorz Herbut (29)

Początki Kliniki 
Chirurgii Stomatologicznej w Krakowie 
przypomina Barbara Kaczkowska (31)

Śladami Profesora Zbigniewa Religi 
kroczy Franciszek Serwatka (34)
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13. Nadzwyczajny 
Zjazd Lekarzy

 W Warszawie obradował w dniach 13-14 
maja 13. Krajowy Nadzwyczajny Zjazd Leka-
rzy. Frekwencja wynosiła 86,4% w pierwszym 
oraz 57,9% w drugim dniu obrad. Zgodnie 
z programem dokonano szeregu zmian w 
regulaminach funkcjonowania organów 
samorządu. Szczególnym zainteresowaniem 
delegatów cieszyło się spotkanie z ministrem 
zdrowia Konstantym Radziwiłłem.
 Obszerne sprawozdanie znajdą Czytel-
nicy wewnątrz numeru oraz na stronach 
internetowych „Gazety Lekarskiej”. Spe-
cjalnie dla stomatologów zamieszczamy 
też relację z poprzedzającego Zjazd spo-
tkania lekarzy dentystów, będących dele-
gatami na Krajowy Zjazd, które odbyło się 
w godzinach przedpołudniowych w siedzi-
bie Naczelnej Izby Lekarskiej.

Rzecznik Praw Obywatelskich
za autonomią dentystów 

w samorządzie
 W ślad za gorącą dyskusją na Zjeździe 

w sprawie autonomii lekarzy stomato-
logów w obrębie samorządu, a ściślej 
odrzuconego w głosowaniu wniosku mo-
dyfikującego sposób wybierania lekarzy 
dentystów do organów władz Izby, ukazał 
się w kilka dni później obszerny elaborat 
Rzecznika Praw Obywatelskich, który 
w pełni popiera odrzucone stanowisko 
wnioskodawców.
 Publikujemy je w całości, to swego ro-
dzaju HIT numeru. A przykre jest głównie 
to, że postulat owej zmiany, respektowanej 
od lat w Krakowie, towarzyszący samorzą-
dowi od 2004 roku, wciąż jest bagatelizo-
wany.

IX Kongres Polonii Medycznej 
 W Warszawie, w dniach 2-4 czerwca 

2016 roku odbył się IX Kongres Polonii 
Medycznej połączony z II Światowym 
Zjazdem Lekarzy Polskich. Patronat Ho-
norowy nad przedsięwzięciem objął Prezy-
dent RP Andrzej Duda, Patronat Nauko-

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 2 czerwca 2016Aktualności

wy prezes PAN prof. Jerzy Duszyński.
 Na Kongres przybyło kilkuset lekarzy 
z całego świata, w tym znaczna reprezenta-
cja z Litwy, Białorusi i Ukrainy.
Szersza relacja w felietonie Ewy Gwiazdo-
wicz, w wydaniu ogólnolekarskim.

Sensacja w Olsztynie
 W Uniwersyteckim Szpitalu Kli-

nicznym w Olsztynie przeprowadzono 
(z inicjatywy Ewy Błaszczyk i jej fundacji 
„Akogo”) pierwszą w Europie operację 
wszczepienia stymulatorów pobudzają-
cych pracę mózgu czterem pacjentom 
przebywającym w śpiączce. Zespołem le-
karzy pokierował prof. Isao Morita, który 
podobnych operacji w Japonii, Chinach 
i krajach Bliskiego Wschodu przeprowa-
dził ok. 300, uzyskując poprawę stanu 
zdrowia u 70 procent pacjentów. 
 Pierwsze efekty eksperymentu – bo 
taki jest status tych zabiegów nawet w Ja-
ponii – będą znane najwcześniej za miesiąc. 
Wszystko zależy od skali uszkodzenia mózgu. 
Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, 
b. minister zdrowia, aktualnie dziekan 
Wydziału Nauk Medycznych na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim, planuje jeszcze 
11 podobnych zabiegów (koszt stymulatora 
to ok. 80 tys. zł). 
 Tymczasem wszyscy z zainteresowaniem 
oczekują na rezultaty tej niezwykłej terapii.

Mapy potrzeb zdrowotnych
 Profesor Marian Zembala był wpraw-

dzie krótko ministrem zdrowia, ale dwie 
przynajmniej znaczące kwestie jakoś 
przeforsował, mimo napięć. Zupełnie 
przyzwoite jak się wydaje podwyżki dla 
pielęgniarek oraz 12 mld zł ekstra z Unii 
Europejskiej na przebudowę polskiego 
systemu ochrony zdrowia.
 Ale Unia obwarowała przekazanie 
środków finansowych obowiązkiem spo-
rządzenia map charakteryzujących obecny 
stan ochrony zdrowia i to w określonych 
terminach. W zakresie kardiologii i on-
kologii zrobiono je najszybciej, obecnie 
podano do wiadomości publicznej mapy 

dotyczące sieci szpitali i liczby łóżek. Kolej-
ne mapy mają objąć 30 grup chorób, stan 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz sytu-
ację ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
 Jak wynika z pierwszych analiz, mapy 
szpitali rozmijają się drastycznie ze stanem 
wiedzy nawet specjalistów. Szpitali w Polsce 
ma być 1234, a dotąd odnotowywaliśmy 
ok. 700. Rozbieżność, to skutek braku defini-
cji i zaliczenia do szpitali nawet 3-łóżkowych 
ośrodków. Sprawie map zdrowia poświęcimy 
tekst w najbliższym wydaniu „GGL”.

Nowe władze dziekańskie
Collegium Medicum UJ

 Nowym dziekanem Wydziału Le-
karskiego Collegium Medicum UJ na 
kadencję 2016-2020 został prof. Maciej 
Małecki, kierownik Katedry i Kliniki 
Chorób Metabolicznych, w mijającej ka-
dencji prodziekan Wydziału Lekarskiego 
ds. programu i toku studiów, znakomity 
dydaktyk, ceniony w kraju specjalista 
z zakresu leczenia cukrzycy.
 Kolegium Elektorów Wydziału Lekar-
skiego Collegium Medicum UJ powołało 
kolejnych pracowników nauki na stanowi-
ska prodziekanów Wydziału Lekarskiego na 
kadencję 2016-2020. I tak zostali nimi:
 – prof. Janusz Marcinkiewicz – 
ds. stopni naukowych i tytułu naukowego 
 – prof. Rafał Olszanecki – ds. nauki 
i współpracy z zagranicą
 – dr hab. Grzegorz Kopeć – ds. stu-
denckich na kierunku lekarskim i dietetyki
 – dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, 
prof. UJ – ds. studenckich i programu stu-
diów na kierunku lekarsko-dentystycznym
 – dr hab. Przemko Kwinta, prof. UJ 
– ds. organizacyjnych, programu studiów 
i kształcenia na kierunku lekarskim.
 Nadto informujemy, że stanowisko 
dziekana Wydziału Farmaceutycznego 
powierzono dr. hab. Jackowi Sapie, prof. 
UJ, a dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu 
prof. Tomaszowi Brzostkowi.
 Wszystkim wybranym przez społecz-
ność akademicką serdecznie gratulujemy.
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Studia medyczne 
wciąż modne

 4 maja br. 280 tys. młodzieży przystą-
piło do egzaminów maturalnych. To o 20 
tys. mniej niż w ubiegłym roku. Niemniej 
medycyna, wśród maturzystów, cieszyła się 
nieodmiennym powodzeniem. Do rywa-
lizacji o 1 miejsce na kierunku lekarskim 
przystąpiło średnio w ub. roku 27 osób. 
W tym roku, aż 41 kandydatów było 
w Kielcach, a 65 w Rzeszowie – uczelniach, 
które debiutują w naborze i kształceniu 
lekarzy. Generalnie w roku akademickim 
2016/17 limit miejsc na studia medyczne 
rośnie o 869 (o 18%).
 Nie wiadomo, ilu kandydatów wystar-
towało ostatecznie na pierwsze w Polsce 
odpłatne studia medyczne na Krakowskiej 
Akademii im. Frycza Modrzewskiego. 
Koszt I roku studiów wynosił 40 tys. zł 
i nawet dla zamożnych rodziców kandyda-
tów mógł być barierą nie do pokonania. 
Wiele natomiast mówi o rzeczywistych 
kosztach studiów medycznych finanso-
wanych przez państwo, które są – według 
KRAUM – niedoszacowane, bo dotacja 
państwa pokrywa 60% kosztów, a resztę 
uzupełnia się czesnym od studentów za-
granicznych. 

Ograniczenie reklamy 
suplementów?

 Ilość reklam produktów parame-
dycznych i rozmaitych leków wzrosła 
w ciągu ostatnich 18 lat dwudziestokrot-
nie – czytamy w „GW” (27 IV). Wszystkie 
kanały telewizyjne są nimi przeładowane. 
Znacznie mniej miejsca zajmują np. rekla-
my banków czy artykułów spożywczych, 
również wymagające reklamy.
 Reklama leków, pod warunkiem 
dotrzymania pewnych standardów, jest 
dozwolona także prawem unijnym. 
Problem polega u nas na rozległym pro-
pagowaniu ich suplementów, notabene 
dość ograniczonej skuteczności. Uczciwie 
mówiąc, wiele tych produktów nie powin-
no się sprzedawać w aptekach, a jedynie 
w sklepach spożywczych. Tymczasem opisy 

 Agencja Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji przygotowała projekt 
zmian, wychodząc z przeświadczenia, że 
prywatne placówki w tym zakresie uzyskują 
kolosalne zyski. To prawda, ale proponowa-
ny spadek wycen sięga 30 do 60 procent, 
a uzasadnieniem jest m.in. znaczna obniżka 
cen stentów (z 10-12 tys. zł do 1-1,5 tys).
 Kardiolodzy protestują w obawie przed 
stosowaniem najtańszych materiałów, 
wspierają ich dyrektorzy szpitali posiada-
jących kardiologię, której zyski pozwalały 
na pokrycie strat np. interny czy geriatrii. 
W Małopolsce jest 27 oddziałów kardio-
logii. Zmiany wycen grożą szczególnie 
Szpitalowi im. Jana Pawła II, którego bu-
dżet może utracić nawet 20 mln zł – mówi 
na łamach „Dziennika Polskiego” dyr. 
A. Prokop-Staszecka.

Ukazała się 
„Medycyna w Polsce (…)”

autorstwa J. Skalskiego
 Na rynku księgarskim ukazała się 

ważna pozycja zatytułowana „Medycyna 
w Polsce. Od czasów najdawniejszych 
do upadku pierwszej Rzeczypospolitej” 
autorstwa prof. Janusza Skalskiego. Rzecz 
jest zupełnie niezależna od drukowanych 
aktualnie trzytomowych „Dziejów medy-
cyny w Polsce” pod redakcją prof. Wojcie-
cha Noszczyka, w których I tomie znalazł 
się rozdział na ww. temat także autorstwa 
J. Skalskiego.
 „Medycyna w Polsce” wydana niezależ-
nie jest kilkakrotnie obszerniejszym potrak-
towaniem tematu, uwzględnia obecność 
polskich lekarzy na uczelniach w Królewcu, 
Dorpacie, Wilnie, Lwowie, obejmując 
pierwszą Rzeczpospolitą w jej jagiellońskich 
granicach. Kładzie też nacisk na atrakcyj-
ność Polski, w której osiedlali się i wykładali 
uczeni z Włoch, Czech, Niemiec, Hiszpanii, 
Niderlandów, a nawet Szkocji.
 Zgrabny format, estetyczny druk, 
ilustracje – z nie mającej sobie w Polsce 
równych kolekcji starodruków profesora 
– mnóstwo nieznanych faktów, czynią publi-
kację Skalskiego bez przesady bestsellerem.

skuteczności leczniczej mamią wyobraźnię 
niczym jakiś eliksir nieśmiertelności. 
 Tematem tym, jak dotąd, interesowała 
się jedynie Krajowa Rada Radiofonii i Te-
lewizji, natomiast zarówno Ministerstwo 
Zdrowia, jak i Samorząd Lekarski prze-
chodzą obok tej sprawy obojętnie. Czy się 
mylimy?

Oszczędności NFZ
 Jeśli komuś chce się dodać, to komuś 

trzeba ująć – taka jest taktyka NFZ. Bo in-
nej, bez wzrostu nakładów, raczej być nie 
może. Najłatwiej jest ująć stomatologii. 
Dowód. Jeśli budżet NFZ w 2008 roku 
wynosił 52 mld zł, to na stomatologię 
przeznaczano 1,8 mld. W 2016 roku było 
„lepiej”, budżet wyniósł 72 mld, a na sto-
matologię przeznaczono 1,9 mld. 
 Pojawił się zresztą pomysł nierefundo-
wania świadczeń stomatologicznych doro-
słym, co niewątpliwie przyniosłoby spore 
oszczędności np. w protetyce starszego po-
kolenia. Dziś zmiana protezy przysługuje 
raz na pięć lat, a można by ją przyznawać 
raz na dziesięć.
 Dzieci są w nieco lepszej sytuacji, pod 
warunkiem że nie przekroczyły 12 lat i nie 
mają wad zgryzu. Potem zaczyna się kata-
strofa. 
 Tymczasem dentystów z kontraktem 
NFZ obowiązuje ograniczenie ilości zdjęć 
rentgenowskich (do jednego panoramicz-
nego na trzy lata i dwóch rocznie przy 
leczeniu zwykłego zęba). Ograniczeniom 
podlegają także znieczulenia oraz mate-
riały (amalgamaty) do wypełnień trwałych 
i fleczerów. W dodatku pacjentowi nie 
wolno dopłacić do lepszego jakościowo 
czy estetycznie wypełnienia. Albo płaci 
100 procent, albo bierze, co dają.
 Można się tylko modlić, żeby legislato-
rów rozbolały zęby. 

Cięcia nie ominą kardiologii
 Nie ma co ukrywać, kardiologia, 

a szczególnie kardiologia interwencyjna 
była chlubą naszej medycyny. Ale też 
sprzyjał jej system finansowania.
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Kronika personalna
 Wprawdzie powyżej podaliśmy skład 

nowych władz Collegium Medicum, ale 
nie możemy sobie odmówić dodatkowych 
gratulacji dla pani profesor Jolanty Pytko-
Polończyk, od zarania członkini naszego 
kolegium redakcyjnego, która objęła sta-
nowisko prodziekana Wydziału Lekarskie-
go – ds. studenckich i programu studiów 
na kierunku lekarsko-dentystycznym. 
 Gratulacje równie serdeczne należą się 
prof. Andrzejowi Urbanikowi, który na 
XLI Zjeździe Polskiego Lekarskiego To-
warzystwa Radiologicznego w Krakowie, 
w dniach 2-4 czerwca 2016 roku, został 
wybrany prezesem Zarządu Głównego 
PLTR, a również jest członkiem naszego 
kolegium redakcyjnego. 
 A trzecia informacja dotyczy przejścia 
na emeryturę profesora Antoniego Basty, 
wieloletniego kierownika Katedry i Kliniki 
Ginekologii i Położnictwa CM UJ. Na po-
żegnanie Profesora Katedra zorganizowała 
konferencję pt. „Nowości w ginekologii 
onkologicznej” (szersza informacja w wy-
daniu ogólnolekarskim).

Stomatolodzy 
na Festiwalu Nauki

 W dniach 19-21 maja br. odbył się 
w Krakowie Festiwal Nauki, podczas któ-
rego promowały się krakowskie uczelnie 

XV Konferencja Naukowa 
Polskiej Akademi Stomatologii Estetycznej
24-25 czerwca 2016 r.
Sopot, hotel Sheraton 

Międzynarodowa Konferencja 
Stomatologii Laserowej
7-9 lipca 2016 r. 
Teneryfa, Hiszpania, Costa Adeje Palace

Doroczny Światowy 
Kongres Stomatologiczny FDI
7-10 września 2016 r. 
Poznań, Międzynarodowe Targi 

Royal Estethics
13. Kongres Europejskiego Stowarzyszenia 
Stomatologii Estetycznej
22-24 września 2016 r.
Kraków, Holiday Inn Kraków

XVI Konferencja Biomateriały 
i Mechanika w Stomatologii 
13-16 października 2016 r. 
Ustroń, hotel Jaskółka

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Stomatologów
28-30 października 2016 r.
Rytro

II Konferencja Otrognatyczna OMFS 2016 
4-6 listopada 2016 r.
Sopot, Mera Spa Hotel

wyższe oraz ośrodki naukowe. Program 
przygotowany przez Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego jak zawsze 
był bogaty – liczne wykłady, prezentacje, 
eksperymenty, a także możliwość zwiedza-
nia Muzeum Katedry Anatomii i Muzeum 
Wydziału Lekarskiego UJ. 
 Nas szczególnie zainteresował namiot 
nr 29 ustawiony na krakowskim Rynku, 
w którym lekarze z Kliniki Stomatolo-
gicznej CM UJ przeprowadzali bezpłatnie 
badania diagnostyczne. Do dyspozycji 
mieli nowoczesny unit stomatologiczny 
firmy KaVo wyposażony w kamerę we-
wnątrzustną, która pozwala na dokładne 
zbadanie zębów i wyświetlenie obrazu 
z badania na ekranie komputera. Oczywi-
ście, w taki sposób, by mógł go obejrzeć 
także pacjent.
 Sądząc po minach czekających w ko-
lejce dzieciaków, lęk przed badaniem den-
tystycznym odszedł w niepamięć razem ze 
starymi fotelami stomatologicznymi. (kd)

Telefoniczna 
informacja medyczna

– pomoc o każdej porze
 Może nie wszyscy lekarze wiedzą, a już 

na pewno nie wszyscy mieszkańcy Krako-
wa, że numer 12 661 22 40 – to numer 
Całodobowego Telefonu Informacji Me-
dycznej, który działa 24 godziny na dobę, 

7 dni w tygodniu, udzielając ok. 11 tys. 
informacji miesięcznie.
 Od 25 lipca do 2 sierpnia infolinia 
zostanie wzmocniona o obsługę w sześciu 
językach obcych, tj. angielskim, niemiec-
kim, francuskim, włoskim, hiszpańskim 
i rosyjskim oraz dodatkowe stanowiska 
obsługi.
 Infolinia będzie udzielała informacji 
jak dotychczas nt.: czasu oczekiwania na 
świadczenia medyczne, godzin pracy aptek, 
nocnej i świątecznej pomocy medycznej, 
funkcjonowania szpitalnych oddziałów ra-
tunkowych, ambulatoryjnej opieki specja-
listycznej, podstawowej opieki zdrowotnej, 
programów polityki zdrowotnej finansowa-
nych przez Miasto i NFZ. 
 Ponadto (w okresie 25 lipca – 2 sierp-
nia) zakres udzielanych informacji zostanie 
poszerzony o informacje o zabezpieczeniu 
medycznym dla uczestników Światowych 
Dni Młodzieży na podstawie danych prze-
kazanych przez Wojewodę Małopolskiego 
i Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 
w tym o polowych namiotach szpitalnych, 
pieszych i zmotoryzowanych patrolach 
medycznych, organizacji opieki zdrowot-
nej w tym czasie. Liczba stanowisk ob-
sługi zostanie zwiększona do 10. Numer 
12 661 22 40 pozostaje bez zmian.

Kalendarium stomatologiczne
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 Tradycyjnie, w hotelu Novotel-Airport, przy pięknej wio-
sennej pogodzie, odbył się 13. Krajowy Zjazd Lekarzy o charak-
terze Nadzwyczajnym. Ten zbieg trzynastek, uważanych przez 
przesądnych w wielu krajach za znamię pecha, prezes Maciej 
Hamankiewicz uznał za symboliczny motyw przewodni także wła-
snego wystąpienia programowego. Bo kto jak kto – dopowiedzmy 
w jego imieniu – ale lekarze gusłami się nie kierują.
 Zjazd w sensie formalnym, zgodnie z „nadzwyczajnym” charak-
terem – poświęcony tym razem kwestiom funkcjonowania struktur 
naczelnych organów samorządu – poprzedziły dwa wydarzenia, 
budzące sporo emocji.
 Pierwszym z nich było zupełnie „nieregulaminowe”, przed-
południowe spotkanie delegatów reprezentujących środowisko 
lekarzy dentystów. Przypomnijmy, że w całej korporacji jest 22,6% 
stomatologów, a ustawa „o zawodzie” w samej nazwie wyraźnie 
wyodrębnia ich specyfikę, różną już w fazie studiów.
 Spotkanie dentystów odbyło się poza terenem „zjazdowym”, 
w siedzibie Naczelnej Rady Lekarskiej, a jego inicjatorem były 
krakowskie i poznańskie środowiska stomatologiczne, przy popar-
ciu przewodniczącej Komisji Stomatologicznej NRL dr n. med. 
Agnieszki Ruchały-Tyszler, która poprowadziła obrady. Tematem 
głównym, wciąż powracającym w środowisku stomatologicznym, 
była kwestia jego ograniczonej autonomii, wyrażająca się między 
innymi dysproporcjami w systemie wyborczym do władz NRL. 

W ślad za tym reprezentowanie interesów środowiska bywa wy-
paczane bądź bagatelizowane – podnosili wnioskodawcy – a jego 
przedstawicielstwo powierzane jest niekiedy osobom niecieszącym 
się poparciem większości stomatologów, aprobowanym za to przez 
lekarzy medycyny. 
 Regulacje prawne systemu wyborczego w tym względzie leżą 
wyłącznie w kompetencjach Krajowego Zjazdu Lekarzy i ww. 
spotkanie miało być okazją do przedyskutowania i zatwierdzenia 
projektu zmian w regulaminie wyborczym NRL podczas obrad 
Zjazdu. Po gorącej, trwającej przeszło trzy godziny dyskusji, 
przyjęto projekt zw. „mnożnikowym”, przedstawiony przez 
dr. Andrzeja Cisło, który zobowiązał się do jego rekomendacji na 
Zjeździe. Była to – dodajmy – modyfikacja projektu jeszcze autor-
stwa dr. Zbigniewa Żaka i dr. Andrzeja Fortuny z 2004 roku.
 Nieco obszerniejszą relację z tego spotkania przedstawiamy 
w dalszym toku tego sprawozdania. 
 Drugim wydarzeniem, poprzedzonym uroczystą procedurą 
powitań (odegranie hymnu państwowego, wprowadzenie sztan-
daru samorządu, odczytanie listów od Prezydenta RP, Prezes Rady 
Ministrów i Marszałka Senatu, wręczenie odznaczeń państwowych, 
resortowych i samorządowych; wyróżnienie najlepszych sportow-

Warszawa, 13–14 maja 2016 r.
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ców) było spotkanie z wciąż nowym ministrem zdrowia Konstan-
tym Radziwiłłem, notabene także delegatem.

* * * 
 Zapowiedział je prezes Maciej Hamankiewicz, charakteryzując 
na wstępie (w trzynastu punktach) dokonania samorządu w ostatnim 
okresie oraz jego oczekiwania dotyczące polityki państwa.
 Prezes poruszył m.in. kwestie wizerunku etycznego środowiska, 
na który złożyło się stanowisko dotyczące tajemnicy lekarskiej, 
klauzuli sumienia oraz sprzeciw wobec homeopatii. Następnie 
odniósł się do aktualnego zarzutu postawionego ministrowi zdro-
wia przez redakcję „Newsweeka” i wniesionego przez Platformę 
Obywatelską do CBA oraz NIK w kwestii uregulowania samorzą-
dowi należności za czynności przejęte od administracji państwowej. 
Koszty poniesione przez samorząd wyniosły ponad 50,1 mln zł 
w stosunku do Izb Okręgowych oraz 8,01 mln zł w odniesieniu do 
Naczelnej Izby. Określenie porozumienia „nieuprawnioną dotacją” 
to absurd. Rzecz wlecze się od lat, samorząd otrzymuje najwyżej 
1/3 należności rocznie (niektóre Izby wygrały przed sądem procesy 
o ekwiwalent), więc czynienie ministrowi zarzutu z uregulowania 
sporu, zresztą na wyraźną korzyść Skarbu Państwa, jest nonsensem 
(pisze o tym obszerniej w artykule wstępnym dr Jerzy Friediger).
  Prezes odniósł się też do kwestii kształcenia młodych lekarzy, 
zwłaszcza przywrócenia stażu podyplomowego; do koniecznej zmia-
ny systemu rozliczania kształcenia ustawicznego; do porozumienia 

z rzecznikiem praw obywatelskich na temat szpitali psychiatrycz-
nych; do koniecznej korekty pakietu onkologicznego; do systemu 
powoływania biegłych sądowych; do koniecznej ochrony przed 
informatycznym pomawianiem lekarzy o błędy; wreszcie podkreślił 
prestiż polskiej medycyny, wyrażający się udziałem polskich lekarzy 
we władzach międzynarodowych organizacji, a na koniec zarysował 
oczekiwania związane z mającymi się odbyć w najbliższym czasie 
w Polsce dwoma wielkimi, międzynarodowymi kongresami: 
IX Światowym Kongresem Polonii Medycznej i Światowym Kon-
gresem Stomatologicznym (FDI) w Poznaniu.

* * * 
 Niezmiernie interesujące, obszerne wystąpienie ministra Radzi-
wiłła, połączone z odpowiedziami na pytania z sali – warte byłoby 
odrębnej publikacji. Wynotowuję tylko szczegóły.
 Oczywiście, zaczęło się od podkreślenia, że w samorządzie upły-
nęło bohaterowi spotkania pół życia. Potem dowiedzieliśmy się, że 
resort zatrudnia przy Miodowej ok. 600 pracowników. Ważniejsze 
decyzje wprowadzane bądź przygotowywane to objęcie świadcze-
niami wszystkich obywateli, wśród których ok. 2,5 mln jest nie-
ubezpieczonych. Wobec deficytu lekarzy już w tym roku akademic-
kim wzrasta nabór na studia lekarskie o 18% (869 miejsc). Pilnym 
zadaniem jest zmniejszenie ilości specjalizacji, zmiana w zakresie 
rezydentur, modyfikacja tzw. punktów edukacyjnych. Partnerem 
jest tu samorząd.
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  Istotą zmian systemowych, m.in. w zasadach kontraktowania, jest odejście od filozofii 
„zysku” na rzecz „misji”. Przyznawanie środków prywatnej ochronie zdrowia będzie za 
czynności wykonywane non profit. Wykonywane aktualnie Mapy potrzeb zdrowotnych 
ujawniają dziesiątki absurdów – łóżka w 50% bez obłożenia, hospitalizacje w 30% bez za-
biegów operacyjnych. Anegdotycznie, powstał nawet Oddział Chirurgii Niezabiegowej. 
Specjalny zespół opracował już raport (liczący 128 stron), w którym wylicza się nonsensy 
prawa medycznego wymagające korekt, dziś mnożące mitręgę biurokratyczną w placów-
kach. Niektóre kwestie były lepiej rozwiązywane w PRL. Szczególnym zadaniem będzie 
rekonstrukcja gabinetów szkolnych oraz prowadzenie szczepień profilaktycznych, połą-
czone z edukacją. Konieczny jest zwłaszcza nacisk na umocnienie roli lekarza rodzinnego. 
Ambicją ministra jest wzrost nakładów państwa na zdrowie do 6% PKB. 
 Spełnienia planów pożyczył Radziwiłłowi obecny na Zjeździe prof. Marian Zembala. 
Pesymizm wykazał natomiast przedstawiciel OZZL, jego wiceprzewodniczący dr Zdzisław 
Szramik. Mimo bezspornej kompetencji aktualnego ministra, jeśli nie nastąpi wzrost nakła-
dów, a ochrona zdrowia nie zyska należnego miejsca w gospodarce narodowej, wspomniane 
zamierzenia będą fikcją – taka była konkluzja jego wypowiedzi.
 W programie poprzedzającym otwarcie Zjazdu znalazły się jeszcze dwa ciekawe 
wykłady. Dr hab. Agnieszka Nogal z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu War-
szawskiego omówiła zależności zagadnień „Bioetyka a biopolityka”, gdzie krzyżują się na 
całym świecie konflikty światopoglądowe, a prof. prawa Michał Królikowski, b. dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych i podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, przed-
stawił z komentarzem wyjaśniającym orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w kwestii 
klauzuli sumienia.

* * *
 O godzinie 18.21 rozpoczęła się część formalna Zjazdu. Powołano jego Prezydium, 
przewodnictwo obrad powierzono prof. Romualdowi Krajewskiemu. Na wstępie uczczono 
pamięć zmarłych lekarzy, zasłużonych działaczy samorządu lekarskiego. Następnie powoła-
no wszystkie, wymagane proceduralnie, komisje zjazdowe. W toku obrad przyjęto też dwa 
apele nt. wszczęcia dyskusji w środowisku lekarskim w sprawie ewentualnej nowelizacji 
Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz w sprawie listu do rektorów uczelni medycznych, proponu-
jącego ujednolicenie tekstu Przyrzeczenia Lekarskiego. 
 Zgodnie z komunikatem Komisji Mandatowej, przedstawionym przez jej przewodni-
czącego dr. Marka Stankiewicza, na obrady przybyło 374 delegatów, na 442 uprawnionych, 
co stanowiło 86,4% wymaganego quorum.
 Taka była frekwencja wieczorem w pierwszym dniu obrad, zwieńczonym ok. godziny 
21 wydarzeniem artystycznym w postaci występu zespołu z Ukrainy.

 Akcentem inaugurującym drugi dzień 
obrad była prezentacja Karty Praw Leka-
rza, przedstawionej w formie książeczki, 
nawiązującej graficznie do Kodeksu Etyki 
Lekarskiej. Idea jej opracowania zrodziła 
się w środowisku śląskim, wsparta przez 
Kraków, a prezentacji dokonali prezesi rad 
okręgowych dr Jacek Kozakiewicz i prof. 
Andrzej Matyja, wsparci przez okręgowego 
rzecznika ze Śląska dr. Zbigniewa Brzezinę. 
 Inicjatorzy przywieźli na Zjazd 500 
egzemplarzy Karty, oczekując od Zjazdu po-
parcia dla idei wyposażenia 130 tysięcy leka-
rzy w dokument precyzujący ich prawa. „Nie 
ma bezpiecznego pacjenta bez bezpiecznego 
lekarza” – mówił Andrzej Matyja, uzasad-
niając przedsięwzięcie. A Jacek Kozakiewicz 
dodał: „Ten dokument, obok Kodeksu Ety-
ki, tak jak prawo jazdy obok dowodu tożsa-
mości, powinien być na co dzień w kieszeni 
naszych marynarek ”. Przyjęto ustalenie, że 
po wydrukowaniu Karta zostanie rozesłana 
do wszystkich lekarzy.
 W dalszym toku obrad (po przeliczeniu 
quorum – 57,9% obecnych delegatów) Zjazd 
przystąpił do omawiania proponowanych 
zmian w Regulaminie Krajowego Zjazdu, 
w regulaminach wyborów do organów izb 
lekarskich, w regulaminach wewnętrznych 
urzędowania rzeczników odpowiedzialności 
zawodowej i sądów lekarskich.
 Każda z tych spraw, niezmiernie istotna 
dla sprawnego funkcjonowania samorządu, 
wymaga odrębnego omówienia, wykracza-
jącego poza obszar tej relacji. Znajdą je 
Państwo na stronach internetowych NIL 
i w „Gazecie Lekarskiej”. 
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 13 maja, w piątek, na parę godzin przed formalnym otwar-
ciem obrad 13. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy, 
w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej przy ul. Sobieskiego w War-
szawie, odbyło się spotkanie delegatów reprezentujących lekarzy 
dentystów.
 O planowanym spotkaniu wszyscy delegaci na Zjazd zo-
stali powiadomieni na piśmie, było ono zatem w pełni legalne, 
a chodziło – o czym było powszechnie wiadomo – o zajęcie przez 
lekarzy dentystów stanowiska w kwestii planowanych zmian 

13. Zjazd 
– stomatolodzy w NRL

 Niemniej trudno nie podkreślić, że szczególne emocje i długo-
trwałą dyskusję wywołała kwestia zasad wyboru do władz naczel-
nych i okręgowych przedstawicieli lekarzy dentystów. Występując 
w imieniu „secesjonistów” (jak określono w pewnym momencie 
inicjatorów zmian), dr Andrzej Cisło przedstawił propozycję prze-
liczania głosów oddawanych przez dentystów (ale tylko na denty-
stów) za pomocą mnożnika „cztery”, proporcjonalnego do liczby 
lekarzy dentystów w stosunku do lekarzy medycyny. 
 Jak się wydaje, nie został zrozumiany, propozycję potraktowano 
jako krok wstępny do utworzenia odrębnego samorządu dentystów. 
Fakt nierespektowania wyborów osób proponowanych przez komi-
sje stomatologiczne do władz, nawet na szczeblu Prezydium NRL, 
uznano za element gry personalnej. Podkreślenie odrębności obu 
zawodów „zaufania publicznego”, wyartykułowane m.in. przez 
Agnieszkę Ruchałę-Tyszler, przewodniczącą KS i wiceprzewod-
niczącą NRL, zbagatelizowano. Podobnie jak nakłaniającą do 
kompromisu wypowiedź dr. Krzysztofa Kordela, który tłumaczył 
wieloletnie stosowanie w praktyce proponowanego parytetu 
w Wielkopolsce z pełnym powodzeniem. 
 W rezultacie wniosek odrzucono stosunkiem głosów 61 do 
221, co nie znaczy, że problem autonomii stomatologów rozwią-
zano. Będzie wracał, i wrócił już w kilka dni po Zjeździe, bowiem 
Rzecznik Praw Obywatelskich (odrębnie indagowany), po analizie 
Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty uznał pewne elementy 
regulaminu wyborczego samorządu za wadliwe. Podobna opinię 
wyraża w tym wydaniu „GGL-LD”, dr Andrzej Cisło.

* * *
 W części popołudniowej obrad m.in. przyjęto Apele do Mini-
stra Zdrowia: 
 – o przywrócenie jawności pytań egzaminów specjalizacyjnych 
(Lek/LDEK i PES); 
 – o zagwarantowanie lekarzom bez specjalizacji wynagrodzenia 
w wysokości jednej średniej krajowej, rezydentom – dwukrotności 
średniej krajowej; specjalistom na poziomie 3-krotności średniej 
krajowej; 
 – o zaproszenie przedstawiciela samorządu lekarskiego do 
powoływanego przez resort Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony 
Zdrowia;
 – Apel do Prezesa Rady Ministrów o zachowanie równości 
w traktowaniu publicznych i prywatnych placówek ochrony zdro-
wia; 
 – Apel do Prezydenta RP i posłów na Sejm o zmianę ustawy 
o Radzie Dialogu Społecznego, tak by reprezentacja lekarzy nie była 
z niego wykluczona.
 O godzinie 18.19, w sobotę 14 maja 2016 roku, 13. Nadzwy-
czajny Krajowy Zjazd Lekarzy zakończył obrady. Zespołowi „Gazety 
Lekarskiej” należą się słowa uznania za szybką i w miarę dokładną 
relację z obrad, zamieszczoną w internecie na stronach „GL”, przy 
czym nie dotyczy to „innowacji” w kwestii chronologii zdarzeń prze-
jętej z CV na zasadzie „od końca”. Można sobie wyobrazić reakcje 
czytelników na druk gazet czytanych „od dołu do góry”.

Stefan Ciepły 

w regulaminie wyborów do organów izb lekarskich, w szczególno-
ści dotyczących zasad obsady w nich stanowisk funkcyjnych.
 Jaki procent ogółu delegatów dentystów był obecny, nie 
sposób precyzyjnie określić, w każdym razie sala wypełniła się 
po brzegi. Za stołem prezydialnym zasiedli Agnieszka Ruchała-
Tyszler, przewodnicząca Komisji Stomatologicznej NRL, Andrzej 
Baszkowski, wiceprezes Wielkopolskiej Rady Lekarskiej, członek 
NRL, oraz dr Andrzej Cisło, główny projektant proponowanych 
zmian.
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 W dyskusji od początku podkreślono słabą pozycję stomatolo-
gów w NRL, których przedstawicielstwo jest na swój sposób baga-
telizowane. W projekcie budżetu NFZ na 2016 rok po raz kolejny 
obniżono nakłady na stomatologię, NRL nie interweniowała; przy 
tworzeniu programu obchodów Światowego Dnia Zdrowia Jamy 
Ustnej opinię stomatologów pominięto. Przy ustalaniu reprezen-
tacji samorządu na Kongres FDI opinię Komisji Stomatologicznej 
przemilczano. Przykładów jest wiele.
 W imieniu wnioskodawców, lekarzy stomatologów głównie 
z Krakowa i Poznania, dr Rafał Kiełczewski przedstawił propozy-
cje zmian w regulaminie wyborów do organów Izby na rozpoczy-
nający się Zjazd. Istotą propozycji była zasada: lekarze wybierają 
lekarzy, a dentyści dentystów. W szczegółach projekt zilustrował 
dr Andrzej Cisło, według koncepcji jeszcze z 2004 roku autorstwa 
Z. Żaka i A. Fortuny. Polegała ona na zastosowaniu tzw. systemu 
mnożnikowego, odpowiadającego proporcjonalnie liczbie lekarzy 
dentystów w całym samorządzie. A że jest ich 22%, mnożnik miał 
wynosić 4. 
 Dyskusja była gorąca. Przeciwnicy podkreślali, iż propono-
wany system przypomina „punkty za pochodzenie”. Dr Leszek 
Dudziński z Olsztyna wysuwał obawy o zbytnie podkreślanie 
skali odrębności zawodu lekarza dentysty od lekarza medycyny. 
Przypomniał też, że stomatologom powierzono kierowanie dwo-
ma komisjami problemowymi całego samorządu. 
 Zwolennicy zmian zwracali uwagę na wciąż lekceważoną 
autonomię. „Nie bez powodu – mówił dr Robert Stępień – we 
wszystkich krajach europejskich przedstawicielstwo samorządowe 
dentystów jest odrębne. Także u nas owa odrębność jest zaznaczo-
na w ustawie „o zawodzie”. Natomiast w praktyce nasza autono-
mia jest ograniczana i to właśnie pragniemy skorygować”. „Logika 
jedności – dodawał dr Andrzej Cisło – jest z reguły logiką silniej-
szego”. „Ale my, zważywszy na częste pomniejszanie przez władze 
znaczenia samorządu, wiemy, że razem będziemy silniejsi. Dlate-
go ten projekt jest za autonomią, a nie rozpadem” – komentował 
dr Andrzej Baszkowski.
 Rolę swego rodzaju przerywnika w dyskusji odgrywał dr Mar-
cin Tatrzański z Krosna, zwolennik opuszczenia przez stomatolo-

gów obecnej korporacji, który wyjątkowo z tak radykalnym wnio-
skiem nie wystąpił. Dość zaskakująco zachowała się dr Jolanta 
Szczurko, członek Prezydium NRL, usiłując narzucić Delegatom 
ewentualne stanowisko Komisji Stomatologicznej, kwestionując 
ich oczywisty, nadrzędny, zjazdowy status.
 Ostatecznie zebrani poparli wyraźną większością głosów pro-
jekt zmian, powierzając dr. Andrzejowi Ciśle przedstawienie go 
wszystkim Delegatom podczas obrad Zjazdu.

* * *
 Niestety, jak wiadomo, projekt przepadł i to znaczną większo-
ścią głosów. Wielu delegatów uznało go za „zamach” na jedność 
korporacji, wielu odczytało jako fragment „gry o stanowiska” 
w organach samorządu. Argumentację prezesa Wielkopolskiej 
Izby, dowodzącą stosowania tam – z pożytkiem dla wszystkich 
– od lat zasad autonomii, zbagatelizowano. Piszę o tym w relacji 
ze Zjazdu.
 I można jedynie przewidzieć, że bitwę przegrano, ale wojna 
trwać będzie dalej. Zresztą, przeczytajcie Państwo opinię w tej 
kwestii Rzecznika Praw Obywatelskich, która wpłynęła już po 
Nadzwyczajnym Zjeździe Lekarzy. Publikujemy ją in extenso.

Stefan Ciepły 
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W dniach 7-10 września 2016 r. na terenie Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich odbędzie się 104. Doroczny Światowy 
Kongres Stomatologiczny FDI. To duży prestiż dla Polski, a także 
– jak przekonuje na łamach „See You in Poznań Magazine” 
prof. Bartłomiej W. Loster, przewodniczący Komitetu Organiza-
cyjnego Kongresu i szef Polskiego Towarzystwa Stomatologicz-
nego – szansa na promocję osiągnięć polskiej stomatologii na 
międzynarodowej arenie. 

Światowa Federacja Dentystyczna FDI z siedzibą w Gene-
wie jest największą organizacją stomatologiczną na świecie, 
zrzeszającą ok. 200 stowarzyszeń i towarzystw naukowych ze 
130 krajów. Od prawie roku jej prezydentem jest pochodzący 
z Francji Patrick Hescot. Na organizowany przez FDI coroczny 
kongres uczestnicy – w tym roku ma ich być ponad 12 tys.(!) 
– przyjeżdżają ze względu na bogaty program naukowy, moż-
liwość wzięcia udziału w spotkaniach z ekspertami, sympozjach 
firm oraz warsztatach i kursach praktycznych. 

W trakcie Kongresu FDI toczą się także obrady Światowego 
Parlamentu Stomatologicznego. Polskę podczas obrad w Pozna-
niu będą reprezentować delegaci Polskiego Towarzystwa Stomato-
logicznego. Dobrze, że Prezydium NRL zgodziło się na organizację 
posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej 
w trakcie trwania Kongresu, co na pewno podniesie prestiż i rolę 
lekarskiego samorządu zawodowego w naszym kraju.

Swój udział w tegorocznym Kongresie zapowiedziało wielu 
specjalistów z całego świata, m.in. takie autorytety w dziedzinie 
stomatologii jak prof. prof. Maurizio Tonetti z Włoch, Young-Guk 
Park z Korei Południowej, Kaan Orhan z Turcji, Jean Christophe 
Fricain z Francji czy Aldo Brungnera z Brazyli.

Polskę reprezentować będą m.in. prof. Ingrid Różyło-Ka-
linowska, prof. Piotr Majewski, dr hab. Małgorzata Radwan-
Oczko oraz dr dr Maciej Żarow, Andrzej Bożyk, Bartosz Cerkaski 
i Wojciech Bednarz. Czynny udział w kongresie zapowiedziała 
również Jolanta Pytko-Polończyk, prezes krakowskiego oddziału 

PTS, którego członkowie mają zgłoszone na Kongres prace. Moż-
liwe, że samych uczestników z Polski nie będzie zbyt wielu, ale 
całkowite koszty związane z uczestnictwem w Kongresie wydają 
się przekraczać możliwości wielu lekarzy, szczególnie tych którzy 
zaczynają swoje zawodowe życie.

Wykłady, tłumaczone symultanicznie na język polski, będą się 
odbywały równolegle w 6 salach. Ich tematyka to m.in. kontrola 
infekcji, reakcja tkanek na uraz, antybiotykoterapia w leczeniu 
chorób przyzębia, optymalizacja adhezji i doboru materiałów 
w CAD/CAM. Tzw. gorącym tematem, któremu zostaną poświę-
cone dwie sesje, będzie periodontologia. W programie są także 
wykłady dla higienistek i asystentek stomatologicznych oraz sesja 
dla techników dentystycznych. Przewidziano także tzw. Dzień 
Niemiecki i Dzień Ukraiński. 

Dodatkowo odbędą się spotkania z cyklu Meet-the-Expert 
polegające na krótkiej (trwającej ok. 20 min) prezentacji zapro-
szonego eksperta oraz dyskusji w zakresie podanego tematu. 
Wśród specjalistów znajdą się m.in. prof. prof. Marzena Domi-
niak (przewodnicząca komitetu naukowego Kongresu), Korkud 
Demirel, Jean-Yves Cochet, Lorenzo Breschi, Maurizio Tonetti. 

Kongresowi towarzyszy Światowa Wystawa Stomatolo-
giczna, na której w tym roku zaprezentuje się ponad 200 firm 
z całego świata, przedstawiając najnowsze produkty i techno-
logie w stomatologii. Wejście na wystawę jest bezpłatne po 
wcześniejszej rejestracji. 

Do 31 lipca można się rejestrować on-line na Kongres (reje-
stracja na miejscu rozpocznie się 6 września). Opłata dla lekarza 
dentysty uregulowana do 31 lipca to 1750 zł za udział w całym 
Kongresie lub 600 zł za jeden dzień. Szczegółowy program 
wykładów, warsztatów oraz imprez towarzyszących, sylwetki 
zaproszonych wykładowców, a także wszelkie informacje organi-
zacyjne można znaleźć na stronie www.fdi2016poznan.org

Oprac. KD

Światowy Kongres Stomatologiczny FDI 
po raz pierwszy w Polsce
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Organizatorzy:
 Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie 

Opiekunowie naukowi konferencji: 
dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska, PUM Szczecin; 
dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

Program konferencji:
28 października 2016 r. – piątek
15.00–15.30 
Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie

I Sesja – Naukowa 
Prowadzący: 
16.00 – Patofizjologia zaburzeń czynnościowych układu ruchowe-
go narządu żucia w aspekcie diagnostyki funkcjonalnej – dr n. med. 
Edward Kijak, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.
17.30 – Staw skroniowo-żuchwowy a postawa ciała i do-
legliwości bólowe kręgosłupa. Podstawy Kinesiology Taping 
w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego – prof. Zbigniew 
Śliwiński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
20–23 – Uroczysta kolacja. 
Wręczenie corocznej Nagrody im. A.J. Fortuny. 
Wieczór z piosenką.

29 października – sobota
II Sesja – Naukowa 
Prowadzący: 
9.30 – Fizykodiagnostyka i fizykoterapia wybranych stanów 
patologicznych i powikłań pozabiegowych w stomatologii – 
dr n. med. Danuta Lietz-Kijak, Pomorski Uniwersytet Me-
dyczny w Szczecinie.

10.30 – Stomatologia estetyczna czy estetyka w stomatologii? 
– dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, Instytut Stomatologii CM UJ 
w Krakowie.
12.30 – Wina niezamierzona a błąd w sztuce medycznej, rękojmia 
i gwarancja w procedurach stomatologicznych – dr hab. Halina 
Ey-Chmielewska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

III Sesja – Samorządowa 
Prowadzący: 
16.00 – Bieżące aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza 
dentysty – mec. Tomasz Pęcherz
17.00 – Odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty – lek. 
dent. Anna Kot, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL 
Kraków
17.30 – Zmiany przepisów a wykonywanie praktyki lekarskiej 
– lek. dent. Andrzej Cisło, pełnomocnik Porozumienia Stowa-
rzyszeń Lekarzy Dentystów
18.00 – Świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ – wprowa-
dzenie – prof. Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Krakowie
18.15 – Stomatologia w Małopolsce z perspektywy płatnika na 
2017 rok – przedstawiciel MOW NFZ 
20.00 – biesiada w Chacie u Stacha 

30 października – niedziela
10.00 – Zakończenie obrad – wyjazd uczestników

XLIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Lekarzy Dentystów

Rytro Jesień 2016
28-30 października 2016 r. – hotel Perła Południa

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa:

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie,
mgr K. Trela – 12 619 17 18 

e-mail: k.trela@hipokrates.org

11

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
16



12 13

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
16

 W dniach 8-10 kwietnia 2016 roku, w hotelu Panorama 
w Krynicy, odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Leka-
rzy Stomatologów – Krynica 2016. Organizatorami byli: Komisja 
Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, Zwią-
zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia i Polskie 
Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych. Opiekę na-
ukową nad Konferencją sprawowali dr hab. Jolanta Pytko-Poloń-
czyk i lek. dent. Witold Wojciech Kożuch – praktyka prywatna.
 Podczas I sesji naukowej wykład nt. „Neurologia i stomatologia 
– razem czy osobno?” przedstawił dr Piotr Czapiński, koncentrując 
się na kwestii traktowania medycyny jako nauki interdyscyplinarnej. 
Szczególną uwagę wykładowca poświęcił leczeniu migreny i padaczki, 
ich trafnemu diagnozowaniu oraz optymalizacji leczenia. 
 Drugi wykład nt. „Okluzja w codziennej praktyce”, wygłoszo-
ny z pasją i niezwykłym zaangażowaniem, przedstawił dr Jacek 
Głębocki. Doktor okazał się wielkim zwolennikiem programu 
Johna Koisa, uczonego z USA, znanego autorytetu w środo-
wisku stomatologicznym. Doktor Kois jest autorem programu 
obejmującego zagadnienia z zakresu przewidywalności klinicznej 
leczenia, zachowań względem tkanek miękkich i twardych oraz 
postępowania poekstrakcyjnego. Doktor Głębocki przedstawił 
na przykładach własnych trudne zagadnienia okluzji wraz z kom-
pleksowym planowaniem leczenia, uwzględniającym wszystkie 
aspekty naprawy zdrowia jamy ustnej.
 Dzień pierwszy Konferencji zakończył się kolacją koleżeńską 
w sali restauracyjnej hotelu „Panorama”, który w ostatnim roku 
przeszedł remont. W rezultacie ujmuje przestronnością, znakomi-
tą panoramą na Krynicę, świetnym jedzeniem. Nic więc dziwne-
go, że pozostaje miejscem naszych spotkań. 
 W drugim dniu swoje wykłady przedstawili: 
 – dr n. med. Maciej Stupka nt. „Roli chirurga stomatologa 
w diagnostyce i leczeniu zespołowym”;
 – lek. dent. Mirosław Bobrecki nt. „Mikroskop a ergonomia”;

 – lek. dent. Artur Sienkiewicz nt. „Klasa II wg Blacka bez 
tajemnic. Izolacja, preparacja, „contact zone”, matryce, pierścienie. 
Tips and tricks”;
 – lek. dent. Wojciech Kożuch nt. „Inwazyjna resorpcja przy-
szyjkowa”.
 Wymienione tematy wykładów brzmią znajomo, są nieomal 
„oczywistą oczywistością” i słuchacz może sobie pomyśleć: „… 
przecież znam temat, nie potrzebna mi dodatkowa wiedza!”. 
Ale wystarczy posłuchać pasjonatów w swoich specjalnościach, 
jak z radością opowiadają (a nie wykładają!) o swoich klinicznych 
przypadkach, z jaką pasją mówią o napotykanych trudnościach, 
jak cieszą ich nawet drobne sukcesy, by przekonać się, jak dalece 
motywujące są dla każdego z nas krynickie spotkania!
 Mimo ograniczonego czasu wolnego i nie najlepszej pogody 
niektórzy starym zwyczajem udali się spacerem „do wód” zdro-
jowych. Nie jest to wyprawa bagatelna, mimo niewielkiej odległości, 
gdyż droga powrotna do hotelu pnie się stromo w górę ok. 100 m, 
stanowiąc niejakie wyzwanie dla piechurów. Za to panorama 
widokowa jest znakomita.
 Z Krynicy wyjechaliśmy w trzecim dniu pełni wrażeń, już 
tęskniąc do kolejnego spotkania za rok.

Lek. dent. Lucyna Peszko

Konferencja 
Lekarzy 
Stomatologów
Krynica 2016
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 Wiosenne wyjazdowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej 
ORL w Krakowie odbyło się w dniach 6-7 maja 2016 roku 
w Osieczanach koło Myślenic. Frekwencja, jak zwykle na tych 
spotkaniach, była imponująca. Przybyli nie tylko delegaci, lecz 
także lekarze stomatolodzy nie związani na co dzień z pracą na 
rzecz samorządu, za to żywo interesujący się zagadnieniami doty-
czącymi tematyki zawodowej. 
 Poruszone zostały aktualne sprawy związane ze zmieniającymi 
się przepisami prawnymi, kontrolami ze strony urzędów państwo-
wych, wciąż aktualnymi dylematami lekarzy medycyny i lekarzy 
dentystów – na temat „razem” czy „osobno”, przed zbliżającym się 
Nadzwyczajnym Krajowym Zjazdem Lekarzy w Warszawie. 
 Zmiana charakteru kontroli ze strony NFZ dotyczy wyko-
nawców i podwykonawców. Kontrolami objęte są informacje, 
które powinny być dostępne dla pacjentów, harmonogramy pracy 
personelu, wysoko punktowane procedury medyczne. Z kolei 
technicy współpracujący z lekarzami podlegają kontroli w zakresie 
pozwoleń, certyfikatów i miejsca praktyk. 
 Elektroniczna dokumentacja, sprawozdawczość, zawieszające 
się urzędowe portale utrudniające przesyłanie obowiązkowych 
informacji – to codzienność. Czeka nas w dodatku dalszy infor-
matyczny chaos związany z e-receptami, e-zwolnieniami, e-zlece-
niami itp. 
 Separator amalgamatu to prawdopodobnie od 1 sierpnia 
2017 roku obowiązkowy element wyposażenia unitu stomatolo-
gicznego. Warto więc, planując wymianę sprzętu, pomyśleć o tej 
inwestycji. Niestety, kosztami zostaniemy obciążeni niezależnie od 
posiadanej specjalizacji.
 I jeszcze jedno. W tym roku, w listopadzie, kończy się kolej-
ny okres rozliczeniowy gromadzenia punktów edukacyjnych dla 
potwierdzenia dopełnienia obowiązku ustawicznego kształcenia 
lekarzy.
 Resort zdrowia planuje wprowadzenie zmian w punktacyjnej 
ocenie procedur medycznych i zasadach wyceny. Nie wiadomo, 
czy i jak zostanie w nim potraktowana stomatologia. Tymczasem 
projekt likwidacji NFZ i powrotu do finansowania publicz-
nej opieki zdrowotnej bezpośrednio z budżetu państwa ulega 
przesunięciu w czasie i licznym modyfikacjom. Mówi się m.in. 
o wydzieleniu z budżetu państwa funduszu celowego.
 Obietnice wyborcze czas zacząć spełniać. Jak dotąd, jest mnó-
stwo propozycji, projektów rozwiązań, komisji problemowych, 
zespołów do spraw, itp. Prowadzone są badania, sondaże, ankiety, 
ekspertyzy, które nie wiemy, co wniosą. Codzienne doświadczenia 
dowodzą, że lekarzom dentystom życia mogą nie ułatwić.

Anna Urbańczyk

KS ORL

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
serdecznie zaprasza 

na pierwszy powakacyjny wykład 
w ramach cyklu kształcenia ustawicznego, 

który odbędzie się 24 września (sobota) 2016 
w godz. 10.00–14.00

w Centrum Kongresowym 
Uniwersytetu Rolniczego, 

al. 29 Listopada 46 w Krakowie 

Wykład poprowadzi 
prof. dr hab. Katarzyna Emerich
specjalista stomatologii dziecięcej; kierownik Katedry 
i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego; członek EAPD, IAPD 
oraz ADA; z-ca redaktora naczelnego „European Jour-
nal of Paediatric Dentistry”; członek Państwowej Komi-
sji Egzaminacyjnej w dziedzinie stomatologii dziecięcej 
autor i współautor ponad 160 prac opublikowanych 
w kraju i za granicą; doświadczony wykładowca konfe-
rencji polskich i międzynarodowych.

Temat wykładu: 
Stomatologia dziecięca – nie musi być trudna!
  W ich ramach będzie mieć miejsce zaplanowanie i przepro-
wadzenie leczenia stomatologicznego u małego pacjenta oraz 
utrzymanie efektów terapii. Specyfika pracy z małym dzieckiem oraz 
– co czasami bardziej skomplikowane – z jego rodzicem lub opie-
kunem stawia lekarza przed szeregiem wyzwań. Na każdym etapie, 
począwszy od właściwej diagnozy i doboru metod terapeutycznych, 
poprzez sam proces leczenia, kończąc na wizytach kontrolnych, 
klinicysta napotyka na trudności tak techniczne, jak i komunikacyj-
ne. Cały ten proces wymaga dobrego przygotowania merytoryczne-
go oraz umiejętności psychologicznych. 
  Leczenie zębów u dzieci nie może ograniczać się do leczenia 
zachowawczego (zakładania wypełnień), czy chirurgicznego (eks-
trakcje). Główny ciężar powinien być kładziony na zapobieganie 
dalszemu rozwojowi choroby. Trzeba pamiętać, że choroba próchni-
cowa zębów jest procesem wieloczynnikowym, a samo likwidowa-
nie ubytków nie leczy choroby i nie hamuje jej postępu. 
  Podczas wykładów przedstawione zostaną codzienne dylematy 
kliniczne, towarzyszące leczeniu dzieci i młodzieży. M.in. zostaną 
omówione następujące ważne aspekty: 
  • współpracy z małym pacjentem oraz jego rodzicami,
  • zapobieganie oraz leczenie próchnicy wczesnego dzieciństwa 
(ECC), 
  • sprawowanie „opieki” nad świeżo wyrzynającymi się pierw-
szymi zębami trzonowymi stałymi oraz zaburzenia obserwowane 
w tych zębach (MIH), postępowania po urazach zębów oraz możli-
wości terapeutyczne

Zgłoszenia i informacje: 
Biuro Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie, 

p. Krystyna Trela, tel. 12 619 17 18
e-mail: k.trela@hipokrates.org

Serdecznie zapraszamy

W Osieczanach wiosną…
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 Trudno nie zgodzić się z autorem, zdając sobie sprawę z tego, 
że stagnacja czy spokój nie leżą w naszej narodowej naturze. 
Każda dziedzina naszego życia jest pełna zaskoczeń, nieoczeki-
wanych zwrotów, zakrętów, z których łatwo wypaść, zmian, za 
którymi trudno nadążyć.
 Dotyczy to również specjalizacji lekarskich. Do 1999 roku 
obowiązywał dwustopniowy system specjalizacji. Po dwóch do 
trzech lat od ukończenia studiów można było otrzymać tytuł 
specjalisty pierwszego stopnia np. stomatologii ogólnej. Po na-
stępnych dwóch-trzech latach można było zdobyć tytuł specjalisty 
II stopnia ze specjalnością podobną do dzisiejszej, z tą różnicą, 
że specjalista stomatologii zachowawczej był bez endodoncji, 
a periodontologia była podspecjalizacją po drugim stopniu stoma-
tologii zachowawczej lub chirurgii stomatologicznej.
 Po 1999 roku specjalizacje trwają na zasadzie modułów 
jednolitych, od trzech do sześciu lat np. w przypadku chirurgii 
szczękowo-twarzowej. Od czerwca 2014 roku obowiązuje rów-
nież system modułowy trwający trzy lata, w przypadku chirurgii 
stomatologicznej – cztery lata, w chirurgii szczękowo-twarzowej 
niezmiennie sześć lat. Jednocześnie wszyscy krzyczą, że brakuje 
specjalistów.  Szperając tu i tam nie znalazłam jednak dokład-
niejszych opracowań, ilu specjalistów, jakich i gdzie brakuje. 
Skoro jednak wszyscy twierdzą, że powstała luka pokoleniowa, 
to zapewne należy ten brak szybko nadrobić. 
 A jak?
 Najlepiej poskracać wszystko do minimum. System dwustop-
niowy miał swoje wady, ale czy pierwszy stopień nie dawał moż-
liwości usystematyzowania wiedzy zdobytej na studiach, nabrania 
pewnego doświadczenia w jakiejś dziedzinie? Wiedza teoretyczna 
powinna iść w parze z doświadczeniem. Ale czy w ciągu trzech lat 
np. przyszły ortodonta może pochwalić się efektem końcowym 
wyleczenia wady zgryzu? Śmiem twierdzić że nie. W przypadku 
tej specjalności zbyt wiele czynników wpływa na długość leczenia. 
A pamiętać trzeba, że okres specjalizacji został skrócony kosztem 
skrócenia niektórych staży cząstkowych.
 Jeżeli ktoś chce zostać ortodontą, niech się głównie uczy orto-
doncji. Natomiast skracanie stażu cząstkowego np. z chirurgii stoma-
tologicznej z siedmiu tygodni do trzech dni – zapiera dech. I konia 
z rzędem temu, komu uda się w ciągu tych dni akurat trafić na zabieg 
z przyklejeniem śródzabiegowym zaczepów ortodontycznych.
 W stomatologii większość specjalistycznych procedur jest 
bezpośrednio opłacana przez pacjenta. Nie każdy pacjent wyraża 

zgodę na to, by stażysta wykonywał mu dany zabieg. Co w związ-
ku z tym? Naturalnie zmniejsza się pula potencjalnych osób, na 
których można doskonalić umiejętności. Możliwość rozpoczęcia 
specjalizacji rok po studiach, po zakończonym stażu, który nadal 
obowiązuje (choć były już zakusy zlikwidowania go), miała za-
pewnić większą dostępność młodym lekarzom do rozpoczęcia 
specjalizacji. Czy tak się stało? 
 Niestety, okazało się to nie takie proste. Miejsc akredytowa-
nych, a więc takich, w których można odbywać specjalizację, bra-
kuje. Tylko nieliczna grupa szczęśliwców dostaje rezydenturę lub 
umowę o pracę w ośrodku akredytowanym. Większość młodych 
lekarzy szkoli się na umowach cywilnoprawnych, nie otrzymując 
żadnej pomocy finansowej. A na dodatek miejsce stażowe często 
uzyskuje się poza miejscem zamieszkania, tam, gdzie jest wolne.
 Od drugiej strony wygląda to tak, że kierownicy specjali-
zantów nie otrzymują żadnych dodatkowych wynagrodzeń za 
szkolenie młodych adeptów sztuki lekarskiej. Jedyny bonus po-
lega na tym, że młodzi lekarze pomagają, kolokwialnie mówiąc, 
w wyrabianiu kontraktu z NFZ. Problem także w tym, że czę-
sto nie można wychować swojego następcy, bo specjalizanci po 
zdanym egzaminie odchodzą. Nic ich z daną placówką nie łączy, 
kończy się umowa cywilnoprawna, kończy się rezydentura, trzeba 
wracać do swojego miejsca zamieszkania.
 Zapisów na papierze jest wiele, ale rzeczywistość skrzeczy. 
Nie wspomnę już o tym, że egzaminy dopuszczające do specja-
lizacji, jak również kończące specjalizację, są z roku na rok coraz 
trudniejsze. Czemu to ma służyć?
 Przy okazji – wiemy, że papier wszystko przyjmie. Ale czy 
musi być zużywany w tak wielkiej ilości? Czy konieczne jest 
np. powielanie 100 tych samych procedur medycznych na 100 
kartkach? Nie można tego napisać na jednej lub dwóch? W do-
bie ochrony lasów i dbania o wiewiórki ten drugi wariant byłby 
o wiele korzystniejszy. Piszę w trosce także o pieczątki i nadgarstki 
kolegów kierowników, które i tak są nadwyrężone w codziennej 
pracy.
 Kończąc te rozmyślania, w których więcej jest pytań niż odpo-
wiedzi, trzeba przed podjęciem jakichkolwiek następnych zmian 
zapytać o jedno: kto ma zapłacić za szkolenia?! Bo one kosztują 
i to niemałe pieniądze. 
 Właśnie „o swoje” zaczęli walczyć rezydenci. Kto będzie 
następny? 

Lek. dent. Renata Michna

Kłody na drodze do specjalizacji
 „…słowiańska histeria, węgierska depresja i rumuńska paranoja 
to nasze specjalności, to nasze znaki rozpoznawcze i powinniśmy 
je opatentować…”

Andrzej Stasiuk „Kucając”

Teoria a praktyka
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Interakcje lekowe 
w praktyce stomatologicznej. 
Pułapki farmakoterapii

Dr Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut
Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego CM UJ Kraków, 
Zakład Farmakologii Klinicznej 
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania 
i Badania Niepożądanych Działań Leków

Farmakologia

 Do gabinetów stomatologicznych zgłasza się wielu pacjen-
tów, którzy oprócz problemów stomatologicznych leczeni są 
jednocześnie z powodu schorzeń współistniejących. Stosowane 
u nich leki nierzadko wchodzą w niekorzystne interakcje z leka-
mi oraz procedurami, które rutynowo stosowane są przez leka-
rzy dentystów w gabinecie. Co więcej, pacjenci stomatologiczni 
często stosują bez konsultacji różne leki dostępne powszechnie 
bez recepty (OTC). Skutki interakcji, chociaż nietrudne do 
uniknięcia, jeśli już do nich dojdzie, mogą okazać się bardzo 
niebezpieczne. Sygnał ostrzegawczy powinien włączać się wręcz 
automatycznie, gdy w toku anamnezy okazuje się, że pacjent 
stosuje:

• leki i suplementy diety zmieniające funkcję 
• układu krzepnięcia;
• leki przeciwbólowe;
• leki przeciwbakteryjne;
• leki mogące zmienić bezpieczeństwo stosowania 
• znieczulenia miejscowego; 
• hormonalne leki antykoncepcyjne;
• leki indukujące zmiany na błonach śluzowych jamy ustnej.

Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe 
oraz inne leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia
Tę grupę zagrożeń tworzą:
– leki przeciwpłytkowe – kwas acetylosalicylowy (aspiryna), tiklo-
pidyna, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor
– leki przeciwzakrzepowe – acenokumarol, warfaryna, rywaroksa-
ban, dabigatran, apiksaban, heparyny drobnocząsteczkowe
 Warto pamiętać, że nasilenie krwawień może być także 
konsekwencją stosowania przez pacjenta nie tylko leków, ale 
i suplementów diety, które zawierają w swoim składzie wyciągi 

z miłorzębu japońskiego (Ginkgo biloba), żeńszenia oraz kwasy 
omega-3, które wszystkie wykazują działanie przeciwpłytkowe 
i dlatego mogą zwiększać intensywność krwawień.
 Działanie hamujące funkcje płytek krwi i wzrost intensywno-
ści krwawień występuje także u pacjentów, u których stosowane 
są leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów wychwytu zwrot-
nego serotoniny (SSRI) oraz serotoniny i noradrenaliny (SNRI). 
Do leków z grupy SSRI należą: fluoksetyna, fluwoksamina, 
sertralina, paroksetyna, citalopram, escitalopram, wortioksetyna. 
Z kolei spośród leków z grupy SNRI stosowane są: wenlafaksyna 
oraz duloksetyna. U pacjentów przyjmujących leki z grupy SSRI 
oraz SNRI, jeżeli to tylko możliwe, nie należy stosować jako le-
ków przeciwbólowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych 
(NLPZ) z uwagi na wzrost ryzyka występowania krwawień. 
Z kolei u pacjentów, którzy przyjmują warfarynę, należy unikać 
podawania jako leku przeciwbólowego paracetamolu z uwagi na 
fakt, że lek ten hamuje metabolizm warfaryny i może zwiększać 
ryzyko występowania krwawień. Paracetamolu należy unikać 
także u pacjentek stosujących doustną hormonalną antykoncep-
cję (DHA). Niektóre składniki takiej antykoncepcji, np. etyny-
loestradiol, przyśpieszają glukuronidację paracetamolu i skracają 
jego czas działania. Konsekwencją jest częstsze przyjmowanie 
leku, a to może spowodować jego przedawkowanie. 
 U pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe, a w szcze-
gólności dabigatran (Pradaxa) i rywaroksaban (Xarelto) nie powinno 
się stosować klarytromycyny. Dabigatran jest substratem dla P-gliko-
proteiny, rywaksaban jest substratem dla P-glikoproteiny i równo-
cześnie jest metabolizowany przez izoenzym CYP 3A4 cytochromu 
P450. Z drugiej strony, klarytromycyna jest zarówno inhibitorem 
P-glikoproteiny, jak i izoenzymu CYP3A4. Ten rodzaj interakcji 
odpowiedzialny jest za obniżenie krzepliwości.
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Sukces targów

Kolejne rekordy 
i zadowolenie uczestników

Interakcje występujące podczas stosowania 
leków przeciwbakteryjnych
  Klarytromycyna nie może być zapisywana pacjentom, którzy 
przyjmują antagonistów wapnia z grupy pochodnych 1,4 dihy-
dropirydyny (amlodypina, felodypina, lerkanidypina). Zastoso-
wanie klarytromycyny u tych pacjentów może doprowadzić do 
wystąpienia ostrej niezapalnej niewydolności nerek.

O czym nie wolno zapominać, 
stosując leki miejscowo znieczulające
 W przypadku stosowania znieczulenia miejscowego w połą-
czeniu ze środkami zwężającymi naczynia (noradrenalina) należy 
zachować ostrożność u pacjentów zażywających w toku terapii 
nadczynności tarczycy leki beta-adrenolityczne, a także inne leki 
przeciwarytmiczne. Zastosowanie leku miejscowo znieczulają-
cego zawierającego noradrenalinę predysponuje do zaburzeń 
rytmu serca. Szczęśliwie, chociaż oczywiście też ma to swoje 
ujemne strony, producenci leków miejscowo znieczulających 
rezygnują z dołączania noradrenaliny do składu leku.

Interakcje z lekami doustnej hormonalnej antykoncepcji
 W przypadku konieczności zastosowania antybiotykoterapii 
u pacjentek przyjmujących doustną hormonalną antykoncepcję 
(DHA) należy uwzględnić, że podczas łącznego przyjmowania 

leków przeciwbakteryjnych i DHA, a także 7 dni po zakończe-
niu leczenia przeciwbakteryjnego hormonalna antykoncepcja 
może się okazać nieskuteczna i dlatego niezbędne jest stoso-
wanie dodatkowych zabezpieczeń, np. mechanicznych. Wśród 
antybiotyków skuteczność antykoncepcyjną DHA redukują 
najczęściej antybiotyki beta-laktamowe (amionopenicyliny, cefa-
losporyny), klindamycyna oraz metronidazol.

Polekowe działania niepożądane w jamie ustnej 
 Lekarz dentysta może także zetknąć się z patologicznymi 
zmianami na powierzchni śluzówki jamy ustnej, które są kon-
sekwencją wystąpienia niepożądanego działania leków. Poniżej 
leki, które najczęściej działaniem niepożądanym indukują zmia-
ny na śluzówkach jamy ustnej.
Cisplatyna; Etopozyd; 5-fluorouracyl; Melfalan; Doksoru-
bicyna; Winblastyna; Taksany; Metotreksat; NLPZ; Leki 
przeciwbakteryjne; Alendronian; Cyklosporyna; Fluoksetyna; 
Losartan; Olanzapina; Bromek tiotropium. 
 Warto wiedzieć, że niektóre leki mogą powodować wystąpie-
nie pieczenia śluzówek jamy ustnej. Należą do nich inhibitory 
konwertazy angiotensyny, cefalosporyny, klonazepam, gabapentyna 
oraz doustne środki antykoncepcyjne. 

www.katedrafarmakologii.cm-uj.krakow.pl

 400 wystawców, ponad 15 tysięcy gości z kraju i zagranicy 
– doroczne Międzynarodowe Targi Krakdent ponownie pobiły 
własne rekordy. 
 24. już Targi Stomatologiczne Krakdent odbyły się w dniach 
10–12 marca 2016 roku. W Krakowie spotkali się dentyści, tech-
nicy dentystyczni, asystentki stomatologiczne oraz producenci 
i sprzedawcy sprzętu i materiałów stomatologicznych. Jak co roku, 
na Targach pojawiła się m.in. silna reprezentacja słowackich sto-
matologów, z władzami zaprzyjaźnionej z naszą Izbą – Słowackiej 
Izby Lekarzy Dentystów na czele. 
 Krakdent to, obok jesiennych targów CEDE w Poznaniu, 
największa impreza stomatologiczna w naszym kraju. Wszyscy 
uczestnicy zgodnie oceniali tegoroczne Targi jako kolejny sukces 
organizatorów. 

 – To świetna impreza. Ciekawa oferta dla gości, dobra klien-
tela dla wystawców, interesująca propozycja szkoleń i wykładów 
– podkreślali nasi rozmówcy. 
 Niektórzy zastanawiali się jednak, czy Krakdent i targi CEDE 
powinny odbywać się corocznie. 
 – Kiedyś nie było żadnych targów dentystycznych, teraz 
mamy w roku dwie duże imprezy – w Krakowie i Poznaniu – 
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mówili nam Elżbieta i Jacek Szwajgier z Wałbrzycha, nie mówiąc 
o pomniejszych w Kielcach, Gdańsku i innych miastach. Trzeba 
wybierać, bo trudno brać udział we wszystkich. Zresztą – nie 
ma takiej potrzeby, bo oferta handlowa aż tak szybko się nie 
zmienia. Wiosną w Krakowie i jesienią w Poznaniu wystawcy 
są praktycznie ci sami. Ale raczej trudno sobie wyobrazić, 
że organizatorzy porozumieją się i będą przygotowywać targi co 
dwa lata. 
 Czy w dobie internetu i możliwości błyskawicznej komuni-
kacji tego typu przedsięwzięcia w ogóle mają jeszcze rację bytu? 
Wszyscy są zgodni, że tak. Przede wszystkim, na targach jest 
możliwość osobistej rozmowy. Poza tym mamy w jednym miej-
scu pełną ofertę, można wszystko wziąć do ręki, dotknąć, ocenić 
i porównać – podkreślali dentyści. 
 Osobiste kontakty z klientami bardzo sobie ceni Tomasz 
Duda, właściciel Firmy ATZ Farmont z Płocka, który gościł 
na Targach Krakdent po raz 12., oferując dentystom najnowo-
cześniejsze wiertła stomatologiczne. Do wyboru – ponad 100 
różnych typów, ponad 1000 rodzajów wierteł. Zainteresowanych 
nie brakowało: „Formuła tych targów dobrze się sprawdza, chyba 
nie należy niczego zmieniać. Najlepszym dowodem fakt, iż mimo 
znaczącego zwiększenia powierzchni targowej znowu jest bardzo 
tłoczno, zainteresowanie wydaje się nieograniczone” – zauważył 
pan Tomasz Duda, który osobiście preferuje wystawianie się na 
kilku małych stoiskach, zamiast na jednym dużym. Okazuje się, 
że bez względu na to, jak duże są firmowe szyldy, dobry sprzęt na 
targach Krakdent zawsze zostanie dostrzeżony. 
 Zainteresowaniem cieszyła się nie tylko oferta handlowa, ale 
też edukacyjna Krakdentu, czyli liczne szkolenia, warsztaty i semi-
naria dla dentystów i techników dentystycznych. Wielu wykładów 
dentyści z braku wolnych krzeseł słuchali na stojąco. Pojawiają się 
jednak także opinie, iż część edukacyjna jest tylko intelektualnym 
„ozdobnikiem” imprezy w istocie rzeczy – handlowej.

 – Na zgłębienie jakiegoś tematu potrzeba więcej czasu, go-
dzinna prelekcja nie wystarczy. Ktoś, kto chce się czegoś nowego 
nauczyć, nie szuka wiedzy na takiej imprezie. Z drugiej strony, 
można to potraktować jako bardzo ogólny przegląd nowości 
– usłyszeliśmy od grupy stomatologów z Katowic. 
 W powiązaniu z Targami, ale w innym miejscu – Centrum 
Manggha, odbył się 15. już Międzynarodowy Kongres Stoma-
tologiczny Dental Spaghetti, o którym piszemy w odrębnym 
artykule. 
 Tradycją Targów jest akcja charytatywna. Po raz szósty pod ha-
słem DentoPomoc zebrano dla dzieci z domów dziecka upominki 
w postaci szczoteczek do zębów, past, nici dentystycznych, ale też 
zabawki, gry planszowe i inne przedmioty. W akcji wzięło udział 
21 firm polskich i zagranicznych. 
 Kolejne Targi Krakdent już zaplanowano – odbędą się 
w dniach 9–11 marca 2017 roku. 



18 19

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
16

Medale Najwyższej Jakości Krakdentu 
W 2016 roku komisja konkursowa wyróżniła w kategoriach: 
 – sprzęt, aparatura oraz instrumentarium do techniki denty-
stycznej: piec Heliospro, producent – ROKO Arkadiusz Rokosa
 – materiały stomatologiczne i kliniczne – przyznano dwie 
nagrody: Variolink® Esthetic DC/LC, producent – Ivoclar-Viva-
dent AG, Liechtenstein Admira Fusion (Universal Nanohybrid-
Ormocer Restorative Material (Set), producent – VOCO GmbH, 
Niemcy
 – materiały używane (lub stosowane) w pracowniach i la-
boratoriach techniki dentystycznej: Ceramage Up, producent 
– Shofu Inc., Japonia
 – materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia profilaktycz-
ne: Antema, producent – Opocrin Sp. A., Włochy
 – wydawnictwa, edukacja, oprogramowanie dla stomatolo-
gii: Program edukacyjny DentAssist, producent – GlaxoSmith-
Kline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
 W kategorii sprzęt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz 
instrumentarium stomatologiczne nagrody nie przyznano.  

 Najładniejsze stoiska Krakdent-u 2016: 
 I miejsce: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego Marku 
M. Krawczyk Sp.j.
 II miejsce: GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.
 III miejsce: Neo Vision Orthodontic s.c.

 Specjalną nagrodę „Magazynu Stomatologicznego” otrzymało 
stoisko firmy DMG Dental.

Tekst i zdjęcia 
Jolanta Grzelak-Hodor
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 Latem, podczas urlopowych podróży, wciąż odkrywamy eg-
zotykę świata, pogrodzonego niekiedy granicami trudnymi do 
przekroczenia. Niedawno pokazywaliśmy Alaskę w obiektywie 
prof. Waldemara Hładkiego. Dzisiaj zapraszamy z lek. dent. 
Wojciechem Kożuchem do Wenezueli. 

***
  To była podróż mego życia. Super wyprawa. Te krajobrazy 
– dżungla odbijająca się w lustrze wody, zachwycające wschody 
i zachody słońca, gwiazdy spadające tak blisko, że można ich 
sięgnąć ręką. Jak w bajce. 
 A gdzieś obok, Indianie Warao, zamieszkujący deltę Ori-
noko, którzy nie chcą myśleć o cywilizacji, zwierzęta znane 
z kart książek, podchodzące pod próg chatek w Mis Palafitos, 
w samym środku dżungli, ptaki budzące o świcie, których 
nazw nie zapamiętamy. Wreszcie pewien niedosyt, połączony 
z dreszczem lęku, gdy kajman ucieka spod stóp, a anakondy 
kryją się gdzieś w zaroślach. A potem płaskowyż Gran Sabana 
z wodospadami, których piękno przekracza zdolność percepcji! 
I przy każdym tęcza, jakby zamówiona. A na koniec Tramen 
Tepui, szczyt liczący 2726 m n.p.m. zdobyty po raz pierwszy 
dopiero w 2012 roku i to przez polsko-wenezuelską ekipę. 
Jego majestatyczne piękno przywodzi na myśl zaginione miasta 
prastarych cywilizacji. I to stąd spada, jakby z chmur, Salto 
Angel, najwyższy wodospad świata, przy którym Niagara przypo-
mina fontannę. Ktoś napisał, że Tepui na Gran Sabanie to jeden 
z najpiękniejszych widoków na Ziemi. I chyba miał rację! A jesz-
cze nie wspomniałem słowem o Parku Narodowym Canaima, 
gdzie chciałoby się zamieszkać na zawsze! 

 Tyle Wojciech Kożuch, który ze smutkiem dodaje refleksję 
o pustych sklepach, o dominującej biedzie, o braku żywności 
mimo wspaniałych pastwisk i o klęsce płynącej z posiadania 
gigantycznych złóż ropy, która w przeliczeniu na litr benzyny 
kosztuje kilka groszy, dewastując wszelki ład ekonomiczny.

Wenezuela 
– podróż mego życia

Fot. Wojciechem Kożuch

Hoacyn

Dzieci z plemienia Indian Pemon
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Wenezuela – pow. 916,5 km2; 30,4 mln mieszk. (2013); stol. 
Caracas (1,9 mln), najw. miasto – port Maracaibo (3 mln); ludność gł. 
Metysi (ok. 51%) i biali poch. eur. (43%); wyznanie katolicyzm (78%), 
protestantyzm (12%); średnia dł. życia – 74,9 lat. Klimat równikowy, 
gł. wilgotny; średnie miesięczne temperatury 24-260C; najw. szczyt – 
Bolivar (5002 m n.p.m.); gł. rzeka Orinoko; w dorzeczu rz. Caroni najw. 
wodospad świata Salto del Angel (1054 m n.p.m.). Ustrój – republika, 
parlament dwuizbowy; prezydentem Nicolas Maduro. Gospodarka 
oparta o wielkie złoża ropy (90% eksportu), po śmierci H. Chaveza 
(2013) w stanie zapaści. Absurdalna polityka cenowa; benzyna najtań-
sza w świecie (20 l = 60 gr); szalejąca inflacja; całkowity brak cukru 
(m.in. zaniechanie produkcji coca coli); powszechnie dostępna tania 
kokaina; PKB na mieszk. 1441 USD (2013); w rezultacie bezrobocia 
dwudniowy tydzień pracy.

Canaima

Jaspisowy potok
Wodospad Kowi

20
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Wodospad Aponwao

Gran Sabana

OrinokoIndianie Warao

Wioska Indian Warao
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 Już od piętnastu lat Międzynaro-
dowym Targom Stomatologicznym 
Krakdent w Krakowie towarzyszy 
Międzynarodowy Kongres Stomato-

logiczny Dental Spaghetti. Zawsze przyciąga interesującą tema-
tyką i nazwiskami znakomitych wykładowców, zawsze gromadzi 
tłum słuchaczy. Problematyka konferencji dotyczy stomatologii 
estetycznej, która kilkanaście lat temu w Polsce mogła wydawać 
się dość elitarną dziedziną wiedzy, jednak dziś staje się codzien-
nym wyzwaniem dla lekarzy. Pomysłodawcami i organizatorami 
tego wyjątkowego spotkania są profesor Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego dr hab. Jerzy Krupiński, dr Maciej Żarow z Krako-
wa i Kamilla Sekierski, technik dentystyczny z Nowego Jorku.


– Ile osób skorzystało do tej pory z oferty Dental Spaghetti, 
ilu wykładowców pojawiło się w Krakowie na tym kongresie? 
– pytam doktora Macieja Żarowa, głównego organizatora tych 
spotkań. 
 – Niedawno to liczyłem – wykładowców mieliśmy ponad 50, 
z co najmniej 10 krajów świata. Niektórzy są naszymi stałymi gość-
mi i przyjaciółmi. Co do uczestników kongresu – szacuję ich liczbę 
w ciągu tych 15 lat na ponad 4 tysiące. Od początku językiem 
podstawowym Kongresu jest angielski, dlatego mamy słuchaczy 
z całego świata, a dokładnie – z szesnastu krajów Europy, Azji, Afry-
ki i obu Ameryk. Swego rodzaju fankluby Dental Spaghetti działają 
na przykład w Kanadzie i Wielkiej Brytanii, gdzie praktykuje wielu 
dentystów polskiego pochodzenia. Co roku gościmy grupy z tych 
krajów. 

– Jaka jest recepta na taki sukces? Jakim kluczem kierujecie się, 
zapraszając wykładowców?
 – W nawiązaniu pierwszych zagranicznych kontaktów poma-
gała nam Kamilla Sekierski z USA, wskazując kluczową postać 
dla przyszłego rozwoju Dental Spaghetti – dr. Marco Nicastro 
z Rzymu. Z profesorem Krupińskim, który mimo upływu lat wciąż 
aktywnie wspiera organizację Kongresu, mieliśmy także własne 
zagraniczne doświadczenia i swoich faworytów – wykładowców 
potrafiących zafascynować słuchaczy. Poza ogromną wiedzą pre-

legenci muszą mieć doświadczenie praktyczne, muszą być bardzo 
dobrymi klinicystami. Nie ukrywam, że od kilku lat mam jeszcze 
jedno kryterium – to powinni być także pozytywni i ciekawi ludzie, 
tacy, którzy zainteresują wszystkich nie tylko dorobkiem zawodo-
wym, ale też własną osobowością. My – organizatorzy – spędzamy 
z naszymi gośćmi kilka dni, więc musimy się lubić. Zresztą, takiej 
sympatii i prywatnym kontaktom zawdzięczamy nazwę kongresu. 
Początkowo była to po prostu Sesja Międzynarodowa Krakdent-u, 
lecz postanowiliśmy nadać naszym działaniom jakąś oryginalniejszą 
nazwę. Pomysł zrodził się podczas wspólnego gotowania spaghetti 
z naszym wykładowcą i przyjacielem Marco Nicastro z Włoch. 
Makaron przypomina nieco wiązania adhezyjne materiałów kom-
pozytowych do tkanek zęba, a konkretnie zębiny. Takie „makarony 
spaghetti” na zdjęciach z mikroskopu skaningowego pokazywał 
w Krakowie prof. Goracci w 2001 roku i tak z tych dyskusji 
o stomatologii i kulinarnych o włoskich pastach powstało Dental 
Spaghetti.
 Kongres stara się odpowiadać na zapotrzebowanie uczestników, 
ciągle zmieniamy jego formułę. Dziś nie wystarczą już same wykła-
dy, dlatego teraz konferencji towarzyszą kursy praktyczne, podczas 
których każdy uczestnik może własnymi rękami nauczyć się sto-
sowania prezentowanych teorii. Coś w tym jest, że aby przenieść 
nową metodę do swojej praktyki, to trzeba nie tylko usłyszeć, ale 
często wykonać ją pod okiem swojego mentora.

– Temat tegorocznego Kongresu brzmiał: „Od zęba do twarzy 
– planowanie estetyki i funkcji nie tylko dla milionerów”, a jeden 
z wykładów dotyczył możliwości wykorzystania w pracy dentysty 
tak prostych i tanich urządzeń jak smartfon czy tablet. Czy mam 
rozumieć, że nie trzeba inwestować w gabinet milionów, by być 
dentystą „nowoczesnym”, skutecznym i poszukiwanym przez 
pacjentów?
 – Dokładnie. Każdy stomatolog, nawet w małym, wiejskim 
gabinecie może usprawniać swoją pracę i podnosić jakość usług. 
Dostępne jest na przykład darmowe oprogramowanie do smart-
fona, pozwalające na prowadzenie dokumentacji fotograficznej 
leczenia i jego lepsze planowanie. Jestem członkiem międzynarodo-
wego study clubu „Style Italiano” zajmującego się uproszczeniami 
w procedurach stomatologicznych i opracowaniem łatwych narzę-

Opieka stomatologiczna 
to nie tylko łatanie dziur
Rozmowa z doktorem Maciejem Żarowem 
nie tylko o Dental Spaghetti

Wywiady
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dzi obrazowania, z wykorzystaniem powszechnie dostępnych urzą-
dzeń. Stomatologia estetyczna dziś już nie może się kojarzyć tylko 
z marzeniem o tzw. hollywoodzkim uśmiechu, to rzeczywistość do 
zrealizowania w większości gabinetów, pod warunkiem że stomato-
log chce wprowadzić zmiany do swojego środowiska pracy. 

– Przecież w Polsce powszechnym problemem jest zwykła próch-
nica, a nie kolor szkliwa czy diastema.
 – Proszę mnie źle nie zrozumieć, ale tak naprawdę w krajach 
rozwiniętych próchnica była problemem XIX wieku, a mamy wiek 
XXI. Oczywiście, trzeba z nią walczyć, ale patrząc na pacjenta, nie 
wolno tylko myśleć o wypełnianiu ubytku i próchnicy, ponieważ 
nowoczesna stomatologia ma jeszcze inne zadania podstawowe. 
Widząc nowego pacjenta, zawsze trzeba planować leczenie, rozpa-
trując minimum cztery czynniki: ryzyko periodontologiczne (czyli 
trzeba ocenić stan dziąsła i kości), następnie ocenić stan tkanek 
twardych zęba (ale nie tylko pod względem próchnicy, lecz też 
erozji, starć, ubytków przyszyjkowych), po trzecie, przeanalizować 
czynniki funkcjonalne związane ze zgryzem i stawem skroniowo-
żuchwowym. Dopiero po analizie trzech poprzednich czynników 
przychodzi estetyka – zęby przednie – bo te muszą być tworzone 
w bezpiecznych warunkach, tzn. aby nie dochodziło do ich szyb-
kiego zużycia.

 Współczesna stomatologia musi opierać się na dokładnej dia-
gnostyce, indywidualnym podejściu oraz przewidywaniu, co się 
może stać za 10 czy 20 lat u danego pacjenta i tak też powinno się 
planować leczenie. Opieka stomatologiczna nie może ograniczać się 
do łatania dziury w zębie, choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że 
realia w przeciętnej przychodni przyjmującej w ramach NFZ wy-
glądają inaczej. Sam w takiej pracowałem, choć już wiele lat temu. 

– Mówi Pan to z takim zaangażowaniem, że aż muszę spytać: 
po co to Panu? Czemu tak mocno angażuje się Pan w edukację 
kolegów, skoro ma Pan świetnie prosperującą prywatną prak-
tykę i tłum pacjentów w poczekalni, a niektórzy wprost mówią 
o Panu „dentysta celebrytów”. Nazwisko stało się marką, sukces 
osiągnięty…
 – Do 2005 roku pracowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, 
obroniłem doktorat, specjalizację, bo zawsze pasjonowała mnie też 
nauka. I do dzisiaj nauczanie jest częścią mojego życia. W Krakowie 
prowadzę wraz z profesorem Krupińskim centrum kursowe, a go-
ścinnie wykładam we Włoszech (Uniwersytet w Chieti) i Hiszpanii 
(Uniwersytet UIC Barcelona). I jest to dla mnie absolutnie niezbęd-
ne dopełnienie mojej kariery zawodowej. Realizacją tych pasji sto-
matologicznych jest moja książka „EndoProtetyka”, wydana w roku 
2013 w języku polskim i w 2015 w języku rosyjskim. Książka lada 
chwila, bo w czerwcu tego roku, zostanie opublikowana w Stanach 
Zjednoczonych, co jest dowodem na to, że nawet „za wielką wodą” 
można promować polskie pomysły na leczenie zębów.

– Czyli w przyszłym roku kolejne Dental Spaghetti?
 – Dental Spaghetti zamierzamy organizować, dopóki będzie to 
pasjonować nie tylko nas, ale także wielu stomatologów. Właśnie 
jestem w trakcie konsultacji programu na 2017 rok i zapewniam, 
że spełni on oczekiwania najbardziej wybrednych dentystów. 
Już dzisiaj zapraszam Panią Redaktor i wszystkich kolegów na 16. 
edycję Dental Spaghetti – w dniach 10-11 marca 2017 roku.

Rozmawiała
Jolanta Grzelak-Hodor
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Z obrad ORL

 Wręczeniem dyplomów i nagród dla młodych lekarzy, którzy 
najlepiej zdali egzaminy specjalizacyjne w sesji jesiennej ub. roku, 
rozpoczęło się 20 kwietnia 2016 roku posiedzenie Okręgowej 
Rady Lekarskiej. Tym razem szczególnie wyróżnili się lekarze 
specjalności dermatologia i wenerologia. Aż pięć osób z tego kie-
runku znalazło się w gronie trzynastu najlepszych, a każda z nich 
kształciła się pod kierunkiem innego specjalisty. Stomatologów 
wśród najlepszych tym razem nie było. 

 Kwietniowe posiedzenie ORL w dużym stopniu poświęcone 
było relacjom samorządu z nowymi władzami resortu zdrowia. 
Podstawową kwestią, która ma swoje konsekwencje także me-
dialne, jest porozumienie w sprawie refundacji zadań przejętych 
od administracji państwowej (prowadzenie rejestru, wydawanie 
praw wykonywania zawodu itd.). Porozumienie zawarto czy-
niąc datą wyjściową 2007 rok. Przypomnijmy, iż krakowska 
OIL prawomocnym wyrokiem wygrała z Ministerstwem Zdro-
wia zwrot kosztów tych zadań za rok 2008, wraz z odsetkami. 
Przygotowano kolejne pozwy, jednak nowy minister i wieloletni 
działacz samorządu lekarskiego wolał nie czekać na decyzje sądów 
i zaproponował Naczelnej Radzie Lekarskiej ugodę i przekazanie 
określonej kwoty do podziału między okręgowe izby. Większością 
głosów przyjęto tę propozycję. W tegorocznym budżecie MZ 
zarezerwowano na refundację zadań realizowanych w imieniu 
państwa ponad 6 mln zł, ustalono także kwotę zwrotu zaległości, 
stanowiącą 1/6 całości zobowiązań wobec izb. Negocjacje toczyły 
się za zamkniętymi drzwiami, a szkoda, bo nie rozumiejąc proble-
mu, media na początku maja w aferalnym tonie poinformowały 
o „darowiźnie” resortu dla samorządu lekarskiego. To jednak stało 
się już po obradach ORL, podczas których prezes Andrzej Matyja 
poinformował o proponowanych zasadach podziału i spodziewa-
nych wpływach do kasy krakowskiej Izby. W ub. roku krakowska 
OIL otrzymała z MZ 285 tys. zł i była to najwyższa refundacja 
w kraju. Na ten rok wystąpiono o 800 tys., MZ obiecuje ok. 500, 
co i tak będzie zwrotem większym niż do tej pory. 
 – Oczekiwalibyśmy jeszcze gwarancji, że te ponad 6 mln zł 
będzie przekazywane samorządowi lekarskiemu co roku i że nie 
jest to jednorazowa ugoda – mówił prezes podczas posiedzenia 
Okręgowej Rady Lekarskiej. 
 Złożony w Warszawie wniosek Andrzeja Matyji o podział 
pieniędzy proporcjonalnie do liczby członków poszczególnych 
izb odrzucono, powołując specjalną komisję, która ma opracować 
zasady rozdziału środków. 

 Kwestią sporną pozostaje, ile z tej puli przypadnie Naczelnej 
Izbie Lekarskiej, która – tradycyjnie – chciałaby więcej, niż zda-
niem wielu by się jej należało. 
 Przykładem czasem trudnych relacji z NRL może być też fakt, 
iż w wielu powołanych ostatnio doraźnie zespołach problemo-
wych nie ma przedstawicieli OIL w Krakowie. 
 Podczas obrad ORL poruszono także temat proponowanych 
przez MZ zmian legislacyjnych. Niektóre zapowiedzi – np. wyklu-
czenia niepublicznych podmiotów leczniczych z kontraktowania 
przez NFZ świadczeń finansowanych ze środków publicznych 
– budzą poważny niepokój. – „Stanowi to, moim zdaniem, 
poważne zagrożenie dla lekarzy, bowiem zarabiają oni głównie 
w placówkach niepublicznych. Nasz rekordzista pracuje – reali-
zując kontrakty z NFZ – w aż czternastu miejscach i wszędzie 
zgodnie z prawem i umową. Bardzo wielu lekarzy pracuje w 8-10 
miejscach – też w ramach kontraktów z NFZ” – podkreślał prezes 
Matyja. 
 Przykładów niezrozumiałych działań resortu jest więcej. 
Za absurdalne, zdaniem wielu osób, można uznać np. opubliko-
wane już „ministerialne” mapy potrzeb zdrowotnych, obarczone 
ogromną liczbą błędów, wynikających z nieścisłości terminolo-
gicznych (np. do pojęcia „szpital” zakwalifikowano 3-łóżkowe 
ośrodki) oderwane od rzeczywistości. Niestety, ma to swoje kon-
sekwencje, bowiem na podstawie tych zafałszowanych ocen mogą 
zapaść decyzje np. o likwidacji niektórych szpitali. 
 Prezes Matyja zaapelował do wszystkich członków ORL, 
a szczególnie do Jarosława Zawilińskiego (przewodniczący Komi-
sji ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia) o pilne śledzenie 
wszystkich projektów zmian legislacyjnych, by móc w porę zare-
agować stosownym apelem czy stanowiskiem. 
 Lekarze mają prawo wymagać liczenia się z ich zdaniem 
także od władz swojego samorządu, dlatego podczas kolejnych 
obrad ORL zostanie przedstawiony raport z realizacji wniosków 
i uchwał podjętych podczas ostatniego Zjazdu OIL w Krakowie. 
 Decyzją Rady krakowska Izba wspólnie z Izbą Śląską przygo-
tują i opublikują zaktualizowaną Kartę Praw Lekarza. Zamówie-
nia na taką broszurę już płyną z innych izb. 
 Jednym z niepodważalnych praw lekarzy jest możliwość 
korzystania z oferty edukacyjnej samorządu. Jednak już wkrótce 
prawo udziału w kursach i szkoleniach finansowanych przez OIL 
będą mieć tylko lekarze regularnie płacący obowiązkowe składki 
na samorząd. Podczas ostatniego spotkania ORL dyskutowano 
nad projektem uchwały w tej sprawie. 

JGH

Dzięki ugodzie z resortem zdrowia 
samorząd odzyska część pieniędzy
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 O naszym stomatologicznym upodmiotowieniu w izbach 
mówimy od dawna. Nie ma sensu chyba uzasadniać tego po raz 
kolejny – to są odwieczne zasady demokracji i nie ma co wyważać 
otwartych drzwi czy udawać, że się odkrywa Amerykę.
 Pewnie wszyscy na co dzień możemy się bez izb obyć. Ale waga 
takich instytucji wzrasta niepomiernie, kiedy dochodzi do sytuacji 
niestandardowych lub pojawiają się kłopoty. Nie myśmy sobie 
wybierali zakres uprawnień izb. Przecież w to wchodzi też karanie 
lekarzy, zawieszanie im prawa wykonywania zawodu (PWZ), pro-
mocja tych lub innych na konsultantów wojewódzkich. Są sprawy 
natury prawnej, legislacyjnej, których kształt dotyczy potem nas 
wszystkich. 
 A pomysły były i są różne. W kwietniu izby żyły odzewem na 
interpelację p. poseł Haliny Szydełko z Rzeszowa, która zapytała 
Ministra Zdrowia, czy planuje utworzenie odrębnego samorządu 
zawodowego dla lekarzy dentystów. Reakcja na ten fakt była zde-
cydowanie przesadzona – potraktowano tę wypowiedź niczym 
„plan podziału izb”. Tymczasem od 20 lutego działa w Komisji 
Stomatologicznej NRL Zespół Regulaminowo-Organizacyjny, 
który opowiedział się, owszem, za rozdzielnością, ale wyborów 
lekarzy i lekarzy dentystów w kwestii obsady stanowisk funkcyj-
nych w organach samorządu. A ponieważ okazało się, że nie moż-
na zrobić żadnej sensownej nowelizacji ordynacji wyborczej bez 
zmiany w Ustawie o izbach lekarskich, „odkopaliśmy” w archi-
wach projekt z 2004 r. zastosowania w głosowaniach do organów 
izbowych mnożnika głosów oddanych przez lekarzy dentystów 
na lekarzy dentystów. Mnożnik miał wynosić 4. W skrócie – 
w odróżnieniu od stanu obecnego, w którym lekarze decydują 
w 78 proc. o tym, kto ze stomatologów zostanie wybrany do 
organów izb lekarskich – po zastosowaniu mnożnika siła głosów 
lekarzy i lekarzy dentystów tylko w wyborach lekarzy dentystów 
(to ważne) byłaby równoważna, niemal w proporcji 50:50. 
 Czy to jakaś rewolucja? Czy byłby to wyraz jakiejś nieupraw-
nionej, uprzywilejowanej pozycji lekarzy dentystów? A miał to być 
ukłon wobec tych stomatologów, którzy od zawsze deklarują, że 
nie chcą się pozbawiać wpływu na wybory lekarzy, są za jednością. 
W piątek, 13 maja, na zorganizowanym przed Zjazdem połączo-
nym posiedzeniu delegatów na Krajowy Zjazd, reprezentujących 
stomatologów oczywiście także tych z Komisji Stomatologicznej 
NRL, udało się nawet uzyskać dla tej koncepcji większość. 
 Niestety, totalny brak zrozumienia, a nawet chęci zrozumienia 
naszych motywów wywołał na sali obrad Krajowego Zjazdu jakąś 

dziwną falę pomieszania złej woli i pogardy. To mocne słowa, 
ale usprawiedliwione. Krajowy Zjazd to nie jest pierwsze lepsze 
zgromadzenie. Można więc oczekiwać racjonalnego pojmowania 
rzeczy i odnoszenia się do dyskutowanych projektów w sposób 
rzeczowy.
 Nie będę cytować niektórych wypowiedzi, ale jeśli można 
utrącić świetny projekt wskutek emocji i lęku niektórych sto-
matologów przed deprecjacją pozycji lekarza dentysty, to znaczy, 
że można przed takim zgromadzeniem udowodnić wszystko. 
 Jeśli opłacani z samorządowych składek wiceprezes ORL 
w Warszawie i prezes ORL w Bydgoszczy porównują status za-
wodu lekarza dentysty (ustawowo uznawanego za odrębny zawód 
zaufania publicznego) ze statusem specjalności patomorfologów 
czy położników, to wszyscy jesteśmy w kłopocie, ujawniając swoją 
ignorancję przed Zjazdem. A w dodatku zamiast reprymendy 
słychać oklaski.
 Czy musiało się tak stać, że projekt sromotnie upadł? Przecież 
podpisało go 34 delegatów. 
 Niektórzy tłumaczą się, że nie rozumieli, o co chodzi. 
Nie uwierzę w to, że lekarze, którzy na co dzień stosują skompli-
kowane przeliczniki dawek w schematach leczniczych, nie rozu-
mieją, czym skutkuje mnożenie samych głosów dentystycznych. 
Albo że stomatolodzy, którzy wiedzą, jakie narzędzia (kombinację 
rozmiaru i rozszerzenia) wprowadzać do kanału korzeniowego 
i w jakiej kolejności, nagle nie rozumieją tego samego. A projekt 
od wtorku, czyli na trzy dni przed Zjazdem, był dostępny w inter-
necie. Tylko trzeba go było chcieć przejrzeć i w razie wątpliwości 
zapytać.
 Takich doniosłych reform nie przeprowadza się na sali obrad 
w obecności kilkuset osób. Dlatego prosiliśmy wcześniej Krajową 
Komisję Wyborczą i Naczelną Radę Lekarską, aby należycie przy-
gotowały pod tym względem Zjazd.
 Co tam my, przecież do NIL spłynęły apele przynajmniej 
siedmiu zjazdów okręgowych, aby się wreszcie nad kwestią stoma-
tologiczną pochylić. Zero zainteresowania, choć prezesi tych izb 
obecni byli na sali obrad Zjazdu. Widocznie tylko ciałem. Zostali-
śmy sami naprzeciw stereotypów o „niewdzięcznych dentystach”, 
którzy roszczą sobie Bóg wie jakie prawa. A przecież jest ich tylko 
22 proc.
 W takich warunkach, mając przeciw sobie Krajową Komisję 
Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków Zjazdu, stanęliśmy 
w obliczu misji wręcz niemożliwej do spełnienia. Tymczasem 
w dzień po Zjeździe przyszła spóźniona, gorzka, ale jednak satys-
fakcja z prawdziwości głoszonych tez. Okazało się, że od 11 maja 
na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich zamieszczone zostało 
wystąpienie generalne dr. Adama Bodnara do Ministra Zdrowia 
w sprawie samorządności stomatologów. W wystąpieniu tym 
Rzecznik Praw Obywatelskich na bazie skarg, które do niego do-
tarły, wskazuje Ministrowi Zdrowia obowiązek zagwarantowania 
stomatologom (jako mniejszości) realizacji ich praw. 

Sporu o autonomię ciąg dalszy...

Bumerang

Felieton
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 Nie chcę się nad tym opisem rozwodzić – dość powiedzieć, 
że stanowi to jasny dowód, że w tym sporze od samego początku, 
czyli od czasów projektu zespołu dr. Zbigniewa Żaka (2004 r.), 
poprzez burzliwe wydarzenia związane z pisaniem nowej ustawy 
o izbach (2009 r.) – przez te wszystkie lata mieliśmy i mamy 
rację. 
 Odrębność naszej profesji jako zawodu zaufania publicznego 
nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w przepisach i w praktyce 
samorządu. Jesteśmy więc zawodem zaufania publicznego tylko 
z nazwy. Wobec tego konstytucyjność wszelkich władczych dzia-
łań izb lekarskich wobec lekarzy dentystów (od karania dyscypli-
narnego, zawieszania i odbierania PWZ, aż do poboru składek) 
jest mocno dyskusyjna. 
 Oczywiście, są to działania oparte na ustawie, tyle że nieprze-
strzeganej. Czy kogoś to wzruszy? Nie wiem, ale na pewno nie 
przewidziałem, że tak wysoki będzie stopień wyparcia się prawdy 
przez naszych adwersarzy. Normalnie jest tak, że chcąc żyć jako 
tako w zgodzie z własnym sumieniem, wykształcony człowiek 
świadom jest pewnej granicy, poza którą negowanie argumentów 
opartych na faktach czy świadectwie uznanych autorytetów jest, 

o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015 r., poz. 651 ze zm.; dalej: 
ustawa lub u.i.l.), w zakresie w jakim przepisy te nie określają 
w wyborach delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy, członków 
Naczelnej Rady Lekarskiej i osób zajmujących stanowiska 
w Naczelnej Radzie Lekarskiej (dalej: NRL), jawnych, przejrzystych 
i precyzyjnych zasad wyboru lekarzy dentystów.
 Przed przystąpieniem do omówienia zasygnalizowanego 
problemu należy zwrócić uwagę, że liczebność obu zawodów 
w samorządzie zawodowym na dzień 29 lutego 2016 r. kształtuje 
się następująco: lekarze-dentyści stanowią około 22%, a lekarze 
około 78% członków wspólnego samorządu zawodowego (por. 
Centralny Rejestr Lekarzy RP należący do Naczelnej Rady Lekar-
skiej, Zestawienie nr 1; http://www.nil.org.pl/rejestry/centralny-
rejestr-lekarzy/informacjestatystyczne, dostęp z dnia 23 marca 
2016 r.). Przed analizą prawną opisanego zagadnienia warto 
również przypomnieć treść regulacji dotyczących wyłaniania 
przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów.
 Zgodnie z art. 12 ust. 3 i 4 u.i.l., do organów okręgowej izby 
lekarskiej i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy wybiera się leka-
rzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej do ich liczeb-
ności w tej izbie. Do innych organów Naczelnej Izby Lekarskiej 

autonomia-dent.pl

Brak należytej reprezentacji stomatologów

delikatnie mówiąc, groteskowe. Wyczucia tej granicy najwidocz-
niej brakuje większości lekarskiej i tej części stomatologów, którzy 
z rozmaitych przyczyn postanowili twierdzić, że ziemia jest płaska. 
Do tego stosują zgraną już technikę dramatycznych dywagacji na 
temat tego, co będzie po wyjściu stomatologów z izb? Czy aby 
damy sobie radę? I czy w ogóle władza pozwoli nam utworzyć 
samorząd zawodowy? A może tylko gospodarczy? Idzie o postra-
szenie stomatologów przekwalifikowaniem do statusu rzemieślni-
ków. To żałosny brak wiary nawet we własne kwalifikacje.
 Spór, jaki nam przyszło toczyć, przypomina sytuację w na-
szej przestrzeni publicznej. Tu też dostrzegalne jest filozoficzne 
pytanie, czy można wdrażać piękną ideę wbrew prawu. Obecna 
władza chce wcielić w życie piękną ideę naprawy państwa (a jest 
co naprawiać), tyle że przy jednoczesnym zawieszeniu części zasad 
konstytucyjnych. A na to nie ma powszechnej zgody. Analogicznie 
– w izbach lekarskich wdrażana jest piękna idea jedności lekarzy 
i stomatologów – ale w sposób, który de facto tej jedności przeczy.

Andrzej Cisło

Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar 
VII.612.131.2015.AJK

Warszawa, 10 maja 2016 r.

Pan Konstanty Radziwiłł 
Minister Zdrowia 

 Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od 
lekarzy dentystów wskazujące na brak należytej reprezentacji 
stomatologów w ramach wspólnego dla lekarzy i lekarzy denty-
stów samorządu lekarskiego. Taki stan rzeczy wynika, w ocenie 
skarżących, z obecnego kształtu przepisów art. 12 ust. 3 i 4, art. 
22 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. 

Felieton
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wybiera się lekarzy i lekarzy dentystów w liczbie proporcjonalnej 
do ich liczebności w samorządzie lekarzy.
 Art. 22 ust. 1 i 2 u.i.l. stanowi, że w okręgowym zjeździe le-
karzy uczestniczą delegaci, a także z głosem doradczym niebędący 
delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby 
lekarskiej. Delegatów wybiera się w rejonach wyborczych two-
rzonych przez okręgową radę lekarską oddzielnie dla lekarzy i dla 
lekarzy dentystów. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek le-
karzy i lekarzy dentystów, okręgowa rada lekarska może utworzyć 
wspólny rejon wyborczy dla lekarzy i lekarzy dentystów.
 Z kolei stosownie do treści art. 40 ust.2 u.i.l., w skład Naczel-
nej Rady Lekarskiej wchodzą: Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
i jej członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Lekarzy oraz prezesi 
okręgowych rad lekarskich. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 
stanowią Prezes oraz wybrani przez Radę spośród jej członków 
wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie Prezydium. Co naj-
mniej jeden z wiceprezesów jest lekarzem dentystą.
 Z analizy powyższych regulacji płynie wniosek, że w wyborach 
do organów okręgowej izby lekarskiej i delegatów na Krajowy 
Zjazd Lekarzy obowiązuje zasada proporcjonalności, natomiast 
jeśli chodzi o obsadę stanowisk w NRL posłużono się parytetem, 
gwarantując stomatologom jedno stanowisko wiceprezesa NRL. 
Warto również zwrócić uwagę, że zasada polegająca na odrębnym 
wyborze przedstawicieli lekarzy i lekarzy dentystów została ogra-
niczona przez ustawodawcę wyłącznie do wyboru delegatów na 
okręgowy zjazd lekarzy. Na wyższych szczeblach tego samorządu 
zawodowego zrezygnowano ze wskazanej reguły. W konsekwen-
cji reprezentanci stomatologów na Krajowy Zjazd Lekarzy, jak 
i członkowie NRL oraz osoby zajmujące w niej stanowiska, 
są wybierani wspólnie przez lekarzy i lekarzy dentystów.
 W opisanym stanie prawnym podnieść należy, iż w pismach 
kierowanych do Rzecznika skarżący postulują przede wszystkim 
wprowadzenie zasady odrębnego wyboru przedstawicieli lekarzy 
dentystów do organów samorządu lekarskiego. Wskazuje się przy 
tym, że odrębny wybór do jednego organu w żaden sposób nie 
wpłynie na jedność środowiska lekarskiego, gdyż poczucie bycia 
lekarzem wynika z szacunku dla tego samego kodeksu deontolo-
gicznego i jako głęboko zakorzenione w tradycji polskiej stoma-
tologii nie może zależeć od szczegółowych regulacji wyborczych. 
Zarzuty podnoszone przez inną część osób odnoszą się natomiast 
do braku odpowiednich unormowań, które zapewniałyby wła-
ściwy mechanizm selekcji kandydatów do organów samorządu 
zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów kreowanych w wyborach, 
w szczególności: obowiązku przeprowadzenia konsultacji w śro-
dowisku lekarzy dentystów, opiniowania kandydatur przez repre-
zentatywne gremium złożone z lekarzy dentystów – członków Na-
czelnej Izby Lekarskiej, czy konieczności osiągnięcia konsensusu 
w gronie lekarzy dentystów odnośnie do zgłaszanych kandydatur.
 Przechodząc do analizy prawnej wskazanej materii, należy 
zauważyć, że ustawodawca oparł mechanizm wyłaniania przedsta-

wicieli obu tych zawodów w organach samorządowych zasadniczo 
na cesze proporcjonalności. Oznacza to, że w skład organów izb 
lekarskich, w szczególności w skład NRL, wybierani są lekarze 
i lekarze dentyści w liczbach proporcjonalnych do liczby odpo-
wiednio lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami całego 
samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Ta zasada nie obowiązuje 
z kolei w wyborach na stanowiska w organach okręgowych izb 
lekarskich oraz Naczelnej Izby Lekarskiej, gdzie zastrzeżone zosta-
ły parytety minimalnych liczb zajmujących te stanowiska lekarzy 
dentystów, w liczbie jednego dentysty (zgodnie z przywołanym 
art. 40 ust. 2 u.i.l., tylko stanowisko jednego z wiceprezesów NRL 
jest zarezerwowane dla lekarza dentysty). Z uwagi na znaczne 
dysproporcje co do liczby lekarzy oraz stomatologów opisany 
stan prawny rodzi szereg negatywnych konsekwencji faktycznych 
i prawnych dla lekarzy dentystów. Przede wszystkim skarżący 
podnoszą, że lekarze dentyści nie są właściwie reprezentowani 
w ramach wspólnego samorządu. O tym, kto będzie reprezentował 
grupę zawodową lekarzy dentystów w organach samorządowych, 
w zdecydowanej większości decydują osoby wykonujące zawód 
lekarza, zaś decyzje, które zapadają w tych organach, dotyczą obu 
zawodów, których problemy w znacznej mierze różnią się, a pod 
pewnymi względami interesy obu tych zawodów mogą nawet po-
zostawać w konflikcie. Wprowadzenie przez ustawodawcę reguły 
proporcjonalności z założenia „skazuje” lekarzy dentystów na to, 
że dotyczące ich zawodu decyzje mogą zapadać nawet niezgodnie 
z ich wolą. W tych okolicznościach, nie sposób przyjąć, że osoby 
wykonujące zawód lekarza dentysty są należycie reprezentowane 
przez wspólny samorząd, a także, iż samorząd ten sprawuje nale-
żytą pieczę nad wykonywaniem zawodu lekarza dentysty.
 Problem niewłaściwej reprezentacji i pieczy jeszcze dobitniej 
uwidacznia się w kwestii wyboru na stanowiska w organach samo-
rządu, tutaj bowiem reguła proporcjonalności w ogóle nie działa, 
a zapewnieniu wpływu lekarzy dentystów na działalność samo-
rządu miałyby służyć parytety minimum liczb lekarzy dentystów 
na stanowiskach w składach organów, tj. po jednym z członków 
danego organu. Przykładem jest tu przywoływany już wcześniej 
art. 40 ust. 2 ustawy. Tak niski parytet sprawia, że reprezentacja 
lekarzy dentystów w ramach stanowisk jest jeszcze mniejsza, ani-
żeli wynikałoby to z reguły proporcjonalności, obowiązującej na 
etapie wyborów do organów.
 W składach organów, w tym NRL, przeważają lekarze nad 
lekarzami dentystami, wobec czego w praktyce lekarze dentyści 
nie mają realnej siły oddziaływania w ramach realizacji czynnego 
prawa wyborczego. Co więcej – wybraną na zarezerwowane dla 
lekarza dentysty stanowisko może być osoba zasiadająca w danym 
organie, wobec czego liczba lekarzy dentystów mogących realizo-
wać bierne prawo wyborcze jest też znacznie ograniczona w sto-
sunku do lekarzy. Udział lekarzy dentystów w organach odpowie-
dzialnych za reprezentowanie i pieczę w stosunku do odrębnego 
zawodu lekarza dentysty, będący konsekwencją struktury i liczeb-
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RPO
ności samorządu zawodowego, nie pozwala na uzyskanie realnego, 
a tym bardziej decydującego wpływu na obsadę stanowisk w or-
ganach, w tym w NRL. Ponieważ zaś osoby na tych stanowiskach 
mają w rzeczywistości największy wpływ na wykonywanie przez 
wspólny samorząd obowiązków w zakresie reprezentacji i pieczy 
względem lekarzy dentystów, zatem w konsekwencji obowiązki te 
nie zawsze są realizowane przez osoby i w sposób zgodny z wolą 
środowiska stomatologicznego. Brak realnej możliwości wpływa-
nia na obsadę organów i stanowisk w tych organach rodzi zatem 
konsekwencję w postaci nienależytej reprezentacji zawodu lekarza 
dentysty przez wspólny samorząd zawodowy.
 Należy zauważyć, że kwestia wprowadzenia autonomii sto-
matologów w izbach lekarskich była przedmiotem licznych debat 
m.in. w latach 2008-2009 w trakcie prac Sejmu nad projektem 
ustawy o izbach lekarskich. W tym kontekście warto zwrócić uwa-
gę na opinię dr. A. Rosta w sprawie konstytucyjnej dopuszczalno-
ści zmian w zasadach wyborów przedstawicieli lekarzy-dentystów 
do organów samorządu lekarskiego, której kopię uprzejmie prze-
syłam Panu Ministrowi w załączeniu. Zbliżone uwagi zostały pod-
niesione również w piśmie Prezesa Związku Lekarzy Dentystów 
Pracodawców Ochrony Zdrowia z dnia 15 października 2008 
r. skierowanym do ówczesnego Ministra Zdrowia (kopia pisma 
w załączeniu).
 Zgodnie z art. 17 ust. 1 Konstytucji, samorządy zawodowe 
mają reprezentować osoby wykonujące zawody zaufania publicz-
nego oraz sprawować pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. 
Rzecznik Praw Obywatelskich nie kwestionuje prawa ustawodaw-
cy do ustanowienia wspólnego samorządu dla dwóch pokrewnych 
zawodów. Jednakże w takiej sytuacji, w ocenie Rzecznika należy 
szczególnie zadbać, aby prawa grupy zawodowej będącej w mniej-
szości były w tej strukturze respektowane i należycie chronione.
 Z uwagi na powyższe działając na podstawie art. 16 ust. 1 
ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1648 ze zm.), zwracam się do Pana Mi-
nistra z uprzejmą prośbą o dokonanie przeglądu sposobu reali-
zowania w obecnym stanie prawnym przez samorząd zawodowy 
lekarzy i lekarzy dentystów zadań określonych przez art. 17 ust. 1 
Konstytucji, w szczególności w zakresie, w jakim dotyczy to praw 
lekarzy dentystów do należytego reprezentowania ich interesów 
na zewnątrz, a następnie o poinformowanie mnie o dokonanych 
w przedmiotowej sprawie ustaleniach.
      Z wyrazami szacunku

Podpis na oryginale
3 Zał. (do kogo – brak wyliczenia)

22 października 2016 • sobota 
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy
ul. Gęsia 22, Kraków 

Zebranie ogólne PTS 
godzina 11.00
11:00 – Dr n. med. Teresa Fehrenbach, Curaden Polska
Specyfika profilaktyki w różnych okresach życia
12:15 – Dr n. med. Wojciech Ryniewicz, Katedra Protetyki Sto-
matologicznej IS UJ CM
Współczesne zasady odbudowy protetycznej zębów leczonych endo-
dontycznie
12:40 – Lek. stom. Magdalena Groch, Katedra Protetyki Stoma-
tologicznej IS UJ CM
Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentów w podeszłym wieku, 
zakwalifikowanych do leczenia protetycznego

Zebranie Koła Sekcji 
Chirurgii Stomatologicznej PTS
godzina 9.15
Lek. dent. Mariola Witkowicz-Wójtowicz, lek. dent. Marta Świe-
rzy, lek. dent. Monika Zemanek, Wojewódzka Poradnia Stomato-
logiczna im. dr. n. med. Z. Żaka w Krakowie 
Interdyscyplinarna współpraca ortodontyczno-chirurgiczna w przy-
padku zatrzymanych drugich zębów trzonowych 
Lek. dent. Grzegorz Hille, 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

Komunikat
Składka za rok 2017 wynosi 200 PLN – płatna do końca grudnia 
2016 roku. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto ban-
ku PKO BP I/O Kraków 25 1020 2892 0000 5602 0166 0836 
na zebraniach naukowo-szkoleniowych PTS O/Kraków w Biblio-
tece Instytutu Stomatologii przy ulicy Montelupich 4 w Krakowie 
(I p. – sala nr 154), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.
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 Rok szkolny dobiega końca, powoli myślimy już o wakacjach, 
urlopach, zasłużonym wypoczynku. Warto również pomyśleć, aby 
na wakacyjny odpoczynek zabrać ze sobą wartościową fachową 
lekturę. Poniżej kilka wybranych czasopism.
 W Nowym Gabinecie Stomatologicznym poznać może-
my zmiany w ustawie o działalności leczniczej. W dniu 31 marca 
2016 r. Minister Zdrowia przekazał do konsultacji publicznych 
projekt ustawy o zmianie Ustawy o działalności leczniczej oraz 
niektórych innych ustaw. Ma on wprowadzać zmiany w 13 aspek-
tach prowadzenia działalności leczniczej – wyróżnionych w jego 
uzasadnieniu. Innym interesującym tematem jest „Laserowe wy-
krywanie próchnicy”. Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe (bite wings) 
stanowią obecnie „złoty standard“ w diagnostyce próchnicy 
w obszarze powierzchni stycznych zębów. Mają one jednak tę 
wadę, że wiążą się z pewną dawką promieniowania rentgenow-
skiego. Użycie nowego laserowego urządzenia eliminuje tę wadę.
  Kolejny zajmujący artykuł to „Medycyna estetyczna, a pra-
wo”. Coraz częściej w gabinecie stomatologicznym można spotkać 
się z usługami wykraczającymi poza typowe zabiegi dentystyczne. 
Są one odpowiedzią na istniejące potrzeby, jednak jak wyglądają 
w świetle przepisów prawa? Czy lekarz dentysta może wykonywać 
zabiegi z zakresu medycyny estetycznej? Na te pytania odpowiada 
autor artykułu. Warto poświęcić również czas na zapoznanie się 
z nowymi procedurami sanitarnymi. Kontrole Sanepidu, 
w kwestii zachowania procedur sanitarnych, nasilają się z roku 
na rok. Lekarzom czasami wydaje się, że urzędniczki wymagają 
rzeczy wręcz kosmicznych. Lekarz, zamiast leczyć, coraz więcej 
czasu poświęca na przygotowanie się do leczenia. Jednym z takich 
koniecznych zadań do wykonania jest stworzenie planu ochrony 
sanitarnej (higienicznej) dla gabinetu. W bieżącym NGS przeczy-
tamy również o urządzeniach do mieszania wykorzystywanych 
w gabinecie stomatologicznym.
 W ostatnim numerze czasopisma Medycyna Praktyczna 
Stomatologia przeczytamy kontynuację tematu z poprzedniego 
zeszytu o najnowszych danych dotyczących wydłużenia korony 
klinicznej zęba – „Część 2 – zwiększenie wysokości korony zęba 
w celu ułatwienia wykonania właściwej odbudowy”. Bardzo 
ciekawy artykuł o dużej wartości praktycznej to „Bruksizm 
w czasie snu – ewolucja paradygmatu”. Warto również zapoznać 

się z nową klasyfikacją ubytków poddziąsłowych. W dziale wy-
tyczne i artykuły przeglądowe znajdziemy artykuł „Resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa w gabinecie lekarza dentysty. Według 
wytycznych European Resuscitation Council 2015”. Celem 
powyższego opracowania było przedstawienie zmian oraz aktual-
nego schematu postępowania w przypadku nagłego zatrzymania 
krążenia (NZK) w gabinecie lekarza dentysty. Inny ciekawy 
artykuł w tym dziale to „Leczenie ekstrakcyjne w ortodoncji. 
Część 2 – podejmowanie decyzji o ekstrakcji”. Natomiast w dziale 
nowe materiały i technologie, natrafimy na artykuł „Kompozyty 
typu bulk fill – odbudowa anatomiczna”. 
 W drugim numerze dwumiesięcznika Stomatologia 
Współczesna znajdziemy dużo artykułów łączących medycynę 
ogólną ze schorzeniami stomatologicznymi np. „Wspólne stano-
wisko kardiologiczno-stomatologiczne dotyczące postępowania 
u pacjentów leczonych przeciwzakrzepowo poddawanych zabie-
gom – stomatologicznym”, czy np. „Wpływ chirurgii bariatrycz-
nej na stan zdrowia jamy ustnej pacjentów z otyłością olbrzymią”. 
Warto również poświęcić czas na przeczytanie tekstu „Właściwo-
ści przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze ekstraktów roślinnych 
oraz ich zastosowanie w stomatologii – przegląd piśmiennictwa”. 
Celem tej pracy było przedstawienie wybranych właściwości 
leczniczych naturalnych substancji i ich wykorzystania w stoma-
tologii. Przedstawiono aktualny stan wiedzy dotyczący właściwości 
antybakteryjnych naturalnych ekstraktów z roślin: tymianku, 
rozmarynu, zielonej herbaty, czosnku, imbiru i cynamonu, wo-
bec bakterii z gatunku Streptococcus i przeciwgrzybiczych wobec 
Candida albicans.

 W wiosennym numerze Twojego 
Przeglądu Stomatologicznego 
dział sylwetki stomatologii poświę-
cony został dr n. med. Agnieszce 
Machorowskiej-Pieniążek, kierow-
nikowi Zakładu Ortodoncji Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Pani Doktor zdra-
dza, jak w dobie cyfryzacji wygląda 
nowoczesna ortodoncja oraz jak 
skutecznie łączyć doświadczenie 

Przegląd piśmiennictwa 
stomatologicznego 
styczeń – czerwiec 2016

Media
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zawodowe z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi 
w gabinecie. Tematem numeru jest opis odsłonięcia zatrzymanego 
zęba siecznego przyśrodkowego w szczęce u 13-letniego chłopca. 
Autorzy wykorzystali podczas zabiegu nóż elektrochirurgiczny 
Bechtold Eltron. W kompendium lekarza praktyka znajdziemy 
podsumowanie techniki, którą każdy z nas używa codziennie, 
a która okazuje się w wielu przypadkach niezastąpiona „Klasyczna 
tomografia wielorzędowa (CT) i tomografia wiązki stożkowej 
(CBCT) w pigułce”. Warto poświęcić czas na przeczytanie arty-
kułu „Materiały kompozytowe w stomatologii”. Autorzy przybli-
żyli budowę materiałów opartych na żywicach kompozytowych, 
ich zalety i wady. Na podstawie piśmiennictwa została podjęta 
próba porównania wypełnień kompozytowych i amalgamatowych 
oraz wkładów koronowych wykonanych z żywic kompozytowych 
i ceramicznych.

przyszłej odbudowy protetycznej. W artykule przedstawiono 
znaczenie zabiegów wstępnego postępowania protetycznego 
w leczeniu implantoprotetycznym. Ważny wydaje się też tekst 
„Współczesne poglądy dotyczące cementowania prac protetycz-
nych na implantach”. Przedstawiono w nim jedną z metod mo-
cowania uzupełnień stałych na implantach – cementowanie, wraz 
z jej wadami i zaletami. Praca ma dać wskazówki i ułatwić wybór 
cementu, aby uniknąć powikłań związanych z cementowaniem na 
implantach. Ciekawą publikacją o dużym znaczeniu praktycznym 
jest tekst pt. „Materiały kompozytowe o właściwościach przeciw-
bakteryjnych – przegląd piśmiennictwa”. W pracy szczegółowo 
opisano najnowocześniejsze związki stosowane do poprawy wła-
ściwości przeciwbakteryjnych kompozytów.
 W bieżącym numerze czasopisma Stomatologia Estetyczna 
proszę poświęcić czas na przeczytanie artykułu „Niechirurgiczne 
leczenie periodontologiczne w terapii ciężkiego zapalenia przyzę-
bia. Obserwacja 12-letnia”. Autorzy przedstawili opis przypadku 
skutecznego leczenia ciężkiego przewlekłego zapalenia przyzębia 
poprzez zastosowanie leczenia niechirurgicznego oraz ścisłego 
programu leczenia podtrzymującego w okresie 12 lat. U pacjenta 
przeprowadzono leczenie w postaci skalingu i wygładzania po-
wierzchni korzeni w połączeniu z ogólnoustrojowym podaniem 
antybiotyków. Podtrzymujące leczenie periodontologiczne prze-
prowadzano 4 razy w roku, aż do końca 12-letniej obserwacji. 
Po 12 latach wszystkie zęby, z wyjątkiem jednego zęba szczęki, 
zachowały akceptowalny stan zdrowia, funkcjonalność i estetykę. 
Inny, bardzo interesujący artykuł to „Optymalne rozmieszczenie 
dwóch implantów w odcinku przednim żuchwy w przypadku 
leczenia metodą All-on-4”. Celem niniejszej pracy, było zapropo-
nowanie innego położenia dla implantów w odcinku przednim 
w postaci wychylenia ich w kierunku wargowym, co zrówno-
ważyłoby wychylenie dystalne implantów bocznych. Ostatni 
artykuł to „Implantologiczno-protetyczne leczenie pacjentów 
z bezzębną żuchwą i ograniczoną odległością międzywyrostkową. 
Opis przypadku”. W pracy przedstawiono wady i zalety poszcze-
gólnych rozwiązań umocowania protezy na dwóch implantach, 
uwarunkowania kliniczne, czynniki ryzyka oraz aspekty projek-
towania pracy protetycznej. Zaprezentowano etapy postępowania 
chirurgiczno-protetycznego przy wykonywaniu protezy overden-
ture opartej na implantach z zaczepami typu Locator. Zwrócono 
uwagę na diagnostykę przedzabiegową niezbędną dla uzyskania 
zadowalającego efektu funkcjonalnego i estetycznego. Temat zna-
ny od dawna, ale jak często spotykany u naszych pacjentów. 
 Życząc udanych urlopów, życzę równocześnie miłej lektury.
 

Opr. Grzegorz Herbut

 W drugim tegorocznym wydaniu e-Dentico przeczytać 
m.in. możemy o leczeniu zespołowym w stomatologii. Autorzy 
podkreślają, że rozwój stomatologii wymaga dziś stworzenia opty-
malnego modelu współpracy międzyspecjalistycznej. Optymalny 
ze względu na wyniki leczenia dla danego pacjenta wydaje się mo-
del leczenia zespołowego, w wyniku którego pacjent otrzymuje 
jednolity plan leczenia z jego specjalistyczną realizacją. Autorzy 
podkreślają jednak, że jest on trudny w powszechnej realizacji, 
gdyż stanowi duże wyzwanie organizacyjne. Kolejnym bardzo cie-
kawym artykułem jest artykuł „Kwas hialuronowy – zastosowanie 
w stomatologii ze szczególnym uwzględnieniem periodontologii”. 
Autorzy artykułu zauważają, że w ostatnich latach obserwuje się 
nowe standardy w stomatologii estetycznej stosowane w celu po-
prawy estetyki twarzy i uśmiechu. Autorzy podkreślają, że kwas 
hialuronowy w stomatologii wykazuje szerokie spektrum aktyw-
ności biologicznej. Znalazł on zastosowanie przede wszystkich 
przy stanach zapalnych dziąseł, przyzębia w leczeniu periodon-
tologicznym, ale także w implantologii, po ekstrakcji zębów oraz 
w innych zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej. 
 Nie można pominąć również artykułu „Znaczenie zabiegów 
wstępnego postępowania protetycznego w leczeniu implanto-
protetycznym”. Autorzy zwracają uwagę, że często w rehabilitacji 
implantoprotetycznej brak jest odpowiedniego zaplanowania 

Media
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 W październiku 1949 roku decyzją Rady Ministrów 
ze struktur Uniwersytetu Jagiellońskiego został wyod-
rębniony Wydział Lekarski i 1 stycznia 1950 roku prze-
mianowany najpierw na Akademię Lekarską, a potem 
na Akademię Medyczną im. M. Kopernika. Decyzję taką 
podjęto w ramach ogólnej reformy szkolnictwa wyższego 
i badań naukowych zmierzającej do wprowadzenia wzo-
rów sowieckich. Pierwszym rektorem Akademii Medycz-
nej został profesor anatomii Tadeusz Rogalski.
 W 1951 roku powstały cztery katedry dentystyczne: 
Protetyki Stomatologicznej pod kierownictwem Ludwika 
Sieppela; Stomatologii Zachowawczej, którą pokierował 
Józef Wodniecki; Chirurgii Stomatologicznej pod kierow-
nictwem Jerzego Drozdowskiego i Ortodoncji, na której 
czele stanął Kazimierz Dominik. 

 Miejsce Drozdowskiego zajął wtedy doc. Henryk Dorski, 
który powrócił z Łodzi. Pomijając stronę moralną jego awansu, 
staraniem Dorskiego 1 grudnia 1955 roku został uruchomiony 
w Klinice Chorób Wewnętrznych przy ul. Kopernika 17, w kilku 
pokojach na parterze, 20-łóżkowy Oddział Chirurgii Szczękowej, 
oddzielając się niejako od chirurgii stomatologicznej.
 W numerze 27 z 1 maja 1956 roku archiwalnego czasopisma 
młodzieży akademickiej AM „Medyk Krakowski”, wychodzącego 
w latach 1954-1959, w cyklu „Poznajemy nasze Zakłady i Klini-
ki” znalazłam artykuł Edwarda Rzepieli, Jana Wężyka i Andrzeja 
Piecha, studentów IV roku, na interesujący nas temat pt. „Naj-
młodszy Zakład Akademii Medycznej”. W treści artykułu znalazł 
się opis zakładu, interesujące zdjęcia i wywiad z doc. Dorskim. 
Rozmówca wspomina m.in. katedrę chirurgii stomatologicz-
nej przy ul. Smoleńsk 25, która mieściła się w dwu pokojach 
„z czterema fotelami”. Większości zabiegów chirurgicznych nie 
wykonywano na miejscu, lecz kierowano pacjentów do II Kliniki 
Chirurgicznej. Tam znajdowało się kilka łóżek dla chirurgii sto-
matologicznej, ale operowali wyłącznie chirurdzy ogólni, stoma-
tolodzy jedynie się przypatrywali, zaś studenci w ogóle nie mieli 
dostępu – twierdził docent. 
 Redakcja korygowała ten pogląd: „Prawda o tej sprawie jest 
nieco bardziej skomplikowana. Właściwy twórca katedry chirur-
gii stomatologicznej doc. Jerzy Drozdowski jeszcze w 1953 roku 

Początki 
Kliniki Chirurgii 
Stomatologicznej

 Wszystkie te katedry pracowały w niezwykle trudnych wa-
runkach lokalowych, w obiekcie Kliniki Stomatologicznej przy 
ul. Smoleńsk 25. Katedrę i Zakład Chirurgii Stomatologicznej 
wraz z 5-osobowym zespołem asystentów prowadził do 1954 
roku Jerzy Drozdowski, były asystent Wincentego Łepkowskiego. 
Nieoczekiwanie, ten były więzień Sachsenhausen i organizator taj-
nych kompletów podczas okupacji, został usunięty ze stanowiska 
pod zarzutem klerykalizmu. Gdy w 1957 roku rektor UJ prof. 
Bronisław Giędosz zapytał Drozdowskiego, dlaczego nie wniósł 
pisma w sprawie rehabilitacji, ów uznał, że nie będzie się ubiegał 
o wyjaśnianie zwolnienia, które było wielką niesprawiedliwością. 

uprosił rektora Michejdę, a ten wyraził zgodę ad personam, by do 
wysokości 10 łóżek chorzy Zakładu Chirurgii Stomatologicznej 
przy ul. Smoleńsk 25 mogli być umieszczani w II Klinice Chirur-
gicznej. Tam także byli operowani i leczeni przez pracowników 
zakładu. 
 W rozmowie ze studentami Henryk Dorski wrócił do począt-
ków swojej pracy w Krakowie, gdy operował jeszcze w Ambula-
torium przy ul. Smoleńsk. Rozpoczął wtedy długotrwałe starania 
o odpowiednie pomieszczenia, które w końcu uzyskał w budynku 
Kliniki Chorób Wewnętrznych. Zakład obejmował wówczas 
swym zasięgiem trzy województwa: krakowskie, rzeszowskie 

ul. Smoleńsk 25. Budynek legendarnego ambulatorium stomatologicz-
nego

I Klinika Chirurgii gdzie dokonywano trudnych operacji z ul. Smoleńsk

Z kart historii...



32 33

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
16

i kieleckie. Przelotowość Zakładu była bardzo duża. Gdy studenci 
zwiedzali zakład, miał 22 łóżka, na których leżało... 26 chorych(!). 
Rektor Uniwersytetu prof. Bronisłsaw Giędosz, widząc trudne 
warunki pracy, a równocześnie ambitne plany rozwoju, znakomitą 
pracę czterech chirurgów ogólnych ze specjalnością I st. i czterech 
absolwentów Akademii wykształconych w chirurgii szczękowej 
– obiecał Zakładowi jeszcze dwa pokoiki. Mieścić się tam miały: 
sekretariat oraz pracownia protetyczna i fotograficzna. Nadto wy-
gospodarowano pomieszczenie na salę operacyjną, gdyż posiadana 
nie spełniała warunków stawianych przez nowoczesną chirurgię. 
Ciasnota była tak wielka, że studentów egzaminowano na sali 
chorych, a gabinet profesora pełnił funkcję szatni dla lekarzy 
i stażystów, pokoju lekarza dyżurnego, izby przyjęć i archiwum. 
Dodatkową trudnością była spora odległość między ulicami 
Kopernika a Smoleńsk, gdzie odbywały się ćwiczenia studentów. 
 Dorski informował w wywiadzie, że podobne zakłady 
w Szczecinie, Zabrzu czy Wrocławiu, tak pod względem lokalo-
wym, jak i wyposażenia, są na zdecydowanie wyższym poziomie. 
W Zabrzu w dyspozycji Zakładu jest nawet cały 5-piętrowy budy-
nek. Lepiej też jest w Łodzi i Warszawie. „Zakład krakowski jest 
istnym kopciuszkiem” – stwierdzał docent. 
 Autorzy reportażu potwierdzili tę opinię. Opisali salę ope-
racyjną oddzieloną parawanem od reszty, wyposażoną w jedną 
umywalnię, brak sali opatrunkowej itp., nawet dwie szklane 
szafki z zestawami narzędzi. Dzięki inicjatywie Dorskiego udało 
się uzyskać nową lampę operacyjną, nóż chirurgiczny i suchy 
sterylizator, nie udało się natomiast zdobyć stołu operacyjnego, 
stąd najbardziej skomplikowane operacje przeprowadzane były 
na stole opatrunkowym. Dotkliwie daje się odczuć brak aparatu 
do narkozy dotchawicznej – pisali autorzy – który jest niezbędny 
przy zabiegach chirurgii szczękowej. 
 Praca chirurga stomatologa już wtedy była nie do pomyślenia 
bez pomocy radiologa. Zakład nawiązał współpracę z Kliniką 
Radiologiczną i dzięki uprzejmości prof. Juliana Chudyka doko-
nywało się tam wszystkich potrzebnych zdjęć czaszki. Marzeniem 
Dorskiego było stworzenie własnej pracowni radiologicznej, 
a w przyszłości protetycznej. Docent zapytany o zakres udzie-

lanej pomocy chirurgicznej odpowiedział, że sprowadza się ona 
głównie do licznych przypadków urazowości, wynikłych z bójek 
w stanie upojenia alkoholowego, z napadów, wypadków ulicznych 
i sportowych (głównie bokserskich). Ponadto leczone są stany za-
palne szczęki, guzy jamy ustnej i twarzy, a także wady rozwojowe. 
Przeprowadza się także korektę plastyki twarzy.
 Na zakończenie rozmowy studenci życzyli Docentowi na-
stępnego spotkania w nowym, pięknym i obszernym Zakładzie. 
Czy życzenie to się spełniło?
 W 1958 roku Henryk Dorski, twórca sensu stricto chirurgii 
szczękowej w ośrodku krakowskim, autor wielu publikacji i jedne-
go z najlepszych, dostępnych przez lata podręczników „Chirurgia 
szczękowa”, wyjechał w podróż naukową za granicę i do kraju 
już nie powrócił. Zmarł w roku 1973. Po jego wyjeździe w 1959 
roku przeprowadzono rehabilitację doc. Jerzego Drozdowskiego 
i przeproszono go za krzywdy, przywracając mu stanowisko kierow-
nika Zakładu. Prowadził go wspólnie z Erazmem Hołdziewiczem 
i dr Józefą Deszczową.
 Dalsze losy chirurgii stomatologicznej i szczękowej wymagają 
odrębnego opisania, tym bardziej że towarzyszył im skompliko-
wany podział, także lokalowy, do Instytutu Stomatologii przy 
ul. Montelupich i do Szpitala im. L. Rydygiera.
 Ten tekst natomiast dotyczy jedynie przypomnienia postaci 
doc. Henryka Dorskiego, może niezbyt świetlanej, ale dla chirur-
gii szczękowej niewątpliwie zasłużonej. 

Barbara Kaczkowska

Kopernika 17. 
Klinika dr. H. Dorskiego 
na parterze

Kopernika 26, stąd przepro-
wadzka na ul. Montelupich 4

Centrum stomatologiczne 
w Krakowie 

przyjmie stomatologa z dobrym podejściem 
do dzieci lub lekarza w trakcie specjalizacji 

ze stomatologii dziecięcej. 
Zapewniamy atrakcyjne wynagrodzenie, 

dobrze wyposażony gabinet i wielu pacjentów. 
Praca tylko z pacjentami prywatnymi. 

Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi.
CV prosimy przesyłać na adres: abf@wp.pl 

Z kart historii...
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Nasz furgon Vito chyżo mknie na północ. Nie jest to, nie-
stety, niedziela. W niedzielę drogi wolne są od ciężarówek. 
Jest piątek, przed długim weekendem. Dużo aut. Dużo wy-
padków. Dużo zatorów. Wielokilometrowe budowy i remonty 
dróg. Żadnej informacji. W opolskim trzeba wysiadać z auta 
i pytać o drogę. Nasz szlak to: Kraków, Katowice, Wrocław, 
Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski, Barwinek, Choszczno 
i Borowo (Alt Springe). 9 godzin jazdy, inaczej mówiąc 670 
km do celu.

W aucie: wysoki hierarcha, jego dwaj przyjaciele kierowcy 
a zarazem wędkarze, i ja, „gość zaproszony”. Jedziemy łowić 
szczupaki i okonie (wolno od 1 maja).

Bez żalu zostawiliśmy w Krakowie bizantyjsko wystrojo-
ne w pióra i błyskotki (choć bez chałatów na odchody jak 
w Wiedniu) dorożkarskie konie oraz ubranych w czerń cięż-
ko zbrojnych policjantów i straż miejską. Rozstajemy się na 
tydzień z wszechobecnymi „naganiaczami”, blokującymi 
przejścia w zatłoczonym śródmieściu. Nie będziemy też oglą-
dać w TV programu „Piaskiem po oczach”, bo sama nazwa 
jest jego dyskwalifikacją.

Ja śpię, a sen przywołuje liczne spotkania z rybami w cza-
sie nurkowań w ciepłych morzach.

Obraz 1. Malediwy. Żona stoi rankiem w ciepłej wodzie 
(+28 st. C) i karmi ryby. Pozbywa się resztek pieczywa ze 
śniadania. Ryby małe i duże, codziennie o tej samej porze 
przypływają na karmienie. A że brak im jedzenia, szczypią po 
nogach ze złości.

Obraz 2. Też na Malediwach, wyspa Kurumba. Głośne 
dzwonienie w południe wzywa plażowiczów na obiad. Gdy 
plaża opustoszeje, na przybrzeżne wody wypływają z głębi 
małe rekiny, by się ogrzać na płyciźnie. Krążą wokół mnie, 
całkiem blisko. Mogę im robić zdjęcia nikonosem.

Obraz 3. Morze Czerwone (od algi Trichodesmium ery-
thraeum). Nurkujemy na terenie Parku Narodowego Ras 
Muhammed. W kieszeni mamy gotowane na twardo jaja. 
Na nasz widok ruszają powoli w naszym kierunku wielkie 
jak szafa napoleony, o ogromnych paszczach i dużym garbie 
tuż nad głową. Z otwartej ręki zjadają jaja, których skorupki 
odrzucają tuż za skrzelami. Gdy nie ma już jaj, uderzają nas 
płetwami po plecach.

Obraz 4. Bonaire (wyspy ABC – Aruba, Bonaire, Curacao) 
na holenderskich Antylach. Nurkujemy nocą. W świetle lamp 
podwodnych widać rozmaite cuda Karaibów. Nagle z tyłu 
wpycha się na mnie duży tarpon. Po co mu ten kontakt? 
Domyślam się, wabi go moje światło?

Obraz 5. Grand Bahama, wyspa na Oceanie Atlantyckim, 
między Kubą a Florydą. Z bazy do nurkowania Unexso jedzie-
my karmić rekiny. Podpisaliśmy formularze: „Wszystko na 
własną odpowiedzialność. Na własne życzenie!”. Dwaj body-
guards (dziewczyny!) z elektrokijami sprowadzają nas z łodzi 
na morskie dno. Siadamy w rzędzie. Głowa i plecy oparte 
o skałę. Przed nami na platformie dwóch kosmitów. To ubrani 
w srebrne kolczugi: karmiciel rekinów i jego asystent. Wypro-
stowaną ręką, z dużą makrelą w dłoni, wabi nadpływające 
rekiny, które coraz liczniej ustawiają się „w kolejce” po makre-
lę. Nagle z toni wyłania się ponad trzymetrowy rekin rafowy. 
W pysku utkwił mu duży wędkarski hak i kawałek stalowej 
linki. Karmiciel mocno go obejmuje rękoma. Rekin sztywnie-
je. Obaj osiadają na dnie. Tu Roy siada na rekinie i uwalnia 
go od haka i linki. Robimy zdjęcia z tej podwodnej operacji. 
Nieruchomy rekin po 12 sekundach dostaje drgawek, unosi 
się z dna i w mgnieniu oka znika w turkusowej toni.

Moja synowa w zatoce, gdzie pławią się delfiny, zapisała 
się na Acoustic Workshop (czyli kurs podsłuchiwania rozmów 
delfinów). Pływa też z delfinem, trzymając się jego grzbie-
towej płetwy. Towarzyszy im mały różowy delfinek płynący 
obok. Naśladuje wszystkie ruchy matki. Uczy się też kontaktu 
z człowiekiem.

A my na głębokości 20 metrów karmimy delfiny sardyn-
kami. W podziękowaniu każdy dostaje buziaka od delfina. 
Rzecz jest filmowana, filmy i zdjęcia już pół godziny później 
można kupić w bazie Unexso. Rozjadą się po całym świecie, 
choć przeważnie trafią do Japonii.

Obraz 6. Nocą, w lesie, w świetle auta tańczy na drodze 
marcowy zajączek. Musimy się zatrzymać, zgasić światła, by 
zniknął. W Borowie, przy elektrowni wodnej czeka na nas 
energetyk, pan Tadzio Padewski. To u niego znajdziemy tro-
skliwą opiekę, serwis naszej łodzi, doskonałą kuchnię (pani 
Irenki). Wszystko to, co Niemcy nazywają Gemütlichkeit 

Śladami Profesora 
Zbigniewa Religi

100-letni budynek elektrowni
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przeprowadzili się do Borowa, gdzie profesor zajmował bu-
dynek zaadaptowany na agroturystykę, tuż przy elektrowni. 
Parter, pokój nr 1. Łowił z pontonu na jeziorze Prostynia, 
w miejscu, gdzie jest głęboki na 6 m uskok. Złowione ryby 
rozdawał. Czasami towarzyszyła mu żona, która czytała na 
brzegu książki. Czasem towarzyszyła mu córka. Rzadziej 
syn. Państwo Religowie stołowali się w nieodległym Kaliszu 
Pomorskim albo w Reczu (domowe obiady). W ostatnich 
latach Religa łowił ryby na jeziorach Lubie oraz Duży Bucierz. 
Mieszkał w Karwicach. Wykorzystywał każdą wolną chwilę 
na łowienie. Czasem „po drodze” wyskakiwał na jakiś zjazd 
czy konferencję. Pobyt nad wodą był dla Niego magiczną 
chwilą.

Furgon vito mknie do domu na południe. Nasza czwór-
ka jest w dobrych humorach, chociaż nie wieziemy ryb. 
Hierarcha śpi na przodzie. Pułkownik dr Z. wraca samotnie 
w niedzielę rano jeepem. Ma 82 lata. Brawo! Więc Jemu po-
święcam fragment piosenki „Siedemdziesięcioletni piękni”, 
do której muzykę napisał Jacek Dybek (ten od „Konika”).

Niech kwitną wszystkie kwiaty, niech się święci maj
Niech białogłowi rowerzyści jadą w dal
Pomylą się, zapomną, gdzie meta, gdzie start
Gdzie są pieniądze, a gdzie klucze – to jest fakt
Mówią starość to nie radość– kto to wie
Może tak – a może nie 
Kto ma czas ten spaceruje kiedy chce. dokąd chce i kiedy chce
Może bez budzika spać – może cieszyć się i śmiać 
Może dobre wino pić – i żyć, i żyć, i żyć

Franciszek Serwatka

(swojskość, przytulność). Czeka na nas także przewodnik, 
znawca miejscowych wód i lasów, dzikich zwierząt, szczupa-
ków i okoni – pułkownik dr Ryszard Z. Wędkowanie i przeby-
wanie na obrzeżach poligonu wojskowego wymaga licznych 
zezwoleń, pokonania urzędowych dróg, by pobyt był lege 
artis. On to wspólnie z profesorem Zbigniewem Religą przez 
wiele lat łowił tu ryby. Zarówno przed, jak i po zakończeniu 
kariery politycznej profesora. 

Po kilku dniach pobytu rozumiem. Wędkowanie było 
niezbędnym wentylem w Jego burzliwym, pełnym stresów 
życiu (patrz Dariusz Kortko i Judyta Watoła: „Religa. Biografia 
najsłynniejszego polskiego kardiochirurga”). Słuchając dzień 
i noc poszumu bliskich turbin wodnych, zdejmuję kapelusz 
przed Deutsche Gruendlichkeit (ich dokładnością i miłością 
do detalu). Turbiny pracują nieprzerwanie od stu lat! Wytwa-
rzają prąd o mocy pozwalającej na oświetlenie całego Kalisza 
Pomorskiego. Sam budynek elektrowni ze zmienionym da-
chem prezentuje się po stu latach znakomicie. A za Niemców 
było tu 80 mini-elektrowni wodnych. Dostarczały energii 
młynom, tartakom, gospodarstwom domowym. Ruiny jesz-
cze się zachowały. Już wtedy ekologia była użyteczna. 

Zima była w zaniku. Uciekła na północ i w wysokie góry. 
Pełnia księżyca i przymrozki rano pozbawiły nas szczupaków 
i okoni. Spędzaliśmy na jeziorze po 8 godzin dziennie, spin-
ningując, biczując wodę. Na nic. We wrześniu całe jezioro 
pokryte jest nenufarami. Przynęty (gumki) skaczą jak żaby 
z listka na listek. Kiedy przynęta znika w oczku wodnym, 
szczupak jest pewny. Trudno wyciągnąć go na łódź. Tyle 
zielska. Kukułki, dzięcioły i żaby dają o sobie znać własną 
muzyką. W górze krąży orzeł bielik. Na wodzie spoczywają 
stada łabędzi. Są znacznie większe od tych z zakola Wisły pod 
Wawelem, które w czasie mrozów karmię owsem. 

Widzimy też powalone przez bobry drzewa, które powró-
ciły do Drawskiego Parku w 1978 roku. Nasz pan pułkownik 
odwiedza Drawsko trzy razy do roku dla myślistwa i węd-
karstwa od przeszło 50 lat. Z profesorem Religą mieszkali 
w Wojskowym Domu Wypoczynkowym w Jaworze. Wspólnie 
też dzierżawili 13 ha wody jeziora, zajmując się zarybianiem, 
odławianiem i zwalczaniem kłusownictwa. Po 2010 roku 

Nasze łodzie Turbiny wodne

Data produkcji Grzyb smardz majowy 
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Konkurs na nazwę 
honorowego odznaczenia 

Krakowskiej Izby
Zapraszamy naszych Czytelników do wzięcia udziału 

w konkursie na nazwę honorowego odznaczenia Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Krakowie, przyznawanego lekarzom oraz 
osobom szczególnie zasłużonym dla środowiska lekarskiego.

Odznaczenie to jest uroczyście wręczane podczas co-
rocznego Okręgowego Zjazdu Lekarzy już od 2005 roku. 
Nadal jednak nie ma swej nazwy. 

Czekamy na Państwa propozycje podpisane pseudoni-
mem. W oddzielnej zaklejonej kopercie, również podpisanej 
pseudonimem, proszę zamieścić Państwa dane osobowe. 

Jury w postaci Prezydium ORL przyzna jedną główną 
nagrodę niespodziankę. 

Propozycje należy przesyłać do dnia 2 września 2016 
roku na adres:

Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”
ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków
Z dopiskiem „Konkurs na nazwę odznaki”

Nie chcemy niczego sugerować. W grę wchodzi nazwi-
sko potencjalnego patrona, godna przypomnienia maksy-
ma w obcym języku – niech Państwa inwencja i wyobraźnia 
będą nieograniczone. 

Profesura dla 
dr hab. n. med. Joanny Zarzeckiej 

 Joanna Zarzecka jest absolwentką Akademii Medycznej 
w Krakowie. W roku 2000, decyzją Rady Wydziału Lekar-
skiego UJ, otrzymała stopień doktora nauk medycznych, 
natomiast habilitację w zakresie stomatologii zachowaw-
czej uzyskała w roku 2008. W bieżącym roku, dokładnie 
26 stycznia, z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy odebrała 
akt nominacyjny profesora nauk medycznych.
 Profesor Zarzecka od 2004 roku pełni funkcję kierow-
nika Poradni Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 
w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie 
oraz Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją 
w Instytucie Stomatologii CM UJ.
 Profesor Zarzecka jest autorem lub współautorem m.in. 
45 prac oryginalnych i 34 przeglądowych, a także 
członkiem rady naukowej czasopisma „Endodoncja 
w Praktyce”. Prócz wielu osiągnięć w dziedzinie stomato-
logii może się też poszczycić posiadaniem wykształcenia 
muzycznego.
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Sprzedam unit Ekodent 
(2002) scaler EMS, ssak, kompresor.
5000 PLN, rachunek bez ograniczeń
Więcej informacji tel. 602 606 768

Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne

  Przeszłe i niektóre do dziś działające instytucje medyczne, a także 
liczni dawni medycy wnieśli wiele do historii Krakowa. Profesor Gajda, 
znany historyk medycyny i wieloletni kierownik Katedry Historii UJ, ma 
w swym bogatym dorobku cenne publikacje, w tym książkowe, o dawnej 
medycynie krakowskiej i medykach podwawelskiego grodu. Najnowszą 
pracą Profesora o tej tematyce jest obecny „Przewodnik …”.
  Po wstępie rozległa tematyka dzieła jest ujęta w aż 17 rozdziałów. 
Jedenaście z nich związanych jest z fragmentami miasta Krakowa. 
Pierwszy rozdział zajmuje się „dzielnicą uniwersytecką” z Collegium 
Novum i innymi kolegiami oraz z kościołem św. Anny. Dalsze noszą 
tytuły: Na Rynku Głównym, Wokół Rynku, Kościół Najświętszej Marii 
Panny, Mały Rynek – ulica Szpitalna i plac św. Ducha, Nadal w Śródmie-
ściu, Poza Śródmieściem, Ulicą Grodzką i Kanoniczą na Wawel, Wawel, 
Kazimierz. Cztery rozdziały traktują o podkrakowskich miejscowo-
ściach, przedmieściach i Wieliczce. Część końcowa jest poświęcona: 
zarazom, cudom, świętym uzdrowicielom i cudownym miejscom.
  Na nasze uznanie zasługują wielka erudycja i trud autora, wyka-
zane nie tylko wyszukaniem i zgromadzeniem licznych informacji me-
dycznych, lecz również ich selekcją i powiązaniem z innymi dziedzinami 
historii miasta. Treść dzieła oparto na obficie cytowanych źródłach 
historycznych, medyczno-historycznych, na wybranych publikacjach 
literackich, kronikach, pamiętnikach, przewodnikach i informacjach 
prasowych. Dlatego wśród autorów cytatów spotykamy nazwiska 
Jana Długosza, Stanisława Wyspiańskiego, Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
i innych. Źródła posłużyły opisom ulic, budynków i ich wnętrz, wybit-
nych przedstawicieli medycyny i farmacji oraz różnych wydarzeń.
  Godną pochwały jest również strona edytorska: dobry papier, 
czytelna czcionka, właściwa reprodukcja czarno-białych ilustracji oraz 
półtwarda, kartonowa, barwna okładka z reprodukcją obrazu „Stań-
czyk udający ból zębów” Jana Matejki na froncie. 
  Wydanie książki w wersji papierowej i e-booku dofinansował 
Wydział Lekarski UJ. Książka miała swoją promocję 16 grudnia 2015 
roku w ramach posiedzenia Towarzystwa Lekarskiego. 
  Jej lekturę można polecić osobom zainteresowanym dziejami 
polskiej, zwłaszcza krakowskiej medycyny, historią naszego miasta, 
uniwersytetu i społeczności miasta Krakowa.

Henryk Gaertner

Zdzisław Gajda

„Przewodnik 
po Krakowie 
dla medyków…”
czyli Kraków medyczny 
w aspekcie historycznym

Zdzisław Gajda, „Przewodnik po Krakowie dla medyków, 
czyli Kraków medyczny w aspekcie historycznym”, Księ-
garnia Akademicka, Kraków 2015, s. 443, ilustr., ISBN 
978-83-7638-480-1

Nowe książki

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
zaprasza na

IV Międzynarodowy 
Salon Fotografii Artystycznej Lekarzy 

PhotoArtMedica 2016
w Częstochowie

Zapraszamy do udziału 
lekarzy i studentów uniwersytetów medycznych.
Zgłoszenia przyjmujemy do 28 sierpnia 2016 r.

Konkurs odbędzie się w kategoriach: 
Krajobraz miejski oraz Temat wolny

Przyznane zostaną: Grand Prix, 14 medali, 
nagrody specjalne, wyróżnienia.

Sponsorzy: TU INTER oraz Olympus 
i National Geographic Polska

Informacje i zgłoszenia: www.photoartmedica.pl
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Gabinet dentystyczny 
w Krakowie

podejmie współpracę z lekarzem dentystą. 
Kontakt: ainera@interia.pl

Lekarz stomatolog 
posiadający gabinet w Niemczech 

poszukuje wspólnika do otwarcia ekskluzywnego 
gabinetu stomatologicznego w Krakowie. 

Gabinet jest już gotowy i doskonale wyposażony. 
Poszukiwany jest stomatolog chcący przyjmować 

swoich pacjentów oraz pacjentów gabinetu 
w warunkach o wysokim standardzie.

Kontakt telefoniczny: +31 611 873 332 
lub +49 235 229 49

*�������������������������������������������������������������������������������������
����� �� ���� ��� ��� ��� �������� �������� ����������� ������� �� ���������� ��� �����������������
**�����������������������������������������

����������������������**

www.klub.domwina.pl

��������������

Wielkie wina Hiszpanii

�������������

���������������

��������������������

Cena klubowa: 

950 EUR + 1430 PLN

+ przelot

przygoda

������������������

Ogrody Wina

���������������������������

���������������

���������

������������������������

�������������

Cena klubowa: 140 PLN

spotkania

Nocleg i kolacja degustacyjna

����������������������������

������������������������������������

������������������������

������������������������

�������������

Cena klubowa: 350 PLN

smaki������������������������*

������20%����������������������

�����������������������������������������

Lista specjalizacji – stomatologia
Poniżej drukujemy listę specjalizacji uzyskanych przez lekarzy 
dentystów, zrzeszonych w krakowskiej OIL, w sesjach wiosen-
nej i jesiennej 2015 r. 

Chirurgia stomatologiczna
Krzysztof Balicki
Piotr Buńda
Tomasz Kość
Wojciech Niedziela
Joanna Zagól

Periodontologia
Regina Antoniv
Edyta Furtak
Małgorzata Kantorowicz
Anna Kornaś-Burek
Bartosz Sokołowski
Karolina Sypulska Vel Dobosz
Monika Śliz

Protetyka stomatologiczna
Katarzyna Cubera 
Michał Dondajewski
Mateusz Kasa
Magdalena Orczykowska

Stomatologia dziecięca
Agnieszka Kubacka
Anna Mizierska-Żurowska
Anna Szmidt-Wojtowicz
Katarzyna Wojdyła

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

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

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

Numery wewnętrzne:
• Dyrektor Biura (mgr J. Bizoń) .......................................... 619 17 05
• Kancelaria OROZ (kierownik mgr S. Smoleń) .................... 619 17 25

e-mail: s.smolen@hipokrates.org
• Kancelaria OROZ ........................................ 619 17 17; fax 619 17 29
• Kancelaria Sądu Lekarskiego (mgr E. Kowaliczek) ............  619 17 08

e-mail: emilia@oilkrakow.org.pl
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) ...................... 619 17 26

e-mail: d.dziubina@hipokrates.org
• Rejestr Lekarzy  ............................................................... 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:
• Bioetyczna (A. Krawczyk) ..................................... 619 17 12

e-mail: a.krawczyk@hipokrates.org 
• Etyki ............................................................................... 619 17 13 
• Kształcenia (mgr P. Pachel) ............................................. 619 17 22

e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org
• Kultury ........................................................................... 619 17 16
• Sportu ............................................................................ 619 17 01
• Socjalno-Bytowa ............................................................ 619 17 18
• Stomatologiczna (mgr K. Trela) ...................................... 619 17 18

e-mail: k.trela@hipokrates.org
• Zagraniczna  i Obcokrajowców ......................................... 619 17 05
• ds. Lek. Seniorów ........................................................... 619 17 01
• ds. Młodych Lekarzy (mgr A. Chuchmacz)....................... 619 17 13

e-mail: a.chuchmacz@hipokrates.org

• 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 12 
• ds. Ubezpieczeń .............................................................. 619 17 18
• Rzecznik Praw Lekarza ................................................... 619 17 13

Biuro OIL w Krakowie czynne:
poniedziałek, środa    godz. 8.00 do 17.00
wtorek, 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, środa    godz. 8.00 do 17.00
wtorek, czwartek    godz. 8.00 do 16.00
piątek       godz. 9.00 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, środa    godz. 8.00 do 17.00
wtorek, czwartek    godz. 8.00 do 16.00
piątek       godz. 9.00 do 15.00
w Przemyślu: 
Rynek 5, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 26 70, fax 16 678 33 24
e-mail: przemysl@hipokrates.org
poniedziałek, środa    godz. 8.00 do 17.00
wtorek, czwartek    godz. 8.00 do 16.00
piątek       godz. 9.00 do 15.00
Dyżury Radców Prawnych:
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
mec. Tomasz Huber   tel. 12 619 17 19
poniedziałek, środa     godz. 13.00 do 17.00 
wtorek,       godz. 12.00 do 16.00
Kancelaria Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej
poniedziałek, środa     godz. 9.00 do 17.00 
wtorek, czwartek    godz. 9.00 do 16.00
Ubezpieczenia
• Ubezpieczenia życiowe  ................................................... 619 17 15
• Ubezpieczenia OC (Inter, PZU, Uniqa) ............................ 619 17 16
• Ubezpieczenia OC – PZU ................................................ 619 17 18


