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Ten sam błąd popełniony po raz drugi nie jest błędem – jest wyborem. 
Właściwie wszyscy to wiemy, złoszcząc się w rozmowach prywatnych na rze-
czywistość polityczną czy np. samorządową. I jakoś abstrahujemy od faktu, 
że często gęsto sami się do takiej sytuacji przyczyniliśmy. Albo wybierając do 
władz niewłaściwe osoby. Albo – co gorsze moim zdaniem – uchylając się od 
obowiązku wyborczego, udzieliliśmy akceptacji stanowi istniejącemu.

Nie będę się tu wymądrzał, wszyscy wiemy, że od tego, jakich ludzi so-
bie wybierzemy, będzie zależał nasz samorząd. Natomiast lekceważąc udział 
w wyborach, absentując, udzielamy poparcia stanowi, który nas nie zadawala.

W dobrym towarzystwie ta druga grupa (absentująca) powinna być objęta 
zakazem narzekania. W polskiej rzeczywistości byłaby to kara niewyobrażalna.

A jednocześnie zmienić trzeba wokół niemało. W y d ź w i g n ą ć  rangę 
stomatologii z szarego końca dyscyplin, na które nakłady można w nieskoń-
czoność minimalizować, przekształcając choroby jamy ustnej w jedno wielkie 
źródło innych schorzeń. Z w e r y f i k o w a ć  dziesiątki absurdalnych przepisów, 
od sanitarnych po prawo atomowe, które praktykę lekarską przekształcają 
w sztukę manipulowania. P r z e j r z e ć  i nadać sens całemu temu cyklowi 
kształcenia lekarzy dentystów, który w fazie podyplomowej, zdobywania 
specjalizacji stanowi jakąś surrealistyczną barierę. U z m y s ł o w i ć  w naszym 
samorządzie lekarzom medycyny, że autonomia jest wspólną korzyścią, a leka-
rzom stomatologii, że ich żądania sprawiedliwości mają uzasadnienie nawet 
w stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie jest to zatem wymysł 
sfrustrowanych działaczy środowiska dentystycznego, jak próbuje się z pozycji 
niektórych działaczy NIL wmówić opinii publicznej.

Wymienianie dalej schorzeń naszej stomatologii mija się z celem, bo wielo-
krotnie, na każdym forum były definiowane. Wystarczy zresztą mieć odrobinę 
wyobraźni, by pojąć, że dwie rezydentury z pedodoncji na kraj to czysta kpina. 
I wszyscy wiemy, że przy nadmiarze stomatologów deficyt pedodontów musi 
być skutkiem jakiejś aberracji. Resort tłumaczy to brakiem tzw. podmiotów 
uprawnionych do kształcenia. I jednocześnie nie wykonuje choćby podmuchu 
skrzydeł motyla, by ten stan zmienić, choć wysokiej klasy gabinetów stomatolo-
gicznych, którym można by przyznać akredytację, w każdym regionie jest kilka. 
Jak resort nie umie dokonać weryfikacji, to niech samorządowi odda swoje 
uprawnienia.

Wracam do początku felietonu. Albo zmienimy rzeczywistość, albo ona 
zmieni nas. W kraju środkowoeuropejskim, posługując się łańcuchem przyczy-
nowo-skutkowym, wszystko wciąż – Szanowna Koleżanko, Szanowny Kolego 
– jest kwestią Twojej decyzji, Twojego wyboru. Jeśli jako dentyści wykorzysta-
my wyborczą szansę, świat wokół stanie się milszy. A narzekający wyjadą do 
Wielkiej Brytanii, gdzie zetkną się z prawdziwą Arkadią, o ile Brexit nie zaowo-
cuje niepodległością Szkocji, Walii, zjednoczeniem Irlandii, czyli pozostanie 
Brytania, ale Niewielka.

Lek. dent. Robert Stępień 

W numerze m.in.:

Przed nami wybory…

Nasza okładka

Krakdent 2017
fot. Katarzyna Domin

O wyższości Świąt Wielkanocnych… 
– pisze B. Kaczkowska (4)

Przedzjazdowe sprawozdanie Okręgowej 
Rady Lekarskiej i Komisji Stomatologicznej 
ORL za 2016 rok (6)

Wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Stomatologicznej ORL w Krynicy (8)

Bezdroża stomatologii w Narodowym 
Funduszu Zdrowia – z perspektywy 
Andrzeja Stopy (10)

Raport KS Naczelnej Rady Lekarskiej 
(L. Dudzińskiego) o aktualnej sytuacji 
stomatologów (12)

Wyjazdowe posiedzenie Komisji 
Stomatologicznej ORL w Osieczanach (14)

Zaproszenie na konferencje 
do Piwnicznej (15) i Rytra (22)

Krakdent 2017 – fotorelacja z 25-lecia 
Targów (17) i rozmowa z Wojciechem 
Feciem o implantologii (20)

Andrzej Cisło o konkursach ofert NFZ (23)

Kraków i Lwów – wspólnota galicyjska 
(25)

„La Montanarę”, czyli pieśń Alp, 
opisuje F. Serwatka (27)

Przegląd czasopism stomatologicznych 
– G. Herbut (28)

Szkolenia PTS, Cicer Cum Caule, sport, 
rozmaitości (31)
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XXXVI 
Okręgowy Zjazd Lekarzy

 XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy, tzw. 
budżetowy, ostatni w VII kadencji, odbył 
się w Krakowie 1 kwietnia w Auli PWST. 
Zjazd udzielił absolutorium Radzie, wy-
rażając podziękowanie za dobre wyniki 
ekonomiczne oraz doprowadzenie do 
finału sprawy wykwaterowania lokatorów 
z kamienicy przy ul. Krupniczej 11a.
 Kolejny Zjazd o charakterze sprawoz-
dawczo-wyborczym, który powoła nowe 
władze samorządu, odbędzie się w pierw-
szej dekadzie marca 2018 roku. Tymcza-
sem trwa kampania wyborcza.

Światowy Dzień Dentysty
 Gdzie, przez kogo i kiedy? – ustanowio-

ny został Dzień Dentysty – trudno dociec. 
Ale wiadomo, że przypada na dzień 5 marca. 
Tyle, że nie wszędzie. Bo w Stanach Zjedno-
czonych obchodzony jest 6 marca, w Niem-
czech w listopadzie, a w Meksyku – 9 lutego 
(w nawiązaniu do św. Apolonii). W każdym 
razie nie ma certyfikatu FDI ani WHO, 
która w 2008 roku ustanowiła 20 marca 
Światowym Dniem Zdrowia Jamy Ustnej.
 Generalnie dentystyka ma się nieźle, 
światowy rynek stomatologiczny obliczany 
jest na 79 mld euro rocznie. 
 W Polsce, jak jest, nasi Czytelnicy 
wiedzą najlepiej. Ale ze światowych analiz 
wynika, że 10 procent Polaków nigdy nie 
było u dentysty, a 1 milion Polaków nie 
ma szczoteczki do zębów. 

Sieć odłożona do października
 Czy wskutek sprzeciwu dwóch wice-

premierów (Mateusza Morawieckiego 
i Jarosława Gowina), czy pod ciśnieniem 
krytyki medialnej, w każdym razie rząd 
Beaty Szydło ugiął się w kwestii reformy 
naszego szpitalnictwa, przygotowanej przez 
ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła 
i przesunął termin jej wprowadzenia 
z 1 lipca na 1 października br.
 Nie zmienia to wiele, oddala tylko 
moment generalnego chaosu. Wprawdzie 
w ostatniej chwili uniknęły likwidacji 

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 23 marca 2017Aktualności

szpitale powiatowe, ale prywatne raczej 
nie przetrwają. My zaś, jako redakcja, od 
początku upominamy się o jednoznacz-
ne stanowisko resortu w kwestii szpitali 
jednoprofilowych. Dopuszczenie ich do 
konkursu niczego nie rozwiązuje. Finan-
sowanie szpitala przeciwgruźliczego czy 
okulistycznego nie może być przedmiotem 
woluntarystycznej decyzji. 

Kolejki nie maleją
 Są już pierwsze dane porównawcze 

z grudnia 2015 i grudnia 2016 r. pokazują-
ce, że jest, niestety gorzej – pisze Judyta Wa-
toła („GW” z 13 III). Do usunięcia zaćmy 
– przyrost wynosi 2 tys. pacjentów (z 538 
tys. do 540 tys.); do neurologa z 125 tys. do 
138 tys.; do tomografii komputerowej ze 
154 tys. do 178 tys.; do rezonansu magne-
tycznego z 292 tys. pacjentów do 330 tys., 
przy czym czas oczekiwania wydłużył się do 
193 dni. Liczba oczekujących na rehabilita-
cję wzrosła o 80 tys. osób i przekracza już 
milion. Na miejsce w Centrum Rehabilita-
cji w Ustroniu czekać trzeba do 2027 roku. 
Przybyło też oczekujących na endoprotezy 
z 208 do 220 tys. 
 Minister Zdrowia wiąże zniknięcie 
kolejek z wprowadzeniem „sieci”, ale argu-
mentów „za” nie przytacza.

Czy upaństwowić 
ratownictwo medyczne?

 Osiem związków zawodowych repre-
zentujących ratowników medycznych 
domaga się przejęcia systemu ratownictwa 
medycznego przez państwo oraz podwyżek 
wynagrodzeń, które są faktycznie upoka-
rzająco niskie. 
 Nad projektem odpowiedniej ustawy 
pracuje resort, upoważniony przez rząd. 
Problemem jest najprawdopodobniej 
postulat związkowców jednoczesnej likwi-
dacji sieci prywatnej ratownictwa. Należy 
do niej m.in. sieć Falck Medycyna, która 
posiada 54 zakontraktowane zespoły ra-
townicze i właśnie niedawno resort stwo-
rzył ramy prawne pozwalające działać tego 
typu sieciom do 2021 roku. 

 Ratownicy grożą eskalacją protestu, 
jeśli problem nie zostanie rozwiązany. 
Wykonując wyjątkowo ciężki zawód, mają 
bezwzględną rację w kwestii wynagrodzeń. 
Natomiast z żądaniem stuprocentowej 
nacjonalizacji, a więc swego rodzaju 
monopolu, przesadzają. Sektor prywatny 
zainwestował, więc ma pewne gwarancje 
konstytucyjne.
 Wszystko jest kwestią sensownego 
kompromisu, który u nas postrzegany 
bywa w kategoriach moralnych. 

Młodzi Lekarze
 Drgnęła, niestety, ilość młodych lekarzy 

sygnalizujących zamysł wyjazdu za grani-
cę. Według NIL w 2011 r. wydano 608 za-
świadczeń; 2013 – 666; 2015 – 836; 2016 
– do końca sierpnia – 491. Przyczyną są 
oczywiście zbyt niskie płace: lekarz staży-
sta – 1997 zł brutto, czyli 1465 na rękę, 
a więc poniżej płacy minimalnej. Niewiele 
lepiej mają rezydenci 2275 zł netto, a po 
2 latach wzrost o 300 zł.
 Zważywszy, że rozmawiamy o ludziach 
po trudnych wieloletnich studiach, któ-
rych specjalizacja trwa 4 do 6 lat, może-
my zaryzykować opinię, że na założenie 
i utrzymanie rodziny, bez pomocy rodzi-
ców nie mają szans. A jeśli to są rodzice 
niezamożni, to co? Startujemy w dorosłe 
życie, zbliżając się do czterdziestki. 

Padł kolejny rekord WOŚP
 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 

Jerzego Owsiaka w 25-lecie swego istnie-
nia ustanowiła kolejny rekord, zbierając 
w 2017 roku niebagatelną kwotę 105,5 
mln zł na zdrowie i życie dzieci w oddzia-
łach ogólnopediatrycznych oraz godną 
opiekę nad seniorami (rok wcześniej 
zebrano 72 mln). Stało się tak pomimo 
(a może właśnie dlatego) wyprowadzenia 
Orkiestry z programu telewizji publicznej 
i lekceważącego napomknięcia w progra-
mie TVP1 o trwaniu zbiórki z udziałem 
120 tys. wolontariuszy.
 TVN, która przejęła pilotowanie 
Orkiestry, nie ma własnych struktur wi-
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zyjnych we wszystkich województwach, 
nie obejrzeliśmy zatem finału w wielu 
miastach, bo program III TVP też miał 
obowiązek milczenia. 

Prof. Ryszard J. Gryglewski
wyróżniony 

Orderem Orła Białego
 26 stycznia br. prof. Ryszard Gry-

glewski przyjął w Pałacu Prezydenckim 
na Krakowskim Przedmieściu, z rąk 
prezydenta RP Andrzeja Dudy najwyższe 
polskie odznaczenie Order Orła Białego, 
przyznany mu „w uznaniu znamienitych 
zasług dla rozwoju farmakologii i medy-
cyny klinicznej oraz za osiągnięcia w pracy 
naukowo-badawczej”. 
 Prof. Gryglewski jest absolwentem 
Wydziału Lekarskiego Akademii Me-
dycznej w Krakowie, przez prawie 40 lat 
był kierownikiem Katedry Farmakologii 
najpierw AM w Krakowie, później CM 
UJ, a w latach 1981-1984 rektorem 
macierzystej uczelni. W roku 1976 pol-
sko-brytyjski zespół, do którego należeli 
m.in. prof. Ryszard Gryglewski i prof. 
Andrzej Szczeklik, odkrył prostacyklinę. 
Za badania nad prostacykliną członkowie 
tego zespołu John Vane, Sune Bergstroem 
i Bengt Samuelsson otrzymali w roku 
1982 Nagrodę Nobla w dziedzinie medy-
cyny i fizjologii.

Profesorowie 
Collegium Medicum UJ

członkami PAN
 Do szacownego grona członków ko-

respondentów Polskiej Akademii Nauk, 
w styczniu tego roku dołączyło 34 uczonych.
 Nominacje z rąk prezesa Akademii 
prof. Jerzego Duszyńskiego odebrali także 
przedstawiciele krakowskiego Collegium 
Medicum – prof. Tomasz Grodzicki, 
prorektor UJ ds. CM, oraz prof. Anetta 
Undas z Instytutu Kardiologii CM UJ. 
Natomiast członkiem rzeczywistym PAN 
został prof. Wiesław Pawlik z Katedry 
Fizjologii Wydziału Lekarskiego UJ. 
Serdecznie gratulujemy. 

samorządu lekarskiego, związanego z I Kate-
drą Chirurgii Ogólnej CM UJ w Krakowie, 
i dr. n. med. Henryka Olechnowicza z Kra-
kowskiego Szpitala Specjalistycznego im. 
Jana Pawła II w Krakowie. 
 Medal im. Rafała Czerwiakowskiego 
przyznawany jest od 2003 roku za szcze-
gólne zasługi na polu praktyki i sztuki 
związanej z chirurgią. Na medalu można 
odczytać napis: „Non nobis nati sumus sed 
Patriae et Amicis” („Nie dla nas samych 
siebie jesteśmy urodzeni, lecz dla Ojczyzny 
i Przyjaciół”). Serdecznie gratulujemy!

Doktor Bachański wraca
 Lekarz Centrum Zdrowia Dziecka, 

który zasłynął podawaniem leczniczej ma-
rihuany dzieciom cierpiącym na lekoopor-
ną padaczkę, zwolniony dyscyplinarnie, 
po dwóch wygranych procesach wraca do 
Centrum. Stanęli za nim murem rodzice. 
Sąd Okręgowy oddalił apelację Szpitala, 
nakazując przywrócenie lekarza na to 
samo stanowisko.
 Tymczasem w Sejmie projekt ustawy 
o legalizacji marihuany, wniesiony przez 
Kukiz’15 wciąż jest przedmiotem targów, 
aktualnie w kwestiach miejsca upraw 
bądź sprowadzania surowca z zagranicy. 
Od apteki dzieli ją kilka dobrych miesięcy, 
jeśli nie więcej…

 

Pożądana urologia
 Tytuł nie jest nadużyciem. Redakcja 

czasopisma „Medical Tribune” przepro-
wadziła plebiscyt wśród 83 urologów 
z całej Polski na najbardziej p o ż ą d a n e  
miejsce pracy w kraju. 
 Zwyciężyła Katedra i Klinika Urologii 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, kierowana przez prof. Piotra 
Chłostę. 
 Zważywszy na warunki pracy, ciasnotę 
starego obiektu i tłumy pacjentów, sukces 
jest niewątpliwy. 
 Także redakcji, która w niebanalny 
sposób przeprowadziła sondaż. W niektó-
rych uczelniach włos się zjeżył „liderom” 
z przerażenia na myśl o naśladownictwie 
„na opak”. Bo przecież można by tą meto-
dą wyłonić niezbyt cenionych dydaktyków 
czy narcystycznych szefów. 

Medal 
im. R. Czerwiakowskiego 

dla dr. J. Legutki 
i dr. H. Olechnowicza

 W dniu 21 lutego br., podczas zebra-
nia Oddziału Krakowskiego Towarzystwa 
Chirurgów Polskich, w sali konferencyjnej 
hotelu Rubinstein w Krakowie uroczyście 
wręczono medale im. prof. Rafała Józefa 
Czerwiakowskiego dla zasłużonych osób 
z Oddz. Krakowskiego TChP: dr n. med. 
Janusza Legutki, zasłużonego działacza 

10. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI, 
8 czerwca 2017, Kraków, hotel Double Tree

26. Środkowoeuropejska Wystawa 
Produktów Stomatologicznych CEDE 
14-16 września 2017, Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie 

XXIII Ogólnopolska Konferencja 
i XXIII Targi Stomatologiczne „Expodent 2017”
20-21 października 2017, Toruń 
Aula Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu 

44. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów
27-29 października 2017, Rytro, hotel Perła Południa

Kalendarium stomatologiczne
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 I znów nadeszła wiosna i nastał czas świąteczny Wielkanocy, 
najstarszego i najuroczyściej obchodzonego święta w chrześcijań-
stwie, odprawianego na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa, 
nazywanego w pierwszych wiekach Paschą. Najstarsze wzmianki 
o Wielkanocy znajdują się w pismach pisarzy chrześcijańskich, 
Ojców Kościoła z II i przełomu II i III wieku, w dziełach Tertuliana, 
św. Ireneusza i Hipolita. Nazwa Pascha pochodzi od żydowskiego 
wiosennego święta Pesach, obchodzonego podczas pierwszej pełni 
Księżyca w miesiącu nisan. Podczas tego święta kapłani składali ofia-
ry, dziękując za pierwsze wiosenne zbiory jęczmienia. Święto Pesach 
odprawiał pobożnie każdego roku Chrystus i wszyscy jego krewni.
 Zgodnie z decyzją Soboru Nicejskiego z 325 roku Wielka-
noc jest świętem ruchomym i przypada w pierwszą niedzielę 
po pierwszej wiosennej pełni Księżyca, tj. między 22 marca 
a 25 kwietnia. Ostatnio czynione są próby, by to święto unie-
ruchomić, uniezależnić od faz Księżyca i obchodzić corocznie 
w drugą niedzielę kwietnia, między 9 a 15 dniem tego miesiąca. 
Obchody święta Paschy łączą je z wiosennymi świętami wszyst-
kich ludów rolniczych Europy i Azji, z odwiecznymi wierzeniami 
i mitami, reliktami pradawnych obchodów powitania wiosny 
i kultu odradzającego się życia. Wielkanoc wyraża więc obietnicę 
zmartwychwstania daną przez Chrystusa, gdy wskrzeszał Łazarza: 
„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby 
i umarł żyć będzie…”.
 Czas świąteczny Wielkanocy jest bardzo długo przygotowywa-
ny, a ten najbardziej uroczysty trwa od Niedzieli Palmowej upa-
miętniającej wjazd Chrystusa do Jerozolimy, który przybył tam na 
święto Paschy. Witano Go gałązkami palm, które stały się symbo-
lem tej Niedzieli i znakiem sił witalnych, zapowiedzią kwitnienia 
i owocowania. Święta Wielkanocne z powodu dawności obrosły 
w największą ilość zwyczajów i tradycji, na które złożyły się przede 
wszystkim obchody Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza trzy ostatnie 
dni tzw. Triduum Paschalnego.

Wielkanoc
„Dzień ci to szedł Pańskiego Zmartwychwstania. Słońce wyniosło 
się zarno od wschodu (…) i płynęło po bladym, wysokim niebie 
jakby śpiewając wszemu światu ciepłem i światłością: Alleluja”.

W.S. Reymont „Chłopi”

 Bardzo żywe do dzisiaj w całej Polsce są niedzielne konkursy na 
największe i najpiękniejsze palmy wielkanocne, a z kolei w Wielki 
Piątek, dzień głębokiej żałoby, budowanie w kościołach grobów 
Chrystusa, ich adorowanie i do Wielkiej Niedzieli „chodzenie na 
groby”. Z Wielkim Piątkiem wiążą się również widowiska pasyjne 
w sanktuariach zwanych kalwariami, czyli swoistymi zespołami 
architektonicznymi wzorowanymi na XV-wiecznej kalwarii hisz-
pańskiej w Kordobie. 
 Obok najsłynniejszej polskiej kalwarii w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej istnieje jeszcze 11 innych. Uczestnictwo w misteriach 
pasyjnych zastępowało i zastępuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej, 
dlatego bierze w nich udział mnóstwo ludzi. Wielki Piątek jest 
dniem ścisłego postu, a zarazem bardzo intensywnych przygo-
towań domowych, malowania jajek, przygotowywania licznych 
potraw. Wszystko powinno być gotowe przed Wielką Sobotą, 
w którą pokarmy będą poświęcane. 

Konkurs palm 
w Lipnicy Murowanej
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 Jak wyglądało święcone u Borynów w Lipcach, pisze Władysław 
St. Reymont: „A w Borynowej izbie już się wzięli szykować świę-
cone. Cieniuśką, białą płachtę do przykrycia stołu Jagusia oblepiła 
na wrębach pasem czerwonych wystrzyganek. Na środku postawiła 
wysoką Pasyjkę, przybraną papierowymi kwiatami, a przed nią na 
wywróconej donicy baranka z masła, tak zmyślnie przez Jagnę 
uczynionego, że kiej żywy się widział, oczy miał z ziarn różańco-
wych wlepione, a ogon, uszy, kopytka i chorągiewkę z czerwonej 
postrzępionej wełny. Pierwszym kołem legły chleby pytlowe 
i kołacze pszenne z masłem ugniatane i na mleku, po nich nastę-
powały placki żółciuchne, a rodzynkami, kieby tymi gwoździami 
gęsto ponabijane, były i specjały z serem i drugie jajeczne cukrem 
posypane i tym maczkiem słodziuśkim, a na ostatku postawili 
wielką michę ze zwojem kiełbas ubranych jajkami obłupanymi, 
a na brytfannie całą świńską nogę i galanty karwas głowizny. 
Wszystko poubierane jajkami kraszonymi. Na całym stole pona-
tykano zieloną borowinę i opleciono zajęczymi wąsami”. 
 Reymont pisze w „Chłopach”, że śniadanie wielkanocne było 
bogate nie tylko u znacznych gospodarzy, ale i u komorników, 
„żeby był najbiedniejszy (…), a musiał sobie narządzić jakie takie 
święcone, żeby chociaż raz w rok, na Wielkanoc podjeść se do woli 
mięsiwa i onych smakowitych różności”.

„Baranek Wielkanocny wszystko poprzemieniał,
Nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia.
Świat stał się światłem i wprost w okna świeci,
Skacze złotym zajączkiem w dobre ręce dzieci”.
„O wielkanocnym poranku” – J. Twardowski

 Wielkanoc zaczyna się poranną mszą zwaną jutrznią lub re-
zurekcją, która rozpoczyna się procesją trzykrotnie obchodzącą 
kościół. W czasie trwania procesji słychać huk wystrzałów, strze-
lania z klucza i pękających petard. To salut na cześć zmartwych-
wstałego Chrystusa, na pamiątkę wielkiego huku, z jakim usuwał 
się zapewne kamień z grobu Chrystusa, który to łoskot przeraził 
pilnujących go setników rzymskich.
 Po rezurekcji wszyscy jak najśpieszniej udawali się „na świę-
cone”, by rozpocząć oczekiwaną od dawna ucztę wielkanocną. 
A rozpoczyna się ona dzieleniem się jajkiem i jest, podobnie jak 
łamanie się opłatkiem w Wigilię Bożego Narodzenia, wyrazem 
wzajemnej miłości i życzliwości. Potem trwa, często wielogo-
dzinne, śniadanie, które w Polsce od zawsze do dzisiaj słynęło 
z obfitości potraw i od dawna ustalonych zwyczajów. Etnografo-
wie opowiadają, że: „Na stole stał w centralnym miejscu, od XVI 
wieku wprowadzony przez papieża Urbana V, baranek z czer-
woną chorągiewką zw. anguskiem, a traktowany jako świętość. 
A obok pyszniły się baby wielkanocne – puchowe, szafranowe, 

Włodzimierz Tetmajer, Święcone, 1897, 
fot. Prac. Fot. MNK

muślinowe, czyli pektynowe, parzone, wszystkie udekorowane 
bukszpanem. Obok nich typowe dla Polski mazurki: cygańskie, 
królewskie, nugatowe, orzechowe, piankowe, kajmakowe, mali-
nowe, pomarańczowe, czekoladowe i wreszcie deser z sera zwany 
paschą. Obok stawiano misy, w których zalegały zwoje kiełbas 
białych i wędzonych, pieczyste wieprzowe, często całe prosięta 
nadziewane kaszą, cała szynka z kością uwędzona w dymie ja-
łowcowym, zwana szołdrą. Obok stało pieczyste wołowe, cielęce, 
dziczyzna, drób. Na stół księcia Sapiehy każdego roku podawano 
cztery upieczone w całości, nadziewane inną zwierzyną dziki, 
12 upieczonych z pozłacanymi rogami jeleni, 52 placki z bakalia-
mi, 365 bab wielkanocnych”.
 Poniedziałek wielkanocny jest dniem spotkań rodzinnych 
i towarzyskich, a dawniej upływał pod znakiem śmigusa-dyn-
gusa. Kiedyś była to dotkliwa, ale oczekiwana przez dziewczęta 
forma zalotów. Im więcej wody na nie wylewano, znaczyło, że 
mają powodzenie. Gorszy był los tych uznawanych za brzydkie. 
Do bezlitosnego polewania wodą dochodziło równie bezwzględne 
wyśmiewanie wad i szydzenie z nikłych szans na zamążpójście.
 Prawie w każdym regionie odnajdujemy swoiste, typowe tylko 
dla niego zwyczaje. W Krakowie jest to poniedziałkowy odpust na 
Zwierzyńcu – Emaus, i w kolejny dzień odpust zwany Rękawką 
przy kopcu Krakusa.
 Z najlepszymi życzeniami dobrych, wiosennych Wielkanoc-
nych Świąt

Barbara Kaczkowska
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 Rok 2016, czy precyzyjniej mówiąc czas, który upłynął od 
ostatniego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, w strukturach samorzą-
du dokonał się pod ciśnieniem dwóch wydarzeń. 
 W pierwszym półroczu rzecz dotyczyła organizowanych 
w Krakowie, w dniach 26-31 lipca Światowych Dni Młodzieży, 
których przygotowanie, na tle m.in. wahań w kwestii szczegółowej 
lokalizacji ważniejszych mszy, było dla służb medycznych szcze-
gólnym wyzwaniem.
 W drugim natomiast półroczu, symbolicznie trwającym do 
dzisiaj, stanęliśmy jako środowisko, jako jego samorząd przed 
niezwykle trudnym zadaniem zajmowania stanowiska wobec 
wprowadzanych przez rząd reform systemowych ochrony zdro-
wia. Dodajmy, reform przekształcających podstawowe ogniwa 
systemu, a więc szpitalnictwo, podstawową opiekę zdrowotną, 
AOS, a nawet ratownictwo medyczne. Państwo sformułowało 
program całkowitego przejścia na system budżetowy, likwidując 
przy okazji struktury płatnicze NFZ. A całe zadanie ma się do-
konać przy tych samych nakładach finansowych na zdrowie, na 
poziomie ok. 4,5% PKB.
 (…) Z wydarzeń pierwszego półrocza przypomnę jeszcze jedno. 
Otóż w Warszawie odbył się, z udziałem ministra zdrowia Konstan-
tego Radziwiłła, XIII Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy, którego 
szczególnym akcentem był znów żywy spór (z udziałem krakowian) 
o autonomię stomatologów. Natomiast sam minister przyjęty zo-
stał serdecznie, m.in. dzięki zakończeniu wieloletniego sporu MZ 
z samorządem i podpisaniu z nami ugody w sprawie pokrycia wie-
loletnich należności za zadania przejęte od administracji państwowej 
i przyjęcia zasad finansowania ich na przyszłość. 
 (…) Osiągnięciem drugiego półrocza 2016 roku i pierwszego 
kwartału 2017 roku, wieńczącym kilka lat żmudnych postępowań 
administracyjnych, było sfinalizowanie wyprowadzki wszystkich 
lokatorów z naszego obiektu, łącznie z oficyną i garażem. (…)
 Przetargi na wszczęcie inwestycji również zostały przeprowa-
dzone. Niestety, różnice kosztorysowe wśród oferentów są spore, 
w rezultacie musimy przedsięwzięcie poddać ocenie fachowców.

 Pełnym powodzeniem zakończył się natomiast remont siedzi-
by naszej Delegatury w Krośnie, przeprowadzony pod nadzorem 
dr. Janusza Kulona. 
 (…) Pragnę równocześnie podkreślić, że rok 2016 w ujęciu 
kalendarzowym był rekordowy w dziejach Izby, jeśli chodzi 
o wyniki finansowe. Nasze oszczędności sięgnęły blisko 4 mln 
zł, oczywiście nie tylko ze składek – płaconych notabene przez 
społeczność lekarską w przeszło 90 procentach punktualnie – ale 
w wyniku oszczędnej gospodarki finansowej, prowadzonej zarów-
no w delegaturach, jak i komisjach problemowych i agendach. 
Szczególne podziękowania należą się zatem dr Annie Maciąg 
– naszej skarbnik, i dr. Januszowi Legutce, wiceprezesowi ds. fi-
nansowych. Blisko czwartą część dochodów wniosło jednorazowe 
wyrównanie dla naszej Izby, otrzymane za pośrednictwem NRL, 
w wyniku wspomnianej ugody z MZ.
 (…) W okresie sprawozdawczym odbyło się 7 posiedzeń 
Okręgowej Rady Lekarskiej i 18 jej Prezydium.
 Rejestr Lekarzy OIL na koniec lutego 2017 roku obejmuje 
16 567 osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawo-
du, w tym:
 – 12 854 lekarzy
 – 3 679 lekarzy dentystów 
 – oraz 34 osoby posiadające podwójne uprawnienia.
 Oznacza to, że nasza Izba znajduje się nadal na trzecim 
miejscu w kraju (po warszawskiej i śląskiej) pod względem liczby 
lekarzy.
 (…) Niewątpliwie na pierwszym planie znajduje się nasza 
działalność kształceniowa i socjalno-bytowa. Na zapomogi losowe 
wydano w 2016 r. 578 tys. zł, a otrzymało je 121 lekarzy; zapomo-
gi pośmiertne wypłacono rodzinom 29 lekarzy; zapomogi losowe 
stałe otrzymuje 23 lekarzy; stypendia i dopłaty przeszło 50 dzieci. 
Szczegóły w sprawozdaniu Komisji Socjalno-Bytowej, kierowanej 
z ogromną rzetelnością przez dr Barbarę Wiejowską.
 W sferze kształcenia medycznego, w ciągu kilku ostatnich 
lat, od chwili uzyskania przez Izbę własnej sali konferencyjnej, 

Sprawozdanie 
Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie

za okres od 27 lutego 2016 roku do 31 marca 2017 roku
przedstawione przez jej prezesa prof. Andrzeja Matyjê

(skrót)

 1 kwietnia br. odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie. Niestety, 
ten numer „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Lekarza Dentysty” musiał zostać wydrukowany przed tym wyda-
rzeniem, dlatego nie mogliśmy zamieścić relacji ze Zjazdu. Znajdzie się ona w wydaniu dla lekarzy medycyny, 
którego lektura jest możliwa na stronie www OIL w Krakowie. Poniżej publikujemy jedynie dostępne 
wcześniej: skrót sprawozdania z całorocznej działalności Okręgowej Rady Lekarskiej, przedstawionego przez 
prezesa prof. Andrzeja Matyję oraz sprawozdanie Komisji Stomatologicznej zaprezentowane delegatom. 

XXXVI Zjazd
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nastąpił ogromny przyrost szkoleń i kursów organizowanych przez 
Ośrodek Kształcenia OIL prowadzony przez mgr. Piotra Pachela, 
pod merytorycznym nadzorem dr. Lecha Kucharskiego. Ilość 
uczestników przeszło 50 przedsięwzięć szkoleniowych w 2016 
roku w samym Krakowie sięgnęła 2-3 tysięcy, a dodatkowo Komi-
sja kontynuuje przyznawanie nagród dla lekarzy, którzy osiągnęli 
wyróżniające się wyniki podczas egzaminów specjalizacyjnych 
oraz prowadzi rejestry pozyskiwania punktów edukacyjnych przez 
lekarzy oraz podmiotów upoważnionych do kształcenia podyplo-
mowego.
 Nieodmiennie potęgą w sensie organizacyjnym jest Komisja 
Stomatologiczna ORL, posiadająca swoje przedstawicielstwa we 
wszystkich powiatach, kierowana przez dr. dr. Dariusza Kościel-
niaka i Roberta Stępnia. Podczas dorocznej Konferencji Szkolenio-
wo-Samorządowej Rytro 2016 laureatem dorocznie przyznawanej 
nagrody został doktor Andrzej Mazaraki. Komisja organizowała 
w 2016 roku dwa plenarne spotkania i kilka szkoleń.
 Trzeba wspomnieć, że w 2016 roku na Krajowym Nadzwy-
czajnym Zjeździe Lekarzy z inicjatywy krakowskich stomatolo-
gów odbyła się ogromna dyskusja nt. ich autonomii. W ślad za nią 
opowiedział się z poparciem m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich. 
Niestety, w głosowaniu wniosek o modyfikację wewnętrznej ordy-
nacji wyborczej upadł, co nie wyklucza dalszych starań stomatolo-
gów o model wyborczy podobny jak w krakowskiej Izbie. 
 Wyraźnym osiągnięciem krakowskiej Izby był w ostatnich 
latach rozwój działalności w obszarze opieki senioralnej. Obok 
Klubu Lekarza Seniora w Krakowie najpierw powstał jego od-
powiednik w Nowym Sączu, a w ostatnim roku w Przemyślu. 

Ukończony remont w Krośnie zaowocuje w roku 2017, mam 
nadzieję, podobną inicjatywą.
 Skalę przedsięwzięcia obrazuje fakt, że Klub Lekarza Seniora 
w Krakowie odbywa spotkania co 2 tygodnie, ze średnim udzia-
łem ok. 60 osób. (…) Nadto Komisja zdobywa i rozprowadza 
bilety do teatru, na koncerty, zaprasza do wspólnego zwiedzania 
wystaw, do udziału w koncertach. Organizuje też wycieczki (…). 
Dr Józefa Marjańska-Radziszewska, spiritus movens programu, to 
prawdziwy skarb.
 Na koniec parę zdań o Delegaturach. Obok ogromnego wysił-
ku, jakim był generalny remont siedziby w Krośnie – o czym już 
wspomniałem – z ogromną satysfakcją odnotowujemy powstanie 
Klubu Seniora w Przemyślu, mimo braku własnej siedziby, któ-
rej wzniesienie odłożyliśmy w czasie, po remoncie w Krakowie. 
Nowego Sącza nie ma co chwalić – jak zawsze aktywny.
 (…) Niniejsze sprawozdanie nie odnosi się do ocen 2016 
roku autorstwa Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Za-
wodowej i przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego. 
Oba organy posiadają całkowitą autonomię. Niemniej pozwolę 
sobie podziękować dr Annie Kot za znakomitą pracę kancelarii 
OROZ, gratulując jednocześnie wyboru na stanowisko przewod-
niczącej Konwentu Rzeczników. (…) Ta sama opinia dotyczy prof. 
Waldemara Hładkiego, który wyprowadził nasz Sąd w trakcie bie-
żącej kadencji z wszelkich zaległości. Dziękuję Państwu, bo współ-
tworzycie obraz Izby na równi z Okręgową Radą Lekarską. (…)

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
Prof. Andrzej Matyja

 W skład Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekar-
skiej w Krakowie wchodzi niezmiennie w VII kadencji 73 dele-
gatów. Przewodniczącym Komisji jest lek. dent. Robert Stępień. 
W pracach ORL biorą ponadto udział: dr dr: Anna Maciąg 
– skarbnik ORL, Dariusz Kościelniak – wiceprezes ORL, Elżbieta 
Wojnarowicz – delegatura przemyska, Tymoteusz Derebas – de-
legatura nowosądecka, Grzegorz Jaracz – delegatura krośnieńska 
oraz Andrzej Stopa i Grzegorz Wawrzeń, obaj reprezentujący 
powiat ziemski krakowski. Przedstawicielem środowiska w Na-
czelnej Radzie Lekarskiej są doktorzy Robert Stępień, Dariusz 
Kościelniak oraz dodatkowo kol. Andrzej Stopa, jako członek 
Komisji Stomatologicznej NRL. A. Stopa jest też oficjalnym 
przedstawicielem naszej Izby w Radzie Społecznej Małopolskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ. 

 Koleżanki Anna Urbańczyk i Katarzyna Siembab pełnią 
funkcje sekretarzy Komisji, dodatkowo Ania Urbańczyk aktyw-
nie uczestniczy w pracach Komisji Socjalno-Bytowej. Kol. kol. 
Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ, i dr. n. med. Witold Jurczyń-
ski są opiekunami naukowymi szkoleń i konferencji, a kol. Woj-
ciech Kożuch ich współorganizatorem. Duże zasługi w codziennej 
pracy Komisji mają kol. kol. Agata Dutka-Szmigiel, Jolanta 
Wiśniowska, Tadeusz Bernacik, Aleksander Płóciennik, Tomasz 
Fortuna, Grzegorz Krępa. Kolega Andrzej Mazaraki reprezentuje 
Komisję Rewizyjną, a kol. Antoni Stopa jest członkiem Komisji 
Bioetycznej. 
 W roku 2016 odbyły się dwa wyjazdowe posiedzenia Komisji: 
w maju w Osieczanach oraz w grudniu w Krynicy. W posiedze-
niach Komisji uczestniczyli nie tylko delegaci, ale także lekarze 

XXXVI Zjazd

Sprawozdanie 
z działalności Komisji Stomatologicznej

przedstawione na Zjeździe
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stomatolodzy żywo zainteresowani zagadnieniami dotyczącymi 
tematyki zawodowej. Dobra frekwencja na spotkaniach, często 
burzliwy przebieg obrad i żarliwe dyskusje w trakcie wskazują 
na ich spore znaczenie. Poruszane były m.in. kwestie związane ze 
zmieniającymi się przepisami prawnymi, z kontrolami ze strony 
urzędów państwowych, z reformą służby zdrowia, z aktualnym sta-
nem opieki stomatologicznej i wciąż aktualną sprawą autonomii. 
 W tej sprawie stanowisko naszej Komisji jest jednoznaczne: 
TAK dla autonomii! Tymczasem tryb powoływania i odwoływa-
nia władz Komisji Stomatologicznej NRL jest, delikatnie okre-
ślając, „mało elegancki”. W ostatnim roku mieliśmy do czynienia 
z bezprecedensowym odwołaniem przewodniczącej Komisji 
Stomatologicznej NRL dr Agnieszki Ruchały-Tyszler. Sprzeciw 
wyraziło wiele Komisji Stomatologicznych Okręgowych Rad Le-
karskich w kraju, a także liczni przedstawiciele środowisk nauko-
wych, np. Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Protesto-
waliśmy również na Krajowym Zjeździe Lekarzy, przy uchwalaniu 
nowej ordynacji wyborczej, żądając umieszczenia w niej zapisów 
zrównujących parytety wyborcze lekarzy i lekarzy dentystów. 
Niestety, bezskutecznie, nie udało nam się przekonać większości 
lekarzy do przeprowadzenia koniecznych zmian. A samorząd bez 
reform czeka stagnacja i rosnące niezadowolenie jego członków.
 Członkowie komisji brali udział w opiniowaniu nowych kry-
teriów ocen dla STM oraz nowelizowanej ustawy Prawo Atomo-
we. Zgłaszaliśmy zdecydowany sprzeciw kolejnemu zmniejszaniu 
nakładów na leczenie stomatologiczne, przeciw wzrostowi limitów 
przyjęć na studia lekarsko-dentystyczne. Przeciw obowiązkowemu 
wprowadzeniu separatorów amalgamatu do wszystkich gabinetów 
dentystycznych. Wskazywaliśmy na konieczność zmian w prze-
pisach ograniczających zatrudnianie lekarzy w indywidualnych 
praktykach i zasadach wypisywania recept 75+ przez lekarzy den-
tystów dla siebie i swoich rodzin. Po raz kolejny popieraliśmy sta-
rania KS NRL o utworzenie w MZ departamentu lub chociażby 
biura ds. stomatologii. Niestety, trzeba stwierdzić z przykrością, 
że nasze starania poszły na marne. Niechęć decydentów do zmian 
w tych zakresach jest porażająca.
 Komisja Stomatologiczna była w okresie sprawozdawczym 
organizatorem dużych konferencji naukowo-szkoleniowych, 
w maju w Krynicy, a w październiku w Rytrze. Podczas tej ostat-
niej, zgodnie z tradycją została wręczona nagroda im. Andrzeja 
Fortuny, której laureatem został doktor Andrzej Mazaraki – nasz 
wspaniały kolega, wieloletni samorządowiec, „mistrz” i nauczyciel 
wielu spośród nas.
 Komisja organizowała też w ramach szkolenia ustawicznego 
kursy i wykłady na terenie naszej izby. Odbyło się ich w sumie 
siedem w 2016 roku, a we współpracy z innymi firmami jeszcze 
sześć, nie licząc Krakdentu z jego „mega” bagażem naukowo-szko-
leniowym.
 Rok 2016 był kolejnym, w którym kontynuowaliśmy współ-
pracę z naszymi kolegami ze Słowackiej i Czeskiej Izby Denty-

 Ostatnie w 2016 roku, otwarte, wyjazdowe posiedzenie Ko-
misji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 
odbyło się w hotelu „Pegaz”, u stóp Jaworzyny Krynickiej. Uczest-
niczyło w nim 57 członków Komisji i kilkunastu lekarzy denty-
stów zainteresowanych bieżącymi problemami zawodowymi.
Obrady były w niektórych momentach burzliwe i trwały stosun-
kowo długo, gdyż program posiedzenia był bardzo bogaty. Otwar-
cia spotkania dokonał przewodniczący KS Robert Stępień. 
 Na początku przedstawiono sprawozdanie z działalności 
przewodniczącego KS ORL oraz plany na rok 2017, z uwzględ-
nieniem kolejnego posiedzenia Komisji Stomatologicznej 
w Osieczanach (17.03.2017) i organizacji Konferencji Naukowej 
Stomatologów w Kosarzyskach, w maju 2017 r. Omówiono także 
kalendarz wyborczy, w związku z kończącą się VII kadencją samo-
rządu lekarskiego w latach 2013 – 2017.
 Z kalendarzem związane było także przypomnienie, iż z koń-
cem 2016 roku wygasają indywidualne umowy na recepty z prak-
tyk prywatnych i związana z tym prezentacja zasad dotyczących 
zawierania nowych umów – na 2017 rok.
 Burzliwą dyskusję wywołał temat reformy systemu opieki 
zdrowotnej, planowanej przez rząd. Pojawia się mnóstwo py-
tań, np. czy mapy potrzeb zdrowotnych uwzględnią potrzeby 
stomatologiczne, czy centralizacja rozwiąże problemy związane 
z dostępnością świadczeń, ze sprawiedliwym podziałem i kontrolą 
przepływu środków? Premier i Minister Zdrowia zapowiedzieli, 
że 2017 rok będzie rokiem zmian, a od 2018 zniknie NFZ i po-
wstanie Koordynowana Opieka Zdrowotna oraz Urząd Zdrowia 
Publicznego.

stycznej. Nasi koledzy zza południowej granicy od lat posiadają 
samodzielny samorząd dentystyczny w swoich krajach. Wymiana 
poglądów i doświadczeń w tym zakresie pozwala lepiej zrozumieć 
powody, które były podstawą tego podziału.
 Cały ubiegły rok był okresem oczekiwania na klarowne de-
klaracje ze strony rządowej, zwłaszcza ministra zdrowia, w kwestii 
opieki stomatologicznej w Polsce. Do dzisiaj, niestety, konkretów 
w tym zakresie brak. Czy znów będziemy ostatnimi, którzy się 
o tym dowiedzą?

Lek. dent. Lucyna Peszko
Członek Prezydium Komisji Stomatologicznej

XXXVI Zjazd

Wyjazdowe posiedzenie 
Komisji Stomatologicznej ORL 
Krynica, 9–11 grudnia 2016 r. 

Pytania bez odpowiedzi
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 Propozycje zmian podatkowych i paragon elektroniczny to 
kolejne niespodzianki dla lekarzy i pacjentów.
 Podczas spotkania Komisji poinformowano także obecnych 
o utworzeniu prokuratorskich zespołów do spraw błędów me-
dycznych – na razie w czterech województwach. Zespoły skupiają 
osoby zajmujące się tylko kwestiami dotyczącymi błędów lekar-
skich i ściganiem sprawców przestępstw w tym zakresie.
 W kolejnym punkcie porządku obrad przedstawiono treść 
specjalnego wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Mi-
nisterstwa Zdrowia i Naczelnej Rady Lekarskiej. Jego tematem 
było zachowanie praw lekarzy dentystów do należytej pieczy 
i reprezentacji we wspólnym samorządzie. W tym kontekście 
warto przypomnieć Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy, 
który odbył się w dniach 13–14 maja. 2016 roku – szeroko omó-
wiony i dyskutowany w Krynicy, a także odwołanie kol. Agnieszki 
Ruchały-Tyszler ze stanowiska wiceprezesa NRL i stanowiska 
przewodniczącej Komisji Stomatologicznej NRL oraz okoliczno-
ści powołania przez NRL dr. Leszka Dudzińskiego na stanowisko 
wiceprezesa NRL. Przykłady te wyraźnie dowodzą, jak bardzo 
potrzebna jest walka o autonomię dentystów w samorządzie. 
W Krynicy przypomniano więc początki, rozwój i założenia idei 
autonomii lekarzy stomatologów. Przedstawiono list 11 samorzą-
dowców pracujących na rzecz Izb Lekarskich do Ministra Zdro-
wia. Sytuację, w jakiej znalazła się stomatologia w samorządzie, 
uznać należy za poważną. 
 Członkowie Komisji Stomatologicznej ostrzegli w Krynicy 
przed zagrożeniem ze strony fałszywych maili rozsyłanych do 
gabinetów dentystycznych, informujących o zamiarze wszczęcia 
kontroli przez US, GIODO czy Sanepid. Otwarcie tych wiado-
mości lub ich załączników powoduje zainfekowanie komputera. 
Inna plaga oszustw to pisma wzywające do uiszczenia opłaty 
za umieszczenie gabinetu w takim czy innym rejestrze. W tym 
kontekście warto zauważyć, że do wprowadzenia elektronicznej 
dokumentacji medycznej wydajemy się być lepiej przygotowani 
niż agendy rządowe. 
 Kolejnym omawianym problemem było finansowanie stoma-
tologii – wciąż pod znakiem zapytania. Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia, dotyczące określenia szczegółowych kryteriów wyboru 
ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, stawia na kadrę realizującą świad-
czenia z zakresu stomatologii dziecięcej. Co prawda MZ zapew-
nia, że kryteria oceny będą obejmować przede wszystkim jakość, 
następnie kompleksowość, dostępność, ciągłość oraz cenę, jednak 
zapowiadane zmiany, niestabilna sytuacja i mgliste perspektywy 
niepokoją środowisko.
 Uczestnicy spotkania w Krynicy dyskutowali także o proble-
mach kształcenia lekarzy – przeddyplomowego i podyplomowe-
go. Omawiano limity przyjęć na studia, program kształcenia, staż 
podyplomowy, specjalizacje oraz kształcenie ustawiczne.
 Tymczasem najnowszy raport OECD dotyczący lekarzy 
alarmuje, że Polska ma najmniej lekarzy w UE w przeliczeniu na 

mieszkańców. Co więcej, jesteśmy jednym z dwóch państw Unii, 
w których w ciągu 10 lat lekarzy ubyło. Niestety, raport ten nic nie 
mówi na temat nadmiernej liczby lekarzy dentystów w Polsce.
 Na grudniowym posiedzeniu KS po raz kolejny poruszono 
problem wprowadzenia separatorów amalgamatu, co chyba sto-
matologów nie ominie. Od 2019 roku obowiązywać mają we 
wszystkich gabinetach stomatologicznych, bez względu na spe-
cjalność. Nowy sprzęt, który planujemy zakupić, powinien już 
w standardowym wyposażeniu zawierać separator amalgamatu.
 Natomiast sprawa zatrudniania lekarzy w praktykach, w grud-
niu 2016 r. tkwiła w martwym punkcie – potrzeba nowelizacji 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Kwestia zatrudnia-
nia lekarzy przez lekarzy w praktykach jest świetnym przykładem 
niemożności przebicia się stomatologicznych postulatów już przez 
sam samorząd lekarski. W Krynicy mówiono także o wątpli-
wościach dotyczących zawodów pomocniczych w stomatologii, 
w szczególności uprawnień techników dentystycznych.
 Po raz kolejny Komisja Stomatologiczna przypomniała także 
o zakazie reklamowania praktyk stomatologicznych. Podczas po-
siedzenia dyskutowano o rosnącej roli Internetu. Pamiętajmy, że 
reklama w Internecie to też reklama.
 Podczas spotkania w Krynicy poruszano również tematy 
naukowe. Mówiono m.in. o związku stanu jamy ustnej z rakiem 
trzustki. Rak trzustki to jeden z najbardziej agresywnych, najgo-
rzej rokujących i najsłabiej poznanych nowotworów. Do czarnej 
listy ryzyka tej choroby obok palenia papierosów, spożywania 
alkoholu, otyłości i mutacji genetycznych dołączyła, jako wynik 
kolejnych badań, słaba higiena jamy ustnej. A znane nam wszyst-
kim bakterie Porphyromonas gingivalis i Aggregatibacter actinomy-
cetemcomitans zwiększają ryzyko zachorowania o ponad 50%!
 Dyskutowano także o szalenie istotnym problemie bardzo 
niskiego poziomu wyszczepialności w Polsce. Regulacje prawne nie 
załatwią sprawy. Powinniśmy wszyscy walczyć o zmianę świadomo-
ści Polaków, z której to powinno wynikać przekonanie, że szczepie-
nia ochronne są przywilejem, zdobyczą naszych czasów, a nie tylko 
obowiązkiem lub – jeszcze gorzej – niezrozumiałym nakazem.
 Na zakończenie posiedzenia KS w Krynicy kol. Wojciech 
Kożuch przedstawił własne refleksje na temat endodoncji: co już 
osiągnęła, dokąd zmierza, czy są jakieś granice terapeutyczne? 

Lek. dent. Anna Urbańczyk

KS ORL
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 „Zacznijmy od pewnej konkluzji pomijanej w publicznej deba-
cie. Oto ponad 90 procent lekarzy medycyny pracuje w systemie 
ubezpieczeniowym, to znaczy ma w jakiś sposób zatrudnienie 
powiązane z NFZ. Tymczasem nie dotyczy to stomatologów, 
z których gdzieś tylko jedna trzecia ma związek z systemem ubez-
pieczeniowym, co nie waham się nazwać jawną dyskryminacją. 
Muszę jednocześnie powtórzyć pewną banalną konkluzję, że 
w ogóle w języku urzędowym, także tutaj szczególnie, w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia, odbiegliśmy od medycyny, która staje 
się coraz bardziej zdehumanizowana, nie rozmawiamy o lekarzu, 
o chorobie, o pacjencie, ale o świadczeniobiorcy, świadczeniodawcy, 
procedurze i tak dalej. Także tak zwane nadwykonania i ich rozli-
czenie, o których jest mowa, to rezultat raczej przetargu niż tzw. 
konkursu na świadczenia, w którym lekarze się licytują, kto zrobi coś 
taniej, abstrahując często od jakości. Brakuje także organizatorów, 
osób nadzorujących system opieki stomatologicznej.
 Państwo znają pojęcie nadwykonań, długów szpitali na tym tle 
i normę moralną, w wyniku której nikt nie ma prawa odmówić 
pacjentowi usługi. Pojęcie to dotyczy także firm stomatologicznych, 
ale przekłada się na humorystyczny wymiar. By rzecz zrozumieć, 
musimy bowiem zapoznać Państwa z wyceną procedur.

 Marcowe posiedzenie Rady Społecznej Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dokonało się 
w nadzwyczajnym składzie, ale też sytuacja przestała już być zwyczajna. 
 Deficyt kadr medycznych, zapowiadany od dekady przez samorząd lekarski, a bagatelizowany przez polity-
ków – stał się faktem. Kolejki do niektórych świadczeń, sięgające nie miesięcy a lat, kompromitują nas w Unii 
Europejskiej, bez udziału jakiejkolwiek opcji politycznej czy światopoglądowej.
 I błądzi, kto sądzi, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki zwanej „reformą” coś poprawi. To nie jest ob-
szar poddający się zmianom „od ręki”. Kto tego nie rozumie, prosi się o dymisję, nim pogłębi skalę zapaści.

Bezdroża stomatologii

 Na spotkanie w MOW NFZ poświęcone rzeczowej analizie 
sytuacji kadrowej w regionie, w poszczególnych specjalizacjach 
i dyscyplinach, obok jego Rady i Dyrekcji przybyli prócz wojewody 
Józefa Pilcha wysokiej rangi przedstawiciele Marszałka, Prezyden-
ta Krakowa i samorządów. Wprowadzenia do dyskusji dokonał 
dr Jerzy Friediger, bezspornie krajowej klasy ekspert, od lat pu-
blicznie poddający krytycznej analizie politykę kolejnych rządów 
w tym zakresie. O luce pokoleniowej, która nastąpi nieuchronnie, 
dzisiejszy wiceprezes ORL i dyrektor szpitala pisał już pod koniec 
lat 90. Jego analizie dramatyzmu dodało wystąpienie Tadeusza 
Wadasa, przewodniczącego samorządu pielęgniarek i położnych, 
który na tle drastycznego deficytu pielęgniarek podał przykłady 
wręcz bulwersujące, konieczności ich zastępowania przez… lekarzy.
 Dość nieoczekiwanie jednym z głównych tematów dyskusji 
stała się stomatologia, choć lekarzy dentystów nam nie braku-
je, wręcz przodujemy wśród krajów europejskich, wyposażenie 
gabinetów jest supernowoczesne, a jakość świadczeń zdecydo-
wanie wysoka. Mimo to skala próchnicy, przez WHO uznanej 
za chorobę społeczną, jest niebywale wysoka. Od najmłodszego 
pokolenia, po najstarsze, pod względem ilości chorób jamy ustnej 
zajmujemy jedno z pierwszych, niechlubnych miejsc w europej-
skich statystykach. 
 Trudno zatem nie postawić sobie pytania, dlaczego? – I tak się 
stało na omawianym spotkaniu – a obowiązek odpowiedzi spoczął 
na Andrzeju Stopie, od kilku ostatnich lat reprezentującym krakow-
ski samorząd lekarski w Radzie Społecznej MOW NFZ. 
 Lek. dent. Andrzej Stopa jest od początku reaktywacji samo-
rządu lekarskiego zaangażowany w organizację przedstawicielstwa 
stomatologów. To członek Okręgowej Rady Lekarskiej, delegat na 
wszystkie zjazdy okręgowe i krajowe, członek Naczelnej Komisji 
Stomatologicznej, inicjator powstania Związku Zawodowego Leka-
rzy Dentystów, prezes spółki pracowniczej Centrum Stomatologicz-
ne Myślenice. 
 Doktora Stopę poprosiliśmy więc o powtórzenie argumentacji 
przedstawionej na spotkaniu w NFZ. 

Polemiki

Doktora Andrzeja Stopy
uwagi nt. polityki finansowej NFZ
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 Dam przykłady najprostsze. Oto przygotowanie stanowiska 
kosztuje 35 zł, usunięcie zęba – 20 zł, badanie stanu uzębienia – 
10/11 zł, wyleczenie zęba – 40 zł. MOW NFZ płaci za nadwyko-
nania rzeczywiście najlepiej w kraju, bo 30 do 40 procent. Co to 
znaczy? Ano owe 30 proc. przy usunięciu zęba oznacza wykona-
nie usługi za 6 zł! Troszkę lepiej jest u dzieci, którym przysługuje 
60 proc., a więc 10 zł. Komentarz wydaje się zbędny. To jest promo-
cja tych, którzy nie przyjmują nadwykonań. 
 Ja muszę przy okazji postawić pewne pytania. Czy jest moralne 
przyjmowanie pacjenta w cenie poniżej jej wartości? I czy udzielana 
usługa będzie jakościowo dobra? 
 Ale w ślad za tym wypada chyba zapytać, dlaczego lekarze den-
tyści podpisują takie umowy? Skąd biorą pieniądze na utrzymanie 
swoich gabinetów? Z czego żyją?
 Rzecz oczywista, odpowie każdy lekarz, z prywatnej praktyki. 
Po co komu kontrakt NFZ rodzący takie konsekwencje? Jak dotąd 
jeszcze 30 procent stomatologów nie zadało sobie tego pytania, ale 
dwie trzecie ma je już za sobą. A stan zdrowia jamy ustnej dorosłych 
i dzieci jest jaki jest. Zresztą warto na rzecz popatrzeć jeszcze z punk-
tu widzenia wartości przeciętnego, miesięcznego kontraktu. Wynosi 
on w stomatologii 15 tys. zł, a w medycynie rodzinnej 41 tys. zł. 
Moi koledzy pracują dziennie ok. 10 godzin. Nie ma wyjścia, trzeba 
kontrakt nadrobić prywatną praktyką.
 Osobiście uważam stan stomatologii za jedną wielką porażkę, 
wynikającą z braku odpowiednich decyzji, wieloletnich zaniechań, 
a przede wszystkim skandalicznie niskich środków finansowych 
przeznaczanych na ten cel. 
 Należy sobie zadać pytanie, kto tak naprawdę organizuje, 
koordynuje i odpowiada za opiekę stomatologiczną. Ta zapomniana 
stomatologia to także znak, że dla 22 procent lekarzy dentystów 
nie udało się w resorcie zdrowia wywalczyć jednego bodaj etaciku. 
Przez blisko 30 lat, które przepracowałem w stomatologii, nie 
dorobiliśmy się organizacji i reprezentacji lekarzy stomatologów 
z prawdziwego zdarzenia. Kiedyś z myślą o takim przedstawiciel-
stwie, na wzór OZZL, zakładałem Związek Zawodowy Lekarzy 
Dentystów. Ale sił sprzeciwu było pełno, reprezentacje mnożyły 
się, wobec działaczy zdarzały się szantaże, gdy przybieraliśmy na 
sile, uczyniono wiele, aby nas rozbić. Nawet nasza „Gazeta Lekarza 
Dentysty”, która cudem powstała przy ORL w Krakowie dzięki 
determinacji i poświęceniu Roberta Stępnia, musiała uwierać, bo 
ukazuje się już tylko okolicznościowo, dwa razy w roku.
 Dzisiaj więc – śledząc losy różnych inicjatyw środowiska – na 
pytanie, czy w obecnym stanie organizacyjno-prawnym możemy 
coś zmienić – odpowiadam – niestety, NIE! 
 Potrzeba zasadniczych zmian, potrzeba powstania rzeczywistego 
samorządnego związku lekarzy dentystów.
 Ale temat kontynuować możemy, łamy „Gazety”, póki trwa, 
są otwarte.”

Lek. dent. Andrzej Stopa

 A obok pakiet propozycji opracowanych podczas posiedzenia 
KS ORL w Osieczanach w formie „Apeli”.

Szanowny Pan Leszek Dudziński
Wiceprezes NRL

Przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL
Lekarze Dentyści, Członkowie Prezydium NRL

List Otwarty

 Znajdujemy się w okresie przygotowywania kolejnej refor-
my systemu opieki zdrowotnej, w tym także opieki stomatolo-
gicznej.
 Niebawem podjęte zostaną decyzje, które zrodzą skutki 
dla większości lekarzy dentystów na wiele następnych lat. 
Nie może zatem powtórzyć się sytuacja z czasów poprzedniej 
reformy, kiedy to tak niekorzystne decyzje dla stomatologii 
i lekarzy dentystów podjęte zostały bez udziału i akceptacji 
lekarzy dentystów.
 Aby nie doszło do podobnej sytuacji – a wszystko na to 
wskazuje, że tak może być – członkowie Komisji Stomatolo-
gicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, zebrani na 
otwartym posiedzeniu w dniu 17 marca 2017 roku apelują 
o natychmiastowe podjęcie wielostronnych działań mają-
cych na celu przeciwstawienie się niekorzystnym praktykom, 
zmierzającym do systematycznego pomijania naszej grupy 
zawodowej przy ustalaniu priorytetów opieki medycznej, za-
sad prawnych jej realizacji, kształcenia podyplomowego oraz 
przyczyn wszechogarniającej pauperyzacji naszego zawodu.
 Proponujemy powołanie specjalnego, profesjonalnego 
zespołu do spraw reformy, skupiającego się tylko i wyłącznie 
na reprezentowaniu interesów lekarzy dentystów.

* * *
A oto tematy apeli

przyjętych przez Komisję Stomatologiczną ORL
w Krakowie, podjętych podczas posiedzenia

w Osieczanach, 17 marca br.:

 • W sprawie powołania Naczelnego Lekarza Dentysty.
 • W sprawie podjęcia prac nad niezbędnymi zmianami. 
w przepisach dotyczących przeprowadzania wyborów do władz 
samorządu, z uwzględnieniem autonomii stomatologów.
 • W sprawie wyłączenia usług stomatologicznych z obowiązku 
prowadzenia list oczekujących.
 • Sprzeciw w sprawie planu finansowego Narodowego Fundu-
szu Zdrowia na rok 2017 w części dotyczącej wydatków na świad-
czenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia stomatologicznego. 
 • W sprawie zgłoszenia w Radzie Narodowego Funduszu 
Zdrowia postulatu zmiany finansowania świadczeń z zakresu 
stomatologii.
 • W sprawie poszanowania odrębności zawodu lekarza denty-
sty we wspólnym samorządzie zawodowym.
 • W sprawie uproszczenia przepisów wykonawczych dotyczą-
cych zasad wpisu na listę jednostek akredytowanych do prowadze-
nia szkolenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów.
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 • W sprawie podniesienia płac lekarzy i lekarzy dentystów 
odbywających szkolenie specjalizacyjne w trybie rezydenckim.
 • W sprawie obowiązku wyposażenia gabinetów stomatolo-
gicznych w separatory amalgamatu.

* * *
 Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie stoi na 
stanowisku, iż wszystkie powyższe kwestie, poruszone 
w „Apelach”, powinny być przedmiotem zainteresowania 
i działania Komisji Stomatologicznej NRL a negocjowane 
i realizowane przez specjalnie powołany w tym celu zespół. 
 Wyłoniony zespół powinien uczestniczyć w procesie negocjacji 
i ustalania warunków opieki stomatologicznej oraz jednolitych dla 
wszystkich lekarzy w Polsce warunków kontraktów. Prace zespołu 
winny koncentrować się na następujących głównych założeniach:
 1. Lekarze dentyści podpisują umowy, których warunki reali-
zacji odpowiadają warunkom wynegocjowanym przez zespół;
 2. Zawarcie umowy powinno być możliwe dla wszystkich le-
karzy zainteresowanych ich podpisaniem i spełniających ustalone 
warunki;
 3. Konieczna jest zmiana obowiązującego koszyka świadczeń 
stomatologicznych z dążeniem do maksymalnego jego uproszcze-
nia oraz urealnienie wartości tych świadczeń poprzez podniesienie 
ich wyceny o minimum 100%;

  Komisja Stomatologiczna Naczelnej Izby Lekarskiej kierowana przez dr. Leszka 
Dudzińskiego oraz Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji NRL ogłosiły w grudniu 
ub. roku wyniki badań pod hasłem „Lekarze Stomatolodzy 2016”. 
  Przeprowadzono je w drugiej połowie 2016 roku, a ich celem było opisanie najważniejszych 
cech praktyki stomatologicznej w Polsce, ocena sytuacji lekarzy dentystów, poznanie ich opinii 
w sprawach związanych z kształceniem, wykonywaniem zawodu oraz innych problemów, 
z którymi dentyści borykają się w codziennej pracy. Zgodnie z zapowiedzią, wyniki tej analizy mają 
być wykorzystywane w działaniach podejmowanych przez samorząd lekarski dla poprawy warun-
ków wykonywania tego zawodu. 
  Poniżej przedstawiamy naszym Czytelnikom wybrane wyniki badania. Całe opracowanie można 
znaleźć na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej.

* * *
  Na początek dane demograficzne. W końcu września 2016 roku prawo wykonywania zawodu 
lekarza dentysty w Polsce posiadało 36 454 osób, z czego aż 75% stanowiły kobiety. 31% osób nie 
przekroczyło 50. roku życia, 28% dentystów było w wieku 51-65 lat, 11% – w wieku 66 lat i więcej. 
Średni wiek polskiego dentysty jesienią ub. roku to ponad 46 lat. 
  Najwięcej lekarzy dentystów mieszkało w województwie mazowieckim (6088) oraz śląskim 
(4053), najmniej w opolskim (jedynie 682 osoby). Według danych CRL z września ub. roku i danych 
GUS na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 100 tys. ludności najwyższy wskaźnik liczby lekarzy den-
tystów był w województwie podlaskim (122,4) i mazowieckim (113,8), najniższy w woj. kujawsko-
pomorskim (62,2) i warmińsko-mazurskim (63,3). Średnio w Polsce mamy na 100 tys. mieszkańców 
blisko 95 lekarzy dentystów.

 4. Zniesienie limitów świadczeń dla dzieci i kobiet w ciąży 
oraz wprowadzenie zasady pełnego finansowania ponad limito-
wych świadczeń bólowych (nagłych);
 6. Wprowadzenie możliwości współpłacenia przez pacjenta 
(dopłat) do procedur podstawowych z wprowadzeniem infor-
macji – monitorowania dla pacjentów przez podanie wartości 
wykonanego świadczenia w ustalonej formie;
 7. Maksymalne ograniczenie i uproszczenie sprawozdawczości 
oraz dokumentacji medycznej (odbiurokratyzowanie systemu);
 8. Uelastycznienie zasad przyjmowania poprzez dostosowanie 
dni i godzin pracy do aktualnej wartości kontraktu oraz zapotrze-
bowania na usługi, zgłaszanego przez pacjentów;
 9. W świadczeniach specjalistycznych umowy winny być za-
wierane bez limitów, a świadczenia specjalistyczne powinny być 
udzielane z wymogiem skierowań z możliwością przyjmowania 
bezpośrednio pacjenta w ściśle określonych przypadkach;
 10. Na szczeblu lokalnym (województwo lub powiat) powin-
na być wprowadzona możliwość zawierania dodatkowych umów 
na wydzielone świadczenia stomatologiczne, np. w zakresie profi-
laktyki i programów zdrowotnych.

W imieniu uczestników posiedzenia 
Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie

inicjator listu otwartego
członek prezydium KS ORL, członek ORL w Krakowie

Andrzej Stopa 

Polemiki

Raport z badania 
przeprowadzonego przez Naczelną Izbę Lekarską

Liczba lekarzy dentystów na 100 tys. ludności

Liczba lekarzy dentystów – specjalistów 
wg województwa zamieszkania

Lekarze Stomatolodzy 2016
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  Biorąc za punkt odniesienia normę WHO – 2,5 tys. mieszk. 
na 1 dentystę, mamy zatem wyraźną nadwyżkę.

3 tys. złotych rocznie, 3,5 godziny tygodniowo
  Zdecydowana większość dentystów mieszka i pracuje w dużych 
miastach, taki był też profil uczestników ankiety. Ponad połowa respon-
dentów ukończyła studia na kierunku lekarsko-dentystycznym w latach 
1990-2009. W samym badaniu najliczniejszą grupę stanowili absolwenci 
śląskiej uczelni medycznej (13%), następnie szczecińskiej i wrocławskiej 
(po 11%). 
  Odsetek osób mieszkających w województwie, w którym ukończyli 
studia, wahał się od 34% (zachodniopomorskie) do 85% (mazowieckie). 
Wśród respondentów co siedemnasta osoba miała tytuł lub stopień na-
ukowy, natomiast specjalizację (najczęściej ze stomatologii zachowawczej 
z endodoncją) posiadało 42% dentystów biorących udział w ankiecie. 
  Według Centralnego Rejestru Lekarzy oraz GUS, w przeliczeniu na 
100 tys. ludności najwięcej lekarzy dentystów ze specjalizacją było w wo-
jewództwie podlaskim (56,1) i mazowieckim (50,6). Najniższe wskaźniki 
miały województwa: lubuskie (30,2), śląskie (32,3), warmińsko-mazurskie 
(32,5) oraz podkarpackie (32,7). 
  Na pytanie, w jaki sposób najczęściej ostatnio poszerzali wiedzę, naj-
więcej respondentów odpowiedziało, iż „dzięki literaturze fachowej oraz 
wymianie doświadczeń z innymi lekarzami” (po 85%). Niewiele mniejszy 
odsetek dentystów zdobywa wiedzę z Internetu. Jednak nie należy sądzić, 
że to wszystko w tym zakresie – z kursów, szkoleń, specjalistycznych kon-
ferencji czy e-learningu korzystało aż 88% respondentów. 
  Co ważne, sformalizowane formy dokształcania były na ogół wskazy-
wane jako metody preferowane, mimo że wiążą się często z ponoszeniem 
poważnych kosztów. Na doskonalenie zawodowe respondenci wydawali 
w ostatnich latach przeciętnie 3 tys. złotych rocznie, a ok. 20% lekarzy 
nawet ponad 5 tys. zł. Ponad 80% badanych wyraziło zainteresowanie 
szkoleniami z wąskich dziedzin – umiejętności, zwłaszcza z zakresu 
okluzji/zaburzeń układu stomatognatycznego, endodoncji, stomatologii 
estetycznej i rentgenodiagnostyki. 
  Na samokształcenie respondenci poświęcali przeciętnie nieco ponad 
3,5 godziny tygodniowo, czyli średnio 9% czasu przeznaczanego na wy-
konywanie zawodu. 
  Jak się to wszystko ma do obowiązku doskonalenia zawodowego 
metodą pozyskiwania punktów edukacyjnych? – trudno przesądzić. 

50 pacjentów tygodniowo, na dwie ręce
  Średni staż pracy dentystów biorących udział w badaniu wynosił 
nieco ponad 21 lat. Połowa pracowała w zawodzie co najmniej 20 lat, 
a niemal co czwarty co najmniej 30 lat. Maksimum to aż 55 lat pracy 
zawodowej. 
  Niemal wszyscy (98%) badani udzielali świadczeń zdrowotnych. 
Co szósty (16%) kierował podmiotem leczniczym. Dla niemal połowy 
badanych głównym miejscem pracy była ich własna praktyka lekarska, dla 
co czwartego lekarza był nim podmiot leczniczy. Generalnie ankietowani 
zajmowali się stomatologią zachowawczą i protetyką, następnie stomato-
logią dziecięcą i chirurgią stomatologiczną. Usługi z zakresu endodoncji, 
ortodoncji i implantologii były wykonywane tylko w 15-20% miejsc pracy 
lekarzy. 
  Indywidualne praktyki były na ogół wyposażone w jeden unit (70%), 
pozostałe typy placówek częściej miały większą liczbę stanowisk (prze-
ciętnie 2,7). W większości gabinetów (82%) był zatrudniony personel 

pomocniczy, zwłaszcza w dużych miastach. Z pacjentem w pozycji leżącej 
pracował co trzeci respondent, a „na cztery ręce” co czwarty. Dość wysoki 
był jednocześnie odsetek lekarzy, którzy nie pracują z pacjentem w pozycji 
leżącej (39,6%) lub „na cztery ręce” (50,5%). 
  Najczęściej wykorzystywanym dodatkowym sprzętem specjalistycznym 
były endometry (80% respondentów), aparaty do zdjęć wewnątrzustnych 
(65%) oraz motory do rotacyjnych narzędzi endodoncyjnych/endomotory 
(48%). 8% lekarzy nie korzystało z żadnego specjalistycznego sprzętu. 
  Przeciętny czas poświęcany w tygodniu na wykonywanie zawodu 
to nieco ponad 40 godzin. Co czwarty ankietowany dentysta pracował 
tygodniowo więcej niż 48 godzin. 
  Najczęstszą formą prawną wykonywania zawodu była indywidualna 
praktyka lekarska – prowadziło ją 57% respondentów. Co drugi respon-
dent pracował w jednej placówce, zaś co trzeci w dwóch. Co najmniej 
trzy miejsca pracy miało 20 proc. ankietowanych.
  Statystyczny lekarz dentysta przyjmował w tygodniu 52 pacjentów, 
w większości osoby dorosłe. Tylko 8% pacjentów stanowiły dzieci poni-
żej 7. roku życia, a 11% – dzieci w wieku 7 – 12 lat. Jednocześnie dla 
co piątego respondenta dzieci i młodzież do lat 18 stanowiły co najmniej 
połowę pacjentów.

  Te dane wystarczająco tłumaczą, dlaczego zwolennicy powrotu 
gabinetów stomatologicznych do szkół mają rację. 

 Niechętni wobec NFZ, 
z postulatami do samorządu
  Wiele się mówi o zmianach postawy pacjentów w stosunku do 
lekarzy. Jako pozytywne oceniło je 33 proc. ankietowanych lekarzy, jako 
negatywne – 27%. Po której stronie zatem leży racja, trudno przesądzić.
  Ponad połowa respondentów miała podpisany, w ciągu roku po-
przedzającego badanie, kontrakt z NFZ. I z tej grupy 64% deklarowało 

Raport NIL
Udział poszczególnych rodzajów działań w ogólnym czasie pracy

Udział pacjentów z różnych grup wiekowych w ogólnej liczbie pacjentów
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chęć przedłużenia współpracy w Funduszem. 24% realizowało usługi 
w ramach kontraktu w przeszłości, ale tu już tylko mniej niż co dziesiąty 
chciałby do tego wrócić. 
  Ci, którzy nie realizowali nigdy umów z NFZ, praktycznie w ogóle nie 
są tym zainteresowani. I trudno się dziwić, skoro zmiany warunków takiej 
współpracy w ostatnich latach 44% respondentów ocenia negatywnie, 
a pozytywnie – zaledwie 4%. Jednocześnie 88% dentystów zdecydowanie 
twierdzi, że w ciągu ostatnich pięciu lat wymagania wobec lekarzy jako 
przedsiębiorców wzrosły, nastąpiły niekorzystne zmiany przepisów pra-
wa, wzrosła konkurencja ze strony podmiotów „sieciowych”. 
  Jednak oceniając swoją sytuację zawodową, ponad połowa respon-
dentów wyraża zadowolenie z osiąganych dochodów (52%) oraz odpo-
wiedniej liczby pacjentów (51%). Wzrost dochodów zadeklarowało 35% 
respondentów, na spadek zarobków uskarżało się 27% ankietowanych. 
Jedynie 6% dentystów oceniło swoją sytuację zawodową jako złą. 

 W dniach 17-18 marca 2017 r. odbyło się w Osieczanach 
otwarte, wyjazdowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL 
w Krakowie. Frekwencja delegatów – lekarzy dentystów była bar-
dzo wysoka. Na salę posiedzeń przybyło ponad 70 osób. W natu-
ralny sposób przewodniczącym zebrania został dr Robert Stępień, 
a sprawozdawcami z działań w ostatnich trzech miesiącach byli 
również dr Dariusz Kościelniak, dr Anna Kot i dr Andrzej Stopa. 
W czasie minionym od poprzedniego posiedzenia KS jej członko-
wie reprezentujący krakowską Izbę Lekarską brali udział w wielu 
ważnych spotkaniach, ale nie odnieśli spektakularnych sukcesów. 
Zmiany, jakie dokonały się w strukturach KS Naczelnej Izby Le-
karskiej, nie posuwają naszych odwiecznych postulatów do przo-
du. Nastąpiło usztywnienie stanowisk w sprawie autonomii leka-
rzy dentystów, a np. żądania zmian w niedorzecznym prawie opór 
lobbystów – fizyków medycznych i odpowiedzialnych za kontrole 
radiacyjne urzędników Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 
 Niepokojące jest zatwierdzenie przez Parlament Europejski 
konieczności montowania w unitach stomatologicznych separa-
torów amalgamatu, co ma obowiązywać od 2019 r. Otwartymi 
jednak pozostają pytania, czy wówczas amalgamat nadal będzie 
w ogóle wytwarzany i czy ubezpieczyciel będzie płacił za jego 
stosowanie w zębach pacjentów? Jak zwykle olbrzymie koszty 
związane ze spełnieniem takich wymagań przerzucone zostaną 
na nas (obecnie szacuje się je na 8-10 tys. zł od unitu), a zyski 
dla środowiska w tym zakresie będą żadne. Trudno się więc nie 
zastanawiać, gdzie byli nasi przedstawiciele w europejskich i świa-
towych organizacjach, gdzie byli nasi europosłowie, kiedy uchwa-

lano takie przepisy? Toteż Komisja Stomatologiczna przygotowała 
i przegłosowała apel o rezygnację z wdrażania separatorów, który 
zostanie przedstawiony na najbliższym Zjeździe Lekarzy OIL 
 w Krakowie, 1 kwietnia 2017 r.
 Kolejnym omawianym problemem było opodatkowanie pod-
noszenia kwalifikacji w trakcie bezpłatnych szkoleń. Przygotowa-
ny apel w tej sprawie także został przegłosowany. To całkowicie 
niezrozumiałe, że ustawiczne kształcenie, do którego jesteśmy 
zobowiązani, jest traktowane jako nasz dochód wymagający opo-
datkowania.
 Trudności z przedstawieniem tego, co nas czeka w najbliż-
szej przyszłości w zakresie stomatologii, nie dziwią, bowiem dla 
każdego chyba zapowiadana reforma służby zdrowia jest ogólnie 
niepojęta. Zresztą, dla stomatologii na razie nie ma propozycji, 
wręcz się ją pomija, pozostawiając tylko zwiększone wymagania.  
 Przypomnienie przez dr Annę Kot programu pod piękną 
nazwą Narodowy Program Ochrony Narządu Żucia z 1997 r., 
opracowanego przez konsultantów krajowych z zakresu stomato-
logii dla ówczesnego Ministerstwa Zdrowia, jest dobrym dowo-
dem na to, że ciągle jesteśmy w tym samym miejscu. W zakresie 
epidemiologii chorób jamy ustnej i ich systemowej profilaktyki 

  W tym kontekście pojawiają się konkretne postulaty do samorządu 
lekarskiego. A są to: 
  – Działania mające na celu wystandaryzowanie formularza zgody 
pacjenta na leczenie; przepisów i wymagań Sanepidu wobec lekarzy 
dentystów otwierających praktykę.
  – Zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych (w połączeniu z deklaro-
waną możliwością płacenia za takie szkolenia). 
  – Badani oczekują też zniesienia zakazu zatrudnienia lekarzy 
w ramach praktyk oraz wsparcia w zakresie prowadzenia działalności 
gospodarczej.
   – Wielu respondentów oczekuje od samorządu także pomocy w za-
kresie optymalizacji kosztów i działań zmierzających do obniżenia wieku 
emerytalnego. 

Opracowanie: JGH, komentarze SC
Wykresy i tabele – z raportu Komisji Stomatologicznej NRL 

„Lekarze stomatolodzy 2016”

Wiosenne posiedzenie Komisji Stomatologicznej 
VII kadencji w Osieczanach

W obliczu bieżących problemów 
i przyszłych wyborów

Raport NIL
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nic się nie zmienia. Program od 20 lat czeka na realizację. Nie ma 
też nadzoru merytorycznego nad polityką zdrowotną w zakresie 
stomatologii. Stąd wynika kolejny apel – o powołanie Naczelnego 
Dentysty Kraju. Ten problem wiąże się też z próbą ustawowego 
zatwierdzenia autonomii lekarzy dentystów w ramach wspólnego 
samorządu lekarsko-dentystycznego. Wydaje się, że, niestety, w tej 
sprawie jesteśmy dziś dalej niż kiedyś.
 Coś natomiast drgnęło w sprawie postulatu umożliwienia 
zatrudniania lekarza, lekarza dentysty w Indywidualnej i Specja-
listycznej Praktyce Lekarskiej. Kolejne miesiące pokażą, czy tak 
potrzebna zmiana w przepisach zostanie uchwalona. 
 Burzliwa dyskusja rozgorzała w Osieczanach na temat kształ-
cenia podyplomowego, a pretekstem było przyznanie przez MZ 
dwóch (!!!) miejsc specjalizacyjnych w skali całego kraju dedyko-
wanych lekarzom dentystom. Byłoby to humorystyczne, gdyby 
nie fakt dramatycznego braku specjalistów w większości woje-
wództw, o powiatach i gminach już nie wspominając.
 Kolejnym punktem posiedzenia było omówienie kalendarza 
wyborczego. Kończy się VII kadencja Okręgowej Rady Lekar-
skiej, teraz czas na podsumowanie wysiłków i wybór kolejnych 
chętnych do pracy społecznikowskiej w samorządzie, którzy będą 
reprezentantami interesów naszej korporacji. Czas na zgłaszanie 
kandydatów jest do 15 maja, wybory zaplanowano na wrzesień/
październik 2017 r. Stąd apel przewodniczącego Komisji Stoma-
tologicznej doktora Roberta Stępnia o poważne i odpowiedzialne 
podejście do wyborów. Koniecznym jest, by zostali wybrani 
wszyscy delegaci z rejonów powierzonych lekarzom stomatolo-
gom. Aby tak się stało, trzeba tylko we właściwym czasie wrzucić 
do skrzynki pocztowej kartę do głosowania, przesłaną lekarzom 
wcześniej na adres domowy wraz z kopertą zwrotną. Zaniechanie 
w tym zakresie może doprowadzić do osłabienia naszej reprezen-
tacji w samorządzie. I choć wielu naszym koleżankom i kolegom 
wydaje się, że samorząd niewiele dla nich robi i tylko składki 
trzeba płacić, to brak silnej reprezentacji na pewno naszemu śro-
dowisku nie pomoże. Zwłaszcza że wyzwań nie brakuje.
 Do omówienia podczas obrad Komisji Stomatologicznej 
było także wiele problemów związanych ze współpracą z NFZ. 
Dotyczą one finansowania, kontroli i kontynuacji działania 
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Próby streszczenia tego 
zakresu zagadnień podjął się na zakończenie posiedzenia dr 
Andrzej Stopa, który regularnie uczestniczy w naradach Rady 
Społecznej MOW NFZ w Krakowie. Mówi o tym zresztą w wy-
wiadzie w tym numerze. Poruszane kwestie, w tym konieczność 
wystosowania listu otwartego z postulatami do głównych naszych 
reprezentantów na szczeblu krajowym, długo były dyskutowane, 
jeszcze w kuluarach. 
 Na zakończenie posiedzenia przypomniano o konferen-
cji naukowej organizowanej przez Komisję Stomatologiczną 
26–28 maja w Piwnicznej – Kosarzyskach i terminie kolejnego 
otwartego posiedzenia komisji, zaplanowanego na grudzień.

Katarzyna Siembab

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie, 

Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców 
Ochrony Zdrowia,

Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów 
Kas Chorych

zapraszają na 

Konferencję Naukowo-Szkoleniową Lekarzy 
Stomatologów, 

Kosarzyska – Piwniczna Zdrój 2017
która odbędzie się 26-28 maja 2017 r. 

w Ski Hotel w Piwnicznej Zdroju

Opiekunowie naukowi Konferencji:
dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof UJ
lek. stom. Wojciech Kożuch – praktyka prywatna

Podczas konferencji odbędą się wykłady:
1. Taki ładny wycisk... to dlaczego praca nie pasuje? Dylematy 
współpracy technik – lekarz dentysta – tech. dypl. Leszek Völker

2. Psychologiczne aspekty komunikacji w gabinecie stomatologicznym 
– jak lekarz dentysta może efektywnie kształtować współpracę 
z pacjentem – dr n. med. Katarzyna Olszewska

3. Chory z nieuleczalnym nowotworem jamy ustnej – co można zrobić, 
kiedy już „nic nie da się zrobić”? – dr n. med. Paweł Grabowski

4. Praktyczne zastosowanie Digital Smile Design w codziennej pracy 
lekarza stomatologa.
Komunikacja zespołowa, planowanie leczenia czy tylko marketing? 
– lek. stom. Tomasz Rozwadowski

5. Planowanie leczenia interdyscyplinarnego według filozofii Spear 
Education – lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz

6. Fibryna bogatopłytkowa (PRF) w stomatologii i medycynie – moda 
czy cudowny preparat? – lek. stom. Wojciech Kożuch

Kartę uczestnictwa oraz szczegóły 
dotyczące Konferencji można znaleźć na stronie 

www.oilkrakstom.pl

Uwaga, zapisy na Konferencję trwają 
do 27 kwietnia!

KS ORL
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 Na zaproszenie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie, 
22 marca 2017 r. przedstawiciele 14 małopolskich orga-
nizacji powołali do życia Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego.
 – Samorządy takie, powoływane na podstawie art. 17 
Konstytucji RP, mają w swej działalności wiele wspólnego, 
dlatego pracując razem, będziemy mieli znacznie większą 
siłę oddziaływania – powiedział, otwierając spotkanie, 
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie prof. 
Andrzej Matyja. – Samorządy nie są dla władz wygodne, 
a w przypadku polskiej Izby Lekarskiej w ówczesnej Gali-
cji władza, która ją stworzyła, usiłowała ją, niemal natych-
miast, zlikwidować. 
 To spostrzeżenie potwierdzali na spotkaniu także 
przedstawiciele innych samorządów. I tak np. doradcy 

podatkowi odbyli swój I zjazd w 1997 roku, ale władze 
dopuściły do powstania ich organizacji dopiero po 5 la-
tach, w całkowicie zmienionej sytuacji politycznej.
 Podstawowym zadaniem samorządów zawodowych 
jest sprawowanie pieczy nad „wykonywaniem tych 
zawodów w granicach interesu publicznego”, przede 
wszystkim poprzez korzystanie w pełni z prawa do opi-
niowania aktów prawnych dotyczących tych zawodów 
czy utrzymanie przesądzającego wpływu na nadawanie 
uprawnień zawodowych. Bardzo istotną kwestią jest, 
by samorządy mogły samodzielnie realizować kon-
trolę wykonywania zawodów zaufania publicznego 
oraz sprawować sądownictwo dyscyplinarne, bo są to 
właśnie elementy, które gwarantują utrzymanie owego 
zaufania!

 W trakcie spotkania przyjęte zostały dwa „Stanowiska” 
poświęcone tym kwestiom. Podkreślano w nich m.in., 
że „zawody zaufania publicznego stanowią jeden z funda-
mentów państwa demokratycznego”, a ich bezpieczeństwo 
„wymaga stabilnego i racjonalnego prawa”.
 Niestety wiele wskazuje na to, że władze państwowe, 
wprowadzając w szerokim zakresie zmiany w prawo-
dawstwie, nie respektują w pełni tych zasad, co zmusza 
samorządy do podjęcia skoordynowanych działań 
dla obrony statusu tych ważnych grup zawodowych 
– związanych ze stosowaniem prawa, ochroną zdrowia czy 
budownictwem.

(rtk)

Powstaje 
Forum Samorządów 
Zawodów Zaufania Publicznego

Samorząd
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Miejsce Targów:

Godziny otwarcia Targów:
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 Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent 2017, 
które odbyły się w dniach 9-11 marca, ze względu na obchodzony 
jubileusz 25-lecia, były wyjątkowe zarówno dla organizatorów, 
jak i Okręgowej Izby Lekarskiej. OIL otrzymała podziękowanie 
za „długoletnią i owocną współpracę oraz wsparcie merytoryczne 
przy organizacji programu naukowego”. Dyplom oraz statuetkę 
Smoka Wawelskiego z rąk prezes Targów w Krakowie pani Graży-
ny Grabowskiej odebrał podczas uroczystej gali wiceprezes ORL 
dr Dariusz Kościelniak. 

 Frekwencja odwiedzających również była imponująca, Krak-
dent odwiedziło ponad 15 tys. lekarzy stomatologów, techników 
dentystycznych i higienistek. To, że były to targi międzynarodo-
we, dało się po prostu słyszeć. Zauważalny był udział naszych 
sąsiadów z Ukrainy, Czech czy Słowacji, z której każdego roku na 
te targi przyjeżdża ok. 700 stomatologów.(!)
 Grażyna Grabowska osobiście dziękowała prezesom izb denty-
stycznych, słowackiej – MUDr. Igorowi Moravčíkowi, i czeskiej – 
MUDr. Pavolowi Chrzowi za promocję targów w swoich krajach. 

z jubileuszem 25-lecia w tle
2017

W kameralnym spotkaniu w Expo Kraków prócz wspomnianych 
osób wzięli także udział konsul generalny Republiki Słowackiej 
w Krakowie Ivan Škorupa, prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemy-
słowo-Handlowej Piotr Cebulski, goście z Czech i Słowacji oraz 
oczywiście przedstawiciele Komisji Stomatologicznej OIL dr dr 
Agata Dutka-Szmigiel, Robert Stępień i Dariusz Kościelniak. 
  Czesi i Słowacy chętnie odwiedzają nasze – jak sami przyznają 
– krásné město nie tylko ze względu na bogatą ofertę handlową tar-
gów, interesują ich także wykłady i szkolenia, za udział w których 
zgodnie z obowiązującym w ich krajach prawem otrzymują punk-
ty edukacyjne. Prezes Grabowska zwróciła uwagę na to, że bariera 
językowa została całkowicie przełamana. I wcale nie chodzi o to, 
że języki słowiańskie są do siebie podobne, po prostu większość 
wykładów prowadzona jest po angielsku. 
 Jednym z ważniejszych wydarzeń edukacyjnych Krakdentu był 
kongres Dental Spaghetti w Muzeum Manggha, organizowany 
już po raz 16 przez dr. Macieja Żarowa. Natomiast na terenie Kra-
ków Expo prowadzone były wykłady, warsztaty, kursy praktyczne, 
których zakres tematyczny trudno zamknąć w jednym zdaniu. 

 Ranga targów Krakdent, największej branżowej imprezy 
stomatologicznej Europy Środkowo-Wschodniej, rośnie. Zain-
teresowanie nimi jest tak duże, że w tym roku organizatorzy, by 
pomieścić stoiska 406 wystawców z Europy, Azji i Stanów Zjed-
noczonych, zdecydowali się na udostępnienie im dodatkowej hali 
Dunajec. Mimo to nadal są one bardziej kameralne niż poznań-
skie targi CEDE, co wielu gości uważa za plus. 
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Konkurs na najładniejsze stoisko Targów Krakdent wygrały:
1. miejsce: Stern Weber Polska Krzysztof Błażejczyk
2. miejsce: Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o.
3. miejsce: DENTSPLY IH Sp. z o.o.
Nagrodę patrona prasowego „Magazynu Stomatologicznego” 
otrzymało stoisko Neo Vision Orthodontic s.c.
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 Przez ostatnie 20 lat wprowadziła ona na polski 
rynek szereg innowacyjnych, specjalistycznych techno-
logii i przeszkoliła z możliwości ich zastosowania ok. 
4,5 tys. lekarzy. 
 Prywatnie, pan Wojciech Feć jest synem doktora 
Zygmunta Fecia, laureata Nagrody im. Andrzeja Fortuny 
w 2015 roku. Nie jest stomatologiem, a raczej biznesme-
nem w branży jw. Fani rocka kojarzą go jako perkusistę 
z zespołu Evening Standard.

Firmę FM Dental prowadzi Pan od 1995 roku. Wtedy implan-
tologia była w Polsce „technologią przyszłości”. 
 – Rzeczywiście, początkowo zajmowaliśmy się całym spek-
trum produktów dla stomatologii. Ale od 1999 roku zaczęliśmy 
się specjalizować w implantologii i regeneracji kości. Przygodę ze 

sterowaną regeneracją kości i tkanek zaczęliśmy dokładnie 20 lat 
temu i w dużej mierze zbudowaliśmy ten rynek w Polsce, m.in. 
szkoląc lekarzy czy organizując kongresy i sympozja poświęcone 
tej tematyce. Dodam, że cały czas współpracujemy z liderem eu-
ropejskim w tej dziedzinie ze Szwajcarii. 
  Od 20 lat zajmujemy się również technologią znieczulenia 
miejscowego w stomatologii, m.in. wprowadziliśmy na rynek 
urządzenie sterowane komputerowo, które przy pomocy mi-
kroprocesora dozuje właściwą fizjologicznie dawkę znieczulenia 
miejscowego. Z użyciem technologii the Wand znieczulanie jest 
bardziej komfortowe i precyzyjne. Piszemy o tym więcej na naszej 
stronie lagodnie.pl. 

Implantologia 
rozwija się dynamicznie

Również na stoiskach wystawców była możliwość wypróbowania 
w praktyce, jak się pracuje z danym sprzętem, np. z mikroskopem 
stomatologicznym czy lupami zabiegowymi z bezprzewodowym 
systemem oświetlenia LED. 
 Z danych organizatorów wynika, że 60 procent lekarzy przy-
jeżdża na Krakdent na zakupy. Oferta jest szeroka – od podstawo-
wego wyposażenia gabinetów czy środków do higieny jamy ustnej 
po najwyższej klasy unity i aparaturę radiologiczną wartą ponad 
100 tys. zł. Choć wielu wystawców zapewne było zadowolonych 
z tegorocznych obrotów, to można też było usłyszeć głosy, że wy-
najem stoisk na targach krajowych jest dość kosztowny w porów-
naniu z późniejszym efektem sprzedażowym. Równie ważne, o ile 
nie ważniejsze od zysków jest dla wystawców nawiązanie kontak-
tów biznesowych, możliwość porozmawiania o nowych technolo-
giach czy zainteresowanie klientów produktem do tego stopnia, 
by uznali, że jest on w ich pracy narzędziem niezbędnym.
  Podczas tegorocznego Krakdentu organizatorzy w szczególny 
sposób uczcili pamięć zmarłego w ubiegłym roku prof. Zbigniewa 
Jańczuka, ikony polskiej stomatologii, któremu poświęcono pa-
miątkową gablotę. Tradycyjnie też nie zapomniano o podopiecz-
nych domów dziecka i rodzin zastępczych z Małopolski, którym 
w ramach charytatywnej akcji Dentopomoc 20 wystawców 

przekazało produkty do higieny jamy ustnej oraz gry i książeczki 
edukacyjne. 
  Na koniec warto wspomnieć o wyróżnionych Medalami 
Najwyższej Jakości Krakdent 2017. I tak, w kategorii „sprzęt, apa-
ratura oraz instrumentarium do techniki dentystycznej” zwyciężyła 
firma ROKO Arkadiusz Rokosa za dwufunkcyjny piec do ceramiki 
Helios Pro Press. W kategorii „materiały stomatologiczne i klinicz-
ne” przyznano trzy nagrody: dla firmy Chema-Elektromet Spół-
dzielnia Pracy (za Pulpogel – żel z siarczanem żelaza do amputacji 
przyżyciowej miazgi w zębach mlecznych i tamowania krwawienia), 
dla firmy Poldent (za pilniki rotacyjne Endostar E3 Rotary System) 
oraz dla firmy Voco GmbH (za wkład korzeniowy Rebilda Post 
GT). W kategorii „materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia 
profilaktyczne” zwyciężyła firma Shop Dent Wojciech Madej za 
profesjonalną szczoteczkę soniczną Seysso. Wart odnotowania jest 
fakt, że na liście nagrodzonych są trzy polskie produkty.
  Komisja konkursowa przyznała również nagrodę specjalną 
za całokształt edukacyjny firmie Targi w Krakowie, oczywiście za 
Międzynarodowe Targi Stomatologiczne Krakdent.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Domin
zdjęcia: archiwum Krakdent 2017 

przekonywał nas podczas tegorocznego Krakdentu 
Wojciech Feć, właściciel krakowskiej firmy 
FM Dental Produkty dla Stomatologii

Targi

Beata i Wojciech Feć, właściciele FM Dental
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Takie znieczulenie to zapewne dobre rozwiązanie w pracy 
z dziećmi. Także dlatego że urządzenie nie przypomina strzy-
kawki z igłą, która może budzić lęk. 
 – Zgadza się. Na marginesie dodam, że leczenie dzieci jest 
moim zdaniem niedoceniane, a przecież to trudny pacjent. Warto 
jednak o niego szczególnie zadbać, bo to on zazwyczaj przypro-
wadza do gabinetu rodzinę. Podczas Krakdentu mieliśmy wykład 
dr Iwony Żuławińskiej, stomatolog dziecięcej z Częstochowy, 
która interesująco opowiedziała, jak przełożyć leczenie dzieci na 
satysfakcję zawodową i biznesową.
 
Jak branża implantologiczna rozwija się w Polsce?
 – Przez ostatnie 10-15 lat ten rynek rozwija się naprawdę 
bardzo dynamicznie, szczególnie jeśli chodzi o regenerację kości. 
Dawniej wszczepiało się implant tam, gdzie była kość. Zdarzało 
się później, że był problem ze stabilizacją pierwotną czy wtórną, 
generalnie z przenoszeniem obciążeń. W tej chwili implanty 
wszczepia się tam, gdzie jest potrzeba, bo kość można odbudować. 
Kiedyś wykonywało się 5-10 proc. zabiegów z regeneracją kości, 
a w tej chwili jest to już ok. 40 proc.

Czy wiemy, ile jest gabinetóww Polsce, które zajmują się im-
plantami?
 Nie ma dokładnych danych. W rozwiniętych krajach euro-
pejskich producenci dość precyzyjnie podają ilość sprzedanych 
implantów. Stąd wiemy, że w Niemczech wszczepia się ich ok. 
1 200 tys. rocznie. W Polsce statystyki są nieprecyzyjne, myślę, że 
rocznie gdzieś 120 tys. implantów, czyli 10 razy mniej. 
 Z naszych firmowych statystyk wynika, że wśród ok. 30 tys. 
lekarzy dentystów praktykujących w Polsce za implantologów moż-
na oficjalnie uznać 1000–1300. Ale implanty to przede wszystkim 
spore przychody, więc próbuje się za nie brać wielu lekarzy, nie 
zawsze z powodzeniem. Inna sprawa, że tak naprawdę nie ma takiej 
specjalizacji, również za granicą. O jej powołanie zabiega Ogólno-
polskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej. 

W roku 2011, podczas uroczystej gali CEDE otrzymał Pan 
nagrodę Dental Tribune’s Award, wręczaną wybitnym osobisto-
ściom ze świata stomatologii. Doceniono nie tylko Pana zaanga-
żowanie we wdrażanie nowych technologii, ale też działalność 
szkoleniową...
 – Szkolenia, głównie z zakresu regeneracji kości i implanto-
logii, prowadzimy od samego początku działalności. W czerwcu 
ubiegłego roku, w ICE Kraków współorganizowaliśmy największy 
kongres, jaki się w ogóle odbył w historii polskiej implantologii: 
International Camlog Congress. Myślę, że uczestnicy z 33 kra-
jów świata długo tego nie zapomną. Mieliśmy 76 wykładowców 
z zagranicy i 14 polskich. Przyjechało 1560 uczestników z całego 
świata, natomiast z Polski zaledwie 120, choć opłata dla rodaków 
była prawie trzykrotnie obniżona. Nie chcę tego komentować. 

 W Polsce odbywa się dużo szkoleń; lekarze często nie potrafią 
wybrać, co jest szczególnie warte uwagi, nie śledzą trendów, nie 
czytają na bieżąco publikacji naukowych, nie znają nazwisk naj-
lepszych specjalistów na świecie. I przede wszystkim nie korzystają 
z PubMed, najbardziej na świecie wiarygodnej sieci publikacji na-
ukowych. Większość lekarzy nawet nie wie, że można tam spraw-
dzić wiarygodność wielu technologii, produktów, badań.
 
Jakie szkolenia planują Państwo przeprowadzić w tym roku?
 – Na czerwiec zaplanowaliśmy szkolenie połączone z warszta-
tami z technik przyspieszających regenerację tkanek. Poprowadzi 
je wynalazca tej technologii, czyli metody wykorzystania fibryn 
bogatopłytkowych, dr Joseph Choukroun. Towarzyszyć mu bę-
dzie dr Cleopatra Nacopoulos, znana biolog, zajmująca się medy-
cyną estetyczną i regeneracją tkanek.
 Będziemy też robili szkolenie, które nazwaliśmy „Przełomy 
w implantologii”. Weźmie w nim udział prof. Giulio Rasperini 
z Mediolanu, jeden z najbardziej znanych periodontologów, który 
będzie mówił o regeneracji tkanek miękkich, wokół zębów natu-
ralnych i implantów. Wreszcie w październiku, w ramach cyklu 
„Implantologia Praktyczna”, organizujemy spotkanie z dr. Andreą 
Podestą, ortodontą, współwynalazcą techniki kortykotomi este-
tycznej. Wszystko oczywiście odbędzie się w Krakowie. 

O ile wiem, organizuje Pan nie tylko szkolenia, ale też imprezy 
rozrywkowe dla stomatologów. Zagra Pan dzisiaj wieczorem 
podczas 60’s Party? 
 – Tak, razem z zespołem zagram w Fortach Kleparz podczas 
specjalnej imprezy, którą organizujemy od 12 lat. Będzie się 
z nami bawić ok. 350 osób z branży stomatologicznej. Takie 
imprezy to tradycja, która do nas przyszła z dużych targów 
w rodzaju IDS w Kolonii czy sympozjów naukowych.
 Na początku kariery naszym wokalistą był Janusz Radek, 
później graliśmy z innymi gwiazdami – z Jurkiem Styczyńskim 
z Dżemu, Sebastianem Riedlem, kiedyś jako gość specjalny towa-
rzyszyła nam gitarzystka Michaela Jacksona. Wśród dentystów też 
jest sporo osób, które chętnie z nami grają. Zapraszamy.

Rozmawiała: Katarzyna Domin
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Organizatorzy:
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów 
Kas Chorych
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców 
Ochrony Zdrowia
Opiekun naukowy konferencji: 
dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

Ramowy program konferencji:
27 października 2017 r. – piątek
15.00–15.30 – Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwa-
terowanie

I Sesja – Naukowa • 16.00–19.30
wykłady
Uroczysta kolacja. Oficjalne wręczenie corocznej Nagrody im. 
Andrzeja Janusza Fortuny. 
20.00–23.00 – Wieczór z piosenką 

Szczegółowy program i warunki uczestnictwa zostaną 
opublikowane na stronie www.oilkrakstom.pl

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

e-mail: k.trela@hipokrates.org

XLIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

Rytro Jesień 2017
27-29 października 2017 r. – hotel Perła Południa

28 października – sobota
II Sesja – Naukowa • 9.30–13.00 
wykłady  
14.00–15.00 – Obiad 

III Sesja – Samorządowa • 16.00–19.00
wykłady 
20.00 – 24.00 – Spotkanie w Chacie u Stacha – biesiada 

29 października – niedziela
10.00–11.00 – Zakończenie obrad – wyjazd uczestników

 Jak co roku zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na 
Naukowo-Szkoleniową Konferencję Lekarzy Stomatologów, Rytro 
– Jesień 2017. 
 Hasło konferencji: „Zdrowie jamy ustnej gwarancją poprawy 
jakości życia”.
 Dwa lata temu eksperci na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki 
Senioralnej podkreślali, że Polacy należą do najszybciej starzejących się 
społeczeństw Unii Europejskiej. 
 Obecnie w Polsce średnia wieku dla kobiet wynosi 81,6 lat, a dla męż-
czyzn 73,8. 
 Z upływem lat, u osób w wieku senioralnym pojawia się coraz więcej 
problemów stomatologicznych. 
 I dlatego też tegoroczna konferencja naukowo-szkoleniowa będzie 
poświęcona problemom stomatologicznym osób w starszym wieku. 
„Dotkniemy” wszystkich działów stomatologii. Rozpoczniemy od tema-

tyki stomatologii zachowawczej u seniorów, omówimy zagadnienia opieki 
protetycznej, która będzie koncentrować się nie tylko na wykonawstwie 
protez ruchomych, ale również uzupełnień stałych, w zależności od możli-
wości i warunków klinicznych. Nie zostaną pominięte ważne zagadnienia 
stomatopatii protetycznych. Skoncentrujemy się również na leczeniu pe-
riodontopatii oraz problemie niezwykle istotnym – suchości jamy ustnej, 
która może występować u pacjentów w każdym wieku. Będzie też część 
dotycząca psychologii seniora i jego oczekiwań. Dodatkowo zastanowimy 
się, czy zdobycze medycyny estetycznej można zastosować u osób w pode-
szłym wieku.
 W części samorządowej omówimy sprawy bieżące, które nurtują środo-
wisko.
 Ważnym wydarzeniem stanie się, jak co roku, wręczenie odznaczenia 
imienia Andrzeja Fortuny. Otrzyma je osoba, która w sposób szczególny 
przysłużyła się środowisku stomatologicznemu.

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

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy
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 Wiele się ostatnio dzieje. Osobom, które podjęły się pracy 
samorządowej, rozwój ostatnich wydarzeń powinien dać dużo 
do myślenia. Przede wszystkim – refleksję nad modelem, według 
którego chcemy prowadzić reprezentację interesów lekarzy denty-
stów. 
 Na przykład – kontrakty. Czytelnicy „GGL-LD” z obszaru 
Małopolski pewnie przyglądają się z myślą o przyszłości (umowy 
jeszcze trwają) temu, co się dzieje. Ale moment, w którym kształt 
wypracowanych właśnie regulacji dotyczyć będzie ich firmy – na-
dejdzie. Jak wiadomo, od początku 2016 r. kryteria oceny ofert 
ustala już nie Prezes NFZ, a Minister Zdrowia w formie rozpo-
rządzenia. Minister wydał takie rozporządzenie 5 sierpnia 2016 r. 
Od razu wzbudziły uzasadnioną krytykę z powodu masy nieja-
snych sformułowań, nielogicznych i w sumie sprzecznych z intere-
sami pacjentów rozwiązań oraz paru wewnętrznych sprzeczności. 
 Nie podoba nam się uzależnianie punktacji od liczby wykona-
nych w ciągu ostatniego roku czy dwóch lat zdjęć rtg. Co to ma 
do rzeczy? Zdjęcia robi się, gdy są potrzebne, a nie aby zaskarbić 
sobie przychylność Władców Systemu. Innym niekwestionowa-
nym hitem są w części wspólnej dla wszystkich zakresów STM 
punkty ujemne za „przypadki braku realizacji świadczeń przez 
osoby wskazane w harmonogramie”. Co to oznacza? Co to jest 
„przypadek”? Dzień? A może 3-letni okres umowy? Tego nie wie 
nikt i niestety w toku rozmów z MZ nie udało się tego wyjaśnić. 
Również niepokojące jest punktowanie ofert w np. zakresie chi-
rurgii bonusem za posiadanie równocześnie innego kontraktu. 
To sprzyja kumulowaniu kontraktów w większych podmiotach. 
 Minister Radziwiłł obiecał w grudniu 2016 r. przed Naczelną 
Radą Lekarską, że otwarty będzie na sugestie zmian w tym roz-
porządzeniu i prosił o uwagi. Uwagi dostał, zainicjował proces 
legislacyjny zmiany tego rozporządzenia, ale uwag nie uwzględnił 
w ogóle. Odbywały się rozmowy NRL – MZ, które skończyły 
się na niepopartych czynami deklaracjach. 2 marca br. Minister 
podpisał nowelizację i w zasadzie wszystkie nasze uwagi pozostały 
w próżni. Opisywanie reguł rządzących teraz porównaniem ofert 
zajęłoby kilka dobrych stron. Zainteresowanych odsyłam do za-
kładki „konkurs2017” na www.wildent.org.pl
 To, co grozi oferentom przy bardzo rozbudowanych a jed-
nocześnie totalnie nieprecyzyjnie sformułowanych kryteriach 
oceny, to ryzyko zadeklarowania w ankiecie konkursowej speł-

niania punktowanego warunku i przekonanie się, że komisja 
konkursowa miała w tej sprawie odmienne zdanie i odrzuciła 
ofertę z powodu nieprawdziwych informacji. Wszystkich, którzy 
zamierzają składać kiedykolwiek ofertę, proszę o zanotowanie 
sobie sygnatury IV SA/Po 1084/14, pod którą kryje się wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Sąd uznał 
w nim racje naszej koleżanki i stwierdził, że podstawą do odrzu-
cenia oferty może być tylko taka sytuacja, kiedy z całą pewnością 
oferent wpisał dane z wyraźnym zamiarem wprowadzenia w błąd 
komisji konkursowej. Ten wyrok jest ważny, gdyż NFZ założył od 
niego kasację do NSA, a NSA kasację tę oddalił. 
 To co istotne, to totalne uzależnienie od dobrej woli tej czy 
innej instytucji. Cały czas piszę i powtarzam, że nie tak powin-
no wyglądać reprezentowanie interesów 40-tysięcznej grupy. 
Bez wyrobienia w przedstawicielach klasy politycznej przekona-
nia, że o stomatologii NALEŻY poważnie rozmawiać, zawsze 
będziemy skazani na nierówny pojedynek. Prawda jest taka, że 
tzw. opinia publiczna zainteresowana jest tylko tym, czy uda się 
poprawić stan zdrowia jamy ustnej dzieci i gotowa jest zaakcep-
tować każdy projekt, nawet niewykonalny, aby uspokoić swoje 
sumienie, że „coś w sprawie drgnęło”.
 Łatwo jest mówić o zapewnieniu leczenia dzieciom, gorzej 
z wcieleniem tego w życie. Na styczniowym spotkaniu u prezesa 
NFZ Andrzeja Jacyny pokusiłem się o krótką diagnozę szans na 
zasadniczą poprawę na polu stomatologii szkolnej. Poradziłem 
zacnemu kierownictwu NFZ, aby wczuli się w sytuację młodego 
adepta stomatologii: przed nim 40 lat pracy. To, że będzie to cięż-
ka praca, to nic nowego – jest wiele takich profesji. Ważne, że ten 
młody człowiek ma w perspektywie jakieś 35 lat prowadzenia wła-
snej firmy i odpowiedzialności za zapewnienie sobie pacjentów. 
W czym – pytam – upatrywał będzie stabilności swojej pozy-
cji? Jeśli miałaby to być medycyna szkolna, to wymagałoby to 
niezwykłej stabilności polityki państwa, pewności, że wprowa-
dzony dajmy na to program stomatologii szkolnej nie zostanie 
zmarginalizowany lub odwołany za 5 lat. Niestety historia, jakiej 
doświadczyliśmy na własnej skórze, dowodzi, że stałość nie jest 
cnotą władz tego mlekiem i miodem płynącego kraju. A tu trzeba 
dożyć i zapracować na emeryturę. Tu nie ma żartów. 
 Odnoszę też wrażenie, że cały czas musimy tłumaczyć za-
równo sobie, jak i politykom, że nie warto zabierać i tak bardzo 
skromnych środków na leczenie stomatologiczne dorosłych 
w nadziei, że damy porządną opiekę dzieciom. Jak wspomniałem 
wyżej, promocja stomatologii dziecięcej polega dużo bardziej na 
poczuciu stałości polityki państwa. Postrzeganie państwa jako 
stabilnego i wiarygodnego partnera to rzecz, jakiej nie kupi się 
za pieniądze. Likwidacja zaś leczenia dorosłych wywoła trudne 
do opisania skutki przede wszystkim u części naszych pacjentów. 
Lawina skutków pójść może tak daleko, że problem utraty kon-
traktów przez część gabinetów będzie tylko jednym i to pewnie 
nie najważniejszym problemem.

Felieton

Konkursy 
i cała reszta
Czy nasze problemy na wielu polach 
nie mają aby wspólnej przyczyny?
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 Może dobrym pomysłem byłoby zainicjowanie kolejnego 
posiedzenia Komisji Zdrowia Sejmu. Komisja już dwukrotnie 
obradowała na temat stomatologii: raz w 2011 r. rozpatrywa-
ła nasze zastrzeżenia do zasad przeprowadzania konkursów, 
a w 2013 posłowie deliberowali nad stanem publicznej opieki 
stomatologicznej. W jednym i drugim przypadku posiedzenia 
kończyły się wnioskiem, że sprawa jest tak zawiła, iż trzeba się 
spotkać ponownie. 
 Pewnie łatwiej byłoby prezentować ważne postulaty naszego 
środowiska, gdyby minister Radziwiłł podzielił opinię Komisji 
Stomatologicznej NRL na temat konieczności ustanowienia 
w strukturze Ministerstwa przynajmniej Biura ds. Stomatologii. 
Ważne dla nas było, aby pracami takiej komórki kierowała osoba 
uczestnicząca w naradach władz resortu. Nie jest przy tym zbyt 
istotne, czy byłby to lekarz, czy osoba spoza naszego grona – rzecz 
w tym, że specyfika naszej pracy tak dokładnie ginie w gąszczu 
spraw związanych z medycyną szpitalną, z dużymi programami 
itd., że trzeba po prostu stałego przypominania, stałej promocji 
i obecności tematu „stomatologia” w resorcie. 
 Schodząc z problemu świadczeń publicznych, a trzymając się 
cały czas właściwej promocji naszych postulatów, warto przypo-
mnieć sprawę kształcenia podyplomowego. Ostanie rozdanie 
rezydentur przyniosło słownie dwie rezydentury ze stomatologii 
dziecięcej na cały kraj. To już – przyznacie Państwo – prawdziwy 
zawrót głowy i ironia jest tu całkowicie zamierzona. Na razie na-
sza polityka promocji kształcenia podyplomowego stomatologów 
skupia się na ułatwieniach w tworzeniu miejsc z akredytacją. 
We wspomnianym rozporządzeniu dotyczącym kryteriów wyboru 
ofert Minister obdarzył nawet placówki prowadzące specjalizację 
pięcioma punktami ofertowymi. Ciekawe swoją drogą, czy ten 
bonus chwyci. Zmierzam do wniosku, iż mało prawdopodob-
ne jest, aby takie zabiegi dały naprawdę znaczący wzrost liczby 
specjalizujących się stomatologów. Raczej należy spodziewać 
się niekorzystnej tendencji. Tak więc uparcie podtrzymuję tezę, 
że aby lekarze dentyści mogli uszczknąć nieco z budżetu MZ na 
kształcenie podyplomowe, a nie kształcić się wyłącznie za własne 
pieniądze, musimy dyskusję rozpocząć od skonstruowania syste-
mu kształcenia dla tych, którzy specjalizacji nigdy nie zrobią. 
 Celowo po trochu dotykam różnych dziedzin naszej pięknej 
profesji, gdyż naprawdę szeroki zakres niezałatwionych spraw 
nasuwa pytanie: „A może my po prostu nie dość rzetelnie te dys-
kusje toczymy, że tak się w kółko kręcimy?”
 Doświadczenie praktyków uczy – kiedy walimy głową w mur, 
a mur nie odpowiada, to walenie dwa razy częściej i dwa razy moc-
niej też nie przyniesie rezultatu. Trzeba więc zmienić narzędzie. 
Trzeba zdać sobie sprawę, że nasze problemy są oczywiste tylko dla 
nas samych. A kolejne apele to przekonywanie już przekonanych 
i nie wystarczy w dzisiejszych czasach uchwalić wniosek czy stano-
wisko i wysyłać je do Ministra albo do Premiera (z nadzieją, że jak 
do Premiera, to będzie miało większą moc). 

 Wypromowanie postulatów wymaga zabiegów trudnych 
i żmudnych. Cóż z tego, kiedy brak samodzielności i totalne 
uzależnienie od zgody większości lekarskiej osłabia i entuzjazm do 
działania, i samo działanie. Tu się nie ma co zastanawiać – trzeba 
może wynająć speców od prawa, public relations, od mediów. 
Na to wszystko na poziomie centralnym znalazłyby się pieniądze. 
Po to płacimy składki. 
 Sprawa naszej autonomii zawodowej w obrębie izb lekarskich 
jest świetnym przykładem, jak nierozwiązane problemy wracają 
ze zdwojoną siłą. Mówiono przez lata, że postulat ten to wymysł 
„paru facetów”, których prezes Hamankiewicz w 2010 r. określał 
jako „hałaśliwą grupę skupioną wokół Roberta Stępnia”. To miał 
być niszowy problem, wyolbrzymiony przez kanapowe organizacje. 
Tymczasem zebrała się teraz grupa złożona z wiceprezesów lub 
szefów komisji okręgowych połowy izb lekarskich (w dużej części 
tych większych liczebnie) i opracowała projekt ustawy nowelizującej 
Ustawę o izbach lekarskich. W styczniu br. przeprowadziła akcję 
zbierania podpisów pod poparciem tego pomysłu i w 2 tygodnie 
zebrała ich 700. Wszystko jest na stronie www.stomatolodzy.org.pl
 Zapraszamy na tę stronę, aby zapoznać się z naszą Grupą, 
poczytać o tym projekcie i poprzeć nasze działania. To ostatni mo-
ment, kiedy możemy ten postulat przekazać posłom, senatorom 
i mediom. Dyskusja na temat autonomii w izbach nie ma, moim 
zdaniem, sensu. Opór i zatwardziałość naszych kolegów lekarzy, 
sztuczki legislacyjne i prawne w postaci przywoływania argumen-
tów, które akurat nie pasują do sprawy, ale ładnie wyglądają – 
to wszystko tylko strata czasu. 
 A nie ma go wiele, bo wybory w sumie już. Na szczeblu 
wyborów delegatów nasza propozycja nie wnosi żadnych zmian. 
Ale na wiosnę 2018 r. odbędą się okręgowe zjazdy wyborcze i to 
jest moment, w którym musimy mieć już lepsze prawo.

Andrzej Cisło
wiceprezes Wielkopolskiej ORL

autonomia-dent.pl

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie 
zaprasza na kurs 

Kurs Ochrona Radiologiczna Pacjenta, 
który realizowany jest w formie kursu na odległość. 

Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana 
do Rejestru Podmiotów Prowadzących Szkolenia 
w Dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta 

prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
Szczegółowe informacje: 12 619 17 22 

www.izbalekarska.pl 
www.oilkrakstom.pl
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 W 1772 roku, w wyniku I rozbioru Polski, część ziem połu-
dniowej Małopolski przejęła Austria. Trzy lata później ogłoszono 
Lwów stolicą powstałej w ten sposób prowincji pn. Galicja 
i Lodomeria. Po III rozbiorze Austria dołączyła do niej tzw. 
Galicję Zachodnią z Krakowem i w ten sposób w 1803 roku 
powstała Galicja, zwyczajowo dzielona na Wschodnią i Zachod-
nią, z umowną granicą na Sanie. Kraków i Lwów stały się wtedy 
na chwilę miastami bliźniaczymi – stolicami swoich galicyjskich 
regionów w monarchii najpierw habsburskiej, potem Austro-
Węgier. Późniejsze wydarzenia polityczne, zwłaszcza wywalczona 
w 1866 roku autonomia, przywróciły Galicji ustrój samorządowy, 
z Lwowem jako stolicą. 
 We Lwowie mieściło się C.K. Namiestnictwo, które repre-
zentowało władze centralne, tzn. Radę Państwa, tam też działał 
Galicyjski Sejm Krajowy jako władza ustawodawcza, Krajowa 
Rada Szkolna. Obydwa miasta dzieliły los polityczny, ale ich 
rozwój był odmienny. Lwów jako stolica przyciągał kapitał inwe-
stycyjny. W mieście lokowano banki, przedstawicielstwa wielkich 
firm, konsulaty, budowano gmachy dla władz, dworzec, teatr, 
zakładano parki. Lwów rósł w siłę. A Kraków pozostał miastem 
prowincjonalnym, z równocześnie silnym naukowym ośrodkiem 
akademickim i kulturalnym, który rzutował na całą Galicję. Zaś 
przywrócony samorząd dał możliwości powstania wielu instytu-
cjom życia społecznego m.in. izbom lekarskim.
 Do ich powołania przyczyniły się tworzone od początku XIX 
wieku towarzystwa lekarskie. W 1866 roku powstało Towarzystwo 
Lekarskie Krakowskie, którego prezesem został prof. Aleksander 
Kremer. Wiadomo, że głównym przedmiotem zainteresowania 
towarzystw były sprawy naukowe, ale ich członkowie rozumieli 
potrzebę powołania do życia organów samorządu lekarskiego, któ-
re czuwałyby nad przestrzeganiem godności lekarskiej, zasad etyki, 
praw i obowiązków oraz dbały o status lekarza w społeczeństwie. 
 Pierwsze działania TLK w sprawie izb lekarskich w Galicji 
zostały podjęte za pierwszej prezesury w TLK prof. Macieja 
Jakubowskiego w 1873 roku. W trzy lata później, w 1877 roku 
powstaje Towarzystwo Lekarskie Lwowskie, którego 140-lecie 
powstania ma miejsce w 2017 roku. Od tamtego momentu rusza 
ofensywa obydwu towarzystw „na Wiedeń” w sprawie utworzenia 
izb. Lwów reprezentowali wtedy prof. Adam Czyżowicz i dr Józef 
Różański, Kraków dr Alfred Biesiadecki. Obydwa towarzystwa 
wspomagało Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich i Wydział Chirur-
gów Galicyjskich. Od tego czasu towarzystwa mówiły wspólnym 
głosem, a czasopisma „Przegląd Lekarski”, „Gazeta Lekarska” 

i in. stały się zgodnym forum wystąpień naukowych i organiza-
cyjnych.
 W 1893 roku powstały dwie izby lekarskie. Wschodnio-Gali-
cyjska z siedzibą we Lwowie, zdecydowanie większa terytorialnie, 
sięgająca od Sanu po rz. Zbrucz na wschodzie, a na południe do 
granicy z Bukowiną. Obejmowała lekarzy 42 powiatów. Druga 
izba Zachodnio-Galicyjska z siedzibą w Krakowie obejmowała 
lekarzy 34 powiatów. Po wyborach, jak wiadomo, prezydentem 
Zachodniej Izby został prof. Maciej Jakubowski, a we Lwowie 
dzień wcześniej wybrano dr. Józefa Różańskiego. 
 Od początku istnienia obie izby działały wspólnie w głównych 
sprawach środowiska lekarskiego. Przykładem może być dążenie 
do uregulowania taks sądowo-lekarskich, założenie i działalność 
kas wsparcia dla niesienia pomocy podupadłym lekarzom i ich 
rodzinom, dbałość o status szpitali prowincjonalnych i lekarzy 
gminnych, sprawa utworzenia kas chorych, określenie cen usług 
dla lekarzy i lekarzy dentystów, podatki. Przedstawiciele obydwu 
izb spotykali się często poza ustawowymi wiecami (zjazdami okrę-
gowymi), by konsultować ważne projekty, np. Kodeksu deontolo-
gii lekarskiej. Pracowały nad nim różne instytucje, zgłaszając swoje 
projekty. Zrobiło to m.in. Towarzystwo Lekarzy Galicyjskich, 
Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, Wileńsko-Nowogrodzka 
Izba Lekarska. My zwłaszcza przypomnijmy tutaj powstały w 1925 
roku Kodeks Deontologii Dentystycznej, nie tylko ze względu na 
jego pionierski charakter, ale i wyjątkowo znaczny ładunek huma-
nistycznych i tak rzadkich dzisiaj wskazań etycznych.

Kodeks Deontologii Dentystycznej 1925 r.
1. Jesteś człowiekiem. Staraj się czynić dobrze dla dobra samego i poświęcić 
część swego czasu dla ulżenia cierpieniom wydziedziczonych.
2. Jako praktyk udoskonalaj się, studiuj. Udziel innym owoców swych 
studiów, wyników swego doświadczenia.
3. Łącz się z kolegami zawodowymi dla ochrony i podniesienia swego zawo-
du. Nie pozostawaj sam, izolowany.
4. Tajemnica, poświęcona ci, jest świętą. Nic nie może ciebie z niej 
zwolnić.

Kraków i Lwów 
wspólne galicyjskie 
i międzywojenne lata

Z kart historii
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5. Bądź łagodny z tymi, którzy cierpią. Pomagaj im. Ich interes 
góruje nad twoim.
6. Powstrzymuj się od wszelkiej reklamy. Ona poniża praktyka 
i rzuca cień na cały zawód.
7. Umiej żądać odpowiedniego wynagrodzenia od tych, którzy szu-
kają twoich usług.
8. Szanuj swych kolegów, jeśli chcesz, żeby oni ciebie respektowali. 
Bądź wstrzemięźliwy w krytyce, wypowiadaj ją tylko, jeżeli okolicz-
ności do tego cię zmuszają.
9. Otaczaj się higieną i komfortem. Nie nadużywaj swych sił. Prze-
męczenie szkodzi zarówno temu, który je wywołuje, jak i temu, który 
mu się oddaje. 
10. Nie dozwól, by żaden człowiek niegodny wszedł do zawodu 
i wykonywał go. Kochaj swój zawód. Dbaj o to, by go szanowano.

 Dodajmy, że pomiędzy środowiskami lekarskimi Krakowa 
i Lwowa istniały ścisłe więzi nie tylko samorządowe, ale i zawo-
dowe, a nawet rodzinne, zwłaszcza gdy we Lwowie powstał przy 
Uniwersytecie im. Jana Kazimierza Wydział Lekarski (1894), dla 
którego zbudowano piękny, nowoczesny gmach i wzniesiono kli-
niki przy ul. Piekarskiej. Prof. Henryk Kadyi przeniósł się z Kra-
kowa do Lwowa w 1881 roku i został później rektorem Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza. W 1897 roku przeniósł się do Lwowa prof. 
Ludwik Rydygier, gdzie kierował Katedrą i Kliniką Chirurgiczną. 
Dziekanem Wydziału Lekarskiego UJK został Witold Nowicki. 
Do Lwowa wyjechali dwaj profesorowie pediatrii: Jan Raczyński 
i Stanisław Progulski. W tymże 1902 roku we Lwowie znaleźli 
się także: prof. Antoni Gluziński, prof. Roman Rencki, który 
został dyrektorem Kliniki Chorób Wewnętrznych. Włodzimierz 
Sieradzki, asystent prof. Leona Wachholza, został kierownikiem 
Zakładu Medycyny Sądowej UJK, a potem rektorem uniwersyte-
tu. Z kolei i we Lwowie, i w Krakowie przyjmował znany lwowski 
pediatra prof. Franciszek Groer, u którego w czasie okupacji pra-
cował Tadeusz Boy-Żeleński.
 Losy obydwu miast bardzo mocno spoiła stomatologia, zwłasz-
cza po 1899 roku, kiedy to C.K. Namiestnictwo zadecydowało, że 
przy uniwersytetach można tworzyć Instytuty Stomatologiczne. 
W postanowieniu o tym pisano: „W instytutach tych należy 
udzielać nauki nie tylko w kierunku dentystyczno-lekarskim, ale 
i w kierunku technicznym. Samo przez się rozumie, że nauczanie 
w obydwu tych kierunkach winno spoczywać w rękach lekarza 
(…)”. Dwa lata przed tą decyzją prof. Wincenty Łepkowski 
w Krakowie otworzył Uniwersyteckie Ambulatorium Denty-
styczne przy I klinice Chirurgii, a w 1903 roku pierwszy w Polsce 
Instytut Stomatologiczny. We Lwowie Instytut Stomatologiczny 
zaczął swoją działalność w 1913 roku, ale przedtem podobnie jak 
w Krakowie powstało Uniwersyteckie Laboratorium Dentystycz-
ne założone w 1906 przez Andrzeja Gońkę, zresztą krakusa, który 
po studiach na UJ i za granicą, po praktyce w Szpitalu św. Łazarza, 
osiadł we Lwowie, gdzie rozpoczął praktykę. Jak napisał później 

w jego nekrologu prof. Wincenty Łepkowski: „wybijając się na 
czoło tamtejszych dentystów przez stosowanie najświeższych 
wynalazków w dziedzinie dentystyki i własne ich udoskonalenia 
i ulepszenia. Czynnym był również na polu naukowym, wydał 
szereg prac, które zwróciły nań uwagę kół lekarskich (…)”.
 A potem w obydwu miastach aż do II wojny światowej 
nastąpiła epoka dwu wybitnych stomatologów: Wincentego 
Łepkowskiego w Krakowie i Antoniego Cieszyńskiego we Lwo-
wie. Obydwaj podnieśli na najwyższy możliwy wtedy poziom 
naukowy nauczanie stomatologii, ale szczególne zasługi położył 
w tej dziedzinie prof. Cieszyński, gdyż prof. Łepkowski był 
bardziej praktykiem. Obydwaj walczyli o status uniwersytecki 
Państwowego Instytutu Dentystycznego w Warszawie, odrzucali 
intratne stanowiska, organizowali życie naukowe stomatologów, 
opracowali program i plan studiów stomatologicznych, redagowali 
czasopisma stomatologiczne. Antoni Cieszyński dokonał również 
rzeczy bardzo ważnej, doprowadzając do zrównania statusu leka-
rza medycyny z lekarzem dentystą. Stomatolodzy stworzyli tam 
swój związek w Izbie Lekarskiej, której stali się członkami. Nawet 
ich losy w czasie I wojny były podobne. Obydwaj prowadzili 
oddział chirurgii dla szczękowo rannych żołnierzy w Wiedniu.
 Na początku II Rzeczpospolitej obydwie izby tzn. Zachodnio 
– i Wschodnio-Galicyjska odeszły w przeszłość. W ich miejsce 
powstały w 1923 roku: Izba Lekarska Krakowska i Lwowska Izba 
Lekarska. Na czele Krakowskiej stanął Stefan Schoengut-Strze-
mieński, lekarz otolaryngolog, który pracował w samorządzie od 
1902 roku, był także wiceprezesem NIL. Natomiast Naczelnikiem 
Lwowskiej został dr Jan Papee, zawodowo związany całe życie ze 
Lwowem. Uczestniczył w jego życiu naukowym jako lekarz derma-
tolog. Stał na czele Izby od 1914 roku, potem w latach 1923-1927. 
Obydwaj, ze względu na długoletnie doświadczenia pracy w samo-
rządzie opracowywali projekt ustawy o izbach, który skierowali do 
sejmu już w 1919 roku. Spory wokół stomatologii zakończyły się 
w 1938 roku powstaniem Izb Lekarsko-Dentystycznych.
 To zdumiewające, jak głęboko wspólna była droga tych 
dwu miast. 6 listopada 1939 roku miała miejsce na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim tragiczna Sonderaktion Krakau, w wyniku 
której 144 naukowców znalazło się w obozie koncentracyjnym 
w Sachsenhausen, gdzie zmarło 13 uczonych, zaś dla wielu in-
nych trudny pobyt w obozie przyczynił się do ich rychłej śmierci. 
I analogicznie, na początku lipca 1941 roku aresztowano we 
Lwowie i rozstrzelano na Wzgórzach Wuleckich 25 najwybitniej-
szych profesorów lwowskich m.in. prof. Antoniego Cieszyńskiego 
i Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
 Na nieszczęście Lwowa o jego losach decydowała nie tylko 
Polska, ale też polityka, Ukraina i Związek Radziecki. Po drama-
tycznych latach 1918-1920, po szczęśliwym dla Lwowa okresie 
międzywojnia, znów po 1945 roku Lwów znalazł się poza grani-
cami ojczyzny. Ale serdeczne związki z Polską pozostały.

Barbara Kaczkowska

Z kart historii
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Alpy to potężne, budzące respekt góry. Ich pasmo długie na 1200 km 
rozciąga się od Morza Śródziemnego do doliny Dunaju w okolicach Wied-
nia. Alpy mają 82 „czterotysięczniki”, w tym najwyższy Mont Blanc liczący 
4810 m n.p.m. Góry są przesycone czystym powietrzem. Dla Europy to 
skarb. Dla krajów alpejskich: Austrii, Włoch, Francji, Szwajcarii, Niemiec 
– to również źródło ich dobrobytu.

„La Montanara” – Pieśń Gór Lodowce, górskie jeziora, przełęcze, tunele, 
mosty, akwedukty, koleje górskie – od dziesiąt-
ków lat dobrze rozwinięta infrastruktura – za-
chęcają zimą i latem tysiące ludzi do odwiedza-
nia Alp. Już nic tam nie można ulepszyć i dodać, 
bo policja nie pozwala na zmiany niezgodne 
z naturą. Jednak mądre rządy wprowadzają na 
bieżąco różne udogodnienia. Nie dziwmy się 
więc, że Alpy prowokują artystów: muzyków, 
literatów, poetów, malarzy do wyrażania za-
chwytów nad ich pięknem. Owoce tych zachwy-
tów przechowuje Europa i jest z nich dumna.

W Polsce nieznana jest Pieśń Gór – „La Mon-
tanara”. Natomiast jest ona bardzo popularna 
w krajach alpejskich, gdzie śpiewają ją chyba 
wszystkie męskie chóry. Pieśń przełożono na 
148 języków. Napisał ją Toni Ortelli (1904-2000) 
w 1927 roku. Był on alpinistą, dyrygentem 
i kompozytorem z Veneto. Dziś w alpejskich kra-
jach każdy uważa tę pieśń za własną i śpiewa we 
własnym języku. Ja po raz pierwszy usłyszałem 
ją przed laty, na pogrzebie medyka JS, w górnej 
dzielnicy Wiednia. On sam zdobył 30 alpejskich 
„trzytysięczników”. Na pogrzebie po obu stro-
nach trumny stali więc w tradycyjnych strojach 
alpejczycy. Na pożegnanie kolegi odśpiewali 
a capella właśnie „La Montanara”. Zrobiło to na 
mnie ogromne wrażenie. Również baronowa 
BL słyszała po raz pierwszy Pieśń Gór wieczoro-
wą porą, śpiewaną przez męski chór na zamku 
w Innsbrucku. Powiedziała mi na nartach, że 
pieśń opiewająca majestat gór zrobiła na niej 
niezapomniane wrażenie. W Krakowie koleżanki 
i koledzy z Uniwersytetu Wiedeńskiego zaśpie-
wali „La Montanara” po jej ślubie, w restau-
racji Hawełka, stojąc w równym szeregu. Ale 
w Austrii chóralnego śpiewu uczą w szkołach 
średnich.

Polskie chóry akademickie coraz częściej od-
wiedzają kraje alpejskie. Byłoby komplementem 
dla gospodarzy mieć „La Montanara” w repertu-
arze. Po polsku. Dlatego napisałem polski tekst 
i wraz z rozpisem chóralnym wysłałem do aka-
demickich chórów w Polsce. Wysokie wymaga-
nia literacko-muzyczne spowodowały, że dwa 
lata czekałem na wydanie, ale udało się. 

Także polscy doktorzy szturmują Alpy – 
w grudniu austriackie – bo północna strona gór 
jest zimniejsza i zasypana śniegiem. W lutym 
i marcu – ich stronę włoską – Południowy Tyrol: 
Val Gardena, Val di Fassa, Val di Fiemme – bo 
jest tam dużo słońca.

Niech i im towarzyszy pieśń gór – „La Mon-
tanara”. Również po polsku… 

Franciszek Serwatka

Felieton
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Przegląd piśmiennictwa 
stomatologicznego 
październik 2016 – marzec 2017

 Targi, targi i po targach…, kolejny Krakdent jak szybko się 
zaczął, tak szybko się skończył. Wiosna też coraz bardziej o sobie 
przypomina. Przed nami czas Wielkiej Nocy. Co nowego pojawiło 
się w czasie zimowych miesięcy w prasie stomatologicznej?
 W Nowym Gabinecie Stomatologicznym można prze-
czytać m.in. o odpowiedzialności zawodowej lekarzy dentystów. 
Lekarze ponoszą odpowiedzialność nie tylko na podstawie prawa 
powszechnego, czyli prawa karnego i cywilnego, ale również pod-
legają szczególnej odpowiedzialności – zawodowej, którą wprowa-
dza ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Zgodnie 
z tą ustawą, postępowanie dotyczące tej odpowiedzialności toczy 
się niezależnie od postępowania dotyczącego odpowiedzialności 
karnej, jak i dyscyplinarnej i jest prowadzone przez Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej, a o ewentualnej winie orzeka 
Okręgowy Sąd Lekarski. Winnemu przysługuje odwołanie do 
Naczelnego Sądu Lekarskiego. 
 W numerze znajdziemy również artykuł z zakresu prawa 
o eksperymencie medycznym w stomatologii. Przeprowadzanie 
eksperymentów medycznych jest ważnym zadaniem medycyny. 
Pozwala wyznaczać nowe metody leczenia, a także pomaga pacjen-
tom w nietypowych sytuacjach. Czy w Polsce prowadzenie dzia-
łalności eksperymentalnej jest prostym zadaniem? Na to trudne 
pytanie stara się udzielić odpowiedzi autor artykułu. W dwumie-
sięczniku powraca również temat okluzji i rehabilitacji protetycz-
nej z wykorzystaniem deprogramacji nerwowo-mięśniowej.
 Innym tematem, który dotyczy w coraz większym stopniu 
stomatologii, ale i całej medycyny jest „Reklama gabinetów 
stomatologicznych”. Reklama jest obecnie podstawą funkcjono-
wania większości prowadzonych przedsiębiorstw. Pozwala ona 
dotrzeć do osób potencjalnie zainteresowanych usługą. Sytuacja, 
w przypadku lekarzy dentystów, jest jednak nieco skomplikowana. 
Są oni bowiem zobowiązani przez ustawę do podawania pewnych 
informacji, jednakże ich treść nie może być dowolna, a konkret-
nie, informacje te nie mogą mieć cech reklamy. 
 Kolejny artykuł o temacie czysto medycznym to: „Wyleczyć 
oddech, halitoza – przyczyny i sposoby leczenia nieświeżego od-
dechu”. Halitoza (halitosis, fetor ex ore, oral matador, ozostomia, 
bad breath) to nieprzyjemny zapach z jamy ustnej, który dotyczy 
25-50 proc. ludzi. Jest kłopotliwy i deprymujący. Charakte-

ryzuje się wieloczynnikową i złożoną etiologią. Na jej rozwój 
mają wpływ zarówno czynniki miejscowe, jak i ogólnoustrojowe. 
Halitoza jest jedną z częstszych skarg, z którymi pacjent zgłasza 
się do stomatologa. Może przebiegać okresowo lub dolegliwości 
mogą mieć charakter stały. Ostatni ciekawy temat w „NGS” to 
„Nici liftingujące PDO”. Nici liftingujące, zarówno rozpuszczal-
ne – jak i nie, są stosowane w medycynie estetycznej od wielu 
lat. Obecnie istnieje wiele systemów do implantacji nici, ale na 
główny plan wybijają się nici PDO. System ten został opracowany 
w Korei, opatentowany w 2008 roku, a do Polski trafił w 2013 
roku, wcześniej podbijając rynki Japonii, obu Ameryk oraz Rosji. 
Swoją popularność zawdzięczają: bezpieczeństwu stosowania, sku-
teczności oraz łatwości przeprowadzania procedury zabiegowej.
 W kwartalniku Medycyna Praktyczna Stomatologia 
przeczytamy m. in. „Użycie mikroskopu w endodoncji. Zalecenia 
American Association of Endodontists”. Interesującym jest artykuł 
„Skaling i wygładzenie powierzchni korzeni stosowane z meto-
dami pomocniczymi lub bez nich w niechirurgicznym leczeniu 
przewlekłego zapalenia przyzębia. Wytyczne American Dental 
Association”. Bardzo praktyczne zastosowanie ma temat artykułu 
„Odtworzenie właściwości optycznych zębów przednich po ich 
minimalnie inwazyjnym opracowaniu” oraz „Leczenie periodonto-
logiczno-odtwórcze w przypadku braku obręczy zęba”, jak również 
„Licówki kompozytowe czy porcelanowe”. Na uwagę zasługują 
również artykuły „Wybielanie zębów przednich metodami bez-
pośrednimi. Usuwanie białych plam z użyciem techniki głębokiej 
infiltracji” oraz „Rekonstrukcja okluzji przy zastosowaniu stałych 
uzupełnień protetycznych wspartych na wszczepach zębowych”. 
 W zimowo-wiosennym egzemplarzu Twojego Przeglądu 
Stomatologicznego tematem numeru jest diagnostyka i po-
stępowanie w przypadku raka płaskonabłonkowego na bazie 
przypadków klinicznych „Rak płaskonabłonkowy rogowaciejący 
wargi dolnej – opis przypadków”. Rak wargi dolnej jest jednym 
z najczęściej występujących nowotworów złośliwych głowy i szyi. 
Najwyższa zapadalność dotyczy mężczyzn po 40. roku życia. 
W dziale „Sylwetki stomatologii” gościem jest dr n. med. 
Maciej Mikołajczyk, który dzieli się wiedzą z zakresu stomatologii 
dziecięcej i spostrzeżeniami na temat kształcenia podyplomowego 
lekarzy stomatologów. W dziale „Algorytmy postępowania”, tym 
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Media

razem opracowany został proto-
kół postępowania w astmie. Bie-
żący egzemplarz „TPS” porusza 
tematy praktyczne, „Jak popra-
wić adhezję i retencję w trudnych 
warunkach – opis przypadków 
klinicznych z zastosowaniem 
włókna szklanego UFM Denta-
preg® – cz. II”. Zastosowanie włó-
kien szklanych w zachowawczych 
zabiegach rekonstrukcyjnych 
pozwala oszczędnie opracować 
tkanki twarde rekonstruowa-

nych zębów, które w przypadku tradycyjnego leczenia zostałyby 
bezpowrotnie utracone. Inny temat to „Stomatologiczny materiał 
naprawczy – kompozyt bioaktywnej żywicy modyfikowanej glas-
sjonomerem”. Artykuł dokumentuje leczenie i naprawę 3 zębów 
zaatakowanych próchnicą, które odbudowano z użyciem nowego 
materiału stomatologicznego mającego właściwości zarówno ce-
mentu glassjonomerowego modyfikowanego żywicą (RMGI), jak 
i kompozytu żywicznego. Z zakresu chirurgii stomatologicznej 
przeczytamy o: „Technika otwarta sinus lift z dojścia bocznego 
w leczeniu implantoprotetycznym”. Przedstawiony przypadek ma 
na celu przybliżenie tej techniki z dostępu bocznego. Ze wzglę-
du na znaczny ubytek pionowy kości wyrostka zębodołowego 
zaplanowano dwuetapowe leczenie. Pierwszy zabieg polegał na 
wykonaniu samego podniesienia dna zatoki. Natomiast zabieg 
implantacji odroczono o 6 miesięcy. Z zakresu protetyki znaj-
dziemy w numerze artykuł „Cyfrowe protezy całkowite. Pierwsze 
kliniczne i techniczne doświadczenia z Digital Denture System 
(Wieland Dental)”. Warto również przeczytać artykuł „Klindamy-
cyna – zastosowanie w stomatologii a powikłania”. Antybiotyki, 
w tym klindamycyna, mają szerokie zastosowanie w medycynie, 
również w stomatologii. Lekarz powinien znać możliwe powi-
kłania i skutki uboczne antybiotyków, które przepisuje swojemu 
pacjentowi. Ostatni temat dotyczący większości z nas to „Prawne 
aspekty kontroli dentysty jako przedsiębiorcy”. Dentysta prowa-
dzący praktykę zawodową (prywatny gabinet), a także posiadający 
prywatny podmiot leczniczy (np. przychodnię stomatologiczną) 
prowadzi działalność gospodarczą i jest przedsiębiorcą w świetle 
prawa, co niesie ze sobą określone obowiązki.
 W zimowym egzemplarzu czasopisma Protetyka Stoma-
tologiczna przeczytamy m.in. artykuł „Materiał ksenogenny 
lub kość autogenna w rekonstrukcjach szczękowo-twarzowych”. 
Dużym wyzwaniem dla chirurgów stomatologów i szczęko-
wo-twarzowych jest rekonstrukcja utraconej tkanki kostnej. 
Rehabilitacja u większości tych pacjentów wymaga przeszczepu 
kości. Brak ogólnego protokołu postępowania i mnogość ma-
teriałów stosowanych do odbudowy tkanki kostnej utrudnia 
wybranie jednej, najlepszej metody leczenia. W badaniu porów-
nywano przeszczep ksenogenny w postaci granulatu (stosowany 
wraz z błoną zaporową) z kością autogenną. Wykonano analizę 

statystyczną dla porównania poziomu utraty kości po przeprowa-
dzonych zabiegach oraz oceny możliwości pogrążenia implantów 
w rekonstruowanej kości. Okazało się, że poziom zaniku kości był 
mniejszy w miejscach gdzie użyto materiału kościozastępczego, co 
stworzyło lepsze warunki dla leczenia implanto-protetycznego. 
 Inny ciekawy artykuł to „Trzaski dyslokacyjne w stawach 
skroniowo-żuchwowych a jakość toru odwodzenia i przywo-
dzenia żuchwy w badaniach czynnościowych aparatem Zebris 
JMA. Część II”. Celem pierwszej części pracy była ocena wpływu 
trzasków dyslokacyjnych, zlokalizowanych w stawach skroniowo-
żuchwowych, na jakość graficznych zapisów, swobodnych ruchów 
żuchwy, zarejestrowanych przy pomocy aparatu Zebris JMA. 
Drugą część poświęcono określeniu zasadności oraz stosowania 
techniki instrumentalnej do analizy czynnościowej w diagno-
styce zaburzeń układu stomatognatycznego oraz ocenie wpływu 
bezgłośnych przeskoków w stawach na zapisy graficzne ruchów 
odwodzenia i przywodzenia żuchwy. Zestawienie obecności 
przeskoków w pracy stawów skroniowo-żuchwowych z zapisami 
graficznymi torów odwodzenia i przywodzenia potwierdziło 
istotną zależność pomiędzy tymi cechami. Kolejnym tematem 
w bieżącym numerze „PS” są „Modele cyfrowe i modele gipsowe 
w technice dentystycznej i ortodontycznej – przegląd piśmien-
nictwa”. Celem pracy było przedstawienie porównania jakości 
modeli wykonywanych w technice dentystycznej i ortodontycznej 
w technologii tradycyjnej z gipsu oraz w technologii cyfrowej, 
na podstawie przeglądu piśmiennictwa. I jeszcze jeden niemniej 
ciekawy artykuł to „Estetyczna odbudowa w odcinku przednim 
z wykorzystaniem standardowych licówek kompozytowych 
Edelweiss”. Odbudowa za pomocą licówek kompozytowych 
Edelweiss prowadzi do poprawy estetyki i funkcji zębów siecz-
nych w odcinku przednim. Dokonano porównania licówek 
ceramicznych z licówkami Edelweiss wraz z zaletami i wadami obu 
konstrukcji. Przedstawiono problem bezpośredniej odbudowy 
w jamie ustnej pacjenta oraz koncepcję preparacji.
 W ostatnim numerze czasopisma Stomatologia Estetyczna 
przeczytamy o interdyscyplinarnym leczeniu stomatologicznym 
„Współpraca pomiędzy ortodoncją, periodontologią i protetyką 
sposobem na udany efekt estetyczny i czynnościowy”. Autorzy 
artykułu podkreślają konieczność zastosowania w prawidłowej 
kolejności leczenia wielospecjalistycznego, potrzebnego do uzy-
skania najlepszych efektów, które nie tylko poprawią estetykę, ale 
będą stabilne w perspektywie długoterminowej i będą miały wkład 
w zdrowie jamy ustnej pacjenta. Inny ciekawy artykuł z zakresu 
estetyki to „Porównanie czasu leczenia w stosunku do zadowole-
nia pacjenta w przypadku wybielania zębów w domu i w gabine-
cie”. Celem badania opisanego w artykule była ocena skuteczności 
różnych środków i czasu niezbędnego do uzyskania zadowolenia 
pacjenta w przypadku wybielania w domu i w gabinecie. Osoby, 
które interesuje periodontologia znajdą coś dla siebie w artyku-
le „Zastosowanie bioaktywnego szkła lub bioaktywnego szkła 
w połączeniu z błoną kolagenową w leczeniu periodontologicz-
nych ubytków śródkostnych. Randomizowane badania kliniczne”. 
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Celem opisanych badań było porównanie skuteczności leczenia 
ubytków śródkostnych z zastosowaniem bioaktywnego szkła lub 
bioaktywnego szkła w połączeniu z resorbowalną błoną kolage-
nową. Warto również przeczytać artykuł „Czy jest potencjalnie 
możliwe uzyskiwanie trwałej adhezji do uzupełnień z dwutlenku 
cyrkonu? Systematyczny przegląd piśmiennictwa”. Celem niniej-
szego systematycznego przeglądu piśmiennictwa była klasyfikacja 
i analiza istniejących metod i materiałów, które mają poprawiać 
adhezję do powierzchni dwutlenku cyrkonu. 
 W bieżącym numerze czasopisma Endodoncja w praktyce 
można przypomnieć sobie „Procedury kliniczne w leczeniu en-
dodontycznym zębów – ogniwa scalające proces terapeutyczny”. 
Artykuł opisuje szczegółowe procedury kliniczne leczenia endo-
dontycznego i ich uzasadnienie w świetle doświadczeń własnych 
oraz przeanalizowanej literatury. Na uwagę zasługuje również 
artykuł „Ocena in vitro właściwości materiałowych Biodentine 
w porównaniu z ProRoot MTA”. Celem wykonanego przez auto-
rów badania, było porównanie rozpuszczalności, mikrotwardości, 
kontrastowości i czasu wiązania Biodentine oraz ProRoot MTA. 
Inny interesujący tekst to „Zastosowanie lasera Er:YAG i materia-
łu MTA w leczeniu zewnętrznej resorpcji korzenia – opis przypad-
ku” Został w nim opisany przypadek resorpcji zewnętrznej przy 
zębie 22. W leczeniu wykorzystano laser Er:YAG do opracowania 
korzenia. Następnie oczyszczoną powierzchnię pokryto mate-
riałem MTA. Przedstawiono zalety powyższego postępowania. 

 W ostatnią sobotę karnawału, po kilku latach przerwy od-
był się jubileuszowy, bo organizowany po raz 40., Bal Lekarza 
w Zakopanem. Ze względu na wyjątkową atmosferę i turystyczny 
charakter stolicy Tatr chętnie biorą w nim udział lekarze z całej 
Polski. 
 Za zorganizowanie tegorocznego Balu podziękowania należą 
się kol. Monice Pabiś-Sięka i Wojtkowi Jasiewiczowi (stomato-
lodzy) oraz kol. Łukaszowi Błońskiemu i Małgorzacie Czapliń-
skiej (lekarze zakopiańskiego Szpitala im. T. Chałubińskiego), 

Z innych praktycznych artyku-
łów na uwagę zasługuje tekst 
„Resekcja wierzchołka korzenia 
policzkowego bliższego pierw-
szego górnego zęba trzonowego 
na podstawie opisu przypadku”. 
Opisano w nim przypadek 
resekcji wierzchołka korzenia 
policzkowego bliższego zęba 16, 
ze wstecznym usunięciem zła-
manego instrumentu oraz z re-
trowypełnieniem kanałów MB1 
i MB2. 9-miesięczna obserwacja 

wykazała pozytywny wynik leczenia. W kwartalniku przeczytamy 
również o zębiaku szczęki „Skojarzone leczenie zębiaka szczęki 
– opis przypadku”. W artykule przedstawiono opis leczenia 
zębiaka złożonego szczęki lewej, które przeprowadzono u 17-let-
niego mężczyzny. Ponieważ guz obejmował wierzchołek zęba 23, 
w pierwszym etapie przeprowadzono leczenie endodontyczne 
tego zęba, a następnie dokonano resekcji wierzchołka korzenia, 
jednocześnie wyłuszczając guz.
 Jak zwykle zachęcam gorąco do lektury. Dla jednych z nas 
będzie to przypomnienie i usystematyzowanie wiadomości, dla 
innych coś nowego. Szczerze polecam!

opr. Grzegorz Herbut

Media

którzy przejęli pałeczkę od dr Barbary Orange i dr. Henryka 
Chodurskiego. W ostatnich latach bale odbywały się staraniem 
śp. Zbyszka Podsiadło, którego pamięć uczczono podczas tego-
rocznej imprezy. 
 Nie byłoby wspaniałej zabawy, gdyby nie załoga hotelu 
Mercure, która zadbała o fantastyczne jedzenie, piękną oprawę 
i odpowiednią atmosferę. 
 Wszystkich zainteresowanych zapraszamy za rok!

Lek. stom. Anna Łopusk-Jasiewicz

Bal Lekarza w Zakopanem
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Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy
ul. Gęsia 22, Kraków 

20 maja 2017 • sobota
godzina 11.00

Zebranie ogólne PTS 
11:00 – Dr med. Mariusz Szuta, Klinika Chirurgii Czaszkowo-
Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ 
CM; Epidemiologia stanów nagłych w gabinecie stomatologicznym

11:45 – Mgr Krzysztof Palimonka, Wydział Zdrowia i Nauk Me-
dycznych, Katedra Medycyny Ratunkowej, Krakowska Akademia 
im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego; Wstrząs anafilaktyczny 
w gabinecie stomatologicznym – aktualne wytyczne postępowania

12:30 – Dr n. med. Przemysław Kustra, Katedra Stomatologii 
Zachowawczej z Endodoncją IS UJ CM: Analiza struktur orga-
nicznych twardych tkanek zęba

Zebranie Koła Sekcji Protetyki PTS
godzina 9.30

Lek. dent. Sebastian Farmas, dr n. med. Andrzej Gala, Katedra 
Protetyki IS UJ CM; Zespół Kelly’ego jako problem anatomiczno-
czynnościowy w leczeniu protetycznym.

Lek. dent. Magdalena Krasińska-Mazur, dr n. med. Wojciech 
Ryniewicz, Katedra Protetyki IS UJ CM; Współczesne poglądy 
na temat patologicznego starcia zębów – przyczyny, obraz kliniczny 
i zasady leczenia protetycznego.

10 czerwca 2017 • sobota
godzina 11.00 

Zebranie ogólne PTS
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 
PTS O/Kraków
Porządek obrad:

1. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze-
go PTS O/Kraków.

2. Wybór Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej i Wniosków.

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 2018 wynosi 200 PLN – płatna do końca grudnia 
2017 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.

3. Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ (Prezes PTS 
O/Kraków):
Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres 23.05.2013 
– 10.06.2017.
4. Dr n. med. Joanna Ryniewicz (Skarbnik PTS O/Kraków):
Sprawozdanie finansowe za okres 23.05.2013 – 10.06.2017.

5. Dr n. med. Jolanta Loster (Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
PTS O/Kraków):
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres 
23.05.2013 – 10.06.2017.

6. Dr hab. n. med. Marta Cześnikiewicz-Guzik (Przewodnicząca 
Sądu Koleżeńskiego PTS O/Kraków):
Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za okres 
23.05.2013 – 10.06.2017.

7. Dyskusja.

8. Udzielenie Absolutorium ustępującemu Zarządowi.

9. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego i Członków 
Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz 
delegatów na Walne Zebranie PTS. 

10. Wybory.

11. Dr Anna Kot, OIL Kraków: Wybrane orzecznictwo sądów le-
karskich i powszechnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej 
lekarzy stomatologów.

12. Sprawozdanie Komisji Wniosków.

13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogłoszenie wyników 
wyborów.

14. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Zarządu 
Oddziału.

Zebranie Koła Sekcji 
Chirurgii Stomatologicznej PTS
godzina 9.30

1. Lek. dent. Magdalena Kępisty, Pracownia Stomatologii Dzie-
cięcej IS UJ CM; Urazy zębów u dzieci i młodocianych.

2. Lek. dent. Kacper Maciej, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej 
UKS; Demonstracja wybranych przypadków klinicznych.

PTS
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Fundacja Lekarze Lekarzom znajduje się w wykazie organ-
izacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016.

Procedura przekazania 1% podatku jest wyjątkowo prosta, 
wystarczy że w składanym zeznaniu rocznym wskażemy 
organizację pożytku publicznego, którą chcemy wesprzeć. 
Należy tylko wpisać w konkretnej rubryce numer KRS oraz 
kwotę, jaką przekazujemy Fundacji.

Nr KRS Fundacji Lekarze Lekarzom: 0000409693
Przekaż 1% podatku Fundacji Lekarze Lekarzom

Wydział Stomatologiczny 
Gdańskiej Akademii Medycznej 

zaprasza absolwentów rocznika 1987-1992 
na spotkanie z okazji 25. rocznicy uzyskania dyplomu 

lekarza stomatologa, które odbędzie się 
11 listopada 2017 r. w Zamku Gniew. 

Zjazd obejmuje uroczystą kolację z atrakcjami 
oraz nocleg w hotelu ze śniadaniem. 

Koszt 350 zł od osoby 
(mile widziane osoby towarzyszące).
Wpłaty prosimy kierować na konto: 

BZ WBK S.A. 41 1090 1506 0000 0001 3411 1058.
Termin zgłoszeń i wpłat – do 30.06.2017 r.

Koleżanki i Koledzy, jeżeli posiadacie zdjęcia z okresu 
studiów, prosimy o przesłanie ich na adres 

e-mail: amgstomgniew@o2.pl.
Dodatkowe informacje: Piotr Skrzat, tel. 601 680 626, 

Dorota Skrzat, tel. 603 944 468

Absolwenci Akademii Medycznej 
w Krakowie

Wydziału Lekarskiego 1966–1972
Wydziału Stomatologii 1966–1971

– Jubileuszowy zjazd 
z okazji 45-lecia uzyskania dyplomu odbędzie się 

3 czerwca 2017 r. w Krakowie,
w hotelu Holiday Inn.

Informacje i zgłoszenia: Barbara Garcarz-Kłodzińska, 
tel. 601 585 808

Poradnia Stomatologiczna 
zatrudni 

– lekarza stomatologa z doświadczeniem, 
mile widziany I st. specjalizacji (w starym trybie), 
– lekarza stomatologa ze specjalizacją z protetyki. 

Poradnia zlokalizowana w gminie Zabierzów. 
Praca w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie. 

Kontakt: e-mail: arturdent@interia.pl, 
tel.: 535 120 269

Praca – lekarz ortodonta
Prywatny gabinet z dużym potencjałem 

poszukuje doświadczonego lekarza ortodonty.
Gabinet zlokalizowany jest w płn. części Krakowa.

Praca na nowoczesnym sprzęcie. 
Elastyczne godziny pracy i atrakcyjne wynagrodzenie.

Kontakt e-mail: jacekzurek@poczta.fm.

Centrum Stomatologii im. A. Lindgren 
przy ul. Siewnej w Krakowie 

nawiąże współpracę z lekarzem dentystą.
Oferujemy nowoczesny sprzęt, pracę z asystą, 

korzystne warunki współpracy. 
Wyłącznie wizyty prywatne. 

Poszukujemy lekarzy z doświadczeniem 
zawodowym.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie CV na adres 
e-mail: praca.stomatolog.krakow@op.pl
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Centrum Medyczne w Przeworsku, 
ul. Konopnickiej 15, 

nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem. 
Kontakt – e-mail: wladekkruk@tlen.pl, tel. 693 306 062

Cicer cum caule...

Konferencja naukowo-szkoleniowa 
Polańczyk 2017 

„Stomatologiczne klimaty nad Soliną”
W dniach 29 – 30.09.2017 r. w Polańczyku odbędzie 

się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. 
Miejscem spotkania stomatologów 
– sala konferencyjna Hotelu Atrium. 

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie 
Formularza zgłoszenia i przesłanie go na adres

Biura Delegatury w Krośnie, ul. Niepodległości 2. 
Wszystkie druki i szczegóły – na stronie internetowej 

www.krosno.pts.net.pl 
lub do pobrania 

w Biurze Delegatury Krośnieńskiej OIL Kraków.
Uczestnicy zdobędą 15 pkt. edukacyjnych oraz wiedzę.

W imieniu organizatorów 
bardzo serdecznie zapraszam

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
lek. dent. Wojciech Kolanko.

Gabinet Stomatologiczny Dental Pasja 
zatrudni 

lekarza dentystę oraz lekarza ortodontę.
Oferujemy pracę na nowoczesnym sprzęcie, 
z czynną asystą, z pacjentem prywatnym, 

atrakcyjne wynagrodzenie 
oraz elastyczność w wyborze czasu pracy.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres e-mail: 
kontakt@dentalpasja.pl

Kontakt: Dental Pasja, ul. XX Pijarów 5, 
tel. 602 266 466

www.dentalpasja.pl

Zatrudnię: 
• stomatologa po stażu

• lekarza dentystę wykonującego leczenie kanałowe 
pod mikroskopem 

Miejsce pracy Brzesko/Wojnicz. 
Praca w ramach kontraktu z NFZ i zabiegi odpłatne. 

Możliwość pracy w obu poradniach. 
Bardzo dobrze wyposażone stanowiska pracy, warunki 

płacowe i dni do uzgodnienia.
CV proszę kierować e-mail: sey@buziaczek.pl

Kontakt: tel. 604 093 982

Program szkoleń podyplomowych organizowanych przez 
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ

maj – czerwiec 2017

Uwaga! Szczegółowe informacje dot. szkoleń oraz zapisy przyjmuje Sekretariat MCKP, 
ul. Grzegórzecka 20 (p. 13); tel. 12 433 27 61, 12 424 72 91 wewn. 761, 762, 763, e-mail: esurowka@cm-uj.krakow.pl

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja na kursy organizowane przez Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
w roku 2017 odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: 

www.mckp.uj.edu.pl

Kursy 
dla specjalizacji 

lekarsko-dentystycznych

stomatologia zachowawcza 
z endodoncją

Leczenie endodontyczne z wykorzystaniem 
zabiegów chirurgii endodontycznej

18-19.05.2017
Kierownictwo naukowe: 
prof. Joanna Zarzecka 

chirurgia stomatologiczna
Podstawy diagnostyki i leczenia 

w chirurgii stomatologicznej
22-26.05.2017

Kierownictwo naukowe: 
prof. nzw. Jadwiga Stypułkowska

periodontologia
Promocja zdrowia w periodontologii

5-7.06.2017
Kierownictwo naukowe: 

prof. Maria Chomyszyn-Gajewska

protetyka stomatologiczna
Leczenie protetyczne 

w trudnych przypadkach bezzębia
20-21.06.2017

Kierownictwo naukowe: 
dr hab. Grażyna Wiśniewska 

chirurgia szczękowo twarzowa
Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, 

różnicowanie 
21-23.06.2017

Kierownictwo naukowe: prof. Jan Zapała 
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Dr ............................................................   ........................... dnia ........................

..................................................................

..................................................................

Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie

Stosownie do Regulaminu wypłacania zapomóg losowych z tytułu 
śmierci lekarza – członka OIL w Krakowie 

(Załącznik do Uchwały ORL 100/VI/ORL/2012 z dnia 9.05.2012 r.) 
do odbioru wskazuję

.....................................................................

.....................................................................    ............................................................
  

podpis i pieczątka

dokładny adres zamieszkania

imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby wskazanej

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie 
zaprasza na

XIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Izb Lekarskich 
w Żeglarstwie w klasie OMEGA

Morzyczyn, jezioro Miedwie, 16-18 czerwca 2017r.
Szczegóły na stronie www.oil.szczecin.pl

Komisja Kultury Opolskiej Izby Lekarskiej 
zaprasza w dniach 14-18 czerwca na 
Ogólnopolski Plener Fotograficzny

Zajęcia odbywać się będą w Pałacu w Rogowie Opolskim.
Zgłoszenia prosimy kierować na adres OIL, 45-054 Opole 

ul. Grunwaldzka 23, tel. 77 454 59 39, 
e-mail: opole@hipokrates.org. 

Liczba miejsc ograniczona do 25. 
Osobami prowadzącymi są Jolanta Serkowska-Mokrzycka 

i Marta Rodziewicz-Kabarowska

Turniej tenisowy lekarzy w Krośnie
 W dniach 23 -25 czerwca 2017 r. 

Delegatura Krośnieńska krakowskiej OIL 
organizuje Turniej Tenisowy Lekarzy. 

  Turniej odbędzie się na kortach MOSiR w Krośnie 
przy ul. Bursaki.
  Zawody będą przeprowadzone w kilku grupach 
wiekowych. Odbędą się rozgrywki singlowe, a następ-
nie deblowe i mixty. Bardzo miło powitamy w gronie 
uczestników Panie. 

  Początek turnieju – 23 czerwca 2017 r. (piątek), 
o godz. 15.00. 

  Zgłoszenia telefoniczne w Biurze Delegatury, 
tel. 13 432 18 59 do dnia 22 czerwca 2017 r. 
  Serdecznie zapraszamy

w imieniu organizatorów
lek. dent. W. Kolanko

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
zaprasza na

VIII Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy 
w klasie Puck 

27-28 maja 2017 r. (sobota, niedziela) – Zatoka Pucka
Współorganizator – Harcerski Ośrodek Morski 

Informacji udzielają: 
Marcin Szczęśniak, tel. 603 696 160 – organizator regat, 
Sławomir Dębicki (komendant HOM), tel. 501 674 698 

lub 58 673 21 50 – sprawy techniczne
Szczegóły na stronie www.oilgdansk.pl, 

zakładka „Po pracy – wydarzenia kulturalno-sportowe”

Cicer cum caule...
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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 3550 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 17 30
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        godz. 12.00 do 15.00
czwartek       godz. 13.00 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 OC (Inter) Ubezpieczenia życiowe  ........... 619 17 15
• Ubezpieczenia OC (Inter, PZU, Uniqa) ............................ 619 17 16
• Ubezpieczenia OC – PZU ................................................ 619 17 18
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