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To już mój ostatni tekst jako redaktora naczelnego naszej dentystycznej edy-
cji „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”. Bieg wydarzeń sprawił, przy Waszym zresztą 
czynnym udziale, że przypadł mi zaszczyt i obowiązek kierowania krakowską 
Okręgową Izbą Lekarską w VIII kadencji samorządu.

Może to Państwa zaskoczy, ale powiem szczerze, że ubiegałem się o sta-
nowisko prezesa Izby z umiarkowanym zapałem. Czyniłem to trochę tak, jak 
się to często w Polsce zdarza. Raczej chciałem zapobiec pewnym zamysłom 
i metodom konkurencji, które wydawały mi się niebezpieczne, niewłaściwe, 
a nawet grożące zapaścią samorządu, na co tak naprawdę – mimo wielu 
zastrzeżeń do Izby – przeważająca większość lekarzy nie ma ochoty. 

W końcu ten strumień pomocy materialnej (najwyższej bodaj w Polsce, od 
„becikowego” po nagrody 90+) i edukacyjnej w postaci bezpłatnych kursów, 
szkoleń, warsztatów – ma swoją wartość, nie mówiąc o ubezpieczeniach, porad-
nictwie prawnym czy licznych skutecznych interwencjach samorządu chroniących 
lekarza czy jego zawód na rozmaitym szczeblu. Nie chciałem, by to zostało zaprze-
paszczone, a podejmując obowiązki, noszę się z ambicją rozwoju samorządu.

O pewnych szczegółach będę mógł więcej powiedzieć, gdy skończy się 
remont kapitalny naszej siedziby przy ul. Krupniczej, co powinno nastąpić 
już za kilka miesięcy, bo 31 grudnia 2018 roku. Komunikaty z frontu prac, 
który monitorujemy regularnie, są pomyślne, trzymamy się harmonogramu. 
Skrupulatnie pilnuje tego doktor Jacek Tętnowski, któremu należą się gorące 
podziękowania.

Ale w tym tekście chciałem przede wszystkim podziękować kolegium 
redakcyjnemu „GGL Lekarza Dentysty”. Leży przede mną pierwszy numer tej 
edycji z marca/kwietnia 2006 roku, ze świętą Apolonią na okładce i życzeniami 
sukcesu od wiceprezesa NRL Andrzeja Fortuny. W kolegium redakcyjnym, obok 
współtwórcy edycji Stefana Ciepłego, w kolejności alfabetycznej znaleźli się: 
G. Chołociński, G. Herbut, T. Kaczmarzyk, D. Kościelniak, A. Mazaraki, 
K. Siembab, A. Stopa i odpowiadający za grafikę Krzysztof Zgłobicki. W ciągu 
minionych 12 lat zmienił się skład redakcyjny, dołączyła m.in. prof. Jolanta 
Pytko-Polończyk, dr dr Renata Michna, Anna Urbańczyk, Franciszek Serwatka 
(felieton), mgr Barbara Kaczkowska (historia). Nie uległo natomiast zmianie 
zapotrzebowanie rozproszonego systemowo środowiska dentystycznego na 
własną gazetę, którą krakowska Izba wydaje jako jedyna w kraju. A prze-
cież posiadanie pisma „na własność” dodaje nie tylko splendoru i satysfakcji. 
Dodaje sensu naszej stomatologicznej samorządności.

Siłą rzeczy powinienem zatem przekazać nie tylko redakcję, ale także kilka 
innych kwestii o charakterze stomatologicznym w inne ręce. Pismo pozosta-
wiam w dobrych rękach doktora Dariusza Kościelniaka, który wyraził zgodę 
na podjęcie obowiązków redaktora naczelnego. Był z pismem związany od 
początku, a rekomendować Jego osoby wręcz mi nie wypada, bo tak wiele mu 
zawdzięczamy. Podobnie jak samorząd, którego wiceprezesem w Krakowie był 
podczas VII kadencji.

Robert Stępień
Prezes ORL w Krakowie

W numerze m.in.:

Koleżanki i Koledzy, 
Lekarze Dentyści!

Nasza okładka

Krakdent 2018
fot. Katarzyna Domin

Relacja z XXXVII Okręgowego 
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu 
Lekarzy i lista nowych członków ORL (3)

Wywiad z nowym prezesem 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
lek. dent. Robertem Stępniem (12)

Wykład z okazji zapomnianego 80-lecia 
powołania w 1938 r. Izby Lekarsko-
Dentystycznej, autorstwa Anny Kot (15)

Wrocław ponownie „stolicą” PTS. 
Wywiad z wiceprezydentem 
dr. hab. Wojciechem Bednarzem (18)

Krakdent – po raz 26; Czesi i Słowacy 
wciąż wierni (19)

Prof. Jadwigi Stypułkowskiej wykład 
noworoczny o współczesnej stomatologii 
(23)

Felieton Andrzeja Cisło o kolejnych 
„reformach” i zagrożeniach stomatologii 
(26)

Niepożądane działania leków 
w jamie ustnej przedstawiają 
– dr J. Woroń i prof. R. Korbut (28)

Dentobusy – kilka uwag Stefana Ciepłego 
o nowym remedium na zapaść 
stomatologii szkolnej (30)

Mistrz świata lekarzy z Wiśniowej (33)

Przegląd piśmiennictwa stomato-
logicznego – Grzegorz Herbut (34)
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XXXVII Okręgowy 
Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie

Robert Stępień – prezesem
 2 marca w Krakowie, w hotelu Holiday 

Inn przy ul. Wielopole, odbył się XXXVII 
Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy 
OIL w Krakowie, kończący VII kaden-
cję. O stanowisko prezesa rywalizowało 
4 kandydatów, wygrał w I turze lek. dent. 
Robert Stępień uzyskując 128 głosów po-
parcia. Okręgowym Rzecznikiem została 
ponownie lek. dent. Anna Kot wybrana 
jednogłośnie. 
 Wybrano też 35 nowych członków 
ORL (jej Prezydium zostanie ukonstytu-
owane 21 marca br.) oraz 41 delegatów na 
Krajowy Zjazd Lekarzy planowany w War-
szawie 26 maja br. Relacja w numerze.

Nowe władze PTS
 Jak już informowaliśmy w ostatnim wy-

daniu „GGL”, 8 grudnia 2017 roku odbył 
się walny Zjazd Polskiego Towarzystwa Sto-
matologicznego. Zakończył kadencję prof. 
Bartłomiej W. Loster, został wybrany nowy 
skład Zarządu Głównego. Na kadencję 
2018-2021 prezydentem PTS została prof. 
Marzena Dominiak, kierownik Katedry 
i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 
Tym samym do Wrocławia, w myśl statutu 
PTS, powróciła siedziba władz Towarzy-
stwa. Wiceprezydentami zostali:
– prof. Tomasz Konopka (Wrocław)
– dr hab. Wojciech Bednarz (Gorlice)
– prof. Ingrid Różyło-Kalinowska (Lublin).
 Nadto w skład władz weszli z Krakowa 
dr hab. Piotr Majewski (Kraków) i dr hab. 
Grażyna Wiśniewska (Kraków)
 Rozmowa z „naszym” wiceprezesem 
dr. hab. Wojciechem Bednarzem na str. 18.

E-recepty pod ostrzałem
 Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 

negatywnie oceniło przyśpieszony tryb 
uchwalenia ustawy z dnia 1 marca 2018 
r. o zmianie niektórych ustaw w związku 
z wprowadzaniem e-recept, między innymi 

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 16 marca 2018Aktualności

z powodu nieprzeprowadzenia konsultacji 
społecznych.
 W ocenie Prezydium NRL wprowadze-
nie e-recept nie jest projektem wymagają-
cym zastosowania tak szybkiego i nadzwy-
czajnego trybu prac legislacyjnych.

Nowe centrum oparzeniowe
 2 marca w Krakowie podpisano akt 

erekcyjny i wmurowano kamień węgielny 
pod budowę Małopolskiego Centrum 
Oparzeniowo-Plastycznego. Inwestycja jest 
realizacją planu rozwoju MCOP, powstałe-
go 5 lat temu w Szpitalu Specjalistycznym 
im. L. Rydygiera w Krakowie na bazie 
Oddziału Chirurgii Plastycznej i Oddziału 
Leczenia Oparzeń, a kierowanego przez 
dr hab. Annę Chrapustę. 
 W nowym obiekcie ma się znaleźć 
47 łóżek (obecnie Centrum ma ich tylko 
15), przeznaczonych dla dorosłych i dla 
dzieci. Wartość przedsięwzięcia przekracza 
34 mln zł, większość wydatków pokryta 
zostanie z funduszy unijnych. 

Modernizacja 
Instytutu Stomatologii CM UJ 
 W lutym br. zakończono kolejny etap 

modernizacji Instytutu Stomatologii CM UJ 
i Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej. 
W miejsce wyeksploatowanych zainstalowa-
no nowe, zaawansowane technologicznie 
unity dentystyczne (ok. 70), wymieniono 
wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obra-
zowej, a do Laboratorium Protetycznego 
zakupiono skaner laboratoryjny. Kapitalny 
remont przeszły także dwie aule wykładowe, 
które wyposażono w nowoczesny sprzęt 
audiowizualny. Modernizacja została do-
finansowana przez Ministerstwa Zdrowia 
oraz Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący.

Ratownicy z Krakowa najlepsi
 Zespół Krakowskiego Pogotowia Ratun-

kowego zajął pierwsze miejsce na 3. Mię-
dzynarodowych Zimowych Mistrzostwach 
Ukrainy, które odbywały się od 22 do 24 
lutego w Krzemieńcu.

 W zawodach wystartowały 32 zespoły 
z Ukrainy i z zagranicy, w tym z Polski, 
Litwy, a nawet drużyna z Izraela. Załoga 
w składzie Mariusz Andrzejczak, Tomasz 
Scelina i Tomasz Turcza już po raz drugi 
stanęła na podium podczas ukraińskich 
mistrzostw. W ubiegłym roku krakowscy 
ratownicy zajęli trzecie miejsce.

Miłosierni Samarytanie 2017
 16 marca w Auli Jana Pawła II Sanktu-

arium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach 
uroczyście ogłoszono wyniki Plebiscytu 
„Wybieramy Miłosiernego Samarytanina 
roku 2017”. Była to już XIV edycja tych 
prestiżowych wyborów, a ich organiza-
torami są Stowarzyszenie Wolontariat 
św. Eliasza oraz OIL w Krakowie. Osta-
tecznie w dwóch kategoriach zakwalifiko-
wano 68 osób, z których Kapituła wybrała 
14 laureatów. 
 W kategorii „Pracownik ochrony 
zdrowia” statuetkę „Miłosiernego Samary-
tanina roku 2017” odebrała z rąk kardynała 
Stanisława Dziwisza Brygida Mazgaj – pie-
lęgniarka z Krakowa. 
 Wyróżnienia otrzymali: lek. med. Ewa 
Wieteska z Jasła, mgr reh. Małgorzata 
Kucharska z Krakowa, lek. med. Marek 
Banach z Krakowa oraz dr n. med. Aleksan-
dra Kosmęda z Warszawy. 
 Wyróżnienie specjalne – za wyjątko-
wą akcję ratowania w Wigilię 2017 roku 
pacjentki z przerwanym rdzeniem kręgo-
wym, przyznano trzem krakowskim leka-
rzom – dr. Robertowi Chrzanowskiemu, 
Michałowi Kłosińskiemu i Stanisławowi 
M. Krukowi. 
 W kategorii „Osoba bezinteresownie 
niosąca pomoc Drugiemu Człowiekowi” 
najwyższe wyróżnienie, czyli statuetkę 
Miłosiernego Samarytanina przyznano 
Lucynie Raszek z Nysy, a wręczał ją biskup 
Jan Zając. Wyróżnienia otrzymali: Łukasz 
Patrzyk z Oświęcimia, Zbigniew Ładziń-
ski z Jeleniej Gór, siostra Jana Wodzień 
– Służebniczka Dębicka z Krakowa, Jolanta 
Kaczmarczyk z Krakowa oraz Aleksander 
Berka z Tychów.
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 XXXVII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy 
OIL w Krakowie odbył się 2 marca 2018 roku w hotelu Holiday 
Inn przy ul. Wielopole. Mandat delegatów uzyskało 275 osób. 
Według pierwszego komunikatu Komisji Mandatowej punktual-
nie na Zjazd przybyło 214 delegatów, co stanowiło 78% wybra-
nych. Nieco później frekwencja sięgnęła 86%.
 Prezesem ORL został lek. dent. Robert Stępień, wybrany 
w I turze wyborów. Okręgowym rzecznikiem odpowiedzialności 
zawodowej po raz kolejny została lek. dent. Anna Kot. Wybrano 
także członków Okręgowej Rady Lekarskiej, zastępców OROZ, 
członków Okręgowego Sądu Lekarskiego, Okręgowe Komisje: 
Rewizyjną, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków, które będą pra-
cować przez całą – VIII już kadencję samorządu. 
 Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonała dr Katarzyna Turek-
Fornelska, stojąca na czele Komitetu Organizacyjnego. Przewod-
niczenie obradom Zjazdu powierzono ustępującemu prezesowi 
ORL prof. Andrzejowi Matyji. 

37. Okręgowy Zjazd Lekarzy

 Zjazd miał charakter sprawozdawczo-wyborczy, oficjalnych 
gości nie było (zostali oni zaproszeni na jubileuszowe uroczystości 
wieńczące 125 lat istnienia Izby, które odbyły się parę tygodni 
wcześniej w Teatrze STU). Niemniej wierni partnerzy OIL 
w Krakowie (nieobecni wtedy) – w postaci prezesów Izb Lekar-
skich – Śląskiej, Łódzkiej i Wojskowej – przybyli z medalami, 
dyplomami i upominkami, których doczekali się przede wszyst-
kim prof. Andrzej Matyja, dr Jerzy Friediger i lek. dent. Robert 
Stępień. Otrzymali oni m.in. najwyższe odznaczenia Śląskiej 
Izby „Pro Medico – Zasłużony dla lekarzy”, Złote Odznaki ORL 
w Łodzi „Za zasługi dla samorządu lekarskiego”, a prof. Matyja od 
kolegów chirurgów z krakowskiego Wojskowego Szpitala Klinicz-
nego odebrał także specjalny ryngraf, wręczany małopolskiemu 
konsultantowi w dziedzinie chirurgii ogólnej. 
 Po tych miłych chwilach, zgodnie z porządkiem obrad wy-
brano Prezydium Zjazdu, w skład którego – zgodnie z propozycją 
prof. Matyji – weszli jako wiceprzewodniczący: dr dr Krzysztof 

Robert Stępień 
prezesem ORL 
w Krakowie 
na lata 2018-2022

37. Zjazd
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Wróblewski, Delegatura Nowy Sącz, Marek Zasadny, Delegatura 
Przemyśl, Dariusz Kościelniak, przedstawiciel lekarzy dentystów; 
sekretarzami Zjazdu zostali dr dr Patryk Hartwich, Łukasz 
Niewiara i Ewa Pająk-Łysek. Wybrano też Komisję Mandatową, 
w skład której weszli: dr dr Katarzyna Turek-Fornelska, Krystyna 
Targosz i Tadeusz Bernacik. 
 Do proponowanego przez prof. Matyję porządku obrad wnie-
siono dwa uzupełnienia: o odrębne przedstawienie i przyjęcie spra-
wozdań organów Izby nie tylko za okres VII kadencji, ale też za jej 
ostatni rok funkcjonowania (wymagane formalnie) oraz o informa-
cję o przebiegu remontu siedziby głównej OIL przy ul. Krupniczej. 
 Obrady Zjazdu zapoczątkowało sprawozdanie Okręgowej 
Komisji Wyborczej przedstawione przez jej przewodniczącą 
dr Jolantę Orłowską-Heitzman. Zamieściliśmy je w ostatnim nu-
merze „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” (dostępnym także na stronie 
internetowej Izby). Przypomnimy w tym miejscu tylko, iż na 378 
mandatów udało się wybrać 277 delegatów, z których dwie osoby, 
w związku z przeniesieniem do innej okręgowej Izby, do dnia 

 Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z działalności 
Okręgowej Rady Lekarskiej, przedstawione przez jej ustępującego 
prezesa prof. Andrzeja Matyję. Jego główne tezy zamieściliśmy 
w oficjalnym „Sprawozdaniu ORL z VII kadencji” na łamach 
poprzedniego wydania „GGL” (nr 1/163/2018), gdzie znalazł 
się również obszerny wywiad z b. prezesem. Odczytano także list 
od Macieja Hamankiewicza, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, 
w którym podziękował prof. Matyji oraz członkom krakowskiej 
ORL za lata współpracy.
 Jak przypomniał ustępujący prezes w swoim sprawozdaniu, 
na koniec grudnia 2017 r. Rejestr Lekarzy OIL w Krakowie obej-
mował 16 916 lekarzy i lekarzy dentystów, w tym 13 141 lekarzy, 
3741 lekarzy dentystów oraz 34 osoby o podwójnych uprawnie-
niach. Liczba praktyk zarejestrowanych podczas VII kadencji 
(od 2014 roku) wyniosła 5913, a ogólna liczba praktyk na koniec 
2017 roku to 10 785. 
 Organizacja kilkudziesięciu szkoleń i kursów (także w delega-
turach), w tym obowiązkowych do specjalizacji, objęła w minionej 

Zjazdu mandaty utraciły. Ogólna frekwencja wyborcza wyniosła 
22,1 proc., ale w rejonach, gdzie swoich delegatów wybierali 
lekarze seniorzy – blisko 80 proc., a lekarze dentyści wykorzystali 
100 proc. mandatów przysługujących im zgodnie z paryte-
tem. Kwestią wymagającą wyjaśnienia – stwierdziła na koniec 
dr Orłowska-Heitzman – była niezrozumiała, rekordowa w skali 
kraju migracja lekarzy między rejonami wyborczymi, dokonana 
przez ponad 1100 lekarzy krakowskiej OIL. 
 Zgodnie z obowiązującą procedurą wyborczą, przed dalszą 
częścią obrad, przewodnicząca Komisji Mandatowej doktor 
Katarzyna Turek-Fornelska poinformowała o prawomocności 
Zjazdu – obecnych było 78 proc. wybranych delegatów. Z ich 
upoważnienia powołano Komisję Uchwał i Wniosków (na całą 
VIII kadencję) w składzie dr dr L. Kucharski, K. Turek-Fornel-
ska, J. Orłowska-Heitzman, M. Zasadny, prof. J. Pytko-Poloń-
czyk, A. Pyrlich, K. Pająk, G. Jaracz, J. Tętnowski, D. Kubicz, 
E. Kędzierska. Wybrano również 3-osobową Komisję Regulami-
nową w składzie dr dr J. Friediger, J. Kulon, T. Derebas. 

kadencji ok. 2800 osób. 156 młodych lekarzy i lekarzy dentystów 
otrzymało wysokie nagrody ORL za wyróżniający wynik egzaminu 
specjalizacyjnego. Na zapomogi dla lekarzy w trudnej sytuacji ma-
terialnej, zapomogi pośmiertne oraz stypendia dla dzieci z mniej 
zamożnych rodzin lekarskich wydano ponad 1,1 mln. zł. Paletę 
świadczeń poszerzono w ostatnim czasie o nagrody jubileuszowe 
dla dla ponad stu lekarzy seniorów (90+) oraz zasiłki dla młodych 
lekarzy z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. 
 W Izbie prężnie działają Kluby Seniora; organizowany jest 
doroczny Bal Lekarza, a wspólnie z Izbą Adwokacką także Inte-
gracyjny Piknik Rodzinny. Na wsparcie samorządu liczyć mogą 
wszyscy lekarze, podczas akcji takich jak protest rezydentów, 
rozwinięta jest pomoc prawna, m.in. dzięki Rzecznikowi Praw 
Lekarza, którego idea narodziła się w Krakowie. Rozwija się 
z naszej inicjatywy Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego.
 Jednym z sukcesów Izby było z pewnością odzyskanie 
przedwojennej własności OIL – kamienicy przy ul. Krupniczej 
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37. Zjazd

w Krakowie, oraz wszczęcie w ub. roku jej remontu. Sprawy te 
przedstawialiśmy obszernie na łamach „GGL”. 
 Kończąc swoje sprawozdanie prof. Matyja odniósł się też do gło-
szonych podczas kampanii wyborczej postulatów obniżenia składki 
na samorząd, przypominając, że przedstawiciele Krakowa byli 
przeciwni jej podwyższeniu. Sprawa ta wróci w dyskusji, w ramach 
wniosków zjazdowych, gdzie znajduje się szczegółowe omówienie 
skutków tego rodzaju populistycznego postulatu. W wystąpieniu 
uzupełniającym sprawozdanie prezesa dr Jacek Tętnowski poinfor-
mował delegatów o zaawansowaniu prac remontowych w obiekcie 
przy ul. Krupniczej. Przebiegają one właściwie, termin zakończenia 
inwestycji (31 grudnia 2018) powinien być dotrzymany.

* * *
 Następnie sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej przedstawiła lek. dent. Anna Kot. 
Jak poinformowała, rocznie do biura OROZ wpływało od 280 do 
320 zawiadomień. W okresie VII kadencji Rzecznik każdego roku 
dokonywał od 500 do 800 przesłuchań, występował o ok. 170 opinii

62 sprawy. Zapadłe orzeczenia dotyczyły 25 lekarzy. Odbyły się 
93 sesje Sądu, w tym 54 posiedzenia i 39 rozpraw. Ostatni rok był 
szczególnie trudny, gdyż z powodu przeprowadzki biura OIL przez 
jakiś czas nie były możliwe rozprawy Sądu. W okresie VII kadencji 
zapadłe orzeczenia dotyczyły 146 lekarzy. Z najcięższych kar od-
notowano jedno pozbawienie prawa wykonywania zawodu, jedno 
czasowe zawieszenie tego prawa, siedem przypadków ograniczenia 
zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza i jeden zakaz 
pełnienia funkcji kierowniczych. 
 Najczęściej zgłaszano wnioski o ukaranie lekarzy chirurgów 
ogólnych, ginekologów i położników, stomatologów, radiologów, 
lekarzy rodzinnych oraz lekarzy medycyny ratunkowej i medy-
cyny pracy. Średni czas postępowania sądowego w VII kadencji 
wyniósł 7 miesięcy. Oczywiście, i w tym punkcie obrad na koniec 
padły słowa podziękowań dla wszystkich współpracowników.

* * *
 Obszerne sprawozdanie z działalności finansowej Izby przed-
łożyła delegatom doktor Anna Maciąg-Brattemo, skarbnik ORL. 

do biegłych, wydawał ok. 200 postanowień końcowych (z czego 
54 proc. to umorzenia). W opinii doktor Anny Kot szczególny nie-
pokój budzą konflikty między lekarzami oraz coraz większa liczba 
spraw wnoszonych przez tzw. trudnych pacjentów. W rekordowej 
sprawie zgromadzono aż 12 tomów akt. Niestety, wg OROZ, 
nierzadko konflikty z pacjentami są indukowane przez lekarzy.
 Praca Biura Rzecznika staje się coraz trudniejsza, dlatego 
OROZ w Krakowie z satysfakcją przyjął pozytywne (jedne 
z najlepszych w kraju) wyniki kontroli przeprowadzonej u kra-
kowskiego Rzecznika w 2016 roku przez Naczelnego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej. Jak podkreślała Anna Kot, znacz-
na w tym zasługa profesjonalnych pracowników biura, którym, 
podobnie jak swoim zastępcom lekarzom oraz władzom Izby 
i przewodniczącemu Okręgowego Sądu Lekarskiego, należą się 
serdeczne podziękowania. 
 Dziękując za życzliwą opinię, kolejne sprawozdanie przedłożył 
przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego prof. Waldemar 
Hładki. Jak poinformował, w 2017 roku do Sądu wpłynęły 

W 2014 roku przychody OIL w Krakowie wynosiły ponad 7 095 
mln zł, natomiast w 2017 roku już 10 680 mln. Łącznie w VII 
kadencji wyniosły one ponad 38,7 mln zł. 84 proc. przycho-
dów stanowią składki, których średnia ściągalność wynosiła ok. 
86 proc. Odpis składek na NIL wynosił od 833 tys. zł w 2014 r. 
do 1,35 mln zł w roku 2017.
 Wydatki OIL kształtowały się na poziomie od ponad 6,6 mln 
w 2014 r. do 7,9 mln zł w roku 2017. Każdy kolejny rok kończył 
się nadwyżką finansową, którą odkładano na fundusz planowa-
nego remontu siedziby Izby oraz remontów w Delegaturach. 
Z puli tej finansowano też deficyt preliminarza zadań przejętych 
od administracji państwowej (Rejestr Lekarzy, OROZ, Okrę-
gowy Sąd Lekarski), których to wydatków budżet nie pokrywa 
w rzeczywistej kwocie. Kończąc drugą już kadencję na stanowisku 
skarbnika ORL doktor Maciąg-Brattemo podziękowała władzom 
Izby, zespołowi pracowników finansowych oraz lekarzom z Ko-
misji Finansowej i Rewizyjnej za rzeczową i miłą współpracę. 
Uzupełnieniem wystąpienia skarbnika były dane budżetowe 
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przedstawione przez dr. Janusza Legutkę, wiceprezesa ORL 
ds. finansowych. Są one ujęte w „Materiałach Sprawozdawczych” 
na Zjazd opublikowanych na stronach internetowych Izby.
 Ze swym stanowiskiem pożegnał się podczas Zjazdu także 
dr Wojciech Tokarski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, któ-
ry z satysfakcją poinformował Delegatów o braku zastrzeżeń do 
gospodarowania pieniędzmi lekarzy zrzeszonych w krakowskiej 
Izbie. Żadnych uwag do polityki finansowej nie mieli także 
profesjonalni audytorzy. Dlatego w imieniu Okręgowej Komisji 
Rewizyjnej postawił wniosek o udzielenie absolutorium ustępu-
jącym władzom OIL, zarówno za rok 2017, jak i za okres całej 
VII kadencji samorządu. 

 Wniosek został przyjęty bez dyskusji. Delegaci 
jednogłośnie udzielili absolutorium za 2017 rok 
i lata VII kadencji (2013-2018) ustępującej Okręgo-
wej Radzie Lekarskiej.
 

i podyplomowych. Punkt ten kwestionowali pozostali kandydaci 
na prezesa.
 Podstawową kwestię dla dr. Guzika stanowiła dobra komunika-
cja samorządu z lekarzami – rozwijanie szeregu kanałów tej komu-
nikacji, szczególnie wykorzystujących zdobycze techniki. Drugim 
priorytetem jest wsparcie samorządu w kształceniu się lekarzy, sta-
łym podnoszeniu kwalifikacji, z założeniem sięgania przez samorząd 
także do zewnętrznych źródeł finansowania (np. fundusze unijne). 
Kolejnym filarem działalności samorządowej powinno być zdaniem 
Bartłomieja Guzika podtrzymywanie samorządności lekarzy denty-
stów w ramach wspólnej Izby. Poza wspomnianym już pomysłem 
obniżenia składki, dr Guzik w swoim wystąpieniu podkreślił także 
znaczenie działań na rzecz poprawy wizerunku lekarzy w społeczeń-
stwie oraz starań o lepszą integrację i solidarność środowiska lekarzy. 
 Jako drugi kandydat wystąpił doktor Mariusz Janikowski, 
internista, wieloletni działacz samorządu, zarówno na szczeblu 
regionalnym, jak i krajowym (m.in. sekretarz ORL III i IV kaden-
cji, sekretarz NRL w V i VI kadencji). 

 W końcu doszło do wyborów nowego prezesa ORL, naj-
bardziej wyczekiwanej części Zjazdu. Najpierw jednak przewod-
nicząca OKW przypomniała zasady ordynacji. Wybrano także 
Komisję Skrutacyjną. Dr Orłowska-Heitzman poinformowała 
o zgłoszeniu czterech kandydatów na stanowisko prezesa ORL 
– dr. Bartłomieja Guzika, lek. med. Mariusza Janikowskiego, 
lek. dent. Roberta Stępnia i dr. Jarosława Zawilińskiego oraz 
jednej kandydatury Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej – lek. dent. Anny Kot. 
 Jako pierwszy (prezentacja kandydatów następowała w kolej-
ności alfabetycznej) głos zabrał dr Bartłomiej Guzik, kardio-
log, z-ca sekretarza ORL mijającej kadencji. W dynamicznym 
wystąpieniu przemilczał całkowicie dotychczasowe osiągnięcia 
samorządu, w sześciu punktach definiując swoje zamysły. Jednym 
z nich było obniżenie składki członkowskiej, co może znalazłoby 
populistyczny poklask, gdyby nie wiążąca się z tym konieczność 
cofnięcia m.in. rozległego programu pomocy socjalnej lekarzom 
oraz rezygnacji z organizacji licznych kursów do specjalizacji 

 Świetnie zorientowany w działalności samorządu, członek 
wielu zespołów problemowych, organizator szeregu inicjatyw 
samorządu, m.in. w zakresie rejestru lekarzy, organizacji struktur 
izbowych, programów edukacyjnych, systemu wyborczego, prezes 
Fundacji Lekarze Lekarzom – położył główny nacisk na potrakto-
wanie samorządu jako w s p ó l n e g o  d o m u , którego wszyscy 
lekarze są gospodarzami. Podkreślając konieczność unowocześnie-
nia systemu funkcjonowania ochrony zdrowia w Polsce, za ważny 
aspekt codziennej działalności Izby uznał dokończenie remontu 
jej siedziby w Krakowie i konieczność urządzenia lokalowego 
Delegatury w Przemyślu. 
 Duże zainteresowanie Delegatów wzbudziła kolejna prezenta-
cja autorstwa lek. dent. Roberta Stępnia, wyliczająca zarówno 
główne wady systemu ochrony zdrowia w Polsce, wymagającego 
wyraźnego wzrostu nakładów, jak i podkreślająca bezsporny dorobek 
samorządu w kwestiach bytowych i edukacyjnych.
 Późniejszy wybór Roberta Stępnia na prezesa OIL w Krako-
wie oraz wywiad zamieszczony z nim w numerze pozwalają relację 
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z jego wystąpienia potraktować skrótowo. W każdym razie głów-
ny akcent położony został na traktowanie korporacji lekarskiej 
jako ciała odległego od sporów ideologicznych. Dalej miało 
miejsce wyliczenie naprawdę imponujących w skali kraju form 
materialnej pomocy krakowskiej Izby dla lekarzy (od „becikowe-
go” po 90+; z zapomogami losowymi, nagrodami, stypendiami 
itp. rzędu 1,5 mln zł rocznie). Nacisk programowy kandydat 
położył na reaktywację struktur rad społecznych w szpitalach; na 
pomoc prawną dla lekarzy; na poprawę wizerunku medialnego 
środowiska oraz na niewikłanie się korporacji lekarskiej w spory 
ideologiczne („Nie dajmy się podzielić!”).
 Jako ostatni z kandydatów głos zabrał dr Jarosław Zawi-
liński, laryngolog, wykładowca akademicki, b. przewodniczący 
Głównej Komisji Rewizyjnej VI kadencji (2009-2013). Dr Zawi-
liński już na wstępie swojej prezentacji podkreślił znaczenie pro-
testu rezydentów, który zmusił władze do negocjacji finansowych. 
Tym samym, jego zdaniem, samorząd powinien postawić na 
młodych lekarzy, zrewidować programy kształcenia, politykę 

żenia stanowisk (co mu zarzucano), ale potrzebę reprezentacji 
samorządu wobec instytucji zewnętrznych przez przedstawicieli 
odpowiedniej rangi.
 W dyskusji poruszono także kwestię elitarności zawodu. M.in. 
dr Jerzy Friediger podkreślił, że pozostanie lekarzy na wpływo-
wych pozycjach wymaga zmiany filozofii z „protestacyjnej” wobec 
zarządzeń władzy na „przywódczą” w zakresie proponowanych 
zmian. Dr Guzik wysunął koncepcję utworzenia Centrum Do-
broczynności, które działałoby m.in. na rzecz poprawy wizerunku 
lekarza. Natomiast Robert Stępień apelował do lekarzy, by nie 
protestowali jako grupy zawodowe, lecz wspólnie, jeśli chcą 
cokolwiek załatwić dla pacjentów czy własnego środowiska.
 Ostatnim akcentem przedwyborczym była prezentacja swojej 
osoby i programu przez lek. dent. Annę Kot, która kandydowała 
na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej. Kontrkandydatur nie było, pani doktor, związana z ziemią 
limanowską, dała się poznać – nie tylko w VII kadencji w roli 
OROZ, ale i wcześniej będąc jego zastępcą – jako osoba niezwykle 

ustanawiania rezydentur. Nadto mówca zakwestionował starania 
OIL o odzyskanie kamienicy przy ul. Szczepańskiej 1 (Klub Pod 
Gruszką) jako zbyt kosztownej w utrzymaniu; zaproponował kup-
no jednego mieszkania dla seniorów, a na koniec ku zaskoczeniu 
Delegatów – wycofał się z kandydowania na funkcję prezesa, reko-
mendując swoim zwolennikom osobę dr. Bartłomieja Guzika.

* * *
 W dyskusji na plan pierwszy wybiła się kwestia obniżenia 
składek członkowskich. Dr Tomasz Fortuna (mandat 53) zwrócił 
uwagę, iż są one najniższe w Europie, także wśród składek człon-
kowskich samorządów zawodów zaufania publicznego w Polsce. 
Z kolei doktor Stępień pytał, z jakich świadczeń OIL powinna 
się wycofać, gdyby składkę obniżono? Dr Guzik wycofywał się 
z wniosku, podkreślając, iż chodziło mu o inną dystrybucję, ale 
tego już nie dostrzeżono. Drugą kwestią sporną była poddawana 
w wątpliwość koncepcja doktora Stępnia ustanowienia w Pre-
zydium ORL stanowisk wiceprezesów ds. szpitalnictwa, AOS 
i POZ. Wnioskodawca podkreślał, że nie ma na myśli mno-

kompetentna, odpowiedzialna, sprawiedliwa, w pełni zasługująca 
na miano – wg określenia dr Orłowskiej-Heitzman – „tarczy wol-
ności”.

 Uchwały i wnioski
 W dalszym toku obrad, równolegle do procedury wyborczej 
przeprowadzanej elektronicznie pod nadzorem OKW, rozpoczęto 
prezentację wniosków, które napłynęły w liczbie 30 do Komisji 
Uchwał i Wniosków. Przedstawił je przewodniczący Komisji dr Lech 
Kucharski, a my relacjonujemy je w kolejności chronologicznej.

 1) Stanowisko w sprawie zwiększenia w możliwie najkrót-
szym czasie publicznych nakładów na ochronę zdrowia
 – co najmniej do poziomu 6,8% PKB. Niedostateczne finan-
sowanie świadczeń zdrowotnych nie gwarantuje ich właściwego 
poziomu, dostępności, pogłębia zadłużenie jednostek ochrony 

37. Zjazd
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zdrowia. Brak reakcji władz na kryzys finansowy może przyczynić 
się do wystąpienia napięć społecznych (…). 

Mandat nr 242. Katarzyna Turek-Fornelska 
(w imieniu ustępującego Prezydium ORL)

Stanowisko przyjęte jednogłośnie.

 2) Apel nr 1 Zjazdu adresowany do Prezydenta RP oraz Pre-
zesa Rady Ministrów o powołanie ponadpartyjnego okrągłego 
stołu ds. reformy w ochronie zdrowia
 – w ocenie delegatów ochrona zdrowia stanowi dobro ogól-
nospołeczne, niezależnie od poglądów politycznych, a system 
jej finansowania nie gwarantuje bezpieczeństwa zdrowotnego 
obywateli. W rezultacie, by stworzyć wspólny program naprawy, 
konieczny jest konsensus partii politycznych.

Mandat nr 242; Katarzyna Turek-Fornelska 
(w imieniu ustępującego Prezydium ORL)

Stanowisko przyjęte jednogłośnie.

 3) Apel nr 2 adresowany do Ministra Zdrowia o dokona-
nie kompleksowej analizy rzeczywistych skutków finansowych 
wzrostu płac w jednostkach ochrony zdrowia
 – przyznawanie podwyżek płac poszczególnym grupom zawodo-
wym, najgłośniej upominającym się o wynagrodzenia, rozkręca spi-
ralę żądań płacowych, co zagraża ciągłości funkcjonowania szpitali.

Mandat nr 242; Katarzyna Turek-Fornelska 
(w imieniu ustępującego Prezydium ORL)

Stanowisko przyjęte większością głosów, przy 4 głosach sprzeciwu 
i 2 wstrzymujących się. W dyskusji podniesiono problematyczną kwe-
stię preferowania wybranej grupy jednostek (M. Zasadny).

 4) Apel adresowany do Ministra Zdrowia o rozłożenie na 
etapy i przesunięcie w czasie obowiązku wdrożenia Elektronicz-
nej Dokumentacji Medycznej
 – w dyskusji poruszono kilka kwestii. Wdrożenie e-doku-
mentacji, zwolnień lekarskich ZLA nie powinno być odkładane 
(M. Janikowski, Dariusz Giza) mimo że serwery ZUS się niekiedy 

blokują, a dwudniowa przerwa w dostawie prądu w Bieszczadach 
spowodowała katastrofę. Rzecz jest stosunkowo prosta, Izba może 
przeprowadzić szkolenie dla zainteresowanych. Natomiast termin 
wdrożenia całego programu e-dokumentacji medycznej jest cał-
kowicie nierealny, konieczne jest m.in. jednolite oprogramowanie 
i przeszkolenie podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Na 
wniosek R. Stępnia przyjęto sformułowanie końcowe (…do mo-
mentu przeprowadzenia udanego pilotażu w wybranym obszarze).

Mandat nr 270; Wacław Zeman
Wniosek przyjęty przy 5 głosach wstrzymujących się.

 5) Apel adresowany do Ministra Zdrowia o stworzenie leka-
rzom możliwości nieodpłatnego korzystania z elektronicznego 
systemu prowadzenia dokumentacji medycznej
 – tego rodzaju rozwiązanie gwarantowałoby jakość i spójność 
całego przedsięwzięcia, zwłaszcza w fazie wdrożeniowej.

Mandat nr 270; Wacław Zeman
Apel przyjęty jednogłośnie.

 6) Apel „do władz publicznych” o wzrost nakładów finanso-
wych na opiekę stomatologiczną
 – stan uzębienia Polaków jest zły w wyniku wieloletnich zanie-
dbań w finansowaniu świadczeń stomatologicznych. 
 Apel odrzucony przez Komisję Uchwał i Wniosków ze względu 
na wybiórcze potraktowanie jednej dyscypliny medycznej. 

 7) Apel w sprawie Porozumienia Lekarzy Rezydentów z Mini-
strem Zdrowia o terminową realizację jego zapisów, z równocze-
snym podziękowaniem dla Porozumienia Rezydentów OZZL za 
współpracę z samorządem lekarskim. 
 – zawarte Porozumienie ma charakter intencjonalny, jest 
przykładem możliwości układowego wprowadzania właściwych 
rozwiązań systemowych. Nakłada ono równocześnie na samorząd 
obowiązek monitorowania uzgodnień dotyczących harmonogra-
mu wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

Mandat nr 77; Bartłomiej Guzik; mandat nr 132; Maciej Krupiński
Apel przyjęty jednogłośnie.
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 8) Apel do Sejmu RP o ustawowe ustanowienie zawodu 
lekarza i lekarza dentysty funkcjonariuszem publicznym, dla ich 
bezpiecznego wykonywania
 – o ile medialnie nagłaśniane są prawa pacjenta, to tyle nie-
wystarczająco chronione jest środowisko lekarskie, wobec którego 
mnożą się akty agresji i pomówień. W tej sytuacji konieczna jest 
ochrona ustawowa.

Mandat nr 157; Andrzej Matyja 
Apel przyjęty jednogłośnie

 9) Projekt Uchwały XXXVII Zjazdu krakowskiej OIL 
w sprawie objęcia wszystkich lekarzy Izby kosztami obowiązko-
wego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz całodo-
bowej opieki prawnej z tytułu wykonywania zawodu
 – pokrycie tych kosztów mogłoby nastąpić ze składek człon-
kowskich, dzięki czemu przy okazji uniknęłoby się zaległości 
w opłacaniu składek (?). Tego rodzaju rozwiązanie wprowadziła 
ORL w Warszawie, a wynegocjowane zbiorowo koszty ubezpie-
czenia byłyby niższe niż negocjowane indywidualnie.

Mandat nr 77; Bartłomiej Guzik; mandat nr 132; Maciej Krupiński
Projekt Uchwały odrzucony większością 54 głosów, przy poparciu 
36 delegatów.

 W dalszym toku obrad Okręgowa Komisja Wyborcza 
przedstawiła rezultaty wyborów na stanowisko prezesa ORL 
i Okręgowego Rzecznika.
 W głosowaniu wzięło udział 237 delegatów, 1 głos był nie-
ważny. Poszczególni kandydaci na prezesa uzyskali 
 – Bartłomiej Guzik – 86 głosów
 – Mariusz Janikowski – 22 głosy
 – Robert Stępień – 128 głosów
 Okręgowym Rzecznikiem została lek. dent. Anna Kot, 
uzyskując jednogłośne poparcie wszystkich delegatów.
 W wyniku wyborów prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Krakowie został lek. dent. Robert Stępień, uzyskując wy-
maganą większość, ponad 50 proc. głosów, w pierwszej turze.

 Powyższa propozycja wzbudziła ogromne emocje, praktycz-
nie oznaczałaby zaniechanie przez Izbę wszelkiej działalności 
socjalno-bytowej, edukacyjnej i integracyjnej. Jak wynikło 
z wypowiedzi dr. Grzegorza Wawrzenia (mandat 249), który 
w imieniu Izby negocjował i analizował oferty pięciu towarzystw 
ubezpieczeniowych dla 16 tys. krakowskich lekarzy (dwie od-
rzucono), koszty przyzwoitego ubezpieczenia musiałyby łącznie 
wynieść ok. 5 mln zł, niższe ubezpieczenie byłoby bowiem dla 
lekarzy ryzykowne. Jeśli doliczyć do tego 1,5 mln zł za całodo-
bową ochronę prawną, ze składek na rzecz Izby wynoszących 
ok. 7 mln zł pozostałoby niewiele. Izba byłaby równocześnie 
zobowiązana dodatkowo do wniesienia odpowiedniej należności 
podatkowej od każdego lekarza do Izby Skarbowej. W Warszawie,
gdzie ilość członków sięga 26 tysięcy, wynegocjowane stawki 
na jednego lekarza były niższe. Zresztą, jak się system sprawdzi, 
dopiero się okaże. 
 Prowadzący obrady Zjazdu prof. Andrzej Matyja uznał projekt 
za populistyczną propozycję ubezwłasnowolnienia samorządu.

 Dziękując za wybór, doktor Stępień zapewnił o swojej woli 
spełnienia obietnic wyborczych, a dr Bartłomiej Guzik gratulując 
mu wyboru, podziękował przy okazji swoim wyborcom.

 Uchwały i wnioski cd.

 10) Projekt Uchwały XXXVII Zjazdu w sprawie powołania 
Centrum Dobroczynności, służącego propagowaniu znaczących 
osiągnięć lekarzy w sferze społecznej
 – pozwoliłoby to na poprawę wizerunku lekarzy przez rozpro-
pagowanie ich charytatywnej działalności, także poprzez media 

Mandat nr 77; Bartłomiej Guzik; mandat nr 132; Maciej Krupiński
Wniosek wycofany przez autorów.

 W dalszej części obrad Komisja przedłożyła szereg wniosków, 
których nie rekomendowała Zjazdowi, częściowo odrzuconych 
w głosowaniu. Przedstawiamy je pokrótce, już nie trzymając się 
chronologii.

37. Zjazd



10 11

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
18

 I tak odrzuceniu uległy dwa dalsze projekty uchwał zjazdo-
wych ww. pary autorskiej w sprawie wypalenia zawodowego 
lekarzy, z braku instytucji mogących udzielić tego rodzaju po-
mocy tej akurat grupie zawodowej oraz w sprawie wdrożenia 
elektronicznego obiegu dokumentacji w Izbie, ponieważ nie 
widać w tym większych korzyści poza niebezpieczeństwem wzro-
stu biurokracji.
 Kolejny odrzucony wniosek dr. Andrzeja Fugiela (mandat 55) 
dotyczył ustanowienia zasady zwrotu utraconych zarobków leka-
rzom kontraktowym, biorącym udział w pracach OIL (na wzór 
biegłych sądowych). Odrzucenie nie wymaga komentarza. 
 Cały pakiet wniosków (niemal jedną trzecią wszystkich przed-
łożonych Komisji) złożył Wacław Zeman lek. dent. z Jarosławia 
(mandat 270). Znaczna ich część miała charakter niekwalifikujący 
się do uchwał zjazdowych z powodów formalnych bądź meryto-
rycznych. Przedstawiamy je w kolejności chronologicznej.
 I tak projekt Apelu nr 9 w sprawie „zindywidualizowane-
go dostępu do zdefiniowanego portalu internetowego” został 

odrzucony ze względów formalnych. Podobnie z braku kompe-
tencji Zjazd odrzucił wniosek o zwiększenie liczby oddziałów 
geriatrycznych i samych geriatrów oraz o analizę (z odwrotnym 
celem) zmniejszenia naboru kandydatów na studia stomatolo-
giczne. Także apel o przeprowadzenie wyborów delegatów w rejo-
nach, gdzie się nie odbyły, mimo określonej zasadności nie mógł 
nabrać cech proceduralnych. 
 Pozytywną opinię uzyskał natomiast Apel do Ministra Ochro-
ny Środowiska o refundację kosztów separatorów amalgamatu 
w gabinetach dentystycznych oraz Apel do Naczelnej Rady 
Lekarskiej o wszczęcie szkoleń dla lekarzy w kwestii wprowadze-
nia unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych 
(RODO). Aprobatę uzyskał też wniosek „śledczy” o przeprowa-
dzenie analizy powodów, dla których – jak stwierdziła Okręgowa 
Komisja Wyborcza – tak wielu lekarzy zmieniło swoje rejony 
wyborcze. Natomiast odrzuceniu uległy dwa ostatnie wnioski 
dr. Zemana w sprawie udostępnienia numerów telefonów 
i adresów e-mail niektórych lekarzy (ze względów ustawowych), 

a także powołania Zespołu ORL ds. Informatyzacji, który prze-
analizowałby możliwość przystosowania rozmaitych programów 
prozdrowotnych do zamierzeń Ministerstwa Cyfryzacji.
 Kolejne propozycje uchwał przedłożyli doktor Izabela Pietrzak 
(mandat 187) w sprawie powołania Zespołu ORL ds. Długoter-
minowej Opieki Całodobowej i Hospitalizacyjnej – ponieważ 
problem ten narasta w społeczeństwie, a jest słabo postrzegany 
przez władze. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie. 
 Zjazd Okręgowy przyjął też Apel do Zjazdu Krajowego o for-
malne ustanowienie parytetu dla lekarzy dentystów w organach 
samorządu i niezależność ich przedstawicielstw w formułowaniu sta-
nowisk w sprawach stomatologicznych. Autorami Apelu byli dr dr 
Bartłomiej Guzik (mandat 77) i Maciej Krupiński (mandat 132). 
 Na kwestię opieki paliatywnej i hospitalizacyjnej, gdzie ma 
miejsce chaos kompetencyjny, zwrócił też uwagę dr Radosław 
Czosnowski (mandat 35), postulując powierzenie nadzoru mery-
torycznego specjalistom z zakresu medycyny paliatywnej. Zjazd 
przyjął Stanowisko w tej kwestii jednogłośnie.

 Swego rodzaju powrót do tematu elektronicznej dokumen-
tacji nastąpił za sprawą wniosku dr. Dariusza Gizy (mandat 65), 
adresowanego do Ministra Zdrowia, by jednak przejściowo, 
przez okres 2 lat utrzymać możliwość wypisywania druków 
ZUS ZLA zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 
Rocznie wystawia się takich druków 20 mln. Radykalna, ob-
ligatoryjna zmiana, wobec umiarkowanie sensownej formy 
blankietu, może wydłużyć, a nie skrócić wypisywanie zwolnień. 
Zjazd, po dyskusji, większością głosów przychylił się do Apelu 
wnioskodawcy. 
 Pełne natomiast poparcie uzyskał Apel dr. Pawła Bujne-
go (mandat 24) do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego 
o ułatwienie lekarzom możliwości uzyskiwania specjalizacji 
z anestezjologii i intensywnej terapii. Nie wymaga to zmian 
prawa, lecz praktyki stosowanej. Natomiast drugi wniosek tego 
samego delegata (dr. Bujnego) o zawieszeniu obowiązku opłacania 
składki członkowskiej podczas choroby trwającej ponad 7 dni zo-
stał przez autora wycofany „ze względów legislacyjnych”.
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 Następnie Zjazd wybrał zastępców Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej w liczbie 45 osób oraz sędziów 
Okręgowego Sądu Lekarskiego w liczbie 34. Wybrano także 
Okręgową Komisję Rewizyjną oraz Okręgową Komisję Wyborczą. 
Wszystkie te organy (z wyjątkiem już wybranych liderów Roberta 
Stępnia i Anny Kot) ukształtują swoje władze i struktury we-
wnętrzne na własnych posiedzeniach. O rezultatach poinformu-
jemy na stronie internetowej OIL oraz w pełnej relacji ze Zjazdu 
w wydaniu kwietniowym „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”.
 O godzinie 22.31, w dniu 2 marca 2018 roku, XXXVII Okrę-
gowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd członków Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Krakowie zakończył obrady.

Tekst: Stefan Ciepły i Jolanta Hodor 
Zdjęcia: Katarzyna Domin 

 Ostatni wreszcie wniosek dr. Wojciecha Oleksego (mandat 
177) o ustanowienie form terapii psychiatrycznej dla lekarzy 
dotkniętych chorobą w rodzaju wypalenia zawodowego został 
przyjęty przez Zjazd bez zastrzeżeń.

* * *
 W dalszej części Zjazdu dr Janusz Legutko przedstawił projekt 
Preliminarza Budżetowego OIL na 2018 rok. Szczegóły zamiesz-
czone są w „Materiałach Sprawozdawczych” dostępnych na stro-
nie internetowej OIL. Tu natomiast przypomnimy jedynie, że po 
stronie przychodów umieszczono kwotę 10,4 mln zł, a po stronie 
wydatków m.in. 4 mln na ogólną działalność ORL, 1,5 mln dla 
Komisji Socjalno-Bytowej, 620 tys. na Fundusz Kształcenia Leka-
rzy, 1,3 mln odprowadzimy do NRL. Ile pochłonie w tym roku 
remont siedziby przy ul. Krupniczej, dopiero się okaże podczas 
ostatecznych rozliczeń. 
 Zjazd powierzył też specjalną uchwałą nowej Okręgowej Radzie 
Lekarskiej ustanowienie wysokości wynagrodzeń osób funkcyjnych 
w samorządzie. Projekt Preliminarza przyjęto jednogłośnie.

1. Stefan Bednarz
2. Wojciech Blecharczyk 
3. Paweł Bujny 
4. Radosław Czosnowski 
5. Agata Dynkiewicz 
6. Marta Figiel-Różycka 
7. Maciej Fortuna 
8. Jerzy Friediger 
9. Patryk Hartwich 
10. Mariusz Janikowski 
11. Kazimierz Kłodziński 
12. Damian Kowalski 
13. Krystyna Krygowska 
14. Lech Kucharski 
15. Janusz Kulon 
16. Janusz Legutko
17. Antoni Marcinek 
18. Andrzej Matyja 
19. Jolanta Orłowska-Heitzman 

20. Jerzy Skuciński 
21. Robert Szczepara 
22. Monika Szostak 
23. Jacek Tętnowski 
24. Katarzyna Turek-Fornelska 
25. Barbara Wiejowska 
26. Krzysztof Wróblewski 
27. Marek Zasadny 

Lekarze dentyści:

28. Tymoteusz Derebas 
29. Wojciech Kolanko 
30. Dariusz Kościelniak 
31. Anna Maciąg-Brattemo 
32. Paweł Novak 
33. Jolanta Pytko-Polończyk 
34. Grzegorz Wawrzeń 
35. Elżbieta Wojnarowicz 

 Momentem szczególnym w tej części Zjazdu była informacja 
prezesa Roberta Stępnia o stanie zdrowia pierwszego przewodni-
czącego samorządu dr. Jana Ciećkiewicza, połączona ze sformuło-
wanymi na piśmie w imieniu delegatów życzeniami powrotu do 
zdrowia. Jak poinformował prof. Waldemar Hładki – rokowania 
są pomyślne.
 W części końcowej Zjazdu odbyły się głosowania, połączone 
z ogłaszaniem wyników wyborów do poszczególnych organów 
i ciał przedstawicielskich Izby. 
 I tak wyłoniono członków Okręgowej Rady Lekarskiej 
VIII kadencji. Będzie ona liczyć 35 osób, których listę zamiesz-
czamy poniżej. Pierwsze posiedzenie nowej ORL, która wybierze 
swoje Prezydium, nastąpi 21 marca, co rozmija się z terminem 
druku tego wydania, stąd informacja o jego składzie najpierw 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej.
 Wyłoniono także delegację krakowskiej OIL na Zjazd Krajo-
wy (26 maja br.), w przysługującej nam liczbie 41 osób (1 delegat 
na 400 Lekarzy).

Lista członków 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
VIII kadencji (2018-2022)

37. Zjazd
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 Panie Doktorze – gratulacje. Jest Pan pierwszym dentystą 
na stanowisku prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie 
– Izby o ponadstuletnich tradycjach, trzeciej co do wielkości 
w kraju. Wygrał Pan wybory z dużą przewagą nad rywalami, 
głosami nie tylko lekarzy dentystów. Nie obawia się Pan jednak, 
że może nie sprostać oczekiwaniom?
 – Kierowanie tą Izbą to największy zaszczyt, jaki może spotkać 
lekarza, ale też ogromne zobowiązanie. Zdaję sobie z tego sprawę 
i mam nadzieję wywiązać się z niego. Pracy samorządowej uczyłem 
się od ludzi takich, jak Jan Ciećkiewicz, Zbigniew Żak, Andrzej 
Fortuna, Jan Kowalczyk, a później, już pełniąc odpowiedzialne 
funkcje w Izbie, pracowałem z Andrzejem Mazarakim jako skarb-
nikiem, Jerzym Friedigerem, Barbarą Wiejowską, Jolantą Orłow-
ską-Heitzman, Andrzejem Matyją i wieloma innymi, z którymi 
mozolnie budowaliśmy pozycję naszej Izby. Uważam, że dla Izby 
zrobiłem już sporo, a na pewno poświęciłem jej kawałek swojego 
życia. Dalej chcę pracować, nie tylko po to, by utrzymać wypra-
cowaną w Krakowie, także z moim udziałem, modelową współ-
pracę między lekarzami i lekarzami dentystami, z poszanowaniem 
odrębności zawodowej i wzajemnym szacunkiem. Mój wybór na 
stanowisko prezesa Izby jest tej dobrej współpracy najlepszym 
dowodem. Podział służy wyłącznie władzy, osłabia naszą siłę. 
Dlatego z przykrością odnotowuję próby dzielenia środowiska, 
które od wielu lat są podejmowane na szczeblach centralnej 
władzy samorządu, i które niestety, miały też miejsce podczas 
ostatniej, naszej krakowskiej kampanii wyborczej. 

 Wokół jakich problemów należy dziś budować jedność człon-
ków samorządu lekarskiego w Polsce? Czy odpowiedź sprowadza 
się do jednego słowa – pieniądze...?
 – Jako prezes Izby będę wspierał wszelkie działania zmierzają-
ce do podwyższenia skandalicznie niskich nakładów na ochronę 
zdrowia w Polsce i oczywiście opowiadam się za ustanowieniem 
godnych zarobków dla lekarzy wszystkich specjalizacji, po-
równywalnych z wynagrodzeniami lekarzy w innych krajach. 
Podkreślam – wszystkich, a nie wybranych. Ostatnia podwyżka 
płac lekarzy rezydentów, skądinąd absolutnie konieczna, powo-

duje słuszne roszczenia płacowe lekarzy specjalistów, za nimi już 
w kolejce ustawiają się pielęgniarki. A gdzie są pieniądze dla pozo-
stałych pracowników medycznych, obsługi technicznej, admini-
stracji? Bez systemowego rozwiązania problemu płac w ochronie 
zdrowia tak naprawdę nic nie zmieni. Za chwilę o podwyżki 
upomną się ci, którzy ich jeszcze nie dostali. Jest zatem oczywiste, 
że bez dodatkowych pieniędzy w systemie żadnych problemów 
rozwiązać nie można. A taktyka dodawania pieniędzy tym, którzy 
głośniej krzyczą, nie zdaje egzaminu, bo wtedy krzyczeć zaczynają 
następni. By wyczerpać temat finansowy, nie tylko w kwestii wy-
nagrodzeń, dodam, że warunkiem postępu wydaje mi się zerwanie 
z monopolistycznym, budżetowym systemem finansowania zdro-
wia na rzecz kilku, konkurujących ze sobą płatników – towarzystw 
ubezpieczeniowych. Tak jest wszędzie w Europie.

 Jakie inne systemowe zmiany są Pana zdaniem pilnie po-
trzebne?
 – Z pewnością – urealnienie wycen wszystkich procedur oraz 
zdefiniowanie na właściwym poziomie świadczeń należnych pa-
cjentowi obligatoryjnie oraz wprowadzenie symbolicznych opłat 
dla pacjentów. Jednocześnie jakiekolwiek ekstremalne rozwiązania 
nie są do przyjęcia. We wszystkich cywilizowanych krajach opieka 
zdrowotna jest mieszana: publiczna i prywatna – i obyśmy przyję-
li jakiś udany, funkcjonujący wzorzec, a nie wymyślali własnego, 
którego wdrożenie skończy się kolejną katastrofą.

 Rolą samorządu jest jednak przede wszystkim ochrona inte-
resów jego członków. Oczywiście, lekarze pracują w określonej 
rzeczywistości, więc trudno nie domagać się zmian systemo-
wych, ale co należałoby zmienić w perspektywie mniej zależnej 
od polityki?
 – Bezsprzecznie – samorząd lekarski powinien się interesować 
przede wszystkim problemami lekarzy. Nie chcę powtarzać za 
wszystkimi, że jest nas lekarzy za mało. Od początku bieżącego 
stulecia, czyli od chwili okrzepnięcia samorządu, z Izby krakow-
skiej wysyłaliśmy sygnały, że w ciągu najbliższych lat w Polsce za-
braknie lekarzy. Nikt nie chciał tego słuchać. Dlaczego nie wzięli 

Mówmy jednym głosem...
Wywiad z nowym prezesem ORL
lek. dent. Robertem Stępniem
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tego pod uwagę kolejni ministrowie zdrowia, dysponujący armią 
urzędników? Dlaczego dwukrotnie zmieniany system kształce-
nia specjalizacyjnego doprowadził do sytuacji, w której brakuje 
przede wszystkim lekarzy w szerokich specjalizacjach, takich jak 
interna, pediatria czy chirurgia ogólna? Brakuje chirurgów ura-
zowych, okulistów, radiologów, anestezjologów, patomorfologów, 
ortodontów i szeregu innych specjalistów. Wymyślony modułowy 
system kształcenia jest zły i wymaga pilnej naprawy i dostosowa-
nia do sytuacji kadrowej w Polsce. 
 Dlatego opowiadam się też za stopniowym przekazaniem 
kształcenia podyplomowego w ręce samorządu, jak ma to miejsce 
w Europie, a także za modelem ochrony zdrowia kładącym nacisk 
na znaczenie lekarza pierwszego kontaktu, przy równoczesnym 
zmniejszaniu skali opieki hospitalizacyjnej. Ale niedopuszczalnym 
jest dla mnie mnożenie pomysłów niedopuszczających np. pedia-
trów czy internistów do stanowisk kierowniczych w podstawowej 
opieki zdrowotnej. Tymczasem działania kolejnych ministrów 
prowadzą do mnożenia liczby specjalizacji, mamy ich najwięcej 
w Europie – 84, bez możliwości wykształcenia wystarczającej 
rzeszy specjalistów. A idea wprowadzenia certyfikatów umiejęt-
ności, docenianych tytularnie i finansowo, wciąż jest bagatelizo-
wana. Osobiście rozpacz mnie ogarnia, kiedy kolejni ministrowie, 
a nawet premierzy deklarują powrót do dentystyki szkolnej i na 
deklaracjach się kończy, a dane WHO nas kompromitują. Teraz 
problem rozwiążemy kupując dentobusy, jak w ubiegłym stuleciu.

 Jednak głos samorządu lekarskiego nie dociera do decyden-
tów, by nie powiedzieć, że jest po prostu lekceważony…
 – Sądzę, że jako samorząd lekarski musimy wykazać się więk-
szą aktywnością. Nie możemy ograniczać się do roli recenzenta, 
trzeba wziąć aktywny udział w naprawie systemu ochrony zdro-
wia, zanim całkowicie się rozpadnie. Jesteśmy jako lekarze elitą 
zawodową w opiece zdrowotnej, to lekarze powinni tu nadawać 
ton, a nie politycy. Bo oni zawsze zwalą winę na nas. Jeżeli jednak 
chcemy coś zmienić, musimy działać razem – starsi i młodsi, re-
zydenci i specjaliści, lekarze i lekarze dentyści, pielęgniarki i pozo-
stałe zawody medyczne. Musimy robić wszystko, aby środowisko 
zawodów medycznych mówiło jednym głosem. A lekarze powinni 
mu nadawać siłę. Nie sposób poruszyć tu wszystkich problemów, 
z którymi przyjdzie się nam, jako lekarzom, zmierzyć, ale muszą 
one być stałym tematem codziennych interwencji samorządu. 
To są podstawowe problemy na najbliższą kadencję.

 Jakie są, jakie będą podstawowe problemy samorządu na 
gruncie lokalnym, czyli Okręgowej Izby Lekarskiej w Krako-
wie?
 – Chciałbym, aby w gwarantowanym umową z wykonawcą 
terminie Izba wróciła do wyremontowanej siedziby przy ul. Krup-
niczej 11A. Wszystko wskazuje, że uda się to zrobić w przyszłym 
roku. I cieszę się, że będziemy mieli własne zaplecze dydaktyczne 

i konferencyjne w postaci sali wykładowej na ponad 100 osób, 
że nasz ośrodek kształcenia zyska nowe możliwości, a w pod-
ziemiach powstanie kawiarnia i możliwa będzie też działalność 
klubowa. Ufam jednocześnie, że dzięki istnieniu bazy noclegowej 
na wysokim poziomie (bo i taka powstaje) oraz kawiarni nasza 
działalność pod tym względem będzie się bilansować i nie będzie 
wymagać dalszych nakładów. Czy zrealizujemy tę inwestycję cał-
kowicie z własnych funduszy, czy sięgniemy po kredyt bankowy 
lub zaciągniemy pożyczkę w innych izbach? – o tym zadecyduje 
nowa Rada Okręgowa. Podobnie jak o tym, czy nadal udzielać 
będziemy zapomóg lekarzom znajdującym się w trudnej sytuacji, 
przyznawać stypendia dzieciom lekarzy z niezamożnych rodzin, 
czy będą nagrody dla seniorów 90+ i „becikowe”. Czy nagradzać 
będziemy młodych lekarzy, którzy z wyróżniającymi się wynikami 
kończą egzaminy specjalizacyjne. A także czy nadal prowadzić bę-
dziemy bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe. Jesteśmy pod tym 
względem wzorem i oby tak zostało.

 W kampanii wyborczej pojawił się pomysł obniżenia składki 
członkowskiej na samorząd. Pan głośno wyraził przeciwną opi-
nię. 
  – Z czego mielibyśmy finansować tę całą działalność? Zwłasz-
cza przy trwającym remoncie siedziby Izby. Tak na marginesie – 
o obniżeniu lub podniesieniu składki decyduje NRL, ostatniej 
podwyżce jako Kraków byliśmy przeciwni, ale przegłosowała nas 
zdecydowana większość izb, które uznały, że bez dodatkowych środ-
ków, przy wzrastających obciążeniach administracyjnych po prostu 
mniejsze izby wręcz padną. Byłem i jestem za obligatoryjnym zwol-
nieniem ze składek lekarzy, którzy osiągną wiek emerytalny i dalej 
pracują, bo to jest po prostu fair, a do tego diametralnie uprościłoby 
pracę działu składek. Ale i na to NRL się nie zgodziła. Na razie w na-
szej Izbie zwalniamy z płacenia składek pracujących jeszcze lekarzy, 
którzy ukończyli 75 lat. Nie jesteśmy Izbą biedną, ale gospodaro-
wać musimy rozważnie. Dlatego m.in. jestem za kontynuacją starań 
o odzyskanie kamienicy przy ul. Szczepańskiej 1, jako przedwojen-
nej własności samorządu. Powinniśmy też wszcząć już w 2019 roku 
– po pokryciu kosztów remontu siedziby głównej – intensywne 
działania na rzecz pozyskania nowej siedziby dla Delegatury OIL 
w Przemyślu. Opowiadam się przy okazji za poszerzeniem samo-
dzielności finansowej delegatur i wzrostem ich budżetów.

 To już plany odnoszące się do sfery organizacyjnej. Nad czym 
jeszcze powinna się zastanowić nowa Okręgowa Rada Lekarska?
 – Jestem na przykład za powrotem do sprawdzonych wzorów 
funkcjonowania rad lekarzy w szpitalach, w większych AOS-ach 
i POZ-ach. Chciałbym też poszerzenia zakresu porad prawnych 
naszego Zespołu Radców o pewne usługi adwokackie, przydatne 
lekarzom. Musiałoby to się wiązać ze wzrostem nakładów na rzecz 
Rzecznika Praw Lekarza. To w naszej Izbie za kadencji prezesa 
Friedigera powołana została ta funkcja, od początku pełniona 

Wywiady



14 15

G
AL

IC
YJ

SK
A 

G
AZ

ET
A 

LE
KA

RS
KA

 L
EK

AR
ZA

 D
EN

TY
ST

Y 
nr

 1
a/

20
18

z powodzeniem przez dr Katarzynę Turek-Fornelską. Rzecznik jest 
i działa, choć nigdy nie poznamy pełnego zakresu jego czynności, 
bo te interwencje w większości są i powinny nadal być otoczone 
dyskrecją. W ślad za nami funkcję Rzecznika Praw Lekarza powoła-
ły niemal wszystkie izby w kraju, a nawet Naczelna Rada Lekarska. 
W naszej Izbie została też opracowana po raz pierwszy Karta Praw 
Lekarza. Ale powinniśmy zatrudnić prawników dla obrony kolegów, 
którzy coraz częściej padają ofiarą agresji pacjentów i ich rodzin.

 Komisja Stomatologiczna pod Pana kierunkiem wyróżniała 
się szeroką ofertą edukacyjną dla lekarzy dentystów. Zapewne 
i ta sfera działalności samorządu jest dla Pana bardzo ważna. 
 – Oczywiście, i trzeba ją rozwijać. Przypomnę tylko, że jako 
Izba trzykrotnie uzyskaliśmy wsparcie unijne na kształcenie z za-
kresu onkologii, pierwszej pomocy czy naukę języków obcych. Po-
zyskaliśmy jako jedyni środki unijne na szkolenia transgraniczne 
z lekarzami ze Słowacji. Organizujemy jako jedna z niewielu izb 
szkolenia do specjalizacji z zakresu prawa medycznego, zdrowia 
publicznego, ratownictwa medycznego, a do wielu innych kursów 
dopłacaliśmy, refundując częściowo koszty ponoszone przez spe-
cjalizujących się lekarzy. Ważne jest także wprowadzanie nowych 
technologii ułatwiających pracę lekarzom. Jest internetowy rejestr 
praktyk lekarskich, możliwość opłacania ubezpieczeń przez inter-
net, a co najważniejsze – są wyszkoleni pracownicy, gotowi do 
pomocy w tym zakresie.

 Często Pan podkreśla, że nie samą pracą żyje człowiek. Czy 
organizacja życia pozazawodowego też powinna być zadaniem 
samorządu?
 – Oczywiście, to także było, jest i powinno być naszą ofertą dla 
lekarzy – działalność sportowa, rekreacyjna, kulturalna, kontakty 
za granicą. To w naszej Izbie i przy jej wsparciu finansowym zo-
stały zorganizowane przez Macieja Jachymiaka Igrzyska Lekarskie 
– największa impreza sportowa środowiska lekarskiego. Niestety, 
drogi organizatorów i OIL w ostatnim czasie się rozeszły, ale trzeba 
siąść przy stole i rozmawiać. To nasza Izba i Jacek Tętnowski orga-
nizowali grupowe wyjazdy wypoczynkowe do Grecji. To nasza Izba 
organizowała wystawy malarstwa, fotografii, grafiki, a profesor 
Hładki organizuje cykle recitali, spotkań z pisarzami i innymi ar-
tystami. W naszej Izbie siedzibę ma Unia Polskich Pisarzy Lekarzy. 
Nasza Izba nawiązała ścisłą współpracę z organizacjami lekarskimi 
na Słowacji, w Czechach, na Węgrzech i w Austrii, olbrzymia 
w tym zasługa lekarzy dentystów. Wspieraliśmy Dom Dziecka 
w Sieborowicach, wspieramy Stowarzyszenie Siemacha, organizu-
jemy wyjazdy z pomocą medyczną dla ludności Kamerunu. 

 Podczas Zjazdu niektórzy delegaci w ostatniej chwili wy-
cofali się z wcześniej składanych deklaracji pracy we władzach 
Izby. Czy nie braknie ludzi gotowych działać społecznie na rzecz 
środowiska?

 – Rzecz jasna, do wszystkich zamierzeń samorządu konieczne 
jest znalezienie zapaleńców, a o tych coraz trudniej, takich jak 
wcześniej wspomniani i kolejni: Józefa Marjańska-Radziszew-
ska, Kazimierz Kłodziński, Janusz Kulon, Marek Zasadny czy 
Krzysztof Wróblewski. Mam nadzieję, że znajdą się także inni, 
do nowych wyzwań. Musimy wzmóc działania na rzecz poprawy 
wizerunku lekarza w opinii publicznej oraz wizerunku samorządu 
wśród lekarzy, który często jest zły, niezasłużenie. 
 Musimy wyjaśniać im rolę samorządu i informować o osią-
gnięciach. Konieczny jest też stały kontakt z dziennikarzami i sys-
tematyczne dostarczanie im wiedzy o aktualnej sytuacji w ochro-
nie zdrowia. Nie możemy dopuścić, by w samorządzie lekarskim 
zaczęły obowiązywać standardy takie jak w polityce, bo wówczas 
przegramy. Nasz spadek na 8. miejsce (z drugiego) w hierarchii 
prestiżu zawodów jest przykry i krzywdzący, ale sami musimy 
zadbać, by uległ poprawie. Dlatego też będę proponował nowej 
Radzie poszerzenie prezydium o dodatkowych wiceprezesów: 
ds. lecznictwa zamkniętego, AOS, POZ, w których to rękach 
muszą się skupić problemy tych grup zawodowych. Ten sam mo-
del należy przełożyć na Delegatury, żeby być zdecydowanie bliżej 
problemów naszego środowiska. Nie dajmy się podzielić – o to 
proszę i o to będę zabiegał. 
 A na koniec jeszcze jedna deklaracja. Przynależność do Izby 
jest z mocy ustawy obowiązkowa dla wszystkich lekarzy, bez 
względu na poglądy polityczne, wiarę i przekonania. Przyrzekam, 
że swoje poglądy w tym zakresie zostawiał będę przed drzwiami 
Izby i zrobię wszystko, aby była ona miejscem, gdzie każdy lekarz 
czuł się będzie gospodarzem.

Rozmawiali: Stefan Ciepły i Jolanta Hodor

Robert Stępień, lat 61, urodził się w Krakowie, tu na Akademii 
Medycznej ukończył studia lekarsko-dentystyczne, po czym związał 
życie zawodowe z opieką zdrowotną w Nowej Hucie – jest współwłaści-
cielem Miejskiego Centrum Stomatologii Nowa Huta. Żona jest pediatrą 
i pulmonologiem, państwo Stępniowie mają dwóch dorosłych synów po 
studiach, dwie synowe i czworo wnucząt.
  Od 1997 roku – delegat na Okręgowe Zjazdy Lekarzy, od 2005 r. 
– członek Okręgowej Rady Lekarskiej, przez dwie kadencje wiceprezes 
krakowskiej Izby oraz członek Naczelnej Rady Lekarskiej. W poprzed-
niej kadencji – także przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL. 
W latach 2008-2010 doradca Ministra Zdrowia i Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych. Z funkcji doradcy zrezygnował na znak protestu 
przeciwko podejmowanym przez MZ decyzjom. Podkreśla, iż jest „do 
bólu” konkretny, całkowicie niezależny, nie ma aspiracji politycznych 
i z działalnością samorządową nie wiąże żadnej ideologii. 

Wywiady
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 Pierwsza Katedra Dentystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim 
powstała w roku 1904, jej kierownikiem został prof. Wincenty 
Łepkowski. Wcześniej w zaborach pruskim i austriackim lekarze 
dentyści studiowali na wydziałach lekarskich, natomiast w zaborze 
rosyjskim funkcjonowały prywatne szkoły dentystyczne, na któ-
rych uzyskiwano tytuł „lekarza zębów”. Na Uniwersytecie War-
szawskim i innych uniwersytetach rosyjskich odbywały się dwa 
razy do roku egzaminy dla osób postronnych (jak wtedy nazywa-
no dentystów), podczas których kandydatów egzaminował jeden 
profesor, a nie komisja. Na marginesie dodać można, że istniejące 
w tamtym okresie gabinety „lekarsko-dentystyczne” zajmowały się 
także zabiegami kosmetycznymi twarzy. 
 Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. powołano w Warsza-
wie Państwowy Instytut Dentystyczny kształcący dentystów, który 
w roku 1933 przemianowany został na Akademię Stomatologicz-
ną. Wraz z rozwojem nauczania pojawiły się także dążenia den-
tystów do lepszej organizacji środowiska. Niestety, zatwierdzona 
jednogłośnie przez Sejm 1 stycznia 1922 roku Ustawa o powoła-
niu Izby Lekarskiej zakładała, że jej członkami mieli zostać tylko 
lekarze medycyny. Lekarze dentyści czynili starania o włączenie 
ich do izb lekarskich, ale nie zgadzały się na to m.in. władze Izby 
Warszawsko-Białostockiej. Wobec sprzeciwu środowisk lekarskich 
11 stycznia 1938 roku powołano ustawowo odrębną Izbę Lekar-

80.
11 stycznia 2018 roku minęło 80 lat od czasu powołania Izb Lekarsko-Dentystycznych (1938). Nie wszyscy 
mają świadomość, że powstały one w okresie międzywojennym, poniekąd w rezultacie sporów z lekarzami 
medycyny. Do „jedności” powrócono w 1989 roku. Dzieje korporacji stomatologicznej przedstawiła podczas 
uroczystych obchodów 125-lecia Krakowskiego Samorządu Lekarskiego w Teatrze STU lek. dent. Anna Kot, 
rzecznik odpowiedzialności zawodowej OIL w Krakowie. 

rocznica powstania 
Samorządu Lekarsko-Dentystycznego

III Zjazd Stomatologów 
w Krakowie w 1928 roku. 
Na zdjęciu uczestnicy zjazdu: 
od lewej w pierwszym rzędzie 
prof. Antoni Cieszyński, 
prof. Wincenty Łepkowski 
i dr  Wolniecki; w drugim rzędzie: 
dr Skutecka, dr Maurycy Haber 
i dr Jerzy Drozdowski. NAC

prof. Kazimierz Dominik

Portret Wincentego Łepkowskiego; Malczewski Jacek; 1911; 
obraz olejny

Z kart historii...
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sko-Dentystyczną. Dla okręgu krakowskiego prezesem został prof. 
Kazimierz Dominik, zasłużony lekarz społecznik, który pracował 
także na rzecz samorządu powołanego po wyzwoleniu kraju. 
1 kwietnia 1948 roku Okręgowa Izba Lekarska wyraziła mu spe-
cjalnym posłaniem podziękowania za pracę. Był to bodaj jedyny 
miły akcent na koniec istnienia samorządu likwidowanego dekre-
tem B. Bieruta, samorządu. 
 W latach powojennych Izby Lekarsko-Dentystyczne, podob-
nie jak i Lekarskie, odradzały się samoistnie, a dekretem Krajowej 
Rady Narodowej z 9 listopada 1946 r. otrzymały potwierdzenie 
swojego statusu. W 1946 r. w Krakowie powstała Sekcja Stoma-
tologiczna Związku Lekarzy Państwa Polskiego (Naczelna Izba 
Lekarska poparła na swoim pierwszym posiedzeniu reaktywację 
tego związku). W tym też roku zaczęło się ukazywać „Czasopismo 
Stomatologiczne”. Powstawały nowe kliniki stomatologiczne 
i oddziały przy uniwersytetach oraz pojawiły się pierwowzory 
dentobusów – Ruchome Ambulanse Stomatologiczne. 
 Na koniec 1947 roku w Polsce było 1497 lekarzy dentystów, 
w tym: 587 w Warszawie, 410 w Krakowie i 500 w Poznaniu. 
W ciągu roku ogólna liczba stomatologów wzrosła do 1621.
 W latach 1950-1989 lekarze medycyny i lekarze dentyści 
funkcjonowali bez samorządu (w ramach Związku Zawodowego 
Pracowników Służby Zdrowia), aż do momentu powołania jed-
nogłośnie przez Sejm 17 maja 1989 r. Izby Lekarskiej. Ustawa nie 
przywracała jednak Izb do życia, tylko powoływała je na nowo. 
Dlatego nie było mowy o dawnych przedwojennych regulacjach 
prawnych obejmujących dwie izby, które obowiązywały jeszcze po 
1945 roku, ani o strukturach i restytucji majątku samorządu. 
 Pionierami tworzenia nowego samorządu lekarsko-denty-
stycznego w Krakowie byli dr. dr. Zbigniew Żak i Andrzej For-
tuna. Pierwszy z nich mówił: „16 lat pracy w różnych miejscach 
na różnych stanowiskach oddałem samorządowi w wymiarze, na 
jaki mnie stać. Nie żałuję tysięcy dyskusji, sporów, uchwał, stano-
wisk, protestów”. bowiem „Samorząd lekarski to wielka wartość 
dla naszego zawodu. Bez korporacji bylibyśmy dalece słabsi, gdyż 

świadczy ona o naszej randze i znaczeniu”. W słynnym liście poże-
gnalnym do Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Krakowie, na miesiąc 
przed śmiercią, Zbigniew Żak pisał o samorządzie: „Bądźcie na 
miarę aspiracji, nie poddawajcie się i walczcie o jego rangę”.
 Drugi z zasłużonych działaczy, dr Andrzej Fortuna, do ostat-
niej chwili piastował funkcję zastępcy prezesa Naczelnej Rady 
Lekarskiej. W 10. rocznicę uchwalenia Ustawy o zawodzie lekarza 
miał wygłosić referat o jej znaczeniu. Nie wziął udziału w konfe-
rencji. Ale we wstępie do planowanego wystąpienia pisał: „Celem 
naszym staje się tworzenie warunków dla wolności w wyborze 
sposobu dla wykonywania zawodu, swobody pacjenta w prawie 
do wyboru lekarza, oraz zachowania relacji pełnego zaufania 
pomiędzy pacjentem a lekarzem. […] Uważam, że powinniśmy 
spojrzeć na nasze zawody i ich przyszłość inaczej niż przed 10 laty 
i w sposób spokojny wypracować i zaproponować rozwiązania, 
a co najważniejsze – przekonać do nich naszych kolegów ”. 
 Po roku 2007 wiceprezesem Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Krakowie został doktor Robert Stępień, który piastował tę 
funkcję przez dwie kadencje. W 2013 roku przejął ją dr Dariusz 
Kościelniak, a Robert Stępień stanął na czele Komisji Stomatolo-
gicznej ORL. W ramach samorządu lekarskiego lekarze dentyści 
zawsze mieli również swoich przedstawicieli w pionie odpowie-
dzialności zawodowej. W ordynacji wyborczej zapisano bowiem 
obowiązek proporcjonalnej reprezentacji przedstawicieli obu tych 
zawodów. 
 Od 2013 r. funkcję Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej lekarzy w Krakowie po raz pierwszy w historii 
pełni lekarz dentysta – Anna Kot, a od 2013 r. skarbnikiem ORL 
jest doktor Anna Maciąg, lekarz medycyny i stomatologii. 
 Jedność obu zawodów nie jest dzisiaj podważana. Gdy się 
podzielimy, zginiemy w tłumie innych zawodów medycznych. 
Myślę, że nasze w s p ó l n e  dzisiejsze spotkanie jest świadectwem 
nurtu, który zwycięży.

lek. dent. Anna Kot 
(opr. red.)

dr Andrzej Fortunadr Zbigniew Żak Dr Janina Bergander z zespołem WPS
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Sprawozdanie 
Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie, 
przedstawione na 
37. Sprawozdawczo-Wyborczym Okręgowym Zjeździe Lekarzy

 W Komisji Stomatologicznej VII kadencji pracowało 73 
delegatów. Funkcję przewodniczącego pełnił Robert Stępień, 
zastępcami przewodniczącego zostali Andrzej Stopa i Grze-
gorz Wawrzeń, sekretarzami Komisji były Anna Urbańczyk 
i Katarzyna Siembab, zastępcą – Lucyna Peszko.
 Zgodnie z ustalonym przed laty parytetem udziału stoma-
tologów we władzach Izby, jak i zasadą imiennego wyboru 
w skład Okręgowej Rady Lekarskiej delegatów wyłonionych 
przez samych dentystów, na plenarnym posiedzeniu Komisji 
Stomatologicznej (reprezentującej w krakowskiej Izbie wszyst-
kie powiaty), wiceprezesem ORL został Dariusz Kościelniak, 
a członkami Rady Anna Maciąg (skarbnik OIL), Elżbieta Wojna-
rowicz (Przemyśl), Tymoteusz Derebas (Nowy Sącz), Grzegorz 
Jaracz (Krosno) oraz A. Stopa i G. Wawrzeń. Przedstawicielami 
krakowskich dentystów w Naczelnej Radzie Lekarskiej byli 
R. Stępień i D. Kościelniak. A. Stopa był oficjalnym przedstawi-
cielem OIL w Radzie Społecznej MOW NFZ. Przedstawiciele den-
tystów brali również udział w pracach pozostałych komisji OIL.
 W VII kadencji dwa razy w roku odbywały się wyjazdowe 
posiedzenia Komisji. Te spotkania były otwarte dla wszyst-
kich stomatologów OIL. Omawiano zagadnienia związane 
ze zmieniającymi się przepisami prawnymi, kontrolami ze 
strony urzędów państwowych, z nieustającą reformą służby 
zdrowia, stanem opieki stomatologicznej oraz autonomią 
dentystów. Z każdego posiedzenia Komisja zamieszczała 
w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej Lekarza Dentysty” sprawoz-
dania. W minionej kadencji odbyło się 9 posiedzeń wyjazdo-
wych i 4 stacjonarne.
 Kontynuując dobrą tradycję (zainicjowaną przez R. Stęp-
nia), Komisja zorganizowała 31 comiesięcznych, bezpłatnych 
szkoleń dla stomatologów w celu podnoszenia kwalifikacji 
i dopełnienia obowiązku kształcenia ustawicznego. 
 Komisja wraz ze Związkiem Lekarzy Dentystów – Praco-
dawców Ochrony Zdrowia i Polskim Stowarzyszeniem Lekarzy 
Kas Chorych organizuje dwa razy w roku duże konferencje 
naukowo-szkoleniowe. W okresie VII kadencji odbyło się ich 
osiem: cztery w Rytrze, dwie w Krynicy oraz w Racławicach 
i Piwnicznej. Tematyka konferencji obejmowała najbardziej 
aktualne problemy dotyczące zarówno nowoczesnego lecze-
nia stomatologicznego, jak i warunków prowadzenia prak-
tyki. Na każdej konferencji odbywały się też sesje samorzą-

dowe. Konferencja w Rytrze ze względu na swój wyjątkowy 
charakter, stały termin, cykliczność oraz wręczanie Nagrody 
im. Andrzeja Fortuny „Za zasługi dla polskiej stomatologii” 
jest jedną z wizytówek Komisji. W ciągu ostatnich czterech 
lat laureatami nagrody byli: Halina Teodorczyk, Antoni Stopa, 
Zygmunt Feć oraz Andrzej Mazaraki. 
 Należy podkreślić olbrzymie zaangażowanie w organi-
zację konferencji i szkoleń prof. Jolanty Pytko-Polończyk, 
dr dr Wojciecha Kożucha, Witolda Jurczyńskiego, Aleksandra 
Płóciennika, Tadeusza Bernacika i wielu innych osób, w tym 
pracowników biura OIL z panią Krystyną Trelą na czele.
 KS kontynuowała współpracę z kolegami ze Słowackiej 
i Czeskiej Izby Dentystycznej przez wymianę delegacji sa-
morządowych, udział polskich lekarzy w sesjach naukowych 
w ramach Targów Stomatologicznych w Pradze, Bratysławie 
i Ostrawie, a dentystów czeskich i słowackich w Targach 
Krakdent. Nasi koledzy posiadają odrębne samorządy – ich 
doświadczenia w tym zakresie pozwalają lepiej zrozumieć 
postulaty rozdziału izb lekarskich i dentystycznych.
 W ukazującej się cyklicznie „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej 
Lekarza Dentysty” zamieszczane są artykuły i felietony, relacje 
i sprawozdania oraz ważne dla środowiska informacje doty-
czące stomatologii.
 Członkowie Komisji brali udział w pracach KS NRL nad 
uchwaleniem nowej ordynacji wyborczej (niestety – bez 
sukcesów), w opiniowaniu nowych kryteriów ocen dla STM, 
nowelizacji Prawa Atomowego. Zgłaszaliśmy zdecydowany 
sprzeciw wobec zmniejszania nakładów na opiekę stoma-
tologiczną. Z inicjatywy członków KS jeden z największych 
brokerów ubezpieczeniowych w Polsce wynegocjował dla 
członków OIL w Krakowie warunki ubezpieczenia dające naj-
wyższą gwarancję bezpieczeństwa.
 Kończąca się VII kadencja przyniosła nam dentystom spo-
ro rozczarowań. Niemożność przebicia się stomatologicznych 
postulatów już przez sam samorząd lekarski na szczeblu 
NRL, a co dopiero marzenia o realnym wpływie na politykę 
dotyczącą stomatologii w Ministerstwie Zdrowia chociażby 
przez stworzenie biura do spraw stomatologii, nie napawa 
optymizmem.

Lucyna Peszko, Anna Urbańczyk
Sekretarze Komisji Stomatologicznej ORL

KS ORL
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 Nie ma co ukrywać. Rozmowa z nowym wiceprezydentem 
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dr. hab. n. med. 
Wojciechem Bednarzem, znanym doskonale w małopolskim 
i podkarpackim środowisku stomatologicznym, odbyła się 
telefonicznie.
 Doktor jest tak zapracowany, że z największym trudem 
znajduje wolną chwilę – między pracą nauczyciela akademic-
kiego na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, społecz-
nym udzielaniem się na różnych szczeblach w strukturach 
Towarzystwa, a prowadzeniem Specjalistycznej Przychodni 
Lekarskiej Medident w rodzinnych Gorlicach, gdzie mieszka. 
Przychodni, dodajmy posiadającej akredytację do prowadzenia 
specjalizacji z zakresu periodontologii.
 Jest jednak człowiekiem szczęśliwym, spełnia swoją spo-
łecznikowską pasję, współtworzy kształt polskiej stomatologii 
z ramienia PTS (z jego rekomendacji członek Państwowej Ko-
misji Egzaminacyjnej ds. periodontologii). We władzach PTS 
jest piątą kadencję, w dwóch minionych jako członek Zarządu, 
kierował Komisją ds. Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS.
 A piszę o tej formie wywiadu, bo nie będzie to klasyczna 
rozmowa, tylko zapis kilku refleksji z jej przebiegu, na mo-
tywach biogramu. Impulsem do kontaktu redakcyjnego był 
wykład Doktora, z okazji nadchodzącego Dnia Zdrowia Jamy 
Ustnej, na ostatnich Targach Stomatologicznych Krakdent 
2018 na temat chorób przyzębia, które są jego specjalnością. 
„Nie ma pan pojęcia – powiedział do mnie – jaką satysfakcją 
jest podzielenie się swoimi przemyśleniami w obecności kilku-
set słuchaczy”, a było ich ok. 300, studentów, lekarzy rezyden-
tów, higienistek, techników, w ogóle pasjonatów zawodu.
 Przypomnijmy zatem jeszcze, że doktor Wojciech Bednarz 
był inicjatorem i przez kilka lat organizatorem, z ramienia 
PTS w Krośnie, przy współpracy z Komisją Stomatologiczną 
ORL w Krakowie, dorocznej konferencji stomatologicznej 
w Polańczyku. Że uczestniczył w konferencjach w Rytrze. 
Że z jego inicjatywy zostały zawiązane bliskie kontakty ze 
środowiskiem stomatologicznym Ukrainy, czego spektaku-

larnym przejawem była polsko-ukraińska sesja na Kongresie 
FDI w Poznaniu. Docent Wojciech Bednarz jest członkiem 
Europejskiej Federacji Periodontologii, członkiem Polskiej 
Sekcji Akademii Pierre Faucharda, autorem przeszło 70 publi-
kacji naukowych.

 A teraz ad rem:
 – Jak oceniam krakowską kadencję PTS, pod kierow-

nictwem prof. Bartłomieja Lostera? Przede wszystkim była 
organizatorem wielkiego przedsięwzięcia, którym był Świato-
wy Kongres FDI w Poznaniu. Tym samym polska stomatologia 
zaistniała w świecie, zawiązano szereg kontaktów, przyjaźni, 
porozumień. Stworzono też na dzisiejszą miarę konkuren-
cyjny informacyjnie portal internetowy PTS. Położono też 
fundament pod jednym z głównych zadań, jakie staje przed 
rozpoczętą właśnie kadencją…

 – Jakie to zadanie? Jest swego rodzaju dramatem polskiej 
stomatologii brak własnego czasopisma znajdującego się na 
liście filadelfijskiej, z nawet niewielką punktacją impact factor. 
Jest tych czasopism stomatologicznych kilkanaście, ale żad-
nego tej rangi. Czasopisma niemające edycji anglojęzycznej 
już na wstępie stoją na straconej pozycji. Myślę, że byłoby 
lepiej nawet mniej publikować, a bardziej skupić się na jakości 
publikacji. Poprzedni Zarząd rozpoczął działania w tym kie-
runku, ale do realizacji tego celu niezbędna jest współpraca 
wielu osób, a przede wszystkim wysoki poziom publikacji, da-
jących nadzieję na ich cytowanie przez innych naukowców. 

 – Czy sformułowaliśmy jakiś komitet organizacyjny, 
który podejmie to zadanie? W sposób naturalny liderem 
przedsięwzięcia jest pierwszy wiceprezydent nowych władz, 
prof. Tomasz Konopka, redaktor naczelny czasopisma „Den-
tal & Medical Problems”, wydawanego w języku angielskim 
przez Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, najbliższego 
wymaganiom, podobnie jak „Journal of Stomatology”. 

 – Pyta pan, czy to jest głównym problemem Towa-
rzystwa? Nie! To jest jedynie ważnym praktycznie celem. 
A problemem jest topniejący udział młodego pokolenia 
w jego szeregach. Rzecz dotyczy całego ruchu naukowego 
w Polsce. PTS jest w stosunkowo niezłej kondycji, mamy 
w 24 oddziałach około 2,6 tys. członków – lekarzy denty-
stów. Ja sądzę, że musi ulec generalnej weryfikacji hierarchia 
wartości, wiedza, umiejętności, kompetencje muszą znaleźć 
właściwe docenienie wszędzie, we władzy, w mediach, 
w życiu społecznym. Inaczej ulegniemy jako kraj degradacji. 
PTS chce być jakąś cząstką ruchu zmian na lepsze, bez żad-
nych cudzysłowów.

* * *
 Tych kilka myśli nie jest oczywiście portretem Doktora, 
a jedynie drobnym szkicem, niemniej ufam, że oddaje charak-
ter jego osobowości.

Stefan Ciepły

Wrocław 
ponownie 

„stolicą” PTS
Rozmowa 

z wiceprezydentem Towarzystwa
dr. hab. Wojciechem Bednarzem

Wywiady
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 Ponad 440 wystawców prezentujących niezliczone nowości, 
bogata oferta edukacyjna dla lekarzy dentystów, asystentek, higie-
nistek i techników, kolejny, prestiżowy kongres Dental Spaghetti, 
liczne spotkania, podczas których możliwa była bezpośrednia 
wymiana doświadczeń – 26. Międzynarodowe Targi Stomato-
logiczne Krakdent w Krakowie po raz kolejny były sukcesem 
organizatorów i cennym doświadczeniem dla kilkunastu tysięcy 
uczestników. Znów padły rekordy frekwencji. 
 Tegoroczne Targi Krakdent odbyły się w dniach 8-10 marca 
2018 r., w salach EXPO Kraków. Jak zwykle – zgromadziły tłu-
my zarówno wystawców, jak i zainteresowanych nie tylko ofertą 
handlową, ale też licznymi wykładami, kursami, warsztatami. 
Program naukowy obejmował praktycznie wszystkie sfery działań 
podejmowanych w gabinetach stomatologicznych i pracowniach 
protetycznych. A wykładowcami byli nie tylko polscy, ale także 
zagraniczni eksperci. 

 Ich udział jest stały w towarzyszącym Targom od lat jedno-
dniowym, Międzynarodowym Kongresie Stomatologicznym 
Dental Spaghetti, który odbył się już po raz 17., pod hasłem „Tra-
dycja oparta na faktach czy nowe technologie? Wybierz najlepszą 
drogę rozwoju twojej praktyki”. Organizatorami byli jak co roku 
dr hab. Jerzy Krupiński, prof. ŚUM, dr Maciej Żarow oraz tech. 
dent. Kamila Sekierski z Nowego Jorku. Wykładowcy przyjechali 
natomiast z Włoch, Szwajcarii, Hiszpanii i Rumunii. 
 Tradycyjnie w Targach wzięła udział reprezentacja słowackiej 
i czeskiej Izby Dentystycznej z jej prezesami – MUDr. Igorem 
Moravčíkiem i MUDr. Romanem Mullerem na czele. W powi-
talnym spotkaniu w EXPO Kraków prócz zagranicznych gości 
wzięli także udział prezes Targów Grażyna Grabowska, komisarz 
Targów Beata Simon, prezes Polsko-Słowackiej Izby Przemysło-
wo-Handlowej Piotr Cebulski oraz przedstawiciele ORL w oso-
bach wiceprezesa Dariusza Kościelniaka i Agaty Dutki-Szmigiel 

Setki wystawców i tysiące gości
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oraz przewodniczącego Komisji Stomatologicznej ORL Roberta 
Stępnia, którzy od lat utrzymają przyjacielskie stosunki z lekarza-
mi ze Słowacji i Czech. Korzystając z okazji prezes Grabowska po-
gratulowała Robertowi Stępniowi wyboru na stanowisko prezesa 
ORL, doceniając jego zaangażowanie w pracę na rzecz środowiska 
lekarzy. 

skrajnie różne. Ale nie wolno zapominać, że pies szczerzy zęby 
z zupełnie innych pobudek niż wyszczerza je człowiek. 
 Z zębami zresztą jest gorzej niż z językiem, bo najczęściej 
wiążą się z negatywnymi emocjami – „zaciskać zęby”, „zgrzytać 
zębami”, „łamać na czymś zęby”, „gryźć się”, „wygryźć kogoś” czy 
„mieć zgryzotę” – zawsze źle. 

 Jednak życie to nie tylko praca, dlatego w tym roku organi-
zatorzy Krakdentu postanowili zaprosić do wygłoszenia wykładu 
inauguracyjnego osobowość ze świata zupełnie innego, co nie 
znaczy, że nie zajmującą się zębami i językiem – wybitnego języ-
koznawcę profesora Jerzego Bralczyka. 
 O czym językoznawca mógł mówić podczas targów stomato-
logicznych? Otóż właśnie o zębach, z którymi nie tylko w powie-
dzeniu „trzymać język za zębami” język polski jest nierozerwalnie 
powiązany. 
 Nawet nie zdajemy sobie sprawy – uświadamiał profesor Bral-
czyk w wykładzie pt. „Zęby na języku” – jak często posługujemy 
się tymi wyrazami, jak ogromne znaczenie mają w słowotwórstwie, 
ile związków frazeologicznych bazuje na tych właśnie słowach, 
które dla dentysty mają przecież wymiar bardzo konkretny.
 Generalnie słowa określające części ciała były w języku pol-
skim szeroko wykorzystywane do tworzenia nowych znaczeń: 
– Nie sposób wyliczyć, jak często się pojawiają. Choćby taka 
„ręka”, od której mamy „dręczony”, „wyręczany”, „doręczyć”, 
„zaręczyć” i tak dalej. Nawet dla obrażenia kogoś używa się wy-
razów oznaczających niektóre części ciała – mówił prof. Bralczyk. 
Ogromną frazeologię mają także „głowa”, „nos”, „oko” tak samo 
ważne są „zęby” oraz to, co się za nimi kryje, czyli „język”. 
 – Zazębia się to, co jest w języku o „języku” i o „zębach” 
– żartował profesor, przypominając przykłady wspólnej frazeolo-
gii, czyli określenia takie, jak właśnie „trzymać język za zębami”, 
„zagryźć język” czy „ugryźć się w język” (gryzienie jest funkcją 
wyłącznie zębów, więc związek oczywisty). 
 Można mieć ostry język albo ostrzyć sobie zęby na coś, można 
wziąć kogoś na języki albo wziąć coś na ząb. Pokazywać można 
komuś i zęby, i język, nie zapominając, że znaczenie tych min jest 

 Oczywiście, profesora Bralczyka słucha się zawsze z otwartymi 
ustami, zgrzytać zębami można tylko wtedy, gdy te barwne opo-
wieści o naszym języku muszą się skończyć. Na szczęście są też 
książki, po które można sięgnąć i po które po wykładzie ustawiła 
się do profesora kolejka kupujących prawie tak długa, jak ta do 
stoiska, na którym jeden z wystawców rozdawał najbardziej atrak-
cyjne upominki. 

Tekst i zdjęcia: Jolanta Grzelak-Hodor, Katarzyna Domin

Medale Najwyższej Jakości Targów Krakdent 2018 
w poszczególnych kategoriach otrzymali:
• Sprzęt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumentarium 
stomatologiczne: – produkt: PaX-i Insight, producent: Vatech Co., Ltd., 
Korea Południowa
• Sprzęt, aparatura oraz instrumentarium do techniki dentystycznej:
– produkt: Skaner protetyczny Vinyl, producent: Smarts Optics GmbH, 
Niemcy
• Materiały stomatologiczne i kliniczne (dwie nagrody): – produkt: 
V-Posil Light Fast, producent: VOCO GmbH, Niemcy – produkt: 
Sodent – proszek do sporządzania roztworu do płukania jamy ustnej, 
producent: Chema-Elektromet Spółdzielnia Pracy
• Materiały używane (lub stosowane) w pracowniach i laborato-
riach techniki dentystycznej: – produkt: Gingifast Rigid, producent: 
Zhermack SPA, Włochy
• Materiały pomocnicze, preparaty i urządzenia profilaktyczne:
– produkt: Alfa Implant Toothpaste – specjalistyczna pasta do zębów 
i implantów z dodatkiem szałwii, siemienia lnianego, rumianku, 
tymianku, rozmarynu, kory dębu, ksylitolu i allantoiny, producent: 
BHZ ATOS M.M. Marek Zakrzewski
• Wydawnictwa, edukacja, oprogramowanie dla stomatologii – nie 
przyznano nagrody

Krakdent
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Wykłady

Szanowni Państwo! Członkowie Rady Instytutu! 
Zaproszeni Goście! Koleżanki i Koledzy! 
 Zostałam poproszona przez Panią Dyrektor Instytutu UJ 
CM prof. Joannę Zarzecką o wygłoszenie niniejszego wykładu, 
ponieważ jestem najstarszym nauczycielem akademickim w tym 
Szacownym Gronie oraz świadkiem rozwoju krakowskiej uni-
wersyteckiej stomatologii przez ostatnie ponad pół wieku, jak też 
stomatologii pozauczelnianej, z podkreśleniem jej cech dodatnich 
i ujemnych, a więc jej blasków i cieni.
 Przygotowując się do wykładu, zasięgnęłam opinii władz 
uczelni, kierowników Katedr i Zakładów UJ CM, dyrektora 
Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej, a ponadto uzyskałam 
pewne informacje i dane liczbowe z krakowskiej Izby Lekarskiej, 
a także przedstawiłam własną opinię w oparciu o ponad 60-letnią 
pracę naukowo-dydaktyczną, leczniczą oraz konsulencką trwającą 
do dziś. 
 Rozpocznę od informacji ogólnych charakteryzujących środo-
wisko stomatologiczne uzyskanych z krakowskiej Izby Lekarskiej.
 Otóż na dzień dzisiejszy zarejestrowanych jest w tej Izbie 
3776 lekarzy dentystów, co stanowi ok. 22% wszystkich leka-
rzy, w tym 34 – z podwójnym prawem wykonywania zawodu, 
tj. lekarza medycyny i lekarza dentysty. Wśród lekarzy dentystów 
74% to kobiety, około 40% stomatologów jest w wieku od 30 do 
40 lat. Wykonuje zawód aktualnie 3405 lekarzy, w tym 104 rezy-
dentów i 17 cudzoziemców. Wśród nich zarejestrowanych jest 683 
(ok. 18%) z pełną specjalizacją (odpowiednik II stopnia) oraz około 
1000 stomatologów – z dawną specjalizacją I stopnia. Spośród 
683 specjalistów najwięcej jest, bo 194, w dziedzinie stomatologii 
zachowawczej z endodoncją; 147 – z protetyki; 114 – z chirurgii 
stomatologicznej; 111 – z ortodoncji; 50 – z periodontologii; 42 
– ze stomatologii dziecięcej; 25 – z chirurgii szczękowo-twarzowej. 
 Z rejestru Izby Lekarskiej wynika, że wśród stomatologów sto-
pień naukowy doktora nauk medycznych ma 120 lekarzy, doktora 
habilitowanego – 12, a tytuł profesora – 5. 

 Uzyskałam też informacje na temat wyjazdów lekarzy denty-
stów do pracy za granicą. Otóż od 2004 roku do końca 2017 roku 
o wydanie zaświadczenia do pracy w Unii Europejskiej ubiegało 
się łącznie 805 lekarzy dentystów. Początkowo był to rząd 100 do 
200 osób rocznie, a w ostatnich latach ok. 30 rocznie. Według danych 
Izby, spośród pracujących aktualnie w Małopolsce lekarzy dentystów, 
ok. 70% (tj. 2439) prowadzi działalność wyłącznie w gabinetach pry-
watnych, zaś pozostałych 30% (ok. 1000 lekarzy) jest zatrudnionych 
zarówno w lecznictwie uspołecznionym, jak i prywatnym.
 Z informacji Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej naszej Izby wynika, że w ostatnich 10 latach wzrosła 
o prawie 100% liczba skarg pacjentów na lekarzy. Było ich 
łącznie 1389, przy czym na lekarzy dentystów wniesiono 153 
skargi (tj.11%). Najwięcej dotyczyło protetyki z implantologią – 
70 skarg, stomatologii zachowawczej z endodoncją – 43, chirurgii 
stomatologicznej – 32, stomatologii dziecięcej – 8, i 6 skarg na 
leczenie ortodontyczne. 
 W opinii Rzecznika powodem skarg coraz częściej jest nieod-
powiedni stosunek lekarzy do pacjentów, nieuprzedzanie o moż-
liwościach powikłań lub możliwości zastosowania innych metod 
leczenia. Coraz częściej pojawia się wręcz nakłanianie do stoso-
wania implantów zębowych. Bywają też skargi na niedokładność 
badania klinicznego, nieprawidłowość lub braki w dokumentacji 
medycznej (zwłaszcza w gabinetach prywatnych), a nawet jej 
fałszowanie. Częste jest używanie nieodpowiedniej i niezgodnej 
z prawdą reklamy na tablicach i w ogłoszeniach w prasie i telewi-
zji. Zdarza się też podawanie nienależnych tytułów zawodowych 
oraz przekazywanie pacjentom złych opinii o kompetencjach 
zawodowych innych lekarzy. 
 Coraz więcej skarg dotyczy implantoprotetyki uprawianej 
obecnie nagminnie przez lekarzy dentystów (nawet tuż po 
studiach), legitymujących się tylko certyfikatem odbycia po-
jedynczych kursów doszkalających, zamiast obowiązującego 
programowego, kilkuletniego szkolenia. Ostatnio wiele skarg do-

Blaski i cienie 
współczesnej stomatologii

Część wstępna wykładu noworocznego prof. Jadwigi 
Stypułkowskiej wygłoszonego podczas otwartego posie-
dzenia Rady Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego w dniu 17 stycznia 2018 r.

Prof. Joanna Zarzecka i prof. Jadwiga Stypułkowska
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tyczy również leczenia ortodontycznego. W gabinetach prywatnych 
– zwłaszcza w przypadku, gdy właścicielem nie jest lekarz – brakuje 
jakiegokolwiek nadzoru zawodowego nad działalnością leczniczą, 
a nawet zdarza się zatrudnianie do pracy w soboty studentów 
V roku stomatologii. Niestety, bywają też skargi i spory pomiędzy 
lekarzami oraz poważne wykroczenia przeciwko zasadom etyki 
zawodowej. 
 Do ujemnych stron dzisiejszej stomatologii uspołecznionej 
należy zaliczyć brak gabinetów stomatologicznych w szkołach, 
gdzie we wcześniejszych latach prowadzono m.in. systematyczną 
profilaktykę próchnicy (fluoryzowanie, lakiery, lakowanie bruzd) 
i leczenie zębów oraz zaburzeń zgryzu. Są zapowiedzi wprowadze-
nia w roku szkolnym 2018/2019 dentobusów, których 19 zakupi-
ło Ministerstwo Zdrowia (po jednym dla każdego województwa), 
ponieważ próchnica występuje u dzieci i młodzieży bardzo często. 
Obserwuje się jednak brak chętnych lekarzy dentystów do pracy 
z dziećmi, bo jest ona cięższa, czasochłonna i bardziej wyczer-
pująca, a usługi z zakresu pedodoncji są niedowartościowane 
finansowo przez NFZ. Natomiast nieodpłatne przez NFZ są nadal 
znieczulenia ogólne u małych – ogólnie zdrowych – dzieci, a także 
u pacjentów uczulonych na leki miejscowo znieczulające, a bez-
płatna narkoza przysługuje tylko pacjentom z określonym stop-
niem inwalidztwa, w tym dzieciom z chorobami genetycznymi. 
 W tym miejscu wymaga podkreślenia fakt, że w Krakowskiej 
Poradni Stomatologicznej przy ul. Lipińskiego od około 15 lat 
objęta jest zespołową opieką stomatologiczną grupa ok. 400 osób 
z zespołem Downa (od 6. miesiąca życia, do zakończenia rozwoju 
układu stomatognatycznego), gdzie prowadzona jest – wg autor-
skiego programu – profilaktyka, instruktaż rodziców, leczenie ogól-
nostomatologiczne i ortodontyczne z rehabilitacją narządu żucia. 
 Wśród stron ujemnych działalności lekarzy dentystów trzeba 
wyliczyć stałe nadużywanie antybiotykoterapii, zarówno stoso-
wanej profilaktycznie przed ekstrakcją zęba u ludzi ogólnie zdro-
wych, jak i leczniczej w odzębowych stanach zapalnych, zamiast 
prowadzenia leczenia przyczynowego (zachowawczego lub chi-
rurgicznego). Częsty jest też nieodpowiedni dobór antybiotyków 
i tryb ich stosowania bez uwzględnienia działań ubocznych. 
 Przechodząc do przedstawienia krakowskiej stomatologii 
uniwersyteckiej, jako naoczny świadek jej przemian stwierdzam, 
że nastąpił ogromny postęp w każdej z jej dziedzin w stosunku do 
stanu z połowy ubiegłego wieku, kiedy to w Akademii Medycznej 
przy Wydziale Lekarskim utworzono Oddział Stomatologii. 
 Przez wiele lat funkcjonowały tylko cztery Katedry i cztery 
podstawowe przedmioty stomatologiczne: stomatologia zacho-
wawcza, chirurgia stomatologiczna, protetyka i ortodoncja. 
Wszystkie ich jednostki uczelniane mieściły się wówczas w jednej 
kamienicy czynszowej przy ul. Smoleńsk 25, gdzie odbywały się 
ćwiczenia kliniczne i seminaria dla ogromnej wówczas liczby 
studentów (ok. 150 studentów na jednym roku). Natomiast wy-
kłady miały miejsce w różnych budynkach przy ul. Kopernika lub 
Grzegórzeckiej.

 Jednocześnie przy ul. Smoleńsk prowadzone było leczenie 
stomatologiczne pacjentów z całego miasta i województwa. 
Dysponowano tylko jednym aparatem rentgenowskim do zdjęć 
wewnątrzustnych i pracownią techniczną. W grudniu 1955 roku 
otwarto 20-łóżkowy Oddział Chirurgii Szczękowej PSK przy 
ul. Kopernika 17, który potem (tj. w 1962 r.) ulokowano wspólnie 
z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej AM przy ul. Kopernika 
26 (w budynku oo. Jezuitów). Z kolei Katedrę Protetyki AM 
przeniesiono na ul. Syrokomli, a Ortodoncji – na ul. Lubicz. 
Dopiero w 2000 roku – dzięki staraniom władz uczelni, a zwłasz-
cza prof. Stanisława Majewskiego, wszystkie Katedry i Zakłady 
Stomatologiczne UJ CM znalazły pomieszczenie w odrestauro-
wanym budynku dawnej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych 
przy ul. Montelupich 4. Natomiast Katedrę i Klinikę Chirurgii 
Szczękowo-Twarzowej UJ CM usytuowano w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera na os. Złotej Jesieni.
 Na bazie utworzonej wówczas Uniwersyteckiej Kliniki Sto-
matologicznej (UKS) Instytut Stomatologii rozwinął działalność 
naukowo-dydaktyczną, szkoleniową i leczniczą w komfortowych 
warunkach lokalowych z nowoczesnym sprzętem, kilkudziesięcio-
ma unitami, specjalistyczną aparaturą diagnostyczno-leczniczą, 
z blokiem operacyjnym do zabiegów w narkozie oraz z własną 
Pracownią Techniczną, a także Pracownią Diagnostyki Obrazowej 
włącznie, która obecnie dysponuje aparaturą do komputerowej 
tomografii stożkowej. W następnych latach utworzono Pracownię 
Leczenia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia oraz Gabinet 
Fizykoterapii Stomatologicznej, a także Pracownię Implantopro-
tetyki – wszystkie w obrębie Katedry Protetyki UJ CM. 
 Dla dydaktyki – poza salami zabiegowymi do ćwiczeń klinicz-
nych – wybudowano dwie sale wykładowe i kilka seminaryjnych, 
wyposażonych w sprzęt audiowizualny, salę do ćwiczeń fantomo-
wych i pomieszczenia do sterylizacji narzędzi, a także dla Bibliote-
ki IS z czytelnią dla studentów i pracowników. 
 Aktualnie w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej jest 
zatrudnionych łącznie 324 pracowników, w tym 147 lekarzy 
(85 nauczycieli akademickich i 62 lekarzy rezydentów) (następuje 
opis stanu zatrudnienia – skrót red.)
 Klinika prowadzi kompleksowe leczenie oraz konsultacje pa-
cjentów z miasta Krakowa i szpitali klinicznych z terenu Małopol-
ski i przyległych województw. W UKS średnio dziennie przyjmuje 
się 340 pacjentów. Z zestawienia i analizy świadczeń dla pacjen-
tów leczonych w UKS wynika, że w ostatnich trzech miesiącach 
2017 roku przyjęto łącznie 20 525 chorych, którym udzielono: 
świadczeń refundowanych przez NFZ 14 620 (71,23%), komer-
cyjnych 5179 (25,23%), dydaktycznych (tj. wykonywanych przez 
studentów pod nadzorem lekarzy asystentów) – 726 ( 3,54%). 
 Jedyną jednostką naukowo-dydaktyczną i leczniczą Instytu-
tu Stomatologii UJ CM zlokalizowaną poza UKS jest obecnie 
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Onkologicz-
nej i Rekonstrukcyjnej w Szpitalu im. L. Rydygiera (Poradnia 
i 32-łóżkowy Oddział). Zatrudnienie łączne wynosi tu 14 lekarzy 
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Wykłady

Medal 
im. Bendzisławskiej 
dla dr Marii Panaś

oraz 17 rezydentów, z których 11 szkoli się w zakresie chirurgii 
szczękowo-twarzowej, a 6 – w chirurgii stomatologicznej, ponad-
to zatrudnionych jest 21 pielęgniarek. Około 97% pacjentów jest 
tu leczonych w ramach świadczeń NFZ. Nadto prowadzone jest 
nauczanie dla studentów IV i V roku stomatologii. 
 Z aktualnych danych pozyskanych z Dziekanatu Wydziału 
Lekarskiego UJ wynika, że nadal utrzymuje się bardzo wysokie 
zainteresowanie studiami na kierunku lekarsko-dentystycznym 
(corocznie stara się o przyjęcie 10 do 20 kandydatów na jedno 
miejsce). Aktualnie w roku akademickim 2017/2018 studiuje 
łącznie 450 studentów, w tym na studiach stacjonarnych jest 
268 osób (ok. 60%), niestacjonarnych – 90 osób (ok. 20%), 
a pozostali to studenci anglojęzyczni (ok. 20%). Wśród cudzo-
ziemców najliczniejsza jest grupa studentów skandynawskich. 
 Z rozmów, które przeprowadziłam z prodziekanem ds. sto-
matologii i kierownikami poszczególnych Katedr i Zakładów 
CM UJ, wynika, że sprawdzanie nabytej przez studentów wiedzy 
teoretycznej wyłącznie systemem testów nie jest najlepszą metodą. 
Przynajmniej egzaminy dyplomowe z głównych przedmiotów 
powinny być ustne, bo dają większą możliwość oceny niezbędnej 
wiedzy i przygotowania absolwentów do pracy zawodowej.
 Stwierdza się jednocześnie ogromny rozwój i postęp we 
wszystkich dyscyplinach stomatologicznych. W trakcie półwie-
cza powstały nowe gałęzie i przedmioty nauczania jak: endodon-
cja, implantoprotetyka, periodontologia, patologia jamy ustnej, 
pedodoncja, gerostomatologia, stomatologia integracyjna, 
stomatologia doświadczalna czy profilaktyka stomatologicz-
na. Rozwinęło się pojęcie stomatologii estetycznej, dotyczące 
właściwie wszystkich dziedzin stomatologii. Rozwój ten jest 
równoległy z postępem medycyny w ogóle, a także z wdrożeniem 
nowoczesnych metod diagnostycznych i leczniczych, z nowocze-
sną aparaturą, instrumentarium i materiałami” (…). 
 W dalszym toku wykładu prof. J. Stypułkowska przedstawi-
ła interesująco aktualne trendy występujące w poszczególnych 
dziedzinach stomatologii, a to: stomatologii zachowawczej 
z endodoncją, periodontologii, patologii klinicznej jamy ustnej, 
gerostomatologii, pedodoncji, ortodoncji, protetyce stomatolo-
gicznej. Nadto omówiła zasady diagnostyki w Pracowni Zaburzeń 
Czynnościowych Narządu Żucia, w Pracowni Implantoprotetyki, 
w Klinice Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej, 
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej. Kolejna część wykładu po-
święcona była dydaktyce stomatologicznej oraz jej podziałowi na 
przedkliniczną i kliniczną. 
 Niestety, rozmiar tej publikacji nie pozwala nam na ich 
przytoczenie. Zamieszczamy je na stronie internetowej Komisji 
Stomatologicznej ORL: www.oilkrakstom.pl. Jedną natomiast 
refleksję z części końcowej przytaczamy dosłownie:
 W ostatnich latach stosunkowo niewielu absolwentów ubie-
ga się o zatrudnienie w charakterze nauczycieli akademickich, 
w odróżnieniu od sytuacji w przeszłości, kiedy to praca w Uczelni 
była nobilitacją i częściej pracownicy naukowo-dydaktyczni wią-

zali się z Uczelnią na długie lata. Obecnie dość często asystenci 
zwykle po uzyskaniu specjalizacji rezygnują z pracy w Uczelni na 
korzyść działalności w prywatnych gabinetach stomatologicznych 
– najpewniej z powodów ekonomicznych. Osobiście odbieram to 
jako signum temporis obecnej epoki. (…) Jest ogólna opinia, że 
z jednej strony dokonał się ogromny postęp w wielu dziedzinach 
medycyny (w tym stomatologii), ale równocześnie nastąpiła dehu-
manizacja, tj. odczłowieczenie medycyny, i że obiektem leczenia 
często nie jest człowiek tylko przypadek (…). 

Dr hab. n. med. Jadwiga Stypułkowska

 Katedra Historii Medycyny i Stowarzyszenie Absol-
wentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego po raz drugi przyznało Medal im. Magdaleny 
Bendzisławskiej  (żyjącej w XVII wieku chirurg, która 
leczyła m.in. wielickich górników). 17 marca br. otrzy-
mała go dr n. med. Maria Panaś, specjalistka chirurgii 
stomatologicznej oraz chirurgii szczękowej, wieloletni 
pracownik Instytutu Stomatologii CM UJ, wyjątkowo 
ceniony przez studentów nauczyciel akademicki. Pierw-
szą laureatką Medalu była prof. Jadwiga Stypułkowska, 
która wraz z prof. prof. Joanną Zarzecką, Zdzisławem 
Gajdą, Stanisławem Kwiatkowskim i Ryszardem Gry-
glewskim wręczyła dr Panaś to szczególne wyróżnienie. 
Wyjątkowe było również miejsca – komora Jeziora 
Wessel w Uzdrowisku Kopalnia Soli Wieliczka. Szcze-
gółowa relacja z przebiegu uroczystości w najbliższym 
wydaniu „GGL”. 

Katarzyna Domin
fot. J. Sawicz
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 Do pisania tego tekstu zasiadłem dziś w wyjściowym ubraniu 
– ot najlepsza koszula i ciuch odświętny. Nie inaczej mogło być, 
skoro przyszło mi napisać do izbowej gazety stomatologicznej, 
której Redaktor Naczelny został właśnie Prezesem tak dużej Izby. 
To naprawdę w życiu naszej społeczności wydarzenie niezwykłe. 
Moje gratulacje, Robercie.
 Ale zapewne kiedy „Gazeta” dotrze do Czytelników, odświęt-
ność podda się rzeczywistości. W naszej branży nudno nigdy nie 
było i pewnie już nie będzie. 
 Od lat piszemy o Autonomii. Pora chyba w dzisiejszych czasach 
przypomnieć, że idea ta nie miała odseparować lekarzy dentystów 
od lekarzy, a pomóc odseparować i jednych, i drugich od strachu, 
że w tym zwariowanym i zbiurokratyzowanym świecie mogą nie prze-
trwać. To jest sens i zadanie, a możliwość dopasowania odpowiednich 
ludzi do odpowiednich zadań (tym w gruncie rzeczy jest cel wolnych 
wyborów) miała być w tym dziele niezbędnym narzędziem. 
 Weźmy takie separatory amalgamatu. Typowy wytwór unijnej 
procedury, wedle której z każdym problemem trzeba „coś zrobić”. 
I nieważne, że każdego roku do dorzecza Amazonki dostają się 
tony rtęci (gangi pozyskujące złoto). Jest problem, media naciskają 
– trzeba „coś zrobić”, najlepiej spektakularnego. 
 O sprawie tej napomknąłem w moim ostatnim felietonie. 
Co nowego? Delegacja NRL odbyła w styczniu rozmowę z wice-
ministrem Zbigniewem Królem. Ustalenia są takie, że nie ma co 
wypatrywać żadnego specjalnego aktu prawnego ws. unijnej dyrek-
tywy rtęciowej – dyrektywa wchodzi do porządku prawnego RP au-
tomatycznie. MZ planuje jednak wydać interpretację. I przewiduje 
zamieszczenie w niej:
 • okresu dostosowawczego,
 • reguły uznającej, że w poradniach wielostanowiskowych speł-
nieniem wymogów jest wyposażenie w separator jednego stanowiska,
 • zwolnienia z tego obowiązku stanowisk w ogóle niemających 
do czynienia ze stomatologią zachowawczą (ortodontyczne, chirur-
giczne).
 Przy okazji spotkania udało się skorygować błędne mniemanie 
MZ co do kosztów takich separatorów. MZ było zdania, że to 
2-2,5 tys. zł. Wiadomo, że potrzebna jest kwota dużo wyższa. 
Dobrze byłoby postarać się o ustanowienie na ten cel jakiegoś pro-
gramu wsparcia opartego o środki unijne, z puli będącej w dyspozy-
cji Ministra Środowiska. 
 Jak może Czytelnicy zauważyli w mediach, na przełomie roku 
pośród wielu plebiscytów mamy zawsze konkurs pt. „Jakie było 
najbardziej popularne słowo mijającego roku?” O ile w 2017 było 
to słowo „rezydent”, o tyle w 2018 murowanym kandydatem jest 

„RODO”. Jest to unijne, ogólne rozporządzenie dotyczące ochrony 
danych osobowych. Weszło w życie już 2 lata temu, ale odroczo-
no jego wymagalność. Owo odroczenie kończy się 25 maja br. 
No i co z tym RODO? Chaos to mało powiedziane. Ważnym 
elementem zmian będą branżowe kodeksy – zbiory zasad postę-
powania, charakterystyczne dla danej branży. Kodeks taki powstaje 
również dla branży medycznej. Powinien być zaakceptowany… no 
właśnie: razem z RODO zmianie ulega w Polsce ustawa o ochronie 
danych osobowych. Urząd GIODO zniknie, w zamian pojawia się 
Urząd Ochrony Danych Osobowych i jego Prezes. Projekt wspo-
mnianej ustawy zakłada, że kodeksy branżowe akceptowane być 
powinny przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Sejm nawet nie 
musi go wybierać, bo pierwszym Prezesem ma być, w myśl projektu, 
aktualny GIODO. Ale musi zostać uchwalona ustawa! A na razie w 
Sejmie jeszcze jej nie ma. Nawet, gdyby był gotowy już nasz kodeks 
branżowy, to i tak nie ma go kto zatwierdzić. Kwadratura koła.
 Do tworzonego kodeksu branżowego Centrum Systemów 
Informacyjnych MZ ma dopisać reguły bezpieczeństwa. Będzie 
więc na podstawie czego opracować wzór polityki ochrony danych 
dla gabinetów. To wszystko idzie raczej wolno. Jednak z drugiej 
strony, przecież 25 maja nie obudzimy się nagle w innej Polsce 
i tegoż dnia zapewne pod gabinetem nie pojawi się od razu inspek-
tor Urzędu Ochrony Danych. Nie namawiam do lekceważenia obo-
wiązku, lecz nerwowych ruchów też nie ma co wykonywać, choć 
wyobraźnię rozpalają sumy ewentualnych kar. Aby zrobić wrażenie 
na publice, najlepiej rzucić na prezentacji taką górną granicę kary 
(np. 20 milionów euro) i efekt murowany. W sumie – co za różnica, 
czy 20 milionów euro, czy PLN? Może być nawet w brytyjskich 
funtach, i tak dla przeciętnego przedsiębiorcy takie kwoty są czysto 
teoretyczne. 
  Sprawa ochrony danych nierozerwalnie łączy się z zagadnieniem 
elektronicznej dokumentacji medycznej. Po coś to w końcu mamy 
robić. Sensem RODO jest ochrona danych, których większość zbiera-
my „w związku z” oraz „z wykorzystaniem” narzędzi do prowadzenia 
dokumentacji medycznej. O tym też pisałem w zeszłorocznym felie-
tonie. Wypada jednak odnieść się do nowych faktów. 
 Takim sporym nowym problemem jest teraz wprowadzony 
przez ministra Radziwiłła do Ogólnych Warunków Umów z NFZ 
przepis nakładający na wszystkich świadczeniodawców obowiązek 
prowadzenia od 1 stycznia 2019 r. dokumentacji w postaci elektro-
nicznej. Może się stać to, czego próbowaliśmy uniknąć, a mianowi-
cie kupowanie „na siłę” i na ostatnią chwilę czegoś tylko dlatego, że 
Fundusz może nałożyć karę. Ten przepis powinien zostać wycofany 
z rozporządzenia, ponieważ metoda administracyjna jest najgorszą 

Co nas nie zabije, 
to nas wzmocni

Felieton
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z możliwych przy reformowaniu czegokolwiek. A przede wszystkim, 
nasza obecna – „klasyczna” dokumentacja medyczna prowadzona 
w postaci cyfrowej to nie jest Elektroniczna Dokumentacja Medycz-
na w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia. 
Zakres EDM nie został jeszcze w ogóle zdefiniowany. Nie wiado-
mo, od kiedy wymagane będzie prowadzenie EDM, gdyż mimo 
zapisu w Ustawie o systemie informacji, iż jest to 1 stycznia 2020 
r., ostateczny deadline (zgodnie z brzmieniem art. 13a tej ustawy) 
ustali Minister Zdrowia, a tego jeszcze nie zrobił. Funkcjonalności 
potrzebne do naszej obecnej klasycznej (choć cyfrowej) dokumen-
tacji nie muszą się pokrywać z funkcjonalnościami potrzebnymi 
do EDM. Toteż trzeba zrobić wszystko, aby ci, którzy jeszcze mają 
kartoteki papierowe, nie wprowadzali innej dokumentacji cyfrowej, 
a właśnie EDM, i to nie na siłę, tylko ewolucyjnie. 
 Zagadnienie EDM jest bardzo rozległe i wielowątkowe. Zacząć 
należałoby przede wszystkim od uproszczenia zasad prowadzenia 
dokumentacji w ogóle. Dziś kwestie dokumentacji reguluje kilka 
ustaw i aż 14 rozporządzeń, nie mówiąc już o zarządzeniach prezesa 
NFZ, które te czy inne dokumenty typowo rozliczeniowe podno-
szą do godności dokumentu medycznego. Wielość dokumentów 
powoduje, że systemy do ich obsługi są bardzo rozbudowane 
i w wielu miejscach muszą być „otwarte”, czyli gotowe do przyjęcia 
aktualizacji. Trudno to wszystko ogarnąć. W Samorządzie można 
odnaleźć dwie koncepcje podejścia do tego tematu. Moim skrom-
nym zdaniem, część Koleżanek i Kolegów (w szczególności ci, któ-
rzy świadczą pracę najemną na etacie lub pod-kontrakcie) przyjęło 
postawę wyczekującą. Nie można się temu dziwić, biorąc pod uwa-
gę, że wykonalność wszystkich tych e-nowinek, w warunkach dajmy 
na to POZ-owskiego gabinetu dziecięcego, jest mocno dyskusyjna 
i sprowadzi się do „tyrania ponad miarę” pracujących tam lekarzy. 
 Ale w tym wyczekiwaniu może też być pułapka, gdyż władza 
jest bardzo mocno zdeterminowana, by odnieść na tym polu sukces 
i owe nowinki zapewne będzie chciała wprowadzić właśnie admi-
nistracyjnie. Wówczas, jeśli nie będziemy uczestniczyć w procesie 
definiowania pewnych funkcjonalności czy w procesie standaryzacji 
programów, może się to niekorzystnie odbić na naszych interesach. 
I to jest punkt widzenia tej części z nas (w tym środowiska stomatolo-
gicznego), która sama prowadzi gabinety i sama odpowiada własnym 
nazwiskiem za tak ważny obszar jak dokumentacja. 
 „Co nas nie zabije, to nas wzmocni”. Albo: „Jeśli nie my, to 
kto?”. Ogłaszam plebiscyt na najbardziej krzepiące w tych ciężkich 
administracyjnie czasach powiedzenie, które umili nam życie. 
I z tym zadaniem domowym zostawiam Szanownych Czytelników, 
jak zawsze pozdrawiając z Wielkopolski.

Andrzej Cisło 
Wiceprezes ORL w Poznaniu

autonomia-dent.pl

 W dniach 16-18 lutego 2018 roku w Wiśle odbyło 
się spotkanie rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
i sędziów Okręgowego Sądu Lekarskiego Śląskiej Izby 
Lekarskiej, podsumowujące VII kadencję samorządu. 
Gospodarzami spotkania byli dr Tadeusz Urban, Okręgo-
wy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowi-
cach, dr Adam Dyrda, przewodniczący Okręgowego Sądu 
Lekarskiego w Katowicach, i prezes Śląskiej Izby dr Jacek 
Kozakiewicz. 
 Natomiast wśród gości, obok przeszło stu uczestni-
ków, znaleźli się m.in. prezes Naczelnej Izby Lekarskiej 
dr Maciej Hamankiewicz i naczelny rzecznik odpowie-
dzialności zawodowej dr Grzegorz Wrona. Okręgową 
Izbę Lekarską w Krakowie reprezentował prof. Andrzej 
Matyja oraz okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawo-
dowej doktor Anna Kot, której towarzyszył m.in. pierwszy 
zastępca dr Janusz Kubicz. Obecni też byli inni zastępcy 
OROZ w Krakowie i pracownicy Kancelarii Okręgowego 
Rzecznika.
 Tematem spotkania, prócz podsumowania mijają-
cej kadencji, były najważniejsze zagadnienia związane 
z działalnością organów odpowiedzialności zawodowej 
i stojące przed nimi nowe wyzwania prawne. Wśród 
szczególnie interesujących można wymienić przykładowo 
„Omówienie spraw wynikających ze stosowania trybu art. 
12 Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty za okres 
4 lat” oraz „Tryb postępowania w zakresie prowadzonych 
spraw dotyczących nieopłaconych składek przez lekarzy 
i lekarzy dentystów – członków ŚIL – analiza przypad-
ków”. W ramach spotkania odbyły się też liczne prelekcje 
oraz panele dyskusyjne. 
 Na marginesie warto odnotować, iż zgodnie z za-
prezentowanymi statystykami organy odpowiedzialności 
zawodowej ŚIL przeprowadziły w minionej kadencji po-
nad 300 postępowań dotyczących nieopłaconych składek, 
wykazując się przy tym bardzo wysoką skutecznością. 
W ramach spotkania nie zabrakło też okazji do wymiany 
doświadczeń i zacieśnienia tradycyjnie już bliskich i ser-
decznych relacji pomiędzy przedstawicielami śląskiego 
i krakowskiego samorządu lekarskiego. 

Anna Kot
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

w Krakowie 

Rzecznicy 
Odpowiedzialności 
Zawodowej 
i Sędziowie 
obradowali w Wiśle

OROZ
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Niepożądane działania leków 
w jamie ustnej 
Dr Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut
Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego CM UJ Kraków, 
Zakład Farmakologii Klinicznej 
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania 
i Badania Niepożądanych Działań Leków

 W ostatnim roku zostały opublikowane liczne analizy, które 
wskazują, że niepożądane działania leków (ADR), których kon-
sekwencje obserwujemy w jamie ustnej, przeobrażają się w coraz 
większy problem kliniczny. Między innymi wynika to stąd, że le-
karze dentyści w swojej praktyce wszelkie zmiany, jakie pojawiają 
się u pacjenta w jamie ustnej, bardzo rzadko kojarzą ze skutkami 
pochodzenia polekowego. W efekcie leki odpowiedzialne za 
indukowanie powikłań są bardzo rzadko odstawiane, natomiast 
często w tej grupie pacjentów wdraża się dodatkową farmakotera-
pię, która nierzadko wręcz pogarsza stan pacjenta, zmienia obraz 
choroby, a co gorsza, powoduje wydłużenie czasu od rozpoznania 
do podjęcia prawidłowych działań mogących ograniczyć objawy 
ADR w jamie ustnej. 
 Z praktycznego punktu widzenia w następujących przypad-
kach powinno się rozważyć możliwość powodowania zmian przez 
stosowane u pacjenta leki: 

 Zapalenie jamy ustnej. Do najczęściej stosowanych 
leków mogących indukować to powikłanie należą:
chlorheksydyna,
ibuprofen,
flurbiprofen – w formach do ssania oraz do natryskiwania na 
błonę śluzową jamy ustnej,
lidokaina – szczególnie w przypadku stosowania tabletek do 
ssania rekomendowanych w bólu gardła, a także żele stosowane 
w trakcie ząbkowania, 
NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), np. diklofenak do 
płukania jamy ustnej 
sulfonamidy, 
amoksycylina

 Zmiany błony śluzowej jamy ustnej o podłożu 
alergicznym. Często mogą je powodować:
anestetyki miejscowe,
NLPZ,

chlorheksydyna, ale także pasty do zębów i płyny do płukania 
jamy ustnej

 Afty. Zgodnie z dostępnymi analizami farmakoepidemiolo-
gicznymi powikłanie o tym obrazie klinicznym mogą wywoływać:
alendronian,
cyklosporyna,
fluoksetyna,
sertralina,
losartan,
NLPZ, w tym stosowane miejscowo w jamie ustnej,
olanzapina,
sulfonamidy

 Zapalenie języka. Do leków, które mogą indukować to 
powikłanie, należą:
atorwastatyna (!),
benzodiazepiny, warto szczególnie zwrócić uwagę na pacjentów 
stosujących te leki w sposób przewlekły,
chlorheksydyna,
leki przeciwbakteryjne – cefuroksym, klarytromycyna, metroni-
dazol,
leki przeciwdepresyjne – doksepina, sertralina, wenlafaksyna,
sildenafil,
enalapril,
gabapentyna

 W każdym przypadku wystąpienia zmian chorobowych 
w jamie ustnej lekarz dentysta powinien alternatywnie brać pod 
uwagę, że obserwowane zmiany mogą być konsekwencją przyj-
mowania przez pacjenta określonych leków. Jeżeli stan kliniczny 
pacjenta na to pozwala, zawsze warto podjąć próbę czasowego 
odstawienia podejrzanego leku, co w praktyce powinno wyjaśnić 
potencjalny związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy stosowa-
niem leku/leków a wystąpieniem powikłań.

Farmakologia
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Komunikat
Składka za rok 2019 wynosi 200 PLN 
– płatna do końca grudnia 2018 roku.

Wpłat można dokonywać: przelewem na konto banku 
PKO BP I/O Kraków 25 1020 2892 0000 5602 0166 0836 

na zebraniach naukowo-szkoleniowych PTS O/Kraków

PTS

Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, 
sala wykładowa „czerwona”
ul. Montelupich 4, Kraków

24 marca 2018 • sobota
Zebranie ogólne PTS 
godzina 9.30

Dr Fabio Bevilacqua Fowler, Ultradent Products:

Tooth Whitening – Wybielanie zębów
• Etiology of dental stains. – Etiologia przebarwień zębów.
• Peroxides and mechanism of action on teeth. – Nadtlenki i me-
chanizm ich działania na zęby.
• Techniques and alternatives, at-home and in-office. – Techniki 
i możliwości leczenia, wybielanie w gabinecie i w domu.
• What to look for in different whitening products available? – 
Czego szukać w dostępnych na rynku produktach do wybielania?
• Non-vital tooth whitening. – Wybielanie zębów po leczeniu 
endodontycznym.
• Enamel microabrasion. – Mikroabrazja szkliwa.
• Tooth Whitening as a Marketing tool to promote the dental 
practice. – Wybielanie zębów jako narzędzie marketingowe pro-
mujące praktykę dentystyczną.
• Practical demonstration of pre-filled whitening tray. – Nakład-
ki do wybielania z gotowym żelem wybielającym – praktyczna 
demonstracja.

Restorative Dentistry – Stomatologia zachowawcza
• Principles and dimensions of color. – Zasady i wymiar koloru.
• Optical properties of the tooth. – Właściwości optyczne zęba.
• Shade selection. – Odpowiedni dobór koloru.
• Desirable properties of dental composites. – Pożądane właściwo-
ści materiałów kompozytowych.
• Direct veneers assisted by templates. – Licówki kompozytowe 
wykonywane przy pomocy szablonów.

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

Prezes Zarządu
Prof. hab. n. med. 

Jolanta Pytko-Polończyk

Sekretarz Zarządu
Dr n. med. 

Katarzyna Szczeklik

Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy
ul. Gęsia 22, Kraków 

26 maja 2018 • sobota
Zebranie ogólne PTS 
godzina 11.00

11.00 – Lek. dent. Anna Bednarczyk, Zakład Chirurgii Stomato-
logicznej IS UJ CM:
Proste zabiegi chirurgiczne w jamie ustnej a leczenie przeciwkrze-
pliwe.
11.45 – Dr n. med. Maria Mituś -Kenig*, Lek. dent. Anna Mizer-
ska-Żurowska**, Lek. dent. Daria Nowak***
* Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej IS UJ 
CM, ** Specjalistyczny Gabinet Ortodontyczny w Krakowie, *** 
Specjalistyczna Poradnia Ortodoncji Wojewódzkiej Przychodni 
Stomatologicznej im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie: 
Prewencja wad zgryzu w odniesieniu do przedwczesnej utraty zębów 
mlecznych.
12.30 – Lek. dent. Łukasz Czekaj, Katedra Stomatologii Zacho-
wawczej z Endodoncją IS UJ CM: 
Metody odbudowy zębów przed leczeniem endodontycznym. 

Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS, 
godzina 9.30

Dr n. med. Karolina Babiuch, Katedra i Zakład Periodontologii i 
Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJ CM: 
Zaburzenia potencjalnie złośliwe błony śluzowej jamy ustnej: ak-
tualna terminologia, możliwości diagnostyczne i terapeutyczne oraz 
prezentacja wybranych przypadków klinicznych.

Lek. dent. Michał Tyrakowski, Poradnia Chirurgii Stomatologicz-
nej UKS: 
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych.
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 Nim nowe gabinety stomatologiczne wrócą do 27 tys. szkół, 
skąd rugowano jej bez sensu i bezlitośnie, minister zdrowia Kon-
stanty Radziwiłł wpadł na pomysł i zakupił jeszcze w ubiegłym roku 
16 (a może 19) dentobusów, które mają doraźnie poprawić sytuację 
w stomatologii szkolnej, a minister Łukasz Szumowski ma (za po-
średnictwem NFZ) wcielić tę wizję w życie.
 Pomysł „mobilnych gabinetów” sam w sobie nie jest taki zły, po-
zwoliłby – przynajmniej w mniejszych miejscowościach, gdzie nie 
tylko szkolnych, ale nawet „dorosłych” gabinetów nie uświadczysz 
– na dotarcie do dziecka z profilaktyką i pomocą stomatologiczną. 
A sytuacja faktycznie jest niedobra. Zaledwie 14,6% dzieci w wieku 

powyżej 6 lat nie wymaga leczenia zachowawczego. Aż 85% dzieci 
w wieku powyżej 12 lat ma próchnicę.
 Nie będę tu mnożył wskaźników, ale mało kto zdaje sobie 
sprawę ze skutków nie tylko zdrowotnych, ale też finansowych, 
jakie niesie ze sobą zaniedbanie chorób jamy ustnej u człowieka. 
Wystarczy wspomnieć, że 40% osób w wieku powyżej 65 lat 
w Polsce w ogóle nie ma zębów.
 Ale miało być o gabinetach szkolnych i dentobusach. Otóż, 
istota sprawy, w obu przypadkach, leży w pieniądzach i – proszę 
wybaczyć drastyczne sformułowanie – w idiotycznych przepisach. 
Mniejsza o wyposażenie, ale wg prowizorycznych obliczeń koszt 
utrzymania jednego gabinetu stomatologicznego w szkole prze-
kroczy ćwierć miliona złotych rocznie (ok. 20 tys. zł miesięcznie), 
bo takie towarzyszą mu wymogi. Który dyrektor szkoły na to sobie 
pozwoli? W Krakowie wiemy. Na ok. 300 szkół jest 60 gabinetów, 
w tym 29 czynnych. 
 Dentobusy natomiast mają pracować po 5 dni w tygodniu, 
przez 6 godzin (???). Miesięczny ryczałt kosztów utrzymania jed-
nego dentobusu ma wynieść ok. 7 tys. zł – tyle proponuje NFZ. 
W tej kwocie ma się pomieścić ubezpieczenie (OC, AC, NW), pen-
sja kierowcy, koszt paliwa, przegląd techniczny. Do tego dochodzi 
kwestia personelu, który będzie finansowany wg ogólnie obowiązują-
cego katalogu świadczeń stomatologicznych. Na jakich zasadach ma 

Dentobusy

 Otwarcia konferencji dokonała przewodnicząca Komitetu 
Organizacyjnego dr n. med. Małgorzata Kulesa-Mrowiecka z In-
stytutu Fizjoterapii, natomiast wykład inauguracyjny nt. „Rozwój 
podstawy czaszki gwarantem prawidłowego wzrostu twarzoczasz-
ki. Molekularna i biomechaniczna etiopatogeneza zaburzeń budo-
wy i funkcji stawu skroniowo-żuchwowego” wygłosił prof. Dawid 
Larysz, prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki. 
W dalszym toku konferencji wyniki leczenia wad twarzoczaszki 
u dzieci przedstawił dr n. med. Krzysztof Dowgierd, ordynator 
Oddziału Chirurgii Twarzowo-Szczękowej i Rekonstrukcyjnej 
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsz-
tynie, a problematykę praktyki klinicznej pt. „Cybernetyczny 
model narządu żucia – wg koncepcji prof. R. Slavicka” wygłosiła 
lek. stom. Agnieszka Szygenda. 
 W drugim dniu Konferencji odbyły się wykłady specjalne. 
I tak lek. med. specjalista z zakresu ortodoncji Barbara Czerwiń-

Konferencja
Konsensus w diagnostyce i fizjoterapii 
stawów skroniowo-żuchwowych

ska-Niezabitowska omówiła „Zintegrowane leczenie pourazo-
wych i pozapalnych zmian w stawach skroniowo-żuchwowych”, 
a mgr Ryszarda Tafel „Koncepcję TRE” (Trauma Release Exercises). 
Wygłoszone zostały również prace nt. dysfunkcji stawów skronio-
wo-żuchwowych autorstwa studentki Anny Wydry oraz Danuty 
Smoląg i B. Witkiewicza nt. dysfunkcji układu stomatognatycz-
nego. Ostatniego dnia zorganizowane zostały Warsztaty TRE 
(Trauma Release Exercises).
 Konferencja stanowiła wydarzenie nie tylko naukowe, ale 
i towarzyskie, połączona bowiem została z I Mistrzostwami Polski 
Lekarzy Stomatologów i Fizjoterapeutów w narciarstwie alpej-
skim, co pozwoliło na określenie jej nazwą „Zimowej” i miało na 
celu zintegrowanie wielospecjalistycznego zespołu. Organizatorzy 
zaprosili przy okazji na kolejną edycję Konferencji, która odbędzie 
się w dniach 21-24 lutego 2019 również w Krynicy Zdroju.

Marianna Kuska-Kamińska

 W dniach 5-7 stycznia 2018 roku w Krynicy Zdroju odbyła się konferencja nt. „Konsensus w diagnostyce i fizjo-
terapii stawów skroniowo-żuchwowych”, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki oraz 
Katedry Ortodoncji Instytutu Stomatologii Wydziału Lekarskiego CM UJ.
 Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, wzięło w niej udział wielu wybitnych wykładowców – ekspertów 
w dziedzinie diagnostyki, leczenia, fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych.

Sympozja
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 W numerze 2a /154 „GGL-LD” z 2016 roku znalazł 
się mój niewielki artykulik pt. „Lipa św. Apolonii”. Przed-
stawiłam w niej najstarszą w Polsce, bo ponad 700-letnią 
lipę rosnącą obok kościoła w Cielętnikach w okolicach 
Częstochowy. Miała ponoć największy obwód pnia 
w Europie, bo wynosił on aż 11 m i 5 cm. Co ciekawe, rosła 
głównie wszerz i zwężała się ku górze, odwrotnie niż inne 
drzewa, dlatego osiągnęła taki rozmiar. Do tego owiana 
była stomatologiczną legendą związaną z leczniczymi wła-
ściwościami jej kory w chorobach zębów, a to dlatego, że 
konary lipy dotykały wizerunku św. Apolonii z kleszczami 
i wyrwanym zębem. Obraz znajduje się na zewnętrznej 
ścianie prezbiterium kościoła, obok którego rosła.

Pielgrzymi zdążający do Częstochowy i innych po-
bliskich sanktuariów, wierząc w moc tej lipy, obgryzali 
z zapałem jej korę, co zagrażało zdrowiu, a co za tym 
idzie – istnieniu tego drzewa. Mimo to lipa trwała w swej 
legendzie. Po pewnym czasie, po okresie smarowania jej 
pnia smołą, ogrodzono jej pień metalowym płotem, zaś 
mieszkańcy Cielętnik dbali o jej dendrologiczne zdrowie. 
Aż nadeszła noc z 5 na 6 października 2017 roku. Tej nocy 
orkan Ksawery, nie bojąc się kleszczy św. Apolonii, roz-
trzaskał niezwykłą lipę. Z lipy pozostał tylko jeden więk-
szy kikut. Dendrolodzy nie wiedzą, czy „odbije, czy nie”.

Najbardziej żałują lipy mieszkańcy Cielętnik, którzy, 
korzystali z cienia rozłożystej lipy jako miejsca na pikni-
ki, spotkania, różne rozgrywki i koncerty. Była lipa ich 
oczkiem w głowie, przyciągającą turystów atrakcją.

Nie tylko wieś straciła na zniszczeniu lipy, ale i sto-
matologia, bo Ksawery wyrwał z jej historii ciekawy 
fragment, a także św. Apolonia, bo zniknęła lipa, której 
dawała swą moc.

Barbara Kaczkowska

  Okręgowa Izba Lekarska oferuje wszystkim swoim 
członkom szkolenie poświęcone wdrożeniu i przestrze-
ganiu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
2016/679 o ochronie danych osobowych, potocznie 
zwanego RODO. Rozporządzenie to wejdzie w życie już 
25 maja br. i będzie obowiązywać także większość leka-
rzy, szczególnie prowadzących indywidualne i grupowe 
praktyki.
  By pomóc we wdrożeniu nowych przepisów, OIL już 
z końcem marca rozpoczęła szkolenia nt. RODO. Infor-
macje o kolejnych kursach – organizowanych zarówno 
w Krakowie, jak i w Delegaturach dostępne będą na 
bieżąco na stronie internetowej OIL w Krakowie

www.izbalekarska.pl

  Zachęcamy także do lektury artykułu pt. RODO 
w praktykach zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów 
(także na stronie www Izby).

się odbywać rejestracja pacjentów w dentobusie? – pyta Prezydium 
NRL. Tego jeszcze nie rozstrzygnięto. Inne kwestie dopiero wypłyną. 
1 kwietnia dentobusy mają wyruszyć w trasy. Tymczasem wszystko 
jest w porządku, ale kolejki personelu do dentobusów nie ma.
 I tę trudność, podobnie jak w wypadku gabinetów, musi po-
konać Minister Zdrowia. Najogólniej mówiąc, sprowadza się ona 
do zmiany polityki NFZ, który od lat oszczędności znajdował 
zawsze w stomatologii. I dalej szuka. Stawki dla pedodontów są 
głodowe, mimo że współpraca z małym pacjentem jest niełatwa. 
A w dentobusach będzie jeszcze trudniejsza. Tymczasem nakłady 
na stomatologię obniżone w 2015 roku do 2,6% budżetu NFZ, 
w 2016 zmniejszone do 2,34%, w 2018 roku mają wynosić 2,42%. 
Można więc się pochwalić, że będą wyższe niż przed rokiem. 
 W złotówkach stomatologia dostaje ok. 2 mld zł, a powinna 
– według Marka Wójcika, eksperta Związku Miast Polskich – otrzy-
mywać 4 mld.
 Cały ten problem opieki lekarskiej nad młodzieżą szkolną, gabi-
netów, profilaktyki, wf, dożywiania itp. jest naprawdę na miarę do-
brej zmiany bez cudzysłowu. Dentobusy to kolejny półśrodek, który 
niewiele zmieni, ale cieszmy się przynajmniej, że podejmie próbę. 

Stefan Ciepły

Lipa św. Apolonii w Cielętnikach 
i orkan Ksawery

Uwaga – RODO!

Rozmaitości
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Felieton

Białe zimy ze swoimi urokami już nas opuściły. Ode-
szły w wysokie góry i na daleką północ. Świat narciarski 
przemieszcza się więc w wysokie austriackie Alpy lub 
w Dolomity. Na południe od przełęczy Brenner jest słońce. 
Jest śnieg.

Pierwszy tydzień grudnia w tym roku – jak i w trzech 
poprzednich latach – obdarzył nas słoneczną, bezchmurną 
pogodą. Kaiserwetter! Hotel w dolinie Oetzt (msc. Hoch-
soelden) usytuowany jest na wysokości 2100 m n.p.m. 
Nie ma więc problemu z brakiem śniegu. Opodal spływają 
dwa lodowce. Rettenbach (2684 m n.p.m.) oraz Tiefen-
bach (2796 m n.p.m.). Dobre trasy dla narciarzy. Samo-
chodem można w te śnieżne miejsca dotrzeć z Krakowa po 
10 godzinach jazdy.

Autostrady w Austrii są jednak bogate w radary. Foto-
grafują zbyt szybkie auta. Ale kierowcy sobie radzą, wielu 
ma iPhone’a ze specjalną aplikacją ostrzegającą przed 
radarem.

Już w środku lata hotele alpejskie przysyłają kuszące 
oferty. Przypominają, że marzec to dłuższe dni – pulver-
schnee – puch – i słońce. Obiecują 7 dni za cenę 6 dni, 
6-dniową kartę na wyciąg w cenie 5 dni, bezpłatną rezer-
wację („mówimy w twoim języku”), bezpłatne pomiesz-
czenia na narty z suszarkami dla butów. Oferują ski-busy, 
którym wolno wjeżdżać pod sam wyciąg. Niektóre hotele 
oferują bezpłatny pobyt dla dzieci do lat 8. Powoduje to 
niespotykany w krajach narciarskich, takich jak Francja, 
Szwajcaria, Austria, Niemcy, wysyp małych bambini. 
W wózkach, nosidełkach, sankach – blokują przejścia, 
windy, restauracje. Wiele z nich ma jeszcze w ustach 
kolorowe smoczki.

My wybieramy Alpe di Siusi. Jest to największa hala 
Europy położona na wys.1800-2300 m n.p.m., 20 km 
od Bolzano, gdzie mieści się muzeum człowieka z lodu. 

Są tu szerokie, bezdrzewne, nasłonecznione narciarskie 
trasy (66 km), jak też trasy biegowe (60 km). Hala zajmuje 
obszar 57 km kwadratowych, 80 procent to trasy łatwe. 
Narciarze sobie nie przeszkadzają. Nie widać upadków. 

Alpe to od 1974 roku rezerwat przyrody. Najpiękniejsze 
miejsce w Dolomitach. Żyła złota dla leżących u podnóża 
masywu Sciliar miasteczek: Castelrotto, Siusi allo Sciliar, 
Fie allo Sciliar, Alpe di Siusi. Perełki „gentle turismu”. Jest 
tu cisza, spokój oraz doskonała kuchnia. Na najciekawszej 
trasie (Alpe di Siusi Witch Router) wieczorami zlatują się 
czarownice na swój sabat! Jadąc wyciągiem (kanapą) z góry 
widać spacerowiczów, saneczkowiczów, narciarzy, sanie 
z końmi, auta, autobusy – choć to przecież wysoko – 
2000 m n.p.m.! Powietrze jest krystalicznie czyste, co sta-
nowi nie lada atrakcję dla Małopolan. Zjazdy są przygoto-
wane „na sztruks”. Najlepiej w Europie. Po nartach i jesz-
cze w narciarskich butach idziemy do średniowiecznego 
miasteczka St. Ulrich – kościoła. Przy mroźnej zimie stoją 
tu wyrzeźbione w lodzie modele aut naturalnej wielkości. 
Podświetlone wieczorami są atrakcją dla dzieci i fotogra-
fów. Na środku potoku w półzamarzniętej wodzie stoją 
wysokie słupy – rzeźby lodowe. Jak oni to robią? 

Nowe aplikacje w telefonach – z którymi nie rozstaje 
się grupa narciarzy – rejestrują wszystko. Ile skrętów było 
w prawo, ile w lewo, jaki był spad, ilość przejechanych 
kilometrów, jaka była największa szybkość dnia? Tu miej-
sce dla rywalizacji młodych 50– narciarzy. Starsi 75+ są 
zadowoleni z każdego udanego dnia.

Tydzień pobytu wśród tego przyjaznego, białego, 
urokliwego świata mija szybko! Daleką drogę do domu 
najlepiej pokonać w niedzielę. Nie ma tirów. Jest komfort 
i nieśpieszna jazda. Tylko polskie auta pędzą jak oszalałe. 
Każdy ściga się z każdym!

Franciszek Serwatka

Alpe di Siusi

Zawody narciarskie 
o puchar Prorektora UJ ds. CM

3 marca br. na Rusińskim stoku w Bukowinie Tatrzańskiej 
odbyły się zawody o Puchar Prorektora UJ ds. CM prof. Tomasza 
Grodzickiego w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. W zaciętej 
rywalizacji wzięli udział studenci, absolwenci oraz pracownicy 
CM UJ. Organizatorem zawodów był Klub Uczelniany AZS CM UJ 
oraz Studium WFiS CM UJ.

Z najlepszym czasem na metę przyjechał student Jakub Korpanty. 
Natomiast w poszczególnych kategoriach najlepsi okazali się: 
w kategorii VIP – prof. Krystyna Stefko i prof. Tomasz Grodzicki, 
wśród pracowników CM UJ – dr dr Maria Mituś-Kenig (ortodonta), 
Patryk Hartwich (laryngolog), a w kategorii absolwenci – Natalia 
Podolec i Wojciech Korzeniowski w narciarstwie oraz Aleksandra 
Urbaniak i Marek Rzemieniec w snowboardzie.
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 Od 50 lat w alpejskim miasteczku Oberammergau na 
początku lutego organizowany jest König Ludwig Lauf, naj-
większy bieg narciarski w Niemczech, w którym każdego 
roku bierze udział niemal 1500 osób, zarówno zawodow-
ców, jak i amatorów. W czasie biegu oddzielnej kwalifikacji 
podlegają medycy – pierwszy z nich, który dotrze do mety, 
otrzymuje tytuł mistrza świata lekarzy. W tym roku był nim 
Paweł Bubula, stomatolog z Wiśniowej w powiecie myśle-
nickim, który dwukrotnie stawał na najwyższym podium, 
wygrywając dwa biegi: na dystansie 23 kilometrów stylem 
dowolnym oraz na dystansie 42 kilometrów stylem klasycz-
nym. W generalnej kwalifikacji zajął kolejno miejsca 22. i 49. 
 W ciągu minionych 13 lat, czyli od momentu ukończenia 
studiów w Collegium Medicum UJ w Krakowie, Pawłowi 
Bubuli siedem razy udało się zdobyć tytuł wicemistrza świata 
lekarzy, a w roku 2005, podczas pierwszego pobytu, także 
mistrza. Prócz tego regularnie bierze udział w Biegu Piastów 
w Szklarskiej Porębie, natomiast latem w biegu na nartorol-
kach na 160 km w Wejherowie, którego dwie z trzech edycji 
wygrał. Uważa, że przyjaźnie na całe życie rodzą się właśnie 
podczas takich zmagań sportowych, dlatego tak ważne jest, 
by lekarze mieli okazję spotkać się nie tylko w pracy czy na 
szkoleniu, ale na przykład podczas Igrzysk Lekarskich, w któ-
rych również kilka razy uczestniczył.
 Imponujące wyniki to oczywiście efekt wieloletniej pracy. 
Rodzice doktora Bubuli, pochodzącego z położonej w Beski-
dzie Wyspowym Wiśniowej, byli trenerami narciarskimi, więc 
nie może dziwić, że przygodę ze sportem rozpoczął on w bar-
dzo młodym wieku. Od małego brał też udział w zawodach 
narciarskich, a podczas studiów utrzymywał się w biegach 
narciarskich na 5.-6. miejscu w Polsce. Mimo to wydawało mu 
się, że jego talent jest zbyt mały, by tak jak Justyna Kowalczyk, 
poniekąd jego krajanka, postawić wszystko na jedną kartę. 
Prócz tego w liceum zainteresowała go stomatologia, która 
z czasem stała się jego pasją. „Chciałem wykonywać zawód, 
który by mi dawał pewną niezależność i możliwość bezpo-
średniej pracy z ludźmi. Tak też się stało” – przyznaje Bubula. 

 Jest właścicielem gabinetu stomatologicznego PaoloDent 
w Wiśniowej, w którym pracuje ponad 20 osób zajmujących 
się każdą dziedziną stomatologii – od periodontologii po 
chirurgię i implantologię; po zakończeniu rozbudowy będzie się 
w nim mieścić 11 stanowisk. Doktor Bubula jest dumny z tego, 
że jako pierwszy w okolicy rozpoczął w swoim gabinecie pracę 
z wykorzystaniem mikroskopu. O poziomie placówki świadczy 
też to, że w tym roku otrzymała pozytywną rekomendację na 
prowadzenie staży podyplomowych. Prócz tego Paweł Bubula 
od 2009 roku jest współwłaścicielem razem z Rafałem Szymo-
niakiem sieci placówek medycznych Specjalmed, w której skład 
wchodzi m.in. 20 gabinetów specjalistycznych, trzy gabinety 
POZ oraz… Hospicjum Domowe w Nowym Sączu. W tym roku 
firma założyła fundację Okno Nadziei z siedzibą w Dobczycach 
prowadzącą działalność dobroczynną. 

Mistrz świata
z Wiśniowej

 „Myślę, że gdybym nie miał takich możliwości fizycznych, 
to bym tej firmy tak nie rozwinął. Nie wytrzymałbym tego 
tempa i ilości pracy. Ponadto sport nauczył mnie regularności 
i wytrwałości w dążeniu do celu, dzięki którym łatwiej mi 
było osiągnąć sukces w biznesie” – przyznaje Paweł Bubula. 
„W moim zawodzie kondycja fizyczna bardzo się przydaje, 
biorąc pod uwagę, ile godzin spędzamy przy zabiegach” 
– dodaje. By ją utrzymać, trenuje przed rozpoczęciem sezonu 
trzy razy w tygodniu na siłowni i dwa-trzy razy na nartach, 
zwykle przed pracą, by mieć „energetycznego kopniaka” na 
cały dzień. W ostatnich latach biegi długodystansowe stają 
się coraz bardziej siłowe, wymagają coraz lepszej kondycji, 
dlatego od półtora roku zaczął uczęszczać na zajęcia z cross-
fitu prowadzone pod okiem trenera Roberta Kosteckiego. 
Wszystko po to, by najmocniejszą formę zrobić na najważ-
niejsze wydarzenie w sezonie, czyli bieg w Niemczech. 
 Niestety, z treningami w terenie bywa problem, ponieważ 
zima w Polsce jest kapryśna, a nawet tak duże ośrodki jak 
Zakopane czy Wisła nie mają naśnieżanych tras narciarstwa 
biegowego, jak to ma miejsce np. we Włoszech. Ale jeśli 
warunki zimowe na to pozwalają, trenuje na dobrze przygo-
towanych trasach na górze Mogielnica, najwyższym szczycie 

Pasje
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Przegląd piśmiennictwa 
stomatologicznego 
styczeń – marzec 2018
 Targi, targi i po targach…, kolejny Krakdent przeszedł właśnie 
do historii. Do historii powoli przechodzi również tegoroczna zima. 
Przed nami czas Wielkiej Nocy. Co nowego pojawiło się w czasie 
zimowych miesięcy w prasie stomatologicznej?

 W Nowym Gabinecie Stomatologicznym przeczytamy 
o możliwych wariantach opodatkowania usług stomatologicznych, 
o tym, jak uregulowany jest problem opodatkowania usług stoma-
tologicznych na gruncie obecnej ustawy o podatku od towarów 
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. 2017; poz. 1221; dalej; 
Ustawa o VAT) oraz w dyrektywie 2006/112/WE Rady z dnia 
28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od 
wartości dodanej. Opisane zostały także kwestie definiowania po-
jęć odnoszących się do usług stomatologicznych, wskazane zostały 
usługi zwolnione oraz nieobjęte zwolnieniem. Dowiemy się również 
o prawnym spojrzeniu na rezygnację pacjenta z dalszego leczenia. 
W artykule opisano przykład rezygnacji z dalszego leczenia, pomi-
mo starań lekarza. Nie każda rezygnacja wiąże się z roszczeniami, ale 
każda ma negatywny wpływ na działalność gabinetu. Po raz kolejny 
poruszony został bardzo gorący temat elektronicznej dokumentacji 
medycznej. 
 Na łamach „NGS” od roku opisywane są zagadnienia związane 
z wyborem programu do prowadzenia dokumentacji medycznej 
w wersji elektronicznej. Autorzy artykułu poprosili specjalistę 
informatyka o wyjaśnienie niektórych kwestii. Wśród tematów sto-
matologicznych polecam przeczytanie artykułu o zadaniach śliny. 
Ilość wydzielanej śliny, jej zdolności buforowe oraz zawartość 

w niej bakterii to wskaźniki pomocne w określaniu stopnia ryzyka 
próchnicy. Badanie tych parametrów określanych jako „testy śli-
nowe” pozwala na uzyskanie pełnego obrazu jamy ustnej. Coraz 
częściej do naszych gabinetów zgłaszają się pacjenci z suchością 
jamy ustnej (kserostomia). Jak im pomóc? Na to pytanie odpo-
wiadają autorzy tekstu. W cyklu „Szkoła Okluzji” opublikowano 
artykuł pod tytułem: „Kiedy powinniśmy zakończyć leczenie i jak 
ustabilizować uzyskane wyniki w terapii dysfunkcji układu stoma-
tognatycznego?”. Autor odpowiada na postawione pytanie, z jednej 
strony to bardzo proste, a zarazem trudne zagadnienie. Powinny być 
zlikwidowane objawy bólowe, ale to tylko część prawdy, ponieważ 
pacjenci zgłaszają się z bardzo różnymi postaciami dysfunkcji. 
Wśród tematów bardziej technicznych znajdą Państwo artykuł na 
temat wzmacniania osiadających protez akrylowych oraz szczegóło-
wo opisane wszystkie substancje używane do produkcji preparatów 
dezynfekcyjnych w gabinecie stomatologicznym.

 W marcowym numerze Twojego Przeglądu Stomatolo-
gicznego, w dziale „Sylwetki Stomatologii” gościem jest dr hab. 
n. med. Halina Borgiel-Marek – specjalista chirurgii szczękowo-
twarzowej i chirurgii stomatologicznej, a także członek prezydium 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach. Pani Docent opowiada, 
jak ważna jest profilaktyka onkologiczna nowotworów jamy ustnej, 
oraz przedstawia działania i kształcenie podyplomowe prowadzone 
przez Śląską Izbę Lekarską. Tematem numeru jest artykuł „Przebieg 
niechirurgicznego leczenia rozległej zmiany okołowierzchołkowej 
– opis przypadku”. Praca przedstawia przebieg leczenia endo-

Media

Beskidu Wyspowego. Biega zwykle z kolegami – sportowca-
mi, a w tym roku udało mu się odbyć kilka treningów z Sylwią 
Jaśkowiec, wychowanką jego taty, która w 2015 roku wraz 
z Justyną Kowalczyk wywalczyła w Szwecji brązowy medal 
mistrzostw świata. Dla Jaśkowiak były to ostatnie treningi 
przed wyjazdem na olimpiadę, a dla doktora Bubuli przed 
mistrzostwami świata. „Teren jest bogaty w talenty, problem 
tylko w tym, co się z tymi talentami później dzieje” – stwier-
dza Bubula, który uważa, że największą bolączką sportów 
zimowych w naszym kraju jest brak odpowiedniej infrastruk-
tury. „Takich białych orlików powinno się zbudować, od 
Ustrzyk Dolnych po Jelenią Górę, kilkanaście, by dzieci miały 
gdzieś możliwość połączenia nauki z narciarstwem”. Sam 
pasją do nart zaraził już swojego 8-letniego syna. 

 Doktor Bubula przyznaje, że coraz trudniej jest mu znaleźć 
czas na treningi, z każdym rokiem przybywa obowiązków, a 
w związku z tym także stresu. Stara się jednak jakoś ten czas 
wygospodarować, nie tylko po to, by zdobyć kolejny presti-
żowy tytuł czy poprawić kondycję: „Sport to supersposób 
na walkę ze stresem. Godzina takiego samotnego treningu 
dziennie, kiedy człowiek idzie na nartach do lasu i sam poko-
nuje te kilometry, pozwala się wyciszyć, przemyśleć wszystko, 
a przy okazji uwolnić troszkę endorfiny”. 
 Pozostaje nam tylko życzyć doktorowi Pawłowi Bubuli 
kolejnych sukcesów, a przemęczonym psychicznie lekarzom, 
by poszli, a raczej pobiegli za przykładem stomatologa z Wi-
śniowej. 

Katarzyna Domin
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dontycznego górnego prawego bocznego zęba siecznego. Objawy 
kliniczne i wykonana diagnostyka radiologiczna wskazywały na 
istnienie przewlekłego zaostrzonego zapalenia tkanek okołowierz-
chołkowych. Ze względu na rozległość zniszczenia tkanki kostnej 
brano pod uwagę konieczność przeprowadzenia leczenia chirurgicz-
nego. Przypadek ten jest jednak przykładem, że leczenie kanałowe 
jako zachowawcze, niechirurgiczne postępowanie może prowadzić 
do gojenia się rozległej zmiany okołowierzchołkowej. 
 W dziale „Stomatologia Zachowawcza” zaprezentowano artykuł 
opisujący „Stomatologię minimalnie inwazyjną”. Wczesna diagnoza 
i leczenie stanowią podstawę stomatologii minimalnie inwazyjnej. 
Jej głównym założeniem jest maksymalna ochrona tkanek zęba. 
W artykule przedstawiono mikroinwazyjne sposoby leczenia, takie 
jak: wypełnienie zapobiegawcze, infiltracja próchnicy, preparacja 
abrazyjna, preparacja za pomocą lasera, wykorzystanie ozonu oraz 
urządzenia ultradźwiękowe. W ciekawym artykule „Usunięcie zła-
manej spirali Lentulo z kanału zęba 12 – opis przypadku” autorzy 
przedstawiają opis przypadku rewizji leczenia endodontycznego 
wraz z usunięciem igły Lentulo tkwiącej w całej długości kanału 
zęba 12. Wykonanie odpowiedniego dostępu i zastosowanie igły in-
iekcyjnej wypełnionej cementem o podwójnym systemie wiązania 
oraz praca w powiększeniu zapewniły skuteczne usunięcie narzę-
dzia. Następnie kanał korzeniowy opracowano chemomechanicznie 
i wypełniono. 
 Inny endodontyczny temat to „Termoplastyczne metody 
wypełniania kanałów korzeniowych”. W artykule opisano termo-
plastyczne metody wypełniania kanałów korzeniowych w oparciu 
o opisy przypadków. Praktycznym tematem jest artykuł „Cemen-
towanie adhezyjne uzupełnień pełnoceramicznych wykonanych 
z ceramiki krzemowej”. W pracy przedstawiono wpływ odmiennej 
budowy poszczególnych ceramik na wybór cementu ostatecznego. 
Omówiono protokół cementowania adhezyjnego ceramiki krzemo-
wej na przykładzie cementowania licówki i nakładu koronowego. 
W obu przypadkach do cementowania użyto cementu kompozy-
towego światłoutwardzalnego, który umożliwił uzyskanie dobrych 
walorów estetycznych oraz dużej siły wiązania do tkanek zęba. 
Opisano także sposób kondycjonowania powierzchni zęba oraz 
uzupełnień porcelanowych. 
 Kolejny ciekawy temat artykułu to „Leczenie protetyczne 
– efekty oraz konsekwencje z punktu widzenia rehabilitacji logo-
pedycznej”. Artykuł ukazuje bezpośredni związek wykonawstwa 
prac protetycznych z rehabilitacją mowy. Przedstawia schemat 
postępowania logopedycznego w przypadku pacjentów prote-
zowanych. Zwraca uwagę na zależność między rodzajem pracy 
protetycznej oraz precyzją wykonania a prawidłowością artykulacji. 
Zawiera także przegląd najczęściej występujących problemów pro-
tetycznoartykulacyjnych. W dziale „Ortodoncja” przeczytamy tekst 
„Wprowadzenie zatrzymanego kła dolnego do łuku zębowego”. 
Nieprawidłowości związane z wyrzynaniem stałych zębów są coraz 
częstszym problemem, z którym spotykają się ortodonci w swojej 
praktyce klinicznej. Przyjmuje się, że nieprawidłowe wyrznięcie 
kłów stanowi do 50% wszystkich zaburzeń wyrzynania się zębów. 
Celami pracy były przedstawienie przypadku pacjentki z zatrzy-
manym kłem (33) oraz opis postępowania zastosowanego podczas 

leczenia. Warto również poświecić czas na lekturę artykułu „Wybra-
ne przewlekłe schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego związa-
ne z wykonywaniem pracy stomatologa oraz higienistki stomato-
logicznej”. Zawody lekarza dentysty (stomatologa) oraz higienistki 
stomatologicznej oprócz szerokiej wiedzy medycznej wymagają 
optymalnej sprawności fizycznej i zręczności manualnej, które po-
trzebne są podczas wykonywania wielu czynności na ich stanowisku 
pracy. W pracy przedstawiono wybrane przewlekłe schorzenia 
układu mięśniowo-szkieletowego związane z wykonywaniem pracy 
lekarza stomatologa i higienistki stomatologicznej. 

 W pierwszym wydaniu w 2018 roku czasopisma Endodoncja 
w praktyce autorzy proponują lekturę artykułu „Chirurgiczne 
leczenie perforacji korzenia zęba z zastosowaniem materiałów 
MTA i Cerasorb – opis przypadku”. Celem pracy było przedsta-
wienie procedur zabiegowych zastosowanych w leczeniu perforacji 
korzenia zęba, spowodowanej nieprawidłowym wprowadzeniem 
standardowego wkładu koronowo-korzeniowego z wytworzeniem 
tzw. via falsa. Do zamknięcia perforacji korzeniowej użyto prepa-
ratu Pro Root MTA (Mineral Trioxide Aggregate firmy Dentsply), 
który obecnie uważa się za najbardziej skuteczny materiał do stoso-
wania w tego rodzaju przypadkach. Powstały w wyniku toczącego 
się przewlekłego stanu zapalnego tkanek przyzębia ubytek kości 
wypełniono materiałem alloplastycznym. Zastosowano ß-fosforan 
trójwapniowy – Cerasorb (firmy Curasan). Warto również zwrócić 
uwagę na artykuł „Leczenie endodontyczne zęba 36 u pacjenta 
z hemofilią typu A”. Chorzy ze skazami krwotocznymi są szczególną 
grupą pacjentów w gabinecie stomatologicznym. Występuje u nich 
ryzyko trudnych do zatrzymania krwawień, spowodowanych nawet 
drobnymi urazami podczas zabiegów stomatologicznych. Dlatego 
pacjenci obarczeni tym schorzeniem muszą być odpowiednio przy-
gotowani do wizyty w gabinecie dentystycznym, a zabiegi powinny 
być wykonywane ze szczególną ostrożnością. 
 Nie można również pominąć innego bardzo ciekawego tematu 
„Leczenie dwukanałowych zębów przedtrzonowych żuchwy – opis 
przypadków”. W pracy przedstawiono postępowanie kliniczne 
pozwalające na przeprowadzenie skutecznego leczenia kanałowego 
zębów przedtrzonowych dolnych. Autorzy opisali trzy autonomicz-
ne przypadki i umieścili bogatą dokumentacją zdjęciową. W bieżą-
cym numerze „EwP” znajdziemy również polsko-angielski artykuł 
poglądowy, opisujący czynniki wpływające na stan tkanek około-
wierzchołkowych zębów z wypełnionymi kanałami korzeniowymi 
u pacjentów leczonych przez studentów stomatologii. Autorzy 
dokonali dogłębnej analizy wybranych przypadków i szczegółowo 
przedstawili wyniki swoich badań. Inny interesujący artykuł to 
„Wypełnianie kanałów korzeniowych – przegląd piśmiennictwa”. 
Wypełnienie kanału korzeniowego jest ostatnim etapem leczenia 
endodontycznego. Różnorodność materiałów i metod jest bardzo 
duża. Wybór odpowiedniej techniki jest zależny od warunków ana-
tomicznych, stanu klinicznego oraz umiejętności lekarza. 
 Jak zwykle, to tylko telegraficzny skrót wybranych tytułów prasy 
stomatologicznej. Życzę ciekawej lektury.

opr. Grzegorz Herbut

Media
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Opiekun naukowy:

Prof. Jolanta Pytko-Polończyk – IS CM UJ
Lek. stom. Wojciech Kożuch – praktyka prywatna

Program konferencji:
11 maja 2018 r. – piątek 
14.00–15.00
Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie

16.00–19.30 • I Sesja Naukowa
16.00–17.30
Technologia cad/cam w praktyce klinicznej 
i w postępowaniu Laboratoryjnym. 
Przyszłość czy już teraźniejszość? – cz. 1
Lek. stom. Wacław Steczko
Tech. dypl. Leszek Völker

17.30–19.00
Zmiany w systemie ochrony danych osobowych 
w podmiotach medycznych po wejściu w życie 
rozporządzenia RODO
Mec. Tomasz Pęcherz 

19.00–19.30 • Dyskusja

20.00 • Kolacja

12 maja 2018 r. – sobota 
8.00–9.00 • Śniadanie

9.30–13.30 • II Sesja Naukowa
9.30–11.00 
Technologia cad/cam w praktyce klinicznej 
i w postępowaniu Laboratoryjnym. 
Przyszłość czy już teraźniejszość? – cz. 2
Tech. dypl. Leszek Völker
Lek. stom. Wacław Steczko

11.00–11.30 • Przerwa kawowa 

11.30–13.00
Laser w gabinecie stomatologicznym – najnowsze 
badania i trendy.
Dr n. med. Kinga Grzech, adiunkt w Katedrze 
i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej UM Wrocław 

13.00–13.15 • Dyskusja

13.30–14.00 • Obiad

15.30–18.45 • III Sesja Naukowa
15.30–17.00
Jak zaopatrzyć zębodół po ekstrakcji zęba? 
Zasady zachowania kształtu wyrostka 
zębodołowego w aspekcie rekonstrukcji 
implantoprotetycznych
Dr Maciej Stupka

17.00–18.30
Endodoncja i nie tylko – prezentacja przypadków. 
Lek. stom. Wojciech Kożuch

18.30–18.45 • Dyskusja

19.00 • Biesiada

13 maja 2018 r. – niedziela 
8.00–10.00 • Śniadanie

10.00–11.00
Zamknięcie konferencji, wyjazd uczestników

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 
Lekarzy Stomatologów
Kosarzyska 11–13 maja 2018 r. 
„Ski Hotel” – Piwniczna Zdrój

Komisja Stomatologiczna 
Okręgowej Rady Lekarskiej 

w Krakowie

Związek Lekarzy Dentystów 
Pracodawców 

Ochrony Zdrowia

Polskie Stowarzyszenie 
Lekarzy Stomatologów

Kas Chorych

Organizatorzy:

Zgłoszenia i informacje: 
Biuro Komisji Stomatologicznej ORL 

w Krakowie, 
p. mgr Krystyna Trela

tel. 12 619 17 18; 502 382 051
e-mail: k.trela@hipokrates.org

Serdecznie zapraszamy
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