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Koleżanki i Koledzy
Lekarze Dentyści

Fot. na okładce D. Kościelniak

Patologie są zmorą współczesnego życia w Polsce. Nie mam
tu na myśli schorzeń psychicznych ani przestępstw kryminalnych,
ale zjawiska natury społecznej w postaci korupcji, nepotyzmu,
protekcji, pleniącej się powszechnie hucpy, kłamstw wygłaszanych
publicznie, oszczerstw, pospolitych oszustw, nierzetelności zawo-
dowej i dziesiątków innych przejawów szerzącej się demoralizacji.

Nie mam zamiaru analizować przyczyn tej sytuacji, ani wysta-
wiać jakiejś cenzurki etycznej środowisku stomatologicznemu. Nie
mam ku temu żadnych kompetencji, zresztą „koń jaki jest, każdy
widzi”, choć ze smutkiem trzeba odnotować fakt, że statystyki
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej sytuują nas, niestety,
dość wysoko (na 4 miejscu) wśród specjalności medycznych bę-
dących przedmiotem skarg pacjentów. Nie o tym jednak ten tekst.

Mam natomiast i prawo, i obowiązek ostrzec Koleżanki i Kole-
gów Dentystów przed patologiami wkraczającymi w niebezpiecz-
nej skali na nasze stomatologiczne podwórko, przed którymi
musimy się bronić jako korporacja zawodowa. Czynię to wiedzio-
ny troską o nasz prestiż, o naszą fachowość, o zaufanie, którym
jeszcze cieszymy się w społeczeństwie, a które w warunkach wol-
nego rynku są przedmiotem ataku lub gry rozmaitych sił. Na dwa
takie zjawiska pragnąłbym zwrócić uwagę.

Otóż dochodzą do nas coraz częstsze skargi Koleżanek i Kole-
gów na nieuczciwą konkurencję ze strony techników dentystycz-
nych. Udają oni dyplomowanych stomatologów, wabią niższymi
cenami, ukrywają brak uprawnień i wykonują usługi protetyczne,
tworząc w tym zakresie dziki, czarny rynek. Nie mówię oczywi-
ście, że wszyscy to robią. Jest to na pewno margines sprawy, ale
niestety, rosnący w niebezpiecznej skali. Niebezpiecznej dla pa-
cjentów i niebezpiecznej dla naszego zawodu. Musimy się bronić.
Zgłaszajcie Państwo do Komisji Stomatologicznej ORL wszelkie
dochodzące do Was w tej kwestii sygnały. Mamy wystarczające
instrumenty by, z tym zjawiskiem walczyć skutecznie. Skierowaliśmy
już dwie sprawy do właściwej prokuratury i urzędów skarbowych.
Ale nie możemy podjąć walki, gdy przeciwnik jest nieuchwytny.

Druga patologia wiąże się z tzw. podmiotami gospodarczymi
zajmującymi się kształceniem. Edukacja to dzisiaj dla wielu ludzi
doskonały biznes, a prywatnych ośrodków kształcenia nie sposób
zliczyć. Ustawa nakłada na Izby Lekarskie obowiązek ich nieomal
automatycznej rejestracji i to w ciągu tygodnia. Wystarczy przed-
łożyć ramowy program. W tej fazie jesteśmy bezradni. Natomiast
mamy prawo monitoringu poziomu kształcenia.

Piszę o tym, gdyż wkroczyliśmy w drugi rok obowiązku zdoby-
wania punktów edukacyjnych w ramach kształcenia ustawiczne-
go. Prócz zatem naturalnego pędu do wiedzy i podnoszenia kwa-

• Portret prof. Jadwigi Stypu³-
kowskiej nakreœlony piórem
dr T. Kaczmarzyka (obficie ilu-
strowany)

• Wywiad z dr Ann¹ Maci¹g –
nowym dyrektorem Wojewódz-
kiej Przychodni Stomatologicz-
nej w Krakowie

• zaproszenie na uroczystoœci
zwi¹zane z nadaniem WPS
imienia dr Zbigniewa ¯aka

• I czêœæ pracy dr. n. med. Woj-
ciecha Bednarza nt. Diagnosty-
ki kompleksu œluzówkowo-dzi¹-
s³owego

• Praca lek. dent. Magdaleny
£obody nt. Profilaktyki ortodon-
tycznej

• Relacja dr Jolanty Pytko-
Poloñczyk z XXXII Miêdzynaro-
dowej Konferencji poœwiêconej
edukacji i etyce zawodowej

• Reporta¿ dr. Grzegorza Her-
buta z uroczystoœci nadania ab-
solutorium rocznikowi koñcz¹ce-
mu studia 2006

• Program PTS (w Krakowie
i Kroœnie) do koñca bie¿¹cego
roku

• Polemika nt. celowoœci straj-
ku lekarzy, aktualnoœci, cicer
cum caule

• Uprawnienia lekarzy denty-
stów zwi¹zane z rodzicielstwem
przedstawia mec. Agnieszka
Nawara-Dubiel
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Lek. dent. Robert Stępień
wiceprzewodniczący ORL w Krakowie

lifikacji, pojawił się też przed nami wymóg admi-
nistracyjny, który już za trzy lata będzie egzekwo-
wany. Tymczasem rzeczywistość wokół nas roi się
od nieuczciwych organizatorów rozmaitych
kursów, warsztatów i seminariów, windujących
w górę ceny szkoleń, a nie gwarantujących ich
pożądanego poziomu z braku kadry czy kompe-
tencji, a nawet odpowiedniej bazy.

Sygnalizujcie Państwo natychmiast takie pa-
tologie, byśmy zdążyli dokonać kontroli jeszcze
podczas szkolenia. Mamy prawo pozbawienia

Sta³y Konkurs Fotograficzny
na zdjêcie ok³adkowe

do Biuletynu „Lekarza Dentysty”
Preferujemy motywy przyrodnicze, ale nie dyskwa-

lifikujemy innych propozycji. Zdjêcia w maksymalnej ilo-
œci 3. od jednego autora mo¿na przekazywaæ w formie
odbitek fotograficznych b¹dŸ drog¹ e-mail na adres re-
dakcji z dopiskiem „Konkurs na ok³adkê”. Do udzia³u
zapraszamy lekarzy dentystów i cz³onków ich rodzin oraz
lekarzy medycyny.

Wyró¿nione zdjêcie bêdzie honorowane umieszcze-
niem na ok³adce z nazwiskiem autora oraz gratyfikacj¹
finansow¹ w wysokoœci 100 z³otych.

Trzyosobowe jury dzia³a anonimowo.
Termin nadsy³ania zdjêæ up³ywa 25 ka¿dego mie-

si¹ca, w którym ukazuje siê „Biuletyn”.

„licencji” żerujących na edukacji cwaniaków,
zmuszenia ich do zwrotu kosztów, nałożenia kar
finansowych. Ale znów musimy wiedziećmusimy wiedziećmusimy wiedziećmusimy wiedziećmusimy wiedzieć. Jest
w naszym dobrze rozumianym interesie, byśmy
nie tracili czasu i pieniędzy na rzecz oszustów.

Dlatego, powtarzam, sygnalizujcie Państwo
tego rodzaju patologie. Jesteśmy Państwa „urzę-
dem ochrony konsumenta”. Poradzimy sobie.

AKTUALNOŒCI

Nowe podstawy prawne
stosowania i uruchomienia
pracowni rentgenowskich

W najbli¿szym czasie wejdzie w ¿ycie nowe Rozpo-
rz¹dzenie Ministra Zdrowia (z 21 sierpnia 2006) w spra-
wie szczegó³owych warunków bezpiecznej pracy z urz¹-
dzeniami radiologicznymi. Okreœla ono m.in. wymaga-
nia stawiane pracowniom i gabinetom rentgenowskim,
wymagania dotycz¹ce samych aparatów rentgenowskich
(w tym stomatologicznych), okreœla te¿ kwalifikacje za-
wodowe uprawniaj¹ce do obs³ugi aparatów rentgenow-
skich, wreszcie wprowadza nowe procedury (i formula-
rze) uzyskiwania zgody na stosowanie aparatury rent-
genowskiej.

W tej sytuacji Komisja Stomatologiczna ORL w ra-
mach szkolenia ustawicznego planuje w dniu 25 paŸ-
dziernika odbycie wyk³adu wprowadzaj¹cego do tema-
tu, który wyg³osi dr n. techn. Edward Araszkiewicz – kie-
rownik Oddzia³u Higieny Radiacyjnej Wojewódzkiej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Szkolenie
odbêdzie siê w auli AWF w Krakowie, ul. Jana Paw³a II 78.

Zg³oszenia przyjmuje p. Krystyna Trela (biuro OIL),
tel. 012 619 17 18.

Bal karnawa³owy Lekarza Dentysty
Komisja Stomatologiczna ORL zaprasza Ko-

le¿anki i Kolegów na organizowany po raz pierw-
szy Bal karnawa³owy lekarzy dentystów i stoma-
tologów. Planujemy jego odbycie 27 stycznia (so-
bota) w restauracji Hotelu Pegaz w Krakowie,
przy ul. Bratys³awskiej.

Cena wstêpu od osoby (z konsumpcj¹) � 220
z³. Ilo�æ miejsc ograniczona. Zg³oszenia przyjmu-
je i bilety rozprowadza p. Krystyna Trela (biuro
OIL), tel. 012 619 17 18.

B³¹d – w sprawie sk³adek
Do zamieszczonej w nr 4/93 lipiec – sierpieñ 2006

„Biuletynu Lekarskiego” w interpretacji uchwa³y w spra-
wie sk³adek cz³onkowskich wkrad³ siê b³¹d drukarski za
co bardzo przepraszamy.

W³aœciwa interpretacja zmiany uchwa³y brzmi na-
stêpuj¹co:

– 30 z³ sk³adki p³ac¹ emeryci, którzy wykonuj¹ za-
wód, a nie osi¹gnêli wieku emerytalnego (65 lat mê¿-
czyŸni, 60 lat kobiety)

– 10 z³ sk³adki p³ac¹ emeryci po osi¹gniêciu wieku
emerytalnego i wykonuj¹cy zawód.

Emeryci bez wzglêdu na wiek nie wyknie wyknie wyknie wyknie wykonuj¹cy za-onuj¹cy za-onuj¹cy za-onuj¹cy za-onuj¹cy za-
wodu wodu wodu wodu wodu s¹ zwolnieni z obowi¹zku p³acenia sk³adek.

mgr Ewa Krzy¿owska
Radca Prawny OIL w Krakowie
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Jadwiga Stypu³kowska, z domu Czajkowska,
urodzi³a siê w 1934 roku w Go�licach ko³o San-
domierza. Jej ojciec, kierownik miejscowej szko-
³y powszechnej, by³ nauczycielem geografii i jê-
zyka polskiego, z niezwyk³¹ pasj¹ i oddaniem po-
�wiêcaj¹cym siê swojemu powo³aniu. By³ cz³o-
wiekiem g³êbokiej wiary, erudyt¹ i znakomitym
oratorem. Mieszka³ wraz z rodzin¹ w szkole,
a by³ to jedyny przywilej, z którego jako kierow-
nik szko³y korzysta³. W³a�nie w tym skromnym
mieszkaniu przysz³a na �wiat m³odsza córka
Jadwiga. Ojciec pozwala³ kilkuletniej córce
uczestniczyæ w lekcjach, które prowadzi³ ze star-
szymi klasami, st¹d pó�niejsza Pani profesor bar-
dzo wcze�nie przyswoi³a sobie sztukê czytania
i pisania, a tak¿e doskonale opanowa³a zawi³o-
�ci polskiej ortografii.

Ciep³y i delikatny, otacza³ bliskich mi³o�ci¹,
dawa³ poczucie bezpieczeñstwa rodzinie, w trud-
nych chwilach to w³a�nie on by³ ostoj¹ spokoju
i pewno�ci jutra. Obok zami³owania do ¿ycia ro-
dzinnego i pracy postrzeganej jako wielka war-
to�æ i obowi¹zek, wierny by³ etosowi polskiego
nauczyciela. Etos ten wyra¿a³ siê w wielkiej pra-
wo�ci, nieskazitelnej postawie moralnej, a jed-
nocze�nie g³êbokim przekonaniu o donios³ej roli
spo³ecznej jak¹ spe³nia ucz¹c m³odych ludzi.
By³ wzorem dla uczniów i wspó³pracowników,

wymagaj¹cy, ale sprawiedliwy. Z ¿yczliwo�ci¹
odnosi³ siê do swoich podopiecznych, s³u¿y³ im
pomoc¹ tak¿e w trudnych osobistych wyborach.

Dziêki mi³o�ci rodziców, trudny czas okupa-
cji hitlerowskiej Pani Profesor wspomina jako
okres beztroskiego dzieciñstwa. Dom stanowi³
azyl, ogrodzony ciep³em i rodzicielsk¹ mi³o�ci¹,
dawa³ poczucie bezpieczeñstwa. Rodzice nie
dopu�cili do tego, by groza �wiata wojny wtar-
gnê³a i zburzy³a �wiat córek.

Od pocz¹tku 1945 roku rodzina Czajkowskich
zamieszka³a w Sandomierzu, gdzie ojciec pe³ni³

Profesor Jadwiga Stypu³kowska

W dzisiejszym numerze �Biuletynu Lekarza Dentysty� pragnê przybli¿yæ powszechnie
cenion¹ przez ka¿dego z nas postaæ pani profesor Jadwigi Stypu³kowskiej. Moj¹ ambicj¹ by³o
ukazanie sylwetki Pani Profesor w szerszej � ni¿ tylko zawodowej � perspektywie. Tekst powsta³
w oparciu o udostêpnione mi materia³y, a tak¿e wywiad, którego mi udzieli³a. Pisz¹c go korzy-
sta³em równie¿ z opinii lekarzy i studentów, wspó³pracowników i wszystkich tych, którzy mieli
szczê�cie osobi�cie poznaæ Pani¹ Profesor.

Mam nadziejê, ¿e jego lektura sprawi Pañstwu przyjemno�æ obcowania z cz³owiekiem nie-
zwyk³ym, nies³ychanie skromnym, za którym stoj¹ nie tylko s³owa, ale przede wszystkim czyny.
Osobisto-literacki ton tego tekstu, wyp³ywa z faktu, ¿e sam suchy jêzyk dat, publikacji, prezen-
tacji dorobku, nie ilustrowa³by Pañstwu wystarczaj¹co Jej barwnej i godnej szacunku sylwetki.

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
Musisz ¿yæ dla innych, je�li chcesz ¿yæ z po¿ytkiem dla siebie

Seneka M³odszy

Pejza¿ osobisty
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funkcjê kierownika szko³y, a¿ do emerytury. Tam
Pani Profesor ukoñczy³a szko³ê podstawow¹
i �redni¹, a okres sandomierski uwa¿a za najszczê-
�liwszy w ¿yciu.

Postaæ ojca, pomimo spotkania w ci¹gu swej
d³ugoletniej pracy wielu autorytetów, stanowi³a
dla Niej wzorzec najwiêkszy. Jego zami³owanie
do dydaktyki, satysfakcja z bycia �wiadkiem roz-
woju m³odych ludzi � to sedno pracy nauczycie-
la podzieli³a w swych pasjach profesor Stypu³-
kowska przez zgo³a pó³ wieku wyk³adaj¹c na kra-
kowskiej Alma Mater.

To antyczne, dzisiaj niekiedy uwa¿ane za ana-
chronizm, poczucie rangi zawodu lekarza i na-
uczyciela mia³o w Jej wypadku równie¿ swoje
�ród³a w znajomo�ci tekstów klasycznych, które
mog³a poznaæ dziêki bieg³ej znajomo�ci ³aciny
nabytej w sandomierskim gimnazjum. Okaza³o siê
to pomocne przy nauce jêzyków nowo¿ytnych,
szczególnie za� francuskiego, który Pani Profe-
sor opanowa³a w stopniu bieg³ym dziêki wspa-
nia³ym nauczycielom. Doskona³a znajomo�æ ³a-
ciny okaza³a siê równie¿ przydatna w zawodzie
lekarza i wyk³adowcy; wszyscy Jej uczniowie
i wspó³pracownicy zapewne pamiêtaj¹ skrupulat-
ne sprawdzanie przez Ni¹ historii i kart chorobo-
wych, dba³o�æ o prawid³owo�æ u¿ytych tam form
gramatycznych. Ta pedanteria przyczynia³a siê nie
tylko do osi¹gniêcia wiêkszej bieg³o�ci w opano-
waniu ³aciny, ale te¿ zwrócenia uwagi na dba³o�æ
o szczegó³y, co po�rednio przek³ada³o siê na
wzrost umiejêtno�ci diagnostycznych uczniów
Pani Profesor.

Gimnazjum ukoñczy³a rok przed rówie�nika-
mi i w wieku 17 lat zda³a maturê. Przed tak m³o-
d¹ dziewczyn¹ otwar³y siê perspektywy doros³e-
go ¿ycia poza domem rodzinnym. Wybór pad³ na

studia lekarsko-dentystyczne na Akademii Me-
dycznej w Krakowie. Sam¹ decyzjê podjê³a intu-
icyjnie, ale w trakcie studiów upewni³a siê, ¿e by³
to wybór najlepszy z mo¿liwych.

Opuszczenie domu rodzinnego i przeprowadz-
ka z sandomierskiego domu do krakowskiego
mieszkania, które wynajmowa³a wspólnie ze star-
sz¹ siostr¹ (studentk¹ Akademii Ekonomicznej),
zapocz¹tkowa³y nowy etap Jej ¿ycia. �rodowi-
sko domu rodzinnego, które opuszcza³a pozosta-
³o jednak najwa¿niejszym punktem odniesienia.
Warto�ci, które pozna³a w nim i którym by³a wier-
na przez ca³e swoje ¿ycie to rodzina i praca,
wspó³istniej¹ce, stanowi¹ce jedno�æ i realizuj¹ce
siê w tej pe³ni.

S¹ wczesne lata piêædziesi¹te. Szaro�æ stali-
nowskiej Polski i wci¹¿ �wie¿a pamiêæ wojny
nadawa³y ton ówczesnemu ¿yciu. Mimo to przy-
sz³a Pani Profesor w pe³ni siê realizuje, jest na-
gradzan¹, sumienn¹ studentk¹, staro�cin¹ grupy.
Nie ogranicza siê jednak do uczestnictwa w wy-
k³adach i ¿mudnych studiach w bibliotece czy
pracy w studenckich ko³ach naukowych. Korzy-
sta te¿ z przywileju m³odo�ci: tañczy w akade-
mickim zespole baletowym, a tak¿e bierze udzia³
w kole¿eñskich prywatkach i uczelnianych zaba-
wach w studenckim klubie Rotunda.

Spotkanie z chirurgi¹ by³o Jej mi³o�ci¹ od
pierwszego wejrzenia, t¹ pierwsz¹, której siê jest
wiernym ca³e ¿ycie. Nale¿y do studenckiego ko³a
naukowego chirurgii szczêkowej, które prowadzi
ówczesny kierownik Katedry � docent Henryk
Dorski. Ma mo¿liwo�æ przekonania siê, jak wa¿-
ny jest dobry nauczyciel, który potrafi rozpaliæ
w m³odym cz³owieku pasjê poznania. Docent
Dorski by³ wybitnym wyk³adowc¹, niezmiernie
ciekawie przedstawia³ problemy chirurgiczne
i umieszcza³ je w szerokim, ogólnomedycznym
kontek�cie. By³ autorem wydanego w 1955 roku
podrêcznika pt. �Chirurgia szczêkowa�, który
okaza³ siê doskona³ym kompendium wiedzy i na
d³ugie lata sta³ siê podstawow¹ pomoc¹ dydak-
tyczn¹ w procesie kszta³cenia w tej dziedzinie
chirurgii, a wiele kwestii w nim podniesionych
aktualnych jest do dzisiaj.

Gdy koñczy³a z odznaczeniem w 1955 roku
studia wiedzia³a, ¿e jej powo³aniem jest chirur-

Siedmioletnia Jadzia z tatusiem (1941 r.)

SYLWETKI
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gia szczêkowa, dlatego z rado�ci¹ przyjê³a pro-
pozycjê asystentury w Katedrze i Zak³adzie
Chirurgii Stomatologicznej i pracy w nowo utwo-
rzonym Oddziale Chirurgii Szczêkowej PSK,
gdzie równocze�nie zatrudnieni zostali jej kole-
dzy z roku � S. Bartkowski i W. Gorecki. Okres
pracy w klinice kierowanej przez docenta Dor-
skiego by³ czasem zdobywania szlifów chirurgicz-
nych i podnoszenia kwalifikacji lekarskich. Mia³
w sobie tak¿e urok pierwszych samodzielnych
operacji, odkrywania tajników chirurgicznego
rzemios³a u boku starszych, do�wiadczonych ko-
legów, chirurgów stomatologów (dr dr Szybisto-
wa, Wachtel, Gugulski i Strona), a tak¿e chirur-
gów ogólnych (dr dr Wyrzykowska, Ho³dziewicz,
Paw³owska i Deszczowa), których zatrudni³ do-
cent Dorski, wychodz¹c ze s³usznego za³o¿enia,
¿e zasady rz¹dz¹ce chirurgi¹ szczêkow¹ wyros³y
z pnia chirurgii ogólnej i tylko takie komplemen-
tarne podej�cie stanowi w³a�ciwy horyzont kszta³-
cenia w tej dziedzinie.

Potrzeba ca³o�ciowego spojrzenia na pacjen-
ta spowodowa³a, ¿e uzupe³ni³a swoje medyczne
wykszta³cenie o studia ogólnolekarskie, uzysku-
j¹c w 1963 roku dyplom lekarza medycyny.
Do dnia dzisiejszego ¿ywi g³êbokie przekonanie,
¿e dla zg³êbienia wiedzy i dzia³ania w tej trudnej
dyscyplinie, jak¹ jest chirurgia szczêkowo-twa-
rzowa, istnieje uzasadniona potrzeba posiadania
dwóch dyplomów lekarskich: lekarza dentysty
i lekarza medycyny.

Stosunki w klinice by³y doskona³e; starsi
asystenci pomagali m³odszym lekarzom, cierpli-
wie t³umaczyli zawi³o�ci chirurgicznego fachu,
a je¿eli nadarzy³a siê okazja � wszyscy wspólnie,

po pracy obchodzili rocznice urodzin i imienin,
czasem przy ognisku na ³onie natury. Ta przyja-
zna atmosfera pracy pozosta³a równie¿ po wyje�-
dzie doc. Dorskiego za granicê, kiedy Katedr¹
kierowali prof. Jerzy Drozdowski, a nastêpnie
adiunkt Erazm Ho³dziewicz. Zespó³ by³ solidar-
ny i z¿yty, skoncentrowany na podnoszeniu swo-
ich kwalifikacji, dydaktyce oraz na pomocy cho-
remu. Z tego okresu Pani Profesor wynios³a wie-
dzê o prawid³owej, poliwalentnej organizacji pra-
cy w klinice opartej na wspó³pracy kole¿eñskiej,
empatii wzglêdem chorych, na pe³nym wyrozu-
mia³o�ci stosunku wobec m³odszych lekarzy, na
nieujmowaniu pracowników w sztywne hierar-
chiczne ramy. Czy mia³a do czynienia z lekarzem,
pielêgniark¹, czy z ni¿szym personelem medycz-
nym zawsze potrafi³a doceniæ ich wysi³ki i su-
mienno�æ, zaanga¿owanie w pomoc choremu
w zakresie ich ró¿norodnych kompetencji.

W tym czasie pani Jadwiga Czajkowska po-
znaje równie¿ swojego przysz³ego mê¿a, dr Ce-
zarego Stypu³kowskiego, adiunkta II Kliniki Cho-
rób Wewnêtrznych AM, który pewnego dnia prosi
m³od¹, dy¿uruj¹c¹ w Oddziale Chirurgii Szczê-
kowej lekarkê o konsultacjê do Izby Przyjêæ pod-
czas ostrego dy¿uru internistycznego w sprawie
chorej z rozleg³ym owrzodzeniem na twarzy. Kon-
sultantka jest zauroczona kompetencj¹ i nauko-
w¹ pasj¹ dra Stypu³kowskiego; nawi¹zuj¹ bli¿-
sz¹ znajomo�æ. Zanim dojdzie do ma³¿eñstwa na-
pisz¹ wspóln¹ pracê o skazach krwotocznych.
W rok po �lubie, w 1960 przychodzi na �wiat cór-
ka Anna. Razem z mê¿em godz¹ obowi¹zki ro-
dzicielskie z rozwojem naukowym i zawodowym.

Dr Cezary Stypu³kowski, absolwent trzech
fakultetów (medycyny, biologii i wychowania

M³oda asytentka od pocz¹tku ujawnia³a du¿y talent dydaktyczny

Jako m³oda studenka stomatologii (pocz¹tek lat 50-tych)

SYLWETKI
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fizycznego), bêdzie w przysz³o�ci autorem wielu
pionierskich osi¹gniêæ w zakresie hematologii kli-
nicznej, a pó�niej twórc¹ nowego, naukowego
kierunku � pedagogika zdrowia � który przez wie-
le lat wyk³ada³ na Uniwersytecie Jagielloñskim
oraz krakowskiej AWF (kieruj¹c Zak³adem Wy-
chowania Zdrowotnego). Pierwsze spotkanie
z przysz³ym mê¿em w czasie pe³nionego dy¿uru
i pierwsza dyskusja o pacjentce objêtej konsulta-
cj¹ stanie siê symbolicznym zacz¹tkiem ca³ego
wspólnego ¿ycia, w którym pasja naukowa i za-
wodowa, wzajemny szacunek, wsparcie i mi³o�æ
bêd¹ odmierzaæ lata ma³¿eñstwa. Oboje nie przy-
wi¹zywali znaczenia do gromadzenia dóbr mate-
rialnych, skromny samochód i ma³e mieszkanie
w zupe³no�ci wystarcza³o. Wiedzieli, ¿e ich za-
interesowania naukowe i zawodowe oraz dosko-
na³e porozumienie to trwalsze fundamenty szczê-
�cia ni¿ materialny dobytek.

Pomimo tak wa¿nych zmian w ¿yciu osobi-
stym kariera zawodowa pani Jadwigi ju¿ Stypu³-
kowskiej rozkwita³a. Uzyskuje specjalizacjê ze
stomatologii ogólnej, a nastêpnie z chirurgii sto-
matologicznej i szczêkowo-twarzowej. Wcze-
�niej, bo w 1967 roku broni rozprawy doktorskiej
�Leczenie z³amañ zespo³u jarzmowo-szczêkowe-
go� pod kierunkiem ówczesnego kierownika Ka-
tedry profesora Tadeusza Paweli. Badania do tej
pracy poch³aniaj¹ Jej ka¿d¹ woln¹ chwilê; o czter-
nastej koñczy pracê w klinice, by kontynuowaæ
studia nad dysertacj¹ w bibliotece medycznej, nie-
rzadko do pó�nych godzin wieczornych. Dokto-
rat przyjêty z wyró¿nieniem przez Radê Wydzia-
³u Lekarskiego Akademii Medycznej w Krako-
wie umo¿liwia objêcie etatu adiunkta. Jej promo-

tor i jednocze�nie ówczesny szef Kliniki w 1971
przeprowadza siê do Wroc³awia. Adiunkt Stypu³-
kowska z polecenia w³adz uczelni przez krótki
okres samodzielnie kieruje Klinik¹ Chirurgii
Szczêkowej do momentu objêcia stanowiska
przez ówczesnego doktora, Stanis³awa Bartkow-
skiego.

Nowy kierownik znacznie poszerzy³ zakres
wykonywanych w Klinice zabiegów o rozleg³e
operacje onkologiczne, chirugiê rekonstrukcyjn¹
i plastyczn¹ oraz wielospecjalistyczne leczenie
obra¿eñ szczêkowo-twarzowych. Sta³o siê to
wielkim wyzwaniem dla zatrudnionej tam kadry
chirurgów i uczyni³o z czasem o�rodek krakow-
ski jednym z najprê¿niejszych w kraju.

Jeszcze wcze�niej Adiunkt Stypu³kowska jako
pierwsza spo�ród ówczesnych pracowników kra-
kowskiej Kliniki Chirurgii Szczêkowej wykonu-
je niezmiernie trudny zabieg Crile�a polegaj¹cy
na doszczêtnym usuniêciu uk³adu ch³onnego szyi,
a pó�niej tak¿e operacjê progenii metod¹ Obwe-
gesera-Dalponta. Jednak to w³a�nie skompliko-
wane, wymagaj¹ce chirurgicznej wirtuozerii za-
biegi onkologiczne stan¹ siê Jej najwiêkszym wy-
zwaniem. Najbardziej skomplikowane ciêcia do
zabiegów rekonstrukcyjnych æwiczy w domu,
wykorzystuj¹c przy tym skrawki p³ótna lub pa-
pieru, wci¹¿ podnosi swoje kwalifikacje, uczest-
niczy w szkoleniach, studiuje atlasy anatomicz-
ne. Cechuje j¹ bardzo silne poczucie lekarskiej

M³odzi ma³¿onkowie w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie (1959 r.)

SYLWETKI

1957 rok, podczas wizyty w Klinice prof. Buriana z Pragi; od
lewej siedz¹: doc. Dorski, prof. Burian, dr Wyrzykowska; od le-
wej stoj¹: Z. £¹cka (sekretarka), oraz lek. lek. Nêcek, Stypu³-
kowska (wówczas Czajkowska), Gugulski, Sowa, Pêcherska
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odpowiedzialno�ci, a ka¿dy przypadek chorego
rozpatruje rozwa¿nie i jakby niespiesznie, aby
unikn¹æ ryzyka diagnostycznej i leczniczej po-
my³ki. Natomiast przy stole operacyjnym potrafi
dzia³aæ natychmiastowo, szybko podejmuj¹c de-
cyzjê, bo czas mo¿e niekiedy przes¹dziæ o ¿yciu
chorego. Lekarze, którzy mieli mo¿liwo�æ ope-
rowaæ wespó³ z Pani¹ Profesor podkre�laj¹, ¿e
by³a wybitnym chirurgiem; o pewnej rêce, per-
fekcyjnej znajomo�ci anatomii, podejmowa³a
decyzje szybko, ale rozwa¿nie, z wrodzon¹ deli-
katno�ci¹ ruchów operowa³a narzêdziem w nie-
zmiernie skomplikowanym anatomicznie obsza-
rze twarzoczaszki i szyi.

Praca chirurga w szczególny sposób ³¹czy siê
z prze¿ywaniem rado�ci wyleczeñ, ale te¿ bólu
i bycia �wiadkiem �mierci, która nastêpuje nie-
kiedy zw³aszcza w chorobie nowotworowej, po-
mimo wysi³ków ocalenia chorego. Jako lekarz
prof. Stypu³kowska obdarzona by³a wielk¹ em-
pati¹ dla cierpi¹cych, szczególnie dla tych, dla
których nie by³o ratunku. Zawsze u�miechniêta,
uspokaja³a, dodaj¹c otuchy, chc¹c ul¿yæ chore-
mu na ile to by³o mo¿liwe, nawet trzymaj¹c go
za rêkê w ostatnich chwilach jego ¿ycia. Nie by³o
w tych szczególnych momentach miejsca na rutynê
i tak¿e po wielu latach pracy, za ka¿dym razem prze-
¿ywanie �mierci chorych by³o osobne, wyj¹tko-
we, intymne i g³êboko dotykaj¹ce najg³êbszych
pok³adów ludzkiego wspó³czucia.

Pacjenci darzyli J¹ wielkim szacunkiem. Ten
respekt opiera³ siê nie tylko na �wiadomo�ci, ¿e
obcuj¹ z wybitnym specjalist¹, ale na Jej subtel-
nej ³agodno�ci i cierpliwym zrozumieniu cz³owie-

ka chorego. Do dzisiaj otrzymuje �wi¹teczne kart-
ki i imieninowe ¿yczenia od swoich chorych
sprzed kilkudziesiêciu lat. Ta �wiadomo�æ istnie-
nia tak d³ugo w ¿yczliwej ludzkiej pamiêci jest
dla Niej najwiêksz¹ nagrod¹ za trud pracy lekar-
skiej � któr¹ pe³ni³a i pe³ni nadal � jak sama mówi,
con amore.

Jako zastêpca profesora Bartkowskiego
sprawdza siê znakomicie, ujawniaj¹c tak¿e swo-
je zdolno�ci organizacyjne. Profesor wie i doce-
nia fakt, ¿e w czasie jego nieobecno�ci w Klinice
mo¿e na swojej zastêpczyni bezwarunkowo po-
legaæ; ¿e prowadzi konsultacje i kwalifikacje do
zabiegów, dok³adnie studiuje i sprawdza historie
chorób, stara siê, aby o�rodek prowadzony by³
wzorowo. Nie zaniedbuje przy tym innych obo-
wi¹zków, jak praca dydaktyczna i szkoleniowa,
która jest Jej kolejnym wielkim powo³aniem.

Tradycje nauczycielskie rodzinnego domu
oraz w³asne zaanga¿owanie w kszta³cenie przy-
sz³ych lekarzy sprawiaj¹, ¿e jest doskona³ym wy-
k³adowc¹, który w prosty i klarowny sposób prze-
kazuje m³odzie¿y najtrudniejsze problemy chirur-
gii stomatologicznej i szczêkowo-twarzowej. Jej wy-
k³ady, które prowadzi od 1971 roku ciesz¹ siê nie-
zwyk³¹ popularno�ci¹, nie s¹ monotonne, zawsze
wyg³aszane piêkn¹ polszczyzn¹, w sposób wy-
kwintny i jednocze�nie niepodwa¿alnie meryto-
ryczny. Oprócz wiedzy przekazywa³a swym stu-
dentom dekalog bycia lekarzem, podkre�la³a ran-
gê tego zawodu i postawê odpowiedniego podej-
�cia do chorego opart¹ na szacunku i podmiotowo-
�ci oraz poczuciu odpowiedzialno�ci za leczenie.

Byli Jej studenci wspominaj¹, ¿e Pani Profe-
sor egzaminatorem by³a nadzwyczaj wymagaj¹-
Przy ³ó¿ku chorego

SYLWETKI

Adiunkt Stypu³kowska (po lewej) podczas operacji (asystuje dr
H. Paw³owska)



LEKA R Z Y  D E N T YS T Ó W

8

BIULETYN LEKARSKI NR 4A/2006

88888

cym, dr¹¿¹cym stan wiedzy dog³êbnie i niezmier-
nie szczegó³owo. Zawsze wychodzi³a poza sztyw-
ne ramy pytania i stara³a siê umieszczaæ proble-
matykê przedmiotu w szerokim, ogólnolekarskim
kontek�cie. Wobec studentów by³a ¿yczliwa
i wyrozumia³a, mimo wysokich wymagañ stawia-
nych przez Ni¹, egzamin u prof. Stypu³kowskiej
nie by³ stresem. Wiedzia³a, ¿e sensem pracy na-
uczyciela nie jest szybkie i pobie¿ne ocenianie,
ale nauczenie niezbêdnej wiedzy. Tote¿ ci s³abiej
przygotowani zdawali czasem wielokrotnie, a po-
szczególne pora¿ki nie zawsze odnotowywane

by³y w indeksie. Cierpliwie znajdowa³a czas na
te kolejne egzaminacyjne spotkania, wielokrot-
nie ustala³a nowe terminy. W koñcu oporni stu-
denci opanowywali materia³ i koñczyli studia
z dobr¹ znajomo�ci¹ zagadnieñ chirurgii szczê-
kowo-twarzowej, bez ¿alu do egzaminatora.

Oprócz pracy klinicznej i dydaktycznej po-
ch³ania J¹ praca naukowa. Jest autork¹ lub wspó³-
autork¹ 4 podrêczników i monografii oraz 152
prac naukowych (w tym 74 publikacji i 78 donie-
sieñ kongresowych). Od 1982 roku � regularnie
co dwa lata � czynnie uczestniczy w kongresach
naukowych Europejskiego Towarzystwa Chirur-
gii Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej, na ka¿-
dym z nich wyg³aszaj¹c referat naukowy w jêzy-
ku francuskim lub angielskim. Ponadto bierze
czynny udzia³ w specjalistycznych kongresach
ogólnopolskich, wyg³asza wyk³ady i prowadzi
sesje naukowe. Czynnie anga¿uje siê w zebrania
naukowe wielu oddzia³ów Polskiego Towarzy-
stwa Stomatologicznego, zarówno jako wyk³a-
dowca, jak i uczestnik dyskusji. Jest kierowni-
kiem specjalizacji 26 lekarzy z zakresu chirurgii
stomatologicznej lub szczêkowo-twarzowej. Pro-
wadzi liczne wyk³ady organizowane przez Ko-
misjê Stomatologiczn¹ Okrêgowej Izby Lekar-
skiej w Krakowie w ramach szkolenia ustawicz-
nego lekarzy stomatologów.

Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-
Szczêkowo-Twarzowej w Pary¿u (1984 r.); od lewej stoj¹:
dr Stypu³kowska, doc. Bartkowski, dr Pana�, prof. Flieger

SYLWETKI

1967 rok, promocja doktorska (od lewej: dr J. Stypu³kowska,
JM Rektor J. Oszacki oraz promotor prof. T. Pawela)

Podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii
Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej w Atenach (1988 r.)
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Naukê zawsze traktowa³a nie jako cel do zdo-
bycia wy¿szej pozycji zawodowej, ale jako dro-
gê poszukiwañ rozwi¹zania problemu, dotarcia do
prawdy o chorobie, której zwieñczeniem winno
byæ ul¿enie doli chorego. W problemy medyczne
potrafi³a anga¿owaæ siê bez reszty, trudne przy-
padki by³y dla Niej wyzwaniem i mobilizowa³y
do podjêcia jeszcze wiêkszego trudu.

W 1996 roku budynek Kliniki przy ulicy Ko-
pernika 26 zostaje zwrócony przez w³adze uczel-
ni Zakonowi Towarzystwa Jezusowego. Docho-
dzi do formalnego podzia³u jednostki na szpital-
ny oddzia³ chirurgii szczêkowej i ambulatoryjny
chirurgii stomatologicznej. Oddzia³ kliniczny
znajduje swoj¹ siedzibê w Szpitalu im. Ludwika
Rydygiera, gdzie mie�ci siê do dnia dzisiejszego,
a obecnie kierowany jest przez docenta Jana
Zapa³ê, kontynuuj¹cego dzie³o zapocz¹tkowane
przez prof. Bartkowskiego. Ambulatorium za� po-
cz¹tkowo korzysta ze skromnych pomieszczeñ
budynku przy ulicy Smoleñsk, a potem �niadec-
kich. Rozdzielenie czê�ci ambulatoryjnej i szpi-

Jako promotor jednego ze swoich doktorantów (2004 r.)

talnej wi¹za³o siê z wyodrêbnieniem chirurgii sto-
matologicznej z chirurgii szczêkowo-twarzowej.
Profesor Stypu³kowska zostaje przez w³adze
uczelni powo³ana do kierowania chirurgi¹ stoma-
tologiczn¹ i obejmuje nowy zak³ad w 1996 roku.
Pomimo ¿e zakres zabiegów wykonywanych
w ramach chirurgii wyrostka zêbodo³owego
w znaczny sposób ogranicza³ mo¿liwo�æ wyko-
rzystania zdobytych do�wiadczeñ klinicznych
i umiejêtno�ci chirurgicznych, to usamodzielnie-
nie siê otwar³o nowe perspektywy rozwoju.
Po pierwsze, w 1998 roku na podstawie dorobku
naukowego i rozprawy pt. �Nowotwory zêbopo-

W 2004 roku ze swoimi nowopromowanymi doktorami, (od lewej
stoj¹: dr T. Kaczmarzyk, dr P. Romankiewicz, prof. J. Stypu³-
kowska, dr M. Stupka i dr P. Majewski)

SYLWETKI

Zawsze u�miechniêta; podczas przyjêcia u Burmistrza Münster
podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czasz-
kowo�Szczêkowo�Twarzowej (2002 r.)
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chodne i zmiany nowotworopodobne ko�ci szczê-
kowych. Studium kliniczne i ocena wyników le-
czenia� otrzymuje tytu³ doktora habilitowanego
nauk medycznych. W tym samym roku otrzymu-
je równie¿ stanowisko profesora nadzwyczajne-
go Uniwersytetu Jagielloñskiego. Po wtóre, ma
mo¿liwo�æ tworzenia jednostki od podstaw, któ-
rej kadrê stanowi¹ do�wiadczeni, d³ugoletni pra-
cownicy Kliniki Chirurgii Szczêkowej oraz m³o-
dzi specjalizuj¹cy siê lekarze. Zak³ad prowadzo-
ny przez Ni¹ dzia³a wzorcowo.

Pani Profesor zdaje sobie sprawê z wagi tej
specjalno�ci stomatologicznej, jej powszechno-
�ci w praktyce lekarza stomatologa, dlatego uczu-
la swoich pracowników i studentów na problemy
zdrowotne, które manifestuj¹ siê zmianami w ja-
mie ustnej, podkre�la wagê czujno�ci onkologicz-
nej lekarza stomatologa. Dziêki autorytetowi Pani
Profesor i wysi³kom pracowników m³ody Zak³ad
szybko zdobywa wysok¹ renomê, uczestniczy
w zjazdach i kongresach krajowych i zagranicz-
nych, potwierdzaj¹c swoj¹ pozycjê. Dba³o�æ
o wysoki merytoryczny poziom badañ i publika-
cji naukowych oraz doniesieñ kongresowych czy-
ni¹ Zak³ad Chirurgii Stomatologicznej jednym
z wyró¿niaj¹cych siê w kraju. Pani Profesor zo-
staje promotorem 11 rozpraw doktorskich, pod
jej kierunkiem kilku m³odych asystentów rozpo-
czyna szkolenie specjalizacyjne. Ponadto prof.
Stypu³kowska obejmuje funkcjê Wojewódzkiego
Konsultanta w dziedzinie chirurgii stomatologicz-
nej, któr¹ pe³ni do dzisiaj. Po przej�ciu na eme-
ryturê 30 wrze�nia 2004 roku, kierownikiem
Zak³adu Chirurgii Stomatologicznej zostaje dr
n. med. Ma³gorzata Zaleska, która kontynuuje
dzie³o prof. Stypu³kowskiej, otwieraj¹c tak¿e
nowe kierunki badañ naukowych i klinicznych
z dziedziny chirurgii jamy ustnej.

Czas przej�cia na emeryturê nie jest cezur¹
zamykaj¹c¹ ¿ycie zawodowe Profesor Stypu³kow-
skiej. Wci¹¿ pracuje w Klinice, prowadzi wyk³a-
dy dla studentów i specjalizuj¹cych siê lekarzy,
a Jej obecno�æ jest nieoceniona. Nadal uczestni-
czy w rozwoju naukowym Zak³adu, wci¹¿ aktyw-
nie wspomaga rozwój zawodowy m³odszej kadry
lekarskiej, jest konsultantem trudnych klinicznie
przypadków. Jest autorytetem, chêtnie s³u¿y rad¹,

zawsze pomocna pacjentom i oddana swojemu
lekarskiemu powo³aniu.

Wielk¹ wagê przywi¹zuje do przyja�ni, od
tych zawi¹zanych jeszcze w latach szkolnych
w Sandomierzu � mie�cie szczególnie bliskim jej
sercu (do dzi� utrzymuje serdeczne stosunki
z przyjació³mi ze szkolnej ³awy) � poprzez te
z czasu studiów, po przyja�nie wieku dojrza³ego.
Z bliskich Jej osób na pierwszym miejscu wy-
mienia profesor Zofiê Knychalsk¹-Karwan, wy-
bitn¹ uczon¹, nestorkê krakowskiej stomatologii.
Wielk¹ mi³o�ci¹ obdarzy³a tak¿e jedynego wnu-
ka, obecnie siedmioletniego Piotrusia, któremu
z rado�ci¹ po�wiêca wolne chwile.

�Musisz ¿yæ dla innych, je�li chcesz ¿yæ z po-
¿ytkiem dla siebie� � tê sentencjê Seneki M³od-
szego umie�ci³em jako motto artyku³u o Pani Pro-
fesor Jadwidze Stypu³kowskiej. To w³a�nie ¿ycie
dla innych jest drog¹ do osi¹gniêcia osobistego
szczê�cia, dla pacjentów, rodziny, kolegów,
uczniów i nauczycieli.

W czasie rozmowy Pani Profesor powiedzia-
³a, ¿e czuje siê osob¹ spe³nion¹ w ka¿dej dzie-
dzinie, a wszystko to uczyni³a... (by raz jeszcze
pos³u¿yæ siê ukochan¹ przez ni¹ ³acin¹ � ars est
celare artem � �sztuk¹ jest ukrycie sztuki�)...
cicho i bezszelestnie, skromnie, z pokor¹, czy-
ni¹c rzeczy niezwyk³e, kochaj¹c pracê i ludzi. S³o-
wem spe³nia³a siê, ¿yj¹c dla innych.

Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk

SYLWETKI

Ze swoim ukochanym wnuczkiem Piotrusiem
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Redakcja: By³a Pani od 1 maja 1999 roku za-
stêpc¹ dyrektora Wojewódzkiej Przychodni Sto-
matologicznej w Krakowie, pozostaj¹c � co tu
du¿o mówiæ � w cieniu swojego Szefa, dr. Zbi-
gniewa ¯aka. Od 1 maja 2006 objê³a Pani for-
malnie Jego obowi¹zki. S¹dzê, ¿e pora przed-
stawiæ siê nieco szerszej publiczno�ci...
A. MACI¥G: Rzeczywi�cie, nie sta³am w pierw-
szym szeregu, ale taki uk³ad w momencie wspó³-
pracy dwóch osób takich jak Zbyszek i ja, by³ na-
turalny. On ze swoim temperamentem i kompeten-
cjami nie potrzebowa³, aby kto� w nie wkracza³.
Decyzje nale¿a³y do Niego. Moim zadaniem za�
by³o �sprawiæ�, by w wypadku wyst¹pienia
sprzeczno�ci pogodziæ owe decyzje Szefa z ocze-
kiwaniami Zespo³u. Wymaga³o to czêsto czasu
i cierpliwo�ci, ale bywa³o skuteczne. Taki uk³ad
mi bardzo odpowiada³. Nie nale¿ê do osób, które
�wietnie czuj¹ siê pierwszym rzêdzie.
Redakcja: Brakuje pani Zbyszka?
A. MACI¥G: Bardzo. Tak jak wszystkim w na-
szej Przychodni. Brakuje nam nie tylko ¿artobli-
wych codziennych porannych powitañ, ale przede
wszystkim Jego wiedzy, energii, kontaktów. Wspó³-
praca ze Zbyszkiem uk³ada³a siê bardzo �p³ynnie�.
Ufali�my sobie. Czêsto przyjmowa³ moje sugestie
i pomys³y, które by³y wcielane w ¿ycie. Zajmowa-
³am siê g³ównie dzia³em medycznym, mniej admi-

Lepiej siê czujê w cieniu...
Rozmowa z lek. stom. lek. med. Ann¹ MACI¥G

 � dyrektorem Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr Zbigniewa ¯aka
w Krakowie

nistracj¹. Pe³ni¹c obowi¹zki z-cy dyrektora mia-
³am wiêc du¿o satysfakcji z tego, ¿e udawa³o mi
siê co� zmieniaæ, unowocze�niaæ, zorganizowaæ.
Od chwili, gdy przejê³am obowi¹zki dyrektora
WPS w ca³o�ci, ³¹cznie z dzia³em administracji,
który wci¹¿ traktujê jako wyzwanie, czujê siê osa-
motniona. Bywaj¹ sytuacje, ¿e patrzê na Jego por-
tret wisz¹cy naprzeciw mego biurka i zastanawiam
siê, co On by teraz zrobi³, jak ten problem rozwi¹-
za³�
Redakcja: Uchwa³¹ Sejmiku Województwa Ma-
³opolskiego z dnia 5 lipca 2006 roku Wojewódzka
Przychodnia otrzyma³a imiê Doktora Zbigniewa
¯aka...
A. MACI¥G: To by³a inicjatywa zespo³u pracow-
ników WPS, jestem szczê�liwa, ¿e uda³o siê j¹ do-
prowadziæ do skutku. Uda³o siê dziêki ¿yczliwo-
�ci wielu ludzi, od Marsza³ków województwa
p. Janusza Sepio³a i p. Andrzeja Sasu³y poczyna-
j¹c, poprzez wsparcie Okrêgowej Izby Lekarskiej
z prezesem dr Jerzym Friedigerem na czele, wspar-
cie Naczelnej Izby Lekarskiej, poparciem Polskie-
go Towarzystwa Stomatologicznego, a koñcz¹c na
zrozumieniu Radnych Sejmiku, którzy tê uchwa³ê
podjêli podobno jednog³o�nie.

Ma³o tego, pewnego dnia przyszed³ do mnie
prof. Marian Konieczny, artysta rze�biarz, który za-
proponowa³ przygotowanie tablicy pami¹tkowej.
Pan Leszek D³ugosz, poeta, napisa³ piêkne motto,
które j¹ ozdobi, a arty�ci Piwnicy pod Baranami
pod kierownictwem Marka Pacu³y obiecali przy-
gotowaæ program, który u�wietni 10 listopada br.
uroczysto�æ nadania imienia i ods³oniêcia tablicy
z popiersiem dr Zbigniewa ¯aka. Tablica ta zawi-
�nie na elewacji budynku przy ul. Batorego 3, gdzie
mie�ci siê Wojewódzka Przychodnia Stomatolo-
giczna. Wzruszaj¹ce jest zaanga¿owanie i wspar-
cie rozlicznych osób, wszystkich nie sposób wy-
mieniæ, co jednocze�nie pokazuje jak wielu osób
uznanie, sympatiê i przyja�ñ zaskarbi³ sobie dr ̄ ak.
Ten �Biuletyn�, o ile wiem, po�wiêca Zbyszkowi
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tak¿e krótkie wspomnienie i przynosi szczegó³y or-
ganizacyjne uroczysto�ci, na któr¹ zapraszam.
Redakcja: Pani Doktor, wróæmy do pocz¹tku na-
szej rozmowy, chcia³bym bowiem Pani¹ przed-
stawiæ naszym Czytelnikom. Pytam wiêc o ko-
rzenie rodzinne, o rodziców, szko³ê, �cie¿kê edu-
kacyjn¹...
A. MACI¥G: Pochodzê z Mszany Dolnej, a wiêc
z przepiêknej S¹decczyzny, z robotniczej rodziny.
Zwi¹zki mojej rodziny z medycyn¹ by³y nik³e, choæ
wuj by³ lekarzem w Limanowej. Szko³ê Podsta-
wow¹ ukoñczy³am w rodzinnej Mszanie, natomiast
do Liceum Ogólnokszta³c¹cego doje¿d¿a³am po-
ci¹giem do pobliskiej Rabki. By³o to do�æ mêcz¹-
ce, zw³aszcza zim¹, ale trasa by³a urocza. Szcze-
gólnie wiosn¹ i latem by³o du¿o pokus, ¿eby wy-
si¹�æ po drodze z tego poci¹gu� i co tu du¿o ukry-
waæ, zdarza³o siê wagarowanie nad Rab¹. Tych
chwil nie by³o zbyt wiele, moje liceum cieszy³o
siê dobr¹ renom¹, otrzyma³am solidne wykszta³-
cenie i w 1978 roku zosta³am przyjêta na stomato-
logiê w krakowskiej AM.
Redakcja: Czy by³ to wymarzony kierunek stu-
diów?
A. MACI¥G: Fascynowa³am siê zawsze chemi¹
i biologi¹. D³ugo nie mog³am wybraæ kierunku stu-
diów. Decyzjê, ¿e bêdê zdawaæ na stomatologiê
podjê³am dopiero w drugiej po³owie klasy matu-
ralnej. Ale wybór siê sprawdzi³, czujê siê w tym
zawodzie na swoim miejscu, choæ stabilizowa³am
siê w nim powoli, nie bez wahañ. Otó¿ w trakcie
studiów stomatologicznych bra³am udzia³ w dzia-
³alno�ci Ko³a Naukowego przy Klinice Chirurgii
Szczêkowo-Twarzowej, wówczas mieszcz¹cej siê
przy ul. Kopernika. Uczestniczy³am w zajêciach
i dy¿urach, zafascynowa³am siê chirurgi¹, szcze-
gólnie ukierunkowan¹ na pacjentów onkologicz-
nych, którym ratowano ¿ycie, dokonuj¹c odpo-
wiednich zabiegów, ale te zabiegi czêsto bywa³y
wyj¹tkowo oszpecaj¹ce. Rodzi³o siê pytanie, jak
ci ludzie maj¹ pó�niej z tym ¿yæ, jak mo¿na im
pomóc? By³y to wczesne lata osiemdziesi¹te, nie
by³o jeszcze takich mo¿liwo�ci i umiejêtno�ci jak
teraz, niemniej w Klinice przeprowadzano zabiegi
plastyczne, umo¿liwiaj¹ce chorym powrót do spo-
³eczno�ci, do pracy. Fascynowa³o mnie to, co ze-
spó³ lekarzy Kliniki pod przewodnictwem prof.
Stanis³awa Bartkowskiego robi, w jaki sposób po-
maga pacjentom � tym chcia³am siê zaj¹æ, i to mnie
od stomatologii, której dyplom uzyska³am w 1984
roku, odci¹ga³o. Postanowi³am zaj¹æ siê chirurgi¹

plastyczn¹ w dawnym rozumieniu tego s³owa. Nie
tyle �upiêkszaniem�, co w³a�nie przywracaniem do
�normalno�ci� tej w³a�nie grupy pacjentów. Ale to
wymaga³o specjalizacji z chirurgii plastycznej, któ-
r¹ musia³a poprzedziæ specjalizacja z chirurgii ogól-
nej, a tê z kolei studia lekarskie. Podjê³am w tym
kierunku starania i uzyska³am mo¿liwo�æ uzupe³-
nienia studiów stomatologicznych o lekarskie na
Akademii Medycznej w Warszawie. Ze stolic¹
zwi¹za³y mnie te¿ wybory osobiste. Tam mój m¹¿
studiowa³ re¿yseriê na PWST. Tam urodzi³am
w grudniu 1987 roku córkê Joasiê. Tam wreszcie
ukoñczy³am studia lekarskie otrzymuj¹c styczniu
1989 roku dyplom lekarza medycyny.
Redakcja: W my�l terminologii unijnej jest Pani
zatem nie lekarzem dentyst¹, lecz pe³nopraw-
nym tytularnym lekarzem stomatologiem.
Co sprawi³o potem, ¿e nie zosta³a Pani chirur-
giem plastycznym?
A. MACI¥G: Zaraz po ukoñczeniu studiów wró-
cili�my z ma³¹ Joasi¹ do Krakowa. Po�wiêci³am
siê macierzyñstwu, wkrótce urodzi³ siê mój syn Sta-
szek. Szanse na pogodzenie obowi¹zków �wie¿o
upieczonej mamy, ¿ony, i lekarza, który chodzi na
dy¿ury, równocze�nie robi¹c specjalizacjê z chi-
rurgii, by³y niewielkie. Aby nie zrywaæ jednak
kontaktu z medycyn¹ zdecydowa³am siê �na chwi-
lê� powróciæ do stomatologii. Mo¿liwo�ci pogo-
dzenia tych obowi¹zków wydawa³y siê realne. Pod-
jê³am pierwsz¹ pracê w Zespole Lecznictwa Otwar-
tego ��ródmie�cie�, na rogu ul. D³ugiej i pl. Bi-
skupiego, jako stomatolog. Aby intensywniej wy-
korzystaæ czas �przerwy na stomatologiê� posta-
nowi³am zrobiæ specjalizacjê I stopnia ze stomato-
logii ogólnej. Moim kierownikiem specjalizacji
zosta³ dr Antoni Stopa. Ukoñczy³am j¹ w pa�dzier-
niku 1994 roku. Ca³y czas my�la³am wtedy jesz-
cze o powrocie do chirurgii, chocia¿ zamys³ ten
coraz bardziej siê rozmywa³. Jednocze�nie w trak-
cie kontaktu praktycznego ze stomatologi¹, z pa-
cjentami, zaczê³o mi siê to bardzo podobaæ, po-
czu³am siê dobrze w tym, co robiê. Widaæ stoma-
tologia by³a mi zapisana w gwiazdach. Po dwóch
latach rozpoczê³am specjalizacjê II stopnia z za-
kresu protetyki stomatologicznej, ta dziedzina od-
powiada³a mi najbardziej, tu odnalaz³am pierwiast-
ki wp³ywu na poprawê estetyki wygl¹du pacjenta.
Pojawi³y siê lepsze materia³y protetyczne, sprzêt,
nowe technologie. Dzia³o siê du¿o nowego.
Redakcja: Jak trafi³a Pani do Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej?
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A. MACI¥G: Podczas starañ o rozpoczêcie II stop-
nia specjalizacji, które WPS jako jedna z dwóch
placówek w Krakowie prowadzi³a, dotar³am do
doktora ¯aka, który pokaza³ mi stertê podañ leka-
rzy zabiegaj¹cych o specjalizacjê z protetyki, po-
radzi³ napisaæ podanie, z³o¿yæ w sekretariacie
i czekaæ... dwa lub trzy lata. Posz³am wiêc szukaæ
szczê�cia u prof. Majewskiego, wtedy jeszcze
w Klinice na ul. Syrokomli, ale tam us³ysza³am to
samo. Nieoczekiwanie pewnego dnia zadzwoni³
telefon z zaproszeniem na rozmowê z dr ¯akiem.
Kiedy siê zjawi³am, zaprowadzi³ mnie do poradni,
zarz¹dzi³ krótko: �Fartuch dla pani doktor!�, po
czym wskaza³ pacjentkê � mia³am j¹ zbadaæ, zdia-
gnozowaæ i zaplanowaæ leczenie. Widaæ dobrze
wypad³am na tym egzaminie, bo kilka dni pó�niej
zgodzi³ siê na podjêcie przeze mnie specjalizacji
z protetyki, zapowiadaj¹c ¿e bêdzie moim kierow-
nikiem, a po dwóch miesi¹cach zaproponowa³ mi
pracê na stanowisku asystenta Konsultacyjnej Po-
radni Protetyki Stomatologicznej WPS. Podjê³am
j¹ 1 grudnia 1996 roku, w pa�dzierniku 1998 roku
zda³am egzamin specjalizacyjny, uzyskuj¹c tytu³
specjalisty II stopnia w zakresie protetyki stoma-
tologicznej. 1 maja 1999 roku powo³a³ mnie na sta-
nowisko z-cy dyrektora Wojewódzkiej Przychod-
ni Stomatologicznej � i dalszy ci¹g ju¿ Pan zna.
Redakcja: Koñcz¹c zatem tê prezentacjê, chcê
jeszcze zapytaæ, jakie cechy charakteru ceni Pani
sobie szczególnie u podw³adnych, a jakich nie
lubi?
A. MACI¥G: Ceniê kompetencje, otwarto�æ i wolê
wspó³pracy. Nie cierpiê niedomówieñ, krêcenia,
ukrywania, ¿e co� siê nie podoba. Lubiê sytuacje
jasne. Nie przyjmujê �le krytyki na swój temat, szu-
kam w niej zawsze elementów konstruktywnych.
My�lê, ¿e zespó³, z którym pracujê, to wie. Pracu-
je nam siê bardzo dobrze ju¿ od lat, i tym powodo-
wana na pro�bê za³ogi przy wsparciu z jej strony,
podjê³am siê tej trudnej funkcji.
Redakcja: Jak Pani Doktor radzi sobie z zagad-
nieniami administracyjnymi?
A. MACI¥G: Znalaz³am siê w sytuacji, w której
muszê sobie radziæ, a jest to mo¿liwe dziêki wspó³-
pracy i kompetencji moich pracowników, bo s¹ to
osoby znaj¹ce siê na rzeczy. Mam tu na my�li za-
równo moj¹ zastêpczyniê ds. administracyjnych �
p. Iwonê Bukowsk¹, jak i g³ówn¹ ksiêgow¹ p. Ma-
riê Smoter, a tak¿e kierownika kadr p. Bogus³awê
G¹dek. Sama za�, by pog³êbiæ swoj¹ wiedzê w ob-
szarze administracji, postanowi³am podj¹æ studia

podyplomowe w zakresie zarz¹dzania sfer¹ us³ug
medycznych. Tak wiêc od pa�dziernika tego roku
znowu bêdê studentk¹, tym razem Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie.
Redakcja: Przejd�my teraz na grunt Wojewódz-
kiej Przychodni Stomatologicznej. Czym ona jest
na mapie kraju? Jaki jest jej formalny status?
A. MACI¥G: Moja wiedza na temat funkcjono-
wania i kondycji innych wojewódzkich przychod-
ni stomatologicznych w kraju nie jest zbyt bogata.
Po reformie administracyjnej kraju i wprowadze-
niu kas chorych te sprawy zosta³y ró¿nie rozwi¹-
zane w poszczególnych województwach. W Ma-
³opolsce WPS przetrwa³a i jest znacz¹c¹ placówk¹
stomatologiczn¹ na mapie województwa. Jeste�my
w stanie zapewniæ pacjentom województwa ma³o-
polskiego kompleksow¹ specjalistyczn¹ opiekê sto-
matologiczn¹. Prowadzimy te¿ specjalizacje leka-
rzy dentystów oraz organizujemy i koordynujemy
sta¿e podyplomowe dla absolwentów naszej uczel-
ni medycznej. Naszym organem za³o¿ycielskim jest
Urz¹d Marsza³kowski, mamy status Samodzielne-
go Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej, co jest
swego rodzaju ewenementem na tle sprywatyzo-
wanej w 90% stomatologii.
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Redakcja: Mo¿e zechcia³aby Pani pokusiæ siê
o trochê statystyki. Ilu pracowników zatrudnia
Przychodnia, ilu jest w tym lekarzy? Jakie maj¹
kwalifikacje? Ilu jest pracowników administra-
cji, ile asystentek stomatologicznych itp.?
A.MACI¥G: Zatrudniamy w Wojewódzkiej Przy-
chodni Stomatologicznej 67 osób, w tym 24 leka-
rzy (wszyscy z tytu³em specjalisty II stopnia),
19 asystentek, 7 techników stomatologicznych,
2 techników rentgenowskich, 1 lekarza zak³ado-
wego. 14 osób pracuje w administracji. Jednocze-
�nie zatrudniamy lekarzy dentystów w trakcie spe-
cjalizacji. W 2006 roku jest ich 40 (w tym 10 rezy-
dentów). Prowadzimy wszystkie kierunkowe sta-
¿e specjalizacyjne, oprócz chirurgii szczêkowo-
twarzowej. W dwóch ostatnich sesjach (jesiennej
2005 i wiosennej 2006) w Ma³opolsce 25 lekarzy
dentystów uzyska³o tytu³ specjalisty, z tej liczby
9 zosta³o wykszta³conych w Wojewódzkiej Przy-
chodni, co daje wska�nik 36% udzia³u na �rynku�
specjalizacji. W latach 2001�2006 wykszta³cili�my
52 specjalistów. Nie jest to ma³o, a mówiê o tym
w kontek�cie wywiadu z prof. Majewskim, który
ukaza³ siê na ³amach ostatniego Biuletynu �Leka-
rza Dentysty�. Zosta³a tam przez redakcjê sformu-
³owana sugestia, ¿e zaniechali�my, czy te¿ ograni-
czyli�my mocno prowadzenie specjalizacji.
Jak wynika z przytoczonych powy¿ej danych, nie
jest to prawd¹, zw³aszcza w ujêciu procentowym.
Natomiast w liczbach bezwzglêdnych pewne ogra-
niczenia w ilo�ci specjalizowanych nast¹pi³y i to
w skali kraju, obejmuj¹c wszystkie dyscypliny
medycyny. Spadek ilo�ci specjalizowanych stoma-
tologów nie wyp³yn¹³ zatem z naszej niemocy,
a z innych powodów na przyk³ad takich, ¿e jeden
lekarz wg rozporz¹dzenia dotycz¹cego nowego try-
bu specjalizacji mo¿e byæ kierownikiem nie wiê-
cej ni¿ dwóch specjalizuj¹cych siê osób. Prowa-

dzimy tak¿e sta¿e cz¹stkowe, dzisiaj odbywa je
u nas 34 lekarzy. Dodajmy jeszcze do tego oko³o
80�90 lekarzy rocznie, którym organizujemy sta-
¿e podyplomowe, i dopiero teraz mamy pe³en ob-
raz potencja³u Wojewódzkiej Przychodni Stomato-
logicznej jako placówki realizuj¹cej statutowe zada-
nia kszta³cenia podyplomowego lekarzy dentystów.
Redakcja: Jak zatem uk³ada siê wspó³praca
z Instytutem Stomatologii CM UJ?
A. MACI¥G: Od zawsze, bardzo dobrze. Znamy
swoje miejsce w szeregu, nie rywalizujemy. Czê-
sto mamy wspólnych pacjentów, konsultujemy siê,
staramy siê partnersko wspó³pracowaæ, wzajemnie
siê uzupe³niaj¹c. Instytut ukierunkowany jest
przede wszystkim na dydaktykê i naukê, a w dal-
szej kolejno�ci na leczenie pacjentów i prowadze-
nie specjalizacji. Wojewódzka Przychodnia Stoma-
tologiczna odwrotnie. G³ównym atutem Woje-
wódzkiej Przychodni Stomatologicznej jest ogrom-
ne do�wiadczenie zawodowe i wieloletnie dzia³a-
nie praktyczne kadry lekarskiej. Ca³a dzia³alno�æ
naszych lekarzy polega na codziennym, takim po-
wszechnym, kontakcie z dziesi¹tkami pacjentów.
Mo¿emy w razie potrzeby zasiêgn¹æ opini kole-
¿anki czy kolegi specjalisty, który jest na wyci¹-
gniêcie rêki, za innymi drzwiami. Dzia³amy zespo-
³owo � to nas wyró¿nia, to jest nasz mocny atut.
Redakcja: Jakie poradnie stomatologiczne
wchodz¹ w sk³ad Wojewódzkiej Przychodni?
A. MACI¥G: S¹ cztery:

� Konsultacyjna Poradnia Stomatologii Zacho-
wawczej � która w swojej strukturze ma dwa gabi-
nety: stomatologii dzieciêcej oraz chorób przyzê-
bia i b³on �luzowych � kieruje ni¹ dr Iwona Sanak

� Konsultacyjna Poradnia Chirurgii Stomato-
logicznej prowadzona przez dr Mariolê Witkowicz-
Wojtowicz
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� Konsultacyjna Poradnia Protetyki Stomato-
logii pod kierownictwem dr Magdaleny Ciaputy

� Konsultacyjna Poradnia Ortodoncji, której
szefem jest dr Maria Buczko. W strukturze WPS
mamy jeszcze Pracowniê Protetyczn¹, kierowan¹
przez dr Adama Go³ebiowskiego, która zatrudnia
7 techników protetyków i techników ortodontów
oraz Pracowniê Rentgenowsk¹, zatrudniaj¹c¹
2 techników radiologicznych pod kierownictwem
p. Ewy Staniszewskiej.
Redakcja: Która poradnia, a mo¿e jaki rodzaj
zabiegu jest Waszym szczególnym powodem do
dumy?
A. MACI¥G: Ca³y zespó³ medyczny jest niew¹t-
pliwie wspania³y. Mogê bez wahania powiedzieæ,
¿e ka¿dy ze specjalistów ma swoje grono pacjen-
tów sympatyków, którzy zadowoleni ze wspó³pra-
cy nie wyobra¿aj¹ sobie zmiany lekarza. Je¿eli
chodzi o zabiegi, to od niedawna cieszymy siê
mo¿liwo�ci¹ przeprowadzania zabiegów chirur-
gicznych przy pomocy lasera. Nasz¹ dum¹ jest te¿
nowoczesny aparat do narkozy, dziêki któremu
mo¿liwe jest leczenie w znieczuleniu ogólnym np.
osób niepe³nosprawnych umys³owo. Swoj¹ dzia-
³alno�æ rozwija te¿ zespó³ implantologiczny.
Redakcja: Postawi³em to pytanie, poniewa¿ na
przestrzeni ostatnich lat odeszli na emeryturê
m.in. dr Brykowa, dr Zaj¹czkowski, dr Kozio³,
dr Radwañska, dr Brodnicka, dr W³oczewska,
a tak¿e na zawsze dr Chodacki, dr Wachacka,
dr ¯ak� Kto ich zast¹pi³?
A. MACI¥G: Faktycznie, wymieni³ pan redaktor
lekarzy wybitnych, wyj¹tkowych specjalistów, któ-
rych brak jest spor¹ strat¹. Ale taka jest kolej ¿y-
cia, WPS nadal idzie naprzód staraj¹c siê utrzy-
maæ swoj¹ wysok¹ renomê. Mamy kolejnych spe-
cjalistów z II stopniem specjalizacji z du¿ym do-
�wiadczeniem i mamy lekarzy m³odych, dobrze siê

zapowiadaj¹cych i rokuj¹cych na przysz³o�æ.
W sposób naturalny i ³agodny luka po tamtych spe-
cjalistach zape³nia siê now¹ fachow¹ kadr¹.
Nie wymieniaj¹c tu konkretnych nazwisk powiem,
¿e ka¿dy z lekarzy dentystów WPS jest warto�ci¹
sam¹ w sobie.
Redakcja: Czy pracownicy WPS rozwijaj¹ siê
równie¿ naukowo?
A. MACI¥G: Tak, oczywi�cie. Wszyscy, prócz
tego ¿e s¹ specjalistami i maj¹ ogromne do�wiad-
czenie zawodowe, podnosz¹ swoje kwalifikacje
w ramach kszta³cenia ustawicznego. Bior¹ udzia³
w kursach, sympozjach, zjazdach itd. Poza tym od
lat, regularnie co miesi¹c odbywaj¹ siê nasze we-
wnêtrzne zebrania naukowe. Bior¹ w nich udzia³
wszyscy lekarze-pracownicy WPS oraz obowi¹z-
kowo nasi sta¿y�ci. Pojawiaj¹ siê te¿ na nich leka-
rze z zewn¹trz. Naszym honorowym go�ciem jest
pani prof. Zofia Knychalska-Karwan. Na zebra-
niach naukowych przedstawiane s¹ prace i refera-
ty opracowane przez lekarzy naszej Przychodni.
Wyk³ady maj¹ charakter multimedialny, debiutuj¹
tu czêsto sta¿y�ci pod kierunkiem swoich opieku-
nów � kierowników specjalizacji. Tradycj¹ od lat
jest, ¿e co roku listopadowy program naukowy ze-
brania PTS wype³niany jest przez referaty lekarzy
WPS. Ciekawe prace naukowe drukowane s¹
w �Przegl¹dzie Stomatologicznym�. Publikujemy
te¿ prace miêdzy innymi w Biuletynie �Lekarza
Dentysty� wydawanym przez Komisjê Stomatolo-
giczn¹ ORL w Krakowie.
Redakcja: Pani Doktor, jakie jest dzisiaj uzasad-
nienie dla zachowywania w nazwie Przychodni
s³owa �wojewódzka�? Czy z tego okre�lenia wy-
nika jaki� zwi¹zek z poradniami powiatowymi,
o ile istniej¹? Jakie� prawo do monitorowania
ich dzia³alno�ci? Czy sprawujecie nadal nadzór
nad sieci¹ gabinetów szkolnych w Ma³opolsce?
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A . MACI¥G: Wspó³praca tego typu rozlu�ni³a
siê mocno wskutek reformy w s³u¿bie zdrowia
i reformy administracyjnej. Ale w ¿yciu codzien-
nym zwi¹zki istniej¹. Lekarze denty�ci z ca³ego wo-
jewództwa, gdy maj¹ problemy z leczeniem czê-
stokroæ kieruj¹ pacjentów do nas. Co siê tyczy ga-
binetów szkolnych, które by³y oczkiem w g³owie
dr ¯aka, praktycznie uleg³y one likwidacji, co jest
powa¿nym b³êdem w polityce zdrowotnej pañstwa.
S³ysza³am jednak, ¿e s¹ pomys³y, by do nich po-
wróciæ i gor¹co to popieram.
Redakcja: Ilu pacjentów przyjmuje Wojewódz-
ka Przychodnia rocznie?
A. MACI¥G: W 2005 roku przyjêli�my 41 190
pacjentów. Od 2001�2005 by³o ich 208 063.
Redakcja: Czy kontrakt z NFZ jest zadawala-
j¹cy? W jakim stopniu pokrywa on Wasze �wiad-
czenia?
A. MACI¥G: Je¿eli chodzi o ilo�æ pracy, to mamy
jej nadmiar, na wizytê czeka siê u niektórych spe-
cjalistów kilka miesiêcy, zw³aszcza w Poradni
Ortodontycznej i Protetycznej. Inn¹ spraw¹ jest nie-
doszacowanie warto�ci �wiadczeñ stomatologicz-
nych. Sprawa jest powszechnie znana � i mam na-
dziejê, ¿e w koñcu siê to zmieni. Kontrakt z NFZ
pokrywa nieco ponad 60% naszych potrzeb finan-
sowych. Przypuszczam, ¿e gdyby�my nie mieli tylu
pacjentów, którzy przychodz¹ siê do nas leczyæ
w ramach �wiadczeñ ponad standardowych, to na-
sza kondycja by³aby o wiele gorsza.
Redakcja: Wesz³a Pani ostatnio w sk³ad Prezy-
dium ORL. Jak ocenia Pani pracê samorz¹du
lekarskiego w aspekcie kierowania placówk¹?
Jaka jest rola samorz¹du?
A. MACI¥G: My�lê, ¿e ogromna. Mocno siê oba-
wiam, ¿e pomys³y ze zniesieniem obligatoryjnej
przynale¿no�ci do samorz¹du spowoduj¹, ¿e wie-
loma problemami zawodów medycznych nie bê-
dzie mia³ kto siê zaj¹æ. Wszyscy ucierpimy. �ro-
dowisko lekarskie rozproszy³o siê ogromnie ostat-
nio w pogoni za prac¹ i kas¹. Izba Lekarska to cza-
sem jedyna wiê� nas ³¹cz¹ca. Jej utrata by³aby np.
dla stomatologów, w 90% sprywatyzowanych,
ogromn¹ strat¹. Kto organizowa³by te wszystkie
szkolenia, seminaria, sympozja, które obecnie pro-
wadzi Komisja Stomatologiczna ORL pod kierow-
nictwem dr Roberta Stêpnia? Kto wystêpowa³by
w naszym imieniu o nowelizacje czy modyfikacje
ustaw, przepisów, zarz¹dzeñ, których lawina p³y-
nie na nas, biurokratyzuj¹c lub parali¿uj¹c niekie-
dy wszelk¹ przedsiêbiorczo�æ? Kto twardo nego-
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Z inicjatywy zespo³u Wojewódzkiej Przy-
chodni Stomatologicznej w Krakowie � na mocy
uchwa³y Sejmiku Województwa Ma³opolskiego
z 4 lipca 2006 roku � otrzyma³a ona imiê Dokto-
ra Zbigniewa ¯aka.

Uroczysto�æ nadania Imienia, po³¹czona
z wmurowaniem tablicy pami¹tkowej (wykona-
nej przez Mariana Koniecznego, z mottem Lesz-
ka D³ugosza) na elewacji budynku przy ul. Bato-

13 listopada mija rok od śmierci Zbyszka Żaka. Pustka, któ-
ra powstała wskutek Jego nieobecności w ogóle się nie wy-
pełniła. Wręcz rozrosła się, spotężniała, dotkliwie u ś w i a d a -
miając każdemu, kto Go znał, rozmiar straty jaką ponieśliśmy. Bo cóż to za
piramidalna bzdura, obleczona w porzekadło ludowej mądrości, mówi, że
nie ma ludzi niezastąpionych. Są. A o ich wielkości, o formacie, o klasie –
najdobitniej świadczy fakt – ile serc wokół siebie pozostawili w poczuciu
osamotnienia. Zbyszek pozostawił ich niezliczoną ilość. Miał tę cudowną
właściwość, że nawiązywał natychmiast kontakt osobisty, nieomal intymny
z dziesiątkami ludzi, bywało nawet z osobami napotkanymi przypadkowo,
na ulicy, w sklepie, na spacerze. I każdy miał poczucie szczególnego wyróż-
nienia. W dodatku wnosił w te kontakty jakąś wyjątkową radość życia, ubar-
wioną szczyptą żartu, i delikatnej, życzliwej ironii.

Dziewczyny (a użyjmy tego słowa w Jego ujęciu, bez granic dla wieku czy
pozycji w hierarchii zawodowej) z Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicz-
nej cierpią. „Córusie”, jak je określał, mówią: „Nikt nas codziennie rano nie
całuje, nikt nie wita”; „te całusy rozdawane bez wyjątku dodawały skrzy-
deł, kobieta czuła się kobietą”; „brakuje przyjaciela”; „zawsze był świeży,
elegancki, szarmancki, czarujący”; „to był mocny punkt odniesienia, posia-
dał plan na wszystko, porządkował nam całe życie tutaj, sprawiając że chęt-
nie przystępowało się do pracy, żyło się nią”; „to był dobry duch firmy –
dusza człowiek, jak się mówi – w dodatku szybki, kompetentny, niekiedy
uparty do bólu, ale równocześnie mądry”; „Szef z prawdziwego znaczenia,
nawet jak coś narzucał, to potrafił podkreślić wagę sprzeciwu”; „umiał po-
chwalić, docenić, zachwycić się twoim dokonaniem”; „każdy był indywidu-
alnie dostrzeżony, z każdym rozmawiał osobno, jakby cały świat wokół nie
istniał”.

Taki był także organizując system opieki stomatologicznej w Małopol-
sce; taki w krakowskiej i naczelnej Izbie, które współtworzył; taki na dzie-
siątkach zjazdów, seminariów, szkoleń, które współorganizował; taki wresz-
cie sam podczas kontaktu z pacjentem przy fotelu dentystycznym, szcze-
gólnie kochając nie tylko tych z „Piwnicy pod Baranami”, bo serce miał po-
jemne. Doskonały lekarz, wspaniały mąż, ojciec, przyjaciel.

rego 3, odbêdzie siê w dniu 10 listopada (pi¹tek),
o godzinie 12.00. Zapraszamy Przyjació³!

Tego¿ dnia wieczorem, po zakoñczeniu uro-
czysto�ci �Piwnica� organizuje okoliczno�ciowy
spektakl.

Ewentualnej pomocy organizacyjnej przy
za³atwianiu noclegów udziela Kole¿ankom i Ko-
legom z innych Izb biuro OIL w Krakowie,
tel.: 012 619 17 20; e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
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W dniach 30 sierp-
nia � 2 wrze�nia br. od-
by³a siê w Krakowie 32.
miêdzynarodowa konfe-
rencja po�wiêcona edu-
kacji w stomatologii za-
tytu³owana �Ethics and
Blended Learning in
Dental Education�.
Konferencja organizo-
wana by³a przez stowa-
rzyszenie Association
for Dental Education in
Europe (ADEE) i Kate-
drê Periodontologii

32. Miêdzynarodowa Konferencja
po�wiêcona edukacji i etyce zawodowej

cjowa³by z NFZ w sprawie w³a�ciwej wyceny pro-
cedur stomatologicznych? Kto wydawa³by prawa
wykonania zawodu, negocjowa³ korzystne warun-
ki ubezpieczeñ, prowadzi³ s¹downictwo korpora-
cyjne?
Redakcja: Widzê, ¿e Pani Doktor jest �wietnie
zorientowana. Koñcz¹c nasz¹ rozmowê, chcê
jeszcze zapytaæ o Pani wizjê przysz³o�ci Woje-
wódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Kra-
kowie.
A. MACI¥G: Powiem ostro¿nie, ¿e obejmuj¹c
funkcjê dyrektora, przyjê³am ogrom zadañ, z któ-
rych nie do koñca zdawa³am sobie sprawê. Jest wie-
le kwestii, których muszê siê nauczyæ, które mu-
szê bie¿¹co korygowaæ, reorganizowaæ, wdra¿aæ.
Nie bêdê wiêc roztaczaæ jakich� iluzorycznych
mira¿y. Najbli¿sze zadanie to stworzenie central-
nej rejestracji pacjentów WPS, przyniesie to wiele
korzy�ci wewnêtrznych, tak¿e organizacyjnych.
Zreszt¹ zawsze by³am zwolenniczk¹ ma³ych kro-
ków, prowadz¹cych od celu do celu. Dalej planu-
jemy rozwój dzia³alno�ci implantologicznej, trze-
ba stworzyæ archiwum z prawdziwego zdarzenia,
i zrealizowaæ parê innych pomys³ów. Do tej pory
uda³o siê ju¿ skomputeryzowaæ wszystkie pracow-
nie i poradnie WPS, po³¹czyæ je w sieæ, i wyposa-
¿yæ we wszystkie potrzebne akcesoria.

Redakcja: Czy jako dyrektor my�li Pani te¿
o ewentualnej prywatyzacji WPS?
A.MACI¥G: My�la³ o tym w pewnym momencie
dr Zbigniew ¯ak, ale odst¹pi³ od tego zamys³u.
Ja w tej chwili te¿ tego nie planujê.
Redakcja: Dziêkujê Pani za rozmowê i ¿yczê po-
wodzenia na nowej, wcale nie³atwej dyrektor-
skiej �cie¿ce ¿ycia.
A.MACI¥G: Dziêkujê bardzo! Wyniós³ mnie na
ni¹ zgodnie, ca³y zespó³ pracowników WPS, pod-
pisuj¹c list z pro�b¹ o moj¹ nominacjê do Marsza³-
ka Województwa Ma³opolskiego. Bardzo siê tym
szczycê, i mam nadziejê, ¿e wzajemnie siebie nie
zawiedziemy.

Rozmawia³: Stefan Ciep³y

ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE
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i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej Instytutu Sto-
matologii Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagielloñskiego pod kierownictwem prof. Ma-
rii Chomyszyn-Gajewskiej. Spotkania tego typu
odbywaj¹ siê co roku w ró¿nych krajach Euro-
py. Na miejsce konferencji tym razem po raz
pierwszy wybrano Polskê, a zaszczyt goszcze-
nia uczestników konferencji przypad³ Krakowo-
wi. Tematem wiod¹cym spotkania by³a proble-
matyka zwi¹zana z nauczaniem etyki zawodo-
wej oraz nowoczesn¹ form¹ przekazywania wie-
dzy jak¹ jest internet. W konferencji udzia³ wziê-
³o oko³o 400 osób z ca³ego �wiata.

Honorowy patronat nad przedsiêwziêciem
objêli: rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego
i prorektor ds. Collegium Medicum, dziekan
Wydzia³u Lekarskiego, Minister Zdrowia, Pre-
zydent Miasta Krakowa, przewodnicz¹cy Rady
Miasta Krakowa, prezes Naczelnej Rady Lekar-
skiej. W roli patronów medialnych wyst¹pi³
�Poradnik Stomatologiczny� i �Dentonet�.

Stowarzyszenie Edukacji Stomatologicznej
w Europie (ADEE) zosta³o za³o¿one w 1975
roku jako niezale¿na europejska organizacja re-
prezentuj¹ca stomatologiê akademick¹ oraz
wspólnotê dydaktyków w tej dziedzinie.
W chwili obecnej cz³onkami jest ponad 130
szkó³ stomatologicznych w Europie. ADEE od-
grywa coraz istotniejsz¹ rolê w podwy¿szaniu
poziomu nauczania, rozwoju profesjonalnego
nauczycieli akademickich oraz we wspieraniu
badañ z zakresu edukacji. Stowarzyszenie inte-
gruje specjalistów z ca³ej Europy oraz organi-
zacje krajowe zajmuj¹ce siê edukacj¹ stomato-
logiczn¹. Obecnie prezydentem ADEE jest Fin
� profesor Heikki Murtomaa.

Z ADEE �ci�le wspó³pracuje tematyczny
projekt DentED III, który jest trzecim z kolei
3-letnim europejskim programem, finansowa-
nym przez Brukselê. W programie projektu znaj-
duj¹ siê wizytacje w szko³ach dentystycznych,
koordynacja europejskich programów naucza-
nia (m.in. opracowanie kompetencji europej-
skiego lekarza dentysty) i ca³a zwi¹zana z t¹ te-
matyk¹ dzia³alno�æ.

Otwarcie konferencji odby³o siê w nowocze-
snej sali Auditorium Maximum UJ. Oprócz czê-

�ci oficjalnej, wszyscy uczestnicy mieli mo¿li-
wo�æ wys³uchania sonaty Dworzaka i romansu
Sibeliusa granych na skrzypcach z nieprawdo-
podobn¹ wirtuozeri¹ przez poprzedniego pre-
zydenta ADEE � profesora Fonsa Plasschaerta.

Spotkanie Get Together mia³o miejsce w ma-
lowniczych i historycznych salach Pa³acu Wiel-
kopolskich, gdzie gospodarzem uroczysto�ci by³
przewodnicz¹cy Rady Miasta � dr in¿. Pawe³
Pytko.

Sesje naukowe konferencji odbywa³y siê
w zabytkowych murach Pa³acu Larisha. W pro-
gramie przewidziano nie tylko wyst¹pienia ust-
ne zaproszonych go�ci, lecz równie¿ sesjê pla-
katow¹ i warsztaty naukowe. Jêzykiem wyk³a-
dowym by³ angielski. Wszystkim uczestnikom
dopisywa³ dobry humor, mimo i¿ pogoda sp³a-
ta³a figla (by³o wyj¹tkowo ch³odno i deszczo-
wo zw³aszcza przez pierwsze dwa dni), jak na
t¹ porê roku.

Oprócz programu naukowego, go�cie mieli
okazjê ogl¹dn¹æ obecn¹ siedzibê Instytutu Sto-
matologii UJ CM oraz zapoznaæ siê z mo¿liwo-
�ciami dydaktycznymi i klinicznymi krakow-
skiej stomatologii. Czê�æ z nich odby³a specjal-
nie zorganizowan¹ wycieczkê po starym Kra-
kowie, niektórzy wybrali siê do Zakopanego, po-
dziwiali te¿ piêkno Pienin, p³yn¹c Dunajcem.

Kolacj¹ po¿egnaln¹ w Folwarku Zalesie
zakoñczono owocne i przebiegaj¹ce w mi³ej
atmosferze obrady.

Dr n. med. Jolanta Pytko-Poloñczyk
fot. Grzegorz Wawrzonek

ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE
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I znów min¹³ kolejny rok, rok akademicki 2005/2006.
Dla jednych pocz¹tek wielkiej przygody ze sztuk¹ stomato-
logii, a dla innych koniec piêciu lat nauki i przygotowañ
do trudnego i odpowiedzialnego zawodu lekarza dentysty.
Koniec piêknego czasu studenckiego i z pewno�ci¹ pocz¹-
tek nie³atwego startu w ¿ycie zawodowe.

W³a�nie 3 czerwca 2006 roku odby³o siê wspólne Abso-
lutorium studentów V roku Oddzia³u Stomatologii i studen-
tów VI roku Wydzia³u Lekarskiego CM UJ. Piêkna uroczy-
sto�æ odby³a siê w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krup-
niczej 33 w Krakowie. Warto podkre�liæ, i¿ by³o to pierwsze
wspólne absolutorium �stomatologów� i �medyków� po wie-
lu latach.

W³adze Uczelni reprezentowane by³y m.in. przez JM pro-
rektora Uniwersytetu Jagielloñskiego ds. Collegium Medi-
cum prof. Wies³awa Pawlika, prodziekana ds. Oddzia³u Sto-
matologii dr hab. Jana Zapa³ê, dziekana Wydzia³u Lekar-
skiego prof. Wojciecha Nowaka. Po od�piewaniu pie�ni Gau-
deamus Igitur przez chór �Educatus� nast¹pi³o otwarcie uro-
czysto�ci. Studentów stomatologii reprezentowa³ starosta
V roku Micha³ Ba³aga. W�ród licznie zgromadzonych go�ci
byli profesorowie, adiunkci i asystenci czyli Ci, którzy w³o-
¿yli najwiêkszy wk³ad w trudn¹ piêcioletni¹ edukacjê swo-
ich wychowanków. Najwiêksz¹ jednak grupê go�ci stano-
wili najbli¿si zdobywców absolutorium, którzy nie ukrywa-
li wzruszenia i rado�ci, jakie przyniós³ im ten dzieñ.
Mi³ym akcentem by³y podziêkowania i kwiaty z³o¿one na
rêce nauczycieli akademickich przez studentów.

20
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Nastêpnym punktem Absolutorium by³y wyst¹pienia
prorektora Wies³awa Pawlika, dziekana Wojciecha Nowa-
ka i prodziekana Jana Zapa³y podkre�laj¹ce rangê i odpo-
wiedzialno�æ zawodu lekarza i lekarza dentysty, a zarazem
jego piêkno i mo¿liwo�æ czerpania nieograniczonej satys-
fakcji z pracy z pacjentem. Po wyst¹pieniu przedstawicieli
W³adz Uczelni odby³ siê bardzo interesuj¹cy wyk³ad abso-
lutoryjny wyg³oszony przez prof. Tadeusza Cichockiego pt.
�¯ycie � wiêcej nas ³¹czy z minera³ami i ro�linami ni¿
my�limy�.

Po wyk³adzie nast¹pi³o uroczyste z³o¿enie Przysiêgi
Hipokratesa, której s³owa wypowiadane by³y przez niektó-
rych adeptów stomatologii z dr¿eniem w g³osie i wielkimi
emocjami rysuj¹cymi siê na ich twarzach. Po Przysiêdze
zosta³y wrêczone bohaterom dnia przez prorektora Wies³a-
wa Pawlika i prodziekana Jana Zapa³ê karty absolutoryjne
i pami¹tkowe albumy. O czê�æ artystyczn¹, prócz chóru
�Educatus�, zadba³ Kwintet Smyczkowy Filharmoników
Krakowskich.

Po czê�ci artystycznej nast¹pi³o uroczyste zamkniêcie
absolutorium roku akademickiego 2005/2006, absolwenci
wykorzystywali ostatnie chwile obecno�ci w�ród swoich to-
warzyszy piêcioletniej przygody, robi¹c pami¹tkowe foto-
grafie. Powoli Auditorium Maximum opustosza³o, umilk³
gwar, �miech. Absolwenci wraz z rodzinami udali siê do
domów, gdzie �wiêtowali jeszcze do pó�na, my�l¹c z pew-
no�ci¹ o zbli¿aj¹cych siê egzaminach dyplomowych.

Dr med. dent. Grzegorz Herbut
fot. Grzegorz Wawrzonek
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TEORIA I PRAKTYKA

Diagnostyka kompleksu
śluzówkowo-dziąsłowego (cz. I)

Dr n. med. Wojciech Bednarz

Hasła indeksowe: diagnostyka, śluzówkowo-dziąsłowy, przedsionek jamy ustnej,
dziąsło przyczepione, brodawka międzyzębowa
Key words: diagnosis, mucogingival, oral vestibule, attached gingiva, interdental
papilla

Dr. n. med. Wojciech Bednarz – kierownik Specjalistycznej Przychodni Lekar-
skiej „Mediadent” w Gorlicach; specjalista periodontolog, czł. Sekcji Polskiej
Akademii Pierre Foucharda, prezes Oddziału PTS w Krośnie, v-ceprezydent PTS

Streszczenie: W pracy zaprezentowano ak-
tualne poglądy, dotyczące diagnostyki ślu-
zówkowo-dziąsłowej. Na podstawie piśmien-
nictwa oraz własnych doświadczeń przedsta-
wiono sposoby pomiaru poszczególnych pa-
rametrów oraz oznaczania wskaźników, cha-
rakteryzujących kompleks śluzówkowo-dzią-
słowy. Podkreślono, że badanie takie powin-
no stanowić podstawę podejmowania decy-
zji o wyborze metody i trybu postępowania
profilaktyczno-leczniczego w różnych dzie-
dzinach stomatologii.
Summary: This article describes the current
view on the mucogingival diagnosis. Based
on the literature and experience different
methods of measuring the parameters and
indicators of mucogingival complex have
been presented. The conclusion is that such
a study should be considered as a basis for
the choice of methods, prophylaxis and tre-
atment procedures in various dental fields.

* * *
Współczesne postępowanie stomatologicz-

ne powinno opierać się, między innymi, na wni-
kliwym badaniu podmiotowym oraz przedmio-
towym, na podstawie którego można postawić
prawidłową diagnozę, nakreślić plan leczenia
oraz prawdopodobne rokowanie. Ważnym ele-
mentem badania wewnątrzustnego jest diagno-
styka śluzówkowo-dziąsłowa. Ocena kliniczna
kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego dotyczy
w szczególności badania głębokości przedsion-
ka jamy ustnej, przyczepów wędzidełek warg
i policzków, szerokości i grubości dziąsła wła-

ściwego, głębokości szczeliny dziąsłowej, po-
łożenia przyczepu łącznotkankowego i brzegu
dziąsłowego oraz stanu brodawek dziąsłowych.

Głębokość przedsionka jamy ustnej dla okre-
ślonego miejsca ustala się jako odległość od
brzegu dziąsłowego do najdalszego punktu ru-
chomej błony śluzowej wyrostka zębodołowe-
go i szczęk, pomniejszoną o głębokość szczeli-
ny dziąsłowej. W odcinkach bezzębnych punk-
tem pomiarowym jest szczyt dziąsła nad grzbie-
tem wyrostka zębodołowego. Tkanki miękkie,
pokrywające kości szczęk, stanowią wewnętrz-
ną ścianę przedsionka jamy ustnej. Połączenie
wielu punktów stanowi dno (w żuchwie) i skle-
pienie (w szczęce) przedsionka jamy ustnej.
Od tej linii błona śluzowa warg i policzków
tworzy zewnętrzną ścianę przedsionka jamy
ustnej. Głębokość przedsionka jamy ustnej za-
leży w głównej mierze od zmian morfologicz-
no-czynnościowych dotyczących jego we-
wnętrznej ściany, a szczególnie najistotniejszej
składowej – dziąsła przyczepionego (1).

Szerokość dziąsła przyczepionego jest uza-
leżniona od kostnych warunków anatomicz-
nych. Jeżeli wyrostek zębodołowy jest niski to
strefa dziąsła jest wąska i przedsionek jamy ust-
nej jest pierwotnie płytki. Z powodu umiejsco-
wienia przyczepu mięśnia bródkowego nad gu-
zowatością bródkową żuchwy, nawet przy wy-
sokim wyrostku zębodołowym stwierdzić moż-
na wrodzony płytki przedsionek jamy ustnej.
Nieprawidłowe umiejscowienie wędzidełek
warg i policzków, a także włókien mięśni
mimicznych twarzy przyczyniają się do pierwot-
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nego zmniejszenia głębokości zachyłków przed-
sionka jamy ustnej. Wtórnie płytki przedsionek
jamy ustnej jest najczęściej konsekwencją
toczącej się destrukcyjnej choroby przyzębia
(ryc.1) lub urazu tkanek miękkich, w wyniku
czego dochodzi do utraty przyczepu łączno-
tkankowego (2). W pierwszym przypadku pro-
wadzi to do powstania kieszonek przyzębnych,
a w drugim do rozwoju recesji dziąsłowych,
czego wyrazem jest zmniejszenie szerokości
dziąsła przyczepionego i tym samym zmniej-
szenie wysokości przedsionka jamy ustnej. Pra-
widłowe postępowanie stomatologiczne rów-
nież może spowodować spłycenie przedsionka
jamy ustnej, a to w wyniku zabiegu plastyki
komunikacji i połączenia ustno-zatokowego,
wydłużania koron klinicznych zębów, ekstrak-
cji zębów, usuwania zmian nowotworowych
dziąseł i in. W przebiegu choroby przyzębia
czasami dochodzi do takiego zniszczenia kości
wyrostka zębodołowego i pogłębienia kieszonki
przyzębnej, że jej dno znajduje się poniżej gra-
nicy śluzówkowo-dziąsłowej. Mimo, na pierw-
szy rzut oka wystarczającej głębokości przed-
sionka, w rzeczywistości badaniem stwierdzić
można rzekomo płytki przedsionek jamy ust-
nej, w którym jego wewnętrzne ograniczenie
stanowi ściana kieszonki przyzębnej (2). Obec-
ność dziąsła zrogowaciałego w tym przypadku
nie jest żadną ochroną dla pozostałych tkanek
przyzębia, bowiem dziąsło to nie jest przycze-
pione do struktur podłoża.

Głębokość przedsionka jamy ustnej będąc
w głównej mierze uwarunkowana genetycznie
musi być oceniana indywidualnie, przede wszyst-
kim w zakresie wydolności czynnościowej.

Zaburzenia w rozwoju i kształtowaniu się
przedsionka jamy ustnej nie mogą wprawdzie
powodować bezpośrednio powstania chorób
przyzębia, ale mogą modyfikować ich przebieg.
Toczące się zapalenie dziąseł, uraz związany
z nieodpowiednią techniką oczyszczania zębów,
parafunkcje, czynniki jatrogenne itp. mają
wpływ na kompleks śluzówkowo-dziąsłowy.
Na głębokość przedsionka jamy ustnej od stro-
ny jego zachyłka wpływ mają przede wszyst-
kim fałdy śluzówkowo- łącznotkankowe lub ślu-
zówkowe tworzące wędzidełka warg i policz-
ków oraz przyczep mięśnia bródkowego. Poło-
żenie najwyższych włókien mięśnia bródkowe-
go można zbadać podczas testu, w którym
palec jednej ręki kładzie się na błonie śluzowej
wyrostka zębodołowego, a druga ręka, trzyma-
jąca sondę periodontologiczną, drażni przez
mocniejszy nacisk dziąsło okolicy dolnych sie-
kaczy. W wyniku odruchu dochodzi do skurczu
mięśnia i uniesienia powierzchni błony śluzo-
wej co pozwala palpacyjnie określić zasięg jego
górnych włókien. Wykonując test pociągania
warg i policzków, w którym obserwuje się po-
wstanie kąta pomiędzy odciąganymi tkankami
błony śluzowej ruchomej a nieruchomym dzią-
słem właściwym może się okazać, że dochodzi
do objawu pociągania dziąsła tzw. pull syndro-
me, który manifestuje się blednięciem tkanek
lub wyraźnym odrywaniem dziąsła od podłoża
w czasie funkcji żucia (cyt. wg 3).

Przyczepy wędzidełek ocenia się według
anatomiczno-czynnościowej klasyfikacji wg
Placeka i wsp.(4). W klasie I wędzidełko przy-
czepia się w obrębie ruchomej błony śluzowej
wyrostka zębodołowego, w klasie II – do dzią-
sła przyczepionego, w klasie III – do brodawki
dziąsłowej, a w klasie IV wędzidełko penetruje
przez brodawkę dziąsłową, przechodząc na
stronę jamy ustnej właściwej. Wędzidełka klasy
III i IV są wskazaniem do chirurgicznej interwen-
cji, mającej na celu zmianę ich topografii. Może
także się zdarzyć, że wędzidełko klasy I i prawi-
dłowo usytuowany przyczep mięśnia bródko-
wego, wskutek toczącego się stanu zapalnego
przyzębia, zaczną odciągać brzeg dziąsła. (ryc. 2)

Następnym elementem badania śluzówko-
wo-dziąsłowego jest ustalenie klinicznego po-
ziomu przyczepu łącznotkankowego (Clinical
Attachment Level – CAL), który w warunkach
fizjologicznych powinien znajdować się w miej-
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Ryc. 1. Wtórnie płytki przedsionek jamy ustnej



LEKA R Z Y  D E N T YS T Ó W

24

BIULETYN LEKARSKI NR 4A/2006

2424242424

scu połączenia szkliwno-cementowego, stano-
wiąc dno szczeliny dziąsłowej (5). Brzeg dzią-
sła powinien być ulokowany średnio od 0,5 do
2 mm nad połączeniem szkliwno-cementowym.
U dzieci jego położenie może być bardziej ko-
ronowe, a wraz z wiekiem przyczep wędruje
w kierunku wierzchołkowym. Głębokość szcze-
liny dziąsłowej (Probing Depth – PD) stanowi
odległość krawędzi dziąsła od dna szczeliny
dziąsłowej (ryc. 3).

pienia zapalenia dziąseł. W diagnostyce rozro-
stowego zapalenia dziąseł zastosowanie ma
także wskaźnik rozrostu dziąseł (Hyperplastic
Index – HI) (6). Jeżeli brzeg dziąsła znajduje się
w 1/3 dolnej części korony zęba, wskaźnik przyj-
muje wartość 1. Jeżeli brzeg dziąsła nie prze-
kracza 2/3 wysokości korony zęba, wskaźnik ma
wartość 2, a jeżeli zlokalizowany jest wyżej –
osiąga wartość 3. W przypadku zapalenia przy-
zębia dochodzi do dalszego pogłębienia kie-
szonki, a mierzona odległość od miejsca przy-
czepu do brzegu dziąsła jest komponentą utraty
przyczepu oraz obrzęku dziąsła. Jest to kieszon-
ka przyzębna. Jeszcze inna sytuacja kliniczna ma
miejsce w przypadku recesji dziąsłowych. Brzeg
dziąsła ulokowany jest wtedy poniżej połącze-
nia szkliwno-cementowego. Dokonywać się
powinno pomiarów wysokości recesji dziąsło-
wej (Recession Depth – RD), obliczanej jako
odległość między najniższym punktem połącze-
nia szkliwno-cementowego i krawędzią brze-
gu dziąsłowego oraz szerokości recesji (Reces-

Oznaczenie położenia przyczepu łączno-
tkankowego jest jednym z głównych para-
metrów periodontologicznej oceny klinicznej.

W zapaleniu dziąseł dochodzi do powsta-
nia kieszonek dziąsłowych. Pomiar głębokości
sondowania jest większy od wartości prawidło-
wych, wskutek zwiększenia objętości obrzęknię-
tego dziąsła. Położenie przyczepu łącznotkan-
kowego nie ulega zmianie. Poprawnie przepro-
wadzone leczenie fazy wstępnej, z higienizacją
i profesjonalnym usuwaniem złogów nazęb-
nych, powinno przywrócić stan sprzed wystą-

Ryc. 2. Wędzidełko wargi górnej III klasy, wg Placeka i wsp.

Ryc. 3. Badanie głębokości szczeliny dziąsłowej sondą pe-
riodontologiczną TPS Probe

Ryc. 4. Pomiar szerokości dziąsła przyczepionego przy za-
stosowaniu grubościomierza do koron protetycznych

sion Width – RW), obliczanej jako odcinek me-
zjalno-dystalny obnażonej powierzchni korze-
nia na granicy szkliwno-cementowej (3, 5).
Pomiary wykonuje się przy pomocy sondy pe-
riodontologicznej o skali wycechowanej co
1 mm. Ciekawym narzędziem wykorzystywa-
nym przy pomiarach odcinków wewnętrznej
ściany przedsionka jamy ustnej jest przyrząd do
określania grubości koron protetycznych
(ryc. 4). Pozwala on uzyskać dokładność pomia-
rową do 0,1mm. Baldi i wsp. (7) używali takie-
go grubościomierza śródoperacyjnie do ozna-
czania grubości płata śluzówkowo-dziąsłowe-
go, przemieszczanego dokoronowo w zabie-
gach pokrywania recesji dziąsłowych.
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Następnie określa się klasę recesji wg Millera
(8). Klasyfikacja ta uwzględnia relację brzegu
dziąsła wobec połączenia śluzówkowo-dziąsło-
wego, stopień utraty przyczepu w przestrzeni
międzyzębowej, wady zębowe oraz pozwala
prognozować co do rezultatu leczenia chirur-
gicznego. Autor wyodrębnił 4 klasy:
Klasa I – brzeg recesji dziąsłowej nie dochodzi
granicy śluzówkowo-dziąsłowej, nie stwierdza
się ubytku tkanek w przestrzeniach międzyzę-
bowych.
Klasa II – brzeg recesji dziąsłowej sięga do gra-
nicy śluzówkowo-dziąsłowej lub ją przekracza,
nie stwierdza się żadnych zmian w przestrze-
niach międzyzębowych.

W I i II klasie pokrycie korzeni zębów jest
możliwe w 100%.
Klasa III – brzeg recesji dziąsłowej sięga do gra-
nicy śluzówkowo-dziąsłowej lub poza nią,
stwierdza się ubytek tkanek w przestrzeniach
międzyzębowych, można oczekiwać jedynie
częściowego pokrycia korzeni zębów.
Klasa IV – brzeg recesji sięga do lub poza gra-
nicę śluzówkowo-dziąsłową, stwierdza się
znaczny ubytek tkanek miękkich i kości wyrost-
ka zębodołowego w przestrzeniach międzyzę-
bowych i nawet częściowe pokrycie obnażonych
korzeni zębów jest bardzo trudne.

W każdym przypadku nieprawidłowe usta-
wienie zęba w łuku, współistniejące z recesją
dziąsła, kwalifikuje tę sytuację przynajmniej do
klasy III.

Szerokość strefy dziąsła przyczepionego
(Attached Gingiva – AG) to odległość od grani-
cy śluzówkowo- dziąsłowej do brzegu dziąsła
pomniejszona o głębokość szczeliny dziąsłowej.

Odcinek pomiędzy połączeniem śluzówkowo-
dziąsłowym a brzegiem dziąsła, opisywany jest
jako dziąsło zrogowaciałe – keratinized tissue (KT).

Podstawą dla pomiarów dziąsła jest usta-
lenie umiejscowienia granicy śluzówkowo-
dziąsłowej.

Do tego celu służy wcześniej opisany test
pociągania warg i policzków, test zwijania z uży-
ciem sondy periodontologicznej oraz histoche-
miczny test z użyciem płynu Schillera. Roztwór
jodu wybarwia na brązowo bogatą w glikogen
ruchomą błonę śluzową, a dziąsło zbudowane
z ubogoglikogenowych komórek na słomkowo-
żółto (cyt. wg 1).

Grubość dziąsła (Gingival Tickness – GT)
można atraumatycznie zmierzyć, używając son-
dy ultrasonograficznej (10,11) albo inwazyjnie
– po wykonaniu znieczulenia miejscowego, uży-
wając narzędzia endodontycznego lub sondy
periodontologicznej UNC-15 (12,13). Uzyska-
ny wynik należy odczytać na kalibratorze z do-
kładnością do 0,1mm. W obu metodach doko-
nuje się dwóch pomiarów, z których pierwszy
(GT1) jest zlokalizowany w połowie wysokości
dziąsła zrogowaciałego, a drugi (GT2) – 2 mm
poniżej granicy śluzówkowo-dziąsłowej. Nadzę-
bodołowa część dziąsła zrogowaciałego z dzią-
słem wolnym, przyczepem nabłonkowym i łącz-
notkankowym stanowi tzw. szerokość biologicz-
ną. W warunkach fizjologicznych jej średnia
wartość wynosi ok. 2,5–3,0 mm i jest indywi-
dualna. Jeżeli strefa ta zostanie zaburzona
wskutek przeprowadzonego leczenia odtwór-
czego, zachowawczego lub protetycznego albo
gdy planowany jest zabieg korekty „uśmiechu
dziąsłowego” (ryc. 5), czy też wydłużenia ko-
rony klinicznej zęba, należy doprowadzić do po-
nownej odbudowy szerokości biologicznej. Je-
żeli jest to możliwe i estetycznie uzasadnione,
koryguje się poddziąsłowy zasięg rekonstrukcji
i planuje nowe, prawidłowo wykonane uzupeł-
nienia lub chirurgicznie zmienia kostno-dziąsło-
we warunki anatomiczne. Przed- lub śródzabie-
gowo w znieczuleniu miejscowym mierzy się
szerokość dziąsła nadzębodołowego, wykorzy-
stując narzędzia opisane przy inwazyjnym po-
miarze grubości dziąsła.

(dokończenie w następnym numerze)

Przedruk z czasopisma „e-Dentico” nr 2 (10), 2006,
str. 74–80
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Ryc. 5. Uśmiech dziąsłowy, krótkie korony kliniczne zębów
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Profilaktyka ortodontyczna

Lek. dent. Magdalena Łoboda

TEORIA I PRAKTYKA
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Key Words: orthodontic prophylaxis, oral hygiene
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Zapobieganie chorobom jest najważniej-
szym elementem utrzymania zdrowia każdego
człowieka, dlatego nadrzędnym celem każdej
dziedziny medycyny jest dobrze rozwinięta i pra-
widłowo wdrażana profilaktyka.

W ortopedii szczękowej zapobieganie wa-
dom zgryzu jest postępowaniem mającym na
celu zabezpieczenie narządów jamy ustnej
przed powstaniem zaburzeń w ich budowie
i czynnościach.

Zadaniem lekarza stomatologa jest więc roz-
poznanie odchyleń czynnościowych i usunięcie
pierwotnych przyczyn powodujących te odchy-
lenia.

Aby zapewnić prawidłowy rozwój zgryzu,
postępowanie profilaktyczne należy rozpocząć
od szerzenia oświaty zdrowotnej i dostarcza-
nia właściwych informacji kobietom w ciąży, ro-
dzicom i opiekunom dzieci. Ważne jest rów-
nież, aby trafić z właściwą argumentacją bez-
pośrednio do dzieci i młodzieży. Należy zapo-
znać ich z zagadnieniami higieny jamy ustnej
i z podstawowymi cechami procesu rozwojo-
wego narządu żucia w różnych okresach życia
dziecka oraz z metodami postępowania profi-
laktycznego.

Profilaktyka prenatalna
Obejmuje te informacje, które powinny do-

trzeć do kobiet w ciąży. Nie różnią się one od
udzielanych przez pediatrów czy ginekologów.
Zaleca się więc:

– właściwe odżywianie dostarczające odpo-
wiednich ilości białka, witamin i minerałów,

– odpowiednią pracę

– higienę ciała (w tym wczesną sanację jamy
ustnej),

– unikanie zbyt ciasnego ubioru i urazów
– zaniechanie używek
– unikanie promieni jonizujących
– ograniczenie przyjmowania leków tylko do

niezbędnych.
Przyszłe matki powinny wiedzieć, że czyn-

niki teratogenne mogą prowadzić do wielu wad
rozwojowych u dziecka, szczególnie w pierw-
szym trymestrze ciąży.

Profilaktyka okresu niemowlęcego
W okresie niemowlęcym wiele zaburzeń na-

rządu żucia jest wynikiem nieprawidłowej po-
zycji tułowia i głowy dziecka oraz nawyków,
wśród których najczęstszym jest ssanie smocz-
ka, warg lub palców oraz oddychanie przez
otwarte usta. Wymienione czynniki odkształcają
kościec twarzy i szczęk na skutek długotrwałe-
go zaburzenia równowagi w napięciu poszcze-
gólnych grup mięśni.

Działanie profilaktyczne polega na:
1. układaniu głowy niemowlęcia podczas

snu na niewielkim podwyższeniu, co zapewnia
utrzymanie odpowiedniej równowagi mięśnio-
wej i wyrównanie tyłożuchwia fizjologicznego.
Oznakami fizjologicznego układu głowy pod-
czas snu, a tym samym sprawdzianem właści-
wej wysokości poduszki, jest: swobodne styka-
nie się warg zamykających jamę ustną oraz ob-
niżenie napięcia mięśni twarzy i szyi. Towarzy-
szy temu spokojny i głęboki sen.

2. zapewnienie właściwej, a więc skośnej,
zbliżonej do ortostatycznej pozycji niemowlę-
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cia przy karmieniu czy to piersią, czy też za po-
mocą butelki przez smoczek. To ułożenie ciała
dziecka (prawie pod kątem 45°) ułatwia żu-
chwie wykonywanie ruchów poprzednich, za-
pewniających jej prawidłowy rozwój (ryc.1).

5. po trzecim miesiącu życia stopniowe prze-
chodzenie do karmienia łyżeczką, a w miarę
wyrzynania się zębów mlecznych zmiana kon-
systencji pożywienia i przyzwyczajanie dziecka
do pokarmów stałych; powyższe postępowa-
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3. naturalnym karmieniu, zapewniającym
żuchwie doprzedni wzrost i prawidłowe ułoże-
nie w stosunku do szczęki.

4. w przypadkach konieczności zastosowa-
nia karmienia sztucznego należy używać odpo-
wiednich smoczków, zbliżonych swoim kształ-
tem i konsystencją tworzywa do sutka kobiecej
piersi, z kilkoma małymi otworami. Przykładem
smoczka uznanego za właściwy jest smoczek
zaproponowany przez Muellera-Baltersa. Za-
pewnia on prawidłowy rozwój narządu żucia
i eliminuje możliwości powstania zaburzeń gry-
zowych. (ryc. 2)

Ryc. 1. Prawidłowa pozycja dziecka podczas karmienia piersią

Ryc. 2. Prawidłowy kształt smoczka do karmienia sztucz-
nego: 1 – kilka drobnych otworków; 2 – wgłębienie dla
języka; 3 – część kontaktująca z podniebieniem twardym;
4 – miejsce oparcia dla wałów dziąsłowych; 5 i 6 – opar-
cie dla wargi górnej i dolnej.

nie sprzyja przekształcaniu niemowlęcego typu
połykania w połykanie dorosłych, oraz rozwo-
jowi czynności żucia.

6. zapobieganie złym nawykom (tj. ssanie
smoczka, palca, wargi itp.) i ich zwalczanie
poprzez stosowanie np. luźnych rękawiczek
bezpalczastych, mankietów ograniczających
ruchy w stawie łokciowym, smoczków uspoka-
jających wg. Muellera-Baltersa (ryc. 3 a,b)

7. wprowadzanie pierwszych zabiegów hi-
gienicznych polegających początkowo na prze-
mywaniu wałów dziąsłowych wilgotną gazą na-
winiętą na palec wskazujący, a potem na po-
dawaniu pierwszej szczoteczki do zębów do
zabawy, aby dziecko oswoiło się z nowym
przedmiotem.

Ryc. 3. b.) 10-cio miesięczna dziewczynka z nawykiem ssa-
nia kciuka

Ryc. 3. a.) rękawiczki bezpalczaste – schemat
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Profilaktyka okresu poniemowlęcego
(żłobkowego)
Dominującą rolę w etiologii nabytych wad

zgryzu w okresie żłobkowym odgrywają szko-
dliwe nawyki:

1) nawykowe ssanie i nagryzanie smoczka,
palca, języka lub błony śluzowej jamy ustnej

2) stałe oddychanie przez usta
3) przetrwały niemowlęcy typ połykania
Ad.1 Nie należy dopuszczać do rozwoju na-

wyków ustnych, a z istniejącymi trzeba skutecz-
nie walczyć. Wykorzystuje się do tego identycz-
ne metody jak w okresie niemowlęcym.

Ad.2 Duże znaczenie w prawidłowym roz-
woju narządu żucia ma oddychanie przez nos.
W związku z tym należy zwracać baczną uwa-
gę na sposób oddychania dziecka w czasie snu
i czuwania. Oddychanie przez nos przyczynia
się bowiem do rozwoju i kształtowania twa-
rzowej części czaszki, dlatego wszystkie scho-
rzenia jamy nosowo-gardłowej powinny być sta-
rannie leczone, by nie powodowały nawykowe-
go oddychania przez usta, przez co dochodzi
do powstania nieprawidłowości zgryzowych.

Ad.3 Zagadnienia profilaktyczne w tym okre-
sie dotyczą także sposobu odżywiania dzieci.

Dla właściwego rozwoju narządu żucia waż-
na jest nie tylko ilość i jakość pokarmu, lecz także
konsystencja i sposób podawania. W miarę
wyrzynania się pozostałych zębów mlecznych
należy podawać dzieciom coraz twardsze po-
karmy, co przyczynia się do przekształcenia nie-
mowlęcego typu połykania w typ połykania
człowieka dorosłego. Po wyrznięciu wszystkich
zębów mlecznych dziecko powinno spożywać
pokarmy stałe i twarde.

W tym okresie życia dziecka coraz większą
rolę odgrywa dbałość o higieną jamy ustnej, aby
nie dopuścić do rozwoju próchnicy będącej rów-
nież jedną z przyczyn powstania wad zgryzu.
Już w 2 roku życia należy rozpocząć naukę płu-
kania jamy ustnej i czyszczenia zębów za po-
mocą właściwych szczoteczek i past.

Jednym z głównych zadań stomatologów jest
uświadomienie rodzicom ich odpowiedzialności
za stan zdrowia jamy ustnej własnych dzieci.

Profilaktyka okresu przedszkolnego
W okresie wczesnego dzieciństwa narząd

żucia charakteryzuje się intensywnym rozwo-
jem i wzrostem oraz jest szczególnie podatny
na działanie czynników szkodliwych. Najczęściej

przyczynami zniekształceń w tym czasie mogą
być:

– przetrwanie niemowlęcego typu połykania
– brak prawidłowo wykształconego odru-

chu żucia
– oddychanie przez usta
– nawyki ssania smoczka, palca, wargi.
Są to niejako następstwa zaniedbań profilak-

tycznych wcześniejszego okresu życia dziecka.
Często nawet prawidłowy rozwój narządu

żucia w okresie poniemowlęcym może ulec za-
burzeniu w okresie wczesnego dzieciństwa
przez nieprawidłowo kształtującą się wymowę,
przerosty i schorzenia tkanek adenoidalnych,
próchnicę zębów mlecznych.

Baczna kontrola dzieci w tym okresie roz-
wojowym pod kątem eliminacji nawyków, pra-
widłowego rozwoju mowy, połykania, oddycha-
nia, wyrzynania zębów mlecznych i higieny jamy
ustnej daje możliwość uzyskania dobrych wy-
ników w stosunkowo krótkim czasie. U dzieci
powyżej 4 roku życia oprócz działania przeciw-
przyczynowego w przypadkach istniejących
zaburzeń narządu żucia, poleca się ćwiczenia
mięśniowe odpowiednie dla danej wady zgry-
zu często wraz z prostymi aparatami szczęko-
woortopedycznymi np. płytka przedsionkowa,
szpatułka laryngologiczna, równia (ryc. 4)

W okresie wczesnego dzieciństwa niezbęd-
na jest współpraca lekarza ortodonty, stoma-
tologa dziecięcego, pediatry i logopedy.

Profilaktyka okresu późnego dzieciń-
stwa (wiek szkolny)
U dzieci w wieku szkolnym zaburzenia

w obrębie narządu żucia są w większości przy-
padków spowodowanych niewyleczonymi
odchyleniami czynnościowo-morfologicznymi
z okresu wczesnego dzieciństwa.

Ryc. 4. Płytka przedsionkowa
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Magdalena Łoboda

Piśmiennictwo:
1. Śmiech-Słomkowska G.: Profilaktyka i wczesne leczenie
ortodontyczne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
1999.
2. Karłowska I.: Zarys współczesnej ortodoncji, Wydaw-
nictwo Lekarskie, Warszawa 2001, 2002
3. Masztalerz A.: Zarys ortopedii szczękowej, Państwowy
Zakład Wydawnictw Lekarskich, Warszawa 1977
4. Łabiszewska-Jaruzelska F.: Ortopedia szczękowa. Zasa-
dy i Praktyka, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa
1995, 1997
5. Łopatyńska-Kawko J.: Zarys ortopedii szczękowej, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999
6. Wróblewska B.: Wpływ profilaktyki ortodontycznej na
poprawę warunków gryzowych u dzieci, Czas. Stomat.,
1997, L, 7
7. Gajda Z.: Elementy ortodoncji w praktyce lekarza nie-
specjalisty, Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
Warszawa 1984

Lek. dent. Magdalena £OBODA     – ur. 1977 r.; dyplom
Wydzia³u Lekarskiego Oddzia³u Stomatologicznego CM UJ –
2002 r.; sta¿ podyplomowy w Centrum Medycyny Profilak-
tycznej (ul. Konarzewskiego 12) w Krakowie. W 2005 r. roz-
poczê³a specjalizacjê w Wojewódzkiej Przychodni Stomatolo-
gicznej w Krakowie pod kierunkiem dr n. med. El¿biety Mycek.
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Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne

PTS

Zarz¹d Krakowskiego Oddzia³u Polskiego
Towarzystwa Stomatologicznego uprzejmie infor-
muje, i¿ w roku akademickim 2006/2007 zebra-
nia naukowo-szkoleniowe odbywaæ siê bêd¹ w Sali
Teatru PWST przy ulicy Straszewskiego 22.

Zapraszamy na zebrania naukowo-szkoleniowe:

14 paŸdziernika 2006 r. o godz.1115

1. Dr n. med. Aleksander Remiszewski (AM
Warszawa)
Wspó³czesne metody postêpowania profilaktyczno-
leczniczego w stomatologii wieku rozwojowego

2. Mgr Piotr Cendrowski (Colgate-Palmolive)
Produkty Colgate do higieny jamy ustnej

3. Dr hab. med. Ludmi³a Halczy-Kowalik (PAM
Szczecin)
Guzy i guzopodobne zmiany gruczo³ów �linowych

oraz na wcze�niejsze
posiedzenie naukowo-szkoleniowe Ko³a Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS O/Kraków
o godz. 915

1. Lek. dent. Marian Inglot, dr n. med. Maria
Pana�, lek. dent. Anna Bednarczyk, dr n. med.
Ma³gorzata Zaleska
Zmiany zapalno-rozrostowe b³ony �luzowej jamy
ustnej

2. Lek. dent. Robert £yszczarz
Demonstracja wybranych przypadków klinicz-
nych

Profilaktyka ortodontyczna w tym czasie jest
taka sama jak u młodszych dzieci.

Zadaniem lekarza badającego te dzieci jest:
– zwracanie uwagi na sposób połykania,
– ocena toru oddychania,
– ocena mowy,
– zwalczanie przetrwałych lub nowo po-

wstałych nawyków,
– kontrola wymiany uzębienia i zwalczanie

próchnicy.
W dzisiejszych czasach, gdy estetyczne uzę-

bienie jest coraz częściej postrzegane jako nie-
zbędny element obowiązującego stylu życia,
propagowanie i szerzenie zachowań prozdro-
wotnych staje się podstawą działania lekarza
każdej specjalności stomatologicznej. Jednak-
że profilaktyka szczękowo-ortopedyczna, w do-
bie rozkwitu ortodoncji w Polsce, w erze apa-
ratów stałych i dającego tak dobre wyniki
leczenia pacjentów dorosłych, jest tematem,
w moim mniemaniu zaniedbywanym, można
by rzec wręcz niemodnym. A przecież nie od
dziś wiadomo, że lepiej zapobiegać niż leczyć.
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18 listopada 2006 r. o godz.1115

1. Lek. dent. Anna Zygu³a-Kwa�niak
Dysfunkcje stawów skroniowo-¿uchwowych
w praktyce lekarza stomatologa

2. Lek. dent. Aneta �mierciak
Bruksizm � definicja, diagnostyka i leczenie

3. Lek. dent. Ewa Bochniak-Karczewska (Her-
bapol, Wroc³aw)
Ocena skuteczno�ci zastosowania ¿elu Baikadent
w leczeniu wybranych schorzeñ periodontologicznych

4. Lek. dent. Jan Franaszek
Postêpowanie w nag³ych przypadkach w gabine-
cie stomatologicznym

oraz na wcze�niejsze
posiedzenie naukowo-szkoleniowe Ko³a Sekcji
Stomatologii Dzieciêcej PTS O/Kraków o godz. 930

1. Lek. dent. Iwona Sanak
Stan zdrowia jamy ustnej oraz potrzeby profilak-
tyczno-lecznicze dzieci w wieku 6-12 lat na pod-
stawie ogólnopolskich badañ przesiewowych
z 2005 roku

2. Dr n. med. Halina Kwapiñska, dr n. med. Joan-
na S³owik
Sprawozdanie z VIII Kongresu Europejskiej
Akademii Stomatologii Pediatrycznej (EAPD),
Amsterdam, 8-11 czerwca 2006 roku

16 grudnia 2006 r. o godz.1115

1. Lek. dent. Jolanta Loster
Indywidualne nastawianie artykulatora Protar 7
� przedstawienie procedury zabiegowej

2. Tech. dent. Tomasz Ciaputa (CEKA-Belgia)
Elementy retencyjne firmy CEKA-Belgia stoso-
wane w protetyce stomatologicznej

3. Lek. dent. Patrycja Jêdrychowska, dr n. biol.
Joanna Duliñska-Litewka, dr n. med. Joanna
Zarzecka, prof. dr hab. Piotr Laidler
Ocena cytotoksyczno�ci wybranych preparatów
do wype³nieñ wstecznych kana³ów korzeniowych-
badania wstêpne

oraz na wcze�niejsze
posiedzenie naukowo-szkoleniowe Ko³a Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS O/Kraków
o godz. 930

1. Prof. dr hab. med. Jadwiga Stypu³kowska,
dr n. med. Maria Pana�, dr n. med. Ma³gorzata
Zaleska, dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk, lek.
dent. Tomasz G³adysz
Sprawozdanie z XVIII Kongresu Europejskiego
Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczêkowo-
Twarzowej (EACMFS), Barcelona, 12-16 wrze-
�nia 2006 r.

2. Lek. dent. Tomasz G³adysz
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
internetowej: www.pts.krakow.pl

Prezes Zarz¹du
Dr n. med.

Ma³gorzata Zaleska

Sekretarz Zarz¹du
Dr n. med.

Tomasz Kaczmarzyk

Z ¿ycia Oddzia³u PTS w Kroœnie

14 paŸdziernika 2006
Konferencja naukowo-szkoleniowa, Polañczyk
2006
Temat: Interdyscyplinarna stomatologia dzieciêca.

26 paŸdziernika 2006
Lek. dent. Mariusz Ciêciara
Temat: Od chirurgii do protetyki � zastosowanie
preparatów firmy Zhermapol w kompleksowym
leczeniu i rehabilitacji schorzeñ jamy ustnej.

Konkurs dla lekarzy stomatologów
cz³onków Oddzia³u Kro�nieñskiego PTS, na naj-
lepsz¹ prezentacjê dotycz¹c¹ tematu �Ciekawy
przypadek kliniczny w praktyce stomatologicz-
nej�.

Termin zg³aszania prac konkursowych up³y-
wa 26 X 2006 roku. Przewidziane s¹ nagrody dla
zwyciêzcy i upominki dla wszystkich uczestni-
ków konkursu. Autorowi najlepszej pracy dekla-
rujemy pomoc w jej opublikowaniu na ³amach
�Magazynu Stomatologicznego�.

23 listopada 2006
na posiedzeniu Oddzia³u podane zostan¹ do wia-
domo�ci publicznej wyniki konkursu i przedsta-
wione bêd¹ wyró¿nione prezentacje.

21 grudnia 2006
�wi¹teczne spotkanie op³atkowe

PTS
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Autor jest menad¿erem projektów w Centrum Innowacji, Trans-
feru Technologii i Rozwoju Uniwersytetu przy Uniwersytecie
Jagielloñskim; specjalist¹ w zakresie zarz¹dzania projektami
wspó³finansowanymi ze œrodków funduszy strukturalnych UE;
konsultantem Okrêgowej Izby Lekarskiej w zakresie pozyski-
wania funduszy unijnych.

Kontakt: dotacje.dla.stomatologów@wp.pl

Dotacje Unii Europejskiej (3)

UNIA EUROPEJSKA

Oczekuj¹c na ostateczne wersje Programów
Operacyjnych, na podstawie których rozdzielane
bêd¹ unijne pieni¹dze w latach 2007�2013, pro-
ponujê dzisiaj przyjrzeæ siê innym mo¿liwo�ciom
skorzystania z funduszy strukturalnych. Dotych-
czas rozwa¿ali�my sytuacjê, wydaje siê najbar-
dziej oczywist¹, czyli tak¹, kiedy to my (nasz ga-
binet, przychodnia, zak³ad) jeste�my projekto-
dawc¹ ubiegaj¹cym siê o wsparcie finansowe pla-
nowanego przedsiêwziêcia. Warto jednak wie-
dzieæ o innej sposobno�ci skorzystania z unijnych
programów. Istnieje bowiem szereg dzia³añ,
w których to kto� inny sporz¹dza projekt, zdoby-
wa pieni¹dze, przechodzi ca³¹ biurokratyczn¹ pro-
cedurê, a nastêpnie przystêpuje do poszukiwania
osób, które z projektu tego zechc¹ skorzystaæ.

W ramach Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), reali-
zowane jest na przyk³ad Dzia³anie 2.1 o nazwie:
Rozwój umiejêtno�ci powi¹zany z potrzebami re-
gionalnego rynku pracy i mo¿liwo�ci kszta³cenia
ustawicznego w regionie. Oferowane s¹ tu miê-
dzy innymi szkolenia dla pracuj¹cych osób doro-
s³ych zg³aszaj¹cych z w³asnej inicjatywy chêæ
podwy¿szania lub dostosowywania kwalifikacji
zawodowych. Szereg instytucji szkoleniowych
i edukacyjnych poszukuje chêtnych do skorzy-
stania z bardzo bogatej oferty kursów, za które
odp³atno�æ wynosi zwykle od 10% do 20% ich
warto�ci rynkowej (reszta pokrywana jest z pro-
jektu). Mo¿emy zatem uczêszczaæ na kursy jêzy-
kowe (za 225 godzinny kurs jêzyka angielskiego
zap³aci³em nieco ponad 400 z³otych, podczas gdy
jego warto�æ siêga³a prawie 4 500 z³), wzi¹æ
udzia³ w szkoleniu w zakresie wykorzystania
komputera w pracy, samodzielnego prowadzenia
ksi¹g rachunkowych oraz wielu innych. S¹ tutaj
tak¿e szkolenia adresowane do okre�lonych grup
zawodowych, jak na przyk³ad realizowany obec-
nie przez Collegium Medicum UJ projekt: Pod-
noszenie kwalifikacji i umiejêtno�ci pracowników
ochrony zdrowia w Ma³opolsce. Pe³n¹ ofertê szko-
leñ odnajdziemy na stronach internetowych Wo-

jewódzkich Urzêdów Pracy (www.wup-kra-
kow.pl; www.wup-rzeszow.pl) kieruj¹c siê na-
stêpuj¹cymi has³ami: fundusze strukturalne,
Europejski Fundusz Spo³eczny, ZPORR, Dzia³a-
nie 2.1, lista beneficjentów, lista realizowanych
projektów, itp.

Stosunkowo podobnym do omówionego jest
Dzia³anie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospo-
darki, realizowane w ramach Sektorowego Pro-
gramu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
(SPO RZL). Dzia³anie to ró¿ni siê tym od po-
przedniego, i¿ ukierunkowane jest �ci�le na roz-
wój kompetencji kadr przedsiêbiorstw. Aby za-
tem skorzystaæ z preferencyjnej ceny szkolenia,
musimy zostaæ na nie oddelegowani przez praco-
dawcê. Niew¹tpliw¹ zalet¹ tego Dzia³ania jest
fakt, i¿ obok szkoleñ ogólnych, mo¿na znale�æ tu
szkolenia wysoce specjalistyczne. Lista instytu-
cji realizuj¹cych projekty w ramach tego Dzia³a-
nia znajduje siê na stronie internetowej Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo�ci (www.
parp.gov.pl/efs_a_listaszkol.html). Odnale�æ
tam mo¿emy miêdzy innymi takie projekty, jak:
Ogólnopolski program rozwoju kwalifikacji tech-
ników dentystycznych � protetyka XXI w., a doty-
cz¹cy technologii bezmetalowych uzupe³nieñ pro-
tetycznych oraz wiele innych. O szczegó³owe
warunki skorzystania z danego szkolenia nale¿y
pytaæ pod podanymi na w/w stronie numerami
telefonów kontaktowych. Jeszcze raz zachêcam
do korzystania z mo¿liwo�ci podnoszenia swo-
ich kwalifikacji w ramach kierowanych do nas
projektów.

Micha³ M³ynarczyk
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RADCA PRAWNY ORL

W¹tpliwoœci zwi¹zane z uprawnieniami zwi¹zanymi
z rodzicielstwem przys³uguj¹ce lekarzom i lekarzom denty-
stom oraz zasady przed³u¿ania czasu trwania sta¿u i specjali-
zacji, w przypadku gdy odbywaj¹ca go kobieta jest w ci¹¿y
lub urodzi dziecko, s¹ jednymi z najczêœciej pojawiaj¹cych siê
pytañ podczas dy¿urów radców prawnych Okrêgowej Izby
Lekarskiej w Krakowie. St¹d wydaje siê potrzebne przedsta-
wienie podstawowych informacji w tym zakresie.

Nale¿y podkreœliæ, ¿e umowa o pracê zawierana, czy to
w celu odbycia sta¿u, czy to specjalizacji, w pierwszej kolej-
noœci pozostaje umow¹ o pracê uregulowan¹ bezwzglêdnie
obowi¹zuj¹cymi przepisami Kodeksu Pracy, a stosowne roz-
porz¹dzenia Ministra Zdrowia w sprawie sta¿y podyplomo-
wych i specjalizacji (szczegó³owo omówione poni¿ej) jedynie
precyzuj¹ i w niezbêdnym zakresie modyfikuj¹ postanowie-
nia Kodeksu Pracy. Pierwszym z nich jest rozporz¹dzenie
Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie sta¿u
podyplomowego lekarza i lekarza stomatologa (Dz.U. z 2004
nr 57 poz..553 z póŸ. zm), obowi¹zuj¹ce od 8 kwietnia 2004 r.

I. Uprawnienia zwi¹zane z rodzicielstwem
dla odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy

Co do zasady, sta¿ trwa 13 miesiêcy i rozpoczyna siê
corocznie w dniu 1 paŸdziernika albo 1 marca. Czas trwania
sta¿u jednak¿e ulega przed³u¿eniu w razie:

• niezdolnoœci do pracy lekarza, lekarza stomatologa na
skutek choroby przypadaj¹cej w czasie ci¹¿y trwaj¹cej ³¹cznie
przez okres d³u¿szy ni¿ 21 dni;

• urlopu macierzyñskiego;
• przebywania lekarza, lekarza stomatologa na urlopie

wychowawczym, nie d³u¿ej jednak ni¿ rok;
• przebywania lekarza, lekarza stomatologa na urlopie

bezp³atnym, nie d³u¿ej jednak ni¿ 3 miesi¹ce;
• niemo¿noœci zrealizowania elementów ramowego pro-

gramu sta¿u, z powodu ci¹¿y w zwi¹zku z zakazem wykony-
wania prac okreœlonych w przepisach wydanych na podstawie

Uprawnienia zwi¹zane z rodzicielstwem
lekarzy dentystów odbywaj¹cych sta¿ podyplomowy

oraz specjalizacjê

art. 176 Kodeksu Pracy (na podstawie rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 10 wrzeœnia 1996 r. w sprawie wykazu prac
szczególnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.
S¹ to miêdzy innymi prace w pozycji wymuszonej, prace
w pozycji stoj¹cej ³¹cznie ponad 3 godziny w czasie zmiany
roboczej, prace nara¿aj¹ce na dzia³anie pól elektromagne-
tycznych, promieniowania jonizuj¹cego i nadfioletowego oraz
przy monitorach ekranowych, prace nara¿aj¹ce na dzia³anie
szkodliwych substancji chemicznych, prace w kontakcie ze szko-
dliwymi czynnikami biologicznymi stwarzaj¹ce ryzyko
zaka¿enia: wirusem zapalenia w¹troby typu B, wirusem ospy
wietrznej i pó³paœca, wirusem ró¿yczki, wirusem HIV, wiru-
sem cytomegalii, pa³eczk¹ listeriozy, toksoplazmoz¹).

Przed³u¿enie czasu trwania sta¿u nastêpuje na okres
realizacji tej czêœci ramowego programu sta¿u, która nie zo-
sta³a zrealizowana.

Poniewa¿ umowa o odbycie sta¿u jest umow¹ termino-
w¹, przed³u¿enie sta¿u nastêpuje z regu³y poprzez zawarcie
kolejnych umów o pracê lub aneksowanie terminu obowi¹zy-
wania umowy pierwotnie zawartej. Warto podkreœliæ, ¿e
w przypadku choroby przypadaj¹cej w okresie ci¹¿y pracow-
nik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Równie¿ za-
si³ek macierzyñski obliczany jest na podstawie przeciêtnego
miesiêcznego wynagrodzenia wyp³aconego za okres 12 mie-
siêcy kalendarzowych poprzedzaj¹cych miesi¹c, w którym roz-
pocz¹³ siê urlop macierzyñski. Premie, nagrody i inne sk³ad-
niki wynagrodzenia przys³uguj¹ce za okresy miesiêczne wli-
cza siê do podstawy wymiaru zasi³ku chorobowego w kwocie
wyp³aconej pracownikowi za miesi¹ce kalendarzowe, z któ-
rych wynagrodzenie przyjmuje siê do ustalenia podstawy wy-
miaru zasi³ku.

II. Uprawnienia zwi¹zane z rodzicielstwem
dla odbywaj¹cych specjalizacjê

W przypadku lekarzy odbywaj¹cych specjalizacje, zasto-
sowanie bêdzie mia³o – poza Kodeksem Pracy – rozporz¹-

Mec. Agnieszka Nawara-Dubiel
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dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 paŸdziernika 2005 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U.
z 2005 nr 213 poz.1779) obowi¹zuj¹ce od 12 listopada 2005 r.

W przypadku specjalizacji sytuacja jest nieco bardziej
skomplikowana ni¿ w przypadku sta¿y podyplomowych co
najmniej z dwóch przyczyn, po pierwsze z powodu ró¿nych
form odbywania specjalizacji dopuszczonych przez rozporz¹-
dzenie oraz faktu, ¿e czas trwania ka¿dej specjalizacji jest
znacznie d³u¿szy ni¿ okres odbywania sta¿u podyplomowego.

Aktualnie obowi¹zuj¹ce rozporz¹dzenie uregulowa³o,
w odmienny od poprzednio obowi¹zuj¹cego, kwestie zwi¹za-
ne z omawianymi problemami, dostosowuj¹c regulacje do
standardów Kodeksu Pracy.

Warto podkreœliæ, ¿e przepis przejœciowy tj. par. 47 roz-
porz¹dzenia pozwala na stosowanie nowych zasad wobec tych
lekarzy, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów
zostali zakwalifikowani do odbywania specjalizacji. Osoby te
odbywaj¹ specjalizacjê zgodnie z programem specjalizacji oraz
okresem jej trwania, okreœlonymi na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, z uwzglêdnieniem jednak¿e nowych posta-
nowieñ dotycz¹cych mo¿liwoœci przed³u¿enia okresu trwania
specjalizacji ze wzglêdu na wykorzystanie uprawnieñ zwi¹za-
nych z rodzicielstwem.

Uprawnienia zwi¹zane z rodzicielstwem ró¿ni¹ siê w za-
le¿noœci od podstawy odbywania specjalizacji.

Podstawow¹ form¹ odbywania specjalizacji jest tzw.
„rezydentura”, czyli umowa o pracê w pe³nym wymiarze cza-
su pracy, zawarta z jednostk¹ organizacyjn¹ prowadz¹c¹ spe-
cjalizacjê na czas okreœlony. Okres, na jaki zawierana jest
umowa o pracê w ramach rezydentury, odpowiada okresowi
trwania specjalizacji.

Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury ulega
przed³u¿eniu o czas:

1) niezdolnoœci do pracy, w przypadkach przewidzianych
w art. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o œwiadczeniach
pieniê¿nych z ubezpieczenia spo³ecznego w razie choroby
i macierzyñstwa – jest to miêdzy innymi okres pobierania
zasi³ku chorobowego, zasi³ku macierzyñskiego, zasi³ku opie-
kuñczego.

2) urlopu bezp³atnego udzielonego przez pracodawcê
na czas nie d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce w okresie trwania specjali-
zacji;

3) w przypadkach okreœlonych w art. 176-179, 185, 187
i 188 Kodeksu Pracy.

Przepisy Kodeksu Pracy wymienione powy¿ej dotycz¹:
niemo¿noœci zrealizowania czêœci programu specjalizacji
z powodu ci¹¿y, w zwi¹zku z zakazem wykonywania prac szcze-
gólnie uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet; zaka-
zu zatrudniania kobiet w ci¹¿y w godzinach nadliczbowych
oraz w porze nocnej; zakazu zatrudniania pracownika bez jego
zgody, opiekuj¹cego siê dzieckiem do ukoñczenia przez nie
4 roku ¿ycia, w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej;
obowi¹zku pracodawcy do udzielania pracownicy ciê¿arnej
zwolnieñ od pracy na zalecone przez lekarza badania lekar-
skie przeprowadzane w zwi¹zku z ci¹¿¹, je¿eli badania te nie
mog¹ byæ realizowane poza godzinami pracy; obowi¹zku pra-
codawcy do udzielenia pracownikowi wychowuj¹cemu przy-
najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat w ci¹gu roku
kalendarzowego zwolnienia, a z pracy na 2 dni, z zachowa-
niem prawa do wynagrodzenia.

Zaznaczyæ nale¿y, ¿e pracodawca zatrudniaj¹cy pracow-
nicê w porze nocnej jest obowi¹zany, na okres jej ci¹¿y, zmie-
niæ rozk³ad czasu pracy w sposób umo¿liwiaj¹cy wykonywa-
nie jej poza por¹ nocn¹, a je¿eli jest to niemo¿liwe lub niece-
lowe, przenieœæ pracownicê do innej pracy, której wykonywa-
nie nie jest konieczne w porze nocnej; w razie braku takich
mo¿liwoœci pracodawca jest obowi¹zany zwolniæ pracownicê
na czas niezbêdny z obowi¹zku œwiadczenia pracy.

Je¿eli zmiana warunków pracy na dotychczas zajmowa-
nym stanowisku czy skrócenie czasu pracy lub przeniesienie
pracownicy do innego zajêcia powoduje obni¿enie wynagro-
dzenia, pracownicy przys³uguje dodatek wyrównawczy.

Z wymienionych wy¿ej powodów przed³u¿enie okresu trwa-
nia specjalizacji w ramach rezydentury ³¹cznie nie mo¿e byæ
d³u¿sze ni¿ o rok.

Okres trwania specjalizacji w ramach rezydentury mo¿e
ulec dodatkowo przed³u¿eniu o czas udzielonego przez praco-
dawcê urlopu wychowawczego na zasadach okreœlonych w od-
rêbnych przepisach, nie d³u¿szy jednak ni¿ o rok.

Oznacza to, ¿e okres trwania specjalizacji odbywanej
w ramach rezydentury mo¿e byæ przed³u¿ony ³¹cznie z wszyst-
kich powodów o czas nie przekraczaj¹cy dwóch lat.

W przypadku przed³u¿enia okresu trwania specjalizacji
w ramach rezydentury, jednostka organizacyjna prowadz¹ca

RADCA PRAWNY ORL
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specjalizacjê zawiera z lekarzem umowê o pracê na czas okre-
œlony, odpowiadaj¹cy sumie okresów przed³u¿aj¹cych specja-
lizacjê.

Oprócz rezydentury, lekarz mo¿e równie¿ odbywaæ spe-
cjalizacjê w ramach:

1) umowy o pracê zawartej na czas nieokreœlony lub okre-
œlony okresem trwania specjalizacji z jednostk¹ organizacyj-
n¹ prowadz¹c¹ specjalizacjê;

2) p³atnego urlopu szkoleniowego udzielanego pracow-
nikowi na czas trwania okreœlonej specjalizacji na podstawie
odrêbnych przepisów;

3) poszerzenia zajêæ programowych dziennych studiów
doktoranckich o program specjalizacji zgodny z kierunkiem
tych studiów i udzielonego urlopu szkoleniowego lub urlopu
bezp³atnego;

4) umowy o pracê, zawartej na czas nieokreœlony, z jed-
nostk¹ organizacyjn¹ zapewniaj¹c¹ realizacjê czêœci progra-
mu specjalizacji i w ramach p³atnych urlopów szkoleniowych
udzielanych pracownikowi na czas niezbêdny do zrealizowa-
nia pozosta³ej czêœci programu specjalizacji w jednostce

PSPSPSPSPS..... Wed³ug posiadanych informacji w nieodleg³ym czasie
mo¿liwa jest zmiana przepisów w zakresie uprawnieñ p³y-
n¹cych z rodzicielstwa – o czym poinformujemy odrêbnie.

Agnieszka Nawara-Dubiel
Radca prawny ORL

organizacyjnej prowadz¹cej specjalizacjê lub odpowiednio pro-
wadz¹cej sta¿ kierunkowy;

5) umowy cywilnoprawnej o szkolenie specjalizacyjne,
zawartej z jednostk¹ organizacyjn¹ prowadz¹c¹ specjalizacjê;

Okres trwania specjalizacji odbywanej na wy¿ej wymie-
nionych podstawach mo¿e byæ przed³u¿ony nie wiêcej ni¿
o po³owê okresu trwania specjalizacji. Jednak¿e okres trwa-
nia specjalizacji mo¿e byæ dodatkowo przed³u¿ony o okres
udzielonego lekarzowi przez pracodawcê urlopu wychowaw-
czego na zasadach okreœlonych w odrêbnych przepisach – czyli
na zasadach okreœlonych w Kodeksie Pracy. Najogólniej sta-
nowi on, ¿e pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesiêcy
ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat
w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie
d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia przez nie 4 roku ¿ycia.
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LE Wynajmê pomieszczenie

na gabinet stomatologiczny lub lekarski
(mile widziany chirurg stomatologiczny)

Pow. 30 m2, parter, s¹siedztwo gabinetu stomatolo-
gicznego i ortodontycznego, osobne wejœcie

z korytarza, pe³ny wêze³ sanitarny dla personelu
i dla pacjentów.

Lek. stom. Maria Buczko
tel. 012 294 70 07

Sprzedam
wyposa¿enie gabinetu ginekologicznego

oraz USG – Echoson 1000
g³owica 3,5; 7,5

Tel. 018 352 28 28

Prosperuj¹cy gabinet stomatologiczny
do wynajêcia w Œródmieœciu Krakowa.

Kontakt: 0 508 159 297
lub 0 502 600 410

RADCA PRAWNY ORL

Prê¿nie dzia³aj¹cy prywatny
gabinet stomatologiczny w Gorlicach

zatrudni
na bardzo dobrych warunkach lekarzy stomatologów,

na zasadzie umowy o pracê lub umowy zlecenia.
Na pocz¹tek mo¿liwoœæ mieszkania.
telefon: 505 014 755, 507 178 238

Przychodnia Stomatologiczna „EL-DENT”
w Limanowej

zatrudni lub podejmie wspó³pracê w dowolnym
wymiarze godzinowym z lekarzem stomatologiem

oraz ortodont¹
Tel.: 0 604 218 963

36
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PPPPPodstawowe postêpowanie lecznicze w chorobachodstawowe postêpowanie lecznicze w chorobachodstawowe postêpowanie lecznicze w chorobachodstawowe postêpowanie lecznicze w chorobachodstawowe postêpowanie lecznicze w chorobach
dzi¹se³ i przyzêbiadzi¹se³ i przyzêbiadzi¹se³ i przyzêbiadzi¹se³ i przyzêbiadzi¹se³ i przyzêbia
Prowadz¹cy szkolenie: dr n. med. Wojciech Bednarz
Termin kursów:

KKKKKurs Iurs Iurs Iurs Iurs I 21.10.2006; godz. 10.00–16.30
KKKKKurs IIurs IIurs IIurs IIurs II 02.12.2006; godz. 10.00–16.30
Demonstracja procedur w warunkach klinicznych

z udzia³em pacjenta
Koszt uczestnictwa: 400 z³

Wspó³czesne metody leczenia recesji dzi¹s³owychWspó³czesne metody leczenia recesji dzi¹s³owychWspó³czesne metody leczenia recesji dzi¹s³owychWspó³czesne metody leczenia recesji dzi¹s³owychWspó³czesne metody leczenia recesji dzi¹s³owych
Termin kursu:

 KKKKKurs IIIurs IIIurs IIIurs IIIurs III 27.10-28.10.2006; godz. 9.00–16.00

• Kurs specjalistyczny dla periodontologów, chirurgów
stomatologicznych i osób przed egzaminem specjali-
zacyjnym z periodontologii
• Liczba miejsc: 12
• Cena dwudniowego szkolenia: 1600z³
• Zakwaterowanie w cenie kursu:

Hotel Margot (***)
ul. Sportowa 11, 38–300 Gorlice

Wyk³adowcy:
• dr hab. n. med. Tomasz Konopka prof. nadzw.
• dr n. med. Wojciech Bednarz
• dr n. med. Sebastian Trzyk

Miejsce kursów:
Specjalistyczna Przychodnia Lekarska
„MEDIDENT”
ul. Gen. L. Okulickiego 19;  38–300 Gorlice

Informacje i zg³oszenia:
tel./fax. 018 352 09 57,
tel. 0 603 962 761
e-mail: wojcie_ch@poczta.onet.pl

Wp³aty proszê przes³aæ na konto:
41 8627 0001 3002 3015 4019 0001
z dopiskiem: Kurs I, Kurs II, Kurs III

Gabinet stomatologiczny
w Krakowie nawi¹¿e wspó³pracê

z lekarzem protetykiem
Tel.: 0 694 380 998

M³ody lekarz stomatolog
po sta¿u podejmie pracê

na terenie Krakowa lub okolic
Tel.: 0 600 280 360; Karolina Mazurek

M³ody lekarz stomatolog
po sta¿u podejmie pracê

na terenie Krakowa i okolic
Tel.: 0 696 465 308; Dagmara Ga³ek

Lokal na gabinet stomatologiczny
wynajmê: Kraków, Rynek Fa³êcki

Tel.: 0 501 499 995; Ireneusz Gajda

NZOZ w Œwi¹tnikach Górnych
k. Krakowa (umowa z NFZ)

zatrudni lekarza stomatologa
Tel.: 012 270 40 32, 012 270 48 99

Stomatolog
z 28-letnim sta¿em szuka pracy na terenie Krakowa

Tel.: 0 502 130 085

Poszukujê do wspó³pracy
w Kêtach (woj. ma³opolskie)

lekarza ortodontê
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.

Tel. kontaktowy: 0 604 528 854

Kursy praktyczne
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(Ludzie i problemy dentystyki
XVIII i XIX stulecia)

Długo czekała dentystyka (dawniej
odontologia) na powstanie samodzielne-
go Instytutu Stomatologicznego, bo aż do
1903 roku. A wszystko zaczęło się w 1780
r. w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloń-
skim w ramach reformy Kołłątajowskiej.
Profesor anatomii i położnictwa Rafał Jó-
zef Czerwiakowski, kierownik nowo utwo-
rzonej Katedry Chirurgii w swoich wykła-
dach zaczął uwzględniać dentystykę. Pro-
blematyka odontologiczna pojawiła się tak-
że w jego pracach, a zajął się w nich: spo-
sobami leczenia złamań szczęk, nastawia-
niem zwichnięcia żuchwy, techniką usuwa-
nia zębów. Opisał także narzędzia do usu-
wania zębów, ale i do leczenia zachowaw-
czego (m.in. kleszcze, klucz angielski, peli-
kan, kozia stópka).

Jego następcy, a to: Jan Nepomucen
Rust, Mikołaj Corde, Adam Rudnicki, kon-
tynuowali idee Czerwiakowskiego, tyle że
przez pewien okres dentystyka była wykła-
dana w ramach... weterynarii i okulistyki.

Pierwszy program nauczania tej dzie-
dziny medycyny stworzył Karol Soczyński
w 1815 roku. Obejmował on m.in. choro-
by dziąseł, choroby zębów, budowę ana-
tomiczną i fizjologię zębów, opis narzędzi,
materiałów, operacji odontologicznych.

Od 1831 r. dentystyka wróciła do Klini-
ki Chirurgicznej, a wykładali ją Ludwik
Józef Szreniawa Bierkowski, a po nim
Antoni Bryk. Za dyrektury tych dwu profe-
sorów miały miejsce ważne wydarzenia dla
powstania przyszłego Instytutu Stomato-
logicznego. W 1848 r. Rektorat UJ zwrócił
się z petycją do Ministerstwa Oświecenia
Publicznego, podpisaną przez Edwarda Zie-
lińskiego o utworzenie specjalnej Katedry

Dentystyki. Niestety, nie wydano wtedy zgo-
dy na jej utworzenie.

Drugi ważny moment, o historycznym
wręcz znaczeniu, miał miejsce 30 VI 1877 r.
Karol Goebel jako pierwszy w historii sto-
matologii polskiej habilitował się na prywat-
nego docenta dentystyki. Habilitacyjna pre-
lekcja nosiła tytuł: „O zapaleniu okostnej
zębów i wskazaniach do ich wyjęcia”. Jego
wykłady i ćwiczenia praktyczne z dentysty-
ki początkowo nie były obowiązkowe, do-
piero w 1899 r. włączono je w zakres wy-
kształcenia lekarzy ogólnych i były koniecz-
ne do uzyskania absolutorium. Mało doce-
niany dotychczas zawód został podniesio-
ny do rangi specjalności naukowej i zaczął
powoli przekształcać się w samodzielną
gałąź wiedzy medycznej.

Kolejnymi znaczącymi momentami pro-
wadzącymi do powstania Instytutu była ha-
bilitacja na prywatnego docenta dentystyki
Wincentego Jacka Łepkowskiego i powie-
rzenie mu przez prof. Ludwika Rydygiera
prowadzenia kursów dentystyki dla słucha-
czy medycyny UJ.

24 XI 1896 r. Łepkowski wygłosił wy-
kład „O krwotokach po wyrywaniu zębów”,
po czym Ministerstwo Wyznań i Oświecenia
w Wiedniu zatwierdziło jego docenturę.

Wystosowana następnie przez niego
prośba do tegoż Ministerstwa o utworze-
nie specjalnego zakładu dentystyki zaowo-
cowała w końcu zezwoleniem na jego
otwarcie. Formalnie stało się to 1 X 1903
roku, a pierwszym kierownikiem Instytutu
Stomatologicznego został Wincenty Łep-
kowski.

O Instytucie, jego organizacji i działal-
ności naukowej w latach 1903–1939 za kie-
rownictwa W. Łepkowskiego w następnym
numerze.

Zaczê³o siê w Krakowie

Z KART HISTORII

Na podst. „Rozwój stomatologii polskiej na przełomie XIX
i XX wieku. Wincenty Jacek Łepkowski”. Bolesława Pięko-
sia, Kraków 1997 r. opr. Barbara Kaczkowska.
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d³u¿ej! Poprê jedynie protesty zmierzaj¹ce do pe³-
nej LIKWIDACJI systemu. Nawet stopniowej,
choæ wola³bym szybkiej.

W miêdzyczasie w mediach pojawia³y siê ró¿-
ne pomys³y i pogl¹dy. Od szkodliwych komuna-
³ów w stylu �nie wolno traktowaæ opieki zdro-
wotnej jak dzia³alno�ci rynkowej, prowadzonej
dla zysku�(A.Sandauer, cyt. z pamiêci) po bez-
wstydne wciskanie nam przez prof. Z.Religê od-
grzewanych niemieckich pomys³ów.

Ale, co mnie niepomiernie cieszy, uda³o siê
zaakcentowaæ tak¿e pomys³ tzw. bonów zdrowot-
nych (m. in. OZZL). By³by to istotny krok na-
przód, pierwszy du¿y cios w nieefektywny sys-
tem przymusowej redystrybucji naszych pieniê-
dzy przez paternalistyczne pañstwo.

Pozwólcie przedstawiæ to sobie graficznie:

Projekt budzi wprawdzie moje obawy
A. pañstwo dysponuj¹c naszymi pieniêdzmi

zawsze d¹¿y do nadmiernej kontroli i regulacji
B. obawiam siê utrzymania tzw. koszyka

�wiadczeñ, który uwa¿am za krzywdz¹c¹ ludzi
bzdurê

Ale budzi tak¿e moje nadzieje:
A. pieni¹dze w du¿ym stopniu �id¹ za pacjen-

tem�
B. ro�nie wp³yw konkurencji, a to zawsze

dzia³a korzystnie
C. najwa¿niejsze: tydzieñ po tygodniu oby-

watele RP zaczn¹ (z nasz¹ pomoc¹) rozwa¿aæ:
przecie¿ pieni¹dze to �bilety NBP�. Po co zatem
wymieniaæ je na bony?! Najlepszym, a istniej¹-
cym bonem jest sam pieni¹dz. St¹d ju¿ tylko krok

Pieni¹dze Bony
Gabinety, placówki,
szpitale wybierane
przez prywatne,
konkuruj¹ce ubezpie-
czalnie oraz przez
pacjentów p³ac¹cych
bonami...

Urzêdnicy

Podatnicy / Pacjenci

Pomys³ napisania tego tekstu powsta³ w trak-
cie rozmów z przyjació³mi i znajomymi, ponie-
wa¿ niektórzy wytykali mi brak poparcia, dla ak-
cji strajkowej �s³u¿by zdrowia�. Nie bez wp³ywu
by³ te¿ pewien tekst w BL 07/08.

Trudno nie zgodziæ siê z faktami: tzw. �s³u¿-
ba zdrowia� dzia³a �le, a dochody zbyt wielu jej
pracowników s¹ uw³aczaj¹co niskie. Nie strajku-
jê jednak. Wcale nie dlatego, ¿e nikt mi nie p³aci
za godziny nie spêdzone przy pacjencie, a urlop
oznacza brak dochodu!

Mam inne powody, a¿ trzy:
1. strajk nie jest dla mnie dopuszczaln¹ for-

m¹ protestu, nigdy i nigdzie. A fakt, ¿e socjali-
zuj¹cy politycy wpisuj¹ takie �prawo� do kon-
stytucji, czy do tzw. praw cz³owieka niczego dla
mnie nie zmienia. Je�li uznam, ¿e warunki pracy
nie odpowiadaj¹ mi � negocjujê, a je�li niczego
nie uzyskujê: zwalniam siê z pracy (zrobi³em to
dwukrotnie) lub otwieram w³asny gabinet b¹d�
wyje¿d¿am do innego miasta, wsi, za granicê itd.
Jedyna forma protestu, moim zdaniem, to rozwi¹-
zanie umowy o pracê, z pewno�ci¹ skuteczniej-
sze ni¿ strajki (patrz tzw. wariant Korwina Mik-
ke 30-40% lekarzy sk³ada wypowiedzenie i ad-
ministracja RP staje pod �cian¹!)

2. Z pewno�ci¹ sformu³owanie �terrory�ci �,
jakim zdesperowane Kole¿anki i Koledzy zostali
okre�leni przez �Fakt� jest niesprawiedliwe,
krzywdz¹ce i nieadekwatne. Jednakowo¿... straj-
ki dokuczaj¹ pacjentom. Je�li wiêc protest bêdzie
polega³ np. na blokowaniu politykom dróg do
domu i pracy � pewnie siê przy³¹czê. Tymcza-
sem strajk lekarzy jest to rodzaj szanta¿u dotyka-
j¹cy g³ównie pacjentów.

3. Odnios³em wra¿enie, a zdecydowanie nie
jestem w tym odosobniony, ¿e najistotniejszym
celem protestów by³o uzyskanie wiêkszej ilo�ci
pieniêdzy dla systemu. Czyli � wzrost sk³adki z
kieszeni obywateli.

Otó¿ je�li uwa¿am (a uwa¿am), ¿e system
opieki zdrowotnej w RP jest z zasady, vulgo
z gruntu � z³y, to nie mogê bez konfliktu z w³a-
snym rozumem popieraæ dzia³añ, które pozwol¹
przed³u¿yæ jego agoniê, czyli pozwoliæ z³u trwaæ

Czy jestem łamistrajkiem...?

LISTY
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do oczywistej konstatacji: nie potrzebujemy sza-
rego prostok¹ta, po co ci wszyscy urzêdnicy!?
Nie p³aæmy wiêcej za bezproduktywn¹ zamianê
jednego bonu na inny! Wróæmy do normalno�ci,
a socjalizm/etatyzm niech idzie sk¹d przyszed³:
do diab³a.

Oczywi�cie: pozostaje kwestia ludzi przeby-
waj¹cych na rencie czy emeryturze. Oni p³acili
pod przymusem sk³adki przez ca³e swoje ¿ycie
zawodowe. Nie jest to jednak problem dyskwali-
fikuj¹cy pomys³ powrotu do normalno�ci, a je-
dynie zadanie dla polityków. Wierzê bowiem,
¿e je�li co� jest konieczne, to jest mo¿liwe!.
Podpowiem:

� wbrew ró¿nym opiniom w Polsce jest jesz-
cze wiele do sprzedania (sprywatyzowania)

� zamiast sk³adki mo¿na wiêc wprowadziæ
celowy podatek �na zobowi¹zania pañstwa wo-
bec emerytów i rencistów�. Zap³acê go chêtniej
ni¿ haracz na �s³u¿bê zdrowia�. Poza tym bêdzie
mniejszy i z przyczyn � hm... naturalnych �
bêdzie mala³. Do zera.

 Piotr Luberda, sto.pio@interia.pl

Powrót do tematu
W nr 2 biuletynu �Lekarza Dentysty� redak-

cja zamie�ci³a mój list na temat schorzeñ krêgo-
s³upa w naszej grupie zawodowej. Zwracam siê
z uprzejm¹ pro�b¹, aby wieloletni cz³onek Naczel-
nej Izby Lekarskiej dr nauk medycznych Andrzej
Fortuna wyja�ni³ Kole¿ankom i Kolegom, jakie
starania podjê³a Izba w przesz³o�ci i jakie zamie-
rza podj¹æ dzia³ania w przysz³o�ci, aby schorze-
nia krêgos³upa w�ród dentystów znalaz³y siê na
li�cie chorób zawodowych.

Chcia³bym, aby poruszony problem nie pozo-
sta³ bez odpowiedzi. �Biuletyn� spe³ni swoj¹ rolê,
je¿eli bêdziemy wspólnie dyskutowaæ na interesu-
j¹ce nas tematy. ¯ycie dostarcza na codzieñ bar-
dzo wielu problemów w naszym zawodzie.

lek. stom. Wac³aw Woliñski
secjalista ortodonta

KRONIKA ¯A£OBNA
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