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Koleżanki i Koledzy
Lekarze Dentyści

Fot. na okładce W. Król

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie wystąpiła z ini-
cjatywą uruchomienia w Krakowie ogólnopolskiej „Gazety Sto-
matologicznej” (ok. 30 tys. nakładu), wydawanej i rozprowa-
dzanej na podobnej zasadzie jak „Gazeta Lekarska”. Skupiamy
w kraju, jako lekarze dentyści, blisko 1/4 całości środowiska
lekarskiego. Specyfika naszego zawodu, na tle innych specjal-
noúci medycznych, nie podlega wątpliwości. Mało tego – od
wszczęcia tzw. reformy systemu ochrony zdrowia zapoczątko-
wanej utworzeniem kas chorych – zostaliśmy jako jedyni „spry-
watyzowani” w blisko 90 procentach, a więc odłączeni od struk-
tur administracyjnych, zdezintegrowani instytucjonalnie, rozpro-
szeni. Przy okazji gdzieś o połowę obcięto nakłady na stomato-
logię ze środków publicznych.

Jest rzeczą naturalną, że musieliśmy się bronić, i to na wszyst-
kich frontach, by zachować jakąś reprezentację tego już w peł-
ni wolnego zawodu medycznego. Jednym z pierwszych posu-
nięć było wywalczenie autonomii w obrębie izb lekarskich, bo
i tutaj takie osłabienie środowiska dentystycznego było na rękę
wielu innym grupom zawodowym. W jakimś sensie tę autono-
mię wywalczyliśmy, tak w systemie wyborczym jak w obsadzie
funkcyjnej (gwarantowane statutowo stanowisko wiceprezesa
w Naczelnej Radzie Lekarskiej i wiceprzewodniczącego w okrę-
gowych radach). Jako jedyni wynegocjowaliśmy z Ministerstwem
Zdrowia koszyk świadczeń należnych, doprowadzając równo-
cześnie do ich katalogowej wyceny (batalia o ich wprowadze-
nie trwa). Powstał Związek Lekarzy Dentystów Pracowników
Ochrony Zdrowia. Umiarkowanym powodzeniem zakończyły się
negocjacje związane z traktatem akcesyjnym do UE w kwestii
uznawania naszych dyplomów, ale przecież chciano je w ogóle
unieważnić.

Życie niesie codziennie nowe wyzwania, co rusz powstają
rozporządzenia wymagające korekt, z punktu widzenia nasze-
go zawodu. By sprostać wyzwaniom konieczne jest posiadanie
pewnych instrumentów medialnych służących integracji, wymia-
nie myśli, formułowaniu stanowisk, pogłębianiu wiedzy itp.

I temu miała służyć „Gazeta Stomatologiczna”, bo siłą faktu
jako „mniejszość” jesteśmy wypierani z łam „Gazety Lekarskiej”.
W 2006 roku doliczyłem się w niej do grudnia 2 tekstów (słow-
nie: dwóch) poświęconych naszemu środowisku. W procento-
wym ujęciu to poniżej 1% objętości pisma. Tymczasem nasza
inicjatywa spotkała się z niezrozumieniem Naczelnej Rady
Lekarskiej (odrzucono ją na posiedzeniu w dniu 15 XII 2006).
Uznano ją za świadectwo tendencji separatystycznych stoma-
tologów (choć żadnych dowodów nie było). Nagle pojawiły się

• Zaproszenie na I Bal Stoma-
tologów
• Wywiad z dr Andrzejem For-
tun¹ – wiceprezesem NRL
• O specyfice wykroczeñ stoma-
tologów przeciw Kodeksowi
Etyki Lekarskiej – rozmowa
z dr Ann¹ Kot, I z-c¹ OROZ
• Relacja z XVIII Kongresu
Europejskiego Towarzystwa Chi-
rurgii Czaszkowo-Szczêkowo-
Twarzowej w Barcelonie
• Sprawozdania z Konferencji
Naukowo-Szkoleniowych

– w Rytrze,
– w Polañczyku
– i Kocierzu

• O nadaniu imienia dr Zbi-
gniewa ¯aka Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej
w Krakowie
• Programy szkoleñ i spotkañ
Komisji Stomatologicznej ORL
oraz PTS w Krakowie i Kroœnie
• czêœæ II referatu dr W. Bedna-
rza nt. Diagnostyki kompleksu
œluzówkowo-dzi¹s³owego
• Informacje

– o przyznanych Ma³opolsce
miejscach specjalizacyjnych

– o zasadach pozyskiwania
funduszy UE

– o wchodz¹cym w ¿ycie sys-
temie zarz¹dzania jakoœci¹
w radiologii stomatologicznej,
a tak¿e inne aktualnoœci, komu-
nikaty, listy – s³owem sporo
spraw bie¿¹cych.
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BAL KARNAWAŁOWY LEKARZA DENTYSTY
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Lek. dent. Robert Stępień
wiceprzewodniczący ORL w Krakowie

AKTUALNOŒCI

problemy finansowe kosztów wydawania pisma
(choć wiadomo że zostałyby one w kilka mie-
sięcy zminimalizowane przejęciem rynku reklam
koncernów farmaceutycznych). Niektóre izby
i niektóre osoby poczuły się urażone szybkim
trybem powstania projektu (bo w najwyższej
cenie jest ceremonialność i gamoniowatość).
Wątpliwości wysunęły też redakcyjne środowi-
ska czasopiśmiennictwa naukowego (choć
zastrzegaliśmy, że na ten obszar tematyczny nie
wejdziemy).

Słowem przegraliśmy bitwę, ale nie przegra-
liśmy wojny. Potrzeba posiadania swojego
organu przez dentystów jest tak oczywista, że
żadne zamiatanie problemu pod dywan jej nie
przekreśli. Idea została zaszczepiona i wróci ze
zdwojoną siłą za rok, dwa, a może prędzej.

Objętość tego felietonu wyklucza szerszą
prezentację proponowanego profilu pisma, jego
założeń organizacyjnych itp. Pozostawiam za-
tem „Projekt Gazety Stomatologicznej” na na-
szych stronach internetowych wwwwwwwwwwwwwww.stomato-.stomato-.stomato-.stomato-.stomato-
lodzylodzylodzylodzylodzy.prv.prv.prv.prv.prv.pl.pl.pl.pl.pl.

A że weszliśmy właśnie w Nowy Rok przyj-
mijcie Państwo moje najlepsze życzenia speł-
nienia w nim najskrytszych nawet marzeń,
uśmiechu fortuny, wreszcie satysfakcji z co-
dzienności, która musi być w końcu przyjem-
niejsza, wolniejsza od trosk i swawolniejsza.

Stąd kończę zaproszeniem na I Bal Stoma-
tologów – będzie niezapomniany i z niespo-
dziankami.

I edycja Konkursu Fotograficznego na ok³adkê
Biuletynu �Lekarza Dentysty� rozstrzygniêta. Zwyciê¿y³ dr Wojciech Król � m³ody stomatolog za-
trudniony w NZOZ �Prim-Dent� w Nowej Hucie � (patrz ok³adka).

Konkurs trwa. Przypominamy, ¿e preferujemy motywy przyrodnicze i pobliskie, przyjmujemy
propozycje o charakterze zarówno odbitek fotograficznych jak nades³ane poczt¹ e-mail na adres re-
dakcji, i ¿e zapraszamy do udzia³u tak¿e lekarzy medycyny oraz cz³onków rodzin lekarzy dentystów.

Zwiêkszamy te¿ limit ilo�ci nadsy³anych zdjêæ do 10; podtrzymujemy zasady honorowania naj-
lepszego zdjêcia (nagroda 100 z³ + zamieszczenie fotografii na ok³adce z nazwiskiem autora).
Termin nadsy³ania prac opatrzonych god³em i numerem telefonu up³ywa 25 ka¿dego miesi¹ca,
w którym ukazuje siê suplement �Lekarza Dentysty�.

Komisja Stomatologiczna ORL
zaprasza Koleżanki i Kolegów na I Bal
Karnawałowy Lekarzy Stomatologów
27 stycznia (sobota) w restauracji
Hotelu Pegaz w Krakowie, przy
ul. Bratysławskiej 2, początek o godz.
20.30.

Cena wstępu od osoby (z konsump−
cją) – 220 zł. Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoszenia przyjmuje i bilety rozpro−
wadza p. Krystyna Trela (biuro OIL),
tel. 012 619 17 18.
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Societas
Sanctae Appoloniae Cracoviensis

Zaprasza lekarzy i studentów stomatologii
na Mszê �w.

ku czci naszej Patronki �w. Apolonii
w niedzielê 11 lutego 2007

w ko�ciele Mariackim o godz. 10.00

Uprzejmie informujê, ¿e po wielu stara-
niach wygospodarowali�my w Instytucie Sto-
matologii CM UJ odpowiednie pomieszczenia
na Muzeum Stomatologii. W zwi¹zku z tym
zwracam siê z apelem do osób, które s¹ w po-
siadaniu zbêdnych ju¿ w praktyce starych
przedmiotów, instrumentów, narzêdzi, ksi¹¿ek,
fotografii itp., które przekazane nieodp³atnie
mog³yby byæ eksponatami muzealnymi � jako
�wiadectwo dawnej stomatologii dla wspó³cze-
snych i przysz³ych pokoleñ. Zainteresowanych
proszê o kontakt z sekretariatem Instytutu
z pani¹ Aleksandr¹ Juszczak,

tel. 012 424 54 41, e-mail: protetyk@mp.pl
Prof. Stanis³aw Majewski

AKTUALNOŒCI

KRAKDENT ´2007
W dniach 8-10 marca w Krakowie odbêd¹

siê XV (jubileuszowe) Targi Stomatologiczne.
Miejscem Targów bêdzie tradycyjnie Centrum
Wystawowe przy ul. Centralnej, ekspozycja
czynna bêdzie w godzinach od 10.00 do 17.00.

Udzia³ w Targach zg³osi³o ok. 250 wystaw-
ców, w tym ok. 50 z zagranicy. Targom towa-
rzyszyæ bêdzie Miêdzynarodowa Konferencja
nt. �Od korzenia do korony�, szereg kursów
medycznych m.in. priodontologii; odbêdzie siê
te¿ konkurs na najlepszy produkt wystawiony
na Targach oraz wyró¿nione zostanie naj³ad-
niejsze stoisko targowe.

Szczegó³y znajd¹ Pañstwo w reklamie
KRAKDENTU pomieszczonej wewn¹trz nu-
meru, na str. 39.

Kult œw. Apolonii przywêdrowa³ do Polski w œredniowie-
czu wraz z kultem œwiêtych, a zw³aszcza œwiêtych dziewic. Tak
zatem znalaz³a siê Apolonia obok œw. Agnieszki, Cecylii, Do-
roty, Agaty, £ucji, Urszuli. I w tym dostojnym gronie widzimy
j¹ na o³tarzu œw. Trójcy w kaplicy Œwiêtokrzyskiej w katedrze
na Wawelu, gdy wespó³ z innymi dziewicami – mêczennicami
adoruje Madonnê z Dzieci¹tkiem. Œwiêtoœæ nie przeszkadza
urodzie, ani uroda œwiêtoœci: nasza Œwiêta ma wyskubane,
cienkie brwi i wysokie czo³o, co jest zgodne z ówczesnym
kanonem piêknoœci. Twarz jej, jak i innych œwiêtych dziewic
wydaje siê byæ wziêta z natury, bowiem u tej i owej widaæ
(Bo¿e wybacz to spaczenie zawodowe!) nawet wadê zgryzu.

W czasie gdy w chorobach i ró¿nych wypadkach losowych
wzywano pomocy nieba, wielu œwiêtych by³o proszonych
o pomoc i opiekê w ró¿nych przypad³oœciach. Cierpi¹cy na ból
zêbów wybrali na patronkê œwiêt¹, która kiedyœ w III w.,
za cesarza Dioklecjana dozna³a mêczeñstwa przez wyrywanie
zêbów i ³amanie koœci szczêk. Przekazy s¹ niewielkie. W lite-
raturze mowa jest o niej w „Z³otej Legendzie” i kazaniach
ks. Piotra Skargi. Natomiast w sztuce widzimy j¹ czêsto:
poczynaj¹c od œredniowiecznego malarstwa cechowego, przez
sztukê baroku, a¿ po czasy najnowsze...

Z czasem, gdy zawód stomatologa wyodrêbni³ siê z rze-
mios³a chirurgicznego, œw. Apolonia sta³a siê patronk¹ rów-
nie¿ i nasz¹. Widzia³em jej podobiznê w klinikach stomatolo-
gicznych Würzburga i Münster. Pewnie kiedyœ zobaczê j¹
w dostojnych murach Instytutu Stomatologii CM UJ.

Zanim to siê stanie zapraszam do bazyliki Mariackiej
w niedzielê 11 lutego 2007 r. o godz. 10 na Mszê œw. ku czci
naszej Patronki, a w intencji obecnych na niej stomatologów.

prof. Zdzis³aw Gajda

�wiêta Apolonia � nasza Patronka

Szukamy eksponatów
do Muzeum Stomatologii
Komunikat Dyrektora
Instytutu Stomatologii CM UJ
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ZJAZDY, SYMPOZJA, KONGRESY

W dniach 12-15 wrze�nia 2006 roku w Bar-
celonie odby³ siê XVIII Kongres Europejskie-
go Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczê-
kowo-Twarzowej (European Association for
Cranio-Maxillofacial Surgery). Zjazdy tego
Towarzystwa odbywaj¹ siê regularnie co dwa lata
w jednym z europejskich miast, a w tym roku mia³
miejsce w s³onecznej stolicy Katalonii.

Tematyka naukowa Kongresu by³a niezwy-
kle bogata i obejmowa³a zagadnienia z zakresu
onkologii szczêkowo-twarzowej, traumatologii,
chirurgii podstawy czaszki, chirurgii gruczo³ów
�linowych oraz chirurgii ortognatycznej. Du¿o
miejsca po�wiêcono nowoczesnym ga³êziom
chirurgii szczêkowo-twarzowej: in¿ynierii tkan-
kowej, biologii nowotworów oraz mikrochirur-
gii. Szeroko poruszano problemy zwi¹zane
z chirurgi¹ jamy ustnej; odrêbna sesja nauko-
wa dotyczy³a chirurgii zêba m¹dro�ci, chirur-
gii wyrostka zêbodo³owego, torbieli i guzów
zêbopochodnych oraz dystrakcji. Nowo�ci¹
by³y odrêbne sesje naukowe na temat schorzeñ
wywo³anych przez leczenie biofosfonatami, ze-
spo³u bezdechu �ródsennego oraz minimalnie
inwazyjnej chirurgii stawów skroniowo-¿u-
chwowych. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³y
siê sesje naukowe zwi¹zane z implantologi¹ sto-
matologiczn¹ i szczêkowo-twarzow¹. W sumie

Uczestnicy Kongresu przed bankietem powitalnym. Od lewej:
prof. G. Krzymañski, dr M. Zaleska, dr T. Kaczmarzyk,
dr M. Pana�, prof. J. Stypu³kowska i dr T. G³adysz.

zaprezentowano 489 referaty ustne i 369 po-
sterów.

W kongresie uczestniczyli przedstawiciele
wszystkich krajów Europy, a tak¿e naukowcy
ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii,
Chin, Korei Po³udniowej oraz Izraela. Polskie
uczelnie by³y równie¿ licznie reprezentowane
(udzia³ wziêli pracownicy o�rodków nauko-
wych z Warszawy, Wroc³awia, Lublina, £odzi,
Katowic oraz Krakowa). Collegium Medicum
UJ reprezentowane by³o przez: prof. Jadwigê
Stypu³kowsk¹, oraz dr dr Ma³gorzatê Zalesk¹,
Mariê Pana�, Tomasza G³adysza i Tomasza
Kaczmarzyka, którzy zaprezentowali w sumie
piêæ prac naukowych.

Poza zdobytymi do�wiadczeniami nauko-
wymi, uczestnicy Kongresu mogli podziwiaæ
piêkno Barcelony: monumentlne dzie³a Gaudie-
go, kataloñsk¹ secesjê i spacerowaæ po stro-
mych i w¹skich ulicach gotyckiej dzielnicy
miasta. Kolejny Kongres odbêdzie siê w 2008
roku w Bolonii.

dr Tomasz Kaczmarzyk

XVIII Kongres Europejskiego Towarzystwa Chirurgii
Czaszkowo-Szczêkowo-Twarzowej w Barcelonie
European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery
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Rozmowa z dr Andrzejem Januszem Fortun¹
wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej

Redakcja: Panie Doktorze, nim rozpocz¹³ Pan
dzia³alno�æ w samorz¹dzie lekarskim, jak roz-
wija³o siê Pañskie ¿ycie zawodowe?
J.A. Fortuna: Studia na Wydziale Lekarskim Od-
dziale Stomatologii Akademii Medycznej im.
M. Kopernika w Krakowie ukoñczy³em w 1960
roku. Pierwsz¹ pracê zawodow¹ znalaz³em
w O�rodku Zdrowia w Starym S¹czu, w zastêp-
stwie doktor A. Setlakowej, która w³a�nie posz³a
na urlop macierzyñski. By³o tam bardzo sympa-
tycznie i weso³o, choæ pracy nie za wiele, ¿e a¿
trudno w to dzisiaj uwierzyæ. By³o nas wówczas
w Starym S¹czu dwoje lekarzy dentystów.

Wkrótce potem wynaj¹³em pomieszczenie na
prywatny gabinet, zakupi³em sprzêt i zacz¹³em
pracowaæ popo³udniami. W 1962 roku obj¹³em
posadê w gabinecie stomatologicznym przy
S¹deckich Zak³adach Elektro-Wêglowych. Przy-
padek z³o¿y³ w kilkana�cie lat pó�niej, ¿e do PKS-
su, gdzie pracowa³em dodatkowo, przyjecha³ kie-
rownik miejskiego Wydzia³u Zdrowia i poprosi³
mnie o za³atwienie transportu na przewóz mate-
ria³ów budowlanych do Ro¿nowa, gdzie budowa³
dom. Za³atwi³em. By³ rok 1972. A on w uznaniu
mojej sprawno�ci organizacyjnej niebawem za-
proponowa³ mi zastêpstwo za chorego doktora
Eugeniusza Saratowa, który by³ Powiatowym
Inspektorem Stomatologii. Bi³em siê z my�lami,
bo propozycja by³a ca³kowitym zaskoczeniem,

ale siê zgodzi³em. Zacz¹³em wiêc trzeci¹ pracê
równocze�nie, wchodz¹c poniek¹d w mechani-
zmy w³adzy. By³o trochê papierkowej roboty,
inspekcji�

W Polsce powstawa³y wtedy ZOZ-y, na fali
zmian wprowadzanych przez ekipê gierkowsk¹
rodzi³ siê pêd ku nowoczesnym technologiom
z Zachodu, m³odzi byli premiowani awansem,
w 1974 roku kierownikiem Wojewódzkiej Przy-
chodni Stomatologicznej zosta³ znany mi wcze-
�niej z opowiadañ dr Zbigniew ¯ak. Zbyszek by³
spokrewniony z nasz¹ przyjació³k¹ dr A. Setla-
kow¹ i w Starym S¹czu bywa³, a to sprawi³o, ¿e
poznali�my siê szybko. Kiedy w Nowym S¹czu
powsta³ ZOZ, Zbyszek zarekomendowa³ mnie na
kierownika Specjalistycznej Przychodni Stoma-
tologicznej � i tak siê zaczê³a moja praca na szer-
szym ni¿ gabinet, polu stomatologii.

W 1975 powsta³y nowe województwa.
W 1976 roku powo³ano Wojewódzk¹ Przychod-
niê Stomatologiczn¹ w Nowym S¹czu, a ja znów
z rekomendacji dr ¯aka, po wizytacji konsultan-
ta krajowego prof. Zbigniewa Jañczuka, zosta³em
jej kierownikiem i specjalist¹ wojewódzkim
w dziedzinie stomatologii. Zaprzyja�ni³em siê
wówczas z doktorem ¯akiem. Zbyszek pozosta³
dla mnie do koñca Przyjacielem, choæ bywa³o,
¿e mieli�my ró¿ne zdania na te same sprawy i nie-
jednokrotnie spierali�my siê o racje lub wybór
drogi.

Niew¹tpliwie On mia³ wielki wp³yw na to, co
dzia³o siê w stomatologii polskiej. Mia³ te¿ umie-
jêtno�æ doboru ludzi, z którymi chcia³ pracowaæ.
By³ pewnym wzorcem do na�ladowania. On wy-
my�li³ �Polskê Po³udniow¹�, wielk¹ konferencjê
integracyjn¹ stomatologów, któr¹ postanowili�my
organizowaæ przemiennie co drugi rok. Pierwsza
w woj. nowos¹deckim odby³a siê w Gorlicach,
nastêpna w O�rodku Kolejowym w Cieniawie,
potem w My�lcu, dalej by³a Piwniczna, a¿ w koñ-
cu przywi¹zali�my siê do �Per³y Po³udnia�
w Rytrze.

WYWIADY

Jako pierwsi wykonujemy wolny zawód...
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Równocze�nie rozwija³em Wojewódzk¹ Przy-
chodniê Stomatologiczn¹ w S¹czu, poszerza³em
w³o�ci, kupowa³em sprzêt, wspomaga³em budo-
wê nowych o�rodków, lekarze siê uczyli, specja-
lizowali. Najwa¿niejsi jednak byli ludzie, wspa-
nia³e moje Kole¿anki i znakomici Koledzy o nie-
strudzonej aktywno�ci. W przychodni pracowa³o
nas 18 lekarzy, 36 techników, razem by³o ponad
100 pracowników. Wojewódzka Przychodnia roz-
wija³a siê i uzyskiwa³a wiele pochwa³. Kszta³ci-
li�my m³odych. Czas mija³.

Niespodziewanie w 1983 roku zaproponowa-
no mi stanowisko zastêpcy dyrektora Szpitala
Wojewódzkiego ds. podstawowej opieki zdrowot-
nej. Kto to wymy�li³ i jakie przymioty we mnie
odkry³? � nie wiem. Widocznie my�lano o mnie
jako o �wietnym organizatorze, a w poz by³o co
modernizowaæ. Zgodzi³em siê.

Zastêpc¹ Dyrektora by³em 10 lat, w tym przez
sze�æ miesiêcy pe³ni³em stanowisko Dyrektora.
Zrezygnowa³em sam w 1993 roku, poniewa¿ nie
uwzglêdniono moich wniosków o rozdzielenie
bud¿etu szpitala i poz. Wprowadzi³em wolny
wybór lekarza w podstawowej opiece i przepro-
wadzi³em podzia³ regionu, zosta³em te¿ radnym
Miasta Nowego S¹cza i przewodnicz¹cym Ko-
misji Zdrowia. W ostatniej kadencji pe³ni³em
funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Rady Miasta
Nowy S¹cz. W grudniu 1989 roku na wniosek
NSZZ �Solidarno�æ� wojewoda odwo³a³ mojego
szefa dr. Witolda K¹dzio³kê, a mnie � mimo ¿e
by³em jego drugim zastêpc¹ � powierzono kiero-
wanie Szpitalem. Zainteresowa³a mnie wtedy
scheda po Komitecie Wojewódzkim, czyli biuro-
wy obiekt przy Al. Wolno�ci (w³asno�æ GS). Kon-
kurowa³a z nami prokuratura, ale siê uda³o, do-

sz³o do podpisania umowy dzier¿awnej, zleci³em
przeprojektowanie i przebudowê. Pó�niej budy-
nek zosta³ wykupiony dla szpitala i do dzisiaj
mie�ci siê tutaj specjalistyczna przychodnia.
Znalaz³o siê tam te¿ miejsce dla siedziby Dele-
gatury nowos¹deckiej OIL w Krakowie.

Z ruchem samorz¹dowym lekarzy zetkn¹³em
siê ju¿ podczas pierwszych prób jego reaktywo-
wania. W 1989 roku pojecha³em na Krajowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Stomatologiczne-
go. Ówczesny prezes Towarzystwa prof. Józefo-
wicz by³ inicjatorem powo³ania komitetu organi-
zacyjnego izb lekarskich, w�ród wybranych do
niego znalaz³ siê m.in. Zbyszek ¯ak, R. £opuch,
M. Kaczmarska-Banasiak i ja.

Trzymali�my siê razem ze Zbyszkiem, odby-
wali�my liczne spotkania kuluarowe w gronie kra-
kowskich kolegów z udzia³em m.in. Antoniego
Stopy, Andrzeja Mazarakiego, Roberta Stêpnia.
Na pierwszym Krajowym Zje�dzie Lekarzy pra-
cowa³em w Komisji Legislacyjnej. By³em kan-
dydatem do Naczelnego S¹du Lekarskiego z li-
sty �Solidarno�ci�, ale zrezygnowa³em na rzecz
kandydowania do NRL. Przegra³em wybory
12 g³osami. Zbyszek u boku pierwszego przewod-
nicz¹cego ORL w Krakowie dr. Jana Cieækiewi-
cza zosta³ sekretarzem ORL i zak³ada³ krakow-
sk¹ Izbê. Na Krajowym Nadzwyczajnym Zje�-
dzie Lekarzy w Bielsku Bia³ej prof. W³odzimierz
Józefowicz z³o¿y³ rezygnacjê z funkcji skarbni-
ka NRL i cz³onka NRL. Z jego rekomendacji po
przeprowadzeniu wyborów w�ród lekarzy denty-
stów, gdzie moj¹ kandydaturê zg³osi³ Robert
Stêpieñ, KZL wybra³ mnie w miejsce Profesora
do NRL. W nied³ugim czasie zosta³em pierwszym
przewodnicz¹cym Komisji Stomatologicznej
NRL, która powsta³a w 1993 roku. Cz³onkiem
NRL jestem nieprzerwanie do dzi�.

Szybko wdro¿yli�my w ¿ycie zapis statuto-
wy, ¿e jeden z lekarzy dentystów powinien byæ
wiceprezesem NRL, a zarazem przewodnicz¹cym
komisji stomatologicznej. Pe³ni³em obie twe funk-
cje do koñca trzeciej kadencji, w obecnej wybra-
no mnie na to stanowisko ponownie. Proszê zwró-
ciæ uwagê, ¿e do samorz¹du przyszli�my wraz ze
Zbyszkiem przygotowani merytorycznie, z do-
�wiadczeniem w zarz¹dzaniu i ze spor¹ znajomo-
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�ci¹ problemów zdrowia publicznego. Mia³em ju¿
wtedy specjalizacjê drugiego stopnia ze stomatolo-
gii zachowawczej, protetyki stomatologicznej i or-
ganizacji ochrony zdrowia oraz stomatologii ogól-
nej i medycyny spo³ecznej. Zbyszek ¯ak podobnie.

W 1994 roku obroni³em pracê doktorsk¹.
Moim promotorem by³ prof. Zbigniew Jañczuk,
z czego jestem dumny.
Redakcja: Czym Komisja zajmowa³a siê i zaj-
muje praktycznie?
J.A. Fortuna: Jak napisano w regulaminie NRL,
wszystkimi problemami jakimi samorz¹d lekar-
ski siê zajmuje w odniesieniu do lekarzy denty-
stów. Le¿¹ one w sferze legislacji, dyrektyw unij-
nych, doskonalenia zawodowego. Wzorowali�my
siê na systemie niemieckim, tak w zakresie ubez-
pieczeñ, jak i bazy materialnej stomatologii opar-
tej na indywidualnych praktykach lekarskich bez
wzglêdu na to czy udzielaj¹ one �wiadczeñ ze
�rodków publicznych czy wy³¹cznie prywatnie.
Nie jest bowiem istotne dla pacjenta, kto jest w³a-
�cicielem, tylko kto p³aci za �wiadczenia.
Niektórzy staraj¹ siê wmówiæ pacjentom, ¿e pry-
watne to �be�, zatajaj¹c informacjê ¿e tam rów-
nie¿ mo¿na uzyskaæ �wiadczenia finansowane ze
�rodków publicznych. W naszym zawodzie oko-
³o 60% gabinetów ma umowy z NFZ tzn. dyspo-
nuje �rodkami publicznymi. Zwracam uwagê, ¿e
wg Centrum Informacji Systemu Ochrony Zdro-
wia w 2004 roku w SP ZOZ zatrudnionych by³o
tylko 3 tysi¹ce lekarzy dentystów, na ogóln¹ liczbê
27 tysiêcy czynnych zawodowo. To byli pracow-
nicy wy¿szych uczelni, wojewódzkich przychod-
ni, których kilka przetrwa³o m.in. w Toruniu,
Opolu i Krakowie, wreszcie publicznych o�rod-
ków zdrowia szczególnie w Warszawie i w gmi-
nach wiejskich. Równocze�nie ponad 24 tys.
lekarzy dentystów posiada zarejestrowane prak-
tyki w okrêgowych izbach. Osobi�cie uwa¿am,
¿e stomatologia powinna byæ prywatna. Publicz-
ne, a wiêc dofinansowywane przez organy za³o-
¿ycielskie, przewa¿nie samorz¹d terytorialny,
mog³y by pozostaæ tylko takie zak³ady, które bio-
r¹ na siebie publiczne obowi¹zki, a wiêc np. kszta³-
c¹ kadrê medyczn¹ na zlecenia pañstwa. W moim
mie�cie Nowym S¹czu nie ma publicznych stoma-
tologicznych zak³adów opieki zdrowotnej.

Jednym z pierwszych celów, jakie by³y uwi-
docznione w postulatach reformatorskich doty-
cz¹cych systemu, by³o pragnienie lekarzy denty-
stów wykonywania wolnego zawodu. Wolny za-
wód to w³asna odpowiedzialno�æ. Nale¿y powie-
dzieæ, ¿e my stomatolodzy osi¹gnêli�my ten cel.
W wyniku prywatyzacji mo¿emy wykonywaæ
naprawdê wolny zawód. To stomatolodzy, niestety
bez pomocy pañstwa, zmienili obraz stomatolo-
gii i sprostali narastaj¹cym wymogom, jednak
kosztem zmniejszenia w³asnego wynagrodzenia.
Pañstwo stale nas pomija w sprawach finanso-
wych. Przyk³adem ostatnia ustawa o przekazaniu
�rodków na podwy¿ki w ochronie zdrowia, która
pomija lekarzy dentystów w³a�cicieli zoz-ów
mimo, ¿e udzielaj¹ oni �wiadczeñ na rzecz pa-
cjentów NFZ. To s¹ dzia³ania niekonstytucyjne,
oburzaj¹ce.
Redakcja: Skoro mówi Pan o �rodkach publicz-
nych, to jaki procent stanowi¹ wydatki na sto-
matologiê w ca³okszta³cie kosztów ochrony
zdrowia?
A.J. Fortuna: Doktor ¯ak twierdzi³, ¿e przed
wszczêciem reformy w 1997 roku, poch³ania³a
11%, a po 2000 roku wydatki te spad³y do 5%.
W nowos¹deckim przypada³o 37 z³ 50 gr na jed-
nego pacjenta, dzisiaj jest 24 z³ote. Przedtem z
bud¿etu pañstwa finansowane by³y gabinety sto-
matologiczne podstawowej opieki zdrowotnej,
specjalistyczne przychodnie stomatologiczne,
wojewódzkie przychodnie stomatologiczne oraz
pracownie stomatologiczne. Po 1997 roku pozo-
stawiono nam �rodki finansowe tylko w stomato-
logii poz, usuwaj¹c nas ze specjalistyki, natomiast
finanse pracowni gdzie� zginê³y. Stracili na tym
oczywi�cie pacjenci. Dzi� NFZ przeznacza na
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�wiadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii
ok. 3,7% ogó³u wydatków na �wiadczenia zdro-
wotne. W nak³ady na �wiadczenia zdrowotne ogó-
³em wliczone s¹ te¿ wydatki na leki. Plany finan-
sowe NFZ zmieniane s¹ w ci¹gu roku kilkakrot-
nie. Je¿eli np. w 2005 roku w bud¿ecie by³o 975
mln z³, to Fundusz w Oddzia³ach wykupywa³
�wiadczenia za 950 mln, a reszta gdzie� wyparo-
wa³a. Natomiast, gdy NFZ liczy procent wyko-
nania, to zawsze jest on mniejszy ni¿ sto, bo od-
noszony do 975 mln, a nie w stosunku do rzeczy-
wistych wydatków. Rzecz zrozumia³a, w tej sy-
tuacji plan NFZ by³ zawsze niewykonany, co
z kolei wg urzêdników NFZ uzasadnia³o nie pod-
wy¿szanie nak³adów na leczenie stomatologicz-
ne. Ostatni plan finansowy NFZ na rok 2007 z 15
grudnia br. przewiduje wydatki na stomatologiê
w wysoko�ci 3,01 % wydatków na �wiadczenia
zdrowotne ogó³em. Stanowi to kwotê 1 089 874
tys. z³, w tym 53.794 tys. na podwy¿ki p³ac.

Sukcesem w tych warunkach by³ wynegocjo-
wany ju¿ w 1998 roku koszyk �wiadczeñ nale¿-
nych, jedyny jak dot¹d w systemie, który wszed³
w ¿ycie wraz z kasami chorych. Opracowali�my
katalog �wiadczeñ stomatologicznych i ich war-
to�ciowania, a w wyniku naszych nacisków Mi-
nisterstwo Zdrowia zleci³o opracowanie standar-
dów �wiadczeñ.

W sierpniu mijaj¹cego roku podpisano z pre-
zesem NFZ Jerzym Millerem ustalenia, w któ-
rych przyjêto wspólnie mo¿liwe do akceptacji
ceny, odpowiadaj¹ce kosztom wg stanu na 1 stycz-
nia 2006 roku. Fundusz przyzna³, ¿e nie p³aci
�wiadczeniodawcom cen rzeczywistych, a aby
doj�æ do tych cen to musi uwzglêdniæ dynamikê
wzrostu cen na poziomie 250%.

Jako Izba krakowska z³o¿yli�my te¿ przed
dwoma laty skargê na Fundusz do UOKiK o na-
ruszanie zasad konkurencyjno�ci przez stosowa-
nie ra¿¹co niskich cen. Postêpowanie siê przed-
³u¿a, ale musi siê skoñczyæ, za� odpowied� mo¿e
byæ tylko jedna.

Jak na to, co dzieje siê w systemie, osi¹gnêli-
�my tu w Krakowie du¿o. Z³o¿y³a siê na to praca
kolegów: Zbyszka ¯aka, Andrzeja Mazarakiego,
Antka Stopy, Roberta Stêpnia. Wiele naszych
pomys³ów przenosi³o siê na ca³¹ Polskê.

Dowodem uznania dla naszej pracy jest fakt
powo³ania mojej osoby na przewodnicz¹cego Ze-
spo³u Ekspertów ds. Centralnej Bazy �wiadczeñ
w zakresie Stomatologii, gdzie wraz z pani¹ prof.
Teres¹ Bachanek, doc. Bar³omiejem W. Losterem
oraz kolegami: Andrzejem Baszkowskim, Rober-
tem Stêpniem i Ryszardem Majkowskim przedsta-
wili�my materia³ wyj�ciowy, który zosta³ oceniony
wysoko i przyjêty przez Dyrektora Agencji.

Inny przyk³ad: Ustawa o zawodzie lekarza.
Zostali�my wpisani z uprawnieniami jakich ni-
gdy nie mieli�my, bez ograniczeñ tylko do zêbów,
ale obejmuj¹cymi ca³¹ jamê ustn¹, szczêki, czê�æ
twarzow¹ czaszki i okolic przyleg³ych. To otwo-
rzy³o naszym kolegom drogê do specjalizacji
w chirurgii szczêkowo-twarzowej... Przyk³ady
dzia³añ skutecznych choæ o mniejszym wymia-
rze mo¿na mno¿yæ. By³o ich te¿ wiele, sk¹d in¹d
s³usznych, ale nie uwzglêdnionych przez MZ.
Redakcja: Ale nie obronili�cie na forum unij-
nym tytu³u lekarza stomatologa.
J.A. Fortuna: Nie obronili�my, bo Dyrektywy UE
wi¹¿¹ ten tytu³ ze specjalizacj¹ po studiach le-
karskich uznaj¹c zawód lekarza dentysty za za-
wód odrêbny, ale nie odebrano nam uprawnieñ.
Przyczepiono siê tylko do szkolenia przed dyplo-
mowego. Bronili�my siê do koñca, ale siê nie uda-
³o. Uwa¿am, ¿e zawiod³o Ministerstwo Zdrowia.
Redakcja: A jakie jest stanowisko Naczelnej
Rady Lekarskiej w kwestii nadwy¿ki absolwen-
tów opuszczaj¹cej rok rocznie mury wy¿szych
uczelni. Normy WHO mówi¹ � je¿eli dobrze pa-
miêtam � o 2,5 tys. mieszkañców na 1 stomato-
loga, u nas jest ich niewielu ponad 570. Nad-
wy¿ka kszta³conych rzutuje negatywnie na sta-
tus materialny dentystów, bo jest ich zbyt wie-
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lu na rynku, rosn¹ bezsensowne wydatki pañ-
stwa na edukacjê...
J.A. Fortuna: Nie ma norm WHO zobowi¹zuj¹-
cych pañstwa do ich stosowania. WHO jedynie
uzna³o na podstawie badañ, ¿e skuteczna opieka
stomatologiczna mo¿e byæ zapewniona w sytu-
acji, kiedy na 1 lekarza dentystê przypada 2500
mieszkañców. Nasze pañstwo mówi, ¿e kszta³ci
ludzi zgodnie z ich zainteresowaniem, Unia te¿
stoi na tym stanowisku. Limity, które ustala
Minister s¹ faktycznie na wysokim poziomie, w
dodatku zawsze s¹ przekraczane. I nigdy Mini-
ster Zdrowia, który ustala te limity nie wyci¹ga³
z tego powodu ¿adnych konsekwencji. Stanowi-
ska i opinie NRL przyjête na wniosek Komisji
Stomatologicznej NRL s¹ znane. Ale uczelnie
kieruj¹ siê swoimi uprawnieniami. Równocze�nie
nie ma zdefiniowanej polityki zdrowotnej w za-
kresie stomatologii w naszym kraju, nie ustalono
zatem prognoz dotycz¹cych potrzeb kadrowych
przy za³o¿eniu np. ¿e absolwenci z roku 2006 bêd¹
aktywni zawodowo jeszcze w roku 2050. Zwra-
cali�my te¿ uwagê na jako�æ kszta³cenia, która
nie mo¿e byæ spe³niona przy zbyt du¿ej liczbie
studentów. Wyra¿ali�my obawy, ¿e Komisja
Europejska mo¿e ten stan skontrolowaæ.

Ma³o tego, je¿eli koszt kszta³cenia lekarza
dentysty przez rok wynosi 200 tys. z³, a Minister-
stwo daje na ten cel 60% �rodków, a wiêc zbyt
ma³o, to nadal ro�nie ilo�æ miejsc na studiach p³at-
nych, zastêpuj¹c limit procentowy liczbowym,
skutkiem czego brakuje pieniêdzy dla jednych
i dla drugich.
Redakcja: Jako stomatolog oczekiwa³bym, ¿e
resort ograniczy nabór w obliczu nadwy¿ki
kszta³conych. Prof. Majewski powiada �Moje-
go Instytutu proszê nie ruszaæ, bo u mnie jest
najwy¿szy poziom nauczania, proszê ograni-
czyæ innych � gorszych�. No w ten sposób ni-
gdy sytuacji nie uporz¹dkujemy.
J.A. Fortuna: Nie znam takich wypowiedzi prof.
Majewskiego i nie s¹dzê, by w taki uproszczony
sposób stawia³ sprawê. Wiem, ¿e mówi o koniecz-
no�ci dostosowania liczby miejsc do mo¿liwo�ci
ka¿dej uczelni.
Redakcja: Oczywi�cie ¿e upraszczam, ale do
tego rzecz siê sprowadza i to jest przynajmniej
klarowne stanowisko.

J.A. Fortuna: To Minister ma wp³yw na ustale-
nie liczby kszta³conych studentów w poszczegól-
nych uczelniach z uwzglêdnieniem mo¿liwo�ci
kadrowych, aparaturowych, lokalowych itd.
Rzeczywi�cie ca³y problem w tym, ¿e uczelnie
same siê nie ogranicz¹, a resort nie potrafi narzu-
ciæ realnego limitu. Mówili�my: powinna byæ
przeprowadzona akredytacja, dokonana ocena
poziomu bazy i kadry. Nie domagali�my siê za-
mkniêcia ¿adnej uczelni, chcieli�my tylko wia-
rygodnej oceny jej mo¿liwo�ci kszta³cenia na
wysokim poziomie. A w Krakowie Instytut Sto-
matologii CM UJ rzeczywi�cie ma �wietne wa-
runki kszta³cenia i dobr¹ kadrê.

Jeden z pos³ów powiedzia³ do mnie: �Jeszcze
was jest za ma³o, bo us³ugi s¹ za drogie!�. Decy-
denci polityczni uwa¿aj¹, ¿e ograniczenie nabo-
ru jest w interesie korporacyjnym, a nie publicz-
nym. Taki to sposób my�lenia. Nie wi¹¿e siê po-
lityki zdrowotnej z realnym okre�leniem potrzeb.
Tymczasem tak czy owak, w naszym zawodzie
g³ównym �nadzorc¹� jest pacjent � i to on przez
swój wybór lekarza wyznaczy jego sukces.

Czy lekarze wyjad¹? Nie przesadza³bym z tym
pêdem do wyjazdów. Zobaczymy po 2008 roku
jak siê u³o¿y sytuacja, gdy nasi absolwenci sto-
matologii uzyskaj¹ automatycznie prawo wyko-
nywania zawodu w krajach UE, a bêd¹ to ludzie
m³odzi, znaj¹cy jêzyki i pe³ni wiary w swój suk-
ces zawodowy i ¿yciowy. Zobaczymy, ale nie
przewidywa³bym eksodusu..
Redakcja: Zmieñmy temat. Interesuje mnie
Pañski pogl¹d dotycz¹cy integracji �rodowiska
stomatologicznego. O ile lekarze SP ZOZ-ów
pozostali w pewnych strukturach administra-
cyjnych, to stomatolodzy raczej nie...
J.A. Fortuna: I po to w³a�nie s¹ izby lekarskie!
Gdyby porównaæ lekarzy dentystów z pozosta³¹
czê�ci¹ �rodowiska lekarskiego, to okaza³oby siê,
¿e to nam w³a�nie najbardziej potrzeba korpora-
cji zawodowej, bowiem w zdecydowanej wiêk-
szo�ci wykonujemy zawód wolny w formie sa-
mozatrudnienia. Mimo ¿e ze sob¹ konkurujemy,
jeste�my jednocze�nie bardzo jednolici. Organicz-
n¹ pracê integracyjn¹ prowadz¹ komisje stoma-
tologiczne okrêgowych rad, a Komisja Stomato-
logiczna NRL pe³ni rolê reprezentanta interesów
na zewn¹trz.
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Redakcja: Pyta³em, poniewa¿ dr Robert Stê-
pieñ wyst¹pi³ ostatnio z inicjatyw¹ uruchomie-
nia ogólnopolskiej �Gazety Stomatologicznej�,
spe³niaj¹cej rolê integracyjn¹ wobec ca³ego �ro-
dowiska lekarzy dentystów�
A.J. Fortuna: Wiem, ¿e Kol. Stêpieñ wys³a³ pro-
jekt takiej gazety do prezesa Radziwi³³a. Nie
uczestniczy³em w przygotowaniu tego projektu
ani jako cz³onek prezydium KS ORL, ani jako
cz³onek ORL w Krakowie. Nie mogê zatem mó-
wiæ o tym, co sta³o u podstaw uzasadniaj¹cych
z³o¿enie takiej propozycji. Dowiedzia³em siê te¿,
¿e program rozes³ano do przewodnicz¹cych ORL.
Nie znam dzisiaj ich opinii. Po zapoznaniu siê
z tym projektem bêdê móg³ siê wypowiedzieæ,
chcia³bym te¿ rozmawiaæ o tym z Robertem Stêp-
niem. G³osy, które do mnie dochodz¹, s¹ o tyle
niepokoj¹ce, ¿e bardzo emocjonalne. My�lê, ¿e
nale¿y poznaæ sprawê i dopiero potem siê do niej
odnie�æ. Ceniê aktywno�æ Kol. Stêpnia oraz
wszystkie inicjatywy, bo jest ich naprawdê ma³o,
ale zaczynaæ nale¿y od tworzenia wsparcia.
I na tym polega dobra robota.

Natomiast zupe³nie inn¹ kwesti¹ jest jak nas
traktuje �Gazeta Lekarska�? Trzeba to przedys-
kutowaæ. Nale¿y zrobiæ rachunek sumienia, bo
mo¿e to brak naszej inicjatywy spowodowa³, ¿e
ostatnio ma³o jest w niej o nas i naszych proble-
mach. Zawsze dobrze jest zacz¹æ analizê od sie-
bie, choæ ³atwiej oczywi�cie pokazywaæ innych
jako winowajców, bo to mo¿e robiæ wra¿enie na
publiczno�ci. W �Gazecie Lekarskiej� do roku
2002 ukazywa³o siê kilka stron pt. �U stomatolo-
gów�. Teksty by³y zró¿nicowanej objêto�ci, ró¿-
na by³a ich tematyka stomatologiczna i zawodo-
wa. Pisali tam g³ównie cz³onkowie komisji sto-
matologicznych. Potem nie by³o ju¿ wydzielo-
nych stron. Dyskutuj¹c, nale¿y pamiêtaæ, ¿e
�Gazeta Lekarska� jest jedyn¹ gazet¹ samorz¹-
dow¹, która daje nam mo¿liwo�æ wymiany my�li
i do�wiadczeñ z Kolegami Lekarzami, ¿e posze-
rza mo¿liwo�æ wzajemnego poznawania. Mo¿e
wiêc lepiej utworzyæ czy przywróciæ dzia³ sto-
matologiczny w samej �Gazecie Lekarskiej�...
Redakcja: Jak by nie patrzeæ na ferment wsz-
czêty przez dr. Stêpnia wydaje siê on le¿eæ bez-
spornie w interesie �rodowiska stomatologicz-

nego, choæ s³ysza³em nawet, ¿e to przejaw ten-
dencji separatystycznych stomatologów.
A.J. Fortuna: Nie s¹dzê, by Robertowi o to cho-
dzi³o. Jego pozycja w tej kadencji jest inna, jest
to pozycja znacz¹ca, a zatem inn¹ te¿ ponosi od-
powiedzialno�æ. Robert Stêpieñ nie musi tworzyæ
rzeczy dobrych poprzez czynienie �fermentu�.
Osobi�cie nie lubiê fermentu tam, gdzie mo¿na
prowadziæ dyskusjê i zrobiæ na jej podstawie co�
dobrego. Co daje ferment? Dzieli. Je¿eli jest co�
okre�lane jako le¿¹ce bezspornie w interesie �ro-
dowiska to nale¿y najpierw zdefiniowaæ ten bez-
sporny interes. Oczywi�cie, ¿e niektórzy lekarze
i lekarze denty�ci uznaj¹ ten projekt za przejaw
tendencji separatystycznych. Tu nale¿y jedno-
znacznie podkre�liæ, ze Komisja Stomatologicz-
na NRL opowiedzia³a siê zdecydowanie za wspól-
n¹ z lekarzami izb¹ lekarsk¹, uzna³a, ¿e nale¿y
uszanowaæ nasz wspólny dorobek i to co zrobili-
�my razem dla naszego wspólnego samorz¹du.
Komisja postanowi³a nie powracaæ do tego tematu.

Osobi�cie zawsze opowiada³em siê za wspól-
n¹ izb¹, dla niej pracujê od 1989 roku, i by ten-
dencjom separatystycznym zapobiec, postulowa-
³em okre�lon¹ wspólnie autonomiê. I ta autono-
mia w ró¿nych OIL ma miejsce, choæ nie zawsze
zapisana jest w regulaminach. Jednym z jej ele-
mentów powinno byæ prawo do wyboru swoich
przedstawicieli do organów izb lekarskich. Jed-
nak nie wszyscy moi Koledzy i Kole¿anki leka-
rze denty�ci podzielaj¹ taki pogl¹d, uwa¿aj¹c,
podobnie jak czê�æ Lekarzy medycyny, ¿e auto-
nomia mo¿e prowadziæ do podzia³u samorz¹du.
No có¿, decyduje wiêkszo�æ i jej decyzjom nale-
¿y siê podporz¹dkowaæ, co nie znaczy, ¿e nale¿y
rezygnowaæ z w³asnych pogl¹dów.

Takie sprawy jak ubezpieczenia zdrowotne,
kontraktowanie �wiadczeñ stomatologicznych,
podnoszenie kwalifikacji, powinny byæ prowa-
dzone przez nas samych ze wzglêdu na specyfikê
naszego zawodu. To nie musi i nie powinno po-
wodowaæ podejrzeñ o separatyzm, a raczej po-
winno wzmocniæ wspólny samorz¹d lekarski, któ-
ry niew¹tpliwie jest naszym wspólnym dobrem.
Redakcja: Dziêkujê Panu za rozmowê.

Rozmawia³ Stefan Ciep³y

WYWIAD
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10 listopada, na elewacji budynku przy
ul. Batorego 3, gdzie ma sw¹ siedzibê Wojewódz-
ka Przychodnia Stomatologiczna, ods³oniêto uro-
czy�cie okoliczno�ciow¹ tablicê po�wiêcon¹ pa-
miêci doktora Zbigniewa ¯aka (przygotowan¹
przez artystê-rze�biarza Mariana Koniecznego
z mottem Leszka D³ugosza), a równocze�nie WPS
otrzyma³a oficjalnie Jego imiê nadane uchwa³¹
Ma³opolskiego Sejmiku z 2 lipca 2006 roku.

Relacjê w tej uroczysto�ci, w której wzi¹³
udzia³ m.in. prezes NRL dr Konstanty Radziwi³³
oraz delegacje stomatologów z ca³ego kraju, za-
mie�cili�my w grudniowym numerze �Biuletynu
Lekarskiego�, a tu jedynie wspominamy owo
wydarzenie, które mog³o uj�æ uwadze naszych
Czytelników, ograniczaj¹cych lekturê tylko do
suplementu �Lekarza Dentysty�.

Uroczysto�æ u�wietni³a liczna rzesza przyja-
ció³ i pacjentów Doktora ¯aka, obecna te¿ by³a
Jego rodzina z matk¹ Zofi¹ ¯ak i ma³¿onk¹ Tere-
s¹ na czele. Poprowadzi³a j¹ dr Anna Maci¹g,
która przypomnia³a drogê ¿yciow¹ Doktora oraz
nakre�li³a Jego zas³ugi dla miasta, regionu i Przy-
chodni, któr¹ wspó³tworzy³ i kierowa³ przez po-
nad 30 lat. Gdy przesz³a do próby przypomnienia
Jego promiennej osobowo�ci, Jego charakteru
i zalet g³os jej siê nieco za³ama³. Po niej dr
K. Radziwi³³ przedstawi³ dzia³alno�æ dr Zbignie-
wa ¯aka w samorz¹dzie lekarskim, którego od-
rodzenia by³ wspó³twórc¹. Ods³oniêcia tablicy do-
kona³ Marsza³ek Województwa Ma³opolskiego
Janusz Sepio³, a jej po�wiêcenia ksi¹dz infu³at
Jerzy Bry³a. Strofy piwnicznego hymnu Dezyde-
rata zakoñczy³y uroczysto�æ, ale nie by³y w tym
dniu jedynym akcentem po�wiêconym pamiêci
Doktora.

Pamiêci Doktora Zbigniewa ¯aka
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Bo by³y jeszcze kwiaty i wieñce na jego gro-
bie w Alei Zas³u¿onych na Cmentarzu Rakowic-
kim i by³ wieczór w ukochanej przez Zbyszka
�Piwnicy pod Baranami�, której arty�ci pod prze-
wodem Marka Pacu³y (nastêpcy Piotra Skrzynec-
kiego) przygotowali okoliczno�ciowy program
po�wiêcony pamiêci Doktora, nie tylko bywalca
od chwili jej za³o¿enia, ale te¿ opiekuna, przez
ca³e lata sprawuj¹cego osobi�cie opiekê stoma-
tologiczn¹ nad zespo³em �Piwnicy�. Co� specy-
ficznie mistycznego i niezamierzonego sprawi³o,
¿e obaj (Piotr i Zbyszek) spoczywaj¹ opodal sie-
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bie, przegrodzeni �wie¿¹ mogi³¹ Marka Grechu-
ty. Bêdzie tu ca³ymi latami du¿o kwiatów.

Ale my wszyscy, którzy kochali�my Dokto-
ra, pozostajemy nieutuleni w ¿alu. Bo jest, nie-
stety, nie do zast¹pienia. By³ naszej stomatolo-
gicznej braci wspania³ym reprezentantem, pozo-
staje Jej symbolem i wzorem wartym na�ladow-
nictwa.

Na zdjêciach, nie publikowanych dot¹d, m.in.
wieczór w �Piwnicy pod Baranami� po�wiêcony
Jego pamiêci.
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�Lekarz musi wiedzieæ, jakie informacje powinien zebraæ od pacjenta przed rozpoczêciem leczenia
i jak wa¿ne jest skrupulatne prowadzenie dokumentacji. Powinien mieæ �wiadomo�æ, ¿e w ka¿dym
pacjencie, który do niego przychodzi, tkwi potencjalny skar¿¹cy�.

Rozmowa z dr Ann¹ Kot � I Zastêpc¹ Okrêgowego Rzecznika
Odpowiedzialno�ci Zawodowej ds. stomatologicznych

Kierujemy siê zasad¹ ograniczonego
zaufania do obu stron

Redakcja: Jakie sprawy w dziedzinie stomatolo-
gii trafiaj¹ najczê�ciej do Rzecznika?
Dr Anna Kot: Skargi dotycz¹ przede wszystkim
protetyki, leczenia ortodontycznego i kompleksowe-
go leczenia stomatologicznego poprzedzonego wsz-
czepieniem implantów. W leczeniach implantolo-
gicznych, przewija siê czêsto w¹tek niewystarcza-
j¹cego wykszta³cenia lekarzy stomatologów. Biegli
wyznaczani do naszych postêpowañ podnosz¹ w³a-
�nie problem braku specjalizacji dentystów i pomi-
niêcia konsultacji u specjalistów przed rozpoczêciem
leczenia. Zawsze trzeba siê zastanowiæ, czy maj¹c na-
wet spor¹ praktykê dentystyczn¹ z takiej konsultacji
specjalisty nie warto skorzystaæ, wspólnie planuj¹c
leczenie, które bêdziemy wykonywaæ ju¿ potem sami.

Pacjent poczynaj¹c od pierwszej wizyty powi-
nien byæ potraktowany w sposób kompleksowy.
Powinny byæ przeprowadzone wszystkie badania
podstawowe, wykonane zdjêcia rtg, prawid³owo ze-
brany wywiad. Podstawê zabezpieczenia lekarza
przed roszczeniami stanowi dokumentacja opisuj¹-
ca stan jamy ustnej przed rozpoczêciem leczenia.

Wtedy, w przypadku pojawienia siê roszczenia, le-
karz mo¿e wyt³umaczyæ poprawno�æ swojej decy-
zji. Plan leczenia zawsze nale¿y przedstawiaæ pa-
cjentowi, który powinien podpisaæ zgodê na taki czy
inny charakter leczenia w naszej dokumentacji.

Pierwsza wizyta mo¿e niekiedy ograniczyæ siê
tylko do rozmowy. Rozpatruj¹c skargi wp³ywaj¹ce
do Biura OROZ, mo¿na dostrzec, ¿e taka rozmowa
i ¿yczliwe, dok³adne podej�cie do pacjenta czasami
ma znaczenie kluczowe. Wa¿ne jest równie¿ przed
rozpoczêciem kompleksowego leczenia pozostawie-
nie pacjentowi czasu na zastanowienie siê. Pacjenci
stykaj¹ siê z now¹ dla nich terminologi¹, nieznany-
mi zwrotami. Trzeba mówiæ do nich prostym, zro-
zumia³ym jêzykiem, czasem pos³u¿yæ siê atlasem czy
plansz¹, przedstawiæ poszczególne etapy terapii.
Nie bójmy siê mówiæ o mo¿liwych powik³aniach.
Pacjent musi wiedzieæ, ¿e w przypadku niektórych
zabiegów mog¹ one wyst¹piæ. Musi znaæ warunki,
jakie powinien spe³niæ, by tych powik³añ by³o jak naj-
mniej. W wielu przypadkach brakuje takiej rozmowy.

A potem Rzecznik wys³uchuje skarg dotycz¹-
cych bólu, krwawienia, dyskomfortu, zbyt d³ugiego
czasu trwania zabiegu czy leczenia. Powik³anie, któ-
re mo¿e zdarzyæ siê pod koniec zabiegu powoduje,
¿e pacjent uto¿samia je z b³êdem. Odtwarza sobie
wszystkie negatywne zdarzenia, a win¹ za nie obar-
cza lekarza. W mojej praktyce Rzecznika zdarzy³o
siê nawet, ¿e skar¿¹cy podnosi³, i¿ lekarz mia³ nie-
dok³adnie wyczyszczone buty, pali³ papierosa przed
zabiegiem, mia³ otwarte okno na ruchliw¹ ulicê,
przez co do gabinetu wdziera³ siê kurz. Bywa, ¿e
przez niewiedzê pacjent nabiera w którym� etapie
leczenia ogromnego krytycyzmu i potem odtwarza
w skardze rzeczy, o których stomatolog nie pamiê-

OROZ
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ta. St¹d pacjent wyci¹ga wniosek, ¿e lekarz jest nie-
staranny lub niedouczony i dlatego wyst¹pi³y nie-
powodzenia czy b³êdy.

Redakcja: Na czym polega specyfika pracy Rzecz-
nika w dziedzinie stomatologii. Co wchodzi
w sk³ad tzw. postêpowania wyja�niaj¹cego?
Dr Anna Kot: Standardowe postêpowanie wyja�nia-
j¹ce � w du¿ym skrócie � polega na zgromadzeniu
przez nas ca³o�ci dokumentacji leczenia, przes³ucha-
niu stron i �wiadków oraz � w wiêkszo�ci przypad-
ków � na badaniu i wystawieniu opinii przez bie-
g³ego specjalistê. Ta opinia czêstokroæ ma kluczo-
we znaczenie. Rzecznik po obiektywnym zebraniu
materia³u dowodowego, zadaje pytania bieg³emu,
który w oparciu o w³asne badania i zebrany przez
nas materia³, formu³uje opiniê. Trzeba pamiêtaæ, ¿e
w Biurze Rzecznika nie ma mo¿liwo�ci przeprowa-
dzenia badañ pacjenta, co czêstokroæ bywa koniecz-
ne. Postêpujemy zgodnie ze swoim sumieniem, roz-
wa¿nie i delikatnie. Kieruj¹c siê zasad¹ ograniczo-
nego zaufania do stron postêpowania, staramy siê
poznaæ prawdê, umo¿liwiaj¹c¹ wydanie z czystym
sumieniem postanowienia koñcowego. Tymczasem
w wielu przypadkach koledzy i kole¿anki postrzegaj¹
pracê Rzecznika, jako krzywdz¹c¹ w³asne �rodowisko.

Redakcja: No w³a�nie, wydaje mi siê, ¿e skoro ju¿
instytucja Rzecznika zosta³a powo³ana, to powin-
na zdaniem wielu lekarzy broniæ dobrego imie-
nia �rodowiska. Ale broni¹c lekarza nie mo¿e
przecie¿ czyniæ tego za wszelk¹ cenê, umarzaj¹c
postêpowania. Musi byæ wiarygodna.
Dr Anna Kot: Rzecznik musi siê kierowaæ w spra-
wie zebranym materia³em dowodowym. W postê-
powaniach wyja�niaj¹cych bierzemy pod uwagê
wiele czynników, nie tylko komplikacje, które siê
pojawi³y, ale te¿ na przyk³ad postawê pacjenta. Czy
zg³asza³ siê na wizyty kontrolne, czy dba³ o higienê
jamy ustnej, czy prawid³owo u¿ytkowa³ to, co zo-
sta³o wykonane. Dlatego lekarz powinien wiedzieæ,
jakie informacje nale¿y zbieraæ od pacjenta tak¿e
w trakcie leczenia i jak wa¿ne jest skrupulatne pro-
wadzenie dokumentacji.

Jednocze�nie nie mo¿na ufaæ rodzinie, przyja-
cio³om, znajomym, bo czêstokroæ by³y u nas rozpo-
znawane sprawy, które dotyczy³y takich w³a�nie ko-
notacji. Przykre to, ale lepiej nie zawieraæ przyja�ni
przez gabinet. Takie s¹ regu³y zawodu.

Oczywi�cie musimy pamiêtaæ, ¿e zawsze mo¿e
zdarzyæ siê pomy³ka czy niepowodzenie. Bywa, ¿e
wiele kole¿anek czy kolegów przez ca³¹ karierê za-
wodow¹ nie spotyka siê ze skarg¹. Ale bywa te¿, ¿e
inni trafiaj¹ do nas po kilka razy. I Rzecznik staje
wtedy przed dylematem: czy by³ to z³y los? przypa-
dek? czy mo¿e co� tam jednak by³o nie w porz¹dku.

Pewien procent lekarzy wzywanych do Rzecz-
nika nie dostrzega naszej roli. W sposób nieelegancki
mówi nam, ¿e traci czas. To oznacza, ¿e nie rozu-
mie, i¿ od tego postêpowania wiele zale¿y w jego
przysz³ej pracy zawodowej i karierze; ¿e musi do³o¿yæ
wszelkich starañ, aby wyja�niæ sprawê pozytywnie.

Zastanawiam siê czêsto, gdzie tkwi przyczyna
takiej postawy. Zatrwo¿ona jestem brakiem samo-
krytycyzmu w nastawieniu zw³aszcza m³odych le-
karzy. Mo¿e b³êdem jest, ¿e po skoñczeniu studiów
nie obowi¹zuje ju¿ nawet dwuletni okres zatrudnie-
nia pod okiem do�wiadczonego lekarza i po otrzy-
maniu dyplomu ka¿dy lekarz mo¿e otworzyæ gabi-
net prywatny. Niektórzy zamykaj¹ siê w nich z prze-
�wiadczeniem, ¿e wolno im wszystko. Nie maj¹
�wiadomo�ci, ¿e nale¿¹ do korporacji zawodowej
stawiaj¹cej okre�lone wymogi etyczne. Takie zada-
nie powierzy³o nam pañstwo. I nie mo¿e tak byæ, ¿e
posiadanie dyplomu, zwalnia od wszelkiej odpowie-
dzialno�ci. Rzecznik musi staæ na stra¿y odpowie-
dzialnego wykonywania zawodu dla dobrego imie-
nia nas wszystkich! Lekarze za� musz¹ pamiêtaæ, ¿e
korporacja, wyci¹gnie konsekwencje wobec ka¿de-
go, kto nie bêdzie przestrzega³ ustalonych norm.
Tak jest na ca³ym �wiecie.

Obowi¹zuj¹ nas wszystkich wzglêdy etyczne
i zawodowe tak¿e wobec siebie. Tymczasem na po-
rz¹dku dziennym s¹ i takie przypadki, ¿e stawiaj¹cy
zarzuty, a nie maj¹cy nic wspólnego z medycyn¹,
pisz¹ do Rzecznika skargi o charakterze elaboratów
medycznych, dyktowane zapewne przez innych
lekarzy. Albo wprost mówi¹, ¿e byli u innego leka-
rza, który krytykowa³ swego poprzednika pytaj¹c:
�A któ¿ to panu (pani) tak �le zrobi³?�. To jest nie
tylko przejaw braku solidarno�ci zawodowej, ale te¿
wysoce nieetyczny sposób reklamowania swoich
us³ug. Tymczasem lekarze czêstokroæ nie maj¹ ta-
kiej �wiadomo�ci. Jestem od 20 lat w zawodzie, który
uczy³ i uczy mnie nadal pokory. Wiem, ¿e mog¹ byæ
ró¿ne powik³ania i wiem ¿e s¹ koledzy bardziej do-
�wiadczeni, pracownicy naukowi, do których zawsze
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mogê siê zwróciæ o poradê w trudnych przypadkach.
Prze�wiadczenie, ¿e wiem wszystko i wszystko mogê
� jest bzdur¹.

Redakcja: Czego oczekuj¹ skar¿¹cy od wniesio-
nych skarg?
Dr Anna Kot: Na podstawie obowi¹zuj¹cego nas
prawodawstwa Rzecznik mo¿e umorzyæ postêpowa-
nie z braku winy lekarza lub skierowaæ wniosek
o ukaranie do S¹du Lekarskiego w przypadku udo-
wodnienia pope³nionego b³êdu w sztuce. Pod ko-
niec przes³uchania zawsze pytamy skar¿¹cego siê,
czego oczekuje w rezultacie postêpowania. W przy-
padku stomatologii skar¿¹cy siê oczekuj¹ przede
wszystkim ponownego wykonania pracy i prawid³o-
wo wyleczonego zêba. Czêstokroæ wcale nie chc¹
ukarania lekarza i � jak mówi¹ � �zrobienia mu przy-
kro�ci i krzywdy�. Rzecznik jednak ma ograniczo-
ne mo¿liwo�ci prawne i gdy �machina postêpowa-
nia� ruszy, pewne procedury musz¹ byæ przeprowa-
dzone, a ich skutkiem, mo¿e byæ skierowanie wnio-
sku o ukaranie lekarza do S¹du.

Redakcja: Czy prócz �umorzenia� i �wniosku
o ukaranie� Rzecznik ma jeszcze jakie� inne dro-
gi postêpowania?
Dr Anna Kot: W niewielkim procencie spraw, pro-
wadzonych bez udzia³u Rzecznika, mo¿e doj�æ do
ugody pomiêdzy skar¿¹cym siê a lekarzem, który
decyduje siê zado�æ uczyniæ skar¿¹cemu na przy-
k³ad przez ponowne wykonanie pracy lub zwrot
kosztów leczenia. Jest to jednak mo¿liwe tylko na
wstêpie postêpowania, kiedy Rzecznik nie posiada
obci¹¿aj¹cego materia³u dowodowego.

Pewna grupa stawiaj¹cych zarzuty jest jednak
bardzo roszczeniowa. Ich skargi nie zawsze s¹ za-
sadne, a jedynym celem wydaje siê byæ chêæ ukara-
nia lekarza. W takim przypadku nasze postêpowa-
nie pozwala wyja�niæ sprawê i oczy�ciæ dobre imiê
lekarza. Czasem Rzecznik wykracza poza swoje
obowi¹zki. Du¿o skarg przychodzi do korporacji za
po�rednictwem Rzecznika Praw Pacjenta NFZ.
Na tej zasadzie trafi³ ostatnio do nas z trudem poru-
szaj¹cy siê pacjent � po przebytej chorobie nowo-
tworowej, dializowany, z wyciêt¹ krtani¹ i rurk¹ tra-
cheotomijn¹ � który od kilku miesiêcy wêdrowa³ po-
miêdzy NFZ, a swoim lekarzem dentyst¹ � usi³uj¹c
ustaliæ, kto ma mu wykonaæ drug¹ protezê, gdy¿
pierwsza nie spe³nia³a swojej funkcji. Pacjent de-
speracko szuka³ pomocy.

W tej sytuacji, �wiadomie wyst¹pi³am poza for-
malne ramy naszej dzia³alno�ci, uznaj¹c ¿e rozpa-
trywanie tej skargi przez nasz organ na pewno mu
nie ul¿y w cierpieniu. Postanowi³am poprosiæ kie-
rownika Przychodni, w której pacjent by³ leczony,
by kto� zwyczajnie, po ludzku mu pomóg³ i wyko-
na³ prawid³ow¹ protezê. To, ¿e Rzecznik Praw Pa-
cjenta NFZ nie z³o¿y³ do nas oficjalnego zawiado-
mienia oraz ¿e zdecydowali�my siê pomóc bezpo-
�rednio pacjentowi, spowodowa³o, ¿e skarga nie
musia³a byæ rozpatrywana, a lekarz wykonuj¹cy pro-
tezê nie trafi³ do s¹du lekarskiego, bo tak by siê to
skoñczy³o. Uwa¿a³am, ¿e bezsensem jest, by tak
ciê¿ko chory cz³owiek sk³ada³ skargê, której rozpa-
trzenie ci¹gn¹æ siê bêdzie miesi¹cami, a jemu nie
przyniesie to ulgi.

S¹dzê ¿e lekarze w niektórych przypadkach sami
powinni wystêpowaæ z propozycj¹ pomocy. Czêsto
sprawdza siê stara zasada, ¿e �trzeba czasem co� stra-
ciæ, ¿eby co� zyskaæ�.

Redakcja: Ostatnio mia³ miejsce zjazd lekarzy
stomatologów w Rytrze. Jakie tematy w sesji po-
�wiêconej pracy rzeczników by³y tam najczê�ciej
poruszane?
Dr Anna Kot: Zwrócili�my uwagê na nagminne,
nieformalne zatrudnianie lekarzy stomatologów
przez lekarzy � w³a�cicieli indywidualnych praktyk
lekarskich. Takie sytuacje nie powinny mieæ miej-
sca. Ka¿dy powinien praktykowaæ pod w³asnym
nazwiskiem. ¯enuj¹ce s¹ t³umaczenia niektórych
lekarzy, ¿e tam nie pracuj¹, a tylko siê przygl¹daj¹,
co robi ich kolega i asystuj¹ w zabiegach jako po-
moc dentystyczna.

Poruszyli�my kwestiê reklamowania �wiadczeñ
przez lekarzy stomatologów. S¹ to praktyki naru-
szaj¹ce Kodeks Etyki Lekarskiej, reklama jest za-
kazana, dopuszczalna jest tylko informacja. Komi-
sja Stomatologii ORL bie¿¹co zajmuje siê tym te-
matem. Pomagaj¹ nam sami lekarze stomatolodzy
przesy³aj¹c wycinki prasowe i zdjêcia z przyk³ada-
mi niepoprawnych informacji. Komisja ka¿dorazo-
wo reaguje na takie zawiadomienia. Koresponduj¹c,
u�wiadamiamy kole¿ankom i kolegom poczynione
b³êdy i przestrzegamy przed konsekwencjami, jakie
gro¿¹ za dalsze nieprzestrzeganie KEL czy nawet
Kodeksu Karnego (w wypadku b³êdnych informacji).

Na spotkaniu w Rytrze omówili�my m.in. przy-
padek czterech skarg dotycz¹cych jednego z ma³o-

OROZ
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polskich NZOZ-ów, gdzie porad medycznych udzie-
la³y osoby najprawdopodobniej nie bêd¹ce lekarza-
mi. Postanowili�my, na mocy porozumienia o wspó³-
pracy z Prokuratur¹ Krakowsk¹ (wypracowanego
przez dr J. Friedigera i dr J. Or³owsk¹-Heitzman),
zawiadomiæ j¹ o podejrzeniu pope³nienia przestêp-
stwa, a tak¿e Wojewodê, poniewa¿ Niepubliczne
Zak³ady Opieki Zdrowotnej w³a�nie temu organowi
podlegaj¹. Skutkiem naszej interwencji by³o dobro-
wolne poddanie siê karze S¹du przez w³a�cicielkê.
Jednak kontynuowa³a ona nielegaln¹ dzia³alno�æ,
tyle ¿e, na mniejsz¹ skalê, zatrudniaj¹c jednego ob-
cokrajowca. Rzecznik nie mia³ oczywi�cie w tym
wzglêdzie ¿adnej �wiadomo�ci, pok¹d nie wp³ynê³a
trzecia skarga, dotycz¹ca wadliwego uzupe³nienia
protetycznego w oparciu o implanty. Spraw¹ zajê³y
siê ju¿ media, a Prokuratura wyja�nia, czy ta osoba
posiada w ogóle dyplom lekarza stomatologa, po-
niewa¿ jej dane osobowe nie widniej¹ w rejestrze
lekarzy NIL, co samo w sobie jest przestêpstwem.

Sprawa by³a o tyle bulwersuj¹ca, ¿e kilku leka-
rzy z tego¿ NZOZ-u pracowa³o z tym cz³owiekiem
przez kilka lat, wiedzieli z kim i u kogo, na jakich
warunkach pracuj¹. I nic z tym nie zrobili. Przypo-
mina to historiê sprzed kilku lat, kiedy to pewien
w³a�ciciel warsztatu wulkanizacji i us³ug ksero za-
³o¿y³ na ty³ach warsztatu i wyposa¿y³ dwa gabinety
stomatologiczne, w których zatrudni³ dwie lekarki.
By³o dla nas niepojête, ¿e trafi³y tam osoby z dy-
plomem lekarza, które powinny znaæ podstawowe
normy prawne.

Trzeba mieæ �wiadomo�æ, ¿e takie przypadki po-
woduj¹ spadek rangi naszego zawodu. Media ju¿
w sposób wyra�ny obni¿y³y jego presti¿. M³ody
cz³owiek powinien wiedzieæ, co mu wolno robiæ po
studiach medycznych, a je�li nie wie, zawsze mo¿e
uzyskaæ stosowne informacje chocia¿by u radcy
prawnego w Izbie Lekarskiej.

Redakcja: Podsumowuj¹c nasz¹ rozmowê, na co
Pani Doktor po³o¿y³aby szczególny nacisk w po-
stêpowaniu lekarza stomatologa?
Dr Anna Kot: Na rozmowê z pacjentem, dok³adne
zebranie danych w wywiadzie i staranne prowadze-
nie dokumentacji. Pokora i pow�ci¹gliwo�æ w ko-
mentowaniu leczenia przez innych, te¿ by nie za-
szkodzi³a. Nie oznacza to zatajania b³êdów naszych
poprzedników, ale w trybie nakre�lonym przez Ko-

Dr Anna KOT     – specjalista stomatologii ogólnej; pochodzi z
Andrychowa, gdzie ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ i liceum
ogólnokszta³c¹ce; po ukoñczeniu studiów medycznych w Kra-
kowie rozpoczê³a praktykê stomatologiczn¹ w Limanowej
(gdzie pracowa³ jej m¹¿, lekarz ginekologii, zatrudniony
w tamt. Szpitalu). Pocz¹tkowo pracowa³a w Zak³adzie Opieki
Zdrowotnej. „W 1999 roku – jak wspomina – jako delegat
na Zjazd Okrêgowej Izby Lekarskiej, spotka³am dwóch wspa-
nia³ych kolegów – nieod¿a³owanego dr. Zbigniewa ¯aka i dr
Andrzeja Janusza Fortunê”. Z ich to inspiracji wyprowadzi³a
stomatologiê ze struktur ZOZ, dziêki czemu wszyscy lekarze
tam pracuj¹cy zostali „sprywatyzowani”. Obecnie prowadzi
Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej w Limanowej, który
w³asnymi œrodkami, kompleksowo, wyposa¿y³a w nowy sprzêt.
Zatrudnia lekarzy oraz innych pracowników medycznych,
a tak¿e szkoli sta¿ystów. Od kilku lat zaanga¿owana w dzia-
³alnoœæ na rzecz osób niepe³nosprawnych. Jako jedyna na te-
renie by³ego województwa nowos¹deckiego (posiadaj¹c do-
stêp do zaplecza IT) prowadzi placówkê, która leczy dzieci
niepe³nosprawne w znieczuleniu ogólnym. Z samorz¹dem le-
karskim zwi¹zana jest czwart¹ kadencjê, od drugiej jako Za-
stêpca Okrêgowego Rzecznika Odpowiedzialnoœci. W pi¹tej ka-
dencji powierzono jej funkcjê I Zastêpcy ds. stomatologicznych.
Równoczeœnie jest cz³onkiem Komisji Stomatologicznej ORL.

deks Etyki Lekarskiej, który powinien stanowiæ ABC
ka¿dego lekarza. Gdyby ka¿dy z lekarzy choæ raz
przeczyta³ i zastanowi³ siê nad zapisami Kodeksu,
byliby�my lepiej postrzegani przez spo³eczeñstwo
i pracowa³oby nam siê lepiej.

Do�wiadczeni lekarze powinni s³u¿yæ rad¹ i po-
moc¹ mniej wprawnym kolegom, szczególnie
w trudnych przypadkach klinicznych. Powinni im
pomóc, podnosz¹c w ten sposób ich umiejêtno�ci
i kszta³tuj¹c na przysz³o�æ tak¿e dla siebie ¿yczli-
wo�æ pokolenia, które kiedy� przejmie ich zadania.
Je¿eli zauwa¿ymy jakie� b³êdy, uchybienia � pamiê-
tajmy � s¹ organy uprawnione do zajmowania siê
takimi sprawami. Mo¿emy interweniowaæ przez pre-
zesa ORL, przewodnicz¹cego Komisji Etyki Lekar-
skiej czy Komisji Stomatologicznej. Nie musimy
krytykowaæ i oczerniaæ kolegów przed naszymi pa-
cjentami. Czasem rozmowa z lekarzem, który �le siê
zachowa³, mog³aby zapobiec ca³ej skomplikowanej
procedurze niemi³ej dla rzeczników, lekarza i pacjenta.

Anna Kot

OROZ
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Publikujemy poni¿ej otrzyman¹ z Ma³opolskie-
go Centrum Promocji Zdrowia tabelkê ilustruj¹c¹
liczbê miejsc w Ma³opolsce dla dentystów, którzy
rozpoczn¹ specjalizacjê na podstawie postêpowania
kwalifikacyjnego przeprowadzonego miêdzy 1 XII
2006 a 31 I 2007 roku.

zacyjnych. Zastanawiaj¹ce jest, ¿e tylko cztery jed-
nostki (wszystkie z Krakowa) w ca³ym wojewódz-
twie ma³opolskim (Uniwersytecka Klinika Stoma-
tologiczna, Wojewódzka Przychodnia Stomatolo-
giczna, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
L. Rydygiera oraz 5. Wojskowy Szpital Specjali-
styczny z Poliklinik¹) podjê³y trud prowadzenia spe-
cjalizacji. Czy kto� zada³ kiedykolwiek pytanie: ile
jednostek stomatologicznych (poza w/w) z³o¿y³o

Rysuje siê na tym tle kilka refleksji, choæ oczy-
wi�cie niedostatkiem tabelki jest brak informacji
o ilo�ci posiadanych miejsc specjalizacyjnych w jed-
nostkach akredytowanych i stopniu ich wykorzystania.

Najbole�niejsz¹ konstatacj¹ jest fakt, ¿e na
8 przed³o¿onych przez konsultantów wojewódzkich
propozycji uzyskania rezydentur nie zosta³a
uwzglêdniona ¿adna.

Widaæ te¿, ¿e na siedem specjalizacji stoma-
tologicznych, a¿ w trzech nie by³ mo¿liwy ¿aden
ruch, co nie znaczy, ¿e mamy w nich nadwy¿kê spe-
cjalistów. Wrêcz odwrotnie, np. ortodoncja czy sto-
matologia dzieciêca cierpi¹ na dotkliwy brak spe-
cjalistów, brakuje natomiast wolnych miejsc specja-
lizacyjnych, wiêc problem bêdzie siê pog³êbia³. Jed-
nym z rozwi¹zañ jest motywowanie dyrektorów
NZOZ-ów do wystêpowania o akredytacjê do pro-
wadzenia specjalizacji. Na dzieñ dzisiejszy wiêk-
szo�æ z nich spe³nia warunki do prowadzenia sta¿y
kierunkowych. W ten sposób mo¿na stworzyæ sze-
rok¹ bazê do tworzenia nowych o�rodków specjali-

wnioski o wpisanie na listê Ministra Zdrowia upraw-
niaj¹c¹ do prowadzenia specjalizacji? Innym roz-
wi¹zaniem mo¿e byæ �uwolnienie miejsca specjali-
zacyjnego� w jednostkach ju¿ akredytowanych
w wypadku, gdy osoby z otwart¹ u nich specjaliza-
cj¹ przerw¹ j¹ na czas d³u¿szy z ró¿nych przyczyn
¿yciowych (np. ze wzglêdu na urlopy wychowaw-
cze) lub gdy zakoñcz¹ sta¿e specjalizacyjne, a z ró¿-
nych powodów nie koñcz¹ specjalizacji (np. opó�-
niaj¹ podej�cie do egzaminu lub podchodz¹ do nie-
go w drugim lub trzecim terminie�).

Ewentualne dalsze uwagi wymagaj¹ posiadania
znacznie wiêkszej ilo�ci danych i zapewne konsul-
tanci wojewódzcy dorzucili by je z ³atwo�ci¹, choæ
bywa, niestety ¿e oni sami pe³ni¹ rolê �hamulco-
wych�. Podejmiemy na ³amach �Biuletynu� niebawem
próbê dyskusji na ten wa¿ny dla zawodu temat.

A tabelkê drukujemy gwoli informacji dla m³o-
dych lekarzy po L-DEP, choæ uwa¿amy ¿e kilka lat
praktyki po dyplomie a przed rozpoczêciem specja-
lizacji nie wysz³oby temu procesowi na z³e. (cis)

Maleje iloœæ specjalizacji i rezydentur
w Ma³opolsce

KSZTA£CENIE SPECJALIZACYJNE

1. Chirurgia stomatologiczna
2. Chirurgia Szczêkowo-Twarzowa
3. Ortodoncja
4. Periodontologia
5. Protetyka stomatologiczna
6. Stomatologia dzieciêca
7. Stomatologia zachowawcza z endodoncj¹

Razem

Lp. Dziedzina medycyny – specjalizacje podstawowe Rezydent.
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Odbyta w dniach 3-5 listopada 2006 roku
w Rytrze, tradycyjnie w hotelu �Per³a Po³udnia
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkolenio-
wa Stomatologów zgromadzi³a lekarzy akademic-
kich, dzia³aczy samorz¹du lekarskiego oraz
lekarzy dentystów z ca³ej Polski, zape³niaj¹c
szczelnie wszystkie miejsca hotelowe. Blisko 200
chêtnych nie wziê³o w niej udzia³u z powodu bra-
ku miejsc. Wbrew pozorom Ma³opolska wcale nie
posiada nadmiaru o�rodków, w których mo¿na by
zgromadziæ jednorazowo kilkuset ludzi, oferuj¹c
im jednocze�nie zno�ne warunki pobytu za nie-
wygórowan¹ cenê. Bo przecie¿ nie w Krynicy,
gdzie uczestnicy Forum Ekonomicznego rozpro-
szeni s¹ po ró¿nych hotelach, a miejscem obrad
jest pijalnia z zaimprowizowan¹ jednorazowo
widowni¹. Jeste�my wiêc zdani na Rytro, co wcale
nie jest przykro�ci¹. A swoj¹ drog¹, kto pokusi
siê o policzenie, ile¿ to ju¿ razy, my stomatolo-
dzy, spotkali�my siê tutaj?

Ale do�æ tych refleksji. Gospodarzem i g³ów-
nym organizatorem Konferencji by³ niezast¹pio-
ny dr Robert Stêpieñ � przewodnicz¹cy Komisji
Stomatologicznej ORL w Krakowie, który te¿ ofi-
cjalnie otworzy³ spotkanie, przywita³ uczestników

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Stomatologów

Rytro Jesieñ 2006

i go�ci honorowych, zapowiedzia³ program
obrad, i rozpocz¹³ ich pierwsz¹ naukow¹ czê�æ.

Przypomnijmy, ¿e do go�ci honorowych Kon-
ferencji nale¿eli: prof. Stanis³aw Majewski � dy-
rektor Instytutu Stomatologii CM UJ, dr n. med.
Andrzej Janusz Fortuna � wiceprezes Naczelnej
Rady Lekarskiej i dr n. med. Jerzy Friedygier. �
przewodnicz¹cy ORL w Krakowie. Oni te¿ spra-
wowali patronat honorowy nad Konferencj¹.
Nadto do Rytra przybyli m.in. dr Jolanta Or³ow-
ska-Heitzman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzial-
no�ci Zawodowej, dr Mariusz Janikowski, sekre-
tarz Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Ewa Miko-
sza-Januszewicz, Okrêgowy Rzecznik Odpowie-
dzialno�ci Zawodowej, a tak¿e dr Piotr Bo¿ek,
z-ca dyrektora MOW NFZ w Krakowie ds. lecz-
nictwa.

Odbyta w pierwszym dniu obrad czê�æ nauko-
wa Konferencji sta³a na bardzo wysokim pozio-
mie, a zosta³a przygotowana i przedstawiona
przez pracowników naukowych Instytutu Stoma-
tologii CM UJ. I tak, dr n med. Jolanta Pytko-
Poloñczyk mówi³a o �Wspó³pracy lekarza stoma-
tologa ze specjalistami innych dziedzin medycy-
ny� oraz o �Diagnostyce ró¿nicowej schorzeñ
jamy ustnej�; dr hab. Bar³omiej Loster przedsta-
wi³ temat �Specjalistyczne leczenie protetyczne�;
a dr n. med. Witolda Jurczyñski: �Periodontolo-
giczne wyd³u¿enie korony klinicznej zêba-wska-
zania, procedura chirurgiczna�

Warto mo¿e podkre�liæ implikacje p³yn¹ce
z pierwszego wyk³adu dotycz¹cego pogranicza
medycyny i stomatologii. Kluczow¹ pozycjê zaj-
muje tu wywiad ogólny, badanie i okre�lenie po-
trzeb pacjenta. Postawienie w³a�ciwej diagnozy
i okre�lenie precyzyjnego planu leczenia wraz
z przewidywaniem skutków dzia³alno�ci jest klu-
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czem naszego sukcesu. Wspomniano te¿, ¿e to
lekarz stomatolog mo¿e byæ tym pierwszym, który
wska¿e pacjentowi na problemy ogólnozdrowot-
ne. Odrêbn¹ kwesti¹ by³a próba odpowiedzi na
pytanie: �Kiedy leczenie stomatologiczne powi-
nien przej¹æ specjalista?� � Granica jest p³ynna,
wyznaczona przez wiedzê, do�wiadczenie leka-
rza prowadz¹cego � stwierdzili dyskutanci.

Ze szczególnym zainteresowaniem spotka³o
siê zaimprowizowane wyst¹pienie prof. Stanis³a-
wa Majewskiego, który mówi³ ciep³o o organiza-
torach spotkañ w Rytrze oraz o gorsz¹cej prakty-
ce wyrêczania stomatologów przez techników
dentystycznych, której trzeba przeciwdzia³aæ.

Dalsze wyk³ady wzbogacone piêknymi slaj-
dami, ukazuj¹cymi potencja³ mo¿liwo�ci tkwi¹-
cy w nowoczesnych metodach leczenia stomato-
logicznego, zosta³y przyjête z uznaniem przez
s³uchaczy i nagrodzone brawami. Podobnie przy-
jêto prezentacje przedstawicieli firm farmaceu-
tycznych: pierwsz¹ MIP Pharmy dotycz¹c¹ �Clin-
damycinu-MIP 600 mg pierwszego leczeniu za-
paleñ zêbopochodnych� oraz firmy VOCO na te-
mat �Rebildy DC � materia³u do odbudowy struk-
tury zêba�.

Posumowaniem pierwszego dnia by³a wspól-
na uroczysta kolacja po³¹czona z wystêpem
gwiazdy scen krakowskich Marty Bizoñ, która
zrêcznie wci¹gnê³a w nurt zabawy kilku lekarzy
a¿ po ich wystêpy wokalne w³¹cznie. Sam recital
by³ dynamiczny, pe³en ekspresji. W przepiêkny
sposób zosta³y wykonane standardy muzyki po-
pularnej. Artystka wzbudzi³a powszechny za-
chwyt w�ród publiczno�ci.. A potem by³a dysko-
teka dla wytrwa³ych�

* * *
Drugi dzieñ obrad, podzielony na 4 sesje, po-

�wiêcony by³ najogólniej mówi¹c problematyce
samorz¹dowej oraz implikacjom prawnym p³y-
n¹cym z rozmaitych przepisów i rozporz¹dzeñ
rzutuj¹cych na praktykê wykonywania zawodu.
Podczas I sesji, dr Andrzej Mazaraki omówi³ kwe-
stie �Dokumentacji medycznej w �wietle nowych
zapisów ustawowych�; dr Katarzyna Siembab
przedstawi³a temat �Inspekcja Pracy w indywi-
dualnej praktyce lekarskiej � BHP, odpady me-
dyczne�; a dr n med. Andrzej Matyja zagadnie-
nia �Jako�ci w medycynie�.

II sesja po�wiêcona by³a �Aktualnej roli
i mo¿liwo�ciom dzia³ania Samorz¹du Zawodowe-
go�. Temat ten w szerokim ujêciu ustawowym
omówi³ dr Jerzy Friedigier � przewodnicz¹cy
ORL. Z kolei sekretarz NRL, dr Mariusz Jani-
kowski przedstawi³ z perspektywy Naczelnej
Rady Lekarskiej pewne niebezpieczeñstwa zwi¹-
zane z projektami ustaw: zniesienia obligatoryj-
nej przynale¿no�ci lekarzy do izb oraz ogranicze-
niem mo¿liwo�ci wykonywania zawodu lekarza
do jednego miejsca pracy. Formalno-prawn¹
�Drogê do specjalizacji w stomatologii� przed-
stawi³a dyrektor Wojewódzkiej Przychodni Sto-
matologicznej w Krakowie, dr n. med. Anna
Maci¹g. Rozwiniêciem jej prezentacji by³o wy-
st¹pienie wiceprezesa NRL, dr Andrzeja Fortuny
na temat �Oczekiwanych kierunków zmian w spe-
cjalizacjach stomatologicznych�. Przy okazji
przedstawi³ tak¿e wa¿niejsze inicjatywy Naczel-
nej Rady Lekarskiej dotycz¹ce zawodu lekarza
dentysty i ukaza³ rozmaite piêtrz¹ce siê przed
samorz¹dem przeszkody. Z kolei dr Andrzej
Stopa w mocno krytycznym tonie zarysowa³ prak-
tykê informowania o �wiadczeniach medycznych
w mediach, która nazbyt czêsto narusza Kodeks
Etyki Lekarskiej nabieraj¹c cech reklamy.

III sesja, realizowana ju¿ w godzinach po-
obiednich, dotyczy³a zagadnieñ sanitarno-epide-
miologicznych w praktyce stomatologicznej.
W jej ramach dr n. techn. Edward Araszkiewicz
� kierownik Oddzia³u Higieny Radiacyjnej Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie przedstawi³ problematykê �Urz¹dzeñ
rentgenowskich w gabinetach stomatologicznych;
podstawy prawne, procedurê uzyskiwania zezwo-
leñ�, a mgr farm. Adam Kosek, kierownik Dzia-

ZJAZDY, SYMPOZJA, KONGRESY
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³u Epidemiologii WSSE �Aktualne zmiany w wymaganiach pod
wzglêdem sanitarnym i fachowym pomieszczeñ i urz¹dzeñ In-
dywidualnych Praktyk Lekarskich i Poradni�.

Wreszcie IV i ostatnia sesja po�wiêcona by³a problematyce
deontologicznej. Omówiono w jej ramach niektóre zagadnienia
dotycz¹ce zapisów Kodeksu Etyki Lekarskiej oraz dzia³añ wyja-
�niaj¹cych prowadzonych przez rzeczników i praktyki postêpo-
wania s¹dów lekarskich. I tak na temat �Odpowiedzialno�æ za-
wodowa lekarza dentysty.� mówi³y � dr Jolanta Or³owska-Heit-
zman, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialno�ci Zawodowej oraz
dr Anna Tarkowska z Warszawy, I z-ca Naczelnego Rzecznika.
Z kolei temat �Orzecznictwo w stomatologii. Najczêstsze zda-
rzenia i rozstrzygniêcia na terenie OIL w Krakowie� omówi³a
dr Ewa Mikosza-Januszewska, Okrêgowy Rzecznik i dr Anna
Kot, pierwszy zastêpca OROZ zajmuj¹ca siê przede wszystkim
problematyk¹ stomatologiczn¹. Wreszcie dr Antoni Stopa,
sêdzia Naczelnego S¹du Lekarskiego przedstawi³ wybrane przy-
k³ady orzeczeñ s¹dowych Okrêgowego i Naczelnego S¹du
Lekarskiego (zajmuj¹ 16,6% ca³o�ci orzeczeñ).

Ostatnim akcentem Konferencji by³o przyjête ze sporym za-
interesowaniem wyst¹pienie z-cy dyrektora Ma³opolskiego Od-
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dzia³u Wojewódzkiego NFZ, dr Piotra Bo¿ka na
temat zasad kontraktowania �wiadczeñ stomato-
logicznych w 2007 roku. Rosn¹ one z 4,4%
w 2006 roku do 4,6 procent, je�li chodzi o ca³o-
kszta³t nak³adów na �wiadczenia. To niewiele, ale
zawsze co�. Globalnie bêdzie to ok. 95,1 mln z³.
Zjawiskiem niepokoj¹cym jest fakt, ¿e w prakty-
ce wystêpuje odp³yw �rodków przeznaczanych na
leczenie stomatologiczne i profilaktykê w�ród
dzieci, na rzecz doros³ych � i Fundusz zapowia-
da próbê przeciwdzia³ania temu procesowi.
Pytañ do dyrektora by³o sporo, ale objêto�æ tej
relacji wyklucza ich przedstawienie.

Na zakoñczenie obrad, dr Robert Stêpieñ za-
sygnalizowa³ zamys³ utworzenia ogólnopolskiej
samorz¹dowej �Gazety Stomatologicznej�, roz-
prowadzanej jak �Gazeta Lekarska� do przesz³o
30 tys. lekarzy dentystów obligatoryjnie i bez-
p³atnie. Jej projekt � dodajmy � zosta³ rozes³any
do wszystkich Komisji Stomatologicznych Okrê-
gowych Rad Lekarskich oraz przekazany preze-

sowi NRL, dr Konstantemu Radziwi³³owi i wice-
prezesowi NRL, dr Andrzejowi Fortunie, a 15 XII
powinien byæ przedmiotem obrad NRL.

* * *
Konferencja Rytro Jesieñ 2006 podjê³a sze-

rokie spektrum praktycznej strony prowadzonych
przez lekarzy dentystów praktyk lekarskich.
Dotyczy³a ¿ywotnych interesów stomatologów,
takich jak: dokumentacja medyczna, BHP, jako�æ
w ochronie zdrowia, czym ¿yje samorz¹d, specjali-
zacje, problem reklam, techników dentystycznych,
sanepid-u, orzecznictwa s¹dowego, kontraktów
NFZ. �wietnie prowadzona organizacyjnie, dos³ow-
nie z zegarkiem w rêku, gromadzi³a na sali wyk³a-
dowej komplet lekarzy gotowych s³uchaæ i podej-
mowaæ dyskusjê na temat istotnych problemów �ro-
dowiska. By³a wiêc niew¹tpliwym sukcesem.

Za zgod¹ wyk³adowców, niektóre prezenta-
cje slajdowe z Konferencji s¹ dostêpne na stro-
nach internetowych Komisji Stomatologicznej
ORL w Krakowie: www.stomatolodzy.prv.pl
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W niedzielne przedpo³udnie, 10 grudnia 2006
roku zakoñczy³a siê ostatnia w tym roku Konfe-
rencja Szkoleniowo-Naukowa w Kocierzu ko³o
Andrychowa, zorganizowana przez Komisjê Sto-
matologiczn¹ i Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pod-
stawowej Opieki Zdrowotnej.

Uczestnicy konferencji byli po raz pierwszy
w nowym o�rodku szkoleniowo-wypoczynko-
wym przepiêknie po³o¿onym na Prze³êczy Ko-
cierskiej w Beskidzie Niskim ko³o Andrychowa.
(wyci¹g narciarski, w niedalekiej przysz³o�ci SPA).

Wyjazd ten by³ podsumowaniem pierwszego
roku �nowej� Komisji Stomatologicznej ORL

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa
8-10 grudnia 2006 Kocierz

wybranej 8 XII 2005 i kolejnego roku dzia³ania
Zwi¹zku Lekarzy Dentystów POZ.

Tematem wiod¹cym by³o leczenie endodon-
tyczne. Koordynatorem i moderatorem czê�ci na-
ukowej by³ dr Aleksander P³óciennik. Wyk³ady
by³y na wysokim poziomie, przygotowywali je
lekarze praktycy na co dzieñ zmagaj¹cy siê z le-
czeniem endodontycznym.

Podejmowana tematyka by³a szeroka � od pre-
zentacji poprawnego zwyk³ego sposobu leczenia
endodontycznego, poprzez leczenie z pomoc¹
uk³adów optycznych � mikroskopów. Zwrócono tak-
¿e uwagê na powik³ania i sposoby ich leczenia.

oraz Zwi¹zku Lekarzy Dentystów Pracodawców
Ochrony Zdrowia www.zld.org.pl., który by³
wspó³organizatorem Konferencji.

Równie wa¿ne by³y ryterskie spotkania towa-
rzyskie, owe wieczorne biesiady, które gromadzi-
³y ludzi podobnie my�l¹cych. To w kuluarach w³a-
�nie wymienia siê pogl¹dy, tworzy opinie, które
daj¹ podstawy do dzia³ania, zacie�niaj¹ siê wiêzi
miêdzy lud�mi, buduj¹ mosty przyja�ni wokó³
wspólnej idei. S³u¿y³o temu m.in. spotkanie
w �Chacie u Stacha� przy d�wiêkach muzyki re-
welacyjnej orkiestry z Teatru Lalek w Bia³ym-
stoku, która mimo trudów podró¿y, z³ych warun-
ków atmosferycznych dotar³a niemal na czas po
przebyciu 600 km i zosta³a bardzo ciep³o przyjê-
ta, po czym sw¹ niezwyk³¹ energi¹ zarazi³a s³u-
chaczy.

W niedzielny jesienny, chmurny poranek za-
koñczy³a siê Ogólnopolska Konferencja Lekarzy
Stomatologów Rytro-Jesieñ 2006. Mózgiem ca-
³ej imprezy, koordynatorem wszystkich dzia³añ
by³ niezast¹piony dr Robert Stêpieñ, a wspó³pra-
cowali z nim m.in. �dyrektor techniczny� wszyst-
kich spotkañ, dr Dariusz Ko�cielniak i p. Krysia
Trela prowadz¹ca Biuro Konferencji, przy wspó³-
pracy z dr Ann¹ Urbañczyk, dr Ma³gorzat¹ Dom-
k¹ i dr Maj¹ Szumsk¹. Wszystkim im nale¿¹ siê
s³owa uznania za tyle pozytywnej energii, które-
ej dostarcza zawsze konferencja w Rytrze.

Nic wiêc dziwnego, ¿e wszyscy ¿egnaj¹c siê
mówili: �Do zobaczenia za rok!�. Na pewno bê-
dziemy!

Dr Katarzyna Siembab
Fot. dr Dariusz Ko�cielniak

ZJAZDY, SYMPOZJA, KONGRESY
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Prezentacje dr A. P³óciennika, dr W. Ko¿u-
cha, dr A. Urbañczyk, dr. M. Minor by³y przygo-
towane na podstawie w³asnej praktyki przypad-
ków klinicznych, co dodatkowo uwiarygodni³o
sposób leczenia. Klas¹ sam¹ dla siebie by³y 2
wyk³ady dr n med. K. Goñczowskiego. Ogromna
wiedza, praktyka i umiejêtno�æ przedstawienia na-
grodzone zosta³y gromkimi brawami s³uchaczy.

Najwiêkszym osobowo�ci¹ konferencji oka-
za³ siê dr n med. Zbigniew Hamerlak ze Szczeci-
na. Jest przyk³adem lekarza dentysty, który dziê-
ki swojemu uporowi, wytrwa³o�ci, wiedzy i ema-
nuj¹cej dobroci pracuje z pacjentami chorymi on-
kologicznie. Przynosi ulgê w cierpieniu, opracowa-
n¹ przez siebie i ci¹gle udoskonalan¹, a jedyn¹ tego
typu w Polsce, metod¹ leczenia ciê¿kich stanów za-
palnych jamy ustnej u doros³ych i dzieci. Doktor
Z. Hamerlak ukaza³ nam inny wymiar naszej pracy,
inny �wiat warto�ci, w którym liczy siê ka¿dy dzieñ,
ka¿da kolejna godzina. Dziêkujemy!

W nieco innej konwencji ale nie mniej cieka-
wie wypad³y prezentacje dr M. Wilczek i dr R.
Michno, pracownic WPS w Krakowie.

Sobotnie przedpo³udnie by³o po�wiêcone
przypomnieniu zasad pierwszej pomocy w gabi-
necie dentystycznym, które przedstawi³ dr. n med.
Henryk Podziorny z Katedry Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii CM UJ. Z sali pad³y propozy-
cje przygotowania w przysz³o�ci demonstracji
praktycznych, które bardziej przybli¿y³yby zasa-
dy postêpowania w nag³ych sytuacjach.

Podsumowuj¹c koñcz¹c¹ 2006 r. Konferen-
cjê Szkoleniowo-Naukow¹ trzeba serdecznie po-
dziêkowaæ niezawodnym organizatorom
dr R. Stêpniowi, dr D. Ko�cielniakowi i p. K. Treli.

ZJAZDY, SYMPOZJA, KONGRESY
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W dniach 5-7 pa�dziernika 2006 roku w Po-
lañczyku nad Jeziorem Soliñskim, w go�cinnym
O�rodku Wypoczynkowym MSWiA �Jawor�, ob-
radowa³a Konferencja Naukowo-Szkoleniowa,

Interdyscyplinarna Stomatologia Dzieciêca
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Polañczyku

5-7 pa�dziernika 2006

której organizatorem by³ Oddzia³ Kro�nieñski
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz
Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Izby Lekar-
skiej w Krakowie (wspieraj¹ca spotkanie finan-

ZJAZDY, SYMPOZJA, KONGRESY

W sobotni wieczór podczas wieczoru kole¿eñskiego w karcz-
mie �Kocierz� ³ami¹c siê op³atkiem z uczestnikami konferencji
z³o¿yli�my sobie ¿yczenia zdrowia, pomy�lno�ci i satysfakcji
w ¿yciu zawodowym oraz rado�ci, spokoju w ¿yciu rodzinnym,
wielu piêknych chwil w �wiêta Bo¿ego Narodzenia i w Nowym
2007 Roku.

Dr Katarzyna Siembab
Fot. dr Dariusz Ko�cielniak
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sowo). Honorowy patronat nad Konferencj¹ ob-
j¹³ prezydent PTS, prof. Marek Ziêtek. Patronat
medialny sprawowa³ �Magazyn Stomatologicz-
ny�, Dentonet.pl oraz E-dentico.

Konferencja odby³a siê pod has³em �Interdy-
scyplinarna Stomatologia Dzieciêca�.

Najpierw w czwartkowe popo³udnie odby³ siê
kurs z endodoncji wieku rozwojowego prowadzo-
ny przez dr. n. med. Krzysztofa Goñczowskiego
i pierwszy kurs z ratownictwa medycznego
uwzglêdniaj¹cego postêpowanie u dzieci prowa-
dzony przez dr. n. med. Henryka Podziornego
(drugi kurs przeprowadzono w pi¹tek). Nastêp-
nie w ramach sesji Lekarzy Praktyków dr n. med.
Ma³gorzata Kiernicka omówi³a specyfikê instruk-
ta¿u higieny jamy ustnej u dzieci; dr n. med. Bar-
bara Owczarek przedstawi³a zabiegi chirurgii �lu-
zówkowo-dzi¹s³owej wykonywane u dzieci; lek.
stom. Tomasz Fortuna zademonstrowa³ metody-
kê postêpowania przy reimplantacjach zêbów oraz
mgr Mariusz Kwiatkowski z firmy MIP Pharma
który poruszy³ zawsze aktualny temat antybioty-
koterapii u pacjentów z grup ryzyka. Obradom
pod przewodnictwem dr n. med. Huberta Kubi-
cy, towarzyszy³a o¿ywiona dyskusja.

Oficjalnego otwarcia Konferencji dokona³
w pi¹tkowy poranek (pod nieobecno�æ prof.
Marka Ziêtka), wiceprezydent PTS � dr n. med.
Wojciech Bednarz. Odczytano te¿ specjalne
pisma do uczestników Konferencji: prof. Barba-
ry Adamowicz-Klepalskiej � Specjalisty Krajo-
wego w dziedzinie stomatologii dzieciêcej oraz
Wojewody Podkarpackiego (którego reprezento-
wa³a p. Krystyna Drapa³a). Nastêpnie prowadz¹-

cy sesjê lek. stom. Stanis³awa Chodorowicz i prof.
Zbigniew Jañczuk oddali g³os prelegentom.

I tak mgr Teresa S³awiñska nakre�li³a wize-
runek psychologiczny pacjenta w wieku rozwo-
jowym, mgr Piotr Cendrowski zaprezentowa³ pro-
dukty firmy Colgate pomocne w utrzymaniu na-
le¿ytej higieny jamy ustnej, prof. Zbigniew Jañ-
czuk omówi³ sytuacjê epidemiologiczn¹ próch-
nicy zêbów u polskich dzieci, a prof. dr hab. Kry-
styna Lisiecka przedstawi³a wspó³czesne standar-
dy postêpowania profilaktyczno-leczniczego
w uzêbieniu mlecznym. Po krótkiej przerwie na
�ma³¹ czarn¹�, lek. stom. Anna Kogut wskaza³a
na mo¿liwo�ci wykorzystania piaskarki systemu
Profin, a tak¿e k¹tnic W&H do profilaktyki próch-
nicy u dzieci, a lek. stom. Karolina Gerreth wy-
g³osi³a wyk³ad dotycz¹cy potrzeb zdrowotnych
dzieci niepe³nosprawnych i przewlekle chorych
oraz przedstawi³a wyniki badañ po stosowaniu
¿eli fluorkowych metod¹ nadzorowanego szczot-
kowania zêbów.

Po przerwie obiadowej, obrady zapocz¹tko-
wa³ referat prof. Danuty Pi¹towskiej omawiaj¹-
cy postêpowanie w urazach zêbów sta³ych
i mlecznych. Nastêpnie lek. med. Tadeusz Telesz
mówi³ na temat: �Jak rozwi¹zywaæ problemy przy
wykonywaniu zdjêæ rtg zewn¹trzustnych�, a dr
hab. Lidia Postek-Stefañska wskaza³a na specy-
fikê leczenia endodontycznego pacjentów w wie-
ku rozwojowym. Pracowity dzieñ obrad zakoñ-
czy³a interesuj¹ca, czasami wrêcz burzliwa dysku-
sja, która doda³a rumieñców omawianym tematom.

Drugi dzieñ Konferencji rozpocz¹³ wyk³ad
dr. n. med. Wojciecha Pawlaka na temat asyme-
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trii twarzy, po którym mieli�my przyjemno�æ us³y-
szeæ rady prof. Anny Komorowskiej w sprawie
rozwi¹zywania problemów ortodontycznych
przez stomatologów ogólnych. Lek. stom. Jacek
Kowalski omówi³ nastêpnie metody znieczulania
u dzieci, a lek. stom. Pawe³ Grzegorczyk zasto-
sowanie testu PERIO-ANALYSE do monitoro-
wania leczenia i wyboru antybiotykoterapii. Przed
przerw¹ obiadow¹ us³yszeli�my jeszcze wyk³ad
dr n. med. Zofii Rump dotycz¹cy objawów cho-
rób ogólnoustrojowych w jamie ustnej u dzieci.

W ramach relaksu, po obiedzie, organizato-
rzy umo¿liwili uczestnikom m.in. rejs statkiem
po wodach Zalewu Soliñskiego, a w sobotê rano
mo¿liwo�æ jazdy próbnej jednym z piêciu samo-
chodów testowych marki Nissan.

Dwa ostatnie wyk³ady wyg³oszone wieczorem
dotyczy³y atraumatycznego leczenia zêbów
mlecznych, który przedstawi³a lek. stom. Edyta
Sosnowska-Klocek oraz diagnostyki i specyfiki
parametrów klinicznych kompleksu �luzówkowo-
dzi¹s³owego u dzieci w ujêciu dr. Wojciecha Bed-
narza. I on te¿ jako gospodarz Konferencji po-
dziêkowa³ wszystkim Firmom sponsoruj¹cym
oraz cz³onkom Komitetu Organizacyjnego, pod-
kre�laj¹c szczególnie bardzo dobrze uk³adaj¹c¹
siê wspó³pracê z Komisj¹ Stomatologiczn¹ ORL
w Krakowie, z jej przewodnicz¹cym lek. stom.
Robertem Stêpniem na czele. W imieniu uczest-
ników s³owa podziêkowania organizatorom wy-
razi³a prof. Barbara Adamowicz-Klepalska, prze-
kazuj¹c im symboliczn¹, przybran¹ w dzwoneczki
i wst¹¿ki �ciupazeckê�.

* * *
Podsumowuj¹c tegoroczn¹ Konferencjê trze-

ba stwierdziæ, ¿e tematyka wyst¹pieñ wpisana
by³a w aktualne potrzeby terapeutyczne ka¿dej
praktyki. Ma³y pacjent jest bowiem bardzo szcze-
gólnym podopiecznym, wymagaj¹cym specjalnej
uwagi, podej�cia psychologicznego i poznania
odmienno�ci jego budowy oraz fizjologii. Profi-
laktyka stomatologiczna powinna siê rozpoczy-
naæ jeszcze przed urodzeniem siê dziecka od opie-
ki nad ciê¿arn¹ kobiet¹ i trwaæ od niemowlêctwa
przez kolejne okresy rozwojowe a¿ do osi¹gniê-
cia dojrza³o�ci osobniczej. Wspó³czesne postêpo-
wanie pedodontyczne powinno byæ interdyscy-

plinarne, subtelnie ingeruj¹ce w naturalne proce-
sy regeneracji i naprawy, uwzglêdniaj¹ce dyna-
mikê wzrostowych przemian metabolicznych.

Wydaje siê, ¿e obecni w Polañczyku wyk³a-
dowcy � wybitni naukowcy i praktycy, zapewnili
wysoki poziom merytoryczny Konferencji, dziê-
ki czemu zosta³ osi¹gniêty jej propagatorsko-po-
znawczy cel. Dodatkowym walorem spotkania
by³a mo¿liwo�æ odpoczynku, odnowienia kontak-
tów, ale tak¿e zabawy, na któr¹ czêsto nie mamy
czasu. Trudno te¿ nie doceniæ licytacji plakatów
i obrazków otrzymanych od firm Sep Studio
z Warszawy i Marketing Gabinetowy � Dariusz
Baranowski., podczas której zebrano 6940 z³
z przeznaczeniem dla Powiatowej Placówki So-
cjalizacyjnej w Sanoku. Tak¿e firma Colgate dla
ka¿dego dziecka tej placówki podarowa³a zestaw
do utrzymania optymalnej higieny jamy ustnej,
a o prawid³owym postêpowaniu przy oczyszcza-
niu zêbów prelekcjê w Domu Dziecka wyg³osi³
dr Wojciech Bednarz.

W Konferencji wziê³o udzia³ 210 lekarzy sto-
matologów z ca³ej Polski. W przysz³ym roku bê-
dzie ona mia³a ju¿ charakter miêdzynarodowy,
a jej temat brzmi: �Stomatologia XXI wieku �
realia i perspektywy�. Okazj¹ do jej zorganizo-
wania bêdzie XX-lecie Oddzia³u PTS w Kro�nie.
Planowany termin 4-6 X 2007 rok. A wiêc �do
zobaczenia� za rok, oczywi�cie w Polañczyku nad
Solin¹. Serdecznie zapraszam!

Dr Wojciech Bednarz
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TEORIA I PRAKTYKA

Diagnostyka kompleksu
śluzówkowo-dziąsłowego (cz. II)

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

Streszczenie: Publikujemy poniźej cz. II pra-
cy dr n. med. Wojciecha Bednarza – nt. Dia-
gnostyki kompleksu śluzówkowo-dziąsłowe-
go. Praca prezentuje aktualne poglądy, do-
tyczące diagnostyki śluzówkowo-dziąsłowej.
Na podstawie piśmiennictwa oraz własnych
doświadczeń przedstawiono sposoby pomia-
ru poszczególnych parametrów oraz ozna-
czania wskaźników, charakteryzujących kom-
pleks śluzówkowo-dziąsłowy. Podkreślono, że
badanie takie powinno stanowić podstawę
podejmowania decyzji o wyborze metody
i trybu postępowania profilaktyczno-leczni-
czego w różnych dziedzinach stomatologii.

* * *

(...) Szerokość i grubość dziąsła zrogowa-
ciałego, a szczególnie jego części przyczepio-
nej do wyrostka zębodołowego, ma ogromne
znaczenie w planowaniu leczenia stomatolo-
gicznego (1).

Wg Orsiniego i wsp. (14), planując leczenie
protetyczne, przy zębach filarowych powinna
być obecna nie mniejsza niż 1 mm strefa dzią-
sła właściwego. Jeżeli wątpliwej szerokości dzią-
sła towarzyszy obecność płytkiego przedsion-
ka jamy ustnej i jednocześnie nie ma odpowied-
niej kontroli płytki bakteryjnej, należy wykonać
augmentację za pomocą przeszczepu podna-
błonkowej tkanki łącznej. Zabiegi sterowanej
regeneracji tkanek z zastosowaniem błon za-
porowych mechanicznych powinny być plano-
wane w sytuacjach, gdy dziąsło właściwe ma
minimum 0,8 mm grubości i 3 mm szerokości.

Planując zabieg wydłużenia korony klinicznej
zęba przy wąskiej strefie dziąsła przyczepione-
go, należy wykonać dowierzchołkowe prze-
mieszczenie płata z pozostawieniem tkanki zro-
gowaciałej, a nie prostą gingiwektomię. Pokry-
wając recesję dziąsłową klasy II lub III przy bra-
ku dziąsła właściwego należy wykorzystać dzią-
sło zrogowaciałe zębów sąsiadujących, w pro-
cedurze bocznego przemieszczenia płata lub
podwójnie uszypułowanego płata, najlepiej
w połączeniu z przeszczepem podnabłonkowej
tkanki łącznej wg Harrisa i Nelsona, a nie sto-
sować metody dokoronowego przemieszczenia
płata. Ruchoma błona śluzowa kontaktowała-
by bowiem wtedy z powierzchnią korzenia
zęba. Brak profilaktycznej poprawy warunków
anatomicznych wyrostka zębodołowego, w tym
tkanek miękkich, przed planowanym ekstensyw-
nym leczeniem ortodontycznym skutkować
może powstaniem recesji dziąsłowych.

Nieuwzględnianie w planowanym leczeniu
warunków topograficznych kompleksu śluzów-
kowo-dziąsłowego może prowadzić do kom-
plikacji i pogorszenia osiąganego efektu este-
tycznego.

Kolejnym ważnym elementem anatomicz-
nym wymagającym oceny jest brodawka
dziąsłowa. Powinna ona wypełniać całą prze-
strzeń pomiędzy grzbietem wyrostka zębo-
dołowego, a bocznymi ścianami sąsiadują-
cych ze sobą zębów (od punktu największej
wklęsłości korony przy przegrodzie między-
zębowej, aż do punktu stycznego) (15,16).
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Wskaźnik brodawki dziąsłowej (Papilla Index
Score – PIS) wg Jemta (15) pozwala odnoto-
wać w pięciostopniowej skali wielkość dziąsła
międzyzębowego. Stopień 0 jest notowany
wtedy, gdy całkowicie brak brodawki dziąsło-
wej, stopień 1 – gdy szczyt brodawki nie sięga
do połowy wysokości określanej w/w punktami
na powierzchni interproksymalnej zębów, sto-
pień 2 – gdy szczyt brodawki przekracza tę
wysokość, stopień 3 – gdy brodawka wypełnia
całą przestrzeń międzyzębową, a stopień 4 –
gdy brodawka jest przerośnięta i wykracza poza
przestrzeń międzyzębową. Podobną klasyfika-
cję przedstawili Nordland i Tarnow (16),
a wskaźnik oznaczający klasę brodawki dziąsło-
wej (od 0-III) nazwali Papilla Presence Index –
PPI, przy czym w klasie 0 brodawka wypełnia
całą przestrzeń międzyzębową, w klasie I szczyt
brodawki znajduje się pomiędzy punktem stycz-
nym i połączeniem szkliwno-cementowym (CEJ)
na bocznej ścianie zęba, w klasie II poniżej
interproksymalnego CEJ, ale powyżej najniższe-
go punktu CEJ na przedsionkowej powierzchni
zęba (ryc. 6), a w klasie III poniżej tego punktu.
Dodatkową linią orientacyjną, pozwalającą do-
strzec nieprawidłowości, jest linia brodawko-
wa łącząca szczyty wielu sąsiadujących ze sobą
brodawek dziąsłowych. Odległość łącząca naj-
większe wklęsłości sąsiadujących ze sobą
zębów, stanowiąca najczęściej równowartość
szerokości podstawy brodawki dziąsłowej, ma
zasadnicze znaczenie w wyborze technik chi-
rurgicznych, w których tworzenie płata odby-
wa się z ochroną brodawki dziąsłowej. Jeżeli
szerokość podstawy brodawki dziąsłowej jest

większa niż 2 mm – stosuje się metodę zmody-
fikowaną wg Cortelliniego i wsp. (17), a jeżeli
brodawka jest węższa niż – 2 mm metodę
uproszczoną (18).

Dla metrycznego oszacowania wysokości
brodawki dziąsłowej stosuje się metody inwa-
zyjne, podobne do pomiarów grubości dziąsła
właściwego oraz nieinwazyjny radiologiczny
pomiar odległości pomiędzy brzegiem wyrost-
ka zębodołowego, a szczytem brodawki dzią-
słowej z użyciem środka kontrastującego (19).
Mieszanina sealera endodontycznego i siarcza-
nu baru w stosunku 2:1 nanoszona jest na
szczyt brodawki dziąsłowej, po czym wykony-
wane jest zdjęcie rtg wewnątrzustne, przylega-
jące. Na podstawie obrazu radiologicznego
dokonuje się pomiaru odcinka pomiędzy grzbie-
tem wyrostka zębodołowego, a uwydatnionym
szczytem brodawki dziąsłowej (ryc. 7). Lee
i wsp. (19) zbadali radiologiczną wysokość
(Radiological Lenght – RL) 142 międzyzębowych
brodawek dziąsłowych, porównując uzyskane
wyniki z metodami inwazyjnymi (nakłucie przed
zabiegiem i śródzabiegowo). Uzyskane przez
autorów wyniki radiologiczne, niewykazujące
różnic istotnych, statystycznie z wynikami
inwazyjnymi, potwierdzają dużą dokładność
testowanej metody.

Obecność brodawek dziąsłowych, wypełnia-
jących całą przestrzeń między zębami lub uzu-
pełnieniami protetycznymi, wspartymi na im-
plantach jest nieodzowne dla uzyskania opty-
malnego efektu estetycznego. Dlatego tak waż-
na jest znajomość czynników mających wpływ
na jej istnienie. Na podstawie literatury i wła-
snych doświadczeń Zetu i wsp. (20) określili
czynniki wpływające na zachowanie brodawki
dziąsłowej, które jest zależne od:

Ryc. 6. Zanik brodawki dziąsłowej II klasy, wg Norndlana
i Tarnowa. Recesja dziąsłowa zęba 22 III klasy wg Millera.

Ryc. 7. Pomiary radiologiczne przestrzeni międzyzębowej
(opis w tekście).
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1. Wielkości kości wyrostka zębodołowego
– w wymiarze językowo-przedsionkowym
2,1–4,1 mm (Becker i wsp. 1997), – w wymia-
rze mezjalno-dystalnym 3,0 mm (Tal 1984).

2. Odległości brzeg wyrostka – punkt stycz-
ny: – zęby <5 mm (Tarnow i wsp. 1992), – ząb
i pojedynczy implant <5 mm (Choquet, Her-
mans 2001), – 2 implanty <3,5 mm (Tarnow
i wsp. 2003).

3. Kwadratowa powierzchnia kontaktu
w punkcie stycznym jest lepsza od trójkątnej
(Kois 2001).

4. Grube dziąsło jest lepsze od cienkiego,
a płaskie lepsze od grzebieniowego (Kois 2001).

5. Dla zachowania brodawki dziąsłowej
w odcinku przednim przy implantach, niezbęd-
na jest przynajmniej 1,8 mm grubość kości
(Spray i wsp. 2000) (cyt. wg 20).

Lee i wsp. (21) zbadali radiologiczną wyso-
kość 72 brodawek dziąsłowych u 52 pacjen-
tów pomiędzy osadzonymi ponad rok wcze-
śniej, sąsiadującymi ze sobą uzupełnieniami pro-
tetycznymi, wspartymi na implantach. Autorzy
szukali zależności tego parametru z odległością
punkt styczny – grzbiet wyrostka zębodołowe-
go (Contact point – Crestal bone [CC]), odle-
głością pomiędzy implantami na wysokości cri-
sta alveolaris (Horizontal distance – HD) oraz
odległością szczyt brodawki dziąsłowej –
granica śluzówkowo-dziąsłowa (Width of ke-
ratinized mucosa – WK). Analiza regresji
wielokrotnej wykazała istotną statystycznie ko-
relację pomiędzy wysokością brodawki dziąsło-
wej, a szerokością dziąsła zrogowaciałego.
Średnie wartości wyniosły: RL 3,3 ±0,5mm,
WK 4,5 ±1,7 mm, CC 4,7 ±1,2 mm, HD 3,1
±0,5 mm. Wyniki te dowodzą, że wysokość
brodawki dziąsłowej jest także uzależniona od
całej szerokości podpierającego ją dziąsła zro-
gowaciałego.

Pierwotnie trudne warunki anatomiczne
kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego mogą
znacznie skomplikować standardowe postępo-
wanie stomatologiczne.

Nieuwzględnienie diagnostyki śluzówko-
wo dziąsłowej w planie leczenia staje się czę-
sto przyczyną niepowodzeń i powikłań ma-
nifestujących się pogorszeniem topografii
tkanek przyzębia.
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ADlatego też takie badanie powinno stano-

wić podstawę podejmowania decyzji o wybo-
rze metody i trybu postępowania profilaktycz-
no-leczniczego w różnych dziedzinach stoma-
tologii.

Wojciech Bednarz
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Jak Pañstwo pamiêtaj¹, w �Biuletynie Lekarskim�
3a/92 (Lekarza Dentysty 2) przedstawi³em g³ówne
dokumenty programowe, na podstawie których roz-
dzielane bêd¹ pieni¹dze z funduszy strukturalnych
w latach 2007-2013. W chwili obecnej wypracowy-
wane s¹ ostateczne wersje tych dokumentów, które
po zatwierdzeniu przez Radê Ministrów, zostan¹
przedstawione do akceptacji Komisji Europejskiej.
Z uwagi na dynamikê, z jak¹ zmieniaj¹ siê zapisy
w tych dokumentach postanowi³em nie utrwalaæ na
³amach �Biuletynu� tre�ci, które nie s¹ ostateczne,
a przez to mog¹ okazaæ siê niewi¹¿¹ce. Niemniej wci¹¿
zachêcam do �ledzenia zmian w publikowanych projek-
tach tych dokumentów i ¿ywego reagowania na nie.

W dzisiejszym artykule chcia³bym zaj¹æ siê
innym, ni¿ fundusze unijne �ród³em finansowania in-
westycji w obszarze ochrony zdrowia, którym jest
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego oraz Norweski Mechanizm Finanso-
wy. Z pozoru wydawaæ by siê mog³o, i¿ mamy tu do
czynienia z dwoma strumieniami pieniêdzy, lecz z po-
zycji aplikuj¹cego mo¿emy z powodzeniem uznaæ je
za jeden, gdy¿ zasady wykorzystania �rodków s¹ nie
tylko identyczne, ale i wspólne. Postanowi³em przy-
bli¿yæ Pañstwu ten temat, mimo i¿ zdajê sobie spra-
wê, ¿e dla wiêkszo�ci z Pañstwa finansowanie pro-
jektów w ramach Mechanizmów oka¿e siê byæ mo¿e
nieatrakcyjne. Obecnie jednak, z uwagi na okresowy

brak jakichkolwiek innych programów grantowych,
jestem przekonany, i¿ bêd¹ Pañstwo zasypywani in-
formacjami o rzekomych miliardach euro ze �rodków
Mechanizmów, po które wystarczy siêgn¹æ oraz pro-
pozycjami udzia³u w konferencjach, szkoleniach
lub wprost wydania pieniêdzy na przygotowanie do-
kumentacji projektowej. Zanim podejm¹ Pañstwo ja-
kiekolwiek decyzje, proponujê zapoznaæ siê z pod-
stawowymi informacjami na temat Mechanizmów.
Szanuj¹c Pañstwa czas rozpocznê od przedstawienia
kilku podstawowych warunków udzia³u w konkursie:

1. W przypadku interesuj¹cego nas priorytetu
Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem Mechani-
zmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
wysoko�æ dofinansowania projektu ustalono na po-
ziomie 60% jego kosztów, lecz nie mo¿emy wniosko-
waæ o mniej, ni¿ 250 000 euro. Oznacza to, i¿ mini-
malna warto�æ projektu musi przekraczaæ kwotê
416 666 euro. Procent dofinansowania mo¿e byæ
wiêkszy (85%), ale tylko w przypadku, gdy 15% war-
to�ci inwestycji bêdzie finansowane z bud¿etu pañstwa
lub bud¿etu jednostek samorz¹du terytorialnego.

2. W ramach Mechanizmów odbêd¹ siê jeszcze
dwa nabory wniosków, pierwszy z nich zakoñczy siê
dnia 16 kwietnia 2007 roku, termin drugiego nie jest
jeszcze znany. Projekt zg³aszany do dofinansowania
musi mieæ kompletn¹ dokumentacjê techniczn¹ wraz

Dotacje nie tylko Unii Europejskiej (4)

UNIA EUROPEJSKA
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zapraszaj¹
do udzia³u w cyklu

Konferencji Naukowo-Szkoleniowych
organizowanych

w ramach kszta³cenia ustawicznego

W pierwszym kwartale 2007 roku odbêd¹ siê one:

24 stycznia24 stycznia24 stycznia24 stycznia24 stycznia
– Zastosowanie protez typu overdenture (ovd)

w podstawowym i specjalistycznym leczeniu protetycz-
nym – dr hab. n. med. Bart³omiej W. Loster (kier.
Zak³adu Stomat. Zintegrowanej IS CM UJ); Konsultant
Wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej;
wiceprezydent PTS.

– Wspó³czesne zasady postêpowania w leczeniu sta-
nów chorobowych miazgi zebów mlecznych – dr n. med.
Halina Kwapiñska (kier. Pracowni Stomat. Dzieciêcej IS
CM UJ)

21 lutego, 28 marca – (tematy w trakcie
uzgodnienia, daty aktualne)

Pocz¹tek wszystkich konferencji o godzinie 16.00
w auli Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie
przy ul. Jana Paw³a II 78.

* * *
Nadto Komisja Stomatologiczna zaprasza na

Konferencjê Naukowo-Szkoleniow¹
13-15 kwietnia 2007 roku

w Wojskowym Oœrodku Wypoczynkowym w KKKKKoœcieoœcieoœcieoœcieoœcie-----
liskliskliskliskliskuuuuu, podczas której kontynuowaæ bêdziemy dyskusjê
nad zagadnieniami poruszonymi w Kocierzu.

Bli¿sze szczegó³y organizacyjne w kolejnym wyda-
niu Biuletynu Lekarzy Dentystów, b¹dŸ u p. Krystyny Treli
(tel. 012 619 17 18).

z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budo-
wê.

3. Pula �rodków przeznaczonych na opiekê zdro-
wotn¹ to 12 680 000 euro na ka¿dy z konkursów. Bio-
r¹c pod uwagê minimaln¹ warto�æ dofinansowania tj.
250 000 euro ³atwo stwierdziæ, i¿ w ramach ka¿dego
z naborów, dofinansowanie otrzyma maksymalnie 50,
a najprawdopodobniej 20 (25) projektów w skali kraju.

4. Projektodawcami nie mog¹ byæ prywatne ga-
binety lekarskie. Lista dopuszczonych beneficjentów
rozpoczyna siê od niepublicznych i publicznych za-
k³adów opieki zdrowotnej.

Je¿eli po przeczytaniu powy¿szych warunków,
wci¹¿ s¹ Pañstwo zainteresowani aplikowaniem po
�rodki Mechanizmów, zachêcam do wizyty na stro-
nie internetowej www.eog.gov.pl, z której pobraæ na-
le¿y dokument o nazwie Program Operacyjny dla
wykorzystania �rodków finansowych w ramach Me-
chanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finan-
sowego, który reguluje zasady udzielania dofinanso-
wania.

Dla pewnego porz¹dku, gdy¿ niestosownie by³o-
by ograniczaæ siê jedynie od przedstawienia przeszkód
o charakterze formalnym, krótko przedstawiê zakres
przyk³adowych projektów, które mog¹ byæ wspiera-
ne w priorytecie Opieka zdrowotna i opieka nad dziec-
kiem. Mile widziane s¹ tutaj projekty w zakresie: pod-
noszenia dostêpno�ci i jako�ci us³ug medycznych,
promocji zdrowia i programów profilaktyki (m.in.
próchnicy), opieki perinatalnej, terapeutycznych sys-
temów telemedycznych, medycznych internetowych
systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych.
Pe³na lista kwalifikuj¹cych siê projektów znajduje siê
w w/w dokumencie. Lista projektów, które dotych-
czas (w pierwszym naborze) otrzyma³y dofinansowa-
nie znajduje siê na w/w stronie internetowej.

Mam nadziejê, i¿ nastêpnym razem bêdziemy
mogli skupiæ siê ju¿ na ostatecznych wersjach doku-
mentów dotycz¹cych dotacji unijnych.

£¹czê ¿yczenia mi³ego wypoczynku w atmosfe-
rze �wi¹t. A w Nowym Roku czasu na ponowne przy-
mierzenie siê do dokumentów unijnych.

Micha³ M³ynarczyk

Komisja Stomatologiczna ORL
i

Zwi¹zek Lekarzy Dentystów
Pracodawców Ochrony Zdrowia

Kontakt: dotacje.dla.stomatologów@wp.pl

KOMISJA STOMATOLOGICZNA
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20 stycznia 2007 roku o godzinie 1115

Zebranie po�wiêcone pamiêci
Profesora Stanis³awa B. Bartkowskiego

� Wspomnienie o profesorze S. B. Bartkowskim
w pi¹t¹ rocznicê �mierci
Prof. dr hab. med. Jan Zapa³a1, dr med. Marian
Kurek1, prof. dr hab. med. Jadwiga Stypu³kow-
ska2

1 Katedra Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej IS CM UJ;
2 Zak³ad Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ

Nadto w programie spotkania:

� Krakowska Szko³a Chirurgii Szczêkowo-
Twarzowej
Prof. dr hab. med. Jan Zapa³a � Katedra Chirur-
gii Szczêkowo-Twarzowej IS CM UJ

� Clindamycin-MIP 600 mg tabletki powleka-
ne w leczeniu zaka¿eñ zêbopochodnych
mgr Dorota Bobowska-£uciuk � MIP-Pharma

� Wk³ad profesora S. B. Bartkowskiego w roz-
wój polskiej chirurgii powiekowo-oczodo³owej
ze szczególnym uwzglêdnieniem z³amania roz-
prê¿aj¹cego oczodo³u
Dr med. Gra¿yna Wyszyñska-Pawelec, prof. dr hab.
med. Jan Zapa³a, dr med. Marian Kurek � Katedra
Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej IS CM UJ

oraz
Zebranie Ko³a Sekcji Stomatologii Dzieciêcej
PTS O/Kraków o godzinie 930

� Spectroshade (MHT) � pokaz klinicznego za-
stosowania spektrofotometrii w tworzeniu
mapy kolorystycznej korony zêba
Lek. dent. Lidia Jamróz-Wilkoñska � Pracownia
Stomatologii Dzieciêcej IS CM UJ

� Leczenie stomatologiczne dzieci obci¹¿onych
chorobami ogólnoustrojowymi w znieczuleniu
ogólnym � dane kliniczne pacjentów Uniwer-
syteckiego Szpitala Dzieciêcego w Krakowie
w latach 2000-2005
Lek. dent. El¿bieta Pisarska, lek. dent. El¿bieta
Soliñska � Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy
w Krakowie-Prokocimiu

17 lutego 2007 roku o godzinie 1115

� Wyniki leczenia chirurgicznego raka dna jamy
ustnej w materiale Kliniki Chirurgii Szczêko-
wo-Twarzowej IS CM UJ
Lek. dent. Maciej Rozwadowski � Katedra
Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej IS CM UJ

� Zastosowanie miejscowej antybiotykoterapii
w chirurgii stomatologicznej w postaci g¹bki
Garamycin Schwamm
Dr n. med. Tadeusz Morawiec � Innocoll Phar-
maceuticals

� Ocena kliniczna wype³nieñ z materia³u nanofi-
lerowego Filtek Supreme (3M-ESPE) z zastoso-
waniem systemów ³¹cz¹cych IV, V i VI generacji
Lek. dent. Przemys³aw Kustra � Pracownia Sto-
matologii Zachowawczej z Endodoncj¹ IS CM UJ

oraz
Zebranie Ko³a Chirurgii Stomatologicznej PTS
O/Kraków o godzinie 930

� Neuralgia nerwu trójdzielnego i inne bóle
w obrêbie twarzy
Dr n. med. Anna Przeklasa-Muszyñska � Zak³ad
Badania i Leczenia Bólu Katedry Anestezjologii
IS CM UJ

� Demonstracja wybranych przypadków kli-
nicznych
Lek. dent. Daniel Uryga � Zak³ad Chirurgii Sto-
matologicznej IS CM UJ

17 marca 2007 roku o godzinie 1115

� Zabieg otwarcia komory zêba do leczenia en-
dodontycznego � zasady i uwagi praktyczne
Dr n. med. Joanna S³owik, dr n. med. Halina Kwapiñ-
ska � Pracownia Stomatologii Dzieciêcej IS CM UJ

Zarz¹d Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa

Stomatologicznego zaprasza na zebrania
naukowo-szkoleniowe

Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne

PTS
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� Baikadent ¿el � ocena kliniczna skuteczno�ci
leczenia chorób tkanek przyzêbia
Lek. dent. Joanna Dubniañska � Herbapol Wro-
c³aw

� Analiza wska�ników stosowanych do oceny es-
tetyki rysów twarzy u pacjentów objêtych sko-
jarzonym leczeniem ortodontyczno-chirurgicz-
nym z powodu wad doprzednich
Dr n. med. Joanna Szyper-Szczurowska1, prof.
dr hab. med. Marta Dyras1, prof. dr hab. med.
Jan Zapa³a2, lek. dent. Pawe³ Szczurowski2

1Katedra Ortodoncji IS CM UJ; 2Katedra Chi-
rurgii Szczêkowo-Twarzowej IS CM UJ

oraz
Zebranie Ko³a Sekcji Periodontologii PTS
O/Kraków o godzinie 1000

� Leczenie pionowych ubytków kostnych przy-
zêbia przy u¿yciu ró¿nych biomateria³ów
Dr n. med. Dagmara Ga³ecka-Wanatowicz �
Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii
Jamy Ustnej IS CM UJ

Prezes Zarz¹du
Dr n. med.

Ma³gorzata Zaleska

Sekretarz Zarz¹du
Dr n. med.

Tomasz Kaczmarzyk

25 stycznia 2007 r.
� Mikrochirurgia endodontyczna ze szczegól-
nym uwzglêdnieniem resekcji szczytu korzenia.
Lek. dent. Katarzyna Paw³owska � Zak³ad Chi-
rurgii Stomatologicznej IS CM UJ w Krakowie

� Zastosowanie Clindamycin-MIP 600 w zaka-
¿eniach zêbopochodnych.
mgr Mariusz Kwiatkowski � MIP Pharma Pol-
ska Sp. z o.o.

22 lutego 2007 r.
� Slalom Stomatologa
Kiczera Pu³awy � Dolna Stacja.
Pocz¹tek godz. 10.00

22 marca 2007 r.
� Nowoczesny Gabinet Stomatologiczny � opro-
gramowanie ProDentis, zarz¹dzanie i kierunki
rozwoju.
in¿. Pawe³ Wojnar, mgr Kinga Wyjatek � Infotel

26 kwietnia 2007 r.
� Wyd³u¿anie koron klinicznych zêbów z punk-
tu widzenia periodontologicznego.
Dr n. med. Witold Jurczyñski � Pracownia Profi-
laktyki i Higieny Stomatologicznej IS CM UJ
w Krakowie

� Znaczenie glikokaliksu bakteryjnego dla an-
tybiotykoterapii chorób przyzêbia.
mgr Mariusz Kwiatkowski � MIP Pharma Pol-
ska Sp. z o.o.

24 maja 2007 r.
� Nowe kierunki w endodoncji. Wybielanie na-
k³adkowe zêbów z ¿yw¹ miazg¹ � (Chema-Elek-
tromet)
Dr n. med. Mariusz Lipski � Katedra i Zak³ad
Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii
PAM w Szczecinie

21 czerwca 2007 r .
� Tomografia komputerowa w planowaniu le-
czenia implantologicznego.
Dr hab. n. med. Rafa³ Koszowski � Kierownik
Katedry i Zak³adu Chirurgii Stomatologicznej
�AM w Bytomiu

 � Nowy produkt firmy Chema-Elektromet HT-
Biocer HA i ß-TCP.
Lek. stom. Pawe³ Pakla

PTS

Z ¿ycia Oddzia³u PTS w Kroœnie

Wszystkie spotkania odbêd¹ siê
w Teatrze PWST, ul. Straszewskiego 22
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Zgodnie z § 55 Rozporz¹dzenia Ministra
Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie wa-
runków bezpiecznego stosowania promieniowa-
nia jonizuj¹cego dla wszystkich rodzajów ekspo-
zycji medycznej (Dz. U. Nr 194 z 2005 r. poz.
1625) jednostki ochrony zdrowia stosuj¹ce pro-
mieniowanie jonizuj¹ce w celach medycznych do
dnia 31 grudnia 2006 r. wdro¿¹ system zarz¹dza-
nia jako�ci¹. Dokumentacja systemu zarz¹dzania
jako�ci¹ powinna zawieraæ:

1. ksiêgê jako�ci,

2. procedury ogólne,

3. opisy procedur postêpowania diagnostycz-
nego,

4. instrukcje obs³ugi urz¹dzeñ radiologicz-
nych,

5. instrukcje dotycz¹ce wykonywania testów
wewnêtrznej kontroli urz¹dzeñ radiologicznych
i urz¹dzeñ pomocniczych (np. ciemni) oraz te-
stów akceptacyjnych,

6. informacje dotycz¹ce kwalifikacji i szko-
leñ personelu,

7. opis sposobu przeprowadzania klinicznych
auditów wewnêtrznych oraz podjêtych dzia³añ ko-
ryguj¹cych i naprawczych,

8. informacje dotycz¹ce okresowych przegl¹-
dów systemu zarz¹dzania jako�ci¹,

9. opis wyników badañ oraz postêpowania
z wynikami i inn¹ dokumentacj¹.

Zadania kierownika
jednostki ochrony zdrowia:

� odpowiada za wdro¿enie, utrzymanie i do-
skonalenie systemu zarz¹dzania jako�ci¹,

� wdra¿a system zarz¹dzania jako�ci¹, powo-
³uje i odwo³uje pe³nomocnika do spraw systemu
jako�ci,

� zapewnia niezbêdne �rodki do wdro¿enia
systemu.

Zadania pe³nomocnika
do spraw systemu jako�ci:

� bezpo�rednio nadzoruje dzia³ania zwi¹zane
z wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu,

� opracowuje roczny plan auditów wewnêtrz-
nych,

� sporz¹dza sprawozdania z przeprowadzo-
nych auditów,

� posiada udokumentowane kompetencje,
� przygotowuje, w porozumieniu z kierowni-

kiem jednostki ochrony zdrowia, roczny plan
przegl¹dów kierownictwa (systemu) i sporz¹dza
stosowne sprawozdania.

Ksiêga jako�ci
Ksiêga jako�ci zawiera:

1) zakres stosowania systemu zarz¹dzania ja-
ko�ci¹ (gabinet stomatologiczny z aparatem rent-
genowskim),

2) informacje administracyjne o jednostce
i jej strukturze,

3) politykê jako�ci (np. podniesienie standar-
du us³ug stomatologicznych),

4) cele jako�ciowe (np. zadowolenie pacjen-
ta),

5) narzêdzia pomiaru celów jako�ciowych (np.
instrukcje od pacjentów),

6) opis realizowanych procesów bazowych
i wspomagaj¹cych oraz powi¹zañ miêdzy nimi,

7) procedury oraz inne dokumenty systemo-
we (np. instrukcje, regulaminy).

Procedury
1) nadzoru nad dokumentacj¹,
2) nadzoru nad zapisami,
3) auditów wewnêtrznych,
4) postêpowania z us³ug¹ niezgodn¹,
5) dzia³añ koryguj¹cych i zapobiegawczych,
6) planowania, realizacji, nadzoru i kontroli

procesów bazowych (np. wykonywania badañ
rentgenowskich),

7) opracowanie indywidualnych kart, formu-
larzy, harmonogramów itp.,

8) zakresy uprawnieñ i odpowiedzialno�ci
osób bior¹cych udzia³ w procesie udzielania
�wiadczeñ � karty stanowisk pracy,

PRAWO I MEDYCYNA

System Zarz¹dzania Jako�ci¹
w radiologii stomatologicznej

(obowi¹zuj¹cy od 1 stycznia 2007 roku)
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9) program szkoleñ wewnêtrznych i zewnêtrz-
nych osób udzielaj¹cych �wiadczeñ � roczny plan
szkoleñ planowanych i nieplanowanych,

10) autoryzacja, rejestracja i archiwizacja do-
kumentów systemu zarz¹dzania jako�ci¹.

Jednostki Pañstwowego Inspektora Sanitarne-
go bêd¹ prowadzi³y ankietyzacjê wdro¿enia sys-
temu jako�ci w pracowniach rentgenowskich.
Uwaga zostanie zwrócona na nastêpuj¹ce zagad-
nienia:

Odno�nie ksiêgi jako�ci
1. Czy w jednostce organizacyjnej opracowa-

no ksiêgê jako�ci,
2. Ksiêga jako�ci zawiera:
� zakres stosowania systemu zarz¹dzania ja-

ko�ci¹,
� informacje administracyjne o jednostce

ochrony zdrowia i jej strukturze,
� politykê jako�ci (cele jako�ciowe, narzêdzia

pomiaru celów jako�ciowych),
� zakres dzia³alno�ci klinicznej,
� posiadane i eksploatowane wyposa¿enie me-

dyczne,
� zakres kompetencji personelu,
� wykaz opracowanych i wdro¿onych proce-

dur ogólnych.
3. Czy opracowano:
� procedurê nadzoru nad dokumentacj¹,
� procedurê auditów wewnêtrznych, w tym

opis sposobu przeprowadzania klinicznych audi-
tów wewnêtrznych,

� procedurê postêpowania z us³ug¹ niezgod-
n¹, dzia³aniami koryguj¹cymi i zapobiegawczy-
mi.

4. Czy w jednostce powo³ano pe³nomocnika
do spraw systemu jako�ci,

5. Czy urz¹dzenia radiologiczne posiadaj¹ in-
strukcjê obs³ugi,

6. Czy istniej¹ zapisy dotycz¹ce kwalifikacji
i szkoleñ personelu,

Odno�nie zasad eksploatacji wyposa¿enia
medycznego i kontrolno-pomiarowego

7. Czy sposób postêpowania na poszczegól-
nych stanowiskach jest opisany w instrukcjach dla
lekarzy, techników, pielêgniarek, rejestratorek

i wszystkich innych osób bior¹cych udzia³
w realizacji procedur medycznych,

8. Czy s¹ prowadzone karty eksploatacyjne,
w których nale¿y zapisywaæ wszelkie nieprawi-
d³owo�ci stwierdzone podczas eksploatacji urz¹-
dzenia oraz wszelkie czynno�ci dotycz¹ce napraw
i regulacji,

9. Czy wykonywane s¹ zgodne z Ustaw¹
z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.
U. z 2004 r. Nr 161 poz. 1689, z pó�n. zm.) testy
wewnêtrznej kontroli fizycznych parametrów,

10. Czy okre�lono zakresy szkoleñ i upraw-
nieñ do obs³ugi poszczególnych urz¹dzeñ me-
dycznych i kontrolno-pomiarowych,

11. Czy procedury wszystkich wykonywanych
w jednostce testów wewnêtrznych opisano szcze-
gó³owo lub poprzez odwo³anie do opublikowa-
nych i dostêpnych w jednostce procedur standar-
dowych, je�li s¹ one zgodnie z nimi wykonywa-
ne,

12. Czy wyniki wszystkich wykonywanych
testów s¹ zapisywane i przechowywane przez
okres zgodny z przepisami o archiwizacji doku-
mentacji medycznej,

13. Czy istniej¹ zapisy dotycz¹ce wyników
klinicznych auditów wewnêtrznych oraz podjê-
tych dzia³añ koryguj¹cych i naprawczych,

14. Czy istniej¹ zapisy dotycz¹ce okresowych
przegl¹dów systemu zarz¹dzania jako�ci¹,

15. Czy w jednostce sporz¹dzono roczny plan
auditów,

16. Czy istnieje roczny plan przegl¹du kie-
rownictwa (systemu),

17. Czy w jednostce opracowano wzory for-
mularzy (skierowanie na badanie rtg, inne),

18. Czy opracowano roczny program szkoleñ
wewnêtrznych i zewnêtrznych,

19. Czy przeprowadzono audit wewnêtrzny,
20. Czy przeprowadzono przegl¹d kierownic-

twa (systemu),

Odno�nie postêpowania i nadzoru nad
dokumentacj¹ medyczn¹

21. Czy okre�lono sposób zapewnienia pouf-
no�ci informacji zawartych w dokumentacji me-
dycznej, w szczególno�ci w skierowaniu i opisie
wyniku procedury,

PRAWO I MEDYCYNA
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Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie przy-
pomina i¿ w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie
prawnym ja w szczególno�ci zgodnie z ustawa
z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza
i lekarza dentysty (Dz. U. D z 1997 roku nr 28
poz. 152 z pó�. zmianami) udzielanie �wiadczeñ
zdrowotnych w zakresie jamy ustnej zastrze¿one
jest wy³¹cznie dla lekarza dentysty posiadaj¹ce-
go wymagane kwalifikacje potwierdzone odpo-
wiednimi dokumentami.

Zakres dozwolonych czynno�ci podejmowa-
nych przez technika dentystycznego w sposób jed-
noznaczny okre�la artyku³ 2 dekretu z 5 lipca 1946
roku (Dz.U. D z 1947 roku Nr 27 poz. 104 z pó�.
zmianami).

�Technicy dentystyczni mog¹ wy³¹cznie wy-
konywaæ roboty techniczno-dentystyczne w pra-
cowniach techniczno-dentystycznych lekarzy den-
tystów lub utrzymywaæ w³asne pracownie dla wy-
konywania w nich tych robót na zamówienie
lekarzy dentystów.

Stykanie siê z pacjentami bez obecno�ci le-
karza w zwi¹zku Z wykonywaniem tych robót jest
technikom dentystycznym wzbronione, a osoba,
która nie posiada uprawnieñ lekarza dentysty
udziela �wiadczeñ zdrowotnych nara¿a siê na od-
powiedzialno�æ karn¹ zagro¿on¹ pozbawieniem
wolno�ci do roku.�

Podstawa prawna art. 58 cyt. Ustawy o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty.

* * *
Powy¿sze wyja�nienia przekazujemy infor-

muj¹c jednocze�nie, ¿e w przypadku dalszego
otrzymywania przez organy GIL w Krakowie wia-
domo�ci o kontynuowaniu tego rodzaju nieupraw-
nionych praktyk, bêdziemy zmuszeni do podjê-
cia wszelkich kroków w celu przywrócenia stanu
zgodnego z prawem i zapewnienia wykonywania
�wiadczeñ dentystycznych wy³¹cznie przez
uprawnione do tego osoby

Ostrze¿enie!22. Czy okre�lono sposób zapisu i oznacza-
nia informacji zwi¹zanych z realizacj¹ procedu-
ry (w szczególno�ci danych administracyjnych pa-
cjenta, jego pozycji i lateralizacji, danych wyko-
rzystywanych urz¹dzeñ i zastosowanych fizycz-
nych parametrów i dawek, identyfikatorów osób
realizuj¹cych procedurê),

23. Czy okre�lono sposób i zakres archiwiza-
cji dokumentacji medycznej,

24. Czy okre�lono zakres uprawnieñ zwi¹za-
nych z wykonywaniem opisu wyniku procedury
oraz wydawania wyniku procedury,

Odno�nie postêpowania z pacjentem
25. Czy okre�lono zasady przyjmowania do

realizacji, rejestracji i wyznaczania terminu oraz
zasad wykonywania procedury,

26. Czy okre�lono sposób postêpowania przy
realizacji procedury, uwzglêdniaj¹cy zasady
ochrony radiologicznej pacjenta,

27. Czy szczegó³owo okre�lono zakresy od-
powiedzialno�ci wszystkich osób uczestnicz¹cych
w realizacji procedury medycznej,

28. Czy okre�lono zasady postêpowania i za-
kresy obowi¹zków w sytuacji zagro¿enia ¿ycia
pacjenta,

29. Czy szczegó³owo okre�lono prawa i obo-
wi¹zki pacjenta zwi¹zane z realizacj¹ procedur
medycznych na terenie jednostki oraz sposób in-
formowania o nich pacjenta,

Odno�nie zasad prowadzenia analizy
wyników niezgodnych

z za³o¿onymi kryteriami
30. Czy opracowano metodê rejestracji wy-

ników niegodnych, sposób ich opisywania
i przedstawiania do analizy,

31. Czy �ci�le opisano kryteria uznawania wy-
niku za niezgodny z oczekiwaniami,

32. Czy opracowano formularze i tok postê-
powania przy prowadzeniu analizy wyników nie-
zgodnych, ze szczególnym uwzglêdnieniem wy-
konanych czynno�ci koryguj¹cych i zapobiegaw-
czych oraz ich skuteczno�ci.

dr n. techn. Edward Araszkiewicz

PRAWO I MEDYCYNA

Dalsze informacje i wyjaœnienia mo¿na uzyskaæ w Oddziale
Higieny Radiacyjnej WSSE w Krakowie (tel. 012 254 95 08
lub 09) lub w innych Wojewódzkich Stacjach Sanitarno Epide-
miologicznych na terenie kraju.

Wiceprzewodnicz¹cy ORL
w Krakowie

Dr Robert Stêpieñ

Wiceprzewodnicz¹cy Komisji
Stomatologicznej ORL

w Krakowie
Dr Andrzej Stopa
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Zamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek w KroœnieKroœnieKroœnieKroœnieKroœnie, ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno tel. 013 436 85 44; tel/fax. 013 432 54
41; e-mail: krosno@zdrowie.stat.rzeszow.pl,

Zamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek w PPPPPrzemyœlurzemyœlurzemyœlurzemyœlurzemyœlu, ul. Wodna 13,
37-700 Przemyœl tel. 016 678 66 52; fax. 016 678 66
51; e-mail: przemysl@zdrowie.stat.rzeszow.pl,

Zamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek wZamiejscowy Oœrodek w TTTTTarnobrzeguarnobrzeguarnobrzeguarnobrzeguarnobrzegu, ul. 1-go Maja
4a 39-400 Tarnobrzeg tel. 015 822 64 39; tax. 015 822
22 62; e-mail: tarnobrzeg@zdrowie.stat.rzeszow.pl

Zgodnie z programem badañ statystycznych na rok
2006, do sk³adania sprawozdañ za rok 2006 s¹ zobo-
wi¹zane wszystkie podmioty wymienione w rubryce
3 za³¹cznika do rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia
191ipca 2005 r (Dz. U. Nr 178, poz. 1482).

Podmiotami wymienionymi w tym za³¹czniku s¹
równie¿ indywidualne praktyki lekarskie, indywidualne
specjalistyczne praktyki lekarskie, grupowe praktyki le-
karskie oraz indywidualne i grupowe praktyki lekarzy
dentystów, które powinny wype³niæ sprawozdania
MZ-11 (podmioty wykonuj¹ce œwiadczenia medyczne
w podstawowej opiece zdrowotnej), MZ-12 (podmioty
wykonuj¹ce œwiadczenia medyczne w specjalistycznej
opiece zdrowotnej) oraz MZ-88 i MZ-89. Sprawozdanie
MZ-88 wype³niaj¹ wszystkie praktyki, natomiast MZ-89
tylko te, w których pracuj¹cy lekarze, lekarze dentyœci
maj¹ podstawowe zatrudnienie.

Powy¿sze sprawozdania nale¿y przekazaæ w termi-
nach okreœlonych na drukach formularzy sprawozdaw-
czych do Wojewódzkiego Centrum Analiz i Nadzoru
w Ochronie Zdrowia w Rzeszowie. Wzory tych sprawoz-
dañ s¹ dostêpne na stronie internetowej wwwwwwwwwwwwwww.zdro.zdro.zdro.zdro.zdro-----
wie.stat.rzeszowwie.stat.rzeszowwie.stat.rzeszowwie.stat.rzeszowwie.stat.rzeszow.pl.pl.pl.pl.pl lub mo¿na je uzyskaæ bezpoœred-
nio w Wojewódzkim Centrum Analiz i Nadzoru w Ochro-
nie Zdrowia.

Uprzejmie prosimy o wywi¹zanie siê z obowi¹zku
sprawozdawczego. Kompletnoœæ przekazanych sprawoz-
dañ bêdzie weryfikowana w oparciu o rejestr praktyk
prowadzonych przez Okrêgowe Izby Lekarskie.
KKKKKontakt:ontakt:ontakt:ontakt:ontakt:

WWWWWojewódzkie Centrum Analiz i Nadzoru w Ochroojewódzkie Centrum Analiz i Nadzoru w Ochroojewódzkie Centrum Analiz i Nadzoru w Ochroojewódzkie Centrum Analiz i Nadzoru w Ochroojewódzkie Centrum Analiz i Nadzoru w Ochro-----
nie Zdrowia wnie Zdrowia wnie Zdrowia wnie Zdrowia wnie Zdrowia w RzeszowieRzeszowieRzeszowieRzeszowieRzeszowie, ul. Warzywna 3a, 35-310
Rzeszów tel. 017 850 90 82; fax. 017 852 57 28;
e-mail: lucyna@zdrowie.stat.rzeszow.pl,

PRAWO I MEDYCYNA
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Praca dla stomatologów
Gabinet – Kraków
tel. 508 159 297

Zatrudniê
lekarzy stomatologów

do pracy w gabinecie prywatnym w Nowym Targu
(korzystne warunki)

tel. 502 213 996

Komunikat
Uwaga: dotyczy praktyk lekarskich

i dentystycznych w woj. podkarpackim.
Wojewódzkiego Centrum Analiz i Nadzoru

w Ochronie Zdrowia
w Rzeszowie

Artdent
Gabinet stomatologiczno-protetyczny

zatrudni
1. lekarza stomatologa z co najmniej 2-3-letnim sta-

¿em pracy, ambitnego i pracowitego,
2. lekarza stomatologa z co najmniej 2-3-letnim sta-

¿em pracy, chc¹cego zaj¹æ siê leczeniem endodontycz-
nym (mikroskop),

3. lekarza periodontologa,
4. lekarza stomatologa, chc¹cego zaj¹æ siê leczeniem

dzieci.
Oferujemy mi³¹ atmosferê pracy i bardzo dobre wy-

posa¿enie gabinetu
tel. 012 415 86 69; www.artdent.krakow.pl

Przyjmê do wspó³pracy
lekarza stomatologa

w gabinecie prywatnym w Krakowie
tel. 012 262 90 10
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Mimo że w programach nauczania na Wy-
dziale Lekarskim UJ najpierw nieobowiązkowo,
później obowiązkowo była dentystyka, do 1897
roku nie istniały w Polsce żadne jednostki orga-
nizacyjne zajmujące się stomatologią. Wykłady
i ćwiczenia odbywały się bądź w salach różnych
placówek lekarskich, bądź w zakładzie prywat-
nym przy ul. Straszewskiego 22 należącym do
docenta chirurgii Wincentego Jacka Łepkow-
skiego, który specjalizował się w chorobach
jamy ustnej i zębów.

Namiastka samodzielnego ośrodka stoma-
tologicznego powstała staraniem W. Łepkow-
skiego w 1897 r. przy I Klinice Chirurgii prof.
Ludwika Rydygiera. Było to Uniwersyteckie Am-
bulatorium Dentystyczne. Właściwy Instytut,
pierwszy w Polsce, powołany administracyjnie
6 X 1902 r., zaczął istnieć de facto 1 X 1903 r.
Jego kierownikiem został W. Łepkowski, a sie-
dzibą było nieduże pomieszczenie w Rynku
Głównym 22 na II p. Dotacja na wyposażenie
pracowni była bardzo mała i wyniosła 5000 ko-
ron, a na całoroczne utrzymanie przeznaczono
1200 koron. Jak małe to były kwoty niech świad-
czy (dla porównania) wart około 2500 koron –
dar W. Łepkowskiego dla nowopowstałej placów-
ki. Był to m.in. mikroskop Zeissa, aparat do poda-
wania podtlenku azotu do narkozy, stołek opera-
cyjny, wiertnica i biblioteka stomatologiczna.

Mały, mizernie wyposażony zakład nie speł-
niał oczekiwań. Walka kierownictwa o dodat-
kowe fundusze nie przynosiła rezultatów aż do
roku 1913, kiedy to pozyskano nowy, obszerny
(ponad 356 m2) lokal przy ul. Garncarskiej 9.
W 12 pomieszczeniach znalazły swe miejsce
przede wszystkim: sala operacyjna i plombier-
nia (obydwie nieźle i jak na owe czasy nowo-
cześnie wyposażone i oświetlone).

Dużą wagę przykładano w Instytucie do dy-
daktyki. Sala wykładowa mogła pomieścić 100
słuchaczy. Był w niej aparat projekcyjny, urzą-
dzenia rentgenowskie do celów dentystyczno

Dzieje Krakowskiego Instytutu
Stomatologicznego

– diagnostycznych i fotel do pokazów. Do na-
uczania służyła także sala stomatologiczna,
w której odbywały się odczyty i posiedzenia
Towarzystwa Stomatologów Polskich założone-
go przez W. Łepkowskiego, wyposażona w bi-
bliotekę, urządzenia do badań histologicznych
i bakteriologicznych oraz małe muzeum pre-
paratów. Pracownia techniczna zajmowała dwa
pomieszczenia. Obok niej znalazła swe miejsce
prywatna szkoła W. Łepkowskiego dla techni-
ków dentystycznych (pierwsza w Polsce).
Oprócz sal nazwijmy je „lekarskich” znajdowa-
ły się tam jeszcze pomieszczenia administracyj-
ne, pokój chorego, mieszkanie asystenta, sklep
Ash Sohns i ciemnia.

Założenia ówczesnego Instytutu Stomato-
logicznego można zawrzeć w trzech działach:
1) Terapia jamy ustnej i zębów oraz patologie
(operacje i profilaktyka); 2) Protetyka; 3) Nauki
pomocnicze – odontografia, histologia patolo-
giczna, rentgenografia, antropologia, ortodon-
cja, metalurgia teoretyczna. Dział ten to zalążek
przyszłej nowoczesnej już propedeutyki stomato-
logicznej.

Jednak rangę i ważność Instytutu kształto-
wali przede wszystkim ludzie – ich wiedza, za-
angażowanie i oddanie sprawie. Obok Wincen-
tego Łepkowskiego – bezsprzecznie najważniej-
szej osoby w przedwojennej polskiej dentysty-
ce – warto wymienić trzech: pierwszym, chro-
nologicznie, asystentem, prowadzącym wykła-
dy i ćwiczenia był Jerzy Drozdowski. Po śmierci
W. Łepkowskiego w 1935 r. kierownictwo za-
kładu przejął Stanisław Nowicki. Trzecim wresz-
cie szefem Instytutu mianowanym już po
II wojnie światowej był Ludwik Sieppel (także
dawny asystent Łepkowskiego).

Krakowski Instytut Stomatologiczny funkcjo-
nował (z przerwą wojenną) do 1947 r., kiedy
to został przemieniony na Klinikę Stomatolo-
giczną, a później (w 1950 r.), na Wydział Sto-
matologii Akademii Medycznej.

Kolejne artykuły będą mówić o wielkich
ludziach w stomatologii: „Od Rafała Czerwia-
kowskiego do Wincentego Łepkowskiego”.

Na podstawie �Rozwój stomatologii polskiej na prze³omie
XIX i XX wieku� Boles³awa Piêkosia.

Opr. Barbara Kaczkowska

Zaczê³o siê w Krakowie

Z KART HISTORII
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Reklama Krakdent
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KRONIKA ¯A£OBNA

Czas pracy OILCzas pracy OILCzas pracy OILCzas pracy OILCzas pracy OIL:::::
poniedzia³ek, œroda, czwartek od godz. 800 do godz. 1700

wtorek od godz. 800 do godz. 1500

pi¹tek od godz. 800 do godz. 1300

Dy¿ury radców prawnych OILDy¿ury radców prawnych OILDy¿ury radców prawnych OILDy¿ury radców prawnych OILDy¿ury radców prawnych OIL:::::
mgr Ewa Krzy¿owskEwa Krzy¿owskEwa Krzy¿owskEwa Krzy¿owskEwa Krzy¿owskaaaaa
wtorek od godz. 1400 do godz. 1500

czwartek od godz. 1500 do godz. 1600

mgr AgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszkAgnieszka Nawara-Dubiela Nawara-Dubiela Nawara-Dubiela Nawara-Dubiela Nawara-Dubiel
poniedzia³ek od godz. 1300 do godz. 1700

œroda od godz. 1300 do godz. 1700

OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA
ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków
Centrala:Centrala:Centrala:Centrala:Centrala: 012 619 17 00012 619 17 00012 619 17 00012 619 17 00012 619 17 00

012 619 17 20012 619 17 20012 619 17 20012 619 17 20012 619 17 20
faxfaxfaxfaxfax 012 619 17 30, 012 422 57 55012 619 17 30, 012 422 57 55012 619 17 30, 012 422 57 55012 619 17 30, 012 422 57 55012 619 17 30, 012 422 57 55
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
www.oilkrakow.org.pl
www.stomatolodzy.prv.pl
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Nawi¹zuj¹c do listów Kol. W. Woliñskiego
w sprawie ewentualnego uznania schorzeñ krê-
gos³upa u stomatologów za chorobê zawodow¹
o�wiadczam, ¿e mam nadziejê, i¿ Izby Lekarskie...
NIC w tej sprawie nie zrobi¹!
Uzasadnienie:

1. niektóre nasze Kole¿anki i Koledzy po�wiê-
caj¹ czas i pieni¹dze na liczne kursy/podrêczniki
z zakresu ergonomii pracy zespo³ów stomatolo-
gicznych. To jedynie jest rozs¹dne i uczciwe:
inwestuj¹ SWÓJ czas i dochód w SWOJE zdro-
wie.

2. praca stomatologa nie by³a i nie jest przy-
musowa, a w czasach gdy studiowali�my by³y ju¿
podrêczniki czy rozdzia³y (np. Z. Jañczuk) o er-
gonomii. Wiem, ¿e Kolega nie pracowa³ (jak i ja,
niestety) z le¿¹cym pacjentem, na 4 rêce itp.
To by³ nasz wybór. Z pewno�ci¹ mo¿na mieæ pre-
tensje albo do uczelni, ¿e za ma³o te sprawy ak-
centowa³a, lub do pracodawców, ¿e nie zapew-
niali optymalnych warunków pracy. Ale � tylko
uczciwie! � czy domagali�my siê tego!?

Teraz Kolega chcia³by � jak rozumiem �
wy¿szej czy wcze�niejszej emerytury, innej renty
czy o co tam chodzi z t¹ chorob¹ zawodow¹. Ozna-
cza to praktycznie jedno: dodatkowe nak³ady
z bud¿etu, czyli z podatków innych ludzi! Proszê
zapytaæ siebie: który z tych podatników jest
winien, ¿e zignorowali�my podrêcznik, lub ¿e nie
zrezygnowali�my z pracy w warunkach nieergo-
nomicznych?

Na koniec: bardzo proszê nie traktowaæ tego
listu jako osobistej zaczepki. To jedynie wyraz
mojej z³o�ci, ¿e wci¹¿ istnieje ta socjalistyczna
instytucja �choroby zawodowej�.

Piotr Luberda

Socjalistyczna choroba


