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W czwartek, 26 kwietnia w godzinach popołudniowych, zmarł
Andrzej Janusz Fortuna, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej
(w II i III kadencji i ponownie w obecnej V), współzałożyciel od-
rodzonego samorządu lekarskiego, pierwszy przewodniczący Ko-
misji Stomatologicznej NRL (założonej w 1993 roku), wieloletni

działacz Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, założyciel i szef Delegatury OIL w Nowym
Sączu (przez cztery kadencje), b. dyrektor i założyciel Wojewódzkiej Przychodni Stomatolo-
gicznej w Nowym Sączu, a także w trudnych latach 80. przez całą dekadę dyrektor Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego. Wyliczenie funkcji, które sprawo-
wał Andrzej Janusz jest niemożliwe w tym krótkim wspomnieniu, pisanym nocą od serca,
w kilka godzin po jego śmierci, na stronie „Biuletynu” wstrzymanego w trakcie druku.

Andrzej Janusz Fortuna urodził się 3 sierpnia 1936 roku w Nowym Sączu, w rodzinie
urzędniczej (ojciec pracował w Urzędzie Skarbowym, matka była przedszkolanką). Studia
w Krakowie odbywał w gorących latach przełomu październikowego. Ukończył je w 1960
roku. W życie społeczne wkroczył w 1972 roku jako Rejonowy Inspektor Stomatologii, skąd
przeszedł na stanowisko szefa Specjalistycznej Przychodni Stomatologicznej w Nowym
Sączu, rekomendowany przez dr Zbigniewa Żaka, z którym przyjaźnił się potem przez całe
życie. Gdy w 1975 roku powstawały nowe województwa, przekształcił ją w Wojewódzką
Przychodnię. Stworzył wtedy całą sieć powiatowych przychodni, po prostu zbudował zręby
systemu opieki stomatologicznej w regionie. W 1980 roku był cenionym organizatorem
ochrony zdrowia i gdy nadeszły lata stanu wojennego, jako bezpartyjny okazał się jedynym
kandydatem możliwym do przyjęcia przez środowisko lekarskie na stanowisko dyrektora
miejscowego Szpitala. W 1989 roku zaangażował się bez reszty w reaktywowanie samorzą-
du lekarskiego. Mam tę satysfakcję, że na pierwszym Krajowym Zjedzie Lekarzy, zgłosiłem
osobiście jego kandydaturę do władz, co często mi przypominał.

A potem stał się sztandarową postacią polskiej stomatologii, zawsze wierny idei prze-
kształcenia naszej specjalności w wolny zawód. Był dumny, że jako stomatolodzy osiągnęli-
śmy ten status pierwsi w polskiej medycynie. Miał w tym swój znaczący udział. I walczył
niezłomnie o nakłady finansowe, o spójny system organizacyjny, o właściwe drogi specjali-
zacji. To było jego życie do tego stopnia, że w połowie lat 90. zostawił gabinet i przychod-
nię, a poświęcił się kreowaniu systemu.

To co piszę przekładało się na dziesiątki konkretnych inicjatyw. Był m.in. inicjatorem
naszych dorocznych ogólnopolskich spotkań stomatologicznych w Rytrze. Uczestniczył
w negocjacjach traktatu akcesyjnego do UE w zakresie stomatologii. Aktywnie redagował
latami strony stomatologiczne w „Gazecie Lekarskiej”. Przyczynił się walnie do ukształtowa-
nia autonomii stomatologów w ramach samorządu lekarskiego. Jego nieobecność będzie
w samorządzie dotkliwą stratą.

A poza tym Andrzej Janusz był postacią urokliwą, pełną wdzięku, obdarzoną błyskotli-
wym poczuciem humoru, powszechnie lubianą. Niezrównany gawędziarz, dusza towarzy-
stwa, kapitalny kompan „do bitki i do wypitki”. Przyjaciel, na którego można było liczyć.

Osierocił żonę Basię, dwójkę synów: Tomasza i Maćka oraz wnuka (studenta stomatolo-
gii). To była i jest prawdziwie stomatologiczna rodzina, z którą łączymy się w jej bólu.

Andrzeju, dziękujemy Ci że byłeś. I obiecujemy, że będziesz nadal w naszych sercach
i pamięci, pokąd i my nie pójdziemy Twoim śladem.

Zmarł Andrzej Janusz Fortuna

Robert Stępień
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Lek. dent. Robert Stępień
wiceprzewodniczący ORL w Krakowie

ROZMAITOŒCI

Kalendarium
„stomatologiczne”

do koñca czerwca 2007

25–27 maja · Augustów
Podlaskie Spotkania Stomatologiczne

31 maja – 3 czerwca · Rytro
XXXII Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Stomatologów
(poœwiêcona problematyce interdyscyplinarnego spojrze-
nia na wspó³czesn¹  stomatologiê).

Konferencja zbiega siê z Jubileuszem 45-lecia Ko³a
Terenowego PTS w Nowym S¹czu. W jej ramach przewi-
dziano 5 sesji wyk³adowych oraz doskonal¹ce kursy prak-
tyczne. Miejscem obrad bêdzie tradycyjnie hotel „Per³a
Po³udnia”.

1–2 czerwca · Sopot
IV Kongres „Art Oral”
(poœwiêcony zagadnieniom estetyki w stomatologii)

14–16 czerwca · Gdañsk
BALTDENTICA 2007
VI Gdañskie Forum Stomatologiczne
VI Ba³tycka Wystawa Materia³ów i Sprzêtu Stomatolo-
gicznego

23–24 czerwca · Wroc³aw
„Co nowego w pedodoncji? Procedury pracy w pedodon-
cji. Leczenie endodontyczne zêbów mlecznych i sta³ych
w wieku rozwojowym. Zastosowanie sedacji wziewnej
w pedodoncji”

Wyk³ad prof. Monty Duggal’a (t³umaczony symul-
tanicznie)

28 czerwca – 1 lipca · Katowice
I Miêdzynarodowa Konferencja „Old baby boomers,
a challenge for dentists”
(poœwiêcona specyfice przebiegu chorób jamy ustnej
i zêbów oraz terapii pacjentów w starszym wieku)

Posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL
23 maja •godz. 11.00

Siedziba OIL, ul. Krupnicza 11a

Koleżanki i Koledzy
Lekarze Dentyści

• Mamy w tym numerze – zamykającym klam-
rą pierwszy rok wydawania własnego pisma
stomatologicznego – niemałą przyjemność za-
debiutowania pod nowym tytułem „Galicyjskiej
Gazety Lekarza Dentysty”. Słowo „biuletyn”,
o powielaczowym rodowodzie, odkładamy do
historii samorządu sprzed siedemnastu lat,
czyli czasy niemowlęctwa mamy za sobą.
Z nową nazwą wiążemy nowe plany i ambicje,
nie ukrywając aspiracji do pełnienia roli lidera
w środowisku czasopiśmiennictwa stomatolo-
gicznego.
• Z innej beczki. W dniach 8-10 marca odbyły
się w Krakowie 15. Targi Stomatologiczne KRAK-
DENT, którym poświęciłem swój felieton w po-
przednim wydaniu, tutaj zatem krótko tylko
pewna osobista refleksja. Płynie ona z faktu
powierzenia mi obowiązków „kierownika nauko-
wego” (tak to określono w Katalogu) jednego

z kursów organizowanych przy okazji Targów.
Oto obok implantologii, chirurgii, nowych me-
tod diagnostycznych, nowych materiałów czy
instrumentów, pojawiła się ergonomia i... zle-
cona mi „sztuka porozumiewania się z pacjen-
tem”. Nie przeceniałbym moich talentów ne-
gocjacyjnych, ani dokonań naukowych, nato-
miast bliska mi jest ideologia wiary zawarta
w przesłaniu tego kursu, w „słowa, które leczą”.

To dobrze, że stomatologia nie tylko odcho-
dzi od straszenia pacjentów (choć jeszcze nie-
cała), ale zaczyna analizować w sferze świado-
mościowej korzyści płynące z poprawy relacji
pacjent-dentysta. Przez całe stulecia byliśmy
symbolem bólu doświadczanego przez pacjen-
ta w kontakcie z medycyną. Dziś wreszcie za-
czynamy burzyć ten mur lęku, poświęcamy
temu wręcz seminaria naukowe. Pewnie z cza-
sem doczekamy się stosownej katedry.



LEKA R Z Y  D E N T YS T Ó W

3

BIULETYN LEKARSKI NR 3A/2007

33333

Redakcja: Pani Profesor, jak¹ mamy stoma-
tologiê w Polsce, powiedzmy, na tle europej-
skim?
M. Chomyszyn-Gajewska: My�lê, ¿e dobr¹,
naprawdê na dobrym poziomie. I to nie tylko
w ostatnich latach. W polskiej stomatologii za-
wsze k³adziono nacisk na ogólne spojrzenie
i leczenie pacjenta jako ca³o�ci, a nie tylko na
naprawê bol¹cego zêba. Jama ustna, to czê�æ
cz³owieka, u którego wiele chorób objawia siê
w³a�nie w tym miejscu. Stomatolog, w tym sen-
sie, urasta niemal do roli lekarza pierwszego
kontaktu�
Redakcja: Tymczasem z zapisów traktatu ak-
cesyjnego do Unii Europejskiej w zakresie
wy¿szego szkolnictwa medycznego wynika,
¿e powinni�my nieco wyodrêbniæ stomatolo-
giê od uczelni medycznych, na wzór modelu
zachodniego, w którym istniej¹ samodzielne
szko³y dentystyczne.
M. Chomyszyn-Gajewska: Z zapisów Trak-
tatu ¿aden taki obowi¹zek izolacji nie wynika.
Owszem, zosta³y ograniczone w programie go-
dziny nauczania pewnych przedmiotów na stu-
diach dentystycznych, ale�
Redakcja: I to w³a�nie przedmioty lekar-
skie�
M. Chomyszyn-Gajewska: ...ale to wcale nie
znaczy, ¿e lekarz dentysta ma siê ograniczaæ
w zakresie poznawania medycyny. Izolacja na-
st¹pi³a raczej na papierze. S¹ pewne standardy,
od których nie odstêpujemy. Ka¿da uczelnia ma
pewn¹ autonomiê w sferze programu � i my
nadal k³adziemy wiêkszy nacisk na przedmio-
ty lekarskie, ni¿ siê to dzieje na Zachodzie.
Redakcja: Je�li dobrze rozumiem dyrekty-
wê UE, to formalne (a nie zwyczajowe) okre-
�lenie �lekarz stomatolog�, dotyczy dzisiaj na
Zachodzie lekarza, który skoñczy³ ogólne stu-

Jak¹ mamy stomatologiê?
Rozmowa z prof. dr hab. Mari¹ Chomyszyn-Gajewsk¹

kierownikiem Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej
Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ

dia medyczne i uzyska³ ponadto specjaliza-
cjê stomatologiczn¹, tak jak to dotyczy np.
specjalizacji internistycznej. Natomiast
�dentysta� mo¿e o medycynie ogólnej wie-
dzieæ niewiele�
M. Chomyszyn-Gajewska: Nie jest tak do
koñca. W niektórych krajach UE studenci na-
dal maj¹ du¿o przedmiotów medycznych. Ró¿-
nica, w porównaniu z naszym programem, po-
lega³a na wiêkszej ilo�ci praktycznych zajêæ sto-
matologicznych. Je�li za� chodzi o sam tytu³,
to wydaje mi siê to ja³owym darciem szat.
Uwa¿am, ¿e przyjêty u nas tytu³: �lekarz den-
tysta� odzwierciedla realnie zakres nauczania.
Redakcja: A jak przedstawia siê stomatolo-
gia w Polsce? Mam tu na my�li stan lecznic-
twa...
M. Chomyszyn-Gajewska: Jest nie�le. Mo¿e
nieco gorzej jest ze sprzêtem, ale i to ulega po-
prawie. W sferze lecznictwa nie wszystko za-
le¿y od lekarzy. Nie ka¿dego pacjenta staæ na
leczenie w gabinetach prywatnych. Dla tej
mniej zamo¿nej wiêkszo�ci nie s¹ dopracowa-
ne przepisy prawne. Szczególnie dotyczy to
osób m³odych. Uwa¿am, ¿e dzieci i m³odzie¿
powinny mieæ opiekê bezp³atn¹. Dla pozosta-
³ych powinna byæ otwarta mo¿liwo�æ ubezpie-
czenia dodatkowego.
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Redakcja: Mo¿e wiêc nie we wszystkim po-
szli�my do przodu. Wydaje siê, ¿e w dziedzi-
nie medycyny szkolnej wrêcz do ty³u?
M. Chomyszyn-Gajewska: Tu siê z Panem
zgadzam. W ogóle nie ma medycyny szkolnej,
zosta³a kompletnie zniszczona. Gabinety przy-
szkolne by³y �wietnym rozwi¹zaniem. My�lê,
¿e moje w³asne zêby zachowa³am w niez³ym
stanie dziêki gabinetowi przyszkolnemu. Dzi�
s³yszê historie, ¿e rodzice sk³adaj¹ siê na wy-
posa¿enie takich gabinetów.
Redakcja: Czy w Pani ocenie kontrakty NFZ
zabezpieczaj¹ opiekê stomatologiczn¹ przy-
najmniej w 50% populacji osób doros³ych?
M. Chomyszyn-Gajewska: My�lê, ¿e to jest
mniej ni¿ 50%. U �róde³ tego stanu rzeczy stoi
zbyt ma³y nacisk na profilaktykê. Ona i tak jest
ograniczona do próchnicowej, natomiast cho-
roby przyzêbia i b³on �luzowych s¹ w ogóle po-
mijane. Przyjmujemy setki pacjentów, je�li cho-
dzi o ten rodzaj chorób, i dostajemy za to gro-
sze.
Redakcja: Mimo to wielu lekarzy dentystów
chwali sobie status �wolnego zawodu� wy-
nikaj¹cy z prywatyzacji, która siê dokona³a
w dentystyce.
M. Chomyszyn-Gajewska: Nie do koñca.
W praktyce �wisimy� jako grupa zawodowa
w znacznym stopniu na kontraktach NFZ, a po-
nadto lekarz dentysta podlega pewnym przepi-
som prawnym i podatkowym, niekoniecznie ko-
rzystnym.
Redakcja: Mo¿e by³oby lepiej, gdyby by³o
was mniej. Wed³ug norm WHO na jednego

dentystê powinno przypadaæ 2.200 pacjen-
tów. Tymczasem z oficjalnych wyliczeñ po-
danych m.in. przez wiceprzewodnicz¹cego
NRL dr Andrzeja Fortunê wynika, ¿e na jed-
nego dentystê w Polsce przypada zaledwie ok.
570 pacjentów.
M. Chomyszyn-Gajewska: Obecne wylicze-
nia mówi¹, ¿e na jednego stomatologa jest oko³o
1500 pacjentów.
Redakcja: Pierwszy raz s³yszê...
M. Chomyszyn-Gajewska: W styczniu w Fin-
landii proszono mnie o podanie takich infor-
macji i te dane �ci¹ga³am z NIL. Wydaj¹ mi siê
wielce prawdopodobne. Zreszt¹ czê�æ lekarzy
dentystów nie pracuje w zawodzie...
Redakcja: 1500 pacjentów to i tak o jedn¹
trzeci¹ za ma³o.
M. Chomyszyn-Gajewska: Nabór na stoma-
tologiê jest obecnie mniejszy. W ostatnich la-
tach siêga³ 100 studentów, w tym roku przyjê-
li�my oko³o 60. Nie wydaje mi siê, ¿eby�my
kszta³cili za du¿o stomatologów. Ponadto po
wej�ciu do UE mnóstwo stomatologów wyje-
cha³o. Nadwy¿ki zatem malej¹.
Redakcja: ̄ adne mnóstwo, oko³o 5 procent,
a ja jako podatnik, zadajê sobie pytanie, czy
jestem zainteresowany kszta³ceniem lekarzy,
którzy wyje¿d¿aj¹ za granicê.
M. Chomyszyn-Gajewska: Nie mo¿emy tak
my�leæ. Jeste�my w Europie i z ni¹ równie¿ two-
rzymy jedno cia³o.
Redakcja: I tu ma Pani racjê, bo przecie¿
czerpiemy z Unii w dziesi¹tkach spraw, wiêc
zobowi¹zani jeste�my tak¿e czym� �wiadczyæ
na jej rzecz. Pani Profesor, porozmawiali�my
w wymiarze ogólnym, przejd�my teraz na
bardziej szczegó³owy. Proszê nieco przybli-
¿yæ obraz w³asnej Katedry i Kliniki. Macie
pañstwo w³asne ³ó¿ka?
M. Chomyszyn-Gajewska: Tylko chirurgia
szczêkowa, która jest zlokalizowana w Szpita-
lu Rydygiera i musi mieæ w³asn¹ ³ó¿kow¹ bazê
medyczn¹. Moja katedra nosi nazwê Periodon-
tologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej i dzia-
³a na bazie Uniwersyteckiej Kliniki Stomato-
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logicznej. Zatrudnionych jest 7 pracowników
naukowo-dydaktycznych z II stopniem spe-
cjalizacji, z których czê�æ jest po doktoratach,
czê�æ w trakcie ich zdobywania. Rezydentów
nie mamy. Mamy sta¿ystów. W sensie material-
nym rozporz¹dzamy jednym obszernym gabi-
netem wyposa¿onym w 9 stanowisk, w którym
udzielane s¹ �wiadczenia finansowane przez NFZ
oraz komercyjne, tutaj te¿ kszta³ceni s¹ studenci.
Redakcja: Ilu przyjmujecie Pañstwo pacjen-
tów rocznie?
M. Chomyszyn-Gajewska: W skali rocznej
ok. 5 tysiêcy pacjentów.
Redakcja: Czy kontrakt z NFZ jest wystar-
czaj¹cy?
M. Chomyszyn-Gajewska: Je�li chodzi o b³o-
ny �luzowe, to jest za nisko wyceniony. Udzie-
lamy specjalistycznej opieki pacjentom z ca³e-
go regionu Ma³opolski i poza ni¹, a kontrakt
jest niewystarczaj¹cy.
Redakcja: Katedra prowadzi równie¿ zajê-
cia dydaktyczne?
M. Chomyszyn-Gajewska: Od trzech lat wdra-
¿amy nowy program studiów. Kszta³cimy oko-
³o 60-70 osób na jednym roku, co siê przek³ada
na ok. 200 godzin nauczania przedmiotu. Pro-
wadzimy te¿ propedeutykê stomatologii dla le-
karzy, kszta³cimy podyplomowo, a tak¿e stu-
dentów ze studiów doktoranckich, bierzemy
udzia³ w kursach doskonal¹cych.
Redakcja: A w sferze nauki. Macie pañstwo
jakie� granty?
M. Chomyszyn-Gajewska: Je�li chodzi o na-
ukê, wykonujemy prace badawcze teoretyczne
i kliniczne. Prowadzili�my badania epidemio-
logiczne chorób b³ony �luzowej jamy ustnej
i przyzêbia u osób starszych populacji Krako-
wa i regionu. Grantów praktycznie zleconych
nie mamy, ale i tak w ramach wewnêtrznych
programów naukowych zajmujemy siê zagad-
nieniami wp³ywów i zale¿no�ci miêdzy choro-
bami w jamie ustnej, a chorobami ogólnymi,
np. wp³ywem chorób przyzêbia na stan organi-
zmu. Prowadzimy badania kliniczne nad
syntetycznym hydroksyapatytem do leczenia

ubytków kostnych w chorobach przyzêbia. Pro-
wadzimy te¿ badania w zakresie cukrzycy
i mia¿d¿ycy. Sprawdzamy, jakie s¹ czynniki po-
zapalne u osób, które maj¹ cukrzycê typu II.
Leczymy zmiany w b³onie �luzowej jamy ust-
nej w chorobach ogólnych, takich jak dermato-
zy, pêcherzyca, liszaj p³aski. Leczymy te¿ zmia-
ny endo-perio, ubytki kostne ró¿nymi materia-
³ami regeneracyjnymi, afty przy u¿yciu lasera.
Dokonujemy ocen bia³ka CRP w chorobach
przyzêbia, ocen markerów prozapalnych u cho-
rych na cukrzycê i liszaj p³aski, ocen przep³y-
wu krwi w tkankach przyzêbia. Mamy dokto-
rantów, którzy czê�æ prac po�wiêcaj¹ zagadnie-
niom teoretycznym. Zajmujemy siê te¿ proble-
matyk¹ lêku w stomatologii.

W zesz³ym roku (2006) w ramach Associa-
tion for Dental Education in Europe, czyli miê-
dzynarodowej organizacji edukacji stomatolo-
gicznej, byli�my w Krakowie organizatorem
Kongresu ADEE. Tematem kongresu by³a ety-
ka i nauczanie przez internet. Etyka w rela-
cjach: lekarz � pacjent, lekarz � firma, lekarz
� s³u¿ba zdrowia i NFZ, lekarz � lekarz, le-
karz � student. W Kongresie wziê³o udzia³
kilkaset osób, dziekani wielu wydzia³ów sto-
matologicznych z uniwersytetów europej-
skich, my�lê ¿e Kongres by³ faktycznie suk-
cesem.
Redakcja: To trochê kalambur s³owny, ale
czy w stomatologii �zachowawczej� mo¿e byæ
co� �nowego�?
M. Chomyszyn-Gajewska: Zawsze nowe
mo¿e byæ diagnozowanie, nowe mog¹ byæ ma-
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teria³y, nowa jest medycyna molekularna. Tak-
¿e o bakteriach wiemy coraz wiêcej. Na pewno
kiedy� bêd¹ nowe techniki leczenia...
Redakcja: A czy ból w stomatologii zacho-
wawczej nadal pozostaje wa¿nym elementem
rozpoznania schorzenia?
M. Chomyszyn-Gajewska: Tak, ból, jego cha-
rakter pozostaje wa¿ny dla diagnostyki, jest jed-
nym z objawów schorzenia. Je�li przychodzi pa-
cjent, by go wyleczyæ, trzeba go zdiagnozowaæ
definiuj¹c charakter bólu. Ale ju¿ na studiach
uczy siê studentów eliminacji bólu. O bólu
mówi³o siê zawsze. Mo¿e nie jest to zbyt eks-
ponowany temat, ale zawsze o nim uczymy. Ból
s³u¿y do diagnostyki, ale dalsze leczenie wcale
nie musi boleæ.
Redakcja: A jak ocenia Pani klimat towa-
rzysz¹cy dzisiaj zawodowi lekarza?
M. Chomyszyn-Gajewska: Ma pan zapewne
na my�li media. Te problemy wystêpowa³y
zawsze, a w tej chwili jest o tym po prostu za
g³o�no w stosunku do rangi problemu. Co�, co
kiedy� odbywa³o siê normalnie, teraz jest roz-
dmuchiwane i to w dziwny sposób. Najpierw
siê o czym� mówi i pisze, a potem zapada
cisza. Nie wiadomo, czy zjawisko by³o godne
potêpienia, czy te¿ komu� nale¿¹ siê rehabilita-
cja i przeprosiny. Nie chcia³abym jednak ucho-
dziæ tutaj za eksperta od mediów...
Redakcja: Rozumiem. Nie koñczê tego wy-
wiadu, chcia³bym bowiem porozmawiaæ jesz-
cze o Pani. Czy kto� z Pani rodziny pocho-
dzi³ z medycznej rodziny? Sk¹d ten wybór
stomatologii?
M. Chomyszyn-Gajewska: Mia³am i�æ na roz-
maite kierunki, my�la³am o anglistyce, chemii,
archeologii, a utknê³am na stomatologii.
Medycyna pojawi³a siê przypadkiem. W ostat-
niej chwili tak wysz³o, bez inspiracji rodzin-
nych. Moi rodzice ukoñczyli Wydzia³ Rolniczy.
Urodzi³am siê na pó³nocy Polski, studiowa³am
w Warszawie, a za m¹¿ wysz³am w Krakowie.
Ale lubiê ten swój zawód przede wszystkim ze
wzglêdu na kontakt z cz³owiekiem, z pacjen-
tem.

Redakcja: Stomatologia wymaga cierpliwo-
�ci...
M. Chomyszyn-Gajewska: Posiadam tê zdol-
no�æ. Lubiê te¿ dydaktykê. Zawsze interesowa³a
mnie periodontologia, choæ w³a�ciwie nie wiem
czemu. Zaczyna³am karierê zawodow¹ jako asy-
stent w Zak³adzie Stomatologii Zachowawczej
AM w Warszawie. Po przeprowadzce ze stoli-
cy w Krakowie trafi³am pod opiekê prof. Józe-
fa Wodnieckiego, twórcy katedry stomatologii
zachowawczej. Tam otworzy³a siê przede mn¹
mo¿liwo�æ specjalizacji z zakresu periodonto-
logii i j¹ uzyska³am. Doktorat zrobi³am w 1979
roku na temat mikrobiologii w chorobach przy-
zêbia. W 1996 roku by³a habilitacja, w 2004
roku profesura. Natomiast szefem Katedry Sto-
matologii Zachowawczej po profesorze Wod-
nieckim by³a prof. Zofia Knychalska-Karwan,
potem kierowali ni¹ prof. Jerzy Krupiñski,
i prof. Alicja Kaczmarczyk-Stachowska,
a w 2000 roku szefostwo przypad³o mnie. Nadto
w latach 1999-2002 by³am prodziekanem
Oddzia³u Stomatologii Wydzia³u Lekarskiego
CM UJ, a od roku 2004 zosta³am kierownikiem
nowopowsta³ej Katedry Periodontologii i Kli-
nicznej Patologii Jamy Ustnej.
Redakcja: Zechce Pani wymieniæ jakie� wa¿-
niejsze pobyty naukowe za granic¹...
M. Chomyszyn-Gajewska: Przede wszystkim
wymieniæ trzeba roczny pobyt na stypendium
British Council, w London Hospital Medical
College. Odby³am te¿ miesiêczne sta¿e jako
visiting professor na uczelniach w Würzburgu,
Zürichu, Helsinkach, oraz krótsze studia

WYWIADY
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Prof. dr hab. n. med. Maria CHOMYSZYN-GAJEWSKA,
ur. na Pomorzu; 1970 dyplom ukoñczenia studiów stomato-
logicznych na AM w Warszawie; 1972-74 asystent w Zak³a-
dzie Stomat. Zachowawczej tam¿e; od 1974 w Zak³adzie Sto-
mat. Zachowawczej AM w Krakowie; 1976 pierwszy stopieñ
specjalizacji ze stomat. ogólnej i doktorat nt. Mikrobiologii
p³ytki nazêbnej...”; 1979 drugi stopieñ specjalizacji z zakre-
su stomat. zachowawczej; 1984 drugi stopieñ specjalizacji
z zakresu periodontologii; 1981-82 sta¿ w Hospital Medical
College w Londynie; 1996 habilitacja, od 2004 profesor;
w latach 1999-2002 prodziekan Oddzia³u Stomat. Wydz.
Lekarskiego CM UJ; 2000-2004 kier. Katedry Stomat. Zacho-
wawczej CM UJ; od 2004 kier. Katedry Periodontologii i Kli-
nicznej Patologii Jamy Ustnej. Autorka ok. 140 publikacji
w czasopismach krajowych i zagranicznych, oraz ok. 80 wy-
st¹pieñ na kongresach; cz³. polskich i zagr. tow. naukowych,
m.in. Pol. Tow. Stomatologicznego (1985-89 sekretarz, 1989-
97 skarbnik, 1997-2005 prezes krakowskiego Oddzia³u),
Akademii Pierre-Faucharda, International Association for Den-
tal Research, Central European Division of IADR, Internatio-
nal Academy of Periodontology, ADEE, European Federation
of Periodontology. W latach 1989-97 z-ca Okrêgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialnoœci Zawodowej przy OIL w Krakowie;
laureatka nagród rektorskich, odznaczona Z³otym Krzy¿em
Zas³ugi i odznak¹ Bene Meritus (PTS).

w Berlinie, Wilnie, Herdecke. Uczestniczy³am
te¿ w wielu kongresach.
Redakcja: A Pani zainteresowania pozaza-
wodowe, to?
M. Chomyszyn-Gajewska: Fotografia � w³a-
�nie zaczê³am robiæ zdjêcia cyfrowe � i wêdrów-
ki rowerowe. Muszê siê pochwaliæ, jaki� czas
temu z mê¿em pojechali�my na tandemie do
Anglii. Zdoby³am te¿ parê szczytów w Alpach
i Tatrach. Lubiê te¿ muzykê klasyczn¹, choæ prze-
konujê siê coraz bardziej do heavy metalu i rapu,
których s³ucha mój syn Jerzy. Lubiê te¿ tañczyæ...
Redakcja: Stop. Obieca³a mi Pani podczas
wstêpnej rozmowy telefonicznej powiedzieæ,
dlaczego jest tak ma³o profesorów stomato-
logii?
M. Chomyszyn-Gajewska: Byæ mo¿e nie jest
tak ³atwo uzyskaæ profesurê? Trzeba mieæ pe-
wien dorobek... Jak kto� chce, to zrobi.
Redakcja: Tak ma³o by³oby chc¹cych. Nie
panuj¹ tu przypadkiem obyczaje raczej kon-
serwatywne? Nie ma blokady?
M. Chomyszyn-Gajewska: Pewnie jest, ale to
ma krótkie nogi. O szefie katedry �wiadczy naj-
lepiej, czy i jak kszta³ci swoich nastêpców.
Ilu ich ma? Osobi�cie jestem jeszcze bardzo
m³odym profesorem.
Redakcja: ¯yczê zatem czeredy uczniów
w nieodleg³ej przysz³o�ci. Dziêkujê za rozmo-
wê.

Rozmawia³: Stefan Ciep³y

Kursy dla specjalnoœci lekarsko-
stomatologicznych organizowane przez

Medyczne Centrum
Kszta³cenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagielloñskiego

w kwietniu i maju 2007

stomatologia zachwawcza z endodoncj¹
Ratownictwo medyczne w nag³ych stanach zagro¿enia

¿ycia i nadzwyczajnych zagro¿eniach œrodowiska
Kierownik naukowy: dr n. med. Arkadiusz Trzos

16-20.04.2007

UNIWERSYTET JAGIELLOÑSKI

chirurgia szczêkowo twarzowa
Z³amania oczodo³u – rozpoznawanie,

ró¿nicowanie i leczenie
Kierownik naukowy:

prof. dr hab. n. med. Jan Zapa³a
24-26.04.2007

WYWIADY

Leczenie endodontyczne zêbów wielokana³owych
Kierownik naukowy:

dr n. med. Joanna Zarzecka
24-28.04.2007
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Od pocz¹tku istnienia powszechnego ubezpie-
czenia zdrowotnego tj. od 1999 roku wielkie emo-
cje budzi³a wycena �wiadczeñ zdrowotnych za-
kupywanych od �wiadczeniodawców � pierwot-
nie przez Kasy Chorych, a pó�niej przez Narodo-
wy Fundusz Zdrowia. W ka¿dym rodzaju �wiad-
czeñ, tak¿e w stomatologii, ceny w sposób oczy-
wisty odbiega³y od warto�ci rynkowych (oczy-
wi�cie na niekorzy�æ �wiadczeniodawców), ale
nikt � ³¹cznie z p³atnikiem czyli Narodowym Fun-
duszem Zdrowia nie potrafi³ okre�liæ, jakie rze-
czywiste koszty ponosi �wiadczeniodawca, a za-
tem jakie powinny byæ ceny p³acone przez NFZ.
Wbrew swojemu ustawowemu obowi¹zkowi ani
Kasy Chorych, ani NFZ nigdy nie dokonali ana-
lizy tych kosztów i realnej wyceny �wiadczeñ sto-
matologicznych.

Wobec powy¿szego, wszystkie argumenty
wysuwane wobec NFZ, a dotycz¹ce zakupywa-
nia �wiadczeñ po zani¿onych cenach pozostawa-
³y w pewnym sensie go³os³owne � wszystkie za-
interesowane strony w zasadzie wiedzia³y, ¿e ceny
s¹ za niskie i nie odpowiadaj¹ realnie ponoszo-
nym kosztom, ale nikt nie umia³ sprecyzowaæ
konkretnych liczb.

Wobec takiego stanu rzeczy Okrêgowa Izba
Lekarska zleci³a ekspertom sporz¹dzenie opraco-
wania pod nazw¹ �Kalkulacja kosztów jednost-
kowych podstawowych procedur stomatologicz-
nych finansowanych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego z uwzglêdnieniem
wymaganego standardu�, które zosta³o przedsta-
wione Izbie w pa�dzierniku 2003 r.

W opracowaniu zastosowano standardy us³ug
stomatologicznych opracowane na zlecenie Mi-
nisterstwa Zdrowia przez Zespó³ pod kierunkiem
konsultanta krajowego w dziedzinie stomatolo-
gii ogólnej, prof. Janiny Stopy w 1999 r. Standar-
dy te zosta³y w tym samym roku przyjête i opu-
blikowane przez Ministerstwo Zdrowia z zalece-
niem ich stosowania przy kontraktowaniu �wiad-
czeñ stomatologicznych przez Kasy Chorych.

W omówieniu problemu pos³u¿ono siê tak¿e roz-
porz¹dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecz-
nej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegól-
nych zasad rachunku kosztów w publicznych za-
k³adach opieki zdrowotnej. W opracowaniu przy-
jêto minimalne koszty czynszu wg stawki 3.67
z³. za 1 m2, jak¹ ustali³a Rada Miasta Krakowa
dla zak³adów opieki zdrowotnej w budynkach sta-
nowi¹cych w³asno�æ Gminy Miejskiej Kraków,
a jako wynagrodzenie pracowników � �redni¹ p³a-
cê w publicznych zak³adach opieki zdrowotnej.

Opracowanie to pokazuje realne koszty ka¿-
dej z procedur, a osobne zestawienie przedstawia
wzajemny stosunek kosztów procedury i maksy-
malnej ceny za procedurê ustalon¹ przez NFZ na
rok 2004.

Przedstawienie sprawy by³o szczegó³owe i ob-
szerne (a tak¿e � co nie jest bez znaczenia �oka-
za³o siê jedynym istniej¹cym), co nasunê³o pyta-
nie o mo¿liwy sposób jego wykorzystania, tak aby
nie sta³o siê jedynie kolejnym dokumentem, któ-
ry trafia do szuflady daj¹c Izbie Lekarskiej �mo-
raln¹ satysfakcjê� z teoretycznego udowodnienia
swoich racji.

Poniewa¿ z punktu widzenia obowi¹zuj¹cych
przepisów prawa, Okrêgowa Izba Lekarska w
Krakowie (zwana dalej OIL) nie ma uprawnieñ
do wystêpowania w imieniu �wiadczeniodawców
� ani w trakcie zawierania umów z NFZ, ani te¿
do wystêpowania w ich imieniu do s¹dów po-
wszechnych lub administracyjnych � jedynym
mo¿liwym rozwi¹zaniem by³o skierowanie wnio-
sku o wszczêcie postêpowania antymonopolowe-
go do Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów (zwanym dalej UOKIK).

Wniosek skierowany przez OIL do UOKIK
zmierza³ do uzyskania decyzji Prezesa UOKIK
nakazuj¹cej Narodowemu Funduszowi Zdrowia
zaniechanie praktyki monopolistycznej polegaj¹-
cej na nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na ryn-
ku poprzez bezpo�rednie narzucanie nieuczci-
wych � ra¿¹co niskich � cen przez NFZ w kon-

Monopol NFZ skarcony przez UOKiK

PRAWO I MEDYCYNA
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traktowaniu �wiadczeñ stomatologicznych na rok
2004.

Zgodnie z przepisami, wnioskodawca (w tym
wypadku OIL) musia³ wykazaæ interes prawny
w z³o¿eniu wniosku oraz uprawdopodobniæ na-
ruszenie przepisów ustawy o ochronie konku-
rencji i konsumentów. Interes prawny OIL wy-
wiedziony zosta³ z art. 4 ustawy o izbach lekar-
skich, zgodnie z którym zadaniem samorz¹du
lekarzy jest reprezentowanie i ochrona zawodu
lekarza, które to zadanie realizowane jest w szcze-
gólno�ci w formie wystêpowania w ochronie
interesów indywidualnych i zbiorowych lekarza
prowadz¹cego indywidualn¹ lub indywidualn¹
specjalistyczn¹ praktykê lekarsk¹, co oznacza,
i¿ OIL zrzesza de facto potencjalnych �wiadcze-
niodawców.

Natomiast dla uprawdopodobnienia stosowa-
nia praktyki monopolistycznej u¿yta zosta³a na-
stêpuj¹ca argumentacja: Narodowy Fundusz
Zdrowia jest jedynym podmiotem w Rzeczpospo-
litej Polskiej, który zabezpiecza �wiadczenia zdro-
wotne ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego i w tym celu zarz¹dza publicznymi
�rodkami finansowymi oraz zawiera w tym celu
umowy ze �wiadczeniodawcami. W tym zakre-
sie bezsporne jest, ¿e posiada na rynku pozycjê
dominuj¹c¹, co zreszt¹ nie jest zakazane � zabro-
nione jest jedynie jej nadu¿ywanie. Zadaniem
NFZ jest miêdzy innymi negocjowanie umów ze
�wiadczeniodawcami, ich zawieranie i rozlicza-
nie oraz kontrola wykonywania.

* * *
A teraz bieg wydarzeñ.
W dniu 25 wrze�nia 2003 r. Narodowy Fun-

dusz Zdrowia podj¹³ uchwa³ê nr 220/2003 w spra-
wie og³oszenia konkursu ofert na zawieranie
umów o udzielanie �wiadczeñ zdrowotnych od
dnia 1 stycznia 2004 r. oraz okre�lenia przedmio-
tu konkursu ofert, warunków wymaganych od
�wiadczeniodawców oraz kryteriów oceny spe³-
niania tych warunków.

Wkrótce potem w dniu 13 listopada 2003 r.
Zarz¹d Narodowego Funduszu Zdrowia podj¹³
uchwa³ê nr 276/2003 w sprawie ustalenia cen

maksymalnych za poszczególne rodzaje �wiad-
czeñ zdrowotnych stosowanych w procesie kon-
traktacji na 2004 r. Wprowadzone ceny maksy-
malne za poszczególne rodzaje �wiadczeñ okre-
�lone zosta³y w za³¹czniku do uchwa³y. W poz.
11 za³¹cznika � leczenie stomatologiczne � mak-
symaln¹ warto�æ punktu rozliczeniowego usta-
lono na kwotê 0,07 z³ (siedem groszy).

W ten sposób zosta³a ukszta³towana przez
NFZ cena �wiadczenia � jedna uchwa³a przypi-
sa³a ka¿dej z procedur warto�æ punktow¹, a dru-
ga okre�li³a maksymaln¹ cenê za punkt. G³ów-
nym zatem elementem kszta³tuj¹cym cenê pro-
cedury by³a zatem warto�æ punktu � narzucona
odgórnie przez NFZ.

Natomiast, na podstawie przywo³ywanego
wy¿ej opracowania wykazano, ¿e ceny maksy-
malne procedur stomatologicznych ustalone przez
Narodowy Fundusz Zdrowia w procesie kontrak-
tacji na 2004 r. s¹ �rednio 2,6 razy ni¿sze od rze-
czywistych kosztów tych �wiadczeñ.

Pierwszym sukcesem by³ fakt, ¿e UOKIK po-
stanowieniem z dnia 8 marca 2004 w ogóle wsz-
cz¹³ postêpowanie na podstawie z³o¿onego przez
OIL wniosku.

W jego trakcie (3 lata!) NFZ i OIL w Krako-
wie wymieni³y kilkana�cie pism procesowych.
W 2005 r. zaktualizowane zosta³o opracowanie
wed³ug stanu na rok 2005, a tak¿e UOKIK z w³a-
snej inicjatywy przeprowadzi³ dowód z opinii nie-
zale¿nego bieg³ego na okoliczno�æ stwierdzenia,
jakie koszty jednostkowe procedur stomatologicz-
nych powinny stanowiæ podstawê wyceny us³ug
stomatologicznych.

Ponadto OIL przedstawi³a dokument z dnia
10 sierpnia 2006 r. pod nazw¹ �Notatka podsu-
mowuj¹ca etap rozmów prowadzonych pomiêdzy
NFZ a przedstawicielami NRL w sprawie ustale-
nia rzeczywistych cen �wiadczeñ stomatologicz-
nych i sposobu dochodzenia do tych cen�. Doku-
ment sygnowany zosta³ przez prezesa NFZ oraz
z-cê Prezesa d.s. Finansowych oraz wiceprezesa
NRL i dwóch cz³onków Naczelnej Rady Lekar-
skiej. Z tre�ci ww. dokumentu wynika, ¿e Naro-
dowy Fundusz Zdrowia przyj¹³ za podstawê wy-

PRAWO I MEDYCYNA
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liczenie cen z opracowania pt. �Kalkulacja ko-
szów jednostkowych podstawowych procedur
stomatologicznych finansowanych w ramach
Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego
(z uwzglêdnieniem wymaganego standardu)�.
Jednocze�nie strony sygnuj¹ce zawarte w do-
kumencie ustalenia zgodnie przyzna³y, ¿e ró¿-
nica (dla wszystkich rodzajów �wiadczeñ) po-
miêdzy kwotami dotychczas p³aconymi za dane
�wiadczenie przez NFZ a realn¹ warto�ci¹
�wiadczeñ wynosi �rednio 259,47%, co oznacza,
¿e �rednio o taki procent winna wzrosn¹æ cena
za �wiadczenie stomatologiczne, aby cena obej-
mowa³a rzeczywisty koszt �wiadczenia.

OIL w Krakowie nie rozszerzy³a wniosku na
kolejne lata ze wzglêdu na obawê, ¿e postêpowa-
nie zostanie przed³u¿one o kolejnych parê lat,
a mniemanie to by³o uprawnione na podstawie
przebiegu postêpowania dotycz¹cego samego tyl-
ko roku 2004. Nie nale¿a³o bowiem traciæ z pola
widzenia podstawowej przyczyny, dla której po-
stêpowanie zosta³o wszczête, a mianowicie ko-
nieczno�ci ochrony �wiadczeniodawców przed
swego rodzaju wyzyskiem, którego dopuszcza siê
NFZ. Móg³ siê on zmieniæ wy³¹cznie na skutek
przymusu pañstwowego tj. decyzji Prezesa Urzê-
du Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Ostatecznie w dniu 7 marca 2007r. Prezes
UOKIK wyda³ decyzjê nr 28/07, w której uzna³
praktykê stosowan¹ przez NFZ, polegaj¹c¹ na
nadu¿ywaniu pozycji dominuj¹cej na krajowym
runku organizowania �wiadczeñ zdrowotnych
w zakresie lecznictwa stomatologicznego w ra-
mach powszechnego ubezpieczenia NFZ poprzez
bezpo�rednie narzucanie nieuczciwych tj. ra¿¹co
niskich cen zakupu �wiadczeñ zdrowotnych
w procesie ich kontraktowania w roku 2004 i za
ograniczaj¹c¹ konkurencjê oraz stwierdzi³ za-
niechanie jej stosowania z dniem 1 stycznia 2005.

Okrêgowa Izba Lekarska z³o¿y³a odwo³anie
od decyzji Prezesa UOKIK do S¹du Ochrony
Konkurencji i Konsumentów zaskar¿aj¹c ww. de-
cyzjê w zakresie stwierdzenia zaniechania
z dniem 1 stycznia 2005 r. stosowania przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia praktyki monopoli-

stycznej i wnios³a o czê�ciow¹ zmianê decyzji
w ten sposób, ¿e w pkt. I uchylona zostanie teza,
¿e NFZ zaniecha³ stosowania wy¿ej opisanej
praktyki z dniem 1 stycznia 2005 r.

Zarzuty pozostawione rozstrzygniêciu doty-
czy³y naruszenia prawa materialnego (ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów) oraz b³êd-
nego ustalenia stanu faktycznego, które nie zna-
laz³o uzasadnienia w prowadzonym postêpowa-
niu dowodowym, a doprowadzi³o do stwierdze-
nia zaniechania stosowania praktyki monopoli-
stycznej przez NFZ z dniem 1 stycznia 2005 r.

Zarzut postawiony NFZ we wniosku o wsz-
czêcie postêpowania dotyczy³ nadu¿ywania po-
zycji dominuj¹cej na rynku poprzez narzucanie
nieuczciwych, ra¿¹co niskich cen. Istot¹ i najwa¿-
niejsz¹ cech¹ tej formy nadu¿ywania pozycji mo-
nopolistycznej jest fakt narzucania przez podmiot
dominuj¹cy nieuczciwych cen, a zatem takie dzia-
³anie podmiotu dominuj¹cego, które polega na
stawianiu strony s³abszej w sytuacji przymuso-
wej oraz wymuszaniu uczestnictwa w rynku na
zasadach narzuconych, mniej korzystnych, ni¿-
by to wynika³o z dzia³ania nieskrêpowanych me-
chanizmów rynkowych w warunkach istnienia
konkurencji. Natomiast wtórne znaczenie ma oko-
liczno�æ, czy narzucanie mia³o charakter po�red-
ni, czy te¿ bezpo�redni.

Dla niniejszej sprawy oznacza³o to, ¿e wyda-
nie tej tre�ci decyzji by³oby uprawnione wy³¹cz-
nie w sytuacji, gdyby Prezes UOKIK stwierdzi³
na podstawie zgromadzonego w sprawie materia³u
dowodowego, ¿e NFZ zaprzesta³ narzucania
ra¿¹co niskich cen zakupu �wiadczeñ zdrowot-
nych w procesie ich kontraktowania na rok 2005.
OIL stoi na stanowisku, ¿e z dniem 1 stycznia
2005 NFZ dokona³ jedynie zmiany sposobu na-
rzucania ra¿¹co niskich cen � z formy bezpo-
�redniej na po�redni¹, zatem ta sama prakty-
ka monopolistyczna przyjê³a inn¹ formê.

Ustalenie UOKIK nast¹pi³o na podstawie pro-
stego za³o¿enia, ¿e wydane przez Prezesa NFZ
Zarz¹dzenie z dnia 13 pa�dziernika 2004 r. nr 12/
2004 w sprawie przyjêcia �szczegó³owych mate-
ria³ów informacyjnych o przedmiocie postêpowa-

PRAWO I MEDYCYNA
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nia w sprawie zawarcia umów o udzielanie �wiad-
czeñ opieki zdrowotnej w rodzaju:: leczenie sto-
matologiczne� doprowadzi³o do zmiany sytuacji
faktycznej � co nie jest prawd¹.

Zmiana zasad kontraktowania �wiadczeñ sto-
matologicznych na rok 2005 sprowadzi³o siê do
odst¹pienia od bezpo�redniego wskazania ceny
maksymalnej za punkt rozliczeniowy Zarz¹dze-
niem Prezesa NFZ.

W to miejsce � jak stwierdzono w decyzji �
negocjacje cenowe zosta³y przekazane do kom-
petencji Oddzia³ów NFZ, co jakoby doprowadzi-
³o do zaniechania stosowania praktyki monopo-
listycznej. Jednak¿e nie zbadano, czy na skutek
dokonanych zmian zaistnia³a faktyczna mo¿li-
wo�æ indywidualnego negocjowania cen w chwi-
li zawierania umów na lata nastêpuj¹ce po roku
2004 r.

Jednak¿e swoboda dzia³ania dyrektorów Od-
dzia³ów NFZ jest mocno ograniczona i de facto
wykonuj¹ oni zadania, co do których decyzje za-
padaj¹ w Centrali Funduszu. Taki by³ zreszt¹ cel
likwidacji Kas Chorych i powo³ania w to miejsce
scentralizowanej instytucji jak¹ jest NFZ. Dlate-
go twierdzenie, ¿e skoro negocjacje cenowe zo-
sta³y z dniem 1 stycznia 2005 r. przekazane do
kompetencji Dyrektorów Oddzia³ów, to automa-
tycznie zakoñczy³a siê okre�lona dzia³alno�æ
monopolistyczna NFZ, jest niczym nie poparte.

Skoro Prezes UOKIK w uzasadnieniu decy-
zji stwierdza, ¿e �z ekonomicznego punktu wi-
dzenia powinna byæ to cena pokrywaj¹ca uzasad-
nione koszty produkcji i zawieraj¹ca pewien po-
ziom zysku� � to winien wskazaæ na jakich usta-
leniach opar³ tezê, ¿e ceny od 1 stycznia 2005r.
zmieni³y siê w taki sposób, ¿e zaczê³y spe³niaæ
wy¿ej opisane wymagania ekonomiczne.

Na dowód, ¿e w 2005, 2006 oraz 2007 roku
de facto nic siê nie zmieni³o przed³o¿one zosta³y
przyk³adowe za³¹czniki do umów ze �wiadcze-
niodawcami zawieraj¹cymi umowê z Podlaskim
Oddzia³em NFZ, Oddzia³em Wojewódzkim NFZ
w Bia³ymstoku, �wiêtokrzyskim Oddzia³em Wo-
jewódzkim NFZ oraz Ma³opolskim Oddzia³em
Wojewódzkim NFZ, z których wynika, ¿e cena

za punkt rozliczeniowy w dalszym ci¹gu waha
siê od 0,05 z³ do 0,079 z³. Dokumenty te zebrane
od ró¿nych �wiadczeniodawców z ró¿nych rejo-
nów Polski, wskazuj¹ jednoznacznie, ¿e teza za-
warta w skar¿onej czê�ci decyzji jest nieupraw-
niona.

* * *
W obecnej chwili sytuacja jest zatem tego ro-

dzaju, ¿e decyzja UOKIK jest decyzj¹ nieosta-
teczn¹, a o jej prawid³owo�ci orzeknie wyrokiem
S¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Reasumuj¹c opisane wy¿ej (w du¿ym skró-
cie) postêpowanie, wyeksponowaæ nale¿y spo-
dziewany i oczekiwany skutek wydanej decyzji
� o ile oczywi�cie zostanie ona utrzymana w mocy
przez S¹d.

Otó¿ zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów, umowy ze �wiadcze-
niodawcami za rok 2004 (a wobec z³o¿onego od-
wo³ania, byæ mo¿e równie¿ za lata nastêpne)
w czê�ci dotycz¹cej cen stan¹ siê niewa¿ne.
Praktycznie oznaczaæ to bêdzie dla �wiadczenio-
dawców mo¿liwo�æ dochodzenia zap³aty za wy-
konane us³ugi stomatologiczne w wysoko�ci rze-
czywi�cie poniesionych kosztów.

S¹ to oczywi�cie prognozy, które w razie ich
ziszczenia, bêd¹ nios³y za sob¹ powa¿ne konse-
kwencje dla bud¿etu NFZ.

Niestety, jest to prawdopodobnie jedyna dro-
ga do spowodowania, aby NFZ podj¹³ trud anali-
zowania rzeczywistych kosztów �wiadczeñ zdro-
wotnych, nie tylko zreszt¹ w zakresie stomatolo-
gii, ale we wszystkich innych rodzajach �wiad-
czeñ. W konsekwencji byæ mo¿e doprowadzi to
do sytuacji, w której us³ugi zdrowotne op³acane
bêd¹ na zasadach rynkowych, tak jak dzieje siê
to w ca³ym cywilizowanym �wiecie.

Mec. Agnieszka Nawara-Dubiel

PRAWO I MEDYCYNA
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Prof. dr hab. med. Zo-
fia Knychalska-Karwan
� nestorka stomatologii
polskiej � przygotowa³a
now¹, bardzo interesuj¹-
c¹ dla �rodowiska sto-
matologicznego pozycjê
bêd¹c¹ owocem nieusta-
j¹cej inwencji i aktyw-
no�ci twórczej Pani Pro-
fesor. Jej najnowsza
ksi¹¿ka wchodz¹ca na

rynek wydawniczy jest po�wiêcona profilaktyce
schorzeñ zagra¿aj¹cych lekarzom dentystom
w zwi¹zku z wykonywan¹ prac¹ zawodow¹.
Autorka zajmuje siê t¹ problematyk¹ ju¿ od wie-
lu lat, czego dowodem s¹ dwa poprzednie opra-
cowania tj. �Stomatologia �rodowiskowa� wyd.
w 1994 r. przez CM UJ oraz �Zagro¿enia zdro-
wotne stomatologów� wyd. przez UJ w 2000 r.
W obecnej pracy prof. Knychalska-Karwan
znacznie pog³êbi³a i poszerzy³a przedstawion¹
problematykê w oparciu o bardzo bogate i naj-
nowsze pi�miennictwo, zarówno krajowe, jak
i zagraniczne.

Omówi³a szczegó³owo wszystkie rodzaje
czynników zagra¿aj¹cych zdrowiu stomatologów
w zwi¹zku z wykonywaniem zawodu, wskazuj¹c
równocze�nie na obowi¹zuj¹ce zasady, metody
i mo¿liwo�ci postêpowania zapobiegawczego
w tej dziedzinie: Autorka ju¿ we wstêpie do ksi¹¿-
ki pisze; ¿e: �...szczególny nacisk zostanie po³o-
¿ony na dzia³ania profilaktyczne oraz usprawnia-
j¹ce wykonywanie prac zwi¹zanych z podstawo-
wymi czynno�ciami lekarskimi, a tak¿e na zapew-
nienie bezpieczeñstwa i higieny pracy lekarza sto-
matologa, w tym zapobieganie przeci¹¿eniom
uk³adów i narz¹dów, a tak¿e zaburzeniom rów-
nowagi psychicznej poprzez stosowanie odpo-
wiednich metod rehabilitacji i relaksacji�.

W czê�ci pocz¹tkowej opracowania zosta³o
omówione zagadnienie ryzyka zawodowego le-

karzy dentystów, oddzia³ywania na nich �rodo-
wiska naturalnego i �rodowiska pracy, za� nastêp-
ne rozdzia³y s¹ po�wiêcone szczeg6lowej charak-
terystyce wystêpuj¹cych przeci¹¿eñ, uszkodzeñ
lub schorzeñ systemowych czy narz¹dowych
w nastêpstwie oddzia³ywania wszelkich szkodli-
wych czynników zwi¹zanych z wykonywanym
zawodem. W ka¿dym z tych rozdzia³ów zosta³y
przedstawione obowi¹zuj¹ce zasady i sposoby za-
pobiegania powstaniu omawianych uszkodzeñ lub
chorób uk³adów czy narz¹dów, których prawid³o-
we funkcjonowanie jest warunkiem zdrowia
fizycznego, psychicznego i spo³ecznego stoma-
tolog6w. Du¿o miejsca w tek�cie pracy po�wiê-
cono nara¿eniu lekarzy dentystów na zaka¿enie
drobnoustrojami (bakterie, wirusy, grzyby cho-
robotwórcze) prionami przekazuj¹c równocze�nie
wa¿ne wskazówki odno�nie dzia³añ profilaktycz-
nych, co ma istotne znaczenie, gdy¿ z tymi pro-
blemami stomatolodzy w praktyce spotykaj¹ siê
coraz czê�ciej. Równie¿ niezwykle wa¿ne zagad-
nienia s¹ tematem ostatnich rozdzia³ów ksi¹¿ki,
poniewa¿ dotycz¹ one ochrony lekarza dentysty
i jego �rodowiska pracy i na koniec � problemu,
któremu Autorka po�wiêci³a du¿o uwagi, a mia-
nowicie odpowiedzialno�ci lekarza stomatologa.
Pozornie tylko zagadnienie to przekracza zakres
g³ównej tematyki ocenianej pozycji, bo po zapo-
znaniu siê z jego bogat¹ tre�ci¹ czytelnik przeko-
na siê, jak bardzo koresponduj¹ ze sob¹, a ich
poznanie znacznie wzbogaci jego wiedzê o od-
powiedzialno�ci i obowi¹zkach, jakie nak³ada na
lekarza stomatologa jego zawód.

Na pochwa³ê zas³uguj¹ zamieszczone przed
ka¿dym rozdzia³em �z³ote my�li�, które jako
motto � obok dowcipnych rysunków � poprze-
dzaj¹ przedstawianie przez Autorkê nowych za-
gadnieñ.

Jestem pewna, ¿e najnowsza pozycja ksi¹¿-
kowa prof. Zofii Knychalskiej-Karwan spotka siê
z bardzo dobrym przyjêciem i ¿ywym zaintere-
sowaniem ca³ego �rodowiska stomatologicznego

O nowej ksi¹¿ce
prof. dr hab. med. Zofii Knychalskiej-Karwan

pt.: �Profilaktyka najczêstszych schorzeñ stomatologów�

KSI¥¯KI
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w Polsce i to zarówno jego przedstawicieli zaj-
muj¹cych siê prac¹ naukowo-dydaktyczn¹ i szko-
leniow¹, jak i do�wiadczonych zawodowo leka-
rzy praktyków oraz m³odych stomatologów przy-
gotowuj¹cych siê do specjalizacji we wszystkich
dziedzinach stomatologii i wreszcie studentów.
S¹dzê, ¿e zapoznanie siê z tre�ci¹ tego opraco-
wania przez lekarzy z du¿ym sta¿em pracy w sto-
matologii i tych m³odych, stoj¹cych na progu dro-
gi zawodowej, dopiero urz¹dzaj¹cych swoje miej-
sce pracy mo¿e byæ bardzo po¿yteczne, bo po-

zwoli im unikn¹æ z³ych skutków oddzia³ywania
szkodliwych czynników zwi¹zanych z wykony-
waniem zawodu, a tym samym uchroniæ od wie-
lu, nieraz powa¿nych, schorzeñ. Uwa¿am, ¿e oce-
niana pozycja powinna znale�æ siê w bibliotece
ka¿dego lekarza stomatologa dla jego dobra oso-
bistego, a tak¿e po�rednio � dla dobra leczonych
przez niego pacjentów.

Dr hab. med. Jadwiga Stypu³kowska Prof. UJ

200 mln z³ z bud¿etu Unii Europejskiej
na szkolenia kadr s³u¿by zdrowia (6)

W poprzednim numerze �Biuletynu� zamie-
�cili�my kompendium wiedzy o mo¿liwo�ciach
pozyskiwania w latach 2007-2013 �rodków unij-
nych na projekty infrastrukturalne (inwestycyj-
ne) w obszarze ochrony zdrowia. Wiemy ju¿, ¿e
wydatkowanie pieniêdzy odbywaæ siê bêdzie ra-
czej zgodnie z zasad¹ �du¿o dla kilku�, ni¿ po
linii �po trochê dla ka¿dego�. Strategia koncen-
tracji na wiêkszych projektach w obszarze lecz-
nictwa wysokospecjalistycznego, mimo i¿ prak-
tycznie uniemo¿liwia realizacjê prostych inwe-
stycji np. w ma³ych gabinetach stomatologicz-
nych, niew¹tpliwie ma tak¿e wiele zalet. Nie bê-
dziemy traciæ czasu na dyskusjê nad s³uszno�ci¹
takiej polityki, pozostaje nam wierzyæ, ¿e pieni¹-
dze bêd¹ wydatkowane m¹drze.

W dzisiejszym i kolejnym artykule zmieni-
my front, przenosz¹c siê w obszar Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego (EFS), który co do zasa-
dy nie pokrywa kosztów remontów lub budowy
nowych budynków czy zakupu sprzêtu, lecz któ-
rego zadaniem jest inwestowanie w ludzi i po-
szerzanie ich kompetencji. Dokumentem, który
regulowa³ bêdzie wydatkowanie �rodków EFS
w Polsce bêdzie Program Operacyjny Kapita³
Ludzki. Dokument ten, wraz ze szczegó³owym

opisem poszczególnych priorytetów, pobraæ mo¿-
na ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalne-
go (www.mrr.gov.pl) pod zak³adk¹ programy ope-
racyjne na lata 2007-2013. W priorytecie 6 Pro-
gramu wyró¿niono miêdzy innymi Dzia³anie 6.3
Doskonalenie zawodowe kadr medycznych s³u¿¹-
ce wzrostowi ich konkurencyjno�ci oraz podnie-
sienie jako�ci zarz¹dzania w ochronie zdrowia.
�rodki alokowane w ramach dzia³ania (prawie
53 mln euro) maj¹ byæ w ca³o�ci przeznaczone
na kszta³cenie i doskonalenie zawodowe pra-
cowników sektora ochrony zdrowia. Wyró¿nio-
no tutaj cztery obszary wsparcia.

Pierwszy typ realizowanych projektów dotyczy
kszta³cenia pielêgniarek i po³o¿nych, tak w ramach
studiów pomostowych, jak i w obszarze profilakty-
ki, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Kolejnym rodzajem finansowanych projektów
bêd¹ przedsiêwziêcia w zakresie kszta³cenia po-
dyplomowego i szkolenia lekarzy. Denty�ci wy-
mienieni s¹ tutaj explicite. Obok kursów dosko-
nal¹cych planowane jest tak¿e finansowanie
kszta³cenia w systemie rezydentury (w deficyto-
wych specjalno�ciach).

W ramach dzia³ania wspierane bêd¹ tak¿e
projekty dotycz¹ce podnoszenia kwalifikacji ka-

KSI¥¯KI
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dry zarz¹dzaj¹cej oraz pracowników administra-
cji systemu ochrony zdrowia, w tym upowszech-
nianie wiedzy o technologiach medycznych i in-
formatycznych, szkolenia w zakresie zarz¹dza-
nia ochron¹ zdrowia oraz rozwój innych kwalifi-
kacji.

Ponadto przewidywany jest rozwój systemów
certyfikacji i akredytacji w zak³adach opieki zdro-
wotnej, w szczególno�ci szkolenia personelu w
zakresie jako�ci i bezpieczeñstwa �wiadczeñ zdro-
wotnych.

Wszystkie wymienione typy projektów objê-
te s¹ tzw. systemowym trybem wyboru. Oznacza
to, i¿ szkolenia nie bêd¹ prowadzone przez pod-
mioty, które wygra³y dofinansowanie w otwar-
tym konkursie, lecz nad wydatkowaniem �rodków

czuwaæ bêd¹ poszczególne departamenty Mini-
sterstwa Zdrowia. Odp³atno�æ za kursy i szkole-
nia dla korzystaj¹cych z nich powinna wahaæ siê
w przedziale od 0% do 10% ich rynkowej ceny.
Szkolenia rusz¹ prawdopodobnie nie wcze�niej
ni¿ w I kwartale 2008 roku, a wiêcej szczegó³ów
powinno pojawiæ siê na stronach internetowych
Ministerstwa Zdrowia, o czym mo¿liwie szybko
Pañstwa poinformujemy.

 £¹czê wiosenne i s³oneczne serdeczne po-
zdrowienia.

Kontakt: dotacje.dla.stomatologów@wp.pl

Micha³ M³ynarczyk

Kursy owe „zaliczyło” 1200 uczestników i co
ciekawe szczególne zainteresowanie towarzy-
szyło nie tyle programom specjalistycznym
poświęconym np. zagadnieniom periodonto-
logii, ortodoncji czy chirurgii, co sprawom
natury ogólniejszej, dotyczącym np. zagadnień
ergonomii w organizacji pracy gabinetu lekar-
skiego, systemów kształcenia stomatologicz-
nego w innych krajach czy wreszcie relacji pa-

KRAKDENT 2007

Sukces odbytych w dniach 8-10 marca br.
jubileuszowych, bo już 15. Targów Stomato-
logicznych wydaje się bezsporny, sądząc po
liczbie zwiedzających je gości z całej Polski,
która sięgnęła 10 tys. osób. Czyżby obejrzał
je co trzeci czynny zawodowo w Polsce sto-
matolog?

Wyjątkowe też było zainteresowanie kur-
sami medycznymi towarzyszącymi Targom,
poczynając od Międzynarodowej Konferen-
cji „Od korzenia do korony”, zorganizowa-
nej pod naukowym kierownictwem m.in.
prof. Zbigniewa Jańczuka (i z jego udziałem).
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cjent-lekarz w ujęciu współczesnej medycyny, rozstają-
cej się z tradycyjnym traktowaniem bólu jako czynnika
diagnostycznego schorzenia.

Na dobrą frekwencję złożyła się też pogoda, towa-
rzysząca Targom przez wszystkie dni, ale i renoma im-
prezy, niemało było bowiem uczestników z innych re-
gionów Polski niż Małopolska, a nawet z zagranicy, zwłasz-
cza z Czech i Słowacji.

Jakie kontrakty, na jakie sumy zawarto? – oczywiście
nie wiemy, to tajemnica handlowa.

Natomiast ciekawej informacji dostarczył Katalog XV
Targów, pod skromnym tytułem „Nowości prezentowa-
ne na targach”. Otóż po pierwsze, aż 40 firm przedsta-
wiło tu kilkaset nowych propozycji dotyczących materia-
łów ceramicznych, implantów, kompozytów, systemów
fotograficznych i oświetleniowych, instrumentów i na-
rzędzi, antybiotyków, substancji wybielających, utwardza-
jących, dezynfekujących itp. Była to oferta o połowę (!!!)
bogatsza niż przed rokiem, dowodząc nie tylko imponu-
jącego postępu technicznego i materiałowego stomato-
logii, ale i rosnącej rangi Targów, ich atrakcyjności dla firm
oraz zainteresowania stomatologów postępem.

Zewnętrznie, Targi w nowych warunkach ekspozy-
cyjnych, prezentowały się bardzo nowocześnie. Było
wprawdzie ciasno, nie było miejsca na dokonanie oficjal-
nego otwarcia, kursy odbywały się w namiotach, ale i tak
o żadnej siermiężności nie było mowy. Szkło, aluminium,
kolorowe plastiki, boksy epatujące elegancją, rozmaite
banery, obfitość materiałów reklamowych – wszystko to
sprawiało wrażenie, że mocno już wkroczyliśmy w XXI
wiek. Dla laika, którym jest niżej podpisany, rozmach
Targów budził uznanie.

Tekst: Stefan Ciepły
Zdjęcia: Marcin Tatrzański; (sc)
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Je¿eli miar¹ sukcesu konferencji jest frekwen-
cja uczestników, to zakoñczona 15 kwietnia 2007
roku w Zakopanem � Ko�cielisku konferencja dla
lekarzy stomatologów ten sukces odnios³a. 230
s³uchaczy, to 8% wszystkich lekarzy dentystów,
cz³onków OIL w Krakowie. Organizatorów ucie-
szy³ zw³aszcza fakt obecno�ci du¿ej grupy leka-
rzy dentystów, którzy po raz pierwszy byli uczest-
nikami szkolenia organizowanego pod patrona-
tem Izby i Zwi¹zku Lekarzy Dentystów w ramach
cyklu szkoleñ wyjazdowych. Ich pozytywne oce-
ny i deklaracja chêci uczestnictwa w kolejnych
szkoleniach pozostaje najlepsz¹ wizytówk¹
przedsiêwziêcia.

Wyk³ady z zakresu leczenia endodontyczne-
go, periodontologicznego, odbudowy protetycz-

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów
Zakopane – Koœcielisko, 13-15 kwietnia 2007

nej po leczeniu endodontycznym i aktualne do-
niesienia na temat ognisk zaka¿enia zwi¹zanych
z jam¹ ustn¹ z³o¿y³y siê na program merytorycz-
ny Konferencji.

Przedstawili je: dr n. med. Witold Jurczyñ-
ski �Sytuacja �luzówkowo-dzi¹s³owa, a zaopa-
trzenie protetyczne� oraz �Powik³ania endodon-
tyczne, a stan tkanek przyzêbia�; dr n. med.
Jolanta Pytko-Poloñczyk: �Choroba odognisko-
wa � aktualne doniesienia�; dr Renata Witek �Le-
czenie endodontyczne zêbów mlecznych i sta³ych
niedojrza³ych � wskazania, przeciwwskazania,
metody leczenia, powik³ania�; dr Wojciech Ko-
¿uch �Wytyczne leczenia endodontycznego�;
dr Rados³aw Nowak �Jatrogenne powik³ania po
leczeniu endodontycznym i sposoby jego zaopa-

16
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trzenia�; dr Pawe³ Witek �Odbudowa protetycz-
na po leczeniu endodontycznym�, wreszcie dr
Anna Urbañczyk �Zachowawcze leczenie prze-
wlek³ych zapaleñ tkanek oko³owierzcho³kowych�.

Wszystkie sesje naukowe prowadzi³ z profe-
sjonaln¹ swobod¹ dr Aleksander P³óciennik, two-
rz¹c klimat sprzyjaj¹cy wymianie wiedzy i do-
�wiadczeñ miêdzy wyk³adowcami a s³uchacza-
mi-praktykami, dodaj¹c tym ostatnim poczucia
pewno�ci i �mia³o�ci.

Na aurê szkolenia z pewno�ci¹ mia³o te¿
wp³yw miejsce jego organizacji w Zakopanem �
Ko�cielisku, w malowniczo po³o¿onym o�rodku
wypoczynkowym wybudowanym na prze³omie
XIX/XX wieku, dzisiaj nale¿¹cym do wojska.
Wiosenna pogoda, kwitn¹ce ³¹ki na tle o�nie¿o-
nych gór, s³owem budz¹ca siê do ¿ycia przyroda
� niew¹tpliwie krzepi¹co i o¿ywczo wp³ywa³a na
uczestników Konferencji, lekarzy �pierwszego
kontaktu�, którzy na co dzieñ zmagaj¹ siê z trud-
n¹ materi¹ dnia powszedniego naszej s³u¿by zdro-
wia. Dlatego tak wa¿ne s¹ te spotkania Kole¿a-
nek i Kolegów �po fachu�, bo tworz¹ prócz pre-
lekcji czy wyk³adów profesjonalnych, tak¿e nie-
formaln¹ p³aszczyznê wymiany pogl¹dów i do-
�wiadczeñ. Tak¿e wieczorne spotkania, rozmo-
wy, wspólne ognisko i zabawa, integruj¹ �rodo-
wisko.

Podziêkowania nale¿¹ siê zatem m.in. orga-
nizatorowi tych szkoleñ, wiceprezesowi ORL,
który w³a�nie obchodzi³ imieniny, dr. Robertowi
Stêpniowi, co niniejszym czyniê. A tak¿e p. Kry-
stynie Treli za nienaganne prowadzenie biura kon-
ferencji.

A przy okazji zapraszam na nastêpne semi-
naria wyjazdowe organizowane jeszcze w tym
roku przez Komisjê Stomatologiczn¹ ORL w Kra-
kowie i Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodaw-
ców Ochrony Zdrowia, a to do Rytra w dniach
26-28 pa�dziernika, do Bystrego w dniach 16-18
listopada i do Kocierza Moszczanickiego (tak
brzmi pe³na, poprawna nazwa) w pocz¹tkach
grudnia (7-9 XII).

Wasza
Kasia Siembab
fot . P. Knapik
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TEORIA I PRAKTYKA

Dr n. med. Joanna Szyper-Szczurowska
Zakład Ortodoncji Instytutu Stomatologii CM UJ w Krakowie

Hasła indeksowe: III klasa, skojarzone leczenie ortodontyczno-chirurgiczne
Key words: III class, combined surgical-orthodontic treatment
2. Katedra i Zakład Ortodoncji IS CM UJ w Krakowie
p.o. kierownika jednostki: dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster

Wady gnatyczne (kostne) to grupa wad mor-
fologicznych, wynikających z nieprawidłowych
proporcji kości czaszki, objawiających się zabu-
rzeniami estetyki rysów twarzy, okluzji, trudno-
ściami w odgryzaniu i żuciu pokarmów, niekie-
dy zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwo-
wych oraz nieprawidłowościami wymowy
[1,2,3,4]. Na podstawie badań epidemiologicz-
nych wykonanych w Polsce w 1995 r. wśród
populacji osób 18-letnich stwierdzono wystę-
powanie 5,54% wad doprzednich, a w bada-
niach z 1998 r. stwierdzono, że spośród wszyst-
kich wad zgryzu     przodozgryzy stanowiły 2,46%
[5,6]. W populacji amerykańskiej, na podsta-
wie danych ujętych w Badaniach Narodowych
III, wady doprzednie stwierdzono u 1% dzieci,
a częstość występowania tego typu wad
zwiększała się nieco w grupie młodzieży i doro-
słych [7]. III klasa szkieletowa występuje częściej
wśród mieszkańców krajów orientalnych np. w
Japonii 3-5% populacji, w Chinach prawie 2% [8].

Wady tzw. III klasy szkieletowej są to wady
o podłożu morfologicznym, które są wyróżnia-
ne na podstawie analizy cefalogramu boczne-
go głowy (ocena kąta ANB oraz pomiaru
„Wits”) [9]. Przyczyną tego typu wad jest nad-
mierny doprzedni wzrost żuchwy (wg Orlik-
Grzybowskiej progenia) [10 ] lub niedostatecz-
ny wzrost szczęki w wymiarze przednio-tylnym
(wg Orlik-Grzybowskiej retrognacja) [10]. Nie-
kiedy zaburzenia te występują jednocześnie.

Wady o charakterze III klasy szkieletowej są
wadami złożonymi. Zaburzenia mogą dotyczyć

trzonu i gałęzi żuchwy (wydłużenie), kości
szczęki (skrócenie), wyrostków zębodołowych
(np. retruzja zębowo-wyrostkowa w zakresie
siekaczy dolnych, zgryz krzyżowy częściowy
boczny jednostronny albo obustronny) oraz
samych zębów (rotacje zębowe i szpary mię-
dzyzębowe) [11,12].

Doświadczenia w zespołowym leczeniu or-
todontyczno-chirurgicznym pacjentów z wada-
mi gnatycznymi twarzoczaszki były wynikiem
ponad trzydziestoletniej współpracy pomiędzy
Katedrą i Kliniką Chirurgii Szczękowo-Twarzo-
wej CM UJ a Katedrą i Zakładem Ortodoncji
CM UJ w Krakowie [13,14]. Zasadą leczenia wad
gnatycznych było zespołowe leczenie ortodon-
tyczno-chirurgiczne.

Celem badania była ocena skuteczności sko-
jarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgiczne-
go dorosłych z wadami gnatycznymi twarzowej
części czaszki o charakterze III klasy szkieletowej.

Materiał i metoda
Badaniem zostało objętych 30 pacjentów

(19 kobiet – 63,33% i 11 mężczyzn – 36,67%).
Średnia wieku w grupie kobiet wynosiła 22,84
lat, a w grupie mężczyzn 23,89 lat.

Skojarzone leczenie ortodontyczno-chirur-
giczne składało się z następujących etapów:

– ortodontyczne przygotowanie do zabiegu
operacyjnego z zastosowaniem aparatów stałych,

– symulacja zabiegu operacyjnego na cefa-
logramie bocznym głowy oraz na modelach
umieszczonych w artykulatorze indywidualnym,

Ocena skuteczności współcześnie stosowanego
skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicz-
nego dorosłych z wadami gnatycznymi twarzo-
czaszki o charakterze III klasy szkieletowej
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– wykonanie szyn zgryzowych stosowanych
podczas operacji,

– zabieg operacyjny (osteotomia szczęki
Le Fort II – 1 pacjent, osteotomia żuchwy me-
todą Obwegesera Dal Ponta – 20 pacjentów,
jednoczasowa osteotomia szczęki Le Fort I lub
Le Fort II i osteotomia żuchwy metodą Obwe-
gesera Dal Ponta – 9 pacjentów),

– ortodontyczne leczenie retencyjne.
Badania były wykonywane przed skojarzo-

nym leczeniem ortodontyczno-chirurgicznym
i 12 miesięcy po zabiegu operacyjnym, dodat-
kowo nagryz poziomy i nagryz pionowy były
analizowane po przygotowawczym leczeniu or-
todontycznym (przed zabiegiem operacyjnym).
Z kolei powikłania ortodontyczne oceniano rów-
nież podczas trwania leczenia ortodontyczne-
go, a powikłania chirurgiczne podzielono ze
względu na czas obserwacji na: powikłania
śródoperacyjne, wczesne powikłania poopera-
cyjne (występujące w okresie 1 miesiąca od za-
biegu operacyjnego), późne powikłania poope-
racyjne (12 miesięcy po zabiegu operacyjnym).
Analizowano: rysy twarzy, relacje okluzyjno-
artykulacyjne, struktury kostne szczęki i żuchwy
w świetle analiz cefalometrycznych, powikła-
nia zarówno leczenia ortodontycznego jak
i chirurgicznego oraz równoległą ocenę przez
lekarza i pacjenta wyników leczenia.

Wyniki poddano analizie statystycznej, sto-
sując nieparametryczny test rangowanych zna-
ków, test znaków Fishera, klasyczny test chi-
kwadrat, oraz współczynnik korelacji Spearma-
na. Za poziom istotności przyjęto p < 0,05.

Wyniki
Oceniając rysy twarzy na cefalogramie bocz-

nym twarzowej części czaszki metodą Hwan-
ga, Kima, McNamary uzyskano statystycznie
istotną poprawę wszystkich mierzonych kątów,
np. dla kąta nosowo-wargowego – średnia różni-
ca wartości bezwzględnej wyniosła 9°, p2 = 0,002.

Analizując rysy twarzy w aspekcie paradyg-
matu tkanek miękkich odnotowano istotną
statystycznie poprawę odnośnie do estetyki uśmie-
chu (położenia górnych siekaczy w stosunku do
warg, p=0,000 oraz estetyki uśmiechu p=0,000).

Oceniając uzębienie, uzyskano statystycznie
istotną poprawę:

– klas wg Angl’e oraz tzw. klasy kłowej
(p=0,0000);

– nagryzu poziomego (przed leczeniem wy-
nosił średnio – 4 mm; zakres dekompensacji zę-
bowo-wyrostkowej wyniósł również 4 mm; po
leczeniu średnia wartość nagryzu poziomego
wynosiła 2 mm; p=0,000);

– nagryzu pionowego (przed leczeniem wy-
nosił 1 mm; po leczeniu 2 mm; p=0,041).

Analizując relacje okluzyjno-artykulacyjne
przy zastosowaniu wskaźnika PAR przed lecze-
niem, średnia punktowa wartość wskaźnika wy-
niosła 44 punkty, po leczeniu 3 punkty. Reduk-
cja wskaźnika PAR po leczeniu była znamienna
statystycznie, p=0,000. Różnica wskaźnika PAR
oceniana procentowo przed i po skojarzonym
leczeniu ortodontyczno-chirurgicznym wynio-
sła średnio 93%, wszyscy pacjenci uzyskali
znaczną poprawę.

W pomiarach cefalometrycznych podstaw
kostnych twarzowej części czaszki odnotowa-
no statystycznie istotną poprawę między inny-
mi odnośnie do kątów:

– SNA zwiększenie tego kąta średnio o 3°,
– p1 = 0,005;
– SNB zmniejszenie średnio o 6°, p1 = 0,000;
– SNPg zmniejszenie średnio o 5°, p1 = 0,000.
Uzyskano również istotne statystycznie skró-

cenie trzonu żuchwy oceniane zgodnie z anali-
zą wg Schwarza (średnio o 5 mm, p=0,000)
oraz analizą wg Harvolda (średnio o 7 mm,
p=0,005), jak również wydłużenie szczęk oce-
niane zgodnie z analizą wg Schwarza (średnio
o 4 mm, p=0,012), jak i analizą wg Harvolda
(średnio o 4 mm, p=0,008).

Najczęstszym powikłaniem po operacji żu-
chwy metodą Obwegesera Dal Ponta były za-
burzenia czucia występujące w zakresie uner-
wienia przez nerwy zębodołowe dolne, utrzy-
mujące się w okresie 12 miesięcy od zabiegu
u 19% leczonych.

Zarówno w obiektywnych ocenach lekarza,
jak i subiektywnych pacjenta (stosując cztero-
stopniową skalę ocen), po skojarzonym lecze-
niu ortodontyczno-chirurgicznym odnotowano
poprawę zarówno odnośnie estetyki rysów twa-
rzy, jak i relacji okluzyjno-artykulacyjnych
(p=0,000).

Dyskusja
Warunkiem osiągnięcia pomyślnego wyni-

ku skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirur-
gicznego było prawidłowo przeprowadzone
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Na rycinach 1a,b,c,d,e,f przedstawiono rysy twarzy oraz relacje okluzyjno-artykulacyjne pacjent-
ki leczonej z powodu progenii i retrognacji.
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zarówno leczenie ortodontyczne jak i chirurgicz-
ne. Zadaniem leczenia ortodontycznego było
uzyskanie harmonijnych łuków zębowych, któ-
re pasowały do siebie pod względem szeroko-
ści i długości. Zadaniem lekarza ortodonty było
również zaplanowanie zabiegu operacyjnego na
cefalogramie bocznym głowy (po wspólnej kon-
sultacji z chirurgiem szczękowo-twarzowym),
przeprowadzenie operacji fantomowej oraz
wykonanie śródoperacyjnych płytek zgryzo-
wych. Badania Jacobsona i Sarvera, Gerbo oraz
Friede wykazały, że ortodontyczne planowanie
leczenia operacyjnego jest w 80% zgodne
z uzyskanym rezultatem po operacji chirurgicz-
nej, a rozbieżności pomiędzy rezultatem pla-
nowanym a uzyskanym nie były większe niż
2 mm lub 3 stopnie [15,16,17]. Po leczeniu ope-
racyjnym istniała konieczność stosowania lecze-
nia retencyjnego, które nie tylko stabilizowało
wyniki leczenia operacyjnego, ale również wcze-
śniej przeprowadzonego leczenia ortodontycz-
nego.

Współczesne techniki operacyjne z dostępu
wewnątrzustnego zapewniały przemieszczenie
odłamów osteotomijnych zgodnie z wcześniej
opracowanym planem i jednocześnie pozwoli-
ły uniknąć szpecących blizn. Jednak są techni-
kami trudnymi, z ograniczonym polem widze-

nia, kłopotliwym, intensywnym krwawieniem
oraz obecnością nerwu zębodołowego dolne-
go w polu operacyjnym [18]. Precyzję zabiegu
odnośnie przemieszczeń odłamów osteotomij-
nych w znaczącym stopniu podnosi zastosowa-
nie w trakcie operacji płytek zgryzowych. Do-
skonalenie technik operacyjnych, tj. obustron-
nej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy me-
todą Obwegesera, która jest najczęściej stoso-
waną techniką operacyjną zarówno w progenii
jak i w retrogenii oraz osteotomii szczęki Le Fort
I i II, ma na celu obniżenie odsetka powikłań
(w tym uszkodzeń nerwu zębodołowego dol-
nego), ułatwienie gojenia pooperacyjnego,
zwiększenie stabilności przemieszczonych odła-
mów oraz zapobieganie częściowym nawrotom
wady [19,20,21].

Zastosowanie sztywnych zespoleń podczas
zabiegu w postaci triagonalnie umieszczonych
śrub bikortykalnych do zespoleń żuchwy oraz
osteosyntezy minipłytkowej do zespolenia
szczęki znacząco podnosi stabilność odłamów
oraz skraca czas zastosowania wyciągów mię-
dzyszczękowych, jak również skraca poopera-
cyjną rehabilitację chorych [22,23].

Obiektywna ocena estetyki rysów twarzy jest
trudna. W tej pracy do analizy rysów twarzy
zastosowano oprócz wskaźników opartych na
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pomiarach cefalometrycznych (analiza profilu
twarzy wg Hwanga, Kima, McNamary oraz kąt
konturu twarzowego), także zasady opracowa-
ne jako tzw. paradygmat tkanek miękkich udoku-
mentowany zdjęciami fotograficznymi [24,25].

Sprostanie kryteriom paradygmatu tkanek
miękkich w tak ciężkich wadach jak wady gna-
tyczne było możliwe dzięki zastosowaniu skoja-
rzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego.

Zasadnicza poprawa estetyki rysów twarzy
w głównej mierze jest dowodem skuteczności
leczenia chirurgicznego w oparciu o prawidło-
wo opracowany plan w zespole chirurg szczę-
kowo-twarzowy i ortodonta.

Leczenie ortodontyczne poprzedzające ope-
rację prowadziło do dekompensacji zębowo-
wyrostkowej, a więc do pogorszenia szczegól-
nie nagryzu poziomego. U wszystkich chorych
wykonano istotne statystycznie powiększenie
odwrotnego zachodzenia siekaczy przed ope-
racją, wydłużenie dolnego łuku zębowego oraz
poprawę położenia zębów siecznych dolnych
w stosunku do podstawy żuchwy. Zmiany te
były dowodem skuteczności przygotowawcze-
go leczenia ortodontycznego, natomiast rów-
nież istotna statystycznie zmiana nagryzu po-
ziomego potwierdziła skuteczności leczenia chi-
rurgicznego. Prawidłowe wykonanie dekom-
pensacji zębowo-wyrostkowej umożliwiło
w większym stopniu korektę nieprawidłowości
kostnych w trakcie zabiegu operacyjnego, a po
zabiegu pozwoliło osiągnąć prawidłowe rela-
cje zgryzowe.

Istotne statystycznie skrócenie trzonu żu-
chwy oraz wydłużenie szczęki były dowodami
skutecznego leczenia chirurgicznego.

Powikłania skojarzonego leczenia ortodon-
tyczno-chirurgicznego wynikały zarówno z le-
czenia ortodontycznego, jak i chirurgicznego.

Ryzykiem związanym ze stosowaniem apa-
ratów stałych była wzrastająca tendencja do
tworzenia się ubytków próchnicowych oraz
ograniczone zapalenie przyzębia brzeżnego
w przebiegu leczenia ortodontycznego na sku-
tek zaniedbań higienicznych ze strony pacjen-
ta. Dlatego brak reżimu higienicznego przed
leczeniem był przeciwwskazaniem do prowa-
dzenia skojarzonego leczenia ortodontyczno-
chirurgicznego, a dobra higiena jamy ustnej
była wymogiem w trakcie całego czasu trwa-
nia tego leczenia.

Głównym powikłaniem związanym z obu-
stronną strzałkową osteotomią gałęzi żuchwy
były zaburzenie czucia i parastezje występują-
ce w zakresie unerwienia przez nerwy zębodo-
łowe dolne. W naszym materiale parastezje
i zaburzenia czucia występowały po roku
u 6 operowanych (20%), podczas gdy Martis
podaje parastezje u 24% operowanych, Gianni
– parastezje u 30% chorych poddanych obu-
stronnej strzałkowej osteotomii gałęzi żuchwy
(BSSO) [26,27].

Wnioski
1. Przygotowawcze leczenie ortodontyczne

było skuteczne, gdyż przeprowadzono skutecz-
ną dekompensację zębowo-wyrostkową oraz
zharmonizowano ze sobą górny i dolny łuk zę-
bowy pod względem długości i szerokości.

2. Leczenie chirurgiczne było skuteczne,
gdyż uzyskano wydłużenie podstawy szczęki,
skrócenie trzonu żuchwy oraz wzajemną po-
prawę relacji szczęki i żuchwy w wymiarze
przednio-tylnym.

3. Po skojarzonym leczeniu ortodontyczno-
chirurgicznym uzyskano poprawę estetyki rysów
twarzy jak i relacji okluzyjno-artykulacyjnych,
zarówno w ocenie obiektywnej jak i subiektyw-
nej.

Dr n. med. Joanna SzyperDr n. med. Joanna SzyperDr n. med. Joanna SzyperDr n. med. Joanna SzyperDr n. med. Joanna Szyper-Szczurowska-Szczurowska-Szczurowska-Szczurowska-Szczurowska

Dziękuję Pani Profesor Marcie Dyras b. kie-
rownikowi Katedry i Zakładu Ortodoncji CM UJ
za wsparcie i życzliwość podczas pisania pracy
doktorskiej i całej mojej pracy zawodowej.

Serdecznie dziękuję również Panu Profeso-
rowi Janowi Zapale, kierownikowi Katedry i Kli-
niki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej CM UJ, za
powierzenie mi odpowiedzialnego zadania
w leczeniu pacjentów ortognatycznych.
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Dr n. med. Joanna Szyper-Szczurowska – specjalista
w dziedzinie ortodoncji i stomatologii ogólnej; asystent w Ka-
tedrze i Zak³adzie Ortodoncji CM UJ w Krakowie; ur. w Nowym
S¹czu w rodzinie inteligenckiej (mama-prawnik, ojciec in¿y-
nier), tam te¿ ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ i Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce im. Jana D³ugosza; w latach 1987-92odby³a
studia stomatologiczne na Oddz. Stomatologii Wydz. Lekar-
skiego AM w Krakowie. Po ich ukoñczeniu rozpoczê³a prakty-
kê stomatologiczn¹ w Centrum Medycyny Profilaktycznej; po
uzyskaniu pierwszego stopnia specjalizacji ze stomatologii
ogólnej rozpoczê³a kszta³cenie w dziedzinie ortodoncji uzy-
skuj¹c w 2001 roku tytu³ specjalisty w zakresie ortodoncji
(egzamin zdany z wyró¿nieniem); w 2000 roku rozpoczê³a
studia doktoranckie w Katedrze i Zak³adzie Ortodoncji CM UJ
pod kierunkiem prof. M. Dyras. W 2006 roku obroni³a z wy-
ró¿nieniem pracê doktorsk¹ pt.: „Ocena skutecznoœci wspó³-
czeœnie stosowanego skojarzonego leczenia ortodontyczno-chi-
rurgicznego doros³ych z wadami gnatycznymi twarzoczaszki
o charakterze III klasy szkieletowej”. Autorka kilkunastu pu-
blikacji i wyst¹pieñ zjazdowych krajowych oraz zagranicznych,
g³. w zakresie wspó³pracy ortodontyczno-chirurgicznej.

orthodontics in combination with orthognathic surgery.
Eur J Orthod 2000;22:537-44.

4. Kobayashi T, Honma K, Izumi K, Hayasi T, Shingaki S,
Nakajima T. Temporomandidular joint symptoms and disc
displacement in patients with mandibular prognathism.
}J Oral Maxillofac Surg 1999;37:455-8.

5. Suszczewicz A, Lisiecka K. Stan zgryzu populacji 12-18-
latków w Polsce w 1995 roku. Prz Stom Wieku Rozwoj
2001;35/36:20-3.

6. Grzybowska-Substelna J, Pisulska-Otremba A. Częstość
występowania wad zgryzu u dzieci i młodzieży wojewódz-
twa opolskiego. Czas Stom 2001;54:51-6.

7. Proffit WR, Fields HW. Contemporary orthodontics. 2nd
ed. St.Louis: Mosby Year Book, 1993.

8. El – Mangoury N, Mostafa Y.A. Epidemiologic panora-
ma of malocclusion. Angle Orthod 1990;60:207-14.

9. Segner D, Hasund A. Indywidualna kefalomertia. Wyd.1
Warszawa: Med Tour Press International, 1996.

10. Orlik-Grzybowska A. Podstawy Ortodoncji. Wyd. 2
Warszawa: PZWL,1966.

11. Solow B. The dentoalveolar compensatory mechanism:
background and clinical implications. Br J Orthod
1980;7:145-61.

12. Pardela K, Pisulska-Otremba A, Kuśmierczyk-Grocho-
wina D, Michalik A, Liśniewska-Machorowska B, Darski B.
Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej
czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją mezjalną. Czas
Stom 2002;55:681-7.

13. Bartkowski SB. Chirurgia szczękowo-twarzowa. Wyd.
3 Kraków: CMUJ, 1996.

14. Dyras M, Panaś M, Stós B. Zespołowe leczenie proge-
nii. Stom Klin 1977;1:3-12.

15. Jacobson R, Sarver DM. The predictability of maxillary
repositioning in Le Fort I orthognathic surgery. Am J Or-
thod Dentofacial Orthop 2002;122:142-54.

16. Gerbo LR, Poulton DR, Covell DA, Russell CA. A com-
parison of a computer-based orthognathic surgery pre-
diction system to postsurgical results. Int Adult Orthod
Orthognath Surg 1997;12:55-63.

17. Friede H, Kahnberg KE, Riddell A. Accuracy of cepha-
lometric prediction in orthognathic surgery. J Oral Maxil-
lofac Surg 1987;45:754-60.

18. Steinhauser E. Plate fixation of extra-oral subcondylar
ramus osteotomy for correction of mandibular progna-
thism. J C Maxillofac Surg 2001;29:212-3.

19. Bell WR, Schendel SA. Biologic basis for modification
of the sagittal ramus split operation. J Oral Surg
1977;35:362-9.

20. Dal Pont G. Retromolar osteotomy for the correction
of prognathism. J Oral Surg 1961;19:42-7.

21. Ueki K, Nakagawa K, Marukawa K, Yamamoto E. Le
Fort I osteotomy using an ultrasonic bone curette to frac-

ture the pterygoid plates. J Cranio-Macillofac Surg
2004;32:381-6.

22. Paulus GW, Steinhauser EW. A comparative study of
wire osteosynthesis versus bone screw in the treatment of
mandibular prognathism. Oral Surg 1982;54:2-6.

23. Kobayashi T, Watanabe I, Ueda K, Nakajima T. Stability
of the mandible after sagittal ramus osteotomy for cor-
rection of prognathism. J Oral Maxil lofac Surg
1986;44:693-7.

24. Hwang HS, Kim WS, McNamara JA. A comparative
study of two methods of quantifying the soft tissue profi-
le. Angle Orthod 2000;70,3:200-7.

25. Ackerman JL, Proffit WR, Sarver DM. The emerging
soft tissue paradigm in orthodontic diagnosis and treat-
ment planning. Clin Orth Res 1999;2:49-52.

26. Martis CS. Complications after mandibular sagittal split
osteotomy. J Oral Maxillofac Surg 1984;42:101-7.

27. Gianni AB, D’Orto O, Biglioli A, Bozzettia A, Brusati R.
Neurosensory alterations of the inferior alveolar and men-
tal nerve after genioplasty alone or associated with sagit-
tal osteotomy of the mandibular ramus. J C Maxillofac Surg
2002;30:295-303.

Od redakcji:Od redakcji:Od redakcji:Od redakcji:Od redakcji: Zasady pisowni w przypisach wg systemu
Vancouver
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* * *
Pierwszy dokument, wystawiony z dat¹ 12 lip-

ca 1939 roku dotyczy rejestracji prywatnej prakty-
ki lekarsko-dentystycznej w Okrêgowej Izbie Le-
karsko-Dentystycznej w Krakowie. Z dokumentu
mo¿emy wyczytaæ m.in., ¿e Izba Krakowska obej-
mowa³a wtedy swoj¹ dzia³alno�ci¹ a¿ 7 województw:
krakowskie, kieleckie, lubelskie, lwowskie, stanis³a-
wowskie, tarnopolskie i wo³yñskie, za� jej biuro
mie�ci³o siê przy ul. �w. Marka 31. Mo¿na oczywi-

Na tropach historii najnowszej

Praktyka stomatologiczna
w Generalnej Guberni

�cie odtworzyæ tak¿e nr konta Izby w PKO i tele-
fon, i nazwiska cz³onków zarz¹du Izby. Prezesem
by³ K. Dominik (stomatolog), wice � M. Pyrka, se-
kretarzem � H. Baldinger, pó�niej J. Gauza, a skarb-
nikiem St. Cyklis.

6 wrze�nia 1939 roku do Krakowa wkroczyli
Niemcy i rozpoczêli organizacjê Generalnej Guber-
ni, której utworzenie proklamowano 26 pa�dzierni-
ka tego¿ roku. Mimo niemieckiej perfekcji, drugi
dokument pochodz¹cy z 27 listopada 1939 roku
pisany jest jeszcze na polskim druku firmowym,
a znajduje siê na nim nakaz zap³acenia sk³adek bie-
¿¹cych i zaleg³ych podpisany przez S.A. San.
Oberführera dr Krolla. W pi�mie tym pojawia siê
charakterystyczne �signum temporis� w odniesieniu
do stomatologów pochodzenia niearyjskiego.

Otó¿ dla przybywaj¹cych do Krakowa Niemców
(w po³owie 1942 r. by³o ich ju¿ 25 tys.) postano-
wiono przygotowaæ mieszkania w najbardziej no-
woczesnych kwarta³ach Krakowa, za które uznano
tereny po³o¿one na zachód od Alej Trzech Wiesz-
czów. Podjêto wiêc przygotowania do akcji wysie-
dlania ludno�ci, dlatego we wspomnianym wy¿ej do-
kumencie znalaz³a siê informacja o mo¿liwo�ci
zwolnienia mieszkania od rekwizycji (p. Maria
mieszka³a na ul. Kazimierza Wielkiego, czyli w in-
teresuj¹cym Niemców miejscu) pod warunkiem wy-
kazania siê aryjskim pochodzeniem (charakter do-
wodu nie zosta³ okre�lony). W Zarz¹dzie Izby byli
wtedy jeszcze Polacy.

Nastêpne pismo pochodzi z 11 czerwca 1940
roku i zosta³o zredagowane w dwóch wersjach jê-
zykowych. Nak³ada siê w nim na wszystkich leka-

Z KART HISTORII

Redakcjê „Biuletynu Lekarskiego” odwiedzi³a
przed paru tygodniami Pani Doktor El¿bieta Ra-
dwañska, córka zmar³ej w lipcu 2006 roku Marii
Stalony-Dobrzañskiej (te¿ lekarki, stomatolo¿ki,
której nekrolog opublikowaliœmy w wakacyjnym wy-
daniu „BL” (nr 4/93/2006). Pani Doktor Radwañ-
ska przynios³a nam kilka interesuj¹cych dokumen-
tów z lat 1939 – 1949 wi¹¿¹cych siê tak z ¿yciem jej
Matki, jak i dziejami Izby Lekarskiej w Krakowie.

Omawiamy je tu w kolejnoœci chronologicznej,
niektóre reprodukuj¹c. Po wykorzystaniu przeœle-
my je na rêce profesora Stanis³awa Majewskiego,
zgodnie z jego apelem, z myœl¹ o wykorzystaniu
w tworzonej ekspozycji Muzeum Stomatologii.
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rzy jednorazow¹ daninê. Pani doktor Marii Dobrzañ-
skiej na podstawie otrzymanego od niej kwestiona-
riusza wyznaczono kwotê 45 z³, p³atn¹ w trzech ra-
tach: 20.06 � 18 z³, 15.07 � 18 z³ i wreszcie 15.08 �
9 z³. Dokumentowi temu towarzyszy kwit wp³aty
raty czerwcowej w Creditanstalt-Bankverein, ponie-
wa¿ bezpo�rednie wp³aty do Izby lub wysy³anie ich
przekazem pocztowym by³o zabronione. Mo¿na by³o
uzyskaæ tak¿e odroczenie zap³aty, ale mog³o ono
nast¹piæ: �tylko w wyj¹tkowo i specjalnie umoty-
wowanych wypadkach�. Pismo o daninie jest ju¿ na
nowym papierze firmowym � Gesundheitskammer�,
a podpisa³ je: �Der Leiter i. v. Dr Kroll�

Z tego samego roku pochodzi równie¿ �ZUTE-
ILUNGSKARTE FÜR SPIRITUS� czyli �Karta
przydzia³u spirytusu dla celów leczniczych i de-
zynfekcyjnych� dla lekarzy dentystów. Na jej od-

wrocie zamieszczone jest bardzo do-
k³adne pouczenie Generalnej Dyrekcji
Monopolii tak dla okaziciela, jak i hur-
towni o sposobie wydawania spirytusu
i przesy³ania miesiêcznych kuponów po-
�wiadczaj¹cych odbiór. Znajduje siê na
niej tak¿e kilkakrotne po�wiadczenie
Apteki Marjañskiej z ul. Kazimierza Wiel-
kiego 78 o odbiorze przez p. Mariê mie-
siêcznego przydzia³u myd³a i proszku.

Od 15 sierpnia 1941 r. obowi¹zywa³y ju¿ tylko
nazwy niemieckie, dlatego nastêpne pismo z dnia
17 listopada 1942 do p. Marii kierowane jest ju¿
nie na ul. Kazimierza Wielkiego lecz na Kattowit-
zerstr. 89. Koñczy ono wymianê korespondencji
miêdzy pani¹ Doktor, a kierownictwem Izby ju¿
w rêkach niemieckich w sprawie jej pracy w Micha-
³owicach. Kierownik Izby, dr Seyffert przed³u¿a w nim
zgodê (wyj¹tkowo i wskutek odwo³ania) na prowadze-
nie filii gabinetu dentystycznego w tej¿e miejscowo�ci
przez dalszych sze�æ miesiêcy. Siedzib¹ Izby jest wte-
dy ul. Krupnicza 11a.

Dwa ostatnie dokumenty pochodz¹ ju¿ z okresu
powojennego, ale te¿ warte s¹ uwagi.

Pierwszym jest �Za�wiadczenie� z 14 stycznia
1948 r. wydane przez Okrêgow¹ Izbê Lekarsko-Den-
tystyczn¹ w Krakowie, potwierdzaj¹ce ¿e p. Maria za-
wiadomi³a Izbê o wykonywaniu �zajêcia zarobkowe-
go � praktyki lekarskiej dentystycznej�. Do zawiado-
mienia do³¹czy³a odpis karty rejestracyjnej i pokwito-
wanie z Urzêdu Skarbowego nr 3 o dokonanej wp³acie
w wys. 3200 z³. Za�wiadczenie podpisali: prezes Izby,
dr K. Dominik i sekretarz, dr H. Szybist.

Ostatnim dokumentem przyniesionym do redak-
cji jest legitymacja cz³onkowska OIL-D nr 449
wystawiona na nazwisko lekarza dentysty Marii Sta-
lony-Dobrzañskiej 16 lipca 1949 roku (niebieska
tekturka blankietu legitymacji by³a wydrukowana
ju¿ w 1945 roku).

Redakcja �Biuletynu�
serdecznie dziêkuje Pani
Doktor Radwañskiej za po-
dzielenie siê z Czytelnika-
mi pami¹tkami pozosta³ymi
po Matce. Stanowi¹ one
cenny przyczynek do dzie-
jów najnowszych medycy-
ny, niby tak niedalekich,
a równocze�nie tak ubogich
w materialne �wiadectwa
tamtych dni.

Opr. dokumentów:
mgr Barbara Kaczkowska
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Komisja Stomatologiczna ORL
i Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia

zapraszaj¹

na kolejne z kursów doskonal¹cych
w auli AWF przy ul. Jana Paw³a II 78 w Krakowie  w ramach kszta³cenia ustawicznego, które odbêd¹ siê:

23 maja 2007 w godz. 16.00 � 20.00
� �Adhezja a trwa³o�æ i estetyka wype³nieñ z materia³ów kompozycyjnych� � dr n. med. Violetta

Biskupska
� �Elementy minimalnej interwencji jako nowoczesne podej�cie do leczenia próchnicy� � lek.

dent. Agata Lipiñska-Wieczorkowska

13 czerwca 2007 w godz. 16.00-20.00
� �Ortodoncja w praktyce lekarza stomatologa. Wybrane zagadnienia z diagnostyki, profilaktyki

i wczesnego leczenia ortodontycznego� � dr n. med. Wojciech Stós
� �Sposoby postêpowania w zespo³owym chirurgiczno-ortodontycznym leczeniu opó�nionego wyrzy-

nania zêbów i zêbów zatrzymanych� � dr n. med. Piotr Romankiewicz, dr n. med. Wojciech Stós
Uczestnictwo w kursach jest nieodp³atne. Mog¹ braæ w nich udzia³, po wcze�niejszym zg³osze-

niu, tylko lekarze denty�ci, cz³onkowie OIL w Krakowie, którzy regularnie op³acaj¹ obowi¹zkowe
sk³adki cz³onkowskie na rzecz OIL w Krakowie. Za udzia³ przys³uguj¹ 4 punkty edukacyjne.

Zg³oszenia i informacje:
Krystyna Trela, Biuro Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie; tel.: 012 619 17 18

KOMISJA STOMATOLOGICZNA ORL
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KOMISJA STOMATOLOGICZNA ORL

Kole¿anki i Koledzy!
Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Lekarzy Den-

tystów Pracodawców w Ochronie Zdrowia oraz Polskim Stowarzyszeniem Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
zapraszaj¹ na Ogólnopolsk¹ Konferencjê Lekarzy Stomatologów

Rytro – Jesieñ 2007
która odbêdzie siê w dniach 26–28 paŸdziernika 2007 roku, tradycyjnie w hotelu „Per³a Po³udnia”.

 Przygotowywany program Konferencji obejmowaæ bêdzie czêœæ naukow¹ oraz samorz¹dow¹ (aktualne problemy
zwi¹zane z wykonywaniem zawodu z uwzglêdnieniem kwestii dotycz¹cych kontaktowania œwiadczeñ stomatolo-
gicznych na tle orzeczenia Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie praktyk monopolistycznych Fun-
duszu). Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc i znaczne ogólnopolskie zainteresowanie Konferencj¹ prosimy
o nadsy³anie zg³oszeñ (wraz z kopi¹ dowodu wp³aty) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzeœnia 2007
roku na adres ORL w Krakowie: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11a (decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ).

Szczegó³owy program konferencji, po jego opracowaniu, zostanie zamieszczony na stronach internetowych:
wwwwwwwwwwwwwww.stomatolodzy.stomatolodzy.stomatolodzy.stomatolodzy.stomatolodzy.prv.prv.prv.prv.prv.pl.pl.pl.pl.pl oraz wwwwwwwwwwwwwww.zld.org.zld.org.zld.org.zld.org.zld.org.pl.pl.pl.pl.pl przed planowanym terminem konferencji. Tam¿e znajduj¹ siê
ju¿ obecnie: warunki finansowe udzia³u, wzór „Karty uczestnictwa” oraz nr konta bankowego do wymaganej wp³aty.

Dodatkowe informacje dotycz¹ce Konferencji mo¿na uzyskaæ u p. Krystyny Treli w Okrêgowej Izbie Lekarskiej
w Krakowie pod numerami telefonów: 012 619 17 18, 012 619 17 20.

Bystre k. Baligrodu
16-18 listopada 2007

Kocierz
7-9 grudnia 2007

Bli¿szych informacji nt. planowanych spotkañ oraz zapisy prowadzi p. Krystyna Trela. Dalsze szczegó³y przeka¿emy
w nastêpnym wydaniu „Gazety”.

Konferencje jesienne organizowane przez Komisjê Stomatologiczn¹ ORL
w 2007 roku

Oko³o 220 osób liczy sobie �rodowisko leka-
rzy stomatologów z rejonu Przemy�la i dawnego
województwa przemyskiego (obejmuj¹cego m.in.
Przeworsk, Jaros³aw, Lubaczów), którzy za po-
�rednictwem naszej Delegatury przemyskiej na-
le¿¹ do OIL w Krakowie.

 I oto z inspiracji Komisji Stomatologicznej
ORL, za spraw¹ podkomisji stomatologicznej

i kszta³cenia w Delegaturze Przemyskiej wiosn¹
w 2007 roku nast¹pi³o wyra�ne o¿ywienie tego
�rodowiska, czego �wiadectwem jest seria przy-
gotowanych kursów. I tak:

12-13 maja (pocz¹tek godz. 9.00) odbêd¹ siê
w Szkole Medycznej w Przemy�lu, przy ul. S³o-
wackiego 86 zajêcia nt. wytycznych resuscytacji
w nag³ych stanach zagro¿enia ¿ycia w dentystycz-
nych gabinetach lekarskich.

26-27 maja, o tej samej godzinie i w tym sa-
mym miejscu zajêcia te zostan¹ powtórzone.

Finansuje je ORL w Krakowie.

Stomatolodzy Przemyœla!!!
Na pocz¹tek kursy!

W-ce przewodnicz¹cy ORL w Krakowie
dr Robert Stêpieñ
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Komisja Stomatologiczna ORL
we wspó³pracy z GC EEO Poland

oraz Meddent
zaprasza

do udzia³u w Kursie Medycznym nt.

„Odbudowy estetyczne przy u¿yciu
technik minimalnej interwencji”

którego wyk³adowc¹ bêdzie
prof. Marco Ferrari, MD, DDS, PhD

dziekan School of Dental Medicine Uniwersytetu w Sie-
nie, a zarazem dyrektor Wydzia³u Materia³ów Denty-
stycznych, Stomatologii Zachowawczej i Sta³ych Uzupe³-
nieñ Protetycznych tego¿ Uniwersytetu.

W programie:W programie:W programie:W programie:W programie:
1) Przegl¹d procedur i materia³ów dostêpnych w sto-

matologii adhezyjnej
2) Procedury kliniczne odbudowy zêbów w odcinku

przednim technik¹ bezpoœredni¹
3) Procedury kliniczne odbudowy zêbów technik¹

poœredni¹ i zêbów po leczeniu endodontycznym
4) Zastosowanie wk³adów z w³ókien szklanych
Podczas wyk³adu za pomoc¹ klinicznych zdjêæ

i filmu video zaprezentowane bêd¹ liczne przypadki
z praktyki, uwzglêdniaj¹ce ró¿ne techniki odbudowy,
stosowane do poszczególnych klas ubytków. Ca³oœæ zajêæ
bêdzie t³umaczona (konsekutywnie) przez p. Jacka
Czownickiego.

Zajêcia odbêd¹ siê w Centrum KZajêcia odbêd¹ siê w Centrum KZajêcia odbêd¹ siê w Centrum KZajêcia odbêd¹ siê w Centrum KZajêcia odbêd¹ siê w Centrum Kongresowymongresowymongresowymongresowymongresowym
AkAkAkAkAkademii Rademii Rademii Rademii Rademii Rolniczej w Krakolniczej w Krakolniczej w Krakolniczej w Krakolniczej w Krakowie przy ul. 29 Listoowie przy ul. 29 Listoowie przy ul. 29 Listoowie przy ul. 29 Listoowie przy ul. 29 Listo-----
pada 46 w dniu 15 czerwca 2007 rokpada 46 w dniu 15 czerwca 2007 rokpada 46 w dniu 15 czerwca 2007 rokpada 46 w dniu 15 czerwca 2007 rokpada 46 w dniu 15 czerwca 2007 roku. O godz. 15,30u. O godz. 15,30u. O godz. 15,30u. O godz. 15,30u. O godz. 15,30
przewidywana jest rejestracja uczestnikprzewidywana jest rejestracja uczestnikprzewidywana jest rejestracja uczestnikprzewidywana jest rejestracja uczestnikprzewidywana jest rejestracja uczestnikówówówówów, o godz., o godz., o godz., o godz., o godz.
16,00 – czêœæ I k16,00 – czêœæ I k16,00 – czêœæ I k16,00 – czêœæ I k16,00 – czêœæ I kursu, o godz. 18,15 – czêœæ II kursu, o godz. 18,15 – czêœæ II kursu, o godz. 18,15 – czêœæ II kursu, o godz. 18,15 – czêœæ II kursu, o godz. 18,15 – czêœæ II kururururur-----
su, o godz. 20,00 – dysksu, o godz. 20,00 – dysksu, o godz. 20,00 – dysksu, o godz. 20,00 – dysksu, o godz. 20,00 – dyskusja.usja.usja.usja.usja.

Odp³atnoœæ za kurs wynosi 100 z³ (studenci i sta¿yœci
50 z³), które nale¿y wp³aciæ na konto:

Meddent; ul. Królowej Jadwigi 135, 30-212 Kraków
ING Bank Œl¹ski SA

7510501445100000225488087175105014451000002254880871751050144510000022548808717510501445100000225488087175105014451000002254880871

12 maja o godz. 15.00 w �Restauracji
Wiedeñskiej: w Przemy�lu przy Pl. Konstytucji
3 Maja 6 odbêdzie siê wyk³ad nt. �Leczenie trud-
nych przypadków periodontologicznych z wyko-
rzystaniem techniki chirurgii �luzówkowo-dzi¹-
s³owej�, który wyg³osi dr Wojciech Bednarz, wi-
ceprezydent PTS, szef oddzia³u PTS w Kro�nie.

Zajêcia te s¹ sponsorowane przez MIP Phar-
ma Polska. Ilo�æ miejsc ograniczona.

14 maja o godz. 11.00 dla pierwszej grupy
i o 14.30 dla drugiej grupy zostanie przeprowa-
dzone szkolenie teoretyczne i praktyczne przez
przedstawiciela firmy 3-M ESPE hotelu �Groma-
da� w Przemy�lu na temat:
I. bezpo�rednia rekonstrukcja zêbów materia-
³ami kompozytowymi: rodzaje i w³a�ciwo�ci
kompozytów, techniki jedno i wielowarstwowe,
przyk³ady kliniczne.

Czas trwania 2 godziny.

II. Dlaczego warto zmieniæ metalowe wk³ady
z w³ókna szklanego? RelyX Fiber Post i Rely X
Unicem � system najbardziej przyjazny dla le-
karza i pacjenta.

Czas trwania 1 godzina.

4 czerwca, tak¿e w godz. 11.00 i 14.30
w Hotelu Gromada zostanie przeprowadzone
II szkolenie firmy 3 M ESPE na temat:
I. Uproszczenie procedury pobierania wycisku
nowymi masami poliwinylosilikonowymi oraz
polieterowymi przy rêcznym i automatycznym
systemie mieszania. Wycisk jednoczasowy,
wycisk dwuczasowy, wycisk jednowarstwowy
� æwiczenia praktyczne.

Czas trwania 2 godziny.

II. Cementy do osadzania uzupe³nieñ protetycz-
nych:

Rodzaje, wskazania, etapy postêpowania.
Techniki cementowania na wk³adach z pla-

stiku � æwiczenia praktyczne.
Czas trwania 2 godziny.

* * *
Bardziej szczegó³owych informacji udziela

Delegatura OIL w Przemy�lu, tel. 016/ 678-26-70,
adres e-mail: przemysl@hipokrates.org

Mamy nadziejê, ¿e organizowane kursy sta-
n¹ siê zacz¹tkiem organizacyjnym jakiej� stoma-
tologicznej podkomisji ORL oraz ko³a PTS

Lek. dent. Barbara Wo�

KOMISJA STOMATOLOGICZNA ORL
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Ma³opolskie Centrum Zdrowia PMa³opolskie Centrum Zdrowia PMa³opolskie Centrum Zdrowia PMa³opolskie Centrum Zdrowia PMa³opolskie Centrum Zdrowia Publicznego –ublicznego –ublicznego –ublicznego –ublicznego –
Oœrodek DoskOœrodek DoskOœrodek DoskOœrodek DoskOœrodek Doskonalenia Konalenia Konalenia Konalenia Konalenia Kadr Medycznych w Krakadr Medycznych w Krakadr Medycznych w Krakadr Medycznych w Krakadr Medycznych w Krakooooo-----
wie przesy³a w za³¹czeniu wykwie przesy³a w za³¹czeniu wykwie przesy³a w za³¹czeniu wykwie przesy³a w za³¹czeniu wykwie przesy³a w za³¹czeniu wykaz lekaz lekaz lekaz lekaz lekarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystów
(cz³onk(cz³onk(cz³onk(cz³onk(cz³onków Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Leków Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Leków Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Leków Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Leków Ma³opolskiej Okrêgowej Izby Lekarskiej),arskiej),arskiej),arskiej),arskiej),
którzy uzyskktórzy uzyskktórzy uzyskktórzy uzyskktórzy uzyskali specjalizacjê wg „starego” orazali specjalizacjê wg „starego” orazali specjalizacjê wg „starego” orazali specjalizacjê wg „starego” orazali specjalizacjê wg „starego” oraz
„nowego” trybu stosownie do danych z okresu od„nowego” trybu stosownie do danych z okresu od„nowego” trybu stosownie do danych z okresu od„nowego” trybu stosownie do danych z okresu od„nowego” trybu stosownie do danych z okresu od
dnia 14.11.2006 rdnia 14.11.2006 rdnia 14.11.2006 rdnia 14.11.2006 rdnia 14.11.2006 r. do dnia 20.03.2007 r. do dnia 20.03.2007 r. do dnia 20.03.2007 r. do dnia 20.03.2007 r. do dnia 20.03.2007 r.....

WykWykWykWykWykaz lekaz lekaz lekaz lekaz lekarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystów,,,,, którzy uzyskali specja-
lizacje – zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia
i Opieki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 1983 r. (Dz. Urz.
MZiOS nr 3, poz. 19 z póŸn. zm.) – „stary tryb”
I° chirurgia stomatologiczna
lek. stom. Maciej Machnicki
II° stomatologia zachowawcza
lek. stom. Ma³gorzata Krempa
lek. stom. Marzanna Brodzicka

WykWykWykWykWykaz lekaz lekaz lekaz lekaz lekarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystówarzy dentystów, którzy uzyskali tytu³ spe-
cjalisty zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia z

(�) Nie bardzo mogê odpowiedzieæ Koledze
Woliñskiemu na list, bo� nie przedstawi³ ¿adnych
argumentów. Egzaltacja mo¿e byæ chwalebna, prze-
wa¿nie jednak jest ja³owa.

Poniewa¿ jednak Redakcja wnosi o kontynuacjê
tematu, wyja�niê inaczej. Nie jeste�my w stanie mia-
rodajnie porównaæ zawodów, gdy¿ ka¿dy niesie ze
sob¹ okre�lone ryzyko, zajmuje ró¿ny czas, inaczej
jest wynagradzany.Kto pracuje ciê¿ej? Stomatolog
skrzywiony 8 godzin nad pacjentem, czy mo¿e tak-
sówkarz na nocnej zmianie, nara¿ony na bandytê
udaj¹cego pasa¿era? Konsekwentnie jednak, je�li
wprowadzimy pojêcie �choroby zawodowej� (ch.z.),
nale¿a³oby dla ka¿dej profesji okre�liæ takow¹. Pa-
miêtaj¹c jednak, ¿e bud¿et nie ma innych pieniêdzy,
ni¿ zebrane od nas w podatkach (sk³adka przymu-
sowa to podatek), tworzy siê sytuacja, w której gór-
nik zap³aci denty�cie, kioskarz hutnikowi itd.

Jak pisa³ �p. �Kisiel�: �herbata od samego mie-
szania nie stanie siê s³odsza�. Przekazywanie pie-
niêdzy w ten sposób w ¿adnym wypadku nie zwiêk-

SPECJALIZACJE

dnia 20 paŸdziernika 2005 r. w sprawie specjalizacji
lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779)
– „nowy tryb”

ortodoncja
lek. stom. Wojciech Goœciñski
lek. stom. Katarzyna Kosobucka
lek. stom. Agata £uczkowska
protetyka stomatologiczna
dr med. dent. Grzegorz Herbut
lek. stom. Pawe³ Witek
stomatologia dzieciêca
lek. stom. Renata Witek
stomatologia ogólna
lek. stom. Ewa Milc-Paciorek
stomatologia zachowawcza z endodoncj¹
lek. stom. Teresa Liszka
lek. stom. Aton Mendrych
lek. stom. Olga Zwoliñska-Chmiel

szy ich ilo�ci. Jedyne skutki to primo: u³uda, ¿e pañ-
stwo siê nami opiekuje, secundo: korzy�æ dla obra-
caj¹cych tymi sk³adkami urzêdników i ich hemoro-
idów (choroba zawodowa?). Wreszcie, last but not
least: niezale¿nie od intencji � je�li korzystniejsze
uposa¿enie rentowe czy emerytalne otrzymuj¹ do-
tkniêci ch.z., to efekt przewidziany przez prakseolo-
gów jest znany: przybywa takich chorych! Tak dzia³a
nagradzanie niefrasobliwo�ci. Wiêcej pojawi siê le-
karzy pracuj¹cych solo, bez asysty, na stoj¹co itp.,
dlatego, by popa�æ w ch.z. Dlatego w�ród lekarzy
praktykuj¹cych na w³asny rachunek spotykamy in-
westycje w ergonomiczne kursy, w odpowiedni
sprzêt itd. bo jeste�my zdani na to, co sobie na sta-
ro�æ od³o¿ymy. Natomiast w�ród etatowców czê�ciej
spotykamy zachowania anty-zdrowotne, czy po pro-
stu beztroskê, bo dzia³a tu pod�wiadomo�æ: pañstwo
da rentê zawodow¹�

Zwróæmy przy okazji uwagê, ¿e w przeciwieñ-
stwie do takiego pañstwowego marnotrawstwa �
prywatni ubezpieczyciele, którzy potrafi¹ liczyæ,
uzale¿niaj¹ sk³adki np. od nikotynizmu, trybu ¿y-
cia, badañ profilaktycznych, uprawiania sportów
ekstremalnych itp., promuj¹c zachowania prozdro-
wotne. Sapienti sat!

Piotr Luberda

Dr Luberda nas nie zawiód³

Sporu o uznanie schorzeñ krêgos³upa
za chorobê zawodow¹ ci¹g dalszy�

LISTY
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Firma marketingowo Medyczna sp. z o.o.
NZOZ Mark-Med

zatrudni lekarza stomatologa specjalistê
lub w trakcie specjalizacji do pracy w Poradniach

Stomatologicznych na terenie Nowej Huty
w ramach kontraktu z NFZ

Informacja: tel. 012 644 12 72

Stomatologa po sta¿u
do gabinetu w centrum Rabki

(czas pracy do uzgodnienia) przyjmê.
Oferujê bardzo atrakcyjne warunki finansowe.

tel. 601 407 210
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Lekarza stomatologa
zatrudni NZOZ

tel. 604 168 873

BJB Stomatologia Estetyczna
w Krakowie

zatrudni
• lekarzy stomatologów

• lekarzy ortodontów
Informacja: tel. 012 430 34 63; 604 407 042

e-mail: info@bjb.net.pl

FOTOKONKURS

III edycja Konkursu Foto na ok³adkê
rozstrzygniêta!

Nie bez zawirowañ, w kwietniu zwyciê¿y³a pani prof. Cho-
myszyn-Gajewska „Wiosennymi magnoliami”, ale bardzo
podoba³y siê nam te¿ zdjêcia nades³ane przez innych uczest-
ników konkursu, spoœród których wyró¿niliœmy fotografie trzech
autorów: pierwsze opatrzone pseudonimem „Helmut”, autor-
stwa p. Marty Wojaczyñskiej (powi¹zanej rodzinnie z lek. stom.
Ew¹ Horodysk¹-Gedzar), a szczególnie to zatytu³owane „Kra-
s³awa DŸwina” (patrz: mikrofotka). Po raz wtóry nie zawiód³
nas p. Krzysztof Poloñczyk (wyró¿niamy „Lipcowy pejza¿”).
A z fotografii nades³anych przez p. Dorotê Anielsk¹, do gustu
przypad³a nam „Parkowa aleja”oraz zdjêcie nades³ane na kon-
kurs w ostatniej chwili przez jedn¹ z uczestniczek Konferencji
w Koœcielisku – lek. stom. Magdalenê Lubaszewsk¹-Muszyñsk¹.

Cieszy nas
niezmiernie, ¿e ry-
walizacja nabiera
rumieñców. Przy-
pominamy, ¿e do
udzia³u w Konkur-
sie zapraszamy nie
tylko dentystów,
ale równie¿ ich rodziny oraz lekarzy medycyny. Prace (od 3 do
10) opatrzone god³em i numerem telefonu mog¹ byæ nadsy-
³ane poczt¹ lub drog¹ mailow¹ na adres biul@interia.pl
do 25 ka¿dego miesi¹ca, poprzedzaj¹cego wydanie „BL
Lekarza Dentysty”. Nagrodzone zdjêcie zamieszczamy na
ok³adce Biuletynu, a jego autor otrzymuje honorarium w wy-
sokoœci 100 z³. Pozosta³e fotki zatrzymujemy do wykorzysta-
nia, w harmonii z por¹ roku i ... potrzebami redakcji.

NZOZ SPL „Ergomed” w Krakowie
zatrudni lekarza stomatologa

na umowê zlecenie na 2 dni w tygodniu
tel. 508 116 908

Lekarz stomatolog potrzebny!
Radiowizjografia, endometr, w³ókna szklane, laser,

ozon i pacjenci czekaj¹!
tylko 30 min. od Krakowa
(w stronê Myœlenic Rabki)

tel: 088 750 43 33
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Uchwa³a Nr 69/03/IV
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 12 grudnia 2003 r.

(ze zmianami z dnia 22 czerwca 2006 roku)

w sprawie wysoko�ci sk³adki cz³onkowskiej
Na podstawie art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17

maja 1989 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 30, poz.
158, z 1990 r. Nr 20, poz. 120, z 1996 r. Nr 106, poz.
496, z 1997 r. Nr 28, poz. 152, z 1998 r. Nr 106, poz.
668 oraz z 2001 r. Nr 126, poz. 1383 oraz z 2002 r., Nr
153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052) uchwala siê, co
nastêpuje:

§ 1
Miesiêczna sk³adka obowi¹zuj¹ca cz³onka

okrêgowej izby lekarskiej, z zastrze¿eniem §2, wy-
nosi:

1) 30 z³ � dla:
a) lekarza, lekarza dentysty,
b) lekarza emeryta, lekarza dentysty emery-

ta, który:
� wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i
� nie ukoñczy³ 65 lat � w przypadku mê¿czy-

zny albo 60 lat � w przypadku kobiety,
2) 10 z³ � dla:
a) lekarza sta¿ysty, lekarza dentysty sta¿ysty,
b) lekarza rencisty, lekarza dentysty rencisty
c) lekarza emeryta, lekarza dentysty emeryta,

który:
� wykonuje zawód lekarza, lekarza dentysty i
ukoñczy³ 65 lat � w przypadku mê¿czyzny albo

60 lat � w przypadku kobiety.
§ 2

1. Zwalnia siê z obowi¹zku op³acania sk³adki
cz³onkowskiej lekarza, lekarza stomatologa:

1.) bezrobotnego w rozumieniu przepisów
o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu,

2.) nie osi¹gaj¹cego przychodu z tytu³u wy-
konywania zawodu lekarza, lekarza dentysty lub
z innego �ród³a zarobkowania,

3.) emeryta (rencistê) nie wykonuj¹cego za-
wodu lekarza lub lekarza dentysty.

2. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, mo¿e zostaæ zwolniony z obowi¹z-
ku op³acania sk³adki cz³onkowskiej, na czas okre-
�lony, na podstawie uchwa³y okrêgowej rady
lekarskiej, je¿eli udokumentuje lub w inny spo-
sób uprawdopodobni fakt niezarobkowania.

§ 3
1. Obowi¹zek op³acania sk³adki cz³onkow-

skiej przez lekarza, lekarza dentystê powstaje od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po mie-
si¹cu, w którym lekarz, lekarz dentysta zosta³ wpi-
sany na listê cz³onków okrêgowej izby lekarskiej.

2. Sk³adkê za dany miesi¹c op³aca siê do koñ-
ca tego miesi¹ca.

3. W przypadku skre�lenia z listy cz³onków
okrêgowej izby lekarskiej, obowi¹zek op³acania
sk³adki cz³onkowskiej ustaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o skre�lenie.

4. Od zaleg³ych sk³adek nalicza siê odsetki
ustawowe.

§ 4
Traci moc uchwa³a Nr 55/99/III Naczelnej

Rady Lekarskiej z dnia 19 marca 1999 r. w spra-
wie wysoko�ci sk³adki cz³onkowskiej (Biuletyn
NRL z 1999 r. Nr 4 (47), z 2000 r. Nr 7 (57),
z 2001 r. Nr 7 (66).

§ 5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia

2004 r.
Sekretarz

Krzysztof Makuch
Prezes

Konstanty Radziwi³³

Nowy nr konta OIL, na który nale¿y wp³acaæ op³aty
z tytu³u rejestracji gabinetów prywatnych:

BPH SA Kraków
29 1060 0076 0000 3300 0045 2542

Aktualny nr konta OIL, na który nale¿y wp³acaæ sk³adki
cz³onkowskie:

BPH PBK SA 14 1060 0076 0000 3200 0021 8121

Tanio – wyposa¿enie
gabinetu stomatologiczego

bez unitu
• z autoklawem z turbin¹ Mobic

i wiertark¹ kliniczn¹
tel: 012 634 43 40

Lekarz stomatolog
(z otwart¹ specjalizacj¹

ze stomatologii zachowawczej z endodoncj¹)
poszukuje pracy w Krakowie

tel. 600 884 939
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Czas pracy OIL w KrakCzas pracy OIL w KrakCzas pracy OIL w KrakCzas pracy OIL w KrakCzas pracy OIL w Krakowie:owie:owie:owie:owie:
poniedzia³ek godz. 800 do 1700

wtorek godz. 800 do 1500

œroda godz. 800 do 1700

czwartek godz. 800 do 1700

pi¹tek godz. 800 do 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 godz. 1400 do 1500

czwartek godz. 1500 do 1600

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

œroda godz. 1300 do 1700

Delegatury OIL

w Kroœniew Kroœniew Kroœniew Kroœniew Kroœnie: ul. Niepodleg³oœci 2, 38-400 Krosno
tel. 013 432 1859; e-mail: krosno@hipokrates.org
poniedzia³ek godz. 800 do 1500

wtorek godz. 800 do 1700

œroda godz. 800 do 1500

czwartek godz. 800 do 1500

pi¹tek godz. 800 do 1500

w Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czuw Nowym S¹czu: Al. Wolnoœci 49, 33-300 Nowy S¹cz
tel. 018 442 1647; e-mail: nowy.sacz@hipokrates.org
poniedzia³ek godz. 900 do 1700

wtorek godz. 730 do 1530

œroda godz. 730 do 1530

czwartek godz. 730 do 1530

pi¹tek godz. 900 do 1700

w Pw Pw Pw Pw Przemyœlurzemyœlurzemyœlurzemyœlurzemyœlu: Rynek 5, 37-700 Przemyœl
tel. 016 678 2670, fax 016 678 3324
e-mail: przemysl@hipokrates.org
poniedzia³ek godz. 700 do 1500

wtorek godz. 700 do 1500

œroda godz. 700 do 1600

czwartek godz. 700 do 1500

pi¹tek godz. 700 do 1300

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

Numery wewnêtrzne:Numery wewnêtrzne:Numery wewnêtrzne:Numery wewnêtrzne:Numery wewnêtrzne:
• Recepcja, Sekretariat ogólny ................................... 619 17 20
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Biuletyn Lekarski „Lekarza Dentysty” – suplement Komisji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, 31–123 Kraków; tel. 012 619 17 27; fax: 012 619 17 55; e-mail: biul@interia.pl
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