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• Minister Zdrowia Bartosz Ar³ukowicz w Naczelnej Izbie; gor¹ce spory o ustawê refundacyjn¹
• Aneksowanie 2012 pozostaje dalekie od idea³u – pisze A. DutkaSzmigiel, nowa prezes ZLD-POZ
• Rytro – Jesieñ 2011; czêœæ samorz¹dowa obrad pod wysokim napiêciem
• „Polski Nobel” dla prof. Jana
Potempy za badania nad chorobami przyzêbia
• Ma³opolska szczerzy czarne pieñki – Stefan Ciep³y rêkoma MZ
bilansuje dorobek NFZ
• Na rosn¹c¹ iloœæ skarg na lekarzy, „Okiem Rzecznika”, patrzy
dr Anna Kot
• Stomatologiczne „Pulp Fiction”
po raz wtóry w Polsce – przedstawia dr Wojciech Ko¿uch
• Sylwetka „Doktor Joanny” Szyper-Szczurowskiej i wspomnienie
o dr Ma³gorzacie Pamule
• Pies – sentymentalna opowieœæ
stanu wojennego Franciszka Serwatki
• Pierwsza polska dentystka, ¿ona
Jana Jakuba Serre – Józefina, znika tajemniczo, a jej losy œledzi Barbara Kaczkowska

Na okładce: Zima
fot. Wojciech Kożuch

Gdzie jesteśmy?...
Leży przede mną ksero z „Polskiej Gazety Lekarskiej” z 1930
roku. Na str. 670 podrozdział brzmi: „Przepisy o ogłoszeniach
i reklamie lekarskiej”. Ustaliła je na nadzwyczajnym zgromadzeniu Rada Izby Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej, ale nie
ma chyba powodów, by z nich nie skorzystać. Oto §1 brzmi:
„Zabrania się wszelkich sposobów reklamy, polegającej na narzucaniu publiczności swych usług, w formie ubliżającej godności stanu lekarskiego i wykraczającej przeciw zasadom etyki
lekarskiej”. W szczególności zabronione jest (to już §3) ogłaszanie w prasie niefachowej: „a) szczególnych kwalifikacyj
i zalet lekarza; b) wyszczególnianie nazw chorób, które lekarz
leczy i publiczne obiecywanie radykalnych wyleczeń; c) podawanie metod i sposobów leczniczych; d) wymienianie wysokości honorarium oraz zaofiarowywanie bezpłatnej lub ulgowej pomocy lekarskiej (...)”. A dalej podkreśla się m.in. zakaz
wygłaszania w celach reklamy osobistej: przemówień i odczytów publicznych, wydawanie i rozpowszechnianie w tym celu
broszur, poradników i ulotek, umieszczanie na tabliczkach przydomowych należnych tytułów lekarskich, wydawanie opinii
o środkach leczniczych i przetworach kosmetycznych. Wystarczy? Przypominam, że było to w marcu 1930 roku. I trudno
nie zapytać, gdzie my właściwie jesteśmy? Bo oto leżą przede
mną reklamy nie tylko detalistów, ale też wielkich firm stomatologicznych działających za pośrednictwem Groupon czy Deal
Lx, bez żenady naruszając wszystkie zasady ujęte w Kodeksie
Etyki Lekarskiej.
A na stronie internetowej OIL w Krakowie, w dziale „Prawo medyczne”, mec. Ewa Krzyżowska w specjalnym Komunikacie dotyczącym reklam przypomina, że „w świetle art. 14
ustawy o działalności leczniczej żaden z podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie może reklamować swoich
usług”. I dalej wyjaśnia, że z reklamą będziemy mieli do
czynienia wówczas, gdy przekazywane informacje o świadczeniach zdrowotnych będą zawierały próby nakłonienia pacjenta do skorzystania ze świadczeń poprzez informowanie o promocjach, zniżkach, wszelkiego rodzaju rabatach, czy też programach lojalnościowych (...). Naganna sytuacja będzie miała
miejsce także wówczas, gdy informacje będą zawierały zachętę do skorzystania ze świadczeń zdrowotnych z uwagi na nadzwyczajną skuteczność leczenia przez określony podmiot czy
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też z uwagi na zastosowaną metodę lub urządzenia medyczne”. Za reklamę można się nawet dostać do aresztu. I co?
Pytanie: „gdzie jesteśmy” okazuje się także
istotne podczas narady przed paru dniami
w Biurze ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta
Krakowa nt. sposobu uratowania 67 szkolnych
gabinetów stomatologicznych przed tendencyjną interpretacją przepisów przez MOW NFZ,
uniemożliwiającą praktycznie udzielanie tam
świadczeń ze środków publicznych. W tej sprawie wypowiedziały się już Senacka i Sejmowa
Komisja Zdrowia, Rzecznik Praw Dziecka,
Sejmik Wojewódzki, b. Minister Zdrowia Ewa
Kopacz osobiście (w TVN), Wojewoda Małopolski, kilkakrotnie Prezydent Krakowa, Okręgowa Rada Lekarska – a „Galicyjska Gazeta
Lekarza Dentysty” konsekwentnie przedstawiała losy tych interwencji. W tym wydaniu pokażemy Państwu konsekwencje owej „polityki”,
sytuujące Małopolskę na końcu wśród 16 województw, posługując się nie naszymi lecz resortowymi analizami, dostępnymi na stronach
Ministerstwa Zdrowia.
Brakuje mi miejsca, a powinienem jeszcze
zasygnalizować Państwu kolejne kłody rzucane pod nogi stomatologii, a mam tu na myśli
przygotowywane dalsze zaostrzenie przepisów
dotyczących rtg w gabinetach oraz niewydarzone pomysły osaczenia dentystów wykonujących protezy nakazem posiadania certyfikatów (o czym pisze A. Lella w ostatnim wydaniu
„Gazety Lekarskiej”).

To wszystko do Państwa i tak niebawem
dotrze, ja natomiast muszę poświęcić jeszcze
kilka zdań ostatniemu posiedzeniu Zarządu
Związku Lekarzy Stomatologów-Pracodawców
Ochrony Zdrowia. Oto w jego trakcie w dniu
8 grudnia 2011 r., po paru latach istnienia
Związku, niełatwych, gorzkich zwłaszcza podczas negocjacji kontraktowych 2010 roku,
z przewodniczenia Związkowi zrezygnowała
Kasia Siembab, osoba gołębiego serca i ogromnej pracowitości. Dziękujemy Ci Kasiu za
wszystko, za serce, za charakter, także za urządzenie urokliwej siedziby Związku na II piętrze
Krupniczej. Nowym prezesem wybrano dr Agatę Dutkę-Szmigiel (wiceprezesem – Adama
Szczebaka, skarbnikiem – Lucynę Peszko, a sekretarzem – Ewę Górecką) – i jeśli ktoś sądzi,
że Agatka będzie plastrem na dotychczasowe
kłopoty ze Związkiem, to myli się wyjątkowo.
A ja osobiście serdecznie gratuluję wyboru nowemu Zarządowi i deklaruję gotowość współpracy.
Czeka nas Nowy Rok, pod nowym berłem,
kryzysowy, ale przecież nie wolny od nadziei,
że wreszcie zaczniemy całą tę politykę zdrowotną stawiać na nogi, bo doprawdy dotąd
przypomina stary rysunek Szymona Kobylińskiego: tłum stoi na głowie, jeden facet na nogach,
a podpis brzmi: „Eksperyment!”

Lek. dent. Robert Stępień
wiceprezes ORL w Krakowie

Uwaga! Zmiana miejsca i godziny rozpoczęcia!
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski uprzejmie zaprasza na tradycyjny
Opłatek Służby Zdrowia
który odbędzie się w niedzielę 8 stycznia 2012 r., od Mszy św. o godz. 17.30
w Bazylice Ojców Franciszkanów przy ul. Franciszkańskiej

Msza œw. w intencji stomatologii i stomatologów polskich
ku czci œw. Apolonii odbêdzie siê w dniu 9 lutego 2012 roku w koœciele NMP o godz. 18.30
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fot. J. Zawiliñski

AKTUALNOŚCI – W INTERNECIE I MEDIACH

Minister Zdrowia
Bartosz Arłukowicz
w Naczelnej Izbie Lekarskiej

Protest zawieszony!
Przyszedł, jak zapowiedział, punktualnie,
co do sekundy. I w pierwszym zdaniu nawiązując do tytułu zamieszczonego w TVN 24:
„Minister kontra lekarze”, zapytał, czy kogoś
jeszcze poza nim zaproszono, bo on nie jest
„kontra”, jest natomiast od 16 lat czynnym
zawodowo lekarzem.
Potem zarysował w skrócie swój program:
Na pierwszym miejscu znalazła się „deregulacja określonych przepisów”, które osaczają
lekarza odwracając jego uwagę od istoty wykonywania zawodu, a także uznanie jego rozpoznania medycznego za niepodważalne,
zwłaszcza przez urzędników NFZ. Kary za błędy, jeśli nie miały one charakteru przestępczego, są zbędne, aptekarzom przywraca się
prawo korygowania recept.
Głównym tematem była wszakże ustawa
refundacyjna i kilka do niej zastrzeżeń formułowanych przez środowisko lekarskie.
W kwestii dwupoziomowego stopnia refundacji Minister podkreślił, że dotyczyć ma
to 218 leków, zalecanych w ok. 50 chorobach przewlekłych, wobec 3467 leków refun-
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dowanych. I nie powinno być z tym kłopotu.
W kwestii obciążenia lekarza odpowiedzialnością finansową za wypisanie recepty na lek
refundowany – nieubezpieczonemu, Minister
zapowiedział przeniesienie tej odpowiedzialności z lekarza na instytucje potwierdzające
fakt ubezpieczenia, a także nadanie mocy
prawnej indywidualnym „Oświadczeniom”
pacjenta, który – jeśli skłamie – będzie za to
odpowiadał osobiście.
Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy nie wchodzi w grę, podkreślił B. Arłukowicz, gdyż właśnie (wspólnie z prezesem
J. Paszkiewiczem) zakończył żmudne negocjacje cen leków z koncernami, uzyskując znaczące w skali budżetu obniżki, które wchodzą
w życie od nowego roku. Natomiast procedury ustawowe, podkreślił parokrotnie, wykluczają możliwość nowelizacji ustawy w trybie „jednego dnia”.
I na tym tle zarysował się ostry spór wśród
członków NRL, z których część zawierzyła
deklaracjom Ministra, kierując się przedstawionymi przez niego racjami. Część natomiast podkreślając moc prawną ustawy
wchodzącej w życie 1 stycznia 2011 oraz zadeklarowany przez samorząd publicznie
sprzeciw wobec niesionych ustawą zagrożeń,
proponowała pozostanie przy akcji protestacyjnej (patrz pieczątki OZZL: „Refundacja do
decyzji NFZ”).

3

4

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 5 A/2010
LEKARZA

DENTYSTY
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Nocne negocjacje
nad ustawą refundacyjną
Rynek Zdrowia.pl zaglądał do Ministerstwa Zdrowia, a tam dniami i nocami toczyły
się negocjacje cenowe z firmami farmaceutycznymi. Niektóre rozmowy trwały z krótkimi przerwami nawet po kilkanaście godzin
na dobę. Wszystko po to, by pierwszy wykaz
refundacyjny (zgodnie z przepisami Ustawy
o refundacji leków) mógł mieć datę 1 stycznia 2012 roku. Im bliżej nowego roku, tym
większe oczekiwania na to, co będzie…

Rejestracja praktyk
– nowe uregulowania
Po pełnej emocji dyskusji, na wniosek dr.
M. Szatanka (prezesa ORL w Warszawie) za
kompromisem opowiedziało się 21 członków
NRL (w tym niemal wszyscy krakowianie),
przeciw było 19, wstrzymało się od głosu
10 członków. Określono jednakże termin,
w którym Minister powinien doprowadzić
do nowelizacji ustawy refundacyjnej (24 lutego 2012, kiedy to odbędzie się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Lekarzy). K. Bukiel (zwolennik protestu) demonstracyjnie opuścił salę.
Zwolennicy tego stanowiska wnieśli (po przerwie) o reasumpcję głosowania, ale uzyskali
nikłe poparcie (4 głosy).
Tak więc lekarze wstrzymali na 2 miesiące protest, recepty na leki refundowane wypisywane będą bez zmian. NFZ dostał wyraźną dyrektywę, powstrzymania się od
ewentualnych kar za błędy w ich wypełnianiu. Minister natomiast zadeklarował, że
będzie jego ambicją wprowadzenie w Polsce
za swojej kadencji zapowiadanej od tylu już
lat Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
(cis)

PS. Dalsze informacje uzasadniające decyzję
NRL w Liście Prezesa Macieja Hamankiewicza do środowiska lekarskiego oraz w komunikacie NRL na str. internetowych NIL.
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Na początku grudnia portal AutonomiaDent.pl odnotował kilka zmian w dotychczasowych zasadach rejestracji praktyk. Dobre
wiadomości są co najmniej dwie. Po pierwsze maleją opłaty za wpisy do ewidencji zarówno praktyk jak i podmiotów leczniczych.
Liczone dotychczas od 400 zł wzwyż, teraz
spadają do 70 zł. Po drugie, jeśli projekt rozporządzenia MZ zostanie podpisany w zaproponowanym kształcie, to zniknie problem
niedopuszczalności zatrudniania przez praktyki lekarskie innego lekarza. W takich przypadkach praktykę po prostu przerejestruje się
na przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego.

Zmiany w wieku emerytalnym
lekarzy dentystów
Jak już pewnie wszyscy wiedzą, podniesiono wiek emerytalny do 67 lat i to bez różnicy pomiędzy kobietami a mężczyznami.
Doktor Andrzej Cisło z portalu Autonomia.
Dent.pl zwraca uwagę na to, że wiek 67 lat
w przypadku stomatologów zaczyna zahaczać o dyskusję nad „bezpieczeństwem pracy” stomatologa. A że 80% dentystów to
kobiety, doktor sugeruje by zapowiedziane
w exposé Premiera zmiany uwzględnić w korporacyjnych stanowiskach negocjacyjnych
i postulatach lekarzy dentystów.
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14 stycznia – Kraków
(Towarzystwo Lekarskie Krakowskie)
Warsztaty radiologii stomatologicznej

16–18 marca – Krynica
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Stomatologów (program str. 42)

14 stycznia – Lublin
Warsztaty radiologii stomatologicznej

22–24 marca – Zabrze
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Sekcji Stomatologii Dzieciêcej PTS

11–12 lutego – Turoœñ Koœcielna
Zimowe spotkania ze stomatologi¹ praktyczn¹;
PTS w Bia³ymstoku

KALENDARIUM

Kalendarium stomatologiczne
styczeñ – kwiecieñ 2012

30–31 marca – Warszawa
XI Konferencja Naukowa Pol. Akademii Stomatologii
Estetycznej

24–25 lutego – Bielawa
V Sudecka Sesja Stomatologiczna

2–3 kwietnia – Liverpool
The British Society of Prosthodontics (BSSPD)
Annual Conference 2012

26 lutego – 4 marca – Krynica Zdrój
VIII Forum Stomatologii Praktycznej

21–22 kwietnia – £ódŸ
XVIII Miêdzynarodowa Studencka Konferencja
im. K³opotowskiego

8–10 marca – Kraków
XX Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne
KRAKDENT

NFZ

Koniec roku oznacza jak zawsze wzrost za−
interesowania kontraktami z NFZ. Obecnie jest
to aneksowanie umów, które w kontekście
zeszłorocznych problemów budzi zrozumiałe
emocje wśród świadczeniodawców.
Po wstępnej analizie informacji uzyskanych
od świadczeniodawców można już teraz poku−
sić się o ocenę aneksów na rok 2012. Stawka
za punkt rozliczeniowy wzrosła o 0,05 złotego,
ale maksymalnie do wartości 1,05 złotego
w przypadku świadczeń ogólnostomatologicz−
nych dla dorosłych. Jeżeli zaś rozważamy ilość
punktów przyznanych w aneksach poszczegól−
nym świadczeniodawcom, to należy rozpatry−
wać je w czterech grupach:

fot. K. Zg³obicki

Aneksowanie
2012

1. Do pierwszej zaliczyć trzeba świadcze−
niodawców, którzy otrzymali aneksy zwiększa−
jące ilość punktów
2. Do drugiej – świadczeniodawców, któ−
rym w jednym produkcie (lub miejscu udziela−
5
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NFZ
nia świadczeń) przyznano większą ilość punk−
tów, natomiast w innym produkcie (lub miej−
scu udzielania świadczeń) zmniejszono ilość
punktów.
3. W trzeciej grupie znajdują się ci świad−
czeniodawcy, którzy otrzymali tylko zmniejsza−
jące aneksy.
4. Wreszcie czwarta grupa to ci, z którymi
umowy zostały rozwiązane.
Zaczynając analizę od ceny punktu rozlicze−
niowego wzrost stawki za punkt rozliczeniowy
jest pozornie korzystny. Faktycznie jednak
wzrost o 0,05 złotego byłby korzystny, gdyby
dotyczył w równej mierze wszystkich świad−
czeniodawców. W obecnej formie – bariera
maksymalnie 1,05 na świadczenie ogólnosto−
matologiczne dla dorosłych – powoduje, że
podniesienie wartości punktu jest korzystniej−
sze dla świadczeniodawców, którzy w konkur−
sie ofert uzyskali niższą stawkę. Natomiast
w przypadku świadczeniodawców, którzy
otrzymali w zeszłym roku 1,03 dla dorosłych
wzrost wartości punktu rozliczeniowego wyno−
si jedynie 0,02 złotego, a w przypadku świad−
czeń dla dzieci i młodzieży wartość punktu
w ogóle nie wzrosła. Taka forma podnoszenia
wartości punktu rozliczeniowego wyraźnie su−
geruje preferowanie tylko niektórych świadcze−
niodawców. Pierwsza propozycja MOW NFZ
dotycząca wartości punktu rozliczeniowego
w jeszcze większym stopniu faworyzowała tych
z niższą i najniższą stawką za punkt, ponieważ
wszystkie stawki miały zostać zrównane.
Zarówno ZLD−POZ jak i OIL w Krakowie
przedstawiły własną propozycję, czyli wzrost
wartości punktu równomierny dla każdego
świadczeniodawcy, równocześnie protestując
przeciwko proponowanym przez MOW NFZ
rozwiązaniom. Obecna sytuacja jest swoistym
kompromisem ze strony MOW NFZ, jednakże
nadal korzystniejszym dla wąskiej grupy świad−
czeniodawców.
W przypadku ilości punktów sprawa jest
o tyle klarowna, że aneksami przesunięto punk−
ty od świadczeniodawców nie wykonujących
kontraktu do jednostek posiadających nadwy−
6

konania. Istnieje także niewielka grupa świad−
czeniodawców wykonujących kontrakt poniżej
40% jego ilości, z którymi planowane jest roz−
wiązanie umów. Mankamentem tej części anek−
sowania jest ograniczenie roszad ilości punk−
tów tylko do powiatów, a nie całego wojewódz−
twa, a owa kwestia nie była w ogóle konsulto−
wana z przedstawicielami ZLD−POZ oraz OIL
Kraków. Aneksowanie ilości punktów ujawni−
ło istotną sprawę, a mianowicie to, że niektó−
rzy świadczeniodawcy dostosowując swoją
ofertę do teoretycznego potencjału nie wzięli
pod uwagę swoich rzeczywistych „mocy prze−
robowych”. Przykładem może być największy
beneficjent zeszłorocznego konkursu ofert, czy−
li Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna
w Krakowie, której niewykonania – zwłaszcza
w przypadku świadczeń dla dzieci i młodzieży
do 18 roku życia – wystarczyłyby do zakon−
traktowania wszystkich małopolskich szkół.
Reasumując – aneksowanie na 2012 rok,
choć nie spełnia w całości oczekiwań środowi−
ska stomatologicznego, stara się jednak napra−
wić szkody wynikłe z braku elastyczności i da−
lekowzroczności, jakie prezentował MOW NFZ
w trakcie ubiegłorocznego konkursu ofert.
Należy przy okazji podkreślić zaangażowanie
w analizę aneksowania zarówno Związku Le−
karzy Dentystów – Pracodawców Ochrony
Zdrowia jak i Komisji Stomatologicznej Okrę−
gowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Przede
wszystkim trzeba uwypuklić ciężką pracę
dr. Andrzeja Stopy, który uczestniczy w posie−
dzeniach Rad Społecznych Funduszu, gdzie
przedstawia postulaty i oczekiwania środowi−
ska oraz wiceprezesa ORL dr. Roberta Stępnia
stale monitorującego bieżące działania MOW
NFZ, który stwierdził niedawno, że „to co jest
obecnie na pewno nie można nazwać sukcesem,
ale porażką też nie jest”.
Lek. dent. Agata Dutka−Szmigiel
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KOMISJA STOMATOLOGICZNA

W dniach 9–11 grudnia 2011 roku odbyło się
w Suchej Dolinie, na terenie Popradzkiego Parku
Krajobrazowego, wyjazdowe posiedzenie Komi−
sji Stomatologicznej Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie. Uczestnicy przyjechali już w piątek
po południu, przewidziano bowiem i słusznie –
czas na aklimatyzację, kuluarowe dyskusje i ko−
nieczną integrację środowiska.

posiedzeń, prowadzeniem list obecności, moni−
torowaniem liczby lekarzy i praktyk stomatolo−
gicznych, aktywizowaniem młodych lekarzy do
pracy na rzecz samorządu. Propozycje te wywo−
łały żywą dyskusję, niemniej w opinii zgroma−
dzonych poruszono w nich zbyt ważne zagadnie−
nia, by pochopnie podejmować zobowiązujące
uchwały w tym względzie. Decyzje zatem odło−
żono na dalsze posiedzenia.
Aktualny stan prawny związany z ustawą re−
fundacyjną, która budzi tak wiele emocji i sprze−
ciwów, zreferował kol. Andrzej Cisło, który przy−
jechał do nas z Poznania. Nasz gość przypomniał,
że dotychczasowe umowy o wypisywaniu recept
obowiązują do 30 czerwca 2012 roku, stąd moż−
na i należy wstrzymać się od podpisywania no−
wych licząc na korekty. Podkreślił przy okazji,
że problem refundacji zjednoczył środowisko le−
karskie i zaktywizował media, które tym razem
stanęły przeważnie po stronie lekarzy. Dr Cisło
wziął też czynny udział w dalszych toczących się
dyskusjach, wyjaśniając zawiłości przygotowy−
wanych przez MZ projektów ustaw. Ich nieko−

Natomiast sobota powitała wszystkich słoń−
cem i zachęciła do rannych spacerów, które oży−
wiły temperamenty i pobudziły późniejsze dys−
kusje.
Obrady rozpoczął kol. Robert Stępień od
przedstawienia programu posiedzenia i nakreśle−
nia aktualnej sytuacji środowiska lekarsko−stoma−
tologicznego. Następnie kol. Marcin Tatrzański
omówił zmiany organizacyjne proponowane przez
kolegów z Krosna, związane z protokołowaniem

rzystne skutki mogą odczuć w przyszłości także
stomatolodzy.
Z kolei mec. Tomasz Pęcherz omówił aktu−
alną sytuację prawną, dotyczącą postępowań od−
woławczych od rozstrzygnięć konkursu ofert
z ubiegłego roku i certyfikacji wyrobów medycz−
nych w kontekście wykonywania prac protetycz−
nych. W tej drugiej kwestii, podkreślił, że pro−
blemy wynikają nie z zapisów ustawy, ale z jej
interpretacji. Mecenas przybliżył także stan praw−

Komisja
Stomatologiczna ORL
obradowała
w Suchej Dolinie
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Po południu kol. Aleksander Płóciennik, w ra−
mach kształcenia ustawicznego, przedstawił wy−
kład na temat „Nowe i tradycyjne metody lecze−
nia w stomatologii. Przegląd przypadków”. Było
to autorskie spojrzenie na nowoczesność w sto−
matologii. Wykładowca skomentował metody sto−
sowane przez ostatnie 10 lat, wciąż uznawane za
innowacyjne i przedstawił faktycznie najnowsze.
Wieczór trwał długo za sprawą ożywionych
dyskusji i wymiany poglądów podczas koleżeń−
skiej kolacji. Następne wyjazdowe posiedzenie
Komisji ustalono na dzień 20 kwietnia przyszłe−
go roku, tradycyjnie w Osieczanach.
Lek. dent. Anna Urbańczyk

ny związany z nowymi wpisami podmiotów lecz−
niczych u wojewodów i w okręgowych izbach le−
karskich. Omówił też zasady podawania do pu−
blicznej wiadomości informacji o zakresie pro−
wadzonej praktyki, zwracając uwagę na konse−
kwencje prawne przekraczania granic tej infor−
macji i prowadzenia niedozwolonej reklamy.
Na koniec kol. Robert Stępień omówił zagro−
żenia wynikające z zaostrzenia przepisów prawa
atomowego, które rzutują na zasady korzystania
z aparatury rtg. Przypomniał też o dyżurach kon−
sultacyjnych dotyczących radiologii stomatolo−
gicznej w siedzibie Izby. Poinformował, że wzo−
ry klinicznych audytów wewnętrznych będą
wkrótce dostępne na stronach Komisji Stomato−
logicznej oraz omówił korespondencję, jaką pro−
wadził w imieniu OIL z konsultantem wojewódz−
kim ds. radiologii. Przedstawił też informacje
dotyczące trwających rozmów z NFZ w sprawie
ustawy refundacyjnej oraz problemy dotyczące
kolportażu „Galicyjskiej Gazety Lekarza Denty−
sty”, które mogą zagrozić w przyszłości jej wy−
dawaniu.
Po kilkugodzinnej dyskusji wypracowana zo−
stała uchwała Komisji o wystąpienie za pośred−
nictwem Naczelnej Rady Lekarskiej do Ministra
Zdrowia o realizację apelu NRL z 4 lutego 2011
roku (patrz dalej) i Stanowisko w sprawie zbyt
częstych zmian legislacyjnych dotyczących ochro−
ny zdrowia oraz obciążania lekarzy zbyt wieloma
obowiązkami administracyjnymi. Poruszono też
problem nierzetelnej wyceny świadczeń stoma−
tologicznych. Uchwała i Stanowisko zostały przy−
jęte jednogłośnie.
8

Uchwała
Komisji Stomatologicznej ORL
w Krakowie
z dnia 10 grudnia 2011
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
zwraca się do Komisji Stomatologicznej NRL
o wystąpienie za pośrednictwem
Naczelnej Rady w sprawie umów
na wystawianie refundowanych recept
do Ministra Zdrowia o realizację apelu NRL
z 4 lutego 2011 r. i doprowadzenie do bezpośred−
niego spotkania przedstawicieli środowiska sto−
matogicznego z kierownictwem Ministerstwa
Zdrowia, celem omówienia:
– Sytuacji w branży stomatologicznej w związ−
ku z pogarszajacą się rentownością udzielania pu−
blicznych świadczeń stomatologicznych.
– Możliwości rezygnacji z części zbędnych
obciążeń administracyjnych dotykających pla−
cówki stomatologiczne.
Sekretarz Komisji
Anna Urbańczyk

Przewodniczący Komisji
Robert Stępień

Stanowisko
Komisji Stomatologicznej ORL
w Krakowie
z dnia 10 grudnia 2011
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady
Lekarskiej w Krakowie uznaje za pilne i wyma−
gające niezwłocznych działań następujące proble−
my i wyzwania stojące przed środowiskiem sto−
matologicznym w Polsce:
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1. Pilny przegląd prawodawstwa obowiązu−
jącego w ochronie zdrowia pod kątem tworzenia
warunków zgodnego z etyką konkurowania po−
między sobą placówek medycznych. Niepokoić
bowiem musi: brak uprawnień do realnego wpły−
wu na wielkość naboru na studia stomatologicz−
ne, brak możliwości wpływania na racjonalne roz−
mieszczenie praktyk oraz brak możliwości dys−
cyplinowania właścicieli podmiotów leczniczych
nie będących lekarzami do przestrzegania przy−
jętych i uznanych w środowisku zasad uczciwej
konkurencji.
2. Zniesienie zbędnych i niepopartych dowo−
dami naukowymi obowiązków związanych z uży−
waniem w diagnostyce stomatologicznej promie−
niowania jonizującego.

3. Doprowadzenie do ustanowienia racjonal−
nego i nieobarczającego lekarzy nadmiernymi
obowiązkami systemu kontroli ordynacji leków.
4. Rewizja celowości objęcia prac technicz−
nych tak szczegółową ewidencją jak proponowa−
na przez MZ.
5. Rzetelna wycena świadczeń stomatologicz−
nych.
6. Budowa pionu stomatologicznego w izbach
lekarskich zdolnego reagować na, tak jak obec−
nie częste zmiany w legislacji z zakresu ochrony
zdrowia oraz zdolnego do efektywnej współpra−
cy z towarzystwami naukowymi, związkami pra−
codawców działającymi w stomatologii itp.
Sekretarz Komisji
Anna Urbańczyk

Przewodniczący Komisji
Robert Stępień

ZJAZDY • KONGRESY • SYMPOZJA
XXXVIII Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Stomatologów

Rytro
– Jesień 2011
W dniach 21-23 października 2011 roku odbyła się w Rytrze, tradycyjnie w hotelu „Perła
Południa” XXXVIII już
ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów, wpisując się po raz
kolejny w kalendarz imprez, bez których życie
publiczne naszego zawodu miałoby pewną skazę
w postaci niedostatku
wyrazistych przypraw.

Na Konferencję przybyli m.in., prof. Maria Chomyszyn−Ga−
jewska, kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii i Klinicz−
nej Patologii Jamy Ustnej IS CM UJ, prof. Piotr Heczko,
kierownik Katedry Mikrobiologii CM UJ, prof. Tomasz Konop−
ka z Akademii Medycznej we Wrocławiu, prof. Tadeusz Krzemiń−
ski, kierownik Katedry i Zakładu Farmakologii Śląskiego Uniwer−
sytetu Medycznego, a także w charakterze gościa szczególnego prof.
Marion Ljubo z Uniwersytetu w Ljublanie.
Pozostałych gości, uczestników sesji samorządowej, tymczasem
nie wymieniam, zaczęło się bowiem – po oficjalnym powitaniu uczest−
ników przez Roberta Stępnia, przewodniczącego Komitetu Organi−
zacyjnego – od części naukowo−szkoleniowej, której pierwszą sesję
(piątkową) poprowadził dr n. med. Witold Jurczyński.
9
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Wystąpili w niej: prof. Tomasz Konopka, któ−
ry przedstawił zagadnienie „Dokieszonkowego
podawania chemioterapeutyków w przewlekłym
zapaleniu przyzębia – metaanalizy oraz analizę
kosztów i korzyści”; prof. Tadeusz Krzemiński
i dr Łukasz Gilowski z referatem „Działania nie−
pożądane leków w jamie ustnej” oraz prof. Piotr
Heczko nt. „Zasad doboru i stosowania antybio−
tyków w zakażeniach jamy ustnej”. Bliższe omó−
wienie ich wystąpień znajduje się w Materiałach
Konferencyjnych, którymi dysponujemy jeszcze
w nieznacznej ilości, niemniej zainteresowanym
gotowi jesteśmy dosłać je indywidualnie.
***
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Sesję zamknęła ożywiona dyskusja, na tym
jednak wieczór się nie skończył. Oto bowiem,
zgodnie z programem nastąpiła uroczystość wrę−
czenia Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny
„Za zasługi dla polskiej stomatologii” przyznanej
w tym roku przez Kapitułę prof. Zbigniewowi Jań−
czukowi z Pomorskiej Akademii Medycznej. Jak się
można było spodziewać, liczący sobie 87 lat Laure−
at nie zdecydował się na podróż do Krakowa.
W Jego imieniu symboliczną statuetkę z dyplomem
odebrała lek. dent. Halina Teodorczyk, znana też jako
dziennikarka i redaktorka organu Pomorskiej Izby
Lekarskiej „Vox Medici” (której pióra sylwetkę prof.
Zb. Jańczuka wydrukowaliśmy w poprzednim wy−
daniu „GGL−LD”).
Niemniej Profesor pokazał się uczestnikom Kon−
ferencji w multimedialnej prezentacji przywiezio−
nej ze Szczecina przez Doktor Halinę, podczas któ−
rej podziękował Krakowowi serdecznie za docenie−
nie Jego postaci. W uroczystości wzięli też udział
przybyli z Nowego Sącza dalsi goście Konferencji
m.in. prezes ORL Andrzej Matyja, wiceprezesi
Jerzy Friediger i Janusz Legutko oraz sekretarz
Jacek Tętnowski. Obecni byli też synowie A. For−
tuny – Tomasz i Maciej. W okolicznościowym
wystąpieniu prezes Andrzej Matyja, gratulując
Laureatowi wyróżnienia, przypomniał też osobę
jego patrona Andrzeja J. Fortuny, który przez dwie
kadencje, jako wiceprezes NRL, reprezentował
środowisko stomatologiczne w stolicy, a był tak−
że pełnomocnikiem Delegatury OIL w Nowym
Sączu, tudzież współinicjatorem cyklu konferen−
cji w Rytrze.
Za wyróżnienie podziękowała w imieniu Pro−
fesora dr Halina Teodorczyk, a prowadzący uro−
czystość wiceprezes ORL Robert Stępień zapo−
wiedział rychły wyjazd delegacji z Krakowa
do Profesora Jańczuka w Szczecinie i nagranie
filmowe tego spotkania.
***
Także i ta uroczystość nie zakończyła piątko−
wego wieczoru, oto bowiem ku radości uczestni−
ków, w ramach eleganckiej kolacji i tradycyjnie
towarzyszącej jej „niespodzianki”, wystąpił
Zbigniew Wodecki w improwizowanym minire−
citalu (nie tylko jako wokalista, ale także urokli−
wy konferansjer i świetny skrzypek), zbierając za−
służone brawa.
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Drugą Sesję Naukową odbytą w godzinach
przedpołudniowych w sobotę poprowadziła
dr hab. Jolanta Pytko−Polończyk, a wystąpili
w niej z referatami: dr Witold Jurczyński
nt. „Współpracy periodontologiczno−odtwórczej,
z punktu widzenia periodontologii”, dr Maciej
Żarow także nt. „Współpracy periodontologocz−
no−odtwórczej”, tyle że z punktu widzenia sto−
matologii odtwórczej. Kolejny referat nt. „Nowo−
czesnej diagnostyki uwzględniającej znaczenie
patogenów w leczeniu zapalenia przyzębia”
wygłosiła Dorota Majewska z MiP Pharma,
a zamknęło sesję oczekiwane ze szczególnym za−
interesowaniem wystąpienie prof. Marion Ljubo
z Ljubljany nt. „Ceramiki na podbudowie tlenku
cyrkonu” – której omówienie mówca opatrzył
pytaniem: „czy jest to idealne rozwiązanie we
współczesnej praktyce stomatologicznej?”.
***
Trzecią sesję Konferencji poświęconą proble−
matyce samorządowej poprowadzili dr hab. pre−
zes ORL Andrzej Matyja i wiceprezes dr Jerzy
Friediger. Wprowadzając zebranych w aktualną
tematykę zainteresowań Samorządu prezes prócz
cierpkiego komentarza pod adresem MOW NFZ,
a dotyczącego likwidacji wszystkich gabinetów
stomatologicznych w szkołach Krakowa skoncen−
trował się na widocznych mankamentach nowej
ustawy refundacyjnej, a zwłaszcza na trudno−
ściach, które staną przed lekarzami, wobec pla−
nowanych co dwa miesiące zmian w listach le−
ków refundowanych oraz na obarczeniu lekarzy
obowiązkiem sprawdzania ubezpieczenia pacjen−
tów, ku czemu nie ma nawet kryteriów formal−
nych w postaci np. standardowej Karty Ubezpie−
czenia Zdrowotnego, co winien był przygotować
resort.
Pierwszy temat Sesji samorządowej: „Zmia−
ny przepisów związane z wykonywaniem prak−
tyki lekarskiej” – wynikające z nowego ustawo−
dawstwa przedstawił obszernie i klarownie mec.
Tomasz Pęcherz. Nie są one jednak uproszcze−
niem obecnego prawodawstwa, są raczej w znacz−
nym procencie bezsensowną zmianą nazewnic−
twa, znikają NZOZ−y, pojawiają się „podmioty
lecznicze”, pojęcia „praktyk lekarskich” zastępu−
je się określeniem „działalności leczniczej”, likwi−

duje się obecne określenie „praktyk na miejscu
wezwania”, nie mogą one dotyczyć świadczeń wy−
konywanych w NZOZ−ach, a nikt z Unitem pod
pachą i tak nie krążył. Był to tylko kamuflaż for−
my zatrudnienia.
Przewiduje się także likwidację statutów
NZOZ−ów i zastąpienie ich „regulaminami orga−
nizacyjnymi” zawierającymi cenniki świadczeń
komercyjnych. Ma to jakoby ułatwić kontrole
kas fiskalnych przez izby skarbowe. Rejestry
„podmiotów” powinny być zaktualizowane do
30 czerwca 2012 roku, a do połowy 2014 roku
dokumentacja medyczna powinna być prowadzo−
na elektronicznie.
Kończąc wystąpienie mec. T. Pęcherz zajął się
jeszcze wachlarzem kar, których nakładanie na
lekarzy planuje się na tle błędnego wypisania re−
cept na leki refundowane. M.in. w grę wchodzi
pozbawienie prawa ich wypisywania na okres od
roku do trzech lat. Uderzy to – jak skomentował
prowadzący sesję dr J. Friediger – głównie w in−
ternistów i lekarzy rodzinnych.
***
Kolejny referat przedstawiła dr Anna Kot,
pierwszy zastępca Okręgowego Rzecznika Odpo−
wiedzialności Zawodowej w Krakowie. Jak wy−
nika z analiz porównawczych – stwierdziła – ro−
śnie roszczeniowość pacjentów. Jeśli w 2009 roku
prowadzono 136 postępowań, to w 2010 już 212,
a w 2011 – po dziesięciu miesiącach 225. Około
30% postępowań kierowanych jest do Sądu,
ok. 60% spraw podlega umorzeniu. Zdaniem
p. Rzecznik coraz ostrzej rysuje się pewien roz−
łam w młodym środowisku lekarskim. Jedni szu−
kają w jego pełnieniu satysfakcjonujących zarob−
ków, drudzy motywowani powołaniem opowia−
dają się za misją. Dr A. Kot omówiła też porów−
nawczo marketingowe metody doboru past do
zębów w Szwecji i Polsce.
Do tego wątku nawiązała dr Jolanta Pytko−
Polończyk informując o szerokich badaniach po−
pulacji w różnym wieku i pewnych ograniczeniach
dot. higieny jamy ustnej płynących z zaniedbań
cywilizacyjnych.
***
Znaczny ferment wśród uczestników Konfe−
rencji wywołała wypowiedź p. Dagmary Korba−
11
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sińskiej, dyr. Departamentu Matki i Dziecka
w Ministerstwie Zdrowia. Przedstawiła ona w uję−
ciu szczegółowym konsekwencje wdrażania no−
wej ustawy o działalności leczniczej, wprowadza−
jącej m.in. obowiązek przekształcenia sp zoz
w spółki. Przy okazji likwiduje się też NZOZ−y
– o czym wspominał mec. Tomasz Pęcherz – za−
stępując je pojęciem „działalności leczniczej”
traktowanej jako regulowana działalność gospo−
darcza. Z tego należy wydzielić podmioty nie pro−
wadzące działalności komercyjnej. Tak czy owak
każda działalność lecznicza musi być zarejestro−
wana. Instancją odwoławczą ma być Ministerstwo
Zdrowia. Ustawa o działalności leczniczej powin−
na być wdrożona do 30 czerwca 2012 roku,
sądząc jednak po skali zmian – naszym zdaniem
– nie jest to takie oczywiste.
***
Niezmiernie interesujące dane nt. „Zdrowia jamy
ustnej populacji polskiej w świetle ogólnopolskich
badań epidemiologicznych” przedstawiła dr n. med.
Elżbieta Małkiewicz, specjalista ds. Stomatologii w
Ministerstwie Zdrowia. Obejmują one badania prze−
prowadzone w latach 2008, 2009 i 2010.
Jest źle, jeśli nie bardzo źle. Najpierw kilka
danych dot. 6−latków. Oto wg monitoringu z 2010
roku 39% dzieci w wieku do 6 lat było dotknię−
tych próchnicą, w tym u 8,7% dzieci dotyczyła
ona co najmniej 4 zębów.
Ale prawdziwa katastrofa dotyczy 12−latków.
Oto na przestrzeni lat 1995 do 2010 odsetek
12

zębów zdrowych u 12−latków wzrósł zaledwie
z 9,5% do 17,3%. W ciągu 15 lat zatem zdołali−
śmy z 90,5% chorych zmniejszyć zachorowania
do zaledwie 82,7%. Podkreślam zatem: 82,7%
dzieci dwunastoletnich posiada zęby zajęte próch−
nicą!!! I to jest sukces wg. Ministerstwa Zdrowia.
A Małopolska ma w wielu wypadkach najgor−
sze wskaźniki w kraju. Tutaj zatem wolnych od
próchnicy jest zaledwie 5,15% dzieci dwunasto−
letnich. Najgorszy jest też w kraju wskaźnik le−
czenia zachowawczego, które obejmuje 0,36% po−
pulacji dwunastolatków. Najwyższy jest za to po−
ziom ubytków próchnicowych, bo 37,8%, bijąc
na głowę resztę kraju (II m. woj. dolnośląskie –
21,9). B. wysokie 3 miejsce ma też Małopolska
w ilości zębów usuniętych u 12−latków tj. 7,4.
To jest skutek owej „modelowej” polityki Mało−
polskiego Oddziału NFZ likwidującego gabinety
szkolne (dalsze tabele przytaczamy wewnątrz n−ru).
O dziwo, w pokoleniu dorosłych Małopolska
sytuuje się pośrodku, ale to jeszcze rezultat poli−
tyki Wojewódzkiej Przychodni z lat 90. pod kie−
rownictwem Zbigniewa Żaka, gdy opieka nad
dziećmi w szkołach obejmowała 83% populacji.
W 2009 roku miał wejść w życie program pro−
filaktyki stomatologicznej w przedszkolach.
Nie wszedł. Natomiast z innych badań wynika,
że co trzecie dziecko w wieku do 6 lat nie zna
smaku fluoru, nie czyści ząbków. Z danych przy−
toczonych przez dr Małkiewicz wynika ponadto,
że aż 43% populacji w wieku 65−74 lat jest bez−
zębna, a 93% ma zapalenie przyzębia.
Ostatnim referentem w części samorządowej
Konferencji była dr Monika Jezierska−Kazberuk,
z−ca dyrektora MOW NFZ ds. Medycznych. Scha−
rakteryzowała ona rzeczowo kontrakty MOW
NFZ na najbliższe lata. 456 podmiotów ma kon−
trakty zawarte na 3 lata. Budżet stomatologii ro−
śnie ze 170 do 180 mln zł. Ceny powinny wzro−
snąć o 5 groszy, a w wypadku świadczeń specjali−
stycznych o 10 gr (tj. więcej niż średnia krajowa).
W kwestii szkolnych gabinetów p. dyrektor
poinformowała, że zostają utrzymane wymogi do−
tyczące 15 godzin obowiązkowej pracy w nich
tygodniowo, w tym raz w tygodniu trwającej do
godz. 18.00. Można tam z NZOZ−ów kierować
0,5 etatu przeliczeniowego. Z wyjątkiem powia−
tu myślenickiego, gdzie szkolną opiekę stomato−
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logiczną (5,9 tys. dzieci) wspomaga finansowo
starostwo, z mechanizmu norweskiego, gdy po−
zostałej części województwa i Krakowa wpłynął
zaledwie 1 wniosek.
***
W krótkiej, acz mocno emocjonalnej dysku−
sji prowadzonej przez dr. Roberta Stępnia głos
zabrali dr Agata Dutka−Szmigiel, dr Dariusz Ko−
ścielniak oraz niżej podpisany. Wyrażono m.in.

niepokój w kwestii wciąż biurokratyzujących się
struktur zarządzania zdrowiem, kwestionowano
niepotrzebne procesy zmian nazewnictwa, wresz−
cie absolutyzację rachunku ekonomicznego nad
procesem leczenia, w którym gubi się istota za−
wodu lekarza i zatracają się oczekiwania społecz−
ne.
Stefan Ciepły

NAUKA I MEDYCYNA
Prof. dr hab. Jan Potempa z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uni−
wersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Departamentu Zdrowia i Rehabilitacji
Jamy Ustnej Szkoły Stomatologicznej w Louisville w USA, został jednym z czworga
laureatów tegorocznej Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk
o życiu i o Ziemi, „za scharakteryzowanie nowej rodziny proteinaz bakteryjnych oraz
wykazanie ich roli w rozwoju chorób przyzębia”. Nagrodę tę otrzymują wybitni ucze−
ni za osiągnięcia, „które przesuwając granicę poznania, otwierają nowe perspektywy
badawcze, wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju
oraz zapewniają mu znaczące miejsce w nauce światowej”.

Laureat
Jak sam Pan Profesor podkreśla, to bardzo za−
szczytna nagroda i nobilitująca. Spotkanie z nim
to nie tylko honor, ale i przyjemność, o czym mo−
głam się sama przekonać. Uśmiechnięty, szar−
mancki i niezwykle skromny. Prawdziwy pasjo−
nat i wizjoner, który umie zarazić swoją pasją in−
nych. Jak mówią oficjalne źródła: wypromował
18 doktorantów, jest autorem 278 publikacji i po−
siadaczem 11 patentów. Laureat licznych nagród,
w tym Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wy−
bitne osiągnięcia naukowe (2001 r.) oraz w 2004
r. „Master” i 2009 r. „Team” programów Funda−
cji na Rzecz Nauki Polskiej. W dziedzinie bio−
chemii i mikrobiologii nie ma chyba takiego miej−
sca na świecie, w którym Pan Profesor nie byłby
znany i ceniony.

O badaniach i ich wynikach prof. Jan Potem−
pa może mówić godzinami, a słucha się tego jak
najlepszej powieści w stylu powieści kryminal−
nej – na tropie szajki enzymów proteolitycznych
– bo właśnie te enzymy są głównym celem badań
Pana Profesora.
Wszystko zaczęło się w roku 1983 w Zakła−
dzie Mikrobiologii UJ, gdzie jako świeżo upie−
13
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czony doktorant rozpoczął swoją pracę. „Wraz
z zespołem kolegów, jak wspomina, „tłukliśmy”
Staphylococcus aureus, który miał kilka enzymów
proteolitycznych. Jednak po pewnym czasie ba−
dania nad tą bakterią stały się tematem wyeks−
ploatowanym, jak na nasze ówczesne możliwo−
ści. Zacząłem rozglądać się za inną bakterią pro−
dukującą enzymy proteolityczne. W tamtych cza−
sach nie było Internetu, nie można było wstukać
kluczowego hasła i klik wszystkie publikacje
i doniesienia mamy na ekranie. Ale co tydzień
ukazywał się „Current Contents” (dziennik me−
dyczny), w którym natknąłem się na tajemniczą
bakterię Bacteroides melagenicus, obecnie znaną
pod nazwą Porphyromonas gingivalis – uznawaną
za szczególnie patogenny szczep przewlekłych
postaci zapalenia przyzębia. Znalazłem kilka prac
na temat tej bakterii, do których też nie było do−
stępu. Napisałem prośbę o odbitki tych doniesień
i po przeczytaniu ich okazało się, że ta bakteria
produkuje bardzo dużą ilość enzymów proteoli−
tycznych. To było eldorado, bonanza, idealny cel
dla kogoś, kto badał takie enzymy. Tylko jak zdo−
być tę bakterię? Ja wierzę, że życiem rządzą przy−
padki i właśnie przez przypadek do mojego kole−
gi przyjechał znajomy ze Szwecji. Podczas wspól−
nego spotkania, przy kuflu piwa, gawędziliśmy
o tym i tamtym, i okazało się, że ten kolega ze
Szwecji ma bliską znajomą dentystkę periodon−
tologa, mieszkającą w Goeteborgu, która zajmu−
je się Porphyromonas gingivalis. W Rabce odby−
wała się wtedy coroczna Szkoła Zimowa, wyko−
rzystałem tę okazje i zaprosiłem Panią Doktor do
Rabki. Pojawiła się piękna kobieta, która na swo−
im wykładzie pokazała na przeźroczach przera−
żające kliniczne przypadki odlotowej paradonto−
zy. Dzięki Niej zdobyłem swoją wymarzoną bak−
terię i wylądowałem z nią na University of Geor−
gia (USA) w laboratorium dr. Jamesa Travisa”.
– Tak zaczęła się wielka przygoda profesora
Potempy z Porphyromonas gingivalis – tak do−
brze znaną wszystkim periodontologom – ale jak
podkreśla Pan Profesor „drobnoustrojem tym in−
teresowali się do tej pory dentyści, ale nie badali
jej biochemicy pod kątem biochemicznym, mo−
lekularnym, strukturalnym.” Profesor stał się pio−
14

nierem, który zapoczątkował takie badania na sze−
roką skalę, a trwają one do dnia dzisiejszego,
i obecnie są rozszerzone o badania na enzymach
z Prevotella intermedia i Tannarella forsythia.
Na University of Georgia rozpoczęły się ba−
dania, które początkowo dowiodły, iż faktycznie
Porphyromonas gingovalis (P.g.) produkuje bar−
dzo dużą ilość enzymów proteolitycznych, do tego
łatwych do oznaczenia, z dosyć charakterystyczną
cechą, mianowicie aktywność tych enzymów ak−
tywowana była pod wpływem dipeptydów.
Wyjątkiem były aspartamy – popularny słodzik,
który hamował aktywność tych enzymów. Jak
wspomina Pan Profesor „dr Jim Travis, to była
osoba, która ciągle szukała nowych patentów,
możliwości zarobienia pieniędzy na pokrycie
kosztów prowadzonych badań. Toteż wpadł On
na pomysł, by skontaktować się z firmą produku−
jącą słodzik znany w Stanach pod nazwą han−
dlową – NutraSweet. – Myśleliśmy, że znaleźli−
śmy kurę znoszącą złote jajka, parodontozę bę−
dziemy leczyć słodzikiem. Dostaliśmy od firmy
kilogram słodziku i rozpoczęły się badania na sze−
roką skalę. No, ale okazało się, że nasz student,
przesympatyczny Chińczyk, zapomniał podczas
badań o balansowaniu pH. To nie aspartam ha−
mował enzymy lecz niskie pH. Nasze marzenia
rozsypały się jak domek z kart.
Dalsze badania wykazały, że P.g. nie zawiera
aż tak ogromnej ilości enzymów proteolitycznych,
ale generalnie trzy, które występują w różnej for−
mie, dając pozorną mnogość. Sklonowaliśmy
geny tych enzymów, trzy geny, które produkują
trzy gingipainy, które działają na powierzchni
komórki bakteryjnej. Nasze badania były bardzo
owocne i z czasem staliśmy się grupą wiodącą,
co za tym idzie potrzebowaliśmy coraz większych
ilości tych drobnoustrojów. Ten sam Chińczyk
przywoził gotowe szczepy z Uniwersytetu Emo−
ry z Atlanty. Po nieudanych próbach wykorzy−
stania słodziku, postanowił sam wyhodować
w naszym laboratorium P.g. Trwało to jakiś czas,
aż któregoś dnia wchodząc do budynku laborato−
rium poczuliśmy niesamowity smród. Wreszcie
udało się! Wszyscy pracownicy z innych pięter
budynku przeklinali nas na każdym kroku, a Chiń−
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czyk z zadowoleniem powtarzał „smell of suc−
cess” – (zapach sukcesu). To był dla nas moment
przełomowy. Mogliśmy bakterie hodować, izo−
lować, oczyszczać, badać do woli.
Któregoś dnia, znów przez przypadek,
sialiśmy P.g. z kolby do kolby co kilka tygodni
i w ten sposób bakteria zmutowała: produkowała
enzymy, ale zamiast zatrzymywać je na swojej
powierzchni, wypuszczała je do medium, z któ−
rego były bardzo łatwe do pozyskiwania. Przy tej
niejako fabrycznej produkcji udało się nam skry−
stalizować te enzymy, a należy podkreślić,
iż struktura krystalograficzna jest bardzo ważna,
żeby zobaczyć dokładny mechanizm działania en−
zymu. To było wspaniałe odkrycie. Okazało się,
że enzymy gingipainy, które uzyskaliśmy są bar−
dzo podobne – w swojej budowie do kaspaz
(enzymy indukujące kontrolowaną śmierć komór−
ki – apoptozę). To było bardzo odkrywcze zwłasz−
cza w tamtych czasach, kiedy dopiero co odkryto
kaspazy. Był to również dowód na to, iż gingipa−
iny i kaspazy pochodzą z tej samej linii ewolu−
cyjnej białek.”
Pan Profesor wskazał również na bardzo cie−
kawe badania prowadzone przez swojego kolegę
z Louisville dr George Hajishengallisa, który od−
krył, iż poziom czynnika hamującego migrację
granulocytów z naczyń krwionośnych do tkanek
spada wraz ze starzeniem się organizmu. U bada−
nych myszy w naturalny sposób występuje paro−
dontoza. Tego typu doniesień dotyczących badań
związanych z parodontozą jest bardzo dużo, a do
ich czytania Profesor gorąco zachęca. Dzisiaj –
mówi – mamy Internet i nie musimy z wielkim
trudem, jak kiedyś, przekopywać się przez tony
dzieł, wystarczy kliknąć myszką.
Bardzo owocna współpraca z Univesity of
Georgia trwała do 2008 roku. Od stycznia 2009
roku prof. J. Potempa jest zatrudniony na Univer−
sity w Louisville School Dentistry, USA. Swój
rok jak mówi „dzielę na pół: semestr zimowy
w Krakowie, letni w Louisville”. Ciągle pracuje,
bada, pisze, uczy. Współpracuje z licznymi ośrod−
kami w Szwecji, Niemczech, Anglii, Hiszpanii,
Włoszech i oczywiście w Polsce. Z Jego inicjaty−
wy nawiązała się współpraca między Instytutem

Stomatologii CM UJ w Krakowie, a Uniwersyte−
tem w Louisville, czego owocem jest zespół ba−
dawczy Gumes&Joints. Obecnie Pan Profesor ze
swoim zespołem prowadzi badania na myszach
transgenicznych (myszy z wszczepionym ludzkim
genomem). Takie badania dają wyniki równoznacz−
ne z badaniami na populacji ludzkiej. Mogą one
dowieść, iż takie same procesy, które zachodzą
u badanych myszy, zachodzą również u ludzi.
Na dzisiejszym etapie wiedzy, za którą profe−
sor Potempa dostał „Polskiego Nobla”, można
króciutko powiedzieć, iż gingipainy są czynni−
kiem kluczowym, ułatwiającym zapalenie przy−
zębia. Są bowiem one odpowiedzialne za utrud−
nianie reakcji immunologicznych organizmu, któ−
ry zamiast niszczyć bakterie niszczy komórki wła−
sne. Może to odkrycie pozwoli opracować nowe
leki skuteczne w walce z chorobami przyzębia
i nie tylko, albowiem choroba ta ma związek
z niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ale
to rozległy temat na dalsze rozważania.
W rozmowie z Panem Profesorem poruszyli−
śmy tylko niewielki wycinek rozległego tematu
badań prowadzonych pod Jego kierunkiem. Chcąc
się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, odsy−
łam do licznych publikacji, które się ukazały
w związku z przyznaną nagrodą, a które bardziej
przybliżą temat omawianych badań.
A ze strony Komisji Stomatologicznej ORL
w Krakowie i naturalnie naszej redakcji serdecz−
nie gratulujemy Panu profesorowi, życząc powo−
dzenia w dalszych naukowych dociekaniach!
Rozmawiała: Renata Michna

Prof. dr hab. Jan Potempa – ur. 1955 w Tarnowie. Biochemik i mikrobiolog. Prowadzi badania nad bakteriami
wywo³uj¹cymi choroby przyzêbia. Od 2005 kierownik Zak³adu Mikrobiologii Wydzia³u Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Od 2009 profesor w Departamencie Zdrowia
i Rehabilitacji Jamy Ustnej Szko³y Stomatologii Uniwersytetu w Louisville w USA. Od 1998 profesor UJ. Autor 278
publikacji i 11 patentów. Cz³onek Polskiego Towarzystwa
Biochemicznego, International Association of Dental Research, International Proteolysis Society i American Microbiology Society.
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Czarne pieńki
Na stronach internetowych Ministerstwa
Zdrowia, w zakładce „Matka i Dziecko”, pod ha−
słem „Nowości” znajduje się obszerny, liczący
ponad 50 stron raport, przedstawiający „Wyniki
badań epidemiologicznych prowadzonych w ra−
mach programu »Monitoring Zdrowia Jamy Ust−
nej« w 2010 roku”. Badania prowadzone są od
9 lat pod kierownictwem prof. Marii Wierzbic−
kiej z Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Me−
dycznego w Warszawie. Objęły one w 2010 roku
2618 dzieci w wieku 6 lat, 2782 dzieci w wieku
12 lat oraz 2158 osób dorosłych.
Raport przedstawia raczej opłakany stan zdro−
wia jamy ustnej zarówno młodego pokolenia Po−
laków, jak i starszej populacji. Dość powiedzieć,
że tylko 13 procent 6−latków nie zetknęło się
z próchnicą, a w dorosłej populacji (65−74 lat) aż
43 procent osób w ogóle nie ma zębów.
Wypisywanie listy schorzeń, których źródłem
są choroby jamy ustnej, nie ma w medycznym
piśmie większego sensu. Choroba jamy ustnej sta−
nowi oczywiste źródło infekcji całego organizmu.
Niemniej Komisja Stomatologiczna ORL poświę−
ciła tej tematyce przed dwoma laty całą konfe−
rencję naukową w Kocierzy, zapraszając do wy−
kładów specjalistów z całego szeregu dyscyplin
medycznych. Podobne konferencje stomatolodzy
organizowali w wielu regionach kraju. Ale to nie
stomatologów trzeba przekonywać, ani też leka−
rzy innych dyscyplin medycyny do dbałości
o zdrowie jamy ustnej. Coraz częstsze są bowiem
sytuacje, kiedy przed planowanymi zabiegami
operacyjnymi, specjaliści rozmaitych dziedzin
medycyny pytają pacjenta o stan jamy ustnej,
wymagając jej wyleczenia przed pozornie odle−
głym zabiegiem.
Przekonywać trzeba... urzędników Narodowe−
go Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia,
a tu ze zrozumieniem problemu bywa gorzej, cze−
16

go świadectwem był choćby występ p. dyrektor
Departamentu Matki i Dziecka MZ Dagmary Kor−
basińskiej (patrz relacja z Rytra 2011) czy pismo
wiceministra Jakuba Szulca z 29 lipca 2010 roku
stanowiące reakcję na interpelację posła Jana
Kamińskiego z Białegostoku, powielane też
w odpowiedzi na interwencję Prezydenta Krako−
wa Jacka Majchrowskiego w sprawie likwidacji
w Krakowie 67 gabinetów szkolnych.
***
By nie przedłużać tego wstępu, czas przejść
na grunt konkretów. Oto szczególnie bulwersują−
ce są rezultaty badań dotyczące 12−latków, u któ−
rych w 41,3 procentach stwierdza się objęcie
próchnicą co najmniej 4 zębów. Ale to jest śred−
nia krajowa. Natomiast w układzie regionalnym
województwo małopolskie zajmuje w tej nie−
chlubnej rywalizacji drugie miejsce w kraju, tuż
za Mazowieckim (patrz tabelka nr 1), ze wskaź−
nikiem 67 procent dzieci z ponad 4 zębami do−
tkniętymi próchnicą (!!!).
„Jest to ponad 25% więcej niż wynosi średnia
krajowa! Już tylko ta jedna tabelka upoważnia do
stwierdzenia – mówi dr Iwona Sanak, konsultant
wojewódzki ds. stomatologii dziecięcej – że cała

Tabela 1. Odsetek dzieci w wieku 12 lat
z co najmniej 4 zêbami
objêtymi próchnic¹
w poszczególnych województwach
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filozofia Małopolskiego Oddziału NFZ, a pośred−
nio też resortu zdrowia, iż odpowiedzialność za
zdrowie jamy ustnej dzieci można złożyć wyłącz−
nie na barki rodziców, jest po prostu fałszywa”.
Podobną opinię można znaleźć w tzw. „Zie−
lonej Księdze” WHO. Zalecenia włączenia gabi−
netów szkolnych do opieki stomatologicznej for−
mułuje szereg ekspertów polityki społecznej tegoż
samego Ministerstwa Zdrowia. Podobna jest opi−
nia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Le−
karskiej, wreszcie – czego nie wolno lekceważyć
zdroworozsądkowa rodziców, którzy łożą z wła−
snej woli na organizację szkolnych gabinetów.
Wspaniałe rezultaty zdrowotne w krajach skan−
dynawskich są też efektem właściwej polityki
łączącej system edukacji z opieką zdrowotną, tym−
czasem u nas dwa resorty (edukacji i zdrowia)
zgodnie bagatelizują problem szkolnej opieki me−
dycznej, rywalizując w negatywnych statystykach
ilości krzywych kręgosłupów, skali próchnicy czy
pogorszonego wzroku.
Pani doktor Sanak formułuje rzecz oględnie.
My natomiast możemy stwierdzić, że owe 67 pro−
cent 12−latków tak wyraźnie zaatakowanych
próchnicą, to także kompromitacja polityki MOW
NFZ bojkotowania gabinetów szkolnych, bowiem
jeszcze u 6−latków wskaźniki próchnicy (7,1) oraz
ubytków próchnicowych (7,1) oscylują wokół
średniej krajowej. Można oczywiście zwalać winę
na rodziców, nie licząc się z ich godzinami pracy
często do późnych godzin; z ich portfelem, bo
trudno sobie wyobrazić wizytę w prywatnym ga−
binecie bez sięgnięcia do kieszeni; z ich obłoże−
niem dziesiątkami obowiązków zawodowych
i rodzinnych – tyle że będzie to zawsze a l i b i,
a nie próba zrozumienia rzeczywistości.
I dodajmy wyraźnie, to jedyne województwo
w kraju, w którym skorzystano w stu procentach
z możliwości prawnej, zamknięcia wszystkiego.
Pozostały gabinety szkolne tylko w powiecie my−
ślenickim, gdzie działają pod patronatem staro−
stwa, w ramach ich współfinansowania z mecha−
nizmu norweskiego.
A już stanowisko Ministerstwa Zdrowia,
w którym nie chce się nikomu siąść, by opraco−
wać dla NFZ zasady funkcjonowania gabinetów

stomatologicznych w szkołach, wymaga po pro−
stu zmian kadrowych. I nic się tu nie da dodać.
***
A na koniec jeszcze kilka innych tabelek
obrazujących „sukcesy” Małopolski w ramach
wspomnianego „Monitoringu”:
Oto tabelka obrazująca też u 12−latków „od−
setek dzieci wolnych od próchnicy (DMFT –
wskaźnik próchnicy zębów stałych)”. To właści−
wie inne ujęcie omawianego wcześniej problemu.
Znów w parze z woj. mazowieckim zajmujemy
ostatnie miejsce. Szanowni Czytelnicy: ponad
94% dzieci dotkniętych jest próchnicą! To praw−
dziwy sukces systemowy NFZ (tabelka nr 2).

Tabela 2. Odsetek dzieci w wieku 12 lat
wolnych od próchnicy (DMFT = 0)
w poszczególnych województwach

A jak wygląda sam proces leczenia? Oto ta−
belka obrazująca „wartości wskaźnika leczenia
zachowawczego u dzieci w wieku 12 lat w po−
szczególnych województwach”. Tu znów jeste−
śmy na ostatnim miejscu (tabelka nr 3). Fundusz
zapewne obciąży winą stomatologów, my jednak
pozostaniemy przy odpowiedzialności systemo−
wej organizatorów procesu leczenia.
Przodujemy natomiast, zaraz za woj. wielko−
polskim i zachodniopomorskim w „odsetku dzie−
ci w wieku 12 lat z usuniętym z powodu próchni−
cy co najmniej 1 zębem stałym” (tabelka nr 4).
17
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Tabela 3. Wartoœci wskaŸnika
leczenia zachowawczego u dzieci
w wieku 12 lat
w poszczególnych województwach

Tabela 4. Odsetek dzieci w wieku 12 lat
z usuniêtym z powodu próchnicy
co najmniej 1 zêbem sta³ym (MT >
– 1)
w poszczególnych województwach

Na pocieszenie można dodać, że w populacji
dorosłych 35−44 lat, objętej w 2010 roku bada−
niem, sytuujemy się w większości wskaźników
powyżej średniej krajowej. Ale dodajmy uczci−
wie, to efekt polityki prowadzonej jeszcze w la−
tach 80. m.in. przez Zbigniewa Żaka, Andrzeja
Janusza Fortunę, Antoniego Stopę, Andrzeja Ma−
zarakiego i wielu innych działaczy struktur sys−
temu opieki zdrowotnej oraz Polskiego Towarzy−
stwa Stomatologicznego. Natomiast efekt aktual−
nej polityki dopiero zobaczymy za 15 lat.
Raport zawiera także ocenę działań profilak−
tycznych prowadzonych w rodzinie, w mediach,
wskazań dietetycznych dotyczących konsumpcji
słodyczy, wreszcie wytyczne dotyczące kształto−
wania świadomości matek (czemu nie rodziców?)
w zakresie zapobiegania próchnicy.
Ciekawa poznawczo jest natomiast tabelka
obrazująca „kategorie placówek dentystycznych,
w których leczą się 6−letnie dzieci (w %) oraz
odsetki dzieci, które nigdy nie były u dentysty”
(tabelka nr 5). Jej uzupełnieniem może być pre−
zentacja „miejsca ostatniej wizyty stomatologicz−
nej” (tabelka nr 6). Szkoda tylko, że owa analiza
nie została dokonana także wśród dzieci 12−let−
nich.

***
Wyniki badań epidemiologicznych prowadzo−
nych w ramach programu „Monitoring Zdrowia
Jamy Ustnej” w 2010 roku zawierają szereg dal−
szych interesujących danych, pozwalających m.in.
na ocenę polityki profilaktycznej, na kreowanie
procesów leczniczych, nawet na analizę potrzeb
i możliwości rynku, tak z punktu widzenia pry−
watnego gabinetu jak oddziału NFZ. Zachęcamy
zatem wszystkich do lektury.
Natomiast podpisany niżej autor skupił się na
jednym zagadnieniu – skutkach polityki Fundu−
szu w sferze zdrowia jamy ustnej młodzieży na
przykładzie Małopolski. Podkreślam tu koncen−
trację na skutkach zdrowotnych. Nie wnikam
w opinie rodziców zaangażowanych w pozyska−
nie jak najlepszego wyposażenia dla gabinetów
szkolnych, których wyobrażenia o funkcjonowa−
niu naszego państwa i jego urzędników nabierają
określonego kolorytu. Nie analizuję dylematów
dyrekcji szkół, które obciążone bagażem cenne−
go sprzętu niosą na swych barkach ciężar niewy−
korzystywanych pomieszczeń. Milczę o nastro−
jach tych dentystów, którzy przecież nie dla kasy
(nie tu się ją zarabia) zaangażowali się w prowa−
dzenie gabinetów i z osłupieniem próbują zrozu−
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Tabela 5. Kategorie placówek dentystycznych, w których lecz¹ siê 6-letnie dzieci
(w %), oraz odsetki dzieci, które nigdy nie by³y u dentysty

Tabela 6. Miejsce (charakter placówki)
ostatniej wizyty dentystycznej

konaniem reformatorskim ochrony zdrowia po
1989 roku. Jeśli ktoś wątpi, to niech rzuci okiem
na przytoczone wyżej „sukcesy”?
Stefan Ciepły

mieć, dlaczego coś tak pożytecznego jest bloko−
wane.
Do tego pewnie jeszcze wrócimy, a w najbliż−
szym wydaniu pokażemy, jak to jest w Myśleni−
cach i dlaczego tam można, a w Krakowie nie
można.
Na żadne „stanowisko” MOW NFZ w rzeczo−
nej sprawie oczywiście nie liczymy. NFZ nie jest
przecież od kreowania polityki zdrowotnej, a je−
dynie jej płatnikiem. Nie podlega też żadnej opi−
nii publicznej, jest ponad nią. Dzieło ministra
Łapińskiego jest niewątpliwie największym do−
19
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Rynek
nasz wszechobecny
Zwykliśmy naszą profesję traktować z nale−
żytym nabożeństwem i tak, jak zapewne nigdy nie
powiedzielibyśmy na pacjenta „klient”, tak na co
dzień nie rozpatrujemy naszych problemów i ra−
dości jako „blasków i cieni życia uczestnika ryn−
ku”. No, może trochę inaczej jest w tych dniach,
kiedy powstaje ten tekst, gdy w Brukseli ważą się
losy wspólnoty europejskiej i wspólnej waluty
17 państw. Jeśli wierzyć wyliczeniom ekspertów
upadek euro miałby spowodować powrót walut
narodowych z marką niemiecką wartą u nas…
5 złotych (!). Strach pomyśleć, jak to odbiłoby
się na rynku stomatologicznym w Polsce, tak bar−
dzo uzależnionym od importu materiałów.
Zadaniem samorządu lekarskiego (a tekst ten
powstaje dla gazety samorządowej) jest z grub−
sza rzecz biorąc:
– zidentyfikowanie najważniejszych proble−
mów korporacji,
– próba opisania czy też zdefiniowania ich na
gruncie prawa bądź nauk społecznych czyli „ję−
zyków”, którymi można posługiwać się poza kor−
poracją (parlament, media) bez narażania się na
ryzyko bycia niezrozumianym.
Przykład: prawie każdy przejaw arogancji
władzy, czy też praktyka generująca w odczuciu
społecznym niesprawiedliwość, ma u swego
zarania naruszenie jakiejś zasady obowiązującej
w państwie prawa, bądź nawet naruszenie kon−
kretnego przepisu (często niewysokiej rangi).
Zadaniem samorządu jest zdefiniować to, co
zostało naruszone. Reszty dokonać muszą na sali
sądowej wynajęci przez korporację prawnicy.
Będę próbował przekonać Szanownych Czy−
telników, że metodologia używana do opisu zja−
wisk rynkowych pasuje do naszych stomatolo−
gicznych problemów równie dobrze jak metodo−
logia prawnicza. I że można wytłumaczyć sporą
część naszych problemów korporacyjnych z wy−
korzystaniem terminologii i znanych zjawisk
z dziedziny ekonomii.
20

Zwykle obserwując zaostrzającą się konkuren−
cję, a jednocześnie niesłabnący napór na studia
stomatologiczne (19 osób na miejsce), mimowol−
nie zadajemy sobie pytanie, czy nie byłoby za−
sadne wprowadzenie efektywnego mechanizmu
jakiejś jednak regulacji rynku. Pisałem już na
łamach GGL−LD, że sytuacja rynku stomatolo−
gicznego ma na tle rynku lekarskiego swoją wy−
raźną specyfikę. Otóż pozostałe segmenty rynku
lekarskiego są de facto rynkami regulowanymi
albo przez konieczność posiadania aktywnej
listy pacjentów (POZ), albo też przez konieczność
posiadania specjalizacji (AOS, a w ślad za tym
lekarski rynek świadczeń komercyjnych).
W stomatologii rzecz ma się zgoła inaczej.
Lekarz dentysta po studiach jest uprawniony do
założenia praktyki i konkurowania we wszystkich
segmentach rynku stomatologicznego. Władza
publiczna ułatwiając młodym wejście na rynek
zrobiła jednak coś jeszcze, a mianowicie skazała
młodych i niedoświadczonych lekarzy dentystów,
pozbawionych możliwości odbycia stażu – na pra−
cę najemną, w zasadzie na każdych warunkach
i za jakiekolwiek pieniądze. Tak więc masowe za−
kładanie przez „młodych” praktyk byłoby jesz−
cze połową biedy, gorzej, że spora część ich ener−
gii zasila biznes medyczny, niekoniecznie prowa−
dzony przez lekarzy.
Dowodów na intencjonalnie działanie MZ
w tym kierunku jest wiele, pominę je z troski
o właściwą kompozycję tekstu.
***
Dość powiedzieć jednak, że w nadmiernym
obarczaniu nas obowiązkami pozaleczniczymi jest
ukryta intencja władz publicznych, aby rynek
medyczny (a ten poza stomatologią funkcjonuje
głównie w oparciu o świadczenia publiczne)
oprzeć na dużych podmiotach. Istotnie – koszt jed−
nostkowy wyposażenia, w przeliczeniu na jedno
stanowisko lekarskie, spełnienia wszystkich wy−
mogów sanepidu, poprzez separatory amalgama−
tu, testy rtg, certyfikowanie protez, a na ryzyku
ewentualnego obciążenia kosztami refundacji le−
ków skończywszy – ten koszt jest niższy w więk−
szych zespołach, toteż większym podmiotom
łatwiej ten balast biurokratyczny udźwignąć.
Poza tym właściciel dużego podmiotu mając „pod
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opieką” większą liczbę pracowników jest bardziej
skłonny do ugody z publicznym płatnikiem.
Mnożąc więc obowiązki, państwo świadomie
kreuje rynek medyczny w pożądanym dla siebie
kierunku, mając chyba cichą nadzieję, że uda się
w ten sposób kupić więcej świadczeń lub pewniej
trzymać budżet płatnika publicznego w ryzach.
Proszę zwrócić uwagę, jak cała ta polityka jest
nielogiczna: teoretycznie każda nowa danina, obo−
wiązek administracyjny bądź obostrzenie przepi−
sów dotykające placówki medyczne powinno ry−
koszetem odbić się na pacjentach. Generując bo−
wiem nowe obowiązki, generuje się wyższy koszt
udzielania świadczeń. W rzetelnie przeprowadzo−
nej wycenie skutkować to powinno wyliczeniem
wyższego kosztu świadczenia, a więc (zakłada−
jąc ograniczoność budżetu NFZ i zasobów finan−
sowych pacjentów) skutkiem tej polityki będzie
mniej świadczeń dla pacjentów publicznych
i wyższe ceny świadczeń komercyjnych.
Czy zatem polskie władze kopią do bramki
pacjentów? Teoretycznie tak, chyba że mają pew−
ność, że niezależnie od wyliczenia kosztów świad−
czeń i tak zapewnią sobie podczas negocjacji kon−
kursowych korzystne z punktu widzenia NFZ ceny.
Stawiam więc w świetle powyższego tezę, że
albo władze publiczne nie liczą się z interesem
pacjentów, albo całe to opowiadanie o planowa−
nym powołaniu Agencji Taryfikacji i zamiarze
dokonywania rzetelnej wyceny kosztów świad−
czeń jest tylko zasłoną dymną.
***
I właśnie dlatego (o czym pisałem wielokrot−
nie) wykazanie niezgodności z prawem procedur
konkursowych ma kluczowe znaczenie dla moż−
liwości spełnienia postulatów lekarzy ubezpiecze−
nia zdrowotnego.
Życie dostarcza coraz to nowych dowodów na
poparcie mej tezy o konieczności „rynkowego”
spojrzenia na stomatologię. Najnowszy dowód,
a zarazem zagrożenie, pojawiło się w exposé Pre−
miera. Wydłużenie wieku emerytalnego w zde−
cydowanie bardziej znaczący sposób dotyka ko−
biet, których w naszej korporacji jest prawie 80%.
Oczywiście reforma emerytur ma charakter
„kroczący” i nie każda lekarka będzie musiała
pracować do 67 roku życia. Niemniej wydłużenie

wieku emerytalnego o parę ładnych lat dla tak znacz−
nej części osób wykonujących nasz zawód, nie może
pozostać bez wpływu na rynek stomatologiczny.
Czy postuluję poczynienie w założeniach re−
formy emerytalnej wyjątku dla stomatolożek czy
nauczycielek bądź farmaceutek? Nie, jednak
z pracy w zawodzie powinno być nas stać na odło−
żenie, w formie jakiejś polisy, środków, które
pozwoliłyby (nie tylko Paniom) wcześniej zawie−
sić wykonywanie zawodu i poczekać na przysłu−
gujące świadczenie emerytalne. Tylko trzeba mieć
z czego odłożyć, więc w dość bolesny sposób za−
mykamy koło myślowe, wracając do postulatu
właściwej wyceny świadczeń i normalnych wa−
runków wykonywania zawodu, niezależnie czy
profil praktyki oprzemy na rynku świadczeń pu−
blicznych czy prywatnych.
***
I jest jeszcze jedna kwestia statusu profesji,
zaliczanej do zawodów zaufania publicznego.
Wszystkie one wymagają szczególnych ram i wa−
runków pracy. Jednak im więcej stawiamy im wy−
magań, tym więcej powinno być ich ochrony
przed zwykłymi i bezwzględnymi prawami ryn−
ku. Tymczasem można odnieść wrażenie, że
w Polsce zawody zaufania publicznego mają same
obowiązki, zaś dyskusję o niezbędnym poziomie
zabezpieczenia ich przed realiami twardego bizne−
su kwituje się dość ogólnikowym odwołaniem się
do kryzysowych czasów.
Tej batalii możemy wygrać uciekając się do
pomocy i pośrednictwa europejskich towarzystw
stomatologicznych. Należy pilnie zweryfikować
„politykę zagraniczną” NIL w kierunku postawie−
nia zasadniczego pytania: czy polskie władze, nie
dbając o symetrię praw i obowiązków zawodu
lekarza dentysty jako zawodu zaufania publicz−
nego, zachowują się realnie w świetle zwyczajów
panujących w Europie.
To, że większość z nas zaczynała pracę
w „służbie zdrowia” nie oznacza, że nie mamy
ambicji przełamania stereotypowego postrzega−
nia branży medycznej jako”służby”.
Z najlepszymi życzeniami na Nowy Rok!
Andrzej Cisło, Poznań

www.autonomia-dent.pl
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Okiem Rzecznika

Chętnie
skonsultuję
trudny przypadek…
Szanowni Państwo!
Grudzień skłania do podsumowania mijające−
go roku, więc na początek trochę statystyki.
Jeśli chodzi o ilość prowadzonych spraw –
w tym roku było ich więcej niż w poprzednim:
w 2010 do Biura OROZ wpłynęło 212 skarg, wy−
wołując 165 wszczętych postępowań, natomiast
w tym roku, czyli do wczoraj (6 grudnia 2011)
zarejestrowaliśmy 245 skarg i wszczęliśmy już
189 postępowań. Niepokój budzi rysująca się ak−
tualnie tendencja. Jeśli w 2009 roku było wsz−
czętych 136 postępowań, to w 2011 roku ich ilość
wyraźnie przekroczy 200 (!).
Albo więc pacjent staje się coraz bardziej rosz−
czeniowy, albo coraz częściej prowokowany jest
przez kłopoty z uzyskaniem świadczeń w ramach
NFZ. Jak zawsze dochodzi do tego nasze niesto−
sowne zachowanie. Tymczasem pacjent zna co−
raz więcej swoich praw.
***
W procentowym zestawieniu prowadzonych
spraw według zakresu leczenia wygrywa lecze−
nie zachowawcze, którego dotyczy 30% procent
składanych zawiadomień. Na drugim miejscu
znajduje się protetyka – 27%, dalej jest protetyka
z implantologią – 15%, leczenie ortodontyczne –
13%, leczenie chirurgiczne – 10%, stomatologia
dziecięca 2%.
22

Jeśli chodzi o procentowe zestawienie skarg
ze względu na wiek lekarza – nie ma tu istotnych
odchyleń – proporcje błędów są zbliżone.
Co roku Rzecznik kieruje około 30% wnio−
sków o ukaranie do Sądu Lekarskiego. Około 60%
prowadzonych postępowań kończy się umorze−
niem. Dlaczego tak się dzieje? Otóż skargi, aż
w 60% – jak widać z postępowań dowodowych –
nie są zasadne. Czemu więc wpływa ich tak dużo?
Jaka jest faktyczna przyczyna składania przez
pacjenta roszczenia?
Aż w 52% przyczyną złożenia skargi na rze−
komo złe leczenie jest – niestety – nieetyczne za−
chowanie lekarza (!). Jak dowodzi statystyka, dwie
dalsze przyczyny (które w oczach skarżącego
wydają się zlewać), są zdecydowanie czymś
oddzielnym. W 20 procentach mamy do czynie−
nia z powikłaniem, a z faktycznym błędem
w sztuce w 26 procentach.
Pamiętajmy: miarą profesjonalizmu w zawo−
dzie lekarza dentysty jest umiejętność udzielania
pacjentom prostych i zrozumiałych odpowiedzi
oraz informacji. Lekarz, który nie wyjaśnia sto−
sowanego leczenia, który posługuje się niezrozu−
miałymi dla odbiorcy słowami, naraża się często
na nieuzasadniony krytycyzm. Pacjent ma prawo
wiedzieć, co mu dolega i chce być partnerem.
Nie akceptuje hierarchiczności, chce ufać, ale
też chciałby jednocześnie rozumieć procedury po−
stępowania.
Znany mi jest przykład skarżącej się pacjent−
ki, której lekarz – gdy dopytywała się o plan le−
czenia – powiedział: „Proszę ze mną nie dysku−
tować! Ja mam tytuł naukowy”. Lekarz, owszem,
miał tytuł doktora nauk medycznych, ale nie wie−
dział, że zwraca się do pacjentki – biegłej sądo−
wej, z tytułem profesora wyższej uczelni, o mię−
dzynarodowej renomie.
„Jakie studia Pani kończyła, że nie akceptuje
mojego leczenia?” – zwrócił się inny lekarz do
pacjentki, prostej kobiety pracującej na roli.
Kobieta poczuła się upokorzona.
Oba wypadki wbrew pozorom są podobne.
W obu dała o sobie znać swego rodzaju megalo−
mania, połączona z brakiem kultury i niedopeł−
nieniem obowiązku czytelnego przedstawienia pa−
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cjentowi planu leczenia, przekładając się na po−
rażkę lekarza.
W stomatologii wzrastającym odsetkiem przy−
czyn składania roszczeń jest wykraczanie poza
swoje umiejętności zawodowe przy wykonywa−
niu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych
i leczniczych.
Wyraża się to m.in. wprowadzaniem pacjen−
tów w błąd zwłaszcza na temat swoich umiejęt−
ności, doświadczenia i posiadanych specjalizacji,
zwłaszcza na stronach internetowych. Wybuchła
nieomal plaga internetowych konfabulacji. Lekarz
stomatolog, który uzyskał dyplom lekarza denty−
sty w 2009 roku, mianuje się na stronach interne−
towych specjalistą leczenia ortodontycznego
i proponuje starszym kolegom mającym proble−
my w tej dziedzinie konsultacje specjalistyczne
dla nich i ich pacjentów. Lekarze po trzech, czy
czterech latach od skończenia studiów piszą re−
klamowe anonse: „Specjalista w dziedzinie chi−
rurgii, implantologii, mikroskopowego leczenia
endodontycznego”. To, co udało się w zasadzie
opanować w gazetach, przeniosło się do Interne−
tu.
Reklamowanie jest dopuszczalne tylko w za−
kresie rzetelnej informacji o swojej praktyce.
W żaden sposób nie może zachęcać do korzysta−
nia z naszych usług. Zresztą odsyłam do felieto−
nu redaktora naczelnego, który na wstępie przy−
tacza zapisy kodeksowe jeszcze z lat międzywo−
jennych. Co się z nami stało, że wracamy do bar−
barzyńskich obyczajów sprzed istnienia izb?
W nadchodzącym roku planujemy zaintere−
sować tym tematem zarówno Okręgową Radę
Lekarską, jak i inne komisje – stomatologiczną
i etyki. Musimy zastanowić się, co możemy zro−
bić w tym zakresie.
W nawiązaniu do poprzednich felietonów
w „Galicyjskiej Gazecie Lekarza Dentysty” pra−
gnę po raz kolejny zwrócić uwagę na prawidło−
wość prowadzonej dokumentacji medycznej. Ktoś
pomyśli: Dlaczego znów o tym samym!? Otóż,
kolejny rok pracy w Biurze Rzecznika uczy mnie,
że nawet w przypadku składania przez lekarza do−
kumentacji do kontroli organu uprawnionego,
w tym przypadku do postępowania wyjaśniające−

go Rzecznika, wcale nie wypełniamy dokumen−
tacji prawidłowo. Badanie pacjenta, wywiad do−
tyczący przebytych chorób, stanu ogólnego, okre−
ślenie statusu zębowego, jak również dokładna
analiza wykonanych zdjęć rtg, modeli orientacyj−
nych… – są to podstawowe rzeczy dokumentują−
ce zasadność przeprowadzonego leczenia.
Dlaczego zatem, mimo bombardowania do
znudzenia tym tematem, mimo wielokierunko−
wych działań podkreślających ważność prawidło−
wego prowadzenia dokumentacji ciągle spotyka−
my się z jej brakiem, lub kartami pacjenta, które
w żaden sposób nie spełniają warunków jej pra−
widłowego prowadzenia? Właściwie, nie wiem.
Przecież nawet nie trzeba znać przepisów, wystar−
czy tylko zaopatrzyć się w wymagane druki i wy−
pełnić wszystkie rubryki, każdą wizytę pacjenta
opisać, podpić pieczątką i podpisać. Tyle!
Każdy organ kontrolujący, prócz wysłucha−
nia zeznań, pracuje na materiale dowodowym ja−
kim jest dokumentacja. I gdy tego materiału po
prostu brak, nie ma możliwości udzielenia pomo−
cy lekarzowi w oczyszczeniu go z zarzutów.
Jeżeli karta historii pacjenta jest niemalże pusta,
czy ogranicza się do imienia i nazwiska pacjenta
oraz nr tel. komórkowego, to doprawdy niczego
nie jesteśmy w stanie udowodnić w obronie leka−
rza, który o wszystko może być pomówiony.
Przykład: Pacjent zarzuca lekarzowi wyko−
nanie niepotrzebnie 13 wypełnień. A tu: brak zdję−
cia pantomograficznego i diagramu, który wska−
zywałby na zęby wymagające leczenia. Brakuje
też opisu leczenia. A tymczasem pacjent dyspo−
nuje notesem, w którym ma dokładnie wpisane
daty wizyt, kwoty wniesionych opłat, i „czy było
wiercone od policzka czy od języka”. I komu bę−
dziemy wierzyć?
Wiele spraw u Rzecznika zakończono nie ze
względu na udowodnienie winy lekarzowi,
a z powodu braku dokumentacji medycznej, co
już samo w sobie stanowi naruszenie przepisów.
***
Z aktu oskarżenia: „W miesiącu grudniu
2010 roku prowadząc leczenie stomatologiczne
cd. na str. 26
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Album zimowy
Wojciecha Ko¿ucha,
Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e wy³oniliœmy zwyciêzcê 25.
ju¿ edycji Fotokonkursu. Zosta³ nim lek. stom. Wojciech Ko¿uch,
autor krajobrazu „Zima” zdobi¹cego nasz¹ ok³adkê. Doktor jest
prawdziwym pasjonatem fotografii, który regularnie dzieli siê
z redakcj¹ swoimi nowymi zdjêciami.
Tym razem, w ramach jubileuszowego Fotokonkursu, prezentujemy Pañstwu krajobrazy jego autorstwa z Morskiego Oka,
Koœcieliska, Bochni oraz z austriackich Alp. Wszystkie fotografie
zosta³y zrobione na przestrzeni ostatnich kilku lat. I tylko trochê
szkoda, ¿e tegoroczna zima nie jest tak piêkna...
24
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czyli

XXV edycja Fotokonkursu
Wszystkim Pañstwu serdecznie dziêkujemy za udzia³ w Fotokonkursie, ¿ycz¹c nieustaj¹cej weny twórczej w nowym 2012 roku.
Konkurs jest wci¹¿ otwarty dla lekarzy stomatologów, lekarzy medycyny oraz dla ich rodzin. Zwyciêzca otrzymuje nagrodê finansow¹ w wysokoœci 100 z³. Prace w formacie JPG, bez obróbki
i w rozdzielczoœci 300 dpi prosimy przesy³aæ na adres:

redakcja@oilkrakow.org.pl
25

26

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 5 A/2010
LEKARZA

DENTYSTY

OROZ
Dokończenie ze str. 23

w zakresie ortodoncji w Niepublicznym Zakła−
dzie Opieki Zdrowotnej w miejscowości xxx przy
ul. xxx – w ramach praktyki w miejscu wezwania
– w stosunku do co najmniej dwóch pacjentów –
Józefa C. i Krzysztofa M. lekarz xxx nie prowa−
dził dokumentacji medycznej w sposób, o którym
mowa w art. 41 Ustawy o Zawodzie Lekarza
i Lekarza Dentysty, w związku z treścią art. 25 Usta−
wy o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.
Stanowi to przewinienie zawodowe określone
w art. 41 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o za−
wodach lekarza i lekarza dentysty (Tekst jednoli−
ty: Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) w związku
z art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o pra−
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 31 marca 2009 Nr 52 poz. 417)
Czyn powyższy stanowi wykroczenie zawo−
dowe w rozumieniu przepisów ustawy o izbach
lekarskich z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U. 2009
nr 219 poz.1708) w sprawie odpowiedzialności
zawodowej lekarzy.
W oparciu o art. 31§1 kpk sprawa podlega
rozpoznaniu Okręgowego Sądu Lekarskiego przy
Okręgowej Izbie Lekarskiej w...
***
Z prowadzonych ostatnio spraw – zwracam
uwagę na te, w których pacjenci opisują zacho−
wania lekarzy w trakcie prowadzonego leczenia.
Oto pacjentka zeznaje: „Ponieważ nie korzysta−
łam z protezki na tzw. opiekę zdrowotną, zapisa−
łam się do jej wykonania. Ciągle pytano mnie,
jak chcę być leczona, na Fundusz, czy prywat−
nie? Gdy usłyszałam pytanie: Czy ze znieczule−
niem prywatnym czy państwowym? – zapytałam
o różnicę i otrzymałam odpowiedź, że jest różni−
ca w jakości preparatu. Wszystko zmierzało
w kierunku prywatnego leczenia. Nie rozumiem
tego: przecież cały sprzęt, narzędzia, media, po−
moc dentystyczna, czyli całe wyposażenie z po−
mieszczeniem jest własnością państwowej służby
zdrowia, finansowanej z moich 38−letnich składek.”
Te uwagi, może nie w pełni słuszne i nieco
złośliwe, mają swoją genezę. Nikt z lekarzy
leczących tę pacjentkę, nie wytłumaczył jej w ja−
kim gabinecie się znalazła. A był to gabinet pry−
watny, który miał podpisaną umowę z NFZ.
26

Pacjentka, jak zeznała, kompletnie nie znała za−
sad funkcjonowania tego gabinetu. Ponieważ cią−
gle zadawano jej pytanie, czy chce być leczona
odpłatnie, a robiono to bardzo nieudolnie, wywo−
łano olbrzymią niechęć u pacjentki, uważne przy−
glądanie się zachowaniom lekarzy, a w końcu –
jak paradoksalnie zeznała – „zniesmaczona, zlek−
ceważona, upokorzona udałam się do »prywatne−
go gabinetu«”.
Tutaj, zachwycona nową panią doktor, pa−
cjentka opisała gabinet z prawdziwego zdarzenia,
lekarkę, która po przeglądzie naniosła spostrze−
żenia dotyczące leczenia do komputera, poinfor−
mowała o strategii leczenia, zapytała o akcepta−
cję terminową i finansową. „We wszystkich ar−
gumentach i spostrzeżeniach – pisze pacjentka –
widziałam sens i logikę pani doktor, która do mnie
przemawiała i budziła moje całkowite zaufanie.
I nie było żadnych komentarzy typu, ten ząb jest
źle leczony, czy mam go wyrwać czy leczyć?
A przecież poprzednio zębów nie leczył mi ko−
wal tylko też lekarz stomatolog. Zrobiona tutaj
proteza pasuje jak ulał, nie wiem, który ząb jest
mój, a który nie mój, a mam ich tylko 4. W związ−
ku z tym pragnę podziękować pani doktor Y za
właściwe i profesjonalne załatwienie mojej ruiny
zębowej.
Zastanawiam się przy okazji, czy pacjent, któ−
ry nie został właściwie załatwiony, bądź zbyt dłu−
go czekał na protezę strasząc jednym
zębem, nie powinien otrzymać zwrotu kosztów
poniesionych z tytułu konieczności leczenia się
w gabinecie prywatnym”.
***
Cytowana skarga niech będzie dowodem jak
wiele można osiągnąć z właściwej obsługi pa−
cjenta.
Ta sprawa miała – nawiasem mówiąc – dość
zaskakujący przebieg. Otóż pean wygłoszony pod
adresem lekarki Y, która tak wspaniale przepro−
wadziła leczenie, okazał się w istocie dla niej
mocno kłopotliwy. Rzecznik bowiem musiał skie−
rować ją do sądu! Pani dr Y od 3 lat nie miała
zarejestrowanej praktyki lekarskiej. Tym samym
naruszyła przepisy ustawy o zawodzie lekarza
i Rzecznik nie miał wyjścia.
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Natomiast przesłuchiwana lekarka X (ta od
źle, zdaniem pacjentki, przeprowadzonego lecze−
nia), początkowo nie była w stanie przypomnieć
sobie pacjentki. Nie mogła też przedłożyć jakiej−
kolwiek dokumentacji z jej leczenia, gdyż – jak
tłumaczyła – tamten gabinet przeszedł już trzecią
transformację z prowadzonej działalności i obec−
nie jest franczyzą! Lekarka będzie więc ukarana
za brak dokumentacji. Natomiast skarżąca się pa−
cjentka, poczuła się zakłopotana i wniosła o za−
mknięcie sprawy. Nie jest to jednak wystarczają−
ce dla Rzecznika.
Niekiedy ważne jest także, by nie przekraczać
pewnej granicy zażyłości między lekarzem a pa−
cjentem. Oto pacjentka „pismem niniejszym skła−
da zawiadomienie o dokonaniu wykroczenia poza
etykę lekarza, popełnienie błędu w sztuce lekar−
skiej oraz czyny noszące znamiona przestępstw
ściganych z kodeksu karnego! Wnoszę o natych−
miastowe ukaranie tego lekarza!!! (…) Przedmio−
tem skargi jest fakt, że „za każdą wizytę i tego
samego zęba płaciłam czasem kilka razy”.
W tym wypadku Rzecznik przesłuchując le−
karza miał możliwość poznania SMS−ów, jakie

pacjentka wysyłała do lekarza i jego odpowiedzi.
Prawdopodobnie swobodny charakter SMS−ów
rozzłościł pacjentkę tak dalece, że domaga się ona
wręcz „wykluczenia go z grona zacnego zawodu
lekarskiego, gdyż jego praktyka jest niebezpiecz−
na dla zdrowia”. I dalej pisze „zachowanie jego
jest karygodne, żałosne i niegodne zawodu leka−
rza. Zamierzam powiadomić o tym fakcie poli−
cję, prokuraturę i wszystkie instytucje włącznie
z dziennikarzami, aby przestrzec innych”.
Skąd ten ton? Otóż pan doktor najprawdopo−
dobniej dopuścił, a potem odrzucił zaloty pacjent−
ki. Nie pierwsza to sprawa tego typu… Dlatego
może lepiej zachować służbowy dystans.
***
Ufam, że Święta minęły Państwu spokojnie
i miło. Natomiast z okazji Nowego Roku, prócz
szampańskich zabaw karnawałowych, życzę Pań−
stwu satysfakcji z pracy, udanych kontraktów
i spolegliwych pacjentów.
Anna Kot
Pierwszy Zastępca
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
w Krakowie

ZJAZDY • KONGRESY • SYMPOZJA

Polańczyk 2011
W dniach 30 września – 1 października 2011
roku odbyła się VIII Konferencja Naukowa
w Polańczyku organizowana przez Oddział Pol−
skiego Towarzystwa Stomatologicznego w Kro−

śnie przy współudziale Komisji Stomatologicz−
nej ORL w Krakowie. Patronat nad Konferencją
objął dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatolo−
gicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel−
lońskiego w Krakowie prof. Stanisław Majewski.
Tematem tegorocznego spotkania były „Inno−
wacje, nowe technologie i metody leczenia w sto−
matologii”. Przedstawienia powyższych zagad−
nień podjęło się grono wykładowców krajowych
oraz goście z Niemiec, Ukrainy i Rumunii, któ−
rych wykłady tłumaczone były symultanicznie.
Po oficjalnych wystąpieniach prowadzenie
sesji powierzono dr hab. Marcie Tanasiewicz
i dr. Wojciechowi Bednarzowi. Inauguracyjny
wykład dotyczący najnowszych metod leczenia
endodontycznego przedstawił prof. Mariusz Lip−
ski. Następne prezentacje omawiały problemy es−
tetyki w zachowawczych odbudowach twardych
27
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tkanek zębów (prof. Siergiej Radlinsky – Ukra−
ina), nowatorskich metod w leczeniu chorób przy−
zębia (dr Bogdan Vladila – Rumunia) oraz współ−
czesnego postępowania w chirurgii szczękowo−
twarzowej (prof. Günter Lauer – Niemcy).
W sesji popołudniowej, której przewodniczyli
dr Agnieszka Kabaj−Jucha i dr hab. Mariusz Pry−
liński, swoje wykłady przedstawili: dr Wojciech
Bednarz – o badaniu grubości tkanek miękkich
jamy ustnej przy użyciu biometru ultradźwięko−
wego, dr hab. Marta Tanasiewicz – o zapobiega−
niu i leczeniu nadwrażliwości zębów i dr Rado−
sław Jadach – o podejmowaniu decyzji klinicz−
nych w oparciu o wizualizację tomograficzną.
Obrady tej sesji były transmitowane przez Den−
towizję.pl, a wirtualny, bezpłatny w niej udział
brało ponad 320 internautów.
Pierwszy sobotni wykład wygłosił dr Krzysz−
tof Awiłło, w którym starał się odpowiedzieć na
pytanie: w jakim kierunku zmierza implantologia
śródkostna? Następnie uczestnicy wysłuchali re−
feratów przygotowanych przez firmy Blend a Med
Oral B, Amadar oraz Poldent, omawiających wy−
korzystanie produktów, urządzeń i technologii we
współczesnym postępowaniu stomatologicznym.
W dalszym ciągu obrad dr Wojciech Wilkoński
mówił o wpływie nowoczesnych technologii
na leczenie endodontyczne. Z kolei dr Paweł
Plakwicz zaprezentował własne doświadczenia
zastosowania autotransplantacji zawiązków zę−
bów stałych w leczeniu kompleksowym.
28

W sesji popołudniowej dr Błażej Szczerbanie−
wicz przedstawił nowoczesne metody diagno−
styczne i lecznicze stosowane w zaburzeniach sta−
wów skroniowo−żuchwowych, a dr Bartosz Suli−
borski tematykę rehabilitacji narządu żucia
w oparciu o koncepcję biomimetyki i zasadę Mini−
Max. Prowadzącym obrady w sobotę był dr Woj−
ciech Kolanko.
Stało się już tradycją tej Konferencji, że obra−
dom towarzyszy ożywiona dyskusja, często prze−
nosząca się w kuluary. Nie inaczej było i tym ra−
zem. Przy kawiarnianych stolikach, na koryta−
rzach lub w plenerze odbywały się oczywiście
także rozmowy niezwiązane z tematyką konferen−
cji. Możliwość spotkania się w koleżeńskim gro−
nie, w przemiłej atmosferze, w otoczeniu pięknej
przyrody i przy wyjątkowo letniej aurze była
w rzeczy samej również nie do przecenienia.
Na tegorocznym bankiecie bawiono się do
późnych godzin przy dźwiękach muzyki „poda−
wanej” wykwintnie przez naszych przyjaciół
z zespołu „Party Music” z Rzeszowa, a w sobotni
wieczór mieliśmy wielką przyjemność wysłuchać
bieszczadzkiego koncertu kapeli BB Blues z Kra−
kowa, w którym na instrumentach perkusyjnych
swój nieprzeciętny talent zaprezentował Wojciech
Feć. Dodatkową atrakcją była możliwość naby−
cia płyty zespołu z autografami muzyków. Nad
całością zdarzeń konferencyjnych czuwali człon−
kowie Komitetu Organizacyjnego, nad częścią
socjalno−bytową – gospodarze Sanatorium Amer−
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pol w Polańczyku, a nad pieszczeniem naszych
podniebień szef kuchni – p. Sylwester. Wszyst−
kim – wykładowcom, uczestnikom, prowadzącym
sesje naukowe, tłumaczom, patronom medialnym,
naszym sponsorom i darczyńcom, ale także współ−
pracownikom składam serdeczne podziękowania.
Bez ich zaangażowania Konferencja nie mogła−
by się odbyć.

Zapraszam do Polańczyka w przyszłym roku,
także do Sanatorium Amerpol, gdzie w dniach
12−13 października podejmiemy temat „Jama ust−
na w zdrowiu i chorobie”.
Do zobaczenia w Bieszczadach!
Wojciech Bednarz
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Czy wiecie Państwo co to jest

Pulp Fiction?

Oczywiœcie! Wiêkszoœci z nas staj¹ przed oczyma sceny z kultowego filmu Quentina Tarantino z 1994 roku.
Ale co ma wspólnego Pulp Fiction ze stomatologi¹?
Otó¿ ma, i to bardzo du¿o, a mo¿e okazaæ siê, ¿e za
kilka lat dla polskich stomatologów skojarzenie bêdzie
zupe³nie inne ni¿ przytoczony tytu³ filmu. Ale zacznijmy
od pocz¹tku.
Pierwszego czerwca 2001 roku w siedzibie firmy
„Profident” w Kielcach spotka³o siê 14 uczestników listy
dyskusyjnej stomatolog.com.pl za³o¿onej przez dr.
Micha³a JóŸwiaka z I³awy. Mikroskop zabiegowy,
endometria, rotacyjne instrumenty NiTi zaczyna³y powoli wkraczaæ do praktyk endodontycznych równie¿
w Polsce.
Lista dyskusyjna sta³a siê forum wymiany doœwiadczeñ endodontów z ca³ego kraju, a chêæ osobistego zapoznania siê z najnowszymi procedurami by³a bezpoœredni¹ przyczyn¹ spotkania w Kielcach. Kameralne

warsztaty endodontyczne nazwane przekornie przez
dr. Jerzego Zbo¿enia „Pulp Fiction” (pulp to przecie¿
miazga) sta³y siê zal¹¿kiem cyklu spotkañ, których 13.
edycjê goœciliœmy w tym roku w Krakowie. Przez 10 lat
zajêcia „Pulp Fiction” odbywa³y siê w I³awie, z przerwami w Jachrance ko³o Warszawy, a w roku 2004 w Krakowie. Mieliœmy nadziejê, ¿e w naszym mieœcie sympozjum zagoœci na sta³e, ale – niestety – przez problemy
organizacyjne musieliœmy czekaæ d³ugie 7 lat na powrót
„Pulp Fiction” do Krakowa. Przez ten czas projekt
okrzep³ i z kameralnego spotkania sta³ siê jednym
z powa¿niejszych w Polsce sympozjów stomatologicznych.
Wróci³ pod Wawel z plejad¹ najwiêkszych s³aw œwiatowej endodoncji i mikrochirurgii m.in. Syngcukiem Kimem, Fredem Barnettem, Gilbrtem Debelianem, Samem
Kratchmanem, Giuseppe Cantatore, Arnaldo Castelluccim i innymi. Uczestnicy w liczbie 480 przyjechali nie
tylko z Polski, ale równie¿ z kilkunastu krajów Europy.
29
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Tegoroczne „Pulp Fiction” sk³ada³o siê z dwóch czêœci. Pierwsza – Penn Endo Global Sympozjum – prowadzona przez wyk³adowców Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii jest elementem ogólnoœwiatowego programu edukacyjnego. Pracownicy naukowi prowadzonego przez dr Syngcuka Kima departamentu endodoncji odwiedzili ze swoimi wyk³adami ju¿ ponad 30 krajów œwiata, a w tym roku zawitali rownie¿ do Polski.
Ide¹ tego programu jest udostêpnienie endodontom
i stomatologom ogólnym na ca³ym œwiecie zaawansowanych koncepcji Penn Dental Medicine, który stara siê
prze³o¿yæ biologiczne pryncypia na codzienn¹ praktykê
endodontyczn¹.
Druga czeœæ zorganizowana zosta³a przez EFAM
(European Federation Associations Microdentistry) oraz
Polskie Towarzystwo Endodontyczne. EFAM jest stowarzyszeniem zrzeszaj¹cym krajowe organizacje stomatologów zajmuj¹cych siê mikrostomatologi¹ we W³oszech, Francji, Belgii, Hiszpanii, Niemczech i Polsce.
Rozwijaj¹ca siê w ostatnich czasach dynamicznie mikrostomatologia umo¿liwia wykonywanie coraz bardziej zaawansowanych procedur, operowanie miejsc niedostêpnych metodami konwencjonalnymi, ograniczenie
30

wielkoœci pola zabiegowego oraz znaczne polepszenie
precyzji zabiegów. Mikroskopy pocz¹tkowo stosowane
g³ównie przez endodontów, coraz czêœciej stosowane
s¹ w stomatologii odtwórczej, estetycznej, periodontologii, protetyce, chirurgii stomatologicznej oraz implantologii.
Tematyka wyk³adów obejmowa³a szeroki zakres
tematów: od historii endodoncji, biologicznych aspektów leczenia endodontycznego poprzez zastosowanie
tomografii wolumetrycznej CBCT w diagnostyce endodontycznej do problemów zwi¹zanych z powodzeniem
leczenia endodontycznego wzglêdem implantologicznego oraz wspó³czesnych tendencji w stomatologicznym
leczeniu mikrochirurgicznym. Ponadto odby³y siê warsztaty praktyczne z zakresu endodoncji i mikrochirurgii
prowadzone przez prof. Cantatore oraz dr. dr. Barnetta, Malentacca, Castellucciego i Maggiore. Marka „Pulp
Fiction” na sta³e zaistnia³a w krajobrazie polskiej
stomatologii. Miejmy nadziejê, ¿e równie¿ w krajobrazie Krakowa, który oprócz swojej urody, historii i klimatu bêdzie przyci¹ga³ do siebie rzesze stomatologów
na spotkania z najlepszymi w bran¿y.
lek. stom. Wojciech Ko¿uch
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Doktor Joanna
Filigranowa brunetka z ujmującym uśmiechem,
rzeczowa, kompetentna, nieskłonna do zawierania zbyt
łatwych kompromisów, a zarazem bardzo skromna.
Doktor Joanna Szyper−Szczurowska, adiunkt Katedry
Ortodoncji Collegium Medicum UJ.
Urodziła się i wychowała w Nowym Sączu,
pod czujnym okiem mamy. Jej zawdzięcza
wszystko co osiągnęła. Ojca Władysława – inży−
niera pochodzącego z Kresów – nie pamięta, osie−
rocił Ją, gdy była maleńka. Powodem przedwcze−
snej śmierci ojca była nieuleczalna w tamtych
czasach wada serca. Zostały z mamą same. Pani
doktor mówi o mamie: „Prawa, uczciwa i bez−
kompromisowa wobec zła kobieta, mocno stąpa−
jąca po ziemi!”. Pani Zofia Szyper, z domu Rzę−
sikowska – prawnik, pracowała w banku. Zasa−
dy, którym hołdowała przekazała córce, a pani
Doktor w tym duchu wychowuje swoją siedmio−
letnią córeczkę Wiktorię, która w tym roku zo−
stała pierwszoklasistką.
Tak więc młodzieńcze lata Pani Doktor spę−
dziła w Nowym Sączu. To tam chodziła do szko−
ły podstawowej, tam ukończyła I Liceum Ogól−
nokształcące im. J. Długosza. O swoich kolegach
z licealnej ławy mówi bardzo ciepło i serdecznie.
Na 36 osób z klasy, większość została lekarzami.
Do dnia dzisiejszego z wieloma z nich utrzymuje
bliskie kontakty koleżeńskie i zawodowe. Pani
doktor ukończyła Akademię Medyczną w Krako−
wie. Również podczas studiów zawarła wiele
przyjaźni, które trwają do dzisiaj.
Początkowo jej zainteresowania stomatolo−
giczne ogniskowały się wokół periodontologii
i protetyki, w finalnym efekcie doprowadzając do
wyboru ortodoncji jako specjalizacji. Zdecydowa−
ła o tym świadomość, że ortodoncja jest dziedziną
przyszłościową, dynamicznie się rozwijającą,

Tata – Władysław Szyper

Mama – Zofia Szyper

dającą możliwość współpracy z wieloma specjal−
nościami.
Po ukończeniu studiów pracowała w Centrum
Medycyny Profilaktycznej w Krakowie, gdzie
uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w zakre−
sie stomatologii ogólnej. Tutaj zajmowała się
głównie dyspanseryzacją i profilaktyką ortodon−
tyczną. Pracowała również w Wojewódzkiej Przy−
chodni Stomatologicznej w Krakowie. W 2001
roku uzyskała II stopień specjalizacji z ortodon−
cji, zdając egzamin z wyróżnieniem. Rok wcze−
śniej rozpoczęła studia doktoranckie i pracę
w Katedrze Ortodoncji CM UJ. Okres studiów
doktoranckich wspomina bardzo miło. To był
czas, w którym zdobyła szeroką wiedzę nie tylko
sensu stricte stomatologiczną, ale poznała tajniki
ekonomii, statystyki, dydaktyki, etyki medycznej,
które są jej bardzo pomocne w obecnej pracy
na uczelni. W roku 2006, pod kierunkiem prof.
Marty Dyras obroniła z wyróżnieniem pracę dok−
torską pt. „Ocena skuteczności współcześnie sto−
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sowanego skojarzonego leczenia ortodontyczno−
chirurgicznego dorosłych z wadą twarzo−czaszki
o charakterze III klasy szkieletowej.” Z czasów,
gdy pokonywała kolejne etapy specjalizacji naj−
cieplej wspomina panią doktor Zofię Nowa−
kowską i doktor Halinę Majchrowicz – kolejne
kierowniczki swojej specjalizacji. To One prze−
kazały jej nie tylko wiedzę stomatologiczną, ale i
ogólnolekarską, nauczyły podejścia do pacjenta.

Mąż Paweł z córką

W czasie prac przygotowawczych do swoje−
go doktoratu Pani Doktor rozpoczęła współpracę
z prof. Stanisławem Bartkowskim. To był wspa−
niały chirurg, wielki wizjoner, który otworzył jej
szeroko oczy na możliwości leczenia interdyscy−
plinarnego. Wtedy też poznała swojego przyszłe−
go męża, Pawła – obecnie chirurga szczękowo−
twarzowego. Współpraca ortodontyczno−chirur−
giczna trwa do dzisiaj z następcą profesora Bart−
kowskiego, prof. Janem Zapałą. To również wspa−
niały chirurg, który z wielkim zapałem i zaanga−
żowaniem dba o ciągły rozwój chirurgii ortogna−
tycznej. Współpraca z Katedrą Profesora zaowo−
cowała pewnym określonym systemem leczenia
ortodontyczno−chirurgicznego (tzw. szkołą kra−
kowską leczenia ortognatycznego), który przynosi
bardzo dobre efekty. Z grupy ponad 70 pacjen−
tów, objętych tym rodzajem leczenia, żaden nie
zgłosił niezadowolenia z powodu powikłań czy
braku efektu leczniczego, a przecież leczenie to
należy do najtrudniejszych. Pani Doktor z dumą
mówi o tej współpracy. To dbałość nie tylko
o poprawę relacji zgryzowych, ale również este−
tyki rysów twarzy pacjenta, który żyje w poczu−
ciu izolacji społecznej ze względu na swój wy−
gląd. To leczenie, w trakcie którego podejmuje
się trudne, a często pionierskie decyzje, w któ−
rym szuka się kompromisu wśród takich cech jak
poprawa okluzji, możliwości biologiczne organi−
32

Mama z córką w pierwszym dniu rozpoczęcia szkoły

zmu, możliwości technik ortodontycznych i po−
prawa estetyki rysów twarzy pacjenta. To rów−
nież leczenie psychiki człowieka, przywrócenie
mu wiary w siebie.
Oprócz działalności dydaktyczno−naukowej
Pani Doktor podjęła nowe wyzwanie – została
powołana na stanowisko Konsultanta Wojewódz−
kiego do spraw Ortodoncji. Chciałaby to zadanie
odrobić na piątkę. Czy się uda? Czas pokaże.
Pani Doktor mówi, że chaos wdarł się do
wszystkich dziedzin naszego życia. Lekarz i le−
czenie zostało wciągnięte w wir komercji, stało
się przedmiotem negocjacji, w których dobro pa−
cjenta bywa spychane na coraz dalszy plan.
Został zniszczony system szkolenia lekarzy.
Coraz częściej mówi się o zdobywaniu umiejęt−
ności w miejsce specjalizacji. Pani Doktor boi się,
że w ręce niespecjalistów odda się potężny arse−
nał środków, za pomocą których można pomóc,
ale z braku odpowiedniej wiedzy i praktyki, na−
wet pod czujnym okiem kierownika specjaliza−
cji, można zaszkodzić pacjentowi.
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Brak profilaktyki ortodontycznej powoduje,
że pomimo ogromnego postępu technicznego
w XXI wieku często stoimy w miejscu. Narzę−
dziem, które powinno regulować wiele relacji
(także medycznych) jest prawo. Niestety, w wie−
lu przypadkach bywa niejasne i stwarza możli−
wość dowolnych interpretacji, niesłużących do−
bru sprawy. Problemów jest wiele, ale są one do
rozwiązania. Czasem ze zjawisk niekorzystnych
można wyprowadzić dobro. Polska ortodoncja
potrzebuje dzisiaj rzetelnych prac naukowych,
które pomogą rozwiązać problemy kliniczne, po−

trzebuje dobrej edukacji podczas studiów i mą−
drego kształcenia podyplomowego, jak również
dobrej organizacji.
Na koniec naszej rozmowy Pani Doktor za−
myśliła się i powiedziała: to pytanie zapewne pad−
nie na końcu dziejów: „Co uczyniłaś, aby świat
był lepszy? Jaką postawę przyjęłaś wobec zła? Jak
pomnożyłaś talenty?” Może każdy z nas już dzi−
siaj powinien się nad tym zastanowić. Nie odwra−
cajmy oczu i nie udawajmy, że wszystko jest OK
i nic się nie da zrobić.
Lek. dent. Renata Michna

FELIETON
Franciszek Serwatka
Mniejszym Braciom na Święta

Pies
Zrobiłem wtedy wszystko by zdążyć na lotni−
sko – jednak nie zdążyłem z powodu awarii na
drodze. Miałem odebrać lekarską rodzinę, która
po skończonym kontrakcie w Kuwejcie, poprzez
Wiedeń, postanowiła emigrować do Kanady.
Ja nie znałem ich, a oni mnie. Prosił mnie o to
kolega telefonicznie (w ambulatorium można było
rozmawiać wyłącznie po niemiecku). „Jakoś dasz
sobie radę!” – powiedział. Należało przewieźć
„uciekinierów” z lotniska Schwechat do obozu
przejściowego w Traiskirchen. Najkrótszą drogą,
w najkrótszym czasie, bez żadnych kontaktów
zewnętrznych. Oni znali przepisy obowiązujące
w tym zakresie, ja nie. Pracowałem wtedy całe
dni, a resztę czasu poświęcałem nostryfikacji. Uni−
wersytet nie uznał mojego dyplomu „dr n. med.”,
musiałem więc zdawać jak inni publiczne egza−
miny od trzeciego rigorosum. Wiele! To były lata
80. Czas emigracji ludów. Wszyscy gdzieś ucie−
kali, wędrowali, szukali swojego miejsca w świe−
cie innym od tego, z którego uciekli. Jak teraz
ludy Afryki.

Obóz w Treiskirchen miał jak najgorszą re−
nomę. Telewizja codziennie informowała bieżą−
co o kłótniach, bijatykach, rozrachunkach, kra−
dzieżach i napadach. Policja z trudem panowała
nad tym chaosem, a ludność Dolnej Austrii była
w szoku. Obóz był przepełniony. Wypełnione były
również okoliczne pensjonaty. Zgodnie z przepi−
sami poprosiłem pisemnie już 2 tyg. wcześniej
o „Bankviertelstunde” – czyli o kwadrans „na
bank”. Zawsze coś w drodze na lotnisko może się
przydarzyć. Ale i tak nie zdążyłem!
Biegałem po hali przylotów szukając „moich”
nieznanych przybyszów. Uwagę zwracała ubrana
w jasne „wdzianka” para w kapeluszach (było póź−
ne lato) z chłopcem i z psem. Nie pasowali do moje−
go obrazu „uciekinierów”. Kiedy już wszyscy opu−
ścili halę musiałem jednak do nich podejść. „Prze−
praszam, czy państwo...? – Tak – tak – tak!!! – krzyk−
nęli jednogłośnie. Ogarnęło mnie przerażenie, po−
czułem pot na plecach. „Zaraz wrócę, powiedzia−
łem, muszę zatelefonować”. I pobiegłem do telefo−
nu. Zadzwoniłem do pana doktora G. O., który
po 10 latach pobytu we Wiedniu wiedział wszyst−
ko. „Co mam robić? Oni mają psa. Do obozu psa?
Czy to będzie uciekinier polityczny?”
Pan dr G. O. powiedział: „Uciekaj! Uciekaj! –
to jacyś zwyrodnialcy albo idioci!” Ludzie giną na
granicach, na zasiekach, strzelają do nich, wyłapują,
wsadzają na długie lata do więzienia, a oni przyje−
chali w bieli – jak mówisz – i z psem? Uciekaj!”
Długo stałem sam, aż moje przerażenie ustą−
piło miejsca obojętności. Potem w sklepie kupi−
33
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łem jedzenie dla psa na trzy dni. Auto miałem małe
i trudno było wszystkich w nim ulokować. Wali−
zy zabrałem do nas na przechowanie, do domku.
Przez trzy kwadranse drogi autem rozmawiałem
tylko z chłopcem. Rodzice stracili głos i trzęśli
się ze strachu. Chłopiec pytał mnie, czy są w obo−
zie wieże strażnicze z karabinierami. Ten obraz
obozu wywiózł z Polski. Filmy i telewizja.
Nie mógł zrozumieć, że to reprezentacyjna szko−
ła kadetów cesarskiej jazdy z parkiem. Ciemno−
rudobrązowy pies nie wydawał w ogóle głosu.
Miał skośne oczy i był podobny do lisa. Dużego
lisa. Był to pies pustynny. Szczeniaka znaleziono
gdzieś w piachach na wycieczce samochodem
przez pustynię. Wyrósł. Miał piękny paszport
w zielonej skórze sygnowany złotymi literami.
Kolorowe zdjęcie. Bilet lotniczy „na wszystkie kraje
świata” wystawiony przez Kuwejt i piękną klatkę
do transportu samolotem. I zaświadczenia o odby−
ciu wszystkich szczepień. Należał do rodziny!
Strażnicy przy wjeździe do obozu zwrócili
uwagę tylko na psa. Opuścili strażnicę i oglądali
go z zaciekawieniem. Na moje pytanie czy przyjmą
go do obozu? Odpowiedzieli – „Tak, przyjmujemy
ludzi, psy i koty. Wszystko co ucieka!”.
Poprosiłem kolegę pana dr. L. P. z Baden
o protekcję, bo leczył żonę komendanta obozu.
Po 3 dniach moja „emigrująca rodzina” znalazła
się w pięknym pensjonacie. W recepcji do dziś
wisi tam duży olejny obraz psa w złotej ramie
i napis: „Witamy psy!!!” Był to pensjonat dla za−
możnych niemieckich turystów podróżujących
z psami. Podessdorf tuż na brzegu Neusiedlersee
– stepowego jeziora w Burgenlandzie. Uchodź−
ców zaopatrzono w odzież i wszystko, co potrzeb−
ne, do przetrwania nadchodzącej jesieni i zimy,
włącznie ze szczoteczkami do zębów. Czekając
na termin interview w ambasadzie Kanady moi
„uchodźcy” brali udział w winobraniu (odpłatnie)
i przy budowie katamaranu na jeziorze (chłopiec).
Ze względu na psa 3−osobowa rodzina dostała tak
duże mieszkanie, że jeszcze zaprosiła z Polski
rodzinę „na wakacje”. Innych uciekinierów
umieszczano ciasno w byle jakich pensjonatach,
często w odległych miejscowościach.
Przyszła śnieżna i mroźna zima. Moja Mazda
z przednim napędem nie radziła sobie z wyjaz−
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dem na górę Wolfersberg. Brykiety potrzebne do
ogrzewania domku przywoził kolega dr. Klaus
Sperlich. Jego Landrover z radością pokonywał
wszelkie przeszkody. Od piasków Maroka po
Wolfersberg. Na Wigilię zaprosiliśmy „ich troje
z psem” do nas do domku na górze. Żona, mając
tylko dwupalnikową elektryczną kuchnię przygo−
towała Wigilię dla 7 osób. Chłopcy (Marcin i mój
Szymon) ubrali elektrycznymi lampkami wysoką
na 12 m jodłę w ogrodzie. Pies szalał na śniegu.
Nie znał go przecież z Kuwejtu! Wkrótce – już
w styczniu – nasi uciekinierzy dostali odmowę
na emigrację do Kanady! Powodem był – pies!!!
Rozpacz i zaskoczenie. Adwokat zaskarżył
negatywną decyzję motywując ją faktem, że pies
należy do rodziny, „a rodzina jest nierozdzielna”.
Pozytywna decyzja przyszła szybciej niż ocze−
kiwano i już cała rodzina „emigrantów z psem” po−
leciała do Kanady. Witajcie w nowej „ojczyźnie” –
powiedział kapitan samolotu – już nie musicie ni−
gdzie uciekać i powitał wszystkich szampanem.
W Kanadzie (Toronto) przydzielono im dom
z ogrodem. Pies musi mieć zgodnie z obowiązu−
jącymi przepisami – wybieg – a jego szczekanie
nie może przeszkadzać sąsiadom!!!
Współemigranci musieli zadowolić się miesz−
kaniami, które choć całkowicie wyposażone, mie−
ściły się w blokowiskach.
Po roku dostałem na Boże Narodzenie kartkę
z życzeniami od Marcina, syna emigrantów:
„Wujku – pisał – muszę naszemu psu postawić
pomnik w ogrodzie. Od dwóch lat pies decyduje
o losach mojej rodziny – i mamy się dobrze.
Ja sam, mając psa, dostałem pracę i patroluję rze−
kę jako strażnik. Wesołych Świąt!!!”
Franciszek Serwatka
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Tajne czy jawne?
O dostępie
do dokumentacji
konkursów ofert
W ramach ostatnich konkursów ofert, prze−
prowadzonych przez MOW NFZ w Krakowie
na przełomie 2010 i 2011 roku, bardzo wiele
podmiotów, uczestniczących w tych konkursach,
zgłosiło szereg zastrzeżeń zarówno co do pra−
widłowości oceny oferty, jak i co do prawidło−
wości rozpoznawania odwołań od rozstrzygnięć
tych konkursów.
Jednym z podstawowych zarzutów formu−
łowanych przez odwołujących się lekarzy było
utajnienie przez MOW NFZ w Krakowie doku−
mentacji konkursowej, obejmującej oferty
wszystkich oferentów uczestniczących w tych
konkursach ofert oraz wszystkie dokumenty spo−
rządzane przez komisje konkursowe (rankingi
ofert oraz protokoły z negocjacji). Od samego
początku MOW NFZ w Krakowie, opierając się
na stanowisku Prezesa NFZ, odmawiał odwołu−
jącym się lekarzom wglądu w te dokumenty.
W komunikacie z dnia 3 lutego 2011 r. zamiesz−
czonym na swojej stronie internetowej Oddział
Małopolski NFZ w Krakowie stwierdził, co na−
stępuje: „(…) uprzejmie informujemy, że akta−
mi sprawy ww. postępowania administracyjne−
go są: oferta odwołującego się, który w odwo−
łaniu wykazuje uszczerbek swojego interesu
prawnego poprzez niewybranie jego oferty na
skutek naruszenia przepisów w postępowaniu
konkursowym, a także przejrzysta i pełna doku−
mentacja ukazująca zasady oceny ofert, ich
punktacji oraz kryteria wyboru oferty najkorzyst−
niejszej, z wyłączeniem danych wrażliwych
innych uczestników. Tym samym podtrzymuje się
stanowisko, że oferty konkurentów nie są akta−
mi postępowania administracyjnego wszczęte−
go na skutek odwołania wniesionego przez
świadczeniodawcę na tej podstawie, że jego
interes prawny doznał uszczerbku.”

W swoim stanowisku, odmawiającym wglą−
du w pełne akta postępowania konkursowego,
zarówno Prezes NFZ, jak i dyrektor MOW NFZ
w Krakowie powoływali się na dwa wyroki Na−
czelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 mar−
ca 2011 r. (sygn. akt II GSK 264/10 oraz II GSK
265/10). Do obu tych wyroków zostały zgłoszo−
ne zdania odrębne przez jednego z sędziów NSA,
orzekających w tych sprawach (sędziowie nie
zgadzali się z przyjętym rozstrzygnięciem Sądu).
Stanowisko zaprezentowane przez NSA w obu
ww. wyrokach zapadło pomimo tego, że w do−
tychczasowym orzecznictwie WSA w Warsza−
wie1 prezentowane było konsekwentne i jedno−
brzmiące stanowisko odmienne, od przyjętego
przez NSA.
Jednakże już po wydaniu obu tych wyroków
przez NSA, począwszy od października 2011 r.,
ponownie pojawiło się szereg wyroków Woje−
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza−
wie, w których zaprezentowane zostały zapatry−
wania i poglądy odmienne od tych przedstawio−
nych przez NSA w ww. wyrokach.
A zatem na chwilę obecną Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Warszawie ponownie oce−
nia jawność akt postępowania, inaczej niż czyni
to Prezes NFZ oraz dyrektor MOW NFZ w Kra−
kowie.
W ocenie WSA w Warszawie aktami po−
stępowania w sprawie każdego odwołania od
rozstrzygnięcia konkursu ofert są wszystkie
oferty wszystkich oferentów uczestniczących
w tym konkursie ofert oraz dokumenty spo−
rządzane w toku konkursu z udziałem komi−
sji konkursowej (protokoły z negocjacji oraz
rankingi ofert).
A zatem każdy odwołujący się oferent po−
winien mieć zagwarantowane przez dyrektora
MOW NFZ w Krakowie oraz Prezesa NFZ pra−
wo wglądu do wszystkich tych dokumentów, aby
ocenić prawidłowość pracy komisji konkurso−
wej, prawidłowość oceny wszystkich tych ofert
(wadliwa ocena innych ofert wprost wpływa na
miejsce w rankingu oferty odwołującego się le−
karza), zachowanie zasady równego traktowa−
nia (w tym co do liczby tur negocjacji, momen−
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tu ich prowadzenia, a co za tym idzie prawa do
negocjowania po tym, jak inni oferenci złożyli
swoje oferty). Tym samym w ocenie WSA
w Warszawie każdy odwołujący się musi mieć
zapewnione – po umożliwieniu mu wglądu
w pełne akta postępowania – prawo wypowie−
dzenia się do zasadności wszelkich ocen doko−
nanych przez komisję konkursową i dyrektora
MOW NFZ w Krakowie.
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administra−
cyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 paź−
dziernika 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1084/
11) „W ocenie składu orzekającego Sądu, Na−
rodowy Fundusz Zdrowia nie wykazał, że kon−
kurs w rozpoznawanej sprawie był przeprowa−
dzony, zgodnie z art. 134 ustawy o świadcze−
niach, w warunkach poszanowania zasad rów−
nego traktowania wszystkich świadczeniodaw−
ców biorących udział w postępowaniu o zawar−
cie umowy w przedmiocie świadczenia usług
zdrowotnych, skoro skarżąca nie miała praw
wglądu do oferty podmiotu, który wygrał przed−
miotowy konkurs. Zdaniem Sądu w postępowa−
niu zainicjowanym odwołaniem od rozstrzygnię−
cia konkursu ofert, dla wykazania i uzasadnie−
nia prawidłowego rozstrzygnięcia tego konkur−
su koniecznym było przeprowadzenie analizy
porównawczej oferty skarżącej w relacji do
oferty podmiotu, który konkurs wygrał i przed−
stawienie tej analizy w uzasadnieniu obu decy−
zji, co do każdego z kryteriów ocen. Zarówno
brak właściwej dokumentacji w tym zakresie
i uzasadnienia decyzji stoi w niezgodzie, w za−
kresie mogącym mieć istotny wpływ na wynik
sprawy, z art. 77 § 1 i art. 107 § 3 w związku
z art. 80 k.p.a. przez brak oceny na podstawie
zebranego i rozpatrzonego materiału dowodo−
wego z jakich względów organ uznał zasadność
nieuwzględnienia oferty skarżącej. Brak porów−
nania ofert, na podstawie jednolitych kryteriów
wynikających z przepisów ustawy i przepisów
obowiązujących komisję, uniemożliwiało skar−
żącej wypowiedzenie się co do istotnych oko−
liczności sprawy (art. 81 k.p.a.) i uniemożliwi−
ło również Sądowi zbadanie legalności zaskar−
żonych decyzji”.
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Poglądy tożsame z powyższym zostały za−
prezentowane przez Wojewódzki Sąd Admini−
stracyjny w Warszawie m.in. w następujących
orzeczeniach: wyrok WSA w Warszawie z dnia
14 października 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa
1290/11), wyrok WSA w Warszawie z dnia 14
listopada 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1698/11),
wyrok WSA w Warszawie z dnia 22 listopada
2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1501/11), wyrok
WSA w Warszawie z dnia 23 listopada 2011 r.
(sygn. akt VI SA/Wa 1653/11), wyrok WSA
w Warszawie z dnia 24 listopada 2011 r. (sygn.
akt VI SA/Wa 1638/11), wyrok WSA w War−
szawie z dnia 24 listopada 2011 r. (sygn. akt VI
SA/Wa 1639/11), wyrok WSA w Warszawie
z dnia 30 listopada 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa
1696/11), wyrok WSA w Warszawie z dnia 30
listopada 2011 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1697/11).
A zatem, w świetle ww. najnowszych orze−
czeń WSA w Warszawie, za akta postępowania
w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia konkur−
su ofert uważane są wszystkie oferty wszystkich
oferentów uczestniczących w danym konkursie
ofert oraz wszystkie dokumenty sporządzane
w toku konkursu z udziałem komisji konkurso−
wej.
Tomasz Pęcherz
radca prawny OIL w Krakowie

1
Vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra−
cyjnego w Warszawie z dnia 7 maja 2008 r. (VII
SA/Wa 262/08), wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 wrze−
śnia 2008 r. (VII SA/Wa 821/08), wyrok Woje−
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warsza−
wie z dnia 26 lutego 2009 r. (VII SA/Wa 1640/
08), wyrok Wojewódzkiego Sądu Administra−
cyjnego w Warszawie z dnia 21 grudnia 2009 r.
(VI SA/Wa 1479/09), oraz wyrok Wojewódz−
kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 14 września 2010 r. (VI SA/Wa 1052/
10).
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Hic mulier! – opowieść o Janie Jakubie Serre
i jego małżonce Józefie

Jan Jakub Józef Serre i tytułowa strona jego podręcznika

Jest koniec 2011 roku. Gdy spojrzymy na dane
statystyczne naszej Izby Lekarskiej, zobaczymy,
że na 15 210 lekarzy, w zawodzie tym pracuje
9403 kobiet. Lekarzy stomatologów w tej liczbie
jest 3347 w tym kobiet 2505, czyli odpowiednio
61 i 80% stanowią panie. Przewaga kobiet w oby−
dwu przypadkach jest wyraźna, a przecież począt−
ki ich studiowania medycyny i pracy jako leka−
rzy były bardzo trudne, a przed XX wiekiem
w zasadzie niemożliwe.
Gdy pod koniec XIX stulecia, bo w 1895 roku,
do obu Galicyjskich Izb Lekarskich nadszedł
z Rady Państwa w Wiedniu okólnik o konieczno−
ści wypowiedzenia się na temat dopuszczenia
kobiet do studiów medycznych w Krakowie
wzmogła się trwająca już od pewnego czasu bu−
rza, bo do tego Izba Lekarska Wiedeńska uchwa−
liła „należycie umotywowaną” petycję do Rady
Państwa, aby kobiet nie dopuszczano do studiów
lekarskich, a w razie dopuszczenia należało
od nich żądać tych samych kwalifikacji, co od
mężczyzn.
Na łamach „Przeglądu Lekarskiego” stoczyły
bój na ten temat dwie profesorskie potęgi. Z „Bia−
łej Chirurgii” wytaczał argumenty prof. Ludwik
Rydygier, wielki przeciwnik kobiet lekarzy. Uwa−
żał, że miejsce kobiet jest w domu, a równoupraw−
nienie kobiet i mężczyzn jest nonsensem, bo
sprzeciwia się odwiecznym prawom natury.

Profesor nie wyobrażał sobie, by kobieta „mani−
pulowała koło części płciowych mężczyzny”,
a przecież zgłoszą się do kobiet lekarzy żołnie−
rze, górale i inni mężczyźni z chorobami wene−
rycznymi, przepuklinami i różnymi chorobami ty−
powo męskimi, nie mówiąc o trudnych ortope−
dycznych przypadkach chirurgicznych. Koron−
nym argumentem profesora był brak u kobiet śred−
niego wykształcenia.
Na nic zdały się racje prof. Napoleona Cybul−
skiego z „Collegium Medicum” przy ul. Grzegó−
rzeckiej, który udowadniał, że „organizacja mó−
zgu kobiet zasadniczo nie różni się od organiza−
cji mózgu mężczyzn”; że „młode kobiety i nie−
winne panny w cierpieniach typowo kobiecych
muszą iść do lekarza mężczyzny przełamując
wrodzone uczucie wstydu”; że chcąc być leka−
rzami poniewierają się po obczyźnie itd.
Prof. Rydygier na to powtarzał jak mantrę:
„Precz z Polski z dziwolągiem kobiety lekarza”.
W końcu, sprawa studiów lekarskich kobiet za−
częła rozwiązywać się „sama”. Izba powierzyła
ten problem „do zdania sprawy” prof. Henryko−
wi Jordanowi, przychylnemu paniom, natomiast
Rydygier wyjechał w 1897 roku do Lwowa, by
tam kierować katedrą i kliniką chirurgii. W tym−
że roku powstało w Krakowie pierwsze żeńskie
gimnazjum założone wspólnie przez Odona Buj−
wida, zdecydowanego zwolennika dopuszczenia
Amerykańskie lekarki przeprowadzają operację (1897 r.)
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kobiet do studiów medycznych
i Napoleona Cybulskiego.
Upadł koronny argument prze−
ciwników. Do tego ze Szwajca−
rii zaczęły wracać po studiach
kobiety lekarze, domagając się
praw wykonywania praktyki le−
karskiej, co trzeba było rozwią−
zać. Tak zaczęła się droga ko−
biet do zaistnienia w medycy−
nie.
Śruba Serra
Ale przed początkiem XX wie−
ku bycie kobietą lekarzem naprawdę było niemoż−
liwe. Panie uciekały się do podstępu skąd inąd
nieudanego (Nawojka), bądź korzystały z przy−
wilejów cechowych chroniących wdowy po
śmierci męża (Magdalena Bendzisławska), wresz−
cie sięgały po fortel jak Józefa Serre, pierwsza
w Polsce, a prawdopodobnie także w Europie,
kobieta dentystka.
Jak do tego doszło? Otóż, 23 kwietnia 1813
roku przybył do Krakowa dentysta Jan Jakub Jó−
zef Serre, z pochodzenia Belg, z małżonką Józefą
i trojgiem dzieci. By uzyskać pozwolenie na
otwarcie praktyki dentystycznej w mieście, zło−
żył odpowiednie dokumenty u prof. Wojciecha
Boduszyńskiego, głównego fizyka m. Krakowa
i protomedyka Rzeczpospolitej Krakowskiej.
Otrzymał je bez problemu, bo przedstawił świa−
dectwo zdania egzaminu na chirurga na Uniwer−
sytecie Wiedeńskim, miał ponadto potwierdzenie
członkostwa Chirurgicznej Akademii w Metzu,
Królewsko−Pruskiej Izby Głównej w Berlinie,
a także Carsko−Chirurgicznej Akademii w Peters−
burgu. Był również autorem wydanego w Berli−
nie w 1804 roku poradnika leczenia zębów.
Reklamował się, że „uwalnia zęby od zanieczysz−
czeń i niebezpiecznego kamienia winnego, kory−
guje krzywe zęby i uzupełnia braki w uzębieniu”.
M. Jesionowski w „Historii dentystyki w Polsce
do XIX wieku włącznie” pisze, że Józef Serre
w 1803 roku opracował śrubę ekstrakcyjną wkrę−
caną w pozostałość korzenia i umożliwiającą jego
rozchwianie i usunięcie. Dodam tylko, że wędrow−
ni chirurdzy dentyści nie byli ani w Krakowie,
ani w innych miastach czymś niezwykłym, bo−
38

Kobieta dentystka przy pracy (1910 r.)

wiem przybywali do Polski już od wielu lat.
Józef, znakomicie jak na owe czasy wykształco−
ny dentysta, po kilku tygodniach pobytu w Kra−
kowie niespodziewanie zachorował i zmarł.
Niedługo po śmierci męża, bo 2 czerwca 1813
roku Józefa wystosowała dość obszerną, pięknie
wykaligrafowaną w dwu językach, polskim i nie−
mieckim, petycję do Wydziału Lekarskiego Kra−
kowskiej Szkoły Głównej, w której „pokornie się
upraszała”, by dopuszczono ją do egzaminu na
tytuł magistra dentystyki. Przedstawiła się jako
nieszczęsna wdowa zamieszkała z trójką sierot na
ul. Floriańskiej, pozbawiona należytego do utrzy−
mania rodziny kapitału. Napisała, że ośmiela się
prosić o egzamin, bo w ciągu kilkunastu lat pożycia
z mężem z miłości i „przychylności ku niemu i wspól−
nie spłodzonym dzieciom” wspierała go w zawodzie
i usilnie się starała, aby w sztuce leczenia zębów równie
wydoskonalić się mogła, „pracowała bowiem z niem
razem”. Upraszała też, by zechciano przekonać się
o jej umiejętnościach, podkreślając że posiada
certyfikaty dwu wybitnych krakowskich profeso−
rów, autorytetów chirurgicznych – prof. Rafała
Czerwiakowskiego i prof. Mikołaja Cordé, któ−
rzy przekonali się o jej zdolnościach.
Dodatkowo, z powodu niejasnej konieczno−
ści wyjazdu do Poznania, gdzie zamierza zamiesz−
kać (najprawdopodobniej, by zatrzeć za sobą
ślady) poprosiła o jak najszybszą decyzję.
Do podania dołączyła również dokumenty po−
twierdzające wykształcenie i umiejętności męża.
Wydział Lekarski, zgodnie z petycją, zapro−
sił ją na egzamin już 5 czerwca 1813 roku.
Jak dowiadujemy się z zachowanego protokołu
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odpowiedziała chwalebnie na wszystkie pytania
egzaminu rigorosum z dentystyki i dlatego posta−
nowiono wydać jej „z wielkim ukontentowaniem”
świadectwo magistra dentystyki, a stało się to
9 czerwca 1813 roku. Na świadectwie widniały
podpisy egzaminatorów: Józefa Markowskiego,
dziekana Wydziału Lekarskiego, „filozofii i me−
dycyny doktora” oraz Bazylego Fijałkowskiego,
Jakuba Woźniakowskiego i Wojciecha Boduszyń−
skiego.
Kandydat na magistra dentystyki po złożeniu
egzaminów z wynikiem pozytywnym zostawał
dopuszczony do złożenia przysięgi, której treść
podaję za Bolesławem Piękosiem:
Rota przysięgi
„Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu,
że w każdej chwili ściśle i sumiennie przestrze−
gać będę nakazów i zakazów odnoszących się do
swego zawodu, a zawartych tak w przepisanej dla
dentystów instrukcji, jako też w poszczególnych
ustawach i przepisach władz przełożonych –
i że od pełnienia tych moich obowiązków nie dam

się odwieść nigdy i żadnemi względami jakiego−
kolwiek byłyby rodzaju”.
A potem pani Józefa razem z dziećmi zniknę−
ła. Jak się niedługo później okazało, w Księgach
Zmarłych parafii Kościoła Mariackiego i parafii
Kościoła św. Mikołaja – które odnotowywały
śmierć i miejsce pochówku przybyszów z zagra−
nicy – wpisu o śmierci męża pani Józefy nie było.
Plotka głosiła, że wyjechał do Berlina, gdzie pra−
cował do śmierci w 1830 roku. Żona miała rze−
komo wyjechać razem z nim. Tak więc udała się
Józefie próba zatarcia za sobą śladów. Może
zresztą zostaną kiedyś odnalezione np. w Wiel−
kopolsce.
W każdym bądź razie Józefa Serre z domu von
Rephan była bezspornie pierwszą dyplomowaną
dentystką w Polsce. A może także w Europie.
Mulier insidiosa est!
Barbara Kaczkowska

Serdecznie dziękuję p. prof. Zdzisławowi Gajdzie za udo−
stępnienie mi swoich materiałów o małżeństwie pp. Serre

PTS

Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne
Zarz¹d Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego zaprasza
na posiedzenia naukowo-szkoleniowe

Zebrania ogólne
14 stycznia 2012 r. – godz. 11.00
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ
Dr hab. n. med. Krzysztof Krzemieniecki –
Małopolski Konsultant Wojewódzki w dziedzi−
nie onkologii klinicznej
Współczesne możliwości leczenia nowotworów jamy
ustnej oraz obszaru głowy i szyi

Lek. dent. Przemysław Kustra,
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
IS CM UJ
Analiza szczelności brzeżnej wybranych materiałów
do uszczelniania bruzd w zębach trzonowych. Ba−
dania in vitro

4 lutego 2012 r. – godz. 11.00
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ
Dr n. med. Halina Matraszek
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Przykłady współpracy protetyczno−laryngologicznej
w leczeniu chorych z nowotworami nosa i zatok przy−
nosowych
Lek. dent. Marcin Czajka
dr n. med. Grażyna Wyszyńska−Pawelec
Katedra Chirurgii Czaszkowo−Szczękowo−Twarzo−
wej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS CM UJ
Nowotwory twarzy i jamy ustnej u pacjentów w wieku
senioralnym w mat. Kliniki Chirurgii Czaszkowo−Szczę−
kowo−Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
39
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24 marca 2012 r. – godz. 11.00
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ
Prof. dr hab. n. med. Krystyna Obtułowicz
Zakład Alergologii Klinicznej i Środowiskowej
CM UJ
Alergia na leki i materiały stomatologiczne
Dr n. med. Piotr Majewski
Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Przyczyny i leczenie powikłań w implantoprote−
tyce

Zebrania Kó³ Sekcji Specjalistycznych
14 stycznia 2012 r. – godz. 10.00
Zebranie Koła Sekcji
Stomatologii Zachowawczej PTS
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ
Dr hab. n. med. Joanna Zarzecka,
lek. dent. Aleksandra Kalandyk−Konstanty
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
IS CM UJ
Program PREVENT – opracowanie własne pla−
nu sanacji jamy ustnej chorych zakwalifikowanych
do zabiegów kardiologicznych

4 lutego 2012 r. – godz. 9.30
Zebranie Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ
Prof. dr hab. med. Piotr Heczko
Katedra Mikrobiologii CM UJ
Zasady nowoczesnego leczenia zakażeń w stoma−
tologii
Dr n. med. Maria Panaś,
dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk
Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Racjonalna antybiotykoterapia w praktyce stoma−
tologicznej
40

Lek. dent. Ewa Łuszcz
Miejskie Centrum Stomatologii Śródmieście
Zespół Treachera−Collinsa – etiologia, objawy,
leczenie. Opis przypadku.

7 marca 2012 r. – godz. 12.15
Zebranie Koła Sekcji
Stomatologii Dziecięcej PTS
Instytut Stomatologii UJ, Aula Czerwona
Zebranie sprawozdawczo−wyborcze
Koła Sekcji Stomatologii Dziecięcej
PTS O/Kraków
Lek. dent. Agnieszka Hajdyła,
lek. dent. Elżbieta Balcer
Poradnia Stomatologii Dziecięcej UKS w Krako−
wie
Wskazania Europejskiego Towarzystwa Stomato−
logii Dziecięcej do stosowania fluoru u dzieci

24 marca 2012 r. – godz. 10.00
Zebranie Koła Sekcji
Stomatologii Zachowawczej PTS
Centrum Dydaktyczno−Kongresowe CM UJ
Lek. dent. Katarzyna Dobroś,
dr hab. n. med. Joanna Zarzecka
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
IS CM UJ
Stany chorobowe zatok szczękowych jako powi−
kłanie leczenia endodontycznego

Przypominamy o statutowym obowiązku
opłacenia składki członkowskiej,
który upływa 30 czerwca 2012 roku
Nr konta:
PKO BP I/O Kraków
25 1020 2892 0000 5602 0166 0836
Sekretarz Zarządu
Prezes Zarządu
PTS O/Kraków
PTS O/Kraków
Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk Dr n. med. Małgorzata Zaleska
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KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Kszta³cenie ustawiczne KS ORL w AWF
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie zaprasza na kolejne spotkania z cyklu
kszta³cenia ustawicznego, które odbêd¹ siê w œrody:
29 lutego, 28 marca, 25 kwietnia oraz 30 maja 2012 roku
w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie
29 lutego 2012 roku (œroda), godz. 16.00
Tematy wyk³adów:
1. Prof. dr hab. Maria Chomyszyn-Gajewska – Wybrane choroby uk³adu krwiotwórczego a jama ustna
2. Dr n. med. Dagmara Darczuk – Aftozy, diagnostyka, leczenie

28 marca 2012 roku (œroda), godz. 16.00
Tematy wyk³adów:
1. Lek. dent. Aleksander P³óciennik – Praktyka Prywatna Kraków – Nowe i tradycyjne metody leczenia
w stomatologii – przegl¹d przypadków
2. Tech.dent. Jolanta WoŸniak Laboratorium Techniki Dentystycznej Kraków – Nowoczesne technologie
i materia³y stosowane w protetyce stomatologicznej. Zalety i wady
Tematy nastêpnych szkoleñ w dniach: 25 kwietnia i 30 maja 2012 roku zostan¹ umieszczone na stronie internetowej Komisji Stomatologicznej

www.oilkrakstom.pl
Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18
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Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów
Krynica – hotel „Panorama”
16–18 marca 2012 r.
Organizatorzy:
Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
Opiekun naukowy:
Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Poloñczyk IS CM UJ
Dr n. med. Witold Jurczyñski IS CM UJ
Program konferencji:
16 marca – pi¹tek
– przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie
15.00–18.00 I Sesja Naukowa
Nowoczesne mo¿liwoœci adhezyjnej stomatologii odtwórczej. Metody leczenia i materia³y – prof. Marco Ferrari
18.30–20.00 Warsztaty cz. I
– prowadz¹cy prof. Marco Ferrari
Estetyczna odbudowa zrêbu i osadzenie wk³adu podczas jednej wizyty dla wczeœniej zg³oszonych uczestników
20.00 Kolacja kole¿eñska
17 marca – sobota
10.00–13.00 II Sesja Naukowa
Nowoczesne techniki endodontyczne – po³¹czone z pokazami praktycznymi – lek. stom. Wojciech Ko¿uch
Równolegle odbêd¹ siê warsztaty prowadzone przez
prof. Marco Ferrari dla wczeœniej zg³oszonych uczestników
10.00–11.30 Warsztaty cz. II
– prowadz¹cy prof. Marco Ferrari
Estetyczna odbudowa zrêbu i osadzenie wk³adu podczas jednej wizyty

11.30–13.00 Warsztaty cz. III
– prowadz¹cy prof. Marco Ferrari
Estetyczna odbudowa zrêbu i osadzenie wk³adu podczas jednej wizyty
15.00–19.00 III Sesja Naukowa
15.00–18.00 Nowoczesne techniki endodontyczne –
po³¹czone z pokazami praktycznymi – powtórzenie dla
uczestników warsztatów z godzin przedpo³udniowych –
lek. stom. Wojciech Ko¿uch
W tym samym czasie odbêd¹ siê warsztaty prowadzone
przez przedstawicieli firmy GC dla wczeœniej zg³oszonych uczestników
15.00–19.00 Warsztaty cz. IV
prowadz¹cy – przedstawiciele firmy GC
Wielowarstwowa i uproszczona technika odbudowy ubytku klasy IV materia³em kompozytowym
19.30 Impreza plenerowa – ognisko
18 marca – niedziela
10.00–11.00 Zamkniêcie konferencji. Wyjazd uczestników

Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18
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Była kolorowa,
zachłanna na życie
i nie bała się wyzwań
W dniu 10 sierpnia 2011 roku, realizując
marzenia o przygodzie, zginęła w Alpach
Julijskich w Słowenii dr Małgorzata Pamuła,
lubiany lekarz stomatolog, dobry i wrażliwy
człowiek. Do tragedii doszło na północnym
zachodzie niedaleko miejscowości Żaga w cza−
sie uprawiania kanioningu.
Małgorzata Pamuła, z domu Goliszek urodzi−
ła się 12 kwietnia 1963 roku w Lublinie w rodzi−
nie lekarskiej (mama Zofia – stomatolog, ojciec
Stanisław oraz brat Wojciech – laryngolodzy).
W Lublinie uczęszczała do szkoły podstawowej
i liceum, a w 1982 roku podjęła studia na Oddzia−
le Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Aka−
demii Medycznej w Lublinie. 22 września 1987
roku uzyskała dyplom lekarza dentysty. W 1990
roku rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Przychod−

ni Stomatologicznej Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Lublinie na stanowisku asystenta.
Do Krakowa przeniosła się w 1996 roku.
Tu, w 1999 roku zdobyła specjalizację II stopnia
z zakresu stomatologii zachowawczej pod kierun−
kiem dr Renaty Michny. Następnie podjęła pracę
w V Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikli−
niką SP ZOZ w Krakowie. W latach 2004–2009
pracowała w przychodniach ABC Dent przy
ul. Wrocławskiej, a następnie Prodent na os. Nie−
podległości w Nowej Hucie. Od 2009 roku pro−
wadziła prywatną praktykę przy ul. Emaus.
Zmarła w wieku zaledwie 48 lat, pozostawia−
jąc w żałobie córkę Kasię, syna Kubę, Rodziców
oraz liczne grono Przyjaciół. Podczas uroczysto−
ści pogrzebowych, które odbyły się 22 sierpnia
br. na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie,
Przyjaciele wspominali dr Małgosię ciepłymi sło−
wami:
***
Małgosia brała życie pełnymi garściami. Jak
się bawiła to z całej duszy, jak tańczyła to całą
sobą – w butach i na bosaka. A jak śpiewała to
całym sercem.
Jak pływała – to nie tylko żabką – bo znała
wszystkie style. Skakała do wody, nurkowała
i chlapała się zupełnie jak mała dziewczynka.
Gdy siedziała za sterem, to nawet wiatr Jej
słuchał.
Za to na desce wyglądała jak żaglówka na
białym oceanie. Chciała kiedyś w Alpach wyna−
jąć helikopter i zjechać ze szczytu góry po białym
puchu.
Do jej pasji należała praca zawodowa. Była
wspaniałym lekarzem. Niejedna osoba dawała
sobie leczyć zęby albo nawet je usunąć tylko dla−
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Na pewno nie była cichą szarą myszką. Była ko−
lorowa, zachłanna na życie i nie bała się wyzwań.
Najlepszy Przyjaciel, Wspaniała Matka.
Dla swoich ukochanych dzieci stworzyła dom pe−
łen ciepła, troski i bezpieczeństwa. Dla Nich
zrobiłaby wszystko. Wiedziały, że zawsze ich wy−
słucha i zrozumie. Bardzo je kochała.
Małgoś! Zawsze będziesz z nami, bo prawdzi−
wy Przyjaciel przecież nigdy nie odchodzi.

tego, że przy fotelu siedziała właśnie Ona. Wizy−
ta u niej w gabinecie zaczynała się od żartów,
a jak tylko pochylała się nad pacjentem to Jej oczy
nagle poważniały i widać w nich było tylko sku−
pienie.
Wesoła i smutna, zadowolona i zirytowana za−
skarbiła sobie serca wielu przyjaciół.
Miała nieszablonowy sposób bycia, a jej po−
wiedzonka ciągle brzmią w naszych uszach i nikt
by nie uwierzył, ilu osobom czasem pomogły.

„(…) Ździebełko ciepełka
Diamencik ze szkiełka
Czułości kropelka na listku
Ciepełka ździebełko
Tkliwości światełko
W twych oczach wystarczy za wszystko”
(Jonasz Kofta)
Na podst. rozmowy z Rodziną i Przyjaciółmi
– Joanna Depa

PRAKTYKI STUDENCKIE

Moja Malta
Środek lipca, samo południe, temperatura sięga
niemal 40 stopni Celsjusza. Kiedy wysiadamy z kli−
matyzowanego Boeinga uderza w nas podmuch go−
rącego powietrza. Z Ewą Skupińską (koleżanką
z roku) lądujemy na Malcie. Tak – teraz czuję –
jestem na wakacjach! A przecież jeszcze 3 godziny
temu w strugach deszczu biegłyśmy do samolotu po
płycie lotniska w Balicach. Wysiadając, w duszy
dziękujemy za ten zbawienny wiatr, jedyne co w nie−
wielkim chociaż stopniu pomaga znieść temperaturę.
Tylko co teraz? Niestety, koledzy z Faculty
of Dentistry, University of Malta, nie mogą nas ode−
brać, mają właśnie zajęcia, które trwają na Malcie
11 miesięcy (tak, maltańscy studenci mają tylko
3 tygodnie wakacji!). Cena taksówki troszkę nas
przeraża, więc mimo wielu ostrzeżeń postanawia−
my skorzystać z transportu publicznego.
Niestety nie wiedząc, że trzeba powiedzieć kie−
rowcy, na którym przystanku planuje się wysiąść,
44

Blue Lagoon, Comino

dojeżdżamy na drugi koniec wyspy. Ubrane w dłu−
gie spodnie, trampki i kurtki, dzielnie targamy
w rękach po dwie wielkie walizy. Do hotelu odda−
lonego 15 km od lotniska trafiłyśmy ostatecznie po
dwugodzinnej podróży. A że nasza rezerwacja obej−
mowała tylko dwa dni pobytu, zmieniałyśmy lokum
łącznie 3 razy, a przygód z autobusami było więcej
i można by o nich pisać długo…
***
Archipelag Maltański składa się z 5 wysp.
Największa oczywiście jest Malta, ale ważne są rów−
nież Gozo i Comino. Krajobraz Malty jest ubogi,
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większość wyspy pokry−
wają skały oraz wszech−
obecne, kwitnące agawy.
Piaszczystych plaż jest
niewiele, zresztą ze
wszystkich stron otoczo−
ne są wysokimi urwiska−
mi, stąd bywają trudno
Fundacja Studentów
dostępne dla turystów.
i Absolwentów „Bratniak”
dofinansowuje studenckie
Niemniej wybrzeże jest
wyjazdy na praktyki wakacyjne szerokie i stosunkowo
dogodne do kąpieli słonecznych i wodnych. W nad−
brzeżnych miastach instalowane są specjalne meta−
lowe drabinki oraz betonowe zejścia do morza.
Niedogodności wynagradza kolor morskiej
wody tworzący w połączeniu z błękitem nieba nie−
powtarzalny, zapierający dech w piersiach obraz.
Niewątpliwie najpiękniejszym zakątkiem Archipe−
lagu Maltańskiego jest Blue Lagoon u wybrzeży
Comino, czyli niesamowita lazurowa laguna, oto−
czona wspaniale wyrzeźbionymi przez wodę skała−
mi. To istny raj na ziemi. Dojazd jest też możliwy
motorówką lub promem. Na wyspie jest kilka staro−
żytnych miast, najstarsze z nich to Mdina – zwana
też „cichym miastem”, pierwsza stolica Malty. Na−
tomiast stolica La Valetta czaruje słynnym Fortem
St. Elmo strzegącym ongiś wejścia do portu.
Malta to również ciekawa kuchnia, a typowym
daniem jest… królik, podobno najlepszy serwowa−
ny jest w Il−Mosta.
Malta mimo swych mikroskopijnych rozmiarów
(maksymalna długość wyspy to 24 km) usytuowana
jest w miejscu dogodnym dla kontrolowania Morza
Śródziemnego, dlatego na przestrzeni ponad 7000
lat historii przechodziła z rąk do rąk. Panowali tu
Kartagińczycy, Rzymianie, Arabowie, Normanowie,
Joannici, Francuzi, Brytyjczycy, a wpływy tej mie−
szanki widać nie tylko w architekturze, ale też
w kulturze oraz budowie antropologicznej samych
Maltańczyków. Największym zdziwieniem był dla
mnie język maltański, który przypomina mieszankę
włoskiego i arabskiego, z przewagą tego drugiego.
Językiem urzędowym jest angielski, dlatego też nie
miałyśmy żadnych problemów z dogadaniem się za−
równo z pacjentami, jak i ze studentami oraz wy−
kładowcami. Kontakt ten był bardzo przyjemny, gdyż
Maltańczycy są chyba najbardziej życzliwym oraz przy−
jaznym narodem na świecie. Ludzie są tu uśmiechnię−

Szpital Mater Dei

ci, zawsze uprzejmi i chyba zadowoleni z życia.
Całe rodziny wychodzą wieczorami na promenadę,
rozmawiają, bawią się, cieszą się swoją obecnością.
Są szczęśliwi i ten ich nastrój się udziela.
Oprócz korzystania z uroków wysp, uczęszcza−
łyśmy również na praktyki w Mater Dei Hospital,
którego wielkość zrobiła na nas spore wrażenie. Jest
to najnowszy szpital na Malcie, wzniesiony w 2007
roku, posiada oddziały medycyny konwencjonalnej,
ale także… medycyny chińskiej.
Roczniki studiów są nieliczne, rzędu sześciu
osób! Dlatego podczas zajęć klinicznych spotykają
się studenci ze wszystkich lat naraz, młodsi poma−
gają starszym, a starsi w zamian uczą swoich kole−
gów np. tajników pracy stomatologa. Zajęcia
kliniczne odbywają się od poniedziałku do soboty
w godzinach od 8−12. Każdy dzień tygodnia ma
przypisaną jedną dziedzinę stomatologii, przykła−
dowo w poniedziałki przyjmowani są pacjenci pro−
tetyczni, we wtorki ortodontyczni, etc. Studenci sa−
modzielnie wykonują prace laboratoryjne, zdjęcia
RTG, a także sterylizację narzędzi. Obowiązują ich
identyczne stroje: biały krótki fartuch, czarne ele−
ganckie spodnie oraz czarne, eleganckie, zakryte
buty. Na oddziale spotkać można również kobiety
w typowych strojach muzułmańskich, przystosowa−
nych do wykonywania pracy stomatologa. Studenci
wykorzystują wszelkie dostępne na rynku instrumen−
ty oraz materiały, używanie koferdamu jest obowiąz−
kowe nie tylko podczas leczenia kanałowego, ale
też w przypadku prostych wypełnień kompozyto−
wych. Czas spędzony na oddziale na pewno wzbo−
gacił moją wiedzę oraz zwiększył umiejętności.
Malta ma ok. 400 000 mieszkańców. Na pewno
nigdy nie zapomnę, tych których poznałam.
Ze studenckimi pozdrowieniami Aneta Furtak
kierunek lekarsko−dentystyczny
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Zjazd Absolwentów
Oddzia³u Stomatologii Wydzia³u
Lekarskiego AM w Krakowie
Rocznik 1992
Zapraszamy do udzia³u w ZjeŸdzie Kole¿eñskim
z okazji 20-lecia ukoñczenia Akademii Medycznej
w Krakowie, który odbêdzie siê
w dniach 13-15 kwietnia 2012 roku
w Oœrodku Konferencyjno-Wypoczynkowym
„Beskidzki Raj”, 34-205 Stryszawa,
667 Zawoja Przys³op, tel. 33 48 65 000
Wiêcej informacji:
Gr. I – Marek Warmuz
Warmuz; tel. 601 400 284;
e-mail: warmuz@mp.pl
Gr. II – Agnieszka Drwal-Wieczorek
Drwal-Wieczorek;
tel. 609 652 508;
e-mail: awieczorek12@poczta.onet.pl
Gr. III – Katarzyna Hiernik-Siembab
Hiernik-Siembab;
tel. 608 629 006; e-mail: gabinetks@poczta.fm
Gr. IV – Beata Rydz-Bubak
tel. 782 133 679; e-mail: beabub@wp.pl
Prywatny gabinet stomatologiczny
ARS-Dentists w Kielcach
podejmie sta³¹ wspó³pracê
z lekarzem dentyst¹-ortodont¹.
Tel. 606 46 43 86
lub arsdentist@arsdentist.pl
NZOZ „Sanitas-Dent”
w Tarnobrzegu
zatrudni lekarzy stomatologów w gabinecie pomocy
doraŸnej w ramach kontraktu z NFZ
(istnieje mo¿liwoœæ ³¹czenia dy¿urów œwi¹tecznych
i weekendowych) – leczenie odp³atne.
Zapraszamy do wspó³pracy.
Kontakt: Magdalena Rawska-Wnêk
tel. 660 611 795
e-mail: magdalena.rawska@gmail.com

Uwaga!
46

Pracownia Ceramiki Dentystycznej ARS,
specjalizuj¹ca siê g³ównie w pracach
na podbudowie cyrkonowej,
zaprasza do wspó³pracy.
Do koñca lutego pkt na cyrkonie 420 z³
Kraków ul. Nowohucka 51a, tel: 502 208 283,
www.ars-pracownia.pl
Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna
w S³omnikach
zatrudni lekarzy specjalistów.
Tel. kontaktowy 508 057 189
Prywatna Przychodnia Stomatologiczna
w Rzeszowie
nawi¹¿e wspó³pracê z lekarzem ortodont¹
Kontakt tel. 787 645 500,
e-mail marthajnk@yahoo.com
Zatrudniê / podejmê wspó³pracê
z lekarzem dentyst¹.
Mo¿liwoœæ wynajêcia mieszkania.
Poronin (k/Zakopanego)
e-mail: s3stomatologia@stomatologia.pl
Sprzedam
NZOZ stomatologiczny z wyposa¿eniem
w Lubaczowie (woj. podkarpackie)
12 lat dzia³alnoœci, baza 8 tys. pacjentów
– prywatnych i kontrakt z NFZ.
Powierzchnia ok. 50 m2, dwa oddzielne gabinety.
Tel. 501 425 493

Uprzejmie informujemy, ¿e od wrzeœnia 2011 r. w „Galicyjskiej Gazecie Lekarskiej” wprowadzamy zrycza³towan¹
odp³atnoœæ w kwocie 50 z³ (w objêtoœci do 1 modu³u) za og³oszenia dotycz¹ce wynajmu lokali i sprzeda¿y sprzêtu .
Redakcja nie bierze odpowiedzialnoœci za treœæ otrzymanych og³oszeñ.
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„Gazeta” e-mailem!

Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej – Lekarza Dentysty” przedkłada Państwu
propozycję otrzymywania pisma za pośrednictwem internetu, na adres mailowy.
Siłą faktu dotrze ono do Państwa szybciej niż edycja drukowana (co najmniej
o 10 dni), a ponadto wyraźnie zmniejszeniu ulegną koszty wydawnicze Izby (kolportaż to ich blisko połowa).
O innych zaletach tego typu przekazu, w rodzaju uniknięcia papierowej archiwizacji czy łatwości w odszukaniu potrzebnego tekstu, nie będziemy się tu rozpisywać. Obie edycje pisma (ogólnolekarska i stomatologiczna) byłyby rozsyłane w formacie PDF, o pojemności ok. 2 MB. Do jego otwarcia potrzebny będzie powszechnie dostępny program Adobe Reader, który najprawdopodobniej macie Państwo
zainstalowany. Można go zresztą pobrać bezpłatnie pod adresem http://get.adobe.com/reader/
Zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji i podanie adresu
e-mail, na który ma być wysyłane pismo.
„Deklarację” o rezygnacji z edycji drukowanej prosimy przesyłać pocztą na adres
redakcji:
„Galicyjska Gazeta Lekarska – Lekarza Dentysty”,
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11a
lub e-mailem na adres:
redakcja@oilkrakow.org.pl

Deklaracja
Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z otrzymywania drukowanej edycji
„Galicyjskiej Gazety Lekarskiej – Lekarza Dentysty” i proszę w zamian o nadsyłanie mi
wersji mailowej
na adres:
e-mail
.....................................................................................................................

imię i nazwisko, adres zamieszkania
.....................................................................................................................

Uwaga: Osoby zainteresowane z jakichś względów otrzymywaniem „Gazety” na dwa
adresy e-mail (np. do pracy i do domu) proszone są o ich podanie poniżej:
drugi adres e-mail
.....................................................................................................................

47

48

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA NR 5 A/2010
LEKARZA

DENTYSTY

OKRÊGOWA IZBA LEKARSKA
ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków
Recepcja: 12 619 17 00
12 619 17 20
fax:
12 619 17 30, 12 422 57 55
fax:12
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
www.oilkrakow.org.pl; www.oilkrakstom.pl
Numery wewnêtrzne:
• Recepcja, Sekretariat ogólny ................................... 619 17 20
• Sekretariat Prezesa ................................................. 619 17 10
• Sekretarz ORL ......................................................... 619 17 21
• Asystentka Prezesa (mgr J. Bizoñ) ........................ 619 17 05
• Biuro Okrêgowego Rzecznika OZ (mgr M. Login) .... 619 17 17
• Biuro Okrêgowego Rzecznika OZ (mgr S. Smoleñ) .. 619 17 25
• Kancelaria S¹du Lekarskiego (mgr A. Krawczyk) .... 619 17 28
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) ............. 619 17 26
• Rejestr Lekarzy; Ubezpieczenia OC .......................... 619 17 16
• e-mail: rejestr57@hipokrates.org
• Rejestracja Indyw. Praktyk; Sta¿e podyplomowe ..... 619 17 13
• Stomatolodzy (K. Trela) .......................................... 619 17 18
• G³. Ksiêgowy (mgr B. Klec); Ksiêgowoœæ ................. 619 17 15
• e-mail: ksiegowosc57@hipokrates.org
• Kasa ......................................................................... 619 17 14
• Sk³adki .................................................................... 619 17 32
• e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl
• Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”................ 619 17 27
• e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
• Informatycy; str. internetowe ................................... 619 17 01
Komisje
Komisje:
Bioetyki ................................
619 17 28
Etyki .....................................
619 17 28
Kszta³cenia (mgr. P. Pachel)
619 17 22
Kultury i Sportu ....................
619 17 21
Legislacyjna .........................
619 17 12
Organizacyjna ......................
619 17 16
Praktyk Lekarskich ...............
619 17 13
Socjalno-Bytowa ..................
619 17 18
Stomatologiczna ..................
619 17 18
Zagraniczna .........................
619 17 12
ds. Emerytów i Rencistów .....
619 17 01
ds. M³odych Lekarzy .............
619 17 05
ds. Obcokrajowców ...............
619 17 16
ds. Systemu Opieki Zdrowotnej 619 17 13
ds. Uzdrowisk ......................
619 17 28
Rzecznik Praw Lekarza ........
619 17 10

Uwaga: zmiana godzin urzêdowania
Czas pracy OIL w Krakowie:
poniedzia³ek
wtorek
œroda
czwartek
pi¹tek

godz. 800 do 1700
godz. 800 do 1600
godz. 800 do 1700
godz. 800 do 1600
godz. 900 do 1500

Dy¿ury radców prawnych OIL:
mgr Ewa Krzy¿owska
wtorek
godz. 1400 do 1500
czwartek
godz. 1400 do 1500
mgr Agnieszka Nawara-Dubiel
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1500 do 1700
œroda
godz. 1300 do 1700
mgr Tomasz Pêcherz
(dla lek.stom.)
wtorek
godz. 1200 do 1500
czwartek
godz. 1300 do 1600

tel. 619 17 19

tel. 619 17 24

tel. 619 17 31

Delegatury OIL
w Kroœnie
Kroœnie: ul. Niepodleg³oœci 2, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 59; e-mail: krosno@hipokrates.org
poniedzia³ek
godz. 800 do 1500
wtorek
godz. 800 do 1700
œroda, czwartek, pi¹tek godz. 800 do 1500
S¹czu: ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy S¹cz
w Nowym S¹czu
tel. 18 442 16 47; e-mail: nowy.sacz@hipokrates.org
poniedzia³ek, wtorek
godz. 800 do 1700
œroda, czwartek
godz. 800 do 1600
pi¹tek
godz. 800 do 1300
Przemyœlu: Rynek 5, 37-700 Przemyœl
w Przemyœlu
tel. 16 678 26 70, fax 16 678 33 24
e-mail: przemysl@hipokrates.org
poniedzia³ek, wtorek
godz. 800 do 1600
œroda
godz. 800 do 1700
czwartek, pi¹tek
godz. 800 do 1500

Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty – suplement Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, 31–123 Kraków; tel. 12 619 17 27; fax: 12 422 57 55;
e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
Redaguje kolegium w składzie: redaktor naczelny – Robert Stępień; sekretarz redakcji – Stefan Ciepły;
członkowie: Grzegorz Herbut, Barbara Kaczkowska, Tomasz Kaczmarzyk, Dariusz Kościelniak,
Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Katarzyna Siembab, Joanna Depa (mł. red.), Krzysztof Zgłobicki (grafika)
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