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W NUMERZE M.IN.
• Niekoniecznie spiskowa teoria
zag³ady publicznej stomatologii
(felieton R. Stêpnia)

Niekoniecznie spiskowa
teoria zagłady
publicznej stomatologii

• Program paŸdziernikowej Konferencji w Rytrze
Nie wiem, czy moja interpretacja jest właściwa, czy nie ule-

• Sylwetka dr Kazimierza Brynda- głem tzw. spiskowej teorii dziejów, niemniej odnoszę wrażela (z Torunia), laureata Nagrody nie, że Ministerstwo Zdrowia wespół z Narodowym Funduszem
im. A.J. Fortuny 2012
powzięło cichy zamiar całkowitego wyprowadzenia stomatologii z finansowania ze środków publicznych.

• Z Raportu PolSenior: „Stan uzêBo czymże innym jest wieczne piętrzenie kosztów prowabienia osób w wieku podesz³ym dzenia gabinetu stomatologicznego poprzez stawianie absurw Polsce”
dalnych, rygorystycznych wymogów dotyczących każdego roku
• Krajobrazy Tanzanii (z perspek- jakiejś innej kwestii. Dopiero co przeżyliśmy akcję dostosowawczą do przepisów o promieniowaniu jonizującym, potem
tywy misji charytatywnej)
nadeszło żądanie posiadania aparatów rtg, teraz mamy ko-

• Miêdzynarodowa Konferencja lejną ideę (już za kilka miesięcy wcielaną w formę obowiązująw Polañczyku: „Jama ustna w zdro- cego od 2013 rozporządzenia MZ) ustanowienia wymogu
zatrudnienia w każdym gabinecie posiadającym kontrakt z NFZ
wiu i chorobie”
dyplomowanej asystentki-higienistki. „Brak fachowej asysty –

• „Podró¿ ¿ycia jest zawsze przed pisze się w założeniach do rozporządzenia – może w niektónami” (portret dr. Wojciecha Ko¿u- rych przypadkach skutkować zagrożeniem zdrowia i życia
cha)
pacjenta”.
Matko Boska! Nie znam statystyk przyczyn umieralności

• Autorski przegl¹d prasy stomatow Polsce, wiem że na pierwszym miejscu są choroby serca,
logicznej (dr Grzegorz Herbut)
na drugim nowotwory, ale stomatologii najprawdopodobniej
• Sprawy stomatologii w Zachod- w ogóle GUS nie uwzględnia. Naturalnie incydentalne przynio-Galicyjskiej Izbie Lekarskiej na padki możliwe są w każdej chorobie, ale one nie mogą stanoprze³omie XIX i XX w. opisuje mgr wić o regułach, bo pogrążymy się w absurdach biurokracji
rodem z Orwella. A swoją drogą ciekawe, dlaczego MinisterBarbara Kaczkowska
stwo motywowane tak fundamentalnymi kwestiami życia

• X Igrzyska Sportowe Lekarzy i śmierci, w ogóle się nie interesuje zatrudnianiem asystentek
w Zakopanem (kamer¹ i piórem w gabinetach prywatnych. Czyżby tam takie zagrożenie nie
występowało?
przedstawia Kamila Œnie¿ek)

Na okładce: Wrześniowe plony
fot. Marta Szczepanik

S£OWO WSTÊPNE

LEKARZA

Wymóg zatrudnienia dodatkowego fachowego pracownika w gabinetach zabiegających o kontrakt z NFZ, to potężna
bariera ekonomiczna. Dla małych gabinetów na wsiach
i w małych miasteczkach, parających się głównie leczeniem
zachowawczym, to koszt nie do udźwignięcia. Cóż zrobią?
Albo wycofają się w ogóle z działalności leczniczej, zamkną
gabinety, mówiąc językiem z kodeksu handlowego – zbankrutują. Albo rezygnując z NFZ sprowadzą swoje usługi do pewnego minimum „ratunkowego”, bo o prywatnym finansowaniu całego lecznictwa stomatologicznego w tych środowiskach
trudno marzyć.
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A generalnie stanie się to, o czym wspomniałem na wstępie. Ilość gabinetów świadczących usługi w ramach kontraktów z NFZ
radykalnie zmaleje. Jest ich dzisiaj – według
oficjalnych statystyk – ok. 15 tysięcy. Hipotetycznie, połowa z nich z kontraktów Funduszu
zrezygnuje. Dostęp do bezpłatnego leczenia stomatologicznego dziś zły, będzie jeszcze gorszy.
A tak zupełnie na marginesie warto sobie
uzmysłowić, że gdyby nagle wszystkie gabinety zadeklarowały gotowość dodatkowego
zatrudnienia asystentek, to i tak nie mamy ich
w wystarczającej ilości na rynku pracy. Tak więc
w każdej sytuacji wydatki na finansowanie stomatologii zmaleją. I o to chodzi. To właśnie
będzie sukces. Natomiast fakt, że pogorszy się
stan zdrowia populacji, że wzrośnie ilość
chorób wynikających z zaniedbań higieny jamy
ustnej, nikogo nie interesuje.

Koncepcja wyprowadzenia stomatologii
z finansowania publicznego, to jakby pierwszy
krok w kierunku likwidacji dalszych elementów
publicznej służby zdrowia. Można by rzec, to
poletko doświadczalne, którym zresztą byliśmy
jeszcze przed reformą w 1997 roku. Ale za nami
pozostaje jeszcze wcale pokaźna lista świadczeń możliwych do likwidacji.
Osobiście, będąc na miejscu szefa Funduszu, nie domagałbym się zatrudnienia asystentek w gabinetach. Lekarze to przecież w tym
wypadku pośrednicy i nie ma sensu ich tuczyć.
Sam zatrudniłbym asystentki, a zwolnił lekarzy, których działalność skądinąd kosztowniejsza (tu cytat z rozporządzenia MZ) „może
w niektórych przypadkach skutkować zagrożeniem zdrowia i życia pacjenta”.
Lek. dent. Robert Stępień
wiceprezes ORL w Krakowie

Gratulacje dla Prezesa

KALENDARIUM

Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Lekarza Dentysty” sk³ada najserdeczniejsze gratulacje prezesowi Okrêgowej Rady Lekarskiej dr. hab. med. Andrzejowi Matyji z okazji uzyskania
przez Niego tytu³u profesora nauk medycznych. Nadanie tego zaszczytnego tytu³u nast¹pi³o
3 lipca br. decyzj¹ Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego. Oficjalna uroczystoœæ wrêczenia
nominacji odbêdzie siê jesieni¹.
¯yczymy dalszych sukcesów w dzia³alnoœci naukowej oraz pracy spo³ecznej.

Kalendarium stomatologiczne
paŸdziernik – listopad 2012

19-20 paŸdziernika, Warszawa
Dni Implantologii – Kongres i warsztaty

5-6 paŸdziernika, Warszawa
4 Kongres Implantoprotetyczny BEGO Semados

26-27 paŸdziernika, Szczecin
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
DentExpo Szczecin 2012

12-13 paŸdziernika, Polañczyk
Miêdzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
„Jama ustna w zdrowiu i chorobie”

26-28 paŸdziernika, Rytro
XXXIX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy
Dentystów Rytro Jesieñ 2012

19-20 paŸdziernika, Toruñ
XVIII Ogólnopolska Konferencja Stomatologiczna,
XVIII Targi Stomatologiczne ExpoDent 2012

17-18 listopada, Warszawa
Kongres Warszawski Endodoncja – Periodontologia –
Protetyka – Implantologia
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Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 10 wrzeœnia 2012

Agnieszka Pachciarz
nowym Prezesem NFZ
Jacek Paszkiewicz to już historia. Jego odej−
ście (burzliwe, w atmosferze skandalu, również
na gruncie prywatnym) zwolniło fotel prezesa
NFZ. Chętnych do jego przejęcia było kilkuna−
stu, w tym – ku zaskoczeniu członków Naczelnej
Rady Lekarskiej, jej wiceprezes Konstanty Ra−
dziwiłł. Ostatecznie, 27 czerwca 2012 roku, sta−
nowisko objęła Agnieszka Pachciarz, wicemini−
ster zdrowia, rekomendowana przez ministra zdro−
wia Bartosza Arłukowicza.
Nowa Prezes NFZ z wykształcenia jest praw−
niczką, radcą prawnym specjalizującym się w pra−
wie medycznym. Pochodzi z Jarocina, kształciła
się w Poznaniu – ukończyła Wydział Prawa i Ad−
ministracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewi−
cza. Pomimo młodego wieku (jeszcze nie ukoń−
czyła 40 lat) ma spore doświadczenie w zarzą−
dzaniu placówkami medycznymi. Była m.in. dy−
rektorem SPZOZ w Słupcy i dyrektorem w Ple−
szewskim Centrum Medycznym (lider rankingu
„Bezpieczny szpital”, opracowywanego co roku
przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochro−
nie Zdrowia oraz „Rzeczpospolitą”). Wartym po−
chwały pomysłem nowej p. prezes jest zamiar po−
wiązania wysokości kontraktów NFZ dla szpitali
z ich standardem higienicznym. Tzw. certyfikaty
wreszcie miałyby sens. Czy jednak pomysł zo−
stanie urzeczywistniony, dopiero się okaże.
Nową szefową Funduszu czeka jednak arcy−
trudne zadanie – opanowanie chaosu po wprowa−
dzeniu ustawy refundacyjnej oraz załagodzenie
konfliktu ze środowiskiem lekarskim.
Przy okazji informujemy, że nowym podse−
kretarzem stanu w Ministerstwie Zdrowia 20
sierpnia br. Prezes Rady Ministrów mianował
Krzysztofa Chlebusa – adiunkta Gdańskiego Uni−
wersytetu Medycznego oraz zastępcę Kierowni−
ka Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersy−
teckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku ds.
ekonomizacji.

Bud¿et NFZ na 2013 rok
O projekcie budżetu na 2013 rok Oddziału
Małopolskiego NFZ niewiele jeszcze wiemy,
toczą się pertraktacje – jak mówi rzecznik MOW
p. Jolanta Pulchna. Natomiast w skali kraju spo−

dziewany wzrost ma wynieść 2,3 mld zł. Łącznie
zatem budżet Funduszu planowany jest na pozio−
mie 62,8 mld zł. Zapowiadany niewielki wzrost
ma objąć przede wszystkim opiekę paliatywną,
hospicja i sanatoria.
Podkreślamy pojęcie „niewielki”, gdyż w po−
równaniu z rokiem 2011 będzie to wzrost o poło−
wę mniejszy. Tymczasem łączne długi ochrony
zdrowia przekroczyły już 10 mld zł, a procesy są−
dowe szpitali z NFZ o koszty zapłacenia nadwy−
konań toczą się niemal w każdym regionie.

Kandydaci
na studia medyczne 2012
Kierunki medyczne na Uniwersytecie Jagiel−
lońskim nieodmiennie cieszą się wysokim zain−
teresowaniem Spośród 21 tysięcy kandydatów
zabiegających o studia na Almae Matris (niż nie
wpłynął na ich liczbę), przeszło trzy tysiące (3048)
zgłosiło się na kierunek lekarski, gdzie przypa−
dało 15,1 osób na jedno z 200 miejsc. O przyjęcie
na kierunek lekarsko−dentystyczny o 1 miejsce
starało się 21,1 osób, przy czym limit przyjęć
wyniósł 50 miejsc, o 10 mniej niż w roku ubie−
głym. Okrojenie liczby miejsc na stomatologii wy−
daje się być właściwą strategią, gdyż już teraz kon−
kurencja w tym sektorze usług jest gigantyczna.
Pośród pozostałych kierunków CM UJ dużym
zainteresowaniem kandydatów cieszyła się min.
analityka medyczna (9,3 osób na 1 miejsce), fi−
zjoterapia (8,2 osób na 1 miejsce), farmacja oraz
elektroradiologia (po 8 osób na 1 miejsce)

Wywiad B. Ar³ukowicza
dla „Gazety Wyborczej”
Po drugim etapie zawirowań z receptami na
leki refundowane, po dymisji J. Paszkiewicza
z funkcji prezesa NFZ oraz przyjęciu rezygnacji
dwóch wiceministrów (M. Habera i J. Szulca) –
Minister Zdrowia udzielił obszernego wywiadu
świątecznemu wydaniu „Gazety Wyborczej” z 21/
22 lipca 2012.
Niestety, nie możemy tego skomentować,
gdyż minister nic nie powiedział, poza zapowie−
dzią „końca chałturzenia przez lekarzy”, którzy
opuszczają szpitale po 14−tej oraz podkreśleniem
swojej satysfakcji z bycia ministrem, jako że „po−
lityka (niestety – dop. red.) to jego pasja”.
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Minister obiecał oczywiście „decentralizację
NFZ” i „wprowadzenie dodatkowych ubezpie−
czeń” (jak wszyscy jego poprzednicy), przemil−
czał natomiast termin wprowadzenia tych inno−
wacji oraz datę zapowiadanego podniesienia
składki zdrowotnej do 6 procent. To rodzi nadzie−
ję, że nic się nie zmieni, za czym od dawna opo−
wiada się rosnąca liczba przeciwników wszelkich
dalszych reform ochrony zdrowia.
Oczywiście podzielamy oburzenie Ministra
o „wyjmowaniu rodzynek z ciasta”, czyli pozba−
wianiu publicznych placówek najbardziej opła−
calnych procedur, a zafrapował nas pomysł,
by „małe placówki – na wzór dużych, publicz−
nych, leczących rozmaite powikłania – zajmowa−
ły się pacjentem kompleksowo”... Interlokutorką
Ministra nie była Elżbieta Cichocka.

Niegospodarnoœæ
Pod takim eufemistycznym tytułem „Służba
Zdrowia” z 17/19 sierpnia 2012 przytacza w ob−
szernym tekście Klary Klinger przykłady bulwer−
sującej gospodarki finansowej w niektórych pla−
cówkach ochrony zdrowia. Oto w stołecznym
Centrum Onkologii, na które właśnie Kraków
wespół z Gliwicami składa się, by zmniejszyć
jego deficyt wynoszący 370 mln zł, premia dla
jednego z wicedyrektorów wyniosła 112 tys. zł.
Ewidencji umów, które zawarto z 920 pracowni−
kami na kwotę 8 mln zł, w ogóle nie prowadzo−
no. Dla odmiany w Świdnicy miesięczne kontrak−
ty wynosiły 30 do 40 tys. zł, a rekordzista zarobił
109 tys. zł. Premie dla dwóch ordynatorów w cią−
gu 2 lat sięgnęły 1,5 mln.
Kolejne pola nadużyć w ochronie zdrowia to
mechanizmy dzierżawienia samemu sobie, przez
pośredników zawyżających koszty, własnego
sprzętu. Nadal ogromne możliwości tkwią w za−
kupach leków dla szpitali i rozmaitych artykułów
od nici chirurgicznych po pościel. Horrendalne
bywają ceny usług w rodzaju cateringu żywienia,
prania pościeli, niemałe też szanse na prywatne
zyski tkwią w manipulacjach długami. Nie będzie−
my tu nic dalej cytować, zajrzyjcie Państwo do
tego tekstu sami, najlepiej z pastylką nitroglice−
ryny pod językiem.

Prof. Tomasz Brzostek –
dziekanem Wydzia³u Nauk o Zdrowiu
Do informacji nt. nowo wybranych dziekanów
(zawartej w „GGL” 4/129) wkradł się błąd. Dzie−
kanem Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ na kaden−
cję 2012−2016 wybrano prof. dr. hab. Tomasza
Brzostka, spec. chorób wewnętrznych, dotychcza−
sowego prodziekana ds. studenckich (studia nie−
stacjonarne), a nie – jak mylnie napisaliśmy –
dotychczasową panią dziekan prof. Jolantę Jawo−
rek. Obojga uczonych serdecznie przepraszamy
za tę pomyłkę – redakcja padła ofiarą nadmierne−
go zaufania do słabo zaktualizowanych wiadomo−
ści na stronach internetowych.
Nowemu Dziekanowi gratulujemy nominacji
i życzymy powodzenia na nowym stanowisku.

Co s³ychaæ w Kobierzynie?
Były pikiety, strajki głodowe i absencyjne, de−
speracka walka pracowników o lepsze płace oraz
niepokój o dalsze losy Szpitala i przynależnych
do niego lokali mieszkalnych. Była nawet mani−
festacja przy ul. Basztowej, pod siedzibą Zarzą−
du Województwa Małopolskiego, z kukłą znie−
nawidzonej dyrektor Szpitala – Marzeny Gro−
chowskiej oraz z transparentami „Zmiana dyrek−
cji ratunkiem dla szpitala”, „Zamiast restruktury−
zacji wdrażacie plan likwidacji” oraz „Marszał−
kowie ręce umywają, problemy ludzi wciąż
trwają”. W tej chwili w Kobierzynie jest już dużo
spokojniej.
2 lipca br, podczas sesji Sejmiku Wojewódz−
kiego, marszałek Marek Sowa poinformował o od−
wołaniu dyrektorki Szpitala, Marzeny Grochow−
skiej. Obowiązki dyrektora powierzono najpierw
dr Danucie Woźniak (b. zastępczyni M. Grochow−
skiej ds. lecznictwa w Kobierzynie), potem
p. Markowi Szwarczyńskiemu – z−cy dyr. Depar−
tamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu
Marszałkowskiego, aż w końcu rozpisano kon−
kurs na stanowisko dyrektora, który wygrał b. wo−
jewoda małopolski oraz burmistrz Niepołomic Sta−
nisław Kracik, pozostając równocześnie prezesem
spółki Małopolskie Parki Przemysłowe, w której
władaniu znalazło się m.in. zarządzanie nieużyt−
kowanym na cele lecznicze terenem Szpitala.
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Zadanie jest bardzo trudne. Nikt w Polsce,
w resorcie zdrowia nie zauważył jeszcze, że mamy
kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt szpitali w obiek−
tach bezspornie zabytkowych, których koszt
utrzymania z natury rzeczy jest wyższy. Ich wy−
burzenie nie wchodzi w grę, ale też szanse na kon−
kurowanie z młodszymi obiektami są nieomal
żadne. Dlatego żądanie niewielkiego uprzywile−
jowania, przy finansowaniu kosztów, jest w pełni
uprawnione. To są refleksje ogólne.
A Stanisławowi Kracikowi gratulujemy
i współczujemy.

Telefonia VoIP w Janie Pawle II
W Szpitalu im. Jana Pawła II w Krakowie
przeprowadzono gruntowną modernizację we−
wnętrznej sieci telefonicznej. Nowy system VoIP,
który zastąpił działającą od blisko 15 lat trady−
cyjną centralę telefoniczną Alcatel, to prawdzi−
wa technologiczna rewolucja.
VoIP to tzw. telefonia internetowa, czyli sys−
tem umożliwiający przesyłanie głosu za pomocą
łączy internetowych. Dotychczasową centralę wy−
łączono i odsprzedano, zrezygnowano z wykorzy−
stywania przestarzałej analogowej, miedzianej in−
frastruktury kablowej na rzecz sieci kampusowej
10 Gb/s, wymieniono też ok. 800 aparatów tele−
fonicznych.
Zmiana ta – wg przedstawicieli Szpitala – była
zarówno konieczna, jak opłacalna. Komunikacja
wewnętrzna w tak wielkiej placówce to kluczo−
wy element pracy całego zespołu, musi być więc
niezawodna. Przestarzały system centrali nie dawał
gwarancji ciągłości pracy. Nowa telefonia interne−
towa ma być o wiele sprawniejsza, a także tańsza
w utrzymaniu. Umożliwi też dalszy rozwój „cy−
frowego szpitala”, czyli wdrażanie nowych usług
zwiększających mobilność pracowników.

Sztuczne serce ratuje ¿ycie dziecka
W środę 20 czerwca br. w Uniwersyteckim
Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zespół kardio−
chirurgów pod kierownictwem prof. Janusza
Skalskiego wszczepił sztuczną komorę serca dwu−
letniemu chłopcu z wrodzoną kardiomiopatią.
Chłopiec pilnie potrzebuje przeszczepu serca.
Dzięki sztucznej komorze zyska czas potrzebny
na oczekiwanie dawcy.

Półtora miesiąca później, 6 sierpnia br., ci sami
lekarze dokonali podobnej operacji u 6−letniej
dziewczynki cierpiącej na kardiomiopatię nabytą
po infekcji wirusowej.
Zabiegi wszczepienia sztucznej komory u tak
małych dzieci są ogromną rzadkością. Po raz
pierwszy takiego zabiegu u 13−miesięcznej Zuzi
dokonali lekarze z Kliniki Kardiochirurgii Dzie−
cięcej USD w Krakowie w grudniu 2009 r. Wów−
czas nowatorski zabieg został sfinansowany przez
Fundację Radia Zet, która pokryła koszt zakupu
sztucznej komory (140 tys. zł). Niecały rok póź−
niej Zuzia otrzymała nowe serce, dzięki czemu
dziś żyje i rozwija się prawidłowo.
Po operacji Zuzi zostały opracowane proce−
dury umożliwiające sfinansowanie zakupu i wsz−
czepienia sztucznych komór przez Ministerstwo
Zdrowia. Od tamtej pory w Polsce przeprowadzo−
no kilka tego typu operacji u małych dzieci. Dwu−
latek jest drugim, a sześciolatka trzecim pacjen−
tem w USD w Krakowie, którym wszczepiono
sztuczną komorę. Operacje przebiegły sprawnie i
bez komplikacji.

Przebudowa
Katedry Medycyny S¹dowej CM UJ
29 czerwca br. w Katedrze Medycyny Sądo−
wej CM UJ przy ul. Grzegórzeckiej, kierowanej
przez prof. Małgorzatę Kłys miało miejsce uro−
czyste zamknięcie projektu pt. „Przebudowa, mo−
dernizacja i wyposażenie infrastruktury dydak−
tyczno−badawczej w Katedrze Medycyny Sądo−
wej CM UJ”. Projekt został zrealizowany ze środ−
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional−
nego w ramach Małopolskiego Regionalnego Pro−
gramu Operacyjnego na lata 2007−2013.
W ramach projektu utworzono nowoczesną
pracownię radiologii tanatologicznej („wirtopsji”)
wyposażoną w tomograf komputerowy, umożli−
wiający wdrożenie innowacyjnej metody badaw−
czej z wykorzystaniem technik radiologicznych do
potrzeb medycyny sądowej. Jest to przedsięwzię−
cie pionierskie w skali całej Polski. Drugim celem
projektu była przebudowa i wyposażenie auli wy−
kładowej na 119 miejsc. Wygląd auli po remoncie
odtwarza historyczny stan sprzed 117 lat, ale z no−
woczesnym wyposażeniem. Uroczystości przewod−
niczył Prorektor UJ ds. CM prof. Wojciech Nowak.
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Graduation Day
Kraków dostarczył światu 58 nowych lekarzy
– świeżo upieczonych absolwentów 6−letniej
Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców Wydzia−
łu Lekarskiego CM UJ. 10 czerwca br. w Audito−
rium Maximum UJ odbyła się uroczystość zakoń−
czenia studiów i wręczenia dyplomów lekarskich.
Nowi absolwenci pochodzą przede wszystkim
z Norwegii, Kanady, Stanów Zjednoczonych,
Niemiec, Arabii Saudyjskiej i Białorusi.
Uroczystości przewodniczyli: Prorektor UJ ds.
CM prof. Wojciech Nowak, Przewodniczący
Rady Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców CM
UJ prof. Piotr Laidler oraz Dziekan Wydziału
Lekarskiego CM UJ prof. Tomasz Grodzicki.
Absolwenci nagrodzili dyplomami najlepszego
ich zdaniem wykładowcę kursów przedklinicz−
nych – prof. Jana Litwina z Katedry Histologii
CM UJ oraz najlepszego wykładowcę przedmio−
tów klinicznych – dr hab. Andrzeja Budzyńskie−
go z II Katedry Chirurgii Ogólnej CM UJ.

Nowe w³adze PAU
Nowym dyrektorem Wydziału V Lekarskie−
go Polskiej Akademii Umiejętności na kadencję
2012–2015 został prof. Wiesław W. Pawlik (kie−
rownik Katedry Fizjologii CM UJ w latach 2002–
2009), sekretarzem zaś prof. Tomasz Brzozow−
ski (prodziekan ds. badań naukowych Wydziału
Lekarskiego UJ). Przy okazji informujemy, że
w skład władz Zarządu Głównego Polskiego
Towarzystwa Fizjologicznego wybrana została na
stanowisko sekretarza dr hab. n. med. Agata Ptak−
Belowska z Katedry Fizjologi CM UJ.
Wybranym serdecznie gratulujemy.

Sympozjum pamiêci
prof. Andrzeja Szczeklika
21−22 czerwca br. w Katedrze Chorób We−
wnętrznych CM UJ odbyło się sympozjum „Eico−
sanoids, Aspirin and Asthma 2012” poświęcone
pamięci prof. Andrzeja Szczeklika. W czasie czte−
rech sesji naukowych wygłoszono wykłady, któ−
re dotyczyły immunologii chorób alergicznych,
poszukiwań markerów astmy, mechanizmów
molekularnych zapalenia, zakażeń wirusowych
oraz analizy asocjacyjnej genomu w astmie.
Współorganizatorem Sympozjum był Szwajcar−

ski Instytut Badawczy Astmy i Alergii (SIAF)
z Davos, filia Uniwersytetu w Zurichu.

Google konkurencj¹ dla lekarzy
Trzy czwarte Polaków leczy niektóre choro−
by samodzielnie, diagnozując się przez Internet –
ostrzega „Dziennik Polski” (22 sierpnia br). Oka−
zuje się, że wyszukiwarka Google zaczyna zastę−
pować wizyty u specjalistów. „E−pacjenci” wpi−
sują w internetowe okienko zaobserwowane przez
siebie objawy i w ciągu ułamka sekundy otrzy−
mują wynik – nazwy pasujących chorób oraz spo−
soby ich leczenia. Internauci „leczą się” też wza−
jemnie na przeróżnych forach dyskusyjnych, prze−
rzucając się nazwami chorób i skutecznych leków.
Jeśli te ostatnie wymagają recepty, pacjenci zgła−
szają się do lekarza z wydrukami „swoich” cho−
rób i z prośbą o przepisanie im konkretnych me−
dykamentów. Bywają tak pewni internetowej
diagnozy, że nie chcą konsultować jej z lekarzem
i nie dopuszczają nawet myśli o pomyłce!
Do przyczyn zadziwiającego zaufania do wia−
domości wyszukanych w Internecie należą na
pewno: wygoda (diagnoza bez ruszania się z fo−
tela), oszczędność czasu i pieniędzy (kolejki do
przychodni, wydatki na prywatne wizyty, odle−
głe terminy przyjęć u specjalistów).
Ale czy tylko?

Uwaga – prywatna firma okrada lekarzy!
Lekarze prowadzący własne gabinety na tere−
nie całej Polski otrzymują pocztą wezwania do
zapłaty 110 zł za wpis do ewidencji przedsiębior−
ców. Nadawcą korespondencji jest firma działa−
jąca pod nazwą Krajowy Rejestr Informacji
o Przedsiębiorcach. I choć druk wygląda na pi−
smo urzędowe, w rzeczywistości jest nic niewar−
tym świstkiem papieru od komercyjnej firmy.
Wielu lekarzy daje się nabrać i wpłaca żądaną
kwotę na konto oszustów, a jedynie nieliczni od−
najdują informację wpisaną małym drukiem, że
korespondencja stanowi ofertę handlową.
Naczelna Izba Lekarska przypomina, że jedy−
na opłata związana z rejestracją prywatnej prak−
tyki lekarskiej ponoszona jest jednorazowo na
rzecz właściwej okręgowej izby lekarskiej i wy−
nosi 72 zł.
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Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
i Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia
zapraszaj¹ do udzia³u w

XXXIX Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów

Rytro Jesieñ 2012
26-28 paŸdziernika w Rytrze w hotelu „Per³a Po³udnia”
Patronat honorowy: prof. dr hab. Andrzej Matyja – prezes Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
Opieka naukowa Konferencji: dr hab. Jolanta Pytko-Poloñczyk,
dr Wojciech Bednarz i dr Witold Jurczyñski
Program konferencji:
26 paŸdziernika (pi¹tek), pocz¹tek o 15.30
I Sesja Naukowa: Wspó³czesne metody wykonywania podstawowych zabiegów stomatologicznych.
Prowadz¹ca: dr hab. Jolanta Pytko-Poloñczyk
Tematy: Diagnostyka i przygotowanie tkanek przyzêbia do zasadniczego leczenia stomatologicznego
(dr Wojciech Bednarz, Gorlice ); Zachowawcza rekonstrukcja twardych tkanek zêbów w zgodzie z natur¹
(dr Katarzyna Dwornicka, Zabrze) ; Zabiegi chirurgiczne w obrêbie wyrostka zêbodo³owego z maksymaln¹ ochron¹
tkanek przyzêbia (dr Hubert Kubica, Bielsko-Bia³a).
Godz. 20:30 – wrêczenie dr. Kazimierzowi Bryndalowi z Torunia honorowego odznaczenia imienia
Andrzeja Janusza Fortuny
27 paŸdziernika (sobota), pocz¹tek obrad o 10.00
II Sesja Naukowa: Wspó³czesne metody wykonywania podstawowych zabiegów stomatologicznych.
Prowadz¹cy: dr Witold Jurczyñski
Tematy: Koncepcja biomimetyki i zasada MINI MAX w rehabilitacji narz¹du ¿ucia (dr Bartosz Suliborski,
£ódŸ); Metody zapobiegania zaburzeniom czynnoœci uk³adu ruchowego narz¹du ¿ucia (dr Wojciech Drobek,
Jastrzêbie Zdrój); Podtrzymuj¹ca opieka periodontologiczna (dr Wojciech Bednarz, Gorlice).
III Sesja Samorz¹dowa
Prowadz¹cy: prof. Andrzej Matyja, dr Jerzy Friediger
Tematy: Odpowiedzialnoœæ zawodowa w obowi¹zuj¹cej ustawie o izbach lekarskich (lek. med. Jolanta
Or³owska-Heitzman); Procedury postêpowania w przedmiocie odpowiedzialnoœci zawodowej (lek. dent. Anna
Kot); Aktualnoœci w prawie medycznym (mec. Tomasz Pêcherz); Zmiany przepisów zwi¹zanych z wykonywaniem
praktyki lekarskiej (lek. dent. Andrzej Cis³o); Œwiadczenia stomatologiczne w ramach NFZ – wprowadzenie
(prof. Andrzej Matyja); Stomatologia w Ma³opolsce z perspektywy p³atnika (przedstawiciel MOW NFZ).
Godz. 20.30 – Spotkanie w „Chacie u Stacha”
28 paŸdziernika 2012 r. (niedziela) godz. 10.00 – Zakoñczenie obrad
Zapraszamy!
Zg³oszenia i informacje: Biuro OIL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18; email: k.trela@hipokrates.org
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Laureat z Torunia
Rozmowa z lek. stom. Kazimierzem Bryndalem,
b. prezesem Kujawsko−Pomorskiej Izby Lekarskiej,
laureatem Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny 2011

– Sięgnijmy na początku naszej rozmowy
do korzeni. Może Pan zechce powspominać
dom rodzinny, lata młodości, rodziców, klimat,
w którym się Pan wychował… Który Pan jest
rocznik?
– Urodziłem się w 1929 roku i czuję się zna−
komicie. Ale opowieść o moim dzieciństwie nie
jest zbytnio kolorowa. Ojciec zginął w obozie
w Pile w roku 1940, aresztowany przez Niemców
jako były starszy majster wojskowej eskadry tre−
ningowej 4. Pułku Lotniczego Wojska Polskie−
go. W Toruniu był bardzo solidny garnizon. Oj−
ciec się po kampanii wrześniowej zakonspirował,
dostał pracę przy budowie ulic i wstąpił do pod−
ziemnej organizacji wspomnianego pułku, które−
go żołnierze utworzyli organizację ruchu oporu,
tzw. Gryfa Pomorskiego. Niestety, szybko wpadł,
sypnięty najprawdopodobniej przez pewnego ofi−
cera, należącego przed wojną do tzw. dwójki,
a współpracującego z Niemcami. Natomiast mat−
kę aresztowano w 1942 roku i wywieziono do

Oświęcimia. Przeżyła tam całą gehennę obozową,
po dwóch latach przetransportowana do Bergen−
Belsen, skąd wyzwolona przez Amerykanów, ale
wycieńczona, ze złamaną ręką – przetrzymywa−
na jeszcze kilka miesięcy w specjalnym obozie
dla uchodźców z całej Europy tzw. dipisów – na
gwiazdkę w 1945 roku wróciła schorowana do
domu.
Kiedy ojca aresztowano, miałem 12 lat.
Nie wiedziałem, że ojciec nie żyje. Po zajęciu
Torunia zagrażały mi tzw. pomry, jak określano
przymusowe roboty, sięgające nawet 14−latków.
Mamę wspomagała najpierw jej siostra oraz jej
starsza ode mnie córka. Ale nie były w stanie mnie
utrzymać i w końcu wzięła mnie do siebie pewna
kaszubska rodzina, u której spędziłem dwa lata.
Miałem pod sobą osiem krów i mieszkałem
w izbie z chłopakiem z Ukrainy, który nazywał
się Michaił Worohow. Był ode mnie starszy o trzy
lata, był zatem przy koniach. W gospodarstwie
były jeszcze trzy baby, wdowa po gospodarzu

9

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

NR

3A/2012

DENTYSTY

WYRÓŻNIENIA
i dwie córki. Nie mogę powiedzieć, że byliśmy
tam źle traktowani. Jadaliśmy przy jednym stole,
dało się wytrzymać, a z tej racji, że mnie nieźle
traktowano, jestem od lat członkiem Zrzeszenia Ka−
szubsko−Pomorskiego.
– Wróćmy jeszcze do lat przedwojennych.
Kim był tata? Skąd pochodził?
– Urodził się w Tarnowie w 1900 roku. Wiem,
że miał papiery uprawniające do obsługi motoru
w młynie. Potem został starszym majstrem woj−
skowym we wspomnianej eskadrze treningowej.
Gdy podczas I wojny światowej powstały Legio−
ny, trafił z nimi do Torunia i pozostał w tej eska−
drze do 1939 roku. A mama pochodziła z Kaszub.
Ona chodziła tam do jakiejś szkoły handlowej,
tak że niemiecki znała dobrze. Przyjechała do
Torunia w odwiedziny do swojej siostry, która
miała w czwartym pułku lotniczym męża i wtedy
się poznali z ojcem. Rodzice wybudowali jeszcze
przed wojną dom, powstała wtedy taka dzielnica
rodzin wojskowych w Toruniu przy Wita Stwo−
sza. Dom był trzypiętrowy i przeprowadziliśmy
się tam w czerwcu 1939 roku. Mieszkaliśmy tyl−
ko dwa miesiące. Dopiero po wojnie wróciliśmy
na swoje. Matka tam zamieszkała na stare lata,
a ja mieszkam do dzisiaj.
– Więc ten Pański język niemiecki, który
utorował Kujawsko−Pomorskiej Izbie Lekar−
skiej drogę do współpracy z Getyngą, to oku−
pacyjna spuścizna…
– Poniekąd. A miałem takiego nauczyciela
niemieckiego w szkole, który zdrowo lał po
łapach, jeśli człowiek się zaniedbywał. Nie chwa−
ląc się, do dzisiaj pamiętam strofy Króla Olch Go−
ethego (i tu następuje cytat w rzeczonym języ−
ku).
– W końcu minęła wojna i zaczął Pan cho−
dzić do szkoły. Do której klasy się Pan dostał?
– Do drugiej gimnazjalnej. Klasy były wtedy
przyspieszone, w rok zrobiłem małą maturę,
a w 1948 roku w Liceum im. Kopernika w Toru−
niu uzyskałem świadectwo dojrzałości. Następ−
nie złożyłem podanie do kompanii akademickiej,
na wydział lekarski, bo otworzyły się takie moż−
liwości. Niestety, dwa tygodnie przed 1 września,
otrzymałem odmowę „z braku miejsc”. Prawdo−

podobnie ktoś dociekł, że mój ojciec był przed
wojną wojskowym.
– I trafił Pan do Szczecina, do Pomorskiej
Akademii Medycznej, w której zdaje się przyj−
mowano wszystkich podejrzanych ideologicz−
nie…
– Do Szczecina trafiłem dopiero po roku.
Najpierw, za namową mego historyka z liceum,
który wykładał równocześnie na uniwersytecie,
dostałem się na prawo w Toruniu, gdzie były
wolne miejsca – i mam za sobą rok studiów praw−
niczych. Ale z medycyny nie zrezygnowałem, wy−
startowałem w rok później w Szczecinie – i zo−
stałem przyjęty, ale nie na wydział lekarski, tylko
na stomatologię. Sądziłem, że się potem przenio−
sę, ale jakoś mi ochota ku temu przeszła.
– Odbył Pan studia w latach 1949−1954,
w szczytowym okresie stalinizmu. Angażował
się Pan w jakieś ZMP, Służbę Polsce?
– Nie, ale już po czterech tygodniach zosta−
łem starostą roku. Pomagało mi w tym doświad−
czenie nabyte na prawie. W Szczecinie było wte−
dy wielu wybitnych wykładowców, profesorów,
rektorem był prof. Jakub Węgierko, słynny dia−
betolog. To byli ludzie, którzy przeszli obozy,
walczyli na frontach, wszyscy dalecy od ekstre−
my politycznej.
– I co? Po studiach wrócił Pan do Toru−
nia?
– Chwilę pracowałem w klinice w Szczeci−
nie, ale schorowana matka prosiła o powrót
i o opiekę nad młodszym bratem, który chodził
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jeszcze do liceum. Poza kliniką obowiązywały wtedy nakazy
pracy, ale dostałem jakieś zaświadczenie o losach wojennych
rodziców i wyrażono zgodę na moją pracę w województwie byd−
goskim, pod warunkiem, że będę jeździł przez rok na ruchomych
ambulansach stomatologicznych. I jeździłem, i absolutnie tego
nie żałuję, bo dostałem taką szkołę, jakiej bym gdzie indziej nie
doświadczył. Oczywiście na trasie przychodzono do mnie z róż−
nymi dolegliwościami, bo „pan jest lekarz”... Mógłbym o tym
opowiadać godzinami. Wreszcie, w wyniku usilnych starań tra−
fiłem do Torunia, a ściślej do słynnej cukrowni w Chełmży
o przeszło stuletniej tradycji, położonej 18 km od miasta, a nale−
żącej jeszcze przed wojną do największych w Europie. W Pol−
sce budowano wtedy cukrownie, na praktyki przyjeżdżali cu−
krownicy z całego świata. I ja tam byłem 13 lat lekarzem stoma−
tologiem, odpowiadałem też za BHP. Byłem wtedy jeszcze ka−
walerem, zaangażowałem się we wioślarstwo, działałem w za−
kładowym klubie kulturalnym „Limba”, gdzie odwiedzali nas
wybitni ludzie kultury z całego kraju. Pamiętam spotkania m.in.
z Bronisławem Zielińskim, tłumaczem dzieł Hemingwaya, z Lu−
cjanem Kydryńskim, z Janiną Ipohorską z „Przekroju”, z Mar−
kiem Hłasko.
– Stamtąd trafił Pan w końcu do samego Torunia…
– W 1968 roku dostałem awans na Inspektora Stomatologii
i szefa protetyki na powiat i miasto Toruń. Zostałem kierowni−
kiem dużej protezowni, podlegało mi czternastu techników.
– To była Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna?
– Jeszcze nie było wtedy województwa toruńskiego. Rzecz
się działa w Miejskiej Przychodni, gdzie byłem trzy lata. A po−
tem, o dziwo, powołano mnie na kierownika Wydziału Zdrowia
w miejskim urzędzie na powiat i miasto Toruń. Mnie, dentystę!
Pamiętano mi modernizację protezowni, której dokonałem przy−
padkiem, dzięki pewnemu pacjentowi, który wykonywał jakieś
elementy techniczne na eksport do ZSRR (dla Syberii) i „zała−
twił” nam białe blaty do protezowni, zakupione w zakładach płyt

wiórowych w Nidzie, gdzie takie
świetne, uniwersalne płyty wytwa−
rzano na eksport. A jak już zosta−
łem kierownikiem Wydziału, to nie
wypadało poprzestać na statusie
zwykłego dentysty, zrobiłem spe−
cjalizację pierwszego stopnia z me−
dycyny społecznej i drugiego stop−
nia z organizacji ochrony zdrowia.
I to ja przeprowadziłem tę refor−
mę służby zdrowia, w rezultacie
której powstały tzw. ZOZ−y.
Do dzisiaj, moim zdaniem, pozo−
stają one najlepszym modelem za−
rządzania podstawową opieką
zdrowotną, niestety, zniszczonym
w ramach reformy z 1997 roku.
Z tamtych lat kierowania Wy−
działem Zdrowia pochodzi wywal−
czone z moim udziałem w 1974
roku Studium Kształcenia Pody−
plomowego w Toruniu, do które−
go udało się ściągnąć docenta Zbi−
gniewa Pankiewicza z Łodzi, do−
centa Mariusza Sokołowskiego,
obaj przywieźli kilku asystentów.
Oczywiście mam na myśli kształ−
cenie stomatologiczne. I zaczęły
się kursy. Pierwszy taki kurs odbył
się w 1976 roku, zachowało się
zdjęcie, tu są lekarki, a w środku…
Andrzejek Fortuna. Wtedy się
z nim poznałem. To był czarujący
człowiek, niesłychanie pracowity,
bardzo mądry, choć drobiazgowy.
Co ja z nim miałem, można by go−
dzinami opowiadać, Ale to on mnie
zaprosił do Rytra i zbliżył do sto−
matologii krakowskiej. Byłem
z nim kilka razy za granicą – w Is−
landii, Szwajcarii, Hiszpanii, tak−
że w Orlando w USA. On nie znał
języków obcych, a ja ukończyłem
kurs przewodnika miejskiego
w języku niemieckim w krajach
Beneluksu, w Brukseli zdawałem
egzamin. Także razem z nim orga−
nizowałem podpisanie układu
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z Niemcami o współpracy izb lekarskich Europy
Środkowo−Wschodniej.
– I gdzieś w rezultacie tych wojaży i kon−
taktów pojawiła się Getynga, współpracą
z którą chlubi się Toruń…
– Getynga pojawiła się formalnie w 1989 roku,
ale kontakty sięgały już 30 lat wstecz. A kiedy
w połowie lat 90. trafiłem do Izby Lekarskiej
w Toruniu, gdzie istniała Komisja ds. Współpracy
z Zagranicą, a wiedziano, że władam niemieckim,
zaczęliśmy współpracę na dobre. Teraz co roku
z Getyngi do Torunia przyjeżdża 10−15 lekarzy,
a na drugi rok my jedziemy do Getyngi. Tak prak−
tycznie wygląda współpraca. Kilkoro lekarzy
z naszej Izby odbywało tam staż na koszt Getyngi.
– Rzecz dotyczy wyłącznie lekarzy denty−
stów?
– Ależ nie, obejmuje ona przede wszystkim le−
karzy ogólnych, niemniej staram się zawsze wziąć
dwóch, trzech stomatologów, a w tym roku jedzie
nawet czterech. Przed wyjazdem każdorazowo kon−
sultujemy z Getyngą tematy dyskusji, ja biorę so−
bie do rąk ich gazetę lekarską i przeglądam tytuły
publikacji, które by ewentualnie nas interesowały,
jako problemy warte wymiany myśli.
– Doktorze, a czy brał Pan jakiś udział
w reaktywowaniu samorządu lekarskiego?
– Raczej nie. Gdzieś od 1995 roku kręciłem się
przy doktorze Macieju Czerwińskim, który był
czterokrotnie prezesem Kujawsko−Pomorskiej
Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu i jej fak−
tycznym założycielem. A ja współpracowałem
z nim na niwie lekarskiej, bo on był ordynatorem
psychiatrii.
– Niemniej rzadko się zdarza, by stomato−
log został prezesem Izby.
– Nie chciałem. Mówiłem, że nie chcę, by mi
wytykano moje kierownicze role. Ale jak się oka−
zało, ludzie mi pamiętali dobre czyny i nie wyty−
kali przeszłości, więc na prośbę dr. Czerwińskie−
go w końcu się zgodziłem i zostałem wybrany.
– A po 1990 roku czym się Pan zajmował
zawodowo?
– Przestało wtedy funkcjonować wspomnia−
ne Centrum Kształcenia Podyplomowego, a ja zo−
stałem włączony do struktur Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Toruniu. Złożyłem po−
danie, by wojewódzką stomatologię usamodziel−

nić. Propozycję przyjęto, powstało Samodzielne
Wojewódzkie Centrum Stomatologii. Podlegało
mi czternastu lekarzy dentystów wszystkich spe−
cjalności, był chirurg, protetyk, ortodonta, zacho−
wawczy. SWCS trwało do listopada ubiegłego
roku, obecnie jednostka jest znowu przyłączona
do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego jako
Regionalne Centrum Stomatologii. Ja odszedłem
na emeryturę trzy lata temu, kiedy osiągnąłem
80 lat. A najpiękniejsze podziękowanie z okazji
pięćdziesięciu lat pracy lekarza już dostałem.
To było w 2009 roku, w moje osiemdziesiąte uro−
dziny. Nic lepszego spotkać mnie nie może, zo−
stałem w bardzo serdeczny sposób pożegnany.
– Porozmawiajmy jeszcze Panie Doktorze
o sprawach natury ogólnej. Jest Pan, jakoby
przeciwnikiem autonomii stomatologów. Ze−
chce Pan to uzasadnić…
– Bardzo ostro Pan to określił, że jestem prze−
ciwnikiem. Ja nie będę walczył o autonomię, bo
jak wspomniałem, kiedyś nie przyjęto mnie na wy−
dział lekarski, a teraz jestem tytułowany lekarzem.
To może śmieszne, ale prawdziwe. Gdy parę lat
temu stanął problem oddzielenia stomatologów
od lekarzy medycyny – pamiętam odbyło się ta−
kie zebranie w Grudziądzu – wstała jedna pani
doktor i powiedziała: „Nie będę tego naukowo
uzasadniała. Jestem stomatologiem i otrzymuję
gazetę lekarską, z której się dowiaduję, co się dzie−
je w medycynie, a co w stomatologii. I to od
nas zależy, co tam będzie publikowane, a uwa−
żam, że takie wspólne ujęcie jest nam potrzeb−
ne!”. To był pogląd zwykłych lekarzy dentystów.
Pytałem potem innych, czy są tego samego zda−
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nia. I jeden z nich mi powiedział: „W naszej Izbie
jest 640 dentystów, a Izba liczy ponad 3 tysiące
lekarzy. Gdybyśmy chcieli mieć trzy tysiące
członków, to musielibyśmy połączyć się z Gdań−
skiem. Po co, skoro już teraz mamy tylu człon−
ków, ilu trzeba, żeby istniała Izba?”
– Chce Pan powiedzieć, że przeszkodą
w staraniach o autonomię jest zbyt mała spo−
łeczność stomatologów?
– Owszem. Jestem honorowym członkiem nie−
mieckiej izby lekarsko−dentystycznej.
– Gdzie akurat stomatolodzy mają odrębną
organizację…
– Mają oddzielną, niemniej właśnie się przy−
mierzają do organizowania dodatkowych kursów
„umedyczniania” – że się tak wyrażę – swoich
lekarzy dentystów. A w dodatku mówią wszędzie,
że powinni być razem z lekarzami. Taki postulat
padł także podczas ostatniego zjazdu niemieckich
lekarzy medycyny.
– Panie Doktorze, to akurat nam stawiano
przeszkody podczas negocjacji traktatu akce−
syjnego, uważając, że studia dentystyczne
w Polsce są zbyt mocno nasycone medycyną,
w odróżnieniu między innymi od kształcenia
dentystów w Niemczech. Ba, wahano się na−
wet, czy można uznawać nasze dyplomy…
– Niech mi Pan na ten temat nic nie mówi, bo
ja uczestniczyłem w tych rozmowach…
– Ale ja im kibicowałem jako dziennikarz
i pamiętam, jak Zbyszek Żak się upierał, twier−
dząc, że to my powinniśmy być dla Europy
wzorem, a nie Niemcy. I jeśli oni teraz odwra−
cają sytuację, to tylko dowód, że mieliśmy ra−
cję. Ale rozumiem, że Pan tłumaczy tę niechęć
do autonomii dentystów faktem zbliżania się
modeli kształcenia lekarzy medycyny i lekarzy
stomatologii. Moim zdaniem, czym innym jed−
nak model kształcenia, a czym innym kształt
zawodowej organizacji i reprezentacja intere−
sów jej członków.
– No cóż, powiem Panu jeszcze jedną rzecz,
jako wieloletni obserwator środowiska. Trudno
znaleźć chętnych stomatologów, którzy przycho−
dziliby na zebrania i zajęli się społecznie prowa−
dzeniem naszych spraw. A te sprawy, w dodatku,
kosztują. Nie ma chętnych do roboty na rzecz do−
bra publicznego, trudno nawet zebrać kworum.

Może u Was to lepiej wygląda, ale narzekania do−
chodzą zewsząd. Ludzie zalegają ze składkami.
Wie Pan, jestem już od paru kadencji Prezesem
toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego i nie mogę znaleźć następcy.
Nie ma chętnego. A wracając do sprawy – moim
marzeniem jest, by kształcono tylko lekarzy, spo−
śród których zainteresowani mogliby specjalizo−
wać się w stomatologii!
– W sprawie kształcenia nie polemizuję.
Natomiast w kwestii autonomii mam inny po−
gląd. Jak się coś pogrąża w niemożności, np.
jakaś organizacja, to trudno z nią wiązać zdol−
ność przyciągania. Do mnie te argumenty nie
przemawiają. Trzydzieści tysięcy członków,
a tylu stomatologów jest czynnych zawodowo, to
jest duża organizacja w skali kraju. Jej wyspe−
cjalizowanie dawałoby znacznie lepszą reprezen−
tację, niż rozproszenie w ogromnej masie lekar−
skiej. Wydaje się zresztą, że ta grupa jest mar−
ginalizowana, spychana na bok. Udziałem
w korporacji lekarzy medycyny są zaintereso−
wani wyłącznie pracownicy naukowi oddzia−
łów stomatologii, którzy wolą być z lekarzami.
Powiem jeszcze coś mało popularnego. Za taką
składkę, jaką płacą w Polsce lekarze na samo−
rząd, faktycznie niewiele można zrobić.
Ale gdyby chodziło o stomatologów, na pewno
zdecydowaliby się na podwyższenie składki, bo
oznaczałoby to ich rzeczywistą siłę. A jakoś
dziwnie się tak składa, że Robert Stępień nie
ma żadnych trudności z naborem uczestników
na konferencję w Rytrze, mimo że udział nie
jest za darmo. Problemem jest raczej znalezie−
nie wystarczającej ilości miejsc noclegowych…
– Może faktycznie ma Pan rację. Noszę legi−
tymację PTS z numerem dziewiątym, wpisałem
się w 1954 roku. Mam też te wszystkie bene me−
ritus i tak dalej.
– No, ale PTS jest poważną organizacją.
Na tle towarzystw naukowych, które utraciły
finansowanie z budżetu po 1989 roku, należy
do najlepszych.
– Niestety, 70% składek trzeba odprowadzać
do centrali…
– Rozmawiałem z profesorem Markiem
Więckiem, poprzednim prezesem PTS. Tłuma−
czył, że problem jest podnoszony na każdym
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Zjeździe. Ale równocześnie Towarzystwo jest
wydawcą bardzo dobrego czasopiśmiennictwa,
o międzynarodowym prestiżu, a to musi kosz−
tować. Albo, za przeproszeniem, wydajemy
„Fakt”, albo „Politykę”.
– Rzeczywiście te pisma kosztują, a najbar−
dziej boli współpraca z producentami. W telewi−
zji widać tylko proszki i pasty, popierane przez
anonimowych dentystów. Na tę reklamę idą pie−
niądze, a nie na poważne czasopisma.
– Panie Doktorze, wróćmy jeszcze do oce−
ny roli samorządu lekarskiego, pomijając spra−
wę autonomii stomatologów. Co Pan o nim
myśli? Gdzie samorząd jest i jakie zadania
przed nim stoją?
– Może posłużę się przykładem. Ja jestem
członkiem honorowym izby niemieckiej, jestem
zapraszany na ich zjazdy. Byłem w zeszłym roku,
kiedy tam stanął problem ministra zdrowia, który
jest z pochodzenia Wietnamczykiem, wychowa−
nym od dzieciństwa przez pewnego Niemca.
To jest niesłychanie zdolny człowiek, skończył dwa
fakultety, został ministrem zdrowia i zaczął im
likwidować kasy chorych, robić oszczędności, ob−
niżać nakłady na zdrowie. Teraz już go nie ma.
Ale wcale go nie wyrzucili. Awansował. Do−
kąd? Na stanowisko ministra gospodarki, gdzie
takie kroki były w najwyższym stopniu pożąda−
ne. Nie był głupi, teraz jest ministrem na właści−
wym miejscu. Byłem na tym Zjeździe, gdzie le−
karze kłócili się o obniżane punkty, o wycenę pro−
cedur i tak dalej. Kłócili się wszyscy przedstawi−
ciele tamtejszych landów. A po południu przy−
szedł ten były minister zdrowia i zaczął tłuma−
czyć – muszę powiedzieć – bardzo pięknie, że jest
kryzys, który wszystkich dotyka. I doszli do zgo−
dy. Mnie uderza fakt, że oni zapraszają członków
Bundestagu do dyskusji na forum samorządu
i żaden polityk się przed tym nie uchyla. Wręcz
odwrotnie, kto się odważy przyjść, ten zyskuje
autorytet. Oni dawniej jako samorząd korporacji
mieli siedzibę w Kolonii, potem w Bonn, teraz
mają w Berlinie. Siedzę przy moim gospodarzu,
a on mi tłumaczy, że tam, gdzie jest polityka, tam
są pieniądze, więc trzeba siedzieć jak najbliżej
władzy i pilnować swoich interesów. U nas na po−
siedzenia samorządu politycy nie przychodzą, nie
interesują się. Wszystko wiedzą lepiej, nie dadzą

sobie nic powiedzieć. Nonszalancja władzy jest
ogromna. Przecież też brałem udział w tych tzw.
posiedzeniach czy konsultacjach z Ministerstwem
Zdrowia czy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Wprowadzano nas w błąd bez żenady. Więc nie
ma odpowiedniego kontaktu samorządu z polity−
kami. I gdyby go zlikwidowano, nic by się nie
stało, sprawy jakie są, takie by pozostały. Ale
w Niemczech na zjazd lekarzy to nie tylko mini−
ster zdrowia przyjechał, ale też sam Wolfgang
Schäuble, minister finansów Niemiec (porusza się
na wózku inwalidzkim), który trzęsie rynkami
całej Europy.
– Fakt, uważany jest często za postać waż−
niejszą od Angeli Merkel, ma ogromny autorytet.
– I Schäuble godzinę mówił o ważności kor−
poracji, że to jest sito, przez które przechodzą pie−
niądze i że w liberalnych rządach trzeba te proce−
sy przepływu pieniędzy publicznych kontrolować,
porządkować, stąd istnienie samorządów jest bar−
dzo ważne. Byłem z Torunia oddelegowany na
75−lecie Izby Lekarskiej w Katowicach, była tam
Pani prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Oby−
watelskich, bardzo pięknie mówiła. A po niej
wystąpił Prezes Izby Lekarskiej w Warszawie,
dr Mieczysław Szatanek, który powiedział: „Pani
Profesor, my już nie jesteśmy lekarzami, a jeste−
śmy świadczeniodawcami. I nie ma chorych
w Polsce, są tylko świadczeniobiorcy. Tylko pa−
trzeć, jak zrobi się z nas ekspedientów”.
– Doktor Szatanek mówił o tym wielokrot−
nie, ale bez skutku. Nowa ustawa o działalno−
ści leczniczej to tragedia językowa. Ale chcia−
łem jeszcze Pana zapytać ocenę finansowania
stomatologii przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
zwłaszcza w kontekście stomatologii szkolnej?
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– Proszę Pana, nie chcę być posądzony
o chwalenie poprzedniego ustroju, ale byłem dłu−
goletnim organizatorem szkolnej opieki stomato−
logicznej. W samym Toruniu było 28 gabinetów
szkolnych i jeśli były trudności, to w obsadzeniu
ich dentystami, bo nie wszyscy chcieli do tych
szkół iść. Była kwestia zarobków, ale nie tylko.
Władza się mnie pytała, dlaczego ma Pan trudno−
ści? I ja musiałem tłumaczyć, że co piąta matka
miota przekleństwa i awanturuje się: „Co pan
z moim dzieckiem wyrabia?” Ale rezultaty były
wspaniałe, próchnica dogorywała. Organizacyj−
nie te systemy działały bardzo dobrze. Może wy−
konawstwo nieco szwankowało, ale była opieka.
A teraz mówi się, że dostępność jest w Polsce
bardzo dobra, bo jest przecież tyle prywatnych
gabinetów. Tak, ale ich osiągalność, mierzona za−
sobnością portfeli obywateli, jest zdecydowanie
mniejsza. Gdzie te czasy, kiedy profesor Zbigniew
Jańczuk, krajowy specjalista i autorytet, jeździł
ze mną na kontrole do szkolnych gabinetów...
– Miło, że Pan wspomniał Profesora. Przy−
wiozłem do Torunia dwa egzemplarze naszej
„Gazety Lekarza Dentysty”, żeby Pan rzucił
okiem (przed przyjazdem do Rytra), jak wy−
glądała uroczystość nadania Nagrody im. An−
drzeja Fortuny właśnie jemu.
– Profesor Jańczuk przybył do Szczecina, kie−
dy już skończyłem studia. Ale był krajowym kon−
sultantem, wziął mnie w latach 80−tych m. in. na
wyjazd do Finlandii, ze śp. Zbigniewem Żakiem.
Było nas wtedy dwóch przedstawicieli wojewódz−
kich przychodni. Potem wysłał mnie jeszcze do
Bułgarii. Natomiast wracając do Pańskiego pyta−
nia o finansowanie stomatologii przez NFZ to
uważam, że owe 3,5% średnio z budżetu Fundu−
szu to zdecydowanie za mało. Tym bardziej, że
wzrosły koszty tej opieki, rygorystyczne są wymogi
sanepidowskie, zaostrzono procedury przygotowa−
nia narzędzi posiadania takiej, a nie innej aparatu−
ry – i to jest cholernie drogie. A na dodatek rosną
koszty wykonawstwa. Co mogę więcej dodać?
Pragnę zaznaczyć, że od roku 1990 organizu−
ję w październiku w Auli Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu Ogólnopolską Konferencję
Stomatologiczną „ExpoDent”.
Pierwsze dwie edycje odbyły się w latach 1990
i 1991 z udziałem i przy wybitnym wsparciu le−

karzy stomatologów z zaprzyjaźnionej z Toruniem
Lejdy w Holandii. Wykładowcami na konferen−
cjach są kierownicy katedr oraz pracownicy na−
ukowi wszystkich dawnych akademii, a obecnie
uniwersytetów medycznych całej Polski. Gościn−
nie występują także wykładowcy zagraniczni,
m.in. z Getyngi i Greifswald. Korzystając z oka−
zji, serdecznie zapraszam do udziału w XVIII
Ogólnopolskiej Konferencji Stomatologicznej
„ExpoDent”, która odbędzie się w dniach
19−20 października br.
– Kończąc już naszą rozmowę, muszę jesz−
cze poruszyć wątek prywatny i zapytać o tę całą
czwórkę Pańskich synów. Cytuję fragment re−
lacji z uroczystości Pańskiego 80−lecia w 2009
roku, zamieszczonej w internecie: Wzięli w niej
udział: Rafał – znany satyryk, dziennikarz, sce−
narzysta, kabareciarz; Jacek – muzyk, współ−
twórca „Kobranocki” i „Atrakcyjnego Kazi−
mierza”; Michał – perkusista, znany z zespo−
łów „Sofa”, „Staff” i jazzowego „Stryjo”, oraz
najmłodszy Jakub – freestylowiec i producent
muzyczny. Skąd, Panie Doktorze, te estrado−
we i muzyczne talenty?
– Nie wiem, po kim oni to mają. Dwójkę sy−
nów miałem z pierwszą żoną, dwójkę z drugą. Obie
to dentystki. Widocznie sam coś miałem
w tych genach. W Tarnowie, skąd – jak wspomnia−
łem – pochodził mój ojciec, działał w Mościcach
w latach 70. zespół gitarzystów, którym kierował
mój stryj Kazimierz Bryndal. On był przed wojną
w Tarnowie kapelmistrzem w pułku piechoty, grał
na czterech instrumentach, a także pięknie malo−
wał. O ile wiem, noszę po nim imię Kazimierz. I to
tyle tych związków genetycznych mam ze sztuką…
– A sam Pan na czymś gra?
– Niestety, nie. W latach studenckich, na Aka−
demii Medycznej, parę razy próbowałem na bęb−
nie… Bez powodzenia.
– O ile wiem, ma Pan również córkę. Czy
równie utalentowaną?
– Niestety, nie mam nawet nieślubnej. Mam
czterech synów. A córkę ma mój syn Jacek, czyli
mam wnuczkę Dominikę. Ale dość może tej pry−
watności…
– Dziękuję Panu za rozmowę i czekamy na
Pana w październiku w Rytrze.
Rozmawiał: Stefan Ciepły

15

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

NR

3A/2012

DENTYSTY

NAUKA I MEDYCYNA

Polacy
bêd¹ ¿yæ d³u¿ej
Raport z badañ PolSenior
Nie da się zanegować faktu, że Polska, wraz
z innymi krajami Europy Środkowej, przecho−
dzi proces pozytywnych przemian o niespoty−
kanej dotąd skali. Najlepiej świadczą o tym
zmiany demograficzne, które prowadzą wprost
do upodobnienia struktury wiekowej mieszkań−
ców Polski do struktury najbardziej zaawanso−
wanych cywilizacyjnie krajów szeroko rozu−
mianego Zachodu. I tak na przykład, jeśli
w 2010 roku ludzie w wieku powyżej 65 lat
stanowili 13,6 proc. populacji to w 2035 roku
(wedle dobrze uzasadnionych prognoz) będzie
ich już 23,2 proc. Społeczeństwo polskie sta−
rzeje się w przyspieszonym tempie, a zjawisko
to pogłębia stała lub okazjonalna emigracja za−
robkowa z natury rzeczy obejmująca ludzi mło−
dych.
I właśnie procesowi starzenia się ludzi
w Polsce, a szczególnie „aspektom medycznym,
psychologicznym i ekonomicznym” tego zja−
wiska poświęcone były realizowane przez dwa
lata (2008−10) badania „PolSenior”, zainicjo−
wane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższe−
go, a przeprowadzone przez szerokie grono
uczonych wielu, nieraz bardzo odległych, spe−
cjalności.
Badania miały wyjątkowy zasięg, objęto
nimi bowiem blisko 6 tys. wybranych losowo
osób – starszych, powyżej 65 roku życia
i w wieku lat 55−59 zaliczanych do tzw. „przed−
pola starości”.
Koordynatorem prac był Międzynarodowy
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
w Warszawie, a uczestniczyły w nich uczelnie
medyczne ze Śląska, Wrocławia i Krakowa,
sześć szpitali, a także Politechnika Śląska, war−
szawska AWF i warszawska SGH, której re−
prezentantem był kierujący przedsięwzięciem
przewodniczący Polskiego Towarzystwa Ge−

rontologicznego prof. Piotr Błędowski. Colle−
gium Medicum UJ reprezentowała w tym gro−
nie Katedra Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
CM UJ z jej kierownikiem prof. Tomaszem
Grodzickim i bezpośrednio zaangażowaną
w prowadzenie szeregu badań dr hab. Anną
Skalską. Właśnie ukazała się obszerna, licząca
blisko 600 stron praca zbiorowa stanowiąca
podsumowanie badań obejmujących także pew−
ne zagadnienia stomatologiczne.*

Zestarzejemy siê wszyscy
Starzenie się jest procesem złożonym, uwa−
runkowanym tak genetycznie, jak i środowisko−
wo, a towarzyszą mu zmiany degeneracyjne
zaburzające szereg czynności niezbędnych dla
poprawnego funkcjonowania organizmu.
Z wiekiem obserwujemy też postępujące
ograniczenie sprawności tak fizycznej, jak in−
telektualnej, oraz wzrost zapadalności na cho−
roby przewlekłe, w tym zaburzenia czynnościo−
we układu pokarmowego, obniżenie masy mię−
śniowej i tolerancji dla wysiłku fizycznego.
Zmniejsza się podstawowa przemiana materii
(PPM), u mężczyzn o 20 proc., u kobiet o 13%,
która warunkuje zapotrzebowanie energetycz−
ne organizmu i chociaż pobór energii powinien
być niższy niż u młodszych grup wiekowych,
to pojawiają się zaburzenia układu pokarmo−
wego, które znacznie wpływają na trawienie
i wchłanianie składników odżywczych. Wraz
ze starością pojawiają się poważne zmiany
w obrębie jamy ustnej – braki w uzębieniu
i zmniejszone wydzielanie śliny, co powoduje
niedostateczne rozdrobnienie pokarmu i tym
samym gorszy dostęp enzymów trawiennych.
Tym zagadnieniom poświęcone były bada−
nia nad stanem odżywienia i uzębienia u osób
w wieku podeszłym prowadzone przez zespół
ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i AM
we Wrocławiu, w składzie: Magdalena Siemia−
nowiczanin, prof. Jerzy Chudek, Anna Kołłaj−
tis−Dołowy, prof. Andrzej Milewicz, Barbara
Krzyżanowska−Świniarska i prof. Andrzej
Więcek.
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Badaniami objęto łącznie 4453 osoby
w wieku powyżej 65 lat (2123 kobiet i 2330
mężczyzn). Interesujacy wynik uzyskano też
w ramach badań na próbie 651 osób z „przed−
pola starości” (357 kobiet i 294 mężczyzn).

Na tle Europy
Już końcówka XX wieku przyniosła spek−
takularną poprawę stanu zdrowia jamy ustnej
ludności wielu krajów, w tym Polski, a popra−
wie tej towarzyszył i zapewne w znacznej czę−
ści był jej przyczyną, wzrost świadomości zdro−
wotnej i wzrost zużycia środków do higieny
jamy ustnej. Próchnica zębów znacznie cofnę−
ła się w krajach rozwiniętych, w których jesz−
cze w latach 60. i 70. atakowała niemal wszyst−
kie dzieci i prawie całą młodzież, co niestety
nie oznacza, że dziś problem ten został osta−
tecznie rozwiązany.
Spośród krajów europejskich najniższe od−
setki osób bezzębnych stwierdzono na Litwie
(14%), w Austrii i Islandii (15%), a najwyższe
przekraczające 40 proc. w Finlandii (41%), Sło−
wacji (44%), Bułgarii (53%), Albanii (69%)
oraz Bośni i Hercegowinie (78%). Trudno tu
wskazać jakieś wyraźne zależności, bo w kra−
jach o niewielkim stopniu bezzębia jest post−
sowiecka Litwa, a wysokim procent bezzębnych
wykazuje od dawna zintegrowana z „Zacho−
dem” Finlandia.

A u nas?
Ogólnopolskie badania epidemiologiczne
stanu zdrowia jamy ustnej ludności w kraju pro−
wadzone regularnie od 1987 roku wskazują, że
próchnicę zębów stwierdza się u ponad 85 proc.
dzieci w wieku do 12 lat i praktycznie u wszyst−
kich osób dorosłych. Próchnica zębów jest też
główną przyczyną utraty uzębienia. Warto tu
przypomnieć badania prowadzone pod kierun−
kiem prof. Marka Ziętka z wrocławskiej AM,
z których wynikało, że odsetek osób bezzęb−
nych w wieku 65−74 lat, sięgał w 2006 roku
41,6 %.
Faktem jest, że do pogorszenia stanu uzę−
bienia Polaków dochodzi zwykle na przestrze−

ni 20−30 lat, między 40. a 60. lub 70. rokiem
życia. Zjawisko całkowitej utraty uzębienia
przybiera masowy charakter wśród osób po
45 roku życia.
Stwierdzenia te warto skonfrontować z po−
glądami prezentowanymi przed rokiem na kon−
ferencji „Stomatologia 2011” zorganizowanej
przez Naczelną Radę Lekarską. Prof. Maria
Wierzbicka, koordynator programu „Monito−
ring Zdrowia Jamy Ustnej Polaków”, stwier−
dziła wówczas, że z danych uzyskanych w trak−
cie badań wynika, iż w analizowanym dziesię−
cioleciu (1998−2009) uzębienie osób starszych
jeszcze bardziej się pogorszyło. O ile w 1998
roku 34,7 proc. emerytów wieku 65−74 lat
było bezzębnych, to w 2009 r. ich odsetek
zwiększył się do 43,9 proc. Z badań „PolSe−
nior” wynika jednak, że odsetek ten, w latach
2008−2010, był ponownie mniejszy i wynosił
38,4 proc. Czy to sygnały poprawy sytuacji czy
kwestia doskonałości narzędzi badawczych?

„PolSenior” – jak nas widzi?
W wyniku badań prowadzonych w latach
2008−2010, w podgrupie „przedpola starości”
bezzębie stwierdzono u 14,1 proc. badanych,
w tym relatywnie częściej występowało ono
u kobiet niż u mężczyzn (16,2 i 11,6 proc.), co
kłóci się z potocznym przekonaniem, że kobie−
ty bardziej dbają o higienę. Pojawiła się staty−
stycznie uchwytna prawidłowość, że bezzębie
u kobiet występowało częściej w makroregio−
nach północnym, wschodnim i... południowym,
co pod tym względem sytuuje Małopolskę w tzw.
„Polsce B”!
Badania „PolSenior” dostarczyły obszer−
nych statystyk dotyczących stanu uzębienia
starszych Polaków, najbardziej spektakularne
wyniki przyniosły jednak dane dotyczące zja−
wisk skrajnych, a więc „bezzębia”.
Wśród osób z bezzębiem 91,3 proc. używa−
ło protez, w tym więcej kobiet (93,1) niż męż−
czyzn (88,2 proc.), co wydaje się opierać na
przesłankach natury estetycznej. Z naszymi po−
tocznymi przekonaniami doskonale koreluje
prawidłowość, że bezzębie najczęściej wystę−
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puje u mieszkańców wsi, a najrzadziej u miesz−
kańców miast powyżej 200 tys., przy czym na
statystykę tę najmocniej wpływał stan uzębie−
nia kobiet.
I znów prawidłowości te można wyjaśnić
trudniejszym dostępem mieszkańców wsi do
gabinetów dentystycznych i ogólnie niższą
świadomością zdrowotną, można też przypusz−
czać, że jedną z przyczyn jest charakter zatrud−
nienia. Indywidualne gospodarstwo rolne nie
wymaga od pracującej tam kobiety utrzymywa−
nia takiego poziomu estetyki jak praca w skle−
pie czy zwartej jednostce gospodarczej. Udało
się jednak potwierdzić statystycznie, że w gru−
pie mieszkańców wsi i miasteczek do 20 tys. ko−
biety częściej używają protez niż mężczyźni.
Bardzo interesujące, wręcz zaskakujące,
efekty przyniosło badanie stosowania protez
wśród osób z bezzębiem. Okazuje się, że w gru−
pie wiekowej 55−59 lat protez nie stosowało 8,7
proc. respondentów (tu istotna przewaga męż−
czyzn), ale połowa z nich protezy miała, ale ich
nie używała! Nie jest jasne czy to skutek mier−
nej jakości wykonania protezy czy problem
swego rodzaju abnegacji samych zainteresowa−
nych? W przypadku osób po 65 roku życia pro−
tez nie stosowało aż 18,4 proc. osób z bezzę−
biem, z czego 2/3 protez w ogóle ich nie miało!
W dyskusji uczestnicy badań przyznawali,
że brak protez może być wynikiem czynników
ekonomicznych i przychylano się do opinii, że
protezy wykonywane bez refundacji mogą być
lepszej jakości, przez co są lepiej tolerowane
i używane chętniej. Pogląd ten potwierdzają
publikowane w 2011 r. wyniki niemieckich ba−
dań nad stosowaniem światłoutwardzalnych
materiałów protetycznych (Gohlke−Wehrse
z zespołem).

Cz³owieku – dbaj o zêby!
Bezzębie, co stwierdza się także w bada−
niach zagranicznych, jest istotnym czynnikiem
wpływającym na występowanie nadwagi,
a nawet otyłości! W badaniach brazylijskich
otyłość jest wyraźnie skorelowana z gorszym

stanem uzębienia nieskorygowanym protezami,
a w statystykach wynikających z badania „Pol−
Senior” otyłość częściej pojawia się u osób
z bezzębiem skorygowanym protezami. Nie
udało się „wstępnym bojem” wyjaśnić tych
uchwytnych statystycznie prawidłowości, nie−
mniej wyznaczono w ten sposób ciekawe pole
do kolejnych badań, szczególnie dla specjali−
stów od żywienia i przemiany materii. Zresztą
już i bez badań narzuca się sugestia, że osoby
choćby odrobinę lepiej sytuowane stać i na pro−
tezę, i na nieco lepsze odżywianie... General−
nie częstość występowania otyłości trzewnej
w polskiej populacji osób starszych jest więk−
sza niż w populacji ogólnej, co eksperci wiążą
wstępnie właśnie ze złym stanem uzębienia.
Według prof. Wierzbickiej (tu wracamy do
konferencji „Stomatologia 2011”) w przyszło−
ści stan uzębienia starszych wiekiem Polaków
może się polepszyć, jeśli tylko utrzyma się po−
prawa, jaka nastąpiła wśród osób w średnim
wieku. Zmniejszyło się też występowanie
próchnicy. O ile w 1998 roku 19,2 proc. osób
w wieku 35−44 lat miało ten problem, to w 2010
r. było już ich tylko 16 proc.
Przeciętny dorosły Polak ma prawie 13 zę−
bów objętych próchnicą. Podobnie jest w Niem−
czech, Francji, Kanadzie i Australii, a nawet
w krajach skandynawskich, a więc chyba nie
jest znów tak tragicznie źle i pozostaje nam wie−
rzyć, że sytuacja będzie się poprawiać. Jednak
warunkiem podstawowym wydaje się, i to
już jest uwaga nie związana z badaniami „Pol−
Senior”, że klucz do poprawy stanu uzębienia
leży w opiece stomatologicznej nad najmłod−
szymi...
Opr. Filip Ratkowski

* „PolSenior – Aspekty medyczne, psychologiczne,
i ekonomiczne starzenia siê ludzi w Polsce”. Praca
zbiorowa pod red. Ma³gorzaty Mossakowskiej, Andrzeja Wiêcka i Piotra B³êdowskiego. Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznañ 2012
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Z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej

Nie podpisywać!
Tytuł niniejszej relacji z posiedzenia Okrę−
gowej Rady Lekarskiej w Krakowie, odbytego
27 czerwca br., nawiązuje oczywiście do tej
sprzed dwóch miesięcy („Podpisywać czy nie
podpisywać?”). Tym razem stanowisko ORL
było już jednoznaczne – lekarze, w ramach pro−
testu przeciwko nakładanym na nich karom, nie
powinni podpisywać (i w ogromnej większo−
ści nie podpisali) umów z NFZ. Program po−
siedzenia przewidywał również osobistą rela−
cję prezesa Andrzeja Matyji ze spotkania przed−
stawicieli NRL z Ministrem Zdrowia, w któ−
rym brał udział. Przyjęto także projekt uchwa−
ły Komisji Socjalno−Bytowej w sprawie dopłat
na kształcenie dzieci lekarzy oraz zapoznano
się z opinią prawną nt. weryfikacji wstecznej
zamkniętych umów z NFZ.
Tematem, którego nie sposób było pominąć,
było odwołanie prezesa NFZ Jacka Paszkiewi−
cza oraz rozpisany na jego stanowisko konkurs,
który – jak wiadomo – wygrała rekomendowa−
na przez ministra zdrowia Bartosza Arłukowi−
cza p. Agnieszka Pachciarz, z wykształcenia
prawniczka, podsekretarz stanu w MZ. Jednym
z jej głównych rywali okazał się, ku zaskocze−
niu nawet niektórych członków Naczelnej Rady
Lekarskiej, wiceprezes NRL Konstanty Radzi−
wiłł, który długo zwlekał z ujawnieniem swo−
jej kandydatury, nie zabiegał też o poparcie śro−
dowiska lekarskiego.
Czy ta decyzja okaże się trafna, pokaże przy−
szłość. Natomiast prezes Matyja, po rozmowach
z szefem resortu zdrowia, wydawał się spokoj−
ny w kwestii konieczności zmian umów NFZ,
źle sformułowanych, krzywdzących lekarzy.
Nowa umowa – poinformował – ma zostać
przygotowana i przesłana w jak najkrótszym
czasie. Jakie będą dalsze losy rozgrywek z NFZ
– dowiemy się niebawem.

Małopolscy lekarze w ogromnej większo−
ści poparli protest. Spośród 15 500 umów, któ−
re NFZ rozesłał do lekarzy, wróciło do niego
(podpisanych) zaledwie 3200, z czego podpi−
sanych prawidłowo, bez skreśleń (część leka−
rzy wykreśliła z umów kontrowersyjny zapis
o karach umownych) – zaledwie 2500.
Prezes Andrzej Matyja podziękował leka−
rzom za tę solidarność w proteście. W trakcie
obrad pojawił się nawet przewrotny pomysł, by
protestujący lekarze wystawiali wyłącznie re−
cepty refundowane, bez względu na konse−
kwencje i groźby ze strony NFZ. Niestety – jak
słusznie zauważył dr Kazimierz Kłodziński –
recepty te nie byłyby respektowane przez far−
maceutów w aptekach. Szkoda, gdyż takie roz−
wiązanie z pewnością byłoby bardziej dokucz−
liwe dla NFZ, a mniej dla pacjenta, któremu –
jak stwierdził wiceprezes Robert Stępień –
refundacja po prostu należy się z racji ubezpie−
czenia. „Pacjenci zakładnikami lekarzy” –
takie wrażenie może sprawiać lekarski protest
w obecnej formie. Opinii publicznej łatwo umy−
ka rola, jaką odgrywa NFZ. Konieczne jest za−
tem docieranie do mediów i informowanie,
na czym polega rzeczywisty problem. Prezes
Matyja zwrócił też uwagę na bardzo ważny
aspekt dotyczący wypisywania recept na leki
onkologiczne, psychiatryczne i neurologiczne.
Byłoby bowiem n i e e t y c z n e wypisywa−
nie ich bez refundacji, gdyż cena tych leków
jest zazwyczaj bardzo wysoka, a leczenie ma
charakter przewlekly. W dyskusji wzięli udział
m.in. dr Katarzyna Turek−Fornelska, dr Jerzy
Friediger i dr Lech Kucharski.
W dalszej części obrad dr Barbara Wiejow−
ska, przewodnicząca Komisji Socjalno−Byto−
wej, przedstawiła wniosek dotyczący wysoko−
ści dopłat na kształcenie dzieci lekarzy będą−
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cych członkami Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie (przyjęty jednogłośnie).
Kolejnym punktem był zamysł reaktywo−
wania spotkań z przedstawicielami Rad Lekar−
skich. Tematów do dyskusji – na tego rodzaju
spotkaniach – byłoby dużo, problemem jest jed−
nak ich organizacja, dotarcie do osób, które
zgodzą się podjąć trud przygotowania tego
rodzaju przedsięwzięcia. Prezes zaproponował
stworzenie komitetu złożonego z trzech człon−
ków ORL dla przedstawienia założeń organi−
zacyjnych i programowych, chętnych jednak nie
było.
Ogromnym obciążeniem dla administracji
Biura OIL stała się konieczność przerejestro−
wania przez lekarzy swoich praktyk (do końca
czerwca 2012). Tworzyły się ogromne kolejki,
w czerwcu Biuro przeżywało potężne oblęże−
nie. Przepraszamy, ale jest to też po części Pań−
stwa wina, bo o obowiązku nowej rejestracji
wiadomo było od ponad pół roku. Czy teraz,
gdy termin przesunięty został do końca roku,
sytuacja powtórzy się również w grudniu?
Kolejnym tematem była opinia mecenas
Ewy Krzyżowskiej na temat możliwej weryfi−
kacji wstecznej umów z NFZ. Prawo dopusz−

cza tu kontrole do 10 lat wstecz. Wydaje się
zatem zasadne przystąpienie do protestu, który
wystosowała do Ministerstwa Zdrowia w tej
sprawie Śląska Izba Lekarska.
Ostatnim punktem obrad było omówienie
projektu Uchwały w sprawie dostępu do reje−
stru lekarzy (FINN) z ewentualnym zdalnym
wejściem do sieci komputerowej OIL w Kra−
kowie. Jak podkreśliła mec. Ewa Krzyżowska,
prawnym administratorem danych osobowych
lekarzy należących do Izby jest prezes OIL.
Może on działać osobiście, ale może też upo−
ważnić jakąś osobę do pełnienia tych zadań.
Ciąży na nim obowiązek wyznaczenia admini−
stratora bezpieczeństwa informacji oraz kontroli
nad całym systemem.
Na tym obrady zakończono.
Kamila Śnieżek

PS: A poni¿ej, przypominamy, w œlad za poprzednim
wydaniem GGL-LD, formularz „Wskazania imiennego
do odbioru zapomogi poœmiertnej”, który prosimy wype³niæ i pos³aæ do biura OIL. Dziêki temu, Pañstwa spadkobiercy, unikn¹ biurokratycznych k³opotów z odbiorem
zapomogi.

Wskazanie imienne do odbioru zapomogi pośmiertnej
Dr .....................................
..........................................

............... dnia ...................... r.

dokładny adres zamieszkania

Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie
Stosownie do Regulaminu wypłacania zapomóg losowych z tytułu śmierci lekarza – członka
OIL w Krakowie (Załącznik do Uchwały ORL nr 100 z dnia 9 maja 2012 roku) do odbioru
wskazuję
.....................................................
imię i nazwisko, adres zamieszkania
osoby wskazanej

.....................................
podpis i pieczątka
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Oby siê uda³o
Są takie powiedzenia, które cytujemy często. Pa−
sują jak ulał i automatycznie przychodzą nam na
myśl jako komentarz do zaistniałych sytuacji.
Wspominałem już kiedyś na łamach „GGL−LD”
o inskrypcji etruskiej sprzed 3000 lat, która głosi,
że „jeszcze nigdy zboże nie było tak drogie, a mło−
dzież tak źle wychowana”. Trzeba o tym zdaniu pa−
miętać zawsze, kiedy wraz z odruchem opadających
rąk rodzi się w nas refleksja, jakiego to bałaganu
przyszło nam dożyć. Żeby to jeszcze tylko w medy−
cynie, choć ta – prawdopodobnie – ma się całkiem
nieźle.
Mój felieton powstaje w czasie, gdy nie da sie
otworzyć gazety, Internetu i telewizji, aby nie stra−
szył z nich prezes Marcin P. i jego Amber Przekręt.
Widać, że państwo wyraźnie nie działa i w tym bra−
ku działania jest wyjątkowo konsekwentne. I nawet
widać pewną regułę. Jak wiemy, pewna pani proku−
rator sabotowała śledztwo w sprawie Amber Gold.
I nie wzruszyły ją nawet napominania sądu. Co gor−
sza – pismo nadzoru finansowego nie wzruszyło też
w wystarczającym stopniu Prokuratora Generalnego.
To musi być symptomatyczno−zaraźliwe. W bie−
żącym numerze Robert Stępień pisze o projekcie roz−
porządzenia koszykowego i planowanym wymogu
wykwalifikowanej asysty.
I tak, jak nie byłoby zapewne „kariery” Marci−
na P. na obecną skalę, gdyby KRS, prokuratura
i sądy działały prawidłowo, tak zapewne trudno by−
łoby umieścić na stronie internetowej MZ ów pro−
jekt, gdyby ktoś w tym resorcie przejął sie pismem
otrzymanym z Kancelarii Premiera. Pismo to wska−
zywało na daleki od doskonałości sposób sporzą−
dzenia Oceny Skutków Regulacji, jaką przygotowuje
się dla każdego projektu rozporządzenia i ustawy.
Gdyby postąpiono w MZ zgodnie z zawartą
w piśmie sugestią, zapewne proponowanych w pro−
jekcie zmian wymogów nie dałoby sie w żaden spo−
sób uzasadnić. Gdyby do tego zapytano resort spra−
wiedliwości, jak się to ma do polityki rządu w dzie−
dzinie deregulacji, to resort ów nie musiałby spro−
wokowany doniesieniem z NIL pisać 21 sierpnia br.

do MZ uwagi, że pomysł – delikatnie mówiąc – mija
się z celem i strategią rządu. Ale ponieważ niektó−
rzy opacznie rozumieją hasło „wolność rządzi” –
pism tych albo nie przeczytali, albo niespecjalnie
się nimi przejęli.
Na rynku stomatologicznym też nie jest lepiej.
Olsztyn i Bydgoszcz poważnie przymierzają się do
otwarcia oddziałów stomatologicznych i kształce−
nia studentów, zaś wiceprezes NRL (na łamach
Gazety Lekarskiej) wyraża nadzieję, że nad liczbą
praktykujących dentystów czuwa Ministerstwo
Zdrowia. Mam uzgodniony z GL na październik druk
polemiki Prezes Lelli z tym poglądem, pozostaje mi
więc tam odesłać zainteresowanych.
I to wszystko musi rodzić pytanie: „co dalej?”
Albo, jak w ostatniej kampanii wyborczej: „jak żyć?”
Dla lekarza najlepszą polisą jest oczywiście troska
o swój gabinet i dobre relacje z pacjentami. No tak
– to w ujęciu pojedynczego lekarza. Wychodząc
z złożenia, że gazety lekarskie drukuje się dla pod−
trzymania poczucia zbiorowości, warto jednak po−
myśleć nad wspólną strategią.
Stan ogólnolekarski wydaje się być przytłoczo−
ny ciężarem absurdalnego, niesprawiedliwego i – jak
sie okazuje – wątpliwego pod względem konstytu−
cyjnym systemu refundacji leków. Jak ktoś rezolut−
nie zauważył na Konsylium24: „jedno, co teraz pew−
ne, to koszyk KAR gwarantowanych”. Na interne−
towych forach lekarskich (z K24 włącznie) domi−
nują tymczasem wpisy świadczące raczej o zbioro−
wym pielęgnowaniu traumy niż o poszukiwaniu sen−
sownej strategii.
Wszystko to razem wzięte sprawia czasem wra−
żenie totalnej niemocy, jakiegoś trwałego osadze−
nia nas w systemie jakby z innej, niedemokratycz−
nej bajki, gdzie jedna strona, czyli władza może wy−
konać dowolny ruch, a druga strona może jedynie
kalkulować, w jaki sposób zmniejszyć rozmiar
ewentualnych strat.
Dobrym posunięciem, które powinno na dość
długo wytrącić instytucje publiczne z poczucia po−
siadania monopolu na rację, jest realizacja przez
NRL uchwały ostatniego Krajowego Zjazdu zakła−
dającej wystąpienie NRL do Trybunału Konstytu−
cyjnego z wnioskiem o zbadanie legalności przepi−
sów regulujących przebieg konkursów w NFZ.
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Czy to ważne? Ogromnie. Reforma rządu Jerzego
Buzka z 1998 r. zakładała, iż za pieniądze pocho−
dzące ze składki zdrowotnej płatnik kupuje świad−
czenia na wolnym rynku w drodze konkursów.
Rzeczywistość jest taka, że najpierw Kasy Chorych,
a teraz NFZ kupują świadczenia po cenach, które
de facto same wyznaczają. Do tego przepisy gene−
rowane przez Fundusz umożliwiają wpływ komisji
konkursowej na wynik rozstrzygnięcia.
Chyba każdy, kto choć raz stawał do konkursu
czuł, że pozycja komisji konkursowej wybiega zde−
cydowanie poza funkcję „notariusza konkursu”.
Wszyscy czują, że w jakiś dziwny sposób „być albo
nie być” w gronie kontrahentów NFZ zależy w du−
żym stopniu od komisji. A to wszystko przez drob−
ny, niepozorny zapis w zarządzeniu dotyczącym kry−
teriów oceny ofert. Otóż do normalnej, zdroworoz−
sądkowej definicji ceny będącej podstawą punkta−
cji (iż jest to cena podana w ofercie) zrobiono parę
lat temu dopisek: „lub stanowiąca końcowy wynik
negocjacji”. Pociąga to za sobą cały wianuszek na−
stępstw: oferty można modyfikować aż do ostatnich
dni negocjacji i to w warunkach, gdzie nie jest nale−
życie zachowana tajemnica, jedni przebijają drugich
wiedząc, ile tamci spuścili z ceny, a komisje nie
mogą aż do końca zawrzeć wiążących ustaleń z ofe−
rentami. Oferent przychodzący na negocjacje nie
wie, czy zgoda komisji na jego warunki jest dowo−
dem jego mocnej pozycji, czy to normalna „podpu−
cha” i zaraz po nim przyjdzie ktoś, kto da niższą
cenę i go „wysiuda”. Istny obłęd. Ale pozwala to
komisjom sterować ceną i ostatecznie zawrzeć kon−
trakty po takiej cenie, jaką Oddział zaplanował,
a nawet nizszej.
Co to daje w skali makro? Daje to niezwykle
posępny widok rynku medycznego. Zamiast rzeczy−
wiście konkurować pomiędzy sobą nie tylko ceną
i być wolnymi „rzemieślnikami” na wolnym rynku,
jesteśmy jednym wielkim mega−ZOZem.
Poza tym, w ten sposób zafałszowuje się rze−
czywiste potrzeby finansowe systemu. To z kolei
zwalnia klasę polityczną z konieczności szukania w spo−
łeczeństwie akceptacji dla uzupełnienia niedoborów
finansowych systemu (np. poprzez współpłacenie).
Uprasza się Szanownych Czytelników o trzyma−
nie kciuków za ten projekt. Od wniosku NRL do

wyroku Trybunału droga daleka. Nie ukrywam, że
jako autor zarówno projektu uchwały Zjazdu w tej
sprawie, jak i założeń do tego wniosku jestem z tym
projektem – co oczywiste – emocjonalnie związa−
ny. Słuszność wyżej wymienionych zastrzeżeń po−
twierdzona została juz niejako w boju – Minister−
stwo, jak się okazuje, nie ma na nie dobrej odpo−
wiedzi. Jednym ze spodziewanych efektów wyja−
śnienia spraw „czystości” konkursów jest nadzieja
na znormalnienie relacji pomiędzy kontraktującymi
praktykami, a Funduszem i jego urzędnikami.
Dziś wielokrotnie obserwujemy, że gabinet lub
przychodnia rezygnują ze swych praw dochodzenia
racji w trakcie sporu o rozliczenia, czy w przypad−
ku kontroli z obawy, że „dotknięty” ich asertywno−
ścią Fundusz zemści się na nich podczas następne−
go konkursu.
Musimy tez pamiętać, że władza szykuje małą
rewolucję w wycenie świadczeń – planuje się po−
wołanie Agencji Taryfikacji. Biorąc jednak pod uwa−
gę kształt dotąd ujawnionych propozycji można mieć
duże obawy co do poprawności metodologicznej
przyszłej wyceny. Dlatego sukces pod postacią urzę−
dowego obnażenia nieprawidłowości zasad przepro−
wadzania konkursów byłby świetnym argumentem
w walce o rzetelność zasad przyszłej wyceny świad−
czeń.
Słabo pamiętającym też staram się tłumaczyć,
że godziwe i sprawiedliwe warunki udzielania
świadczeń publicznych w stomatologii mają duże
znaczenie dla wszystkich, również dla tych, którzy
o kontrakty nie występują. Czeka nas poważne za−
danie podjęcia batalii o jakieś jednak, choćby szcząt−
kowe, zasady regulacji rynku stomatologicznego.
Możliwość zdobycia kontraktu „w terenie” (zawsze
jednak trochę łatwiejsza niż w dużym mieście) jest
znakomitym czynnikiem wspierających alokację
praktyk.
Rynek to system naczyń połączonych. Trzymaj−
my więc za ten projekt kciuki pospołu.
Andrzej Cisło

www.autonomia-dent.pl
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Absolutorium 2012
Jak co roku, w ostatnią niedzielę maja o go−
dzinie 9.00 dzwony w Kolegiacie św. Anny
w Krakowie oznajmiły początek Uroczystości Ab−
solutoryjnej studentów Wydziału Lekarskiego
CM UJ. Po Mszy Świętej w intencji przyszłych
absolwentów obchody przeniosły się do auli Au−
dytorium Maximum UJ przy ulicy Krupniczej.
Obchody Absolutorium zostały w całości
przygotowane przez studentów kierunku lekar−
skiego oraz lekarsko−dentystycznego. Wśród za−
proszonych gości nie zabrakło oczywiście władz
Uniwersytetu: prof. Wojciecha Nowaka, prorek−
tora UJ ds. Collegium Medicum (a zarazem rek−
tora elekta UJ); prof. Beaty Tobiasz−Adamczyk,
pełnomocnik rektora UJ ds. dydaktyki w Colle−
gium Medicum; prof. Tomasza Grodzickiego,
dziekana Wydziału Lekarskiego; dr hab. Bartło−
mieja W. Lostera prof. UJ, prodziekana ds. spraw
studenckich i kształcenia na kierunku lekarsko−
dentystycznym; prof. Krystyny Sztefko – prodzie−
kana ds. studenckich i kształcenia na kierunku le−
karskim; prof. Macieja Małeckiego – prodzieka−
na ds. organizacji i programu studiów. Profeso−
rów, docentów, adiunktów oraz innych nauczy−
cieli akademickich było zresztą więcej. Nie za−

brakło również rodziców, przyjaciół oraz najbliż−
szych tegorocznych absolwentów
Konferansjerami uroczystości byli Aneta Fur−
tak (V rok WL, kier. lek.−dent.) oraz Damian Ko−
walski (VI rok WL, kier. lek.). W jej trakcie za−
brali głos wyżej wymienieni przedstawiciele
władz, z prorektorem Wojciechem Nowakiem na
czele, a liczne grono studentów odebrało nagro−
dy: Prorektora UJ ds. CM, Rady Samorządu Stu−
dentów CM UJ, Akademickiego Związku Spor−
towego CM UJ, Studenckiego Towarzystwa Na−
ukowego CM UJ, Międzynarodowego Stowarzy−
szenia Studentów Medycyny oraz Polskiego To−
warzystwa Studentów Stomatologii. Nagrody
odbierali nie tylko studenci, nowością podczas
Absolutorium było wręczenie nagród dla najlep−
szych wykładowców oraz katedr wybranych przez
studentów. I tak oto w kategorii najlepsza jednost−
ka przedkliniczna pierwsze miejsce, ex aequo,
zajęli Katedra Histologii oraz Zakład Stomatolo−
gii Zintegrowanej; najlepszym nauczycielem
przedklinicznym okazał się lek. stom. Łukasz Pa−
lusiński. Natomiast w kategorii najlepsza jednost−
ka kliniczna nagrodę otrzymał Zakład Chirurgii
Stomatologicznej, najlepszym nauczycielem kli−
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nicznym została dr n. med. Graży−
na Wyszyńska−Pawelec. Po tym
przyjemnym akcencie prof. Maciej
Małecki poprowadził wykład ab−
solutoryjny „Medycyna zindywi−
dualizowana, czyli rzecz o tym, że
każdy chory jest inny”.
Jednym z najbardziej wzrusza−
jących momentów, a zarazem
punktem kulminacyjnym uroczy−
stości było wspólne odczytanie
Przysięgi Hipokratesa. Następnie
studenci odebrali Karty Absolutoryj−
ne wręczane przez rektora oraz dzie−
kanów obu kierunków. Po licznych
wzajemnych podziękowaniach Ab−
solutorium dobiegło końca, a mło−
dych adeptów medycyny ubranych
w togi wraz z dumnymi rodzinami
można było spotkać na Rynku aż
do późnych godzin wieczornych.
Aneta Furtak
Absolwentka Wydziału Lekarskiego
Kierunku lekarsko−dentystycznego 2012
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Absurdy
stomatologii dziecięcej
Wakacje za nami. Pierwszy dzwonek rozpocz−
nie lekcje i niech rozpocznie również walkę
o opiekę stomatologiczną nad naszymi milusiń−
skimi. Zniknął stomatolog ze szkolnego gabine−
tu, a wraz z nim profilaktyka i dyspanseryzacja.
A przecież wysoka świadomość, wczesne wykry−
wanie i leczenie przynosi najlepsze efekty zdro−
wotne i ekonomiczne. Jeżeli więc w dzisiejszym
konsumpcyjnym i skomercjalizowanym świecie
nie ma na to pieniędzy, to znaczy, że jesteśmy
bardzo bogatym narodem, pozbawionym ludzi,
którzy choć troszkę potrafią wybiec myślą do
przodu. Tu nie chodzi o wielkich wizjonerów.
Ktoś powie – nie ma stomatologów w szkole,
ale NFZ podpisuje umowy z gabinetami na lecze−
nie stomatologiczne dzieci do ukończenia 18−tego
roku życia. Tak, zgadza się, ale…
Nonsensów wiele i brak spójności programu
opieki stomatologicznej nad młodocianymi naj−
lepiej widać na przykładzie leczenia ortodontycz−
nego. Już sam fakt utworzenia administracyjnych
barier wiekowych dla finansowania tego leczenia
wydaje się być absurdem w świetle wiedzy me−
dycznej dotyczącej wzrostu osobniczego i rozwo−
ju układu stomatognatycznego.
Szczególnie kuriozalne zdarzenie miało miej−
sce w czerwcu 2004 roku, gdy minister zdrowia
obniżył górną granicę wieku z 14−go do 13−go
roku życia i tym samym cały rocznik ubezpieczo−
nych z dnia na dzień „wypadł” z systemu. Co na
to rzecznik praw obywatelskich?
Obecnie obowiązujące przepisy zakładają
możliwość leczenia aparatem wyjmowanym do
ukończenia 12 roku życia, a kontrolę osiągnię−
tych wyników (retencję) w 13−tym roku życia.
Aparaty wyjmowane są skuteczne w niektórych
typach wad zgryzu, przy spełnieniu określonych
podstawowych warunków:
– gdy stosowane są w okresie skoku wzrosto−
wego
– gdy istnieje korzystny kierunek wzrostu
żuchwy

– gdy występuje dobra współpraca ze strony
pacjenta
W rzeczywistości wielu pacjentów, zwłaszcza
chłopców, przekracza wiek 12−tu lat przed sko−
kiem pokwitaniowym, nie mogąc osiągnąć zada−
walającego wyniku leczenia. Niewielu pacjentów
stać na kontynuację leczenia za własne pieniądze
i mnóstwo przypadków regulacji zgryzu jest bez−
sensownie przerywana w pół drogi.
Drugi problem to pacjenci z tzw. grupą wad
doprzednich. W tych przypadkach wczesna inge−
rencja aparatem ortodontycznym jest wręcz błę−
dem w sztuce lekarskiej. Pacjent powinien zostać
poddany obserwacji, a działanie docelowe nale−
ży rozpocząć po zakończeniu skoku wzrostowe−
go. Tymczasem niejeden ortodonta słyszy od opie−
kunów dziecka: „Rób pan aparat, bo za dwa mie−
siące będziemy musieli już płacić”. Zdarza się,
że pod presją wykonuje więc aparat, przyczynia−
jąc się niekiedy do pogorszenia warunków zgry−
zowych dziecka.
Widząc na co dzień ogromne marnotrawstwo
środków publicznych na nieefektywne leczenie
ortodontyczne wydaje się, że zmiana zasad lecze−
nia w tym obszarze stomatologii jest niezbędna.
Warto rozważyć takie zmiany, jak choćby:
1. Dyspanseryzacja podopiecznych.
2. Stała opieka ortodontyczna od okresu wy−
miany uzębienia.
3. Lekarz ortodonta, a nie ustawa decyduje
o rodzaju metody i czasu rozpoczęcia terapii.
4. Za przerwanie systematycznych kontroli
i leczenia skutki ponosi pacjent, poprzez pozba−
wienie możliwości leczenia w ramach powszech−
nego ubezpieczenia społecznego.
To tylko maleńki wierzchołek góry lodowej
problemów stomatologicznych opieki „do 18−tego
roku życia”, jaką zapewnia w swoich kontraktach
NFZ. Czy aby na pewno do osiemnastego?
No cóż Orwellowski świat istnieje. Tylko nie za−
pominajmy, że w tym wszystkim chodzi o zdro−
wie naszych dzieci, za nasze pieniądze.
dr Renata Michna
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Afrykañska misja polskich lekarzy
Tanzania to jeden z najbiedniejszych krajów Afryki. Poziom opieki medycznej jest tam
naprawdê dramatyczny – œrednia d³ugoœæ ¿ycia to 47 lat (mê¿czyŸni) i 49 lat (kobiety),
œmiertelnoœæ wœród niemowl¹t wynosi 7,8%, a co siódme dziecko nie do¿ywa 5 roku
¿ycia. W kraju licz¹cym ponad 39 mln mieszkañców pracuje zaledwie ok. 800 lekarzy!
Najczêstsze choroby nêkaj¹ce tamtejsz¹ ludnoœæ to malaria, biegunki zakaŸne, infekcje
paso¿ytnicze, nadciœnienie têtnicze, cukrzyca oraz zaka¿enia wirusem HIV. Problemem
jest fatalny dostêp do leczenia stomatologicznego, w³aœciwie nieistniej¹ca opieka nad
ciê¿arnymi, brak pomocy medycznej w razie wypadków. Tanzañczycy, zw³aszcza ci zasiedlaj¹cy peryferyjne regiony kraju, w kwestiach zdrowotnych skazani s¹ tylko na siebie.
Od czasu do czasu mog¹ liczyæ na pomoc akcji humanitarnych, np. australijskiego Flying
Medical Service, jednak w ma³ych miejscowoœciach to rzadcy goœcie.
W Kiabakari, wiosce leżącej w północnej czę−
ści kraju, w regionie Mara, 22 lata temu osiadł
polski misjonarz, ksiądz Wojciech Kościelniak.
Początkowo skupiał się na duchowej opiece nad
miejscową ludnością, a po jakimś czasie jego mi−
sja objęła również sferę ciała. To z jego inicjaty−
wy, a przy pomocy Ministerstwa Spraw Zagra−
nicznych RP oraz licznych wolontariuszy z Pol−
ski i Europy, w Kiabakari powstał profesjonalny
ośrodek zdrowia. Centrum Zdrowia uruchomio−
no 31 grudnia 2007 roku, obecnie funkcjonuje
w nim już porodówka, przychodnia, sala obser−
wacyjna, poradnia gruźlicy, punkt diagnostyczno
– konsultacyjny zakażeń HIV oraz klinika matki
i dziecka. W przyszłości planowane jest otwarcie

gabinetu stomatologicznego, gdyż najbliższy
punkt leczenia zębów znajduje się 200 km od wio−
ski. Szacuje się, że obecnie z Centrum Zdrowia
miesięcznie korzysta około 800 tubylców.
Ośrodek zdrowia to nie jedyna inicjatywa
Fundacji ks. Kościelniaka. W Kiabakari stopnio−
wo rozwijane jest Centrum Edukacji z przedszko−
lem i szkołą podstawową dla miejscowych dzie−
ci. Zapotrzebowanie jest ogromne, w niektórych
klasach uczy się jednocześnie 120 dzieci!
W ramach działalności Fundacji, do Kiaba−
kari przyjeżdżają wolontariusze z Polski i Euro−
py, by pomagać w pracach na misji. Zjawiają się
więc nauczyciele, pielęgniarki, osoby organizu−
jące w wiosce różnego rodzaju kursy (np. pierw−
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szej pomocy lub języka angielskiego), a szczególnie mile widzia−
ni są lekarze różnych specjalizacji, zwłaszcza pediatrzy, ginekolo−
dzy, specjaliści chorób zakaźnych, interniści oraz chirurdzy.
Już wkrótce do Kiabakari wyruszy lek. stom. Katarzyna
Nawrot, liczymy na szczegółową relację, a tymczasem, korzy−
stając z jej uprzejmości przedstawiamy kadry z Tanzanii.
Więcej nt. Kiabakari przeczytać można na stronie Fundacji:
http://www.kiabakari.org
kam – wg opowieści członka Fundacji,
lek.stom. Katarzyny Nawrot
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Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne
Oddzia³ w Kroœnie

Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa
Jama ustna w zdrowiu i chorobie
Polańczyk, 12–13 października 2012

Informacje: www.krosno.pts.net.pl
Zgłoszenia: krosno@pts.net.pl
ul. Niepodległości 2, 38-100 Krosno
tel./fax. 13 432 18 59, 512 804 098

fot. Tomasz Barañski

28

NR

DENTYSTY

29

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

NR

3A/2012

DENTYSTY

ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE
Obrady odbędą się w dniach 12–13 października 2012, w Sanatorium Uzdrowiskowym AmerPol. Patronat nad konferencją
objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – prof. Marek
Ziętek, a głównym sponsorem Konferencji jest
firma Philips. Konferencję wspiera finansowo
Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady
Lekarskiej w Krakowie. Szczególnym patronem konferencji jest – Fundacja „Z uśmiechem przez życie” propagująca profilaktykę
jamy ustnej, zwłaszcza przeciwnowotworową.
W tym roku naszym zamiarem jest zwrócenie uwagi na specyfikę ekosystemu jamy
ustnej i przedstawienie toczących się bez
przerwy procesów molekularnych, decydujących o zachowaniu zdrowia bądź naruszeniu
labilnej równowagi pomiędzy organizmem i
drobnoustrojami, czego wyrazem jest rozwój
choroby. Zrozumienie tych relacji powinno
pozwolić lekarzowi wybrać najefektywniejszą
i najmniej inwazyjną metodę leczenia. Zaprezentowane zostaną zarówno metody diagnostyczne pozwalające różnicować choroby
jamy ustnej jak i sposoby zapobiegania ich
rozwojowi. Podjęty zostanie także problem
czujności onkologicznej w praktyce lekarza
dentysty, czy i kiedy interweniować u pacjentów w wieku rozwojowym i jaki rodzaj leczenia powinien być zastosowany. Wskażemy
także na konieczność prowadzenia fazy podtrzymującej leczenie, która jest gwarantem
długoterminowej integralności tkanek jamy
ustnej.

Program konferencji
Sesja I
Prof. Marek Ziętek (Wrocław – Polska) –
Jama ustna jako szczególny ekosystem. Komunikacja międzykomórkowa – reakcje zapalne, osseointegracja (filmy).
Prof. Irina Mazur DDS, PhD (Kijów – Ukraina) – Metabolizm kości w zdrowiu i chorobie tkanek przyzębia.
Sophia Aroca DDS, PhD (Paryż – Francja) –
Współczesne metody leczenia mnogich recesji dziąsłowych.
Prof. Radovan Slezak DDS, PhD (Praga –
Czechy) – Czujność onkologiczna w praktyce
lekarza dentysty.

Sesja II
Dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk prof.
nadzw. (Warszawa) – Symptomy chorób
ogólnoustrojowych u pacjentów w wieku rozwojowym.
Prof. Tomasz Gedrange DDS, PhD (Drezno
– Niemcy) – Leczenie ortodontyczne pacjentów w wieku rozwojowym.
Dr hab. Marzena Dominiak (Wrocław) –
Cele nowoczesnej chirurgii stomatologicznej.

Sesja III
Bartosz Slak M. Sc. Eng. (Windsor – Kanada), dr n. med. Wojciech Bednarz (Gorlice) –
Zastosowanie fal ultradźwiękowych w diagnostyce tkanek miękkich i twardych jamy
ustnej.
Prof. Ingrid Różyło-Kalinowska (Lublin) –
Rola obrazowania radiologicznego w diagnostyce stomatologicznej.
Dr hab. Mariusz Pryliński (Poznań) – Rekonstrukcja protetyczna zębów leczonych endodontycznie.
Dr n. med. Małgorzata Kiernicka (Lublin) –
Periimplantitis – problem coraz bardziej aktualny.
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Podróż życia
jest zawsze
przed nami
Nasz bohater nie pcha się na afisz. Najlepiej
czuje się chyba we własnym świecie, czyli w ga−
binecie, który znajduje się w przyziemiu miłego
domku z ogrodem. Dobra dzielnica Krakowa, spo−
kojna uliczka, blisko do pracy (tylko 17 schodów)
– to codzienność doktora Wojciecha Kożucha,
lekarza stomatologa, specjalisty w dziedzinie en−
dodoncji. Spotykamy się w jego naszpikowanym
elektroniką gabinecie, a naszej rozmowie towa−
rzyszy dźwięk wiertła z sąsiedniego pomieszcze−
nia – królestwa jego żony, również stomatologa.
Jak dobrze, że będziemy dziś rozmawiać, a nie
borować…
„Proszę napisać, że mój dziadek zajmował
najwyższe stanowisko w Krakowie i wszyscy go
słuchali” – zaczyna z uśmiechem Wojciech Ko−
żuch. Nie, nie będziemy rozmawiać o polityce, to
tylko podstęp. Dziadek doktora Kożucha, Woj−
ciech Chwaja, pracował jako hejnalista na Wieży

Mariackiej. Był strażakiem, a funkcję trębacza
pełnił wyjątkowo długo, bo aż 40 lat – od 1929
do 1969 roku. Przyglądam się fotografiom ulu−
bionego przodka doktora, podobieństwo jest ude−
rzające. Czy poza charakterystycznym profilem
oraz imieniem Wojciech, doktor odziedziczył coś
po krakowskim hejnaliście? Być może horyzonty
myślowe i pasje, z których znany jest w Izbie
Lekarskiej. Na pewno jednak nie zamiłowanie do
stomatologii, gdyż w tej dziedzinie jest w swojej
rodzinie pionierem.
Dlaczego akurat stomatologia? Wojtek, syn
nauczycielki i kierownika wydziału w Krakow−
skiej Fabryce Kabli uczył się w IV Liceum Ogól−
nokształcącym w Krakowie, w klasie o profilu
biologiczno−chemicznym i – jak twierdzi dzisiaj
– mógł studiować cokolwiek, może poza kierun−
kami stricte humanistycznymi. Nauka przycho−
dziła mu z łatwością, jednak aż do matury w 1983
roku nie był pewien, co chciałby w życiu robić.
Pomysł studiowania farmacji lub stomatologii wy−
szedł ze strony rodziny. Młody Wojciech Kożuch
był osobą praktyczną, łatwo dał się więc przeko−
nać, że dentystyka to konkretny, solidny fach,
rzemiosło, dzięki któremu zawsze znajdzie zatrud−
nienie. A że dwudniowy egzamin testowy, przy
jego zdolnościach, okazał się przysłowiową
„bułką z masłem” – stało się. Młody Wojtek
został studentem stomatologii. Choć początkowo
nie wierzył w swoje siły uważając, że medycyna
i stomatologia to kierunki dla naprawdę tęgich
umysłów, wkrótce okazało się, że trafił w idealne
dla siebie miejsce. Wciągnął się, zadomowił,
przeszedł gładko przez wszystkie lata studiów.
Ukończył je w 1988 roku.
Pierwsze zawodowe szlify doktor Kożuch
zdobywał w Katedrze Protetyki Stomatologicz−
nej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloń−
skiego. Praca w Klinice pochłonęła go na dobrych
7 lat, w międzyczasie zrobił specjalizację ze sto−
matologii ogólnej. Chociaż dziś przyznaje, że
o Klinice można mówić zarówno dobrze, jak i źle,
stara się wspominać głównie pozytywne strony
tamtego okresu. To właśnie do Kliniki przyby−
wały goszczące w Krakowie zagraniczne sławy
stomatologii. Młodzi dentyści mogli się od nich
nauczyć naprawdę interesujących rzeczy, z któ−
rymi nie mieliby szansy zetknąć się poza uczel−
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nią. Dzisiaj sytuacja jest już inna, rynek skomer−
cjalizował się, a zagranicznych guru łatwiej spo−
tkać na płatnych kongresach, niż na Uniwersyte−
cie. Jednak w tamtych czasach Klinika była naj−
lepszym z miejsc, w które mógł trafić młody sto−
matolog. A ponieważ nawet młodzi stomatolodzy
oraz ich rodziny muszą coś jeść, równolegle
z pracą naukową dr Wojciech Kożuch działał też
prywatnie. Prowadził własny gabinet, wciąż jed−
nak bez motywu przewodniego, po prostu lecząc
pacjentom zęby. Na swojego obecnego, zawodo−
wego „konika” trafił zupełnie przypadkowo.
Los sprawił, że w 2003 roku znalazł się na
kameralnym, przyjacielskim kursie endodoncji,
zorganizowanym w Częstochowie przez doktora
Jerzego Zbożenia. Chociaż w czasie studiów en−
dodoncja była jednym z najbardziej znienawidzo−
nych przez niego kierunków, jako lekarz zafascy−
nował się nią, a mikroskop stał się dla niego przed−
miotem codziennego użytku. Kurs usystematyzo−
wał jego wiedzę, pozwolił prześledzić rozwój
endodoncji od jej początków (prace dr. Herberta
Schildera z USA), aż po stosowane dzisiaj naj−
nowsze urządzenia i preparaty. Endodoncja dla
doktora Kożucha nagle stała się przejrzysta;
z poziomu nielubianego, trudnego do zrozumie−
nia przedmiotu na studiach, awansowała do mia−
na kwintesencji rzemiosła stomatologicznego.
Doktor przyrównuje ją wręcz do fachu jubilerskie−
go lub zegarmistrzowskiego, gdzie każdy, nawet
najsubtelniejszy ruch oka i dłoni ma niebagatelne
znaczenie i decyduje o powodzeniu lub porażce
podjętych działań.
Zafascynowany ścieżką, którą przypadkowo
odkrył, zakupił swój pierwszy mikroskop. Był to...
kolposkop. Urządzenia te służyły ginekologom do
oglądania m.in. szyjki macicy, używano ich jed−
nak rzadko, stały więc zapomniane w szpitalach
i przychodniach. Grupa dentystów – zapaleńców
zgrupowana wokół portalu www.stomatolog.pl
(obecnie www.endodoncja.pl) i Polskiego Towa−
rzystwa Endodntycznego, którego dr Kożuch
jest członkiem, kupowała je, przerabiała do użyt−
ku stomatologicznego i używała w endodoncji.
Doktor Kożuch odkrył, że praca przy mikrosko−
pie daje ogromną satysfakcję, a efekty leczenia
osiągane przy pomocy tego urządzenia wielokrot−
nie przewyższają możliwości „gołego oka” sto−

matologa. Tak bardzo przywykł do pracy z tym
technicznym wspomaganiem, że nie był już w sta−
nie wyobrazić sobie leczenia kanałowego bez mi−
kroskopu, chciał używać go na każdym etapie
pracy z pacjentem. Idąc „za ciosem”, postanowił
więc wymienić kolposkop na profesjonalny mi−
kroskop stomatologiczny.
Liczył na dotację z Unii Europejskiej, ale sta−
rania o fundusze okazały się niestety drogą przez
mękę, biurokracja i papierologia pokonały dok−
tora, zmuszając go do zakupów na własną rękę.
Wybrał polski sprzęt i przez kilka kolejnych lat
odkładał środki na kolejny, jeszcze lepszy. Obec−
nie jest szczęśliwym posiadaczem sprzętu z naj−
wyższej półki, „Mercedesa wśród mikroskopów
stomatologicznych”. Podłączył do niego profesjo−
nalny aparat fotograficzny oraz system, dzięki
któremu wykonuje zdjęcia w dowolnym momen−
cie podczas zabiegu. Mikroskop to jednak nie
wszystko, w gabinecie doktora można znaleźć
przegląd najbardziej zaawansowanych technolo−
gicznie urządzeń służących wyłącznie do lecze−
nia kanałowego. Najnowszy system, którego
obecnie używa doktor Kożuch, to Reciproc – jed−
no narzędzie, którym opracowuje się cały kanał.
Doktor cieszy się, że rozwój technologiczny pro−
wadzi do uproszczenia czynności podczas zabie−
gów endodontycznych, zaznacza jednak, że pod−
stawy i sposób leczenia pozostają niemal niezmie−
nione od samych początków współczesnej endo−
doncji, czyli od czasów dr. Herberta Schildera.

31

32

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

32

NR

3A/2012

DENTYSTY

PORTRETY

Wojciecha Kożucha nie łączy kontrakt z NFZ,
w swoim gabinecie postawił wyłącznie na pacjen−
tów prywatnych. W endodoncji to zresztą nic za−
skakującego. Zdaniem dr. Kożucha finansowanie
stomatologii przez Fundusz to fikcja. Bo jak ina−
czej nazwać zawrotną kwotę 50 zł, którą NFZ
przeznacza rocznie na leczenie stomatologiczne
jednego obywatela? Większość Polaków leczy
zęby prywatnie, co roku wydając na ten cel 10 mi−
liardów zł, a kwota ta stale rośnie. Jednocześnie
jednak wmawia się im, że usługi medyczne, w tym
stomatologię, refunduje państwo.
Doktor Kożuch zauważa gorzko: „Pieniądze
wydawane są – mówiąc delikatnie – nieracjonal−
nie, coraz częściej słyszy się o kolejnych absur−
dalnych pomysłach. Odnoszę wrażenie, że nikt
nad tym nie panuje albo może nie chce panować.
Polityka państwa dąży do tego, by jak najwięcej
obywateli wypchnąć poza system NFZ, dalej bio−
rąc składki i zapewniając o darmowym leczeniu”.
Według doktora należałoby stanąć twarzą w twarz
z problemem, głośno i odważnie powiedzieć, że
państwo nie jest w stanie sfinansować wszystkich
procedur, te niskopłatne powinny być opłacane
przez obywateli, a zadaniem NFZ będzie zapew−
nienie środków na drogie, skomplikowane zabie−
gi ratujące życie. Że pieniądze powinny iść za
pacjentem, że powinien być uruchomiony rejestr
usług medycznych, że pora przerwać monopol
NFZ. Niestety, władza i urzędnicy nie są zainte−
resowani przeprowadzeniem takich zmian.

Zdaniem doktora właśnie zaczyna się proces wy−
pychania stomatologii z Funduszu. Widać to cho−
ciażby na przykładzie małych, prowincjonalnych
gabinetów, dla których kontrakt z NFZ to kwe−
stia „być albo nie być”. Jak przyjmą nowy obo−
wiązek zatrudnienia dodatkowej pomocy stoma−
tologicznej? Czy będą w stanie utrzymać się na
powierzchni? Każdy kolejny pomysł NFZ może być
dla nich przysłowiowym gwoździem do trumny.
A jak, zdaniem Wojciecha Kożucha, wygląda
sytuacja polskiej stomatologii na arenie między−
narodowej? Według doktora nie można mówić
o jakości stomatologii polskiej, niemieckiej czy
włoskiej. Dostęp do wiedzy ograniczony jest tyl−
ko chęciami i zasobnością portfela lekarza, bez
względu na jego obywatelstwo i miejsce prakty−
kowania. Ceny usług stomatologicznych rosną nie
tylko w Polsce, ale na całym świecie. Wynika to
z coraz bardziej skomplikowanych procedur, co−
raz droższych narzędzi, instrumentów i materia−
łów. Wiedza lekarzy również kosztuje – specjali−
styczne kursy prowadzone przez światowe sławy
to wydatek rzędu kilku tysięcy złotych, nie mó−
wiąc o zaawansowanych cyklach edukacyjnych,
których ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysię−
cy złotych. Podział na stomatologię kilku pręd−
kości odbywa się więc na całym świecie – od
małych gabinetów świadczących podstawowe
usługi, po doskonale wyposażone kliniki. W Pol−
sce nie jest inaczej. Doktor Kożuch podkreśla:
„Stomatolodzy się uczą, rozwijają, wyposażają
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gabinety i w niczym nie ustępują kolegom z innych
stron świata, a coraz częściej to my uczymy innych”.
Wojciech Kożuch nie ukrywa, że sam ma sil−
ny pociąg do pedagogiki, lubi uczyć o stomatolo−
gii, kontakt ze słuchaczami nie krępuje go.
W 2006 roku, dzięki dr. Dariuszowi Kościelnia−
kowi, miał okazję wygłosić krótki wykład na te−
mat zastosowania mikroskopu w endodoncji.
Tak zaczęła się jego kariera pedagogiczna – do
dziś wygłosił kilkadziesiąt wykładów podczas
spotkań i sympozjów organizowanych przez
Okręgową Izbę Lekarską oraz zaprzyjaźnione fir−
my (najbliższy 28 XI br, patrz str. 44). Tematem
jego wykładów jest głównie endodoncja, gdyż – jak
twierdzi – zna ją od podszewki i trudno go
w tej dziedzinie zaskoczyć. Dopełnieniem jego po−
trzeby przekazywania wiedzy są też jego publikacje
dla „Medical Tribune” oraz Wydawnictwa „Raabe”.
Najdoskonalszą platformą wymiany informa−
cji w dzisiejszych czasach jest oczywiście Inter−
net. Doktor Kożuch to wyjątkowo aktywny i en−
tuzjastyczny użytkownik globalnej sieci. Jakiś
czas temu odkrył, że dostęp do mistrzów świato−
wej stomatologii jeszcze nigdy w historii nie był
tak łatwy. Wystarczy chwila, by trudny przypa−
dek skonsultować z wybitnymi lekarzami z całe−
go świata. Kilka lat temu został więc członkiem
ogólnoświatowego forum endodontyczno−implan−
tologicznego „ROOTS”, gdzie swoją wiedzą
dzielą się stomatolodzy – obywatele Stanów Zjed−
noczonych, Niemiec, Polski, ale także Iranu czy
Sudanu. Tutaj nie istnieją granice ani inne podzia−
ły, jedyną wartością jest doświadczenie i wiedza,
którą można przekazać innym. W sieci istnieje
zresztą wiele miejsc, w których „spotykają” się
dentyści. Portale o interesującej ich tematyce to
chociażby „DentalXP” i „Dentaltown”, wygodną
i popularną platformą wymiany myśli stał się
ostatnio również „Facebook”. Doktor Kożuch
właściwie nie rozstaje się ze swoim ukochanym
gadżetem – iPadem, który łączy go z Internetem
w dowolnym miejscu i o każdej porze. Najśwież−
sze nowinki ze świata medycyny na wyciągnię−
cie ręki – to prawdopodobnie jedno z niewinnych
uzależnień doktora.
Stomatologia to najważniejsza, ale nie jedyna
składowa życia Wojciecha Kożucha. Na szczę−
ście ma czas i siłę również na zajęcia fakultatyw−

ne – w jego przypadku są to podróże, fotografia
i sport. Gdy nadchodzi czas urlopu, odłącza swoją
lustrzankę „Nikon” od mikroskopu stomatologicz−
nego i rusza w świat, najczęściej z żoną (leka−
rzem stomatologiem Iwoną Faber), synem Micha−
łem (studentem inżynierii biomedycznej na AGH)
oraz synem żony Jankiem (świeżo upieczonym
studentem chemii na UJ). Zwiedzają świat, jeżdżą
na nartach i rolkach, fotografują. Zdjęcia doktora
Kożucha zamieszczaliśmy już zresztą na łamach
„GGL”, zarówno na okładce, jak i na rozkładów−
ce. Jego ulubione tematy to przyroda i architek−
tura, unika natomiast portretowania ludzi. Naj−
świeższa pasja doktora to HDR, czyli specyficz−
na technika polegająca na wykonywaniu kilku
ekspozycji tego samego kadru, z których część
jest niedoświetlona, a pozostała część prześwie−
tlona. Efekty są zaskakujące, czasami nieco ba−
śniowe, odrealnione, pozwalające spojrzeć na
zwyczajne przedmioty czy widoki w sposób
szczególny. Zabawa obrazem (również w progra−
mach komputerowych do obróbki obrazów) wcią−
ga doktora na długie godziny. Po powrocie z każ−
dego urlopu przygotowuje filmik z wykonanych
przez siebie zdjęć – do sekwencji kadrów dodaje
muzykę, czasem tekst, dzięki czemu powstają nie−
zapomniane pamiątki z podróży. Za pośrednic−
twem Internetu dzieli się nimi ze znajomymi
z różnych zakątków Polski i świata.
Czy odwiedził już wszystkie miejsca, o któ−
rych marzył? „Podróż życia jest zawsze przed
nami” – to słowa, a może i życiowe motto dokto−
ra Wojciecha Kożucha.
Kamila Śnieżek
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Okiem Rzecznika

Czy lekarz
może uniknąć
sytuacji ryzykownych
w swej pracy?
To pytanie należy do retorycznych, jeśli nie
zakładamy braku kontaktu z pacjentami i ich ro−
dzinami…
Tymczasem oczekiwania pacjentów rosną,
a medyczne możliwości ich spełnienia zgodnie
ze sztuką medyczną, często okazują się nierealne.
Ale obraz współczesnej medycyny również kre−
owany jest w sposób odbiegający od rzeczywisto−
ści, nierealny. Albo pojawia się wizerunek eleganc−
kiej placówki, wyposażonej w nowoczesny sprzęt,
któremu towarzyszy wiadomość o przeprowadze−
niu pierwszej unikatowej procedury medycznej.
Albo przekazuje się informację o lekarzu zatrzy−
manym za korupcję, bądź ordynującym w stanie
nietrzeźwym. I my, w naszej Kancelarii OROZ, od−
notowujemy zawiadomienia korupcyjne o leka−
rzach dentystach, którzy wykonując na przykład
prace protetyczne w ramach NFZ jakoby mieli
pobrać pewne kwoty od pacjentów… W ślad za
takim przekazem kreowane jest przekonanie, że
w medycynie „za pieniądze nie ma właściwie rze−
czy niemożliwych”.
W mediach ciężko znaleźć jakiś reportaż o le−
karzach pracujących w zwyczajnych realiach
np. w stomatologicznej przychodni rejonowej,
czy w wiejskim gabinecie stomatologicznym.
Dziennikarze i czytelnicy chcą igrzysk, ciekawią
ich jedynie tematy kontrowersyjne i skandale.

Praca lekarza w zwykłej przychodni, borykające−
go się z niesfornymi niekiedy pacjentami, nie jest
dla nich interesująca. Natomiast do wysłuchania
jest każdy pacjent, potrafiący opowiedzieć kilka
zasłyszanych historii, lub płynących ze swojego
doświadczenia: jak to lekarz dentysta źle dopaso−
wał protezę, fatalnie wyleczył zęba, którego po−
tem musiano usunąć, bądź był wobec pacjenta nie−
grzeczny, nieuprzejmy i arogancki.
Postawa etyczna i kultura osobista jednak pro−
centują. Pacjent, który ma dobry kontakt z leka−
rzem – nawet mając świadomość niedoskonałości
leczenia, efektu niezgodnego z oczekiwaniami –
najczęściej nie zdecyduje się na złożenie skargi.
Natomiast skłania go do skargi lekceważący sto−
sunek lekarza do jego choroby, a w ślad za tym
idzie cały szereg często nieprawdziwych pretensji
i roszczeń umieszczonych w złożonej skardze. Dla−
tego ważna jest świadomość, jak nasze zachowa−
nie rzutuje na zadowolenie pacjenta.
Kodeks Etyki Lekarskiej nie powinien być mar−
twym zapisem pustych kanonów prawa. Artykuł 12.
KEL wskazuje na potrzebę życzliwego i kultural−
nego traktowania pacjenta. Zgodnie z jego treścią
„lekarz powinien życzliwie i kulturalnie traktować
pacjentów, szanując ich godność osobistą i prawo
do intymności. Relacje między pacjentem a leka−
rzem powinny opierać się na ich wzajemnym za−
ufaniu, dlatego pacjent powinien mieć prawo wy−
boru lekarza”.
Dalej stwierdza się wyraźnie, że obowiązkiem
lekarza jest respektowanie prawa pacjenta do świa−
domego udziału w podejmowaniu podstawowych
decyzji lekarskich dotyczących jego zdrowia.
Informacja udzielona pacjentowi o stanie jego zdro−
wia powinna być sformułowana w zrozumiały
dla niego sposób. Użycie w artykule 12. Kodeksu
terminu „respektować” nie jest przypadkowe.
Pod pojęciem „respektowania” należy rozumieć li−
czenie się z czymś, przestrzeganie czegoś, stoso−
wanie się, honorowanie, nienaruszanie, szanowa−
nie. Wyraźnie zauważono w Kodeksie Etyki Le−
karskiej, iż pacjent ma prawo zapoznać się ze stop−
niem ewentualnego ryzyka tak zabiegów diagno−
stycznych jak leczniczych, a także ze spodziewa−
nymi korzyściami związanymi z ich wykonaniem.
Ważne jest też poinformowanie o możliwościach
zastosowania innego postępowania medycznego.
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Do kanonu obowiązujących zasad należy cho−
ciażby powitanie („Dzień dobry!”) i przedstawie−
nie się pacjentowi. To niby oczywista oczywistość,
ale jakże często bagatelizowana. Jak wielu konflik−
tów i skarg dałoby się uniknąć, gdybyśmy z naszy−
mi pacjentami postarali się zwyczajnie, życzliwie
porozmawiać… Porozmawiać nie tylko przy pierw−
szej wizycie, kiedy proponujemy leczenie, ale też
podczas kolejnej, a także tej, podczas której
pacjent – być może wskutek niewiedzy – zgłasza
niezadowolenie z zastosowanego leczenia. Trzeba
mu tłumaczyć wszystko do skutku! Jakże wielu
skarg dałoby się uniknąć, gdybyśmy spróbowali do−
stosować się do oczekiwań pacjenta po wykona−
niu pracy…
Lekarze dentyści często zapominają też, że ich
języka zawodowego większość pacjentów nie ro−
zumie, wstydząc się równocześnie do tego przy−
znać.
W wielu przypadkach ulegamy presji pacjen−
tów, którzy chcą usłyszeć od nas tylko dobre wie−
ści: „Będzie dobrze, wyleczymy, nie będzie bola−
ło!”. Mówimy tak najczęściej podczas pierwszej
wizyty, a pacjent bezsprzecznie odbiera to jako
gwarancję udanego leczenia z rękojmią. Kiedy zaś
w trakcie terapii występują powikłania uznaje, że
musiało dojść do błędu.
Wiem, że trudno jest się nam przyznać do niepo−
wodzenia, ale może nie warto zapowiadać sukcesu
za wszelką cenę? Może warto porozmawiać z pacjen−
tem o zagrożeniach. Może trzeba podkreślić, że każ−
dy przypadek jest inny i nie można żadnego schorze−
nia generalizować. Z perspektywy pracy w Kancela−
rii Okręgowego Rzecznika wiem, jak często lekarz
dentysta mógł uniknąć oskarżenia i sądu lekarskiego,
gdyby wykazał nieco powściągliwości w samozado−
woleniu ze swoich umiejętności.
Art. 8 KEL mówi o należytej staranności
i konieczności poświęcania czasu pacjentowi.
Często jest to trudne ze względu na sporą liczbę
przyjmowanych pacjentów, na kolejkę pod gabi−
netem. A może jednak można coś zmienić w orga−
nizacji naszej pracy odpowiednio planując czas na
przyjęcie jednego pacjenta? Może dłuższa rozmo−
wa z pacjentem, dokładniejsze badanie zaoszczędzi
nam jego kolejnej wizyty. I starajmy się wpisać jak
najwięcej informacji w dokumentację medyczną,
bo pamięć człowieka, także lekarza, jest zawodna.

Warto pamiętać też o zapisie art. 52 Kodeksu
Etyki Lekarskiej, którego najważniejszym przesła−
niem jest zalecenie zachowania daleko idącej
ostrożności w ocenianiu innych lekarzy. Czy wie−
my naprawdę wystarczająco dużo, by oceniać pra−
cę poprzedniego lekarza naszego pacjenta? Jaką
prawdę o dotychczasowym leczeniu przekazał nam
pacjent? Całą, wybiórczą, czy własną – nierealną?
Nie zapominajmy, że taka sama sytuacja może tak−
że nas dotyczyć, gdy ten sam pacjent uda się do
kolejnego lekarza dentysty. Regulacja zawarta
w artykule 52. porządkuje wzajemne relacje mię−
dzy lekarzami i wprowadza standardy okazywania
sobie wzajemnego szacunku. Sprawa tego artyku−
łu znalazła odzwierciedlenie w orzeczeniu Trybu−
nału Konstytucyjnego z dnia 23.04.2008 roku.
Przepis ten doczekał się także komentarza Euro−
pejskiego Trybunału Praw Człowieka, który roz−
patrywał skargę jednego z lekarzy na fakt ukara−
nia go przez sąd lekarski.
Wielki lekarz, logik i filozof Władysław Bie−
gański mawiał: „Chcesz być szanowany, to wypo−
wiadaj się z szacunkiem o innych!”. Pamiętajmy
o tej maksymie…
Tymczasem niezadowoleni pacjenci mają róż−
ne pomysły, jak choćby ten zawarty w poniższej
skardze pacjentki: „Zastanawiam się, czy w sytu−
acji, kiedy pacjent nie został właściwie załatwio−
ny, bądź oczekując na protezkę w przybliżeniu
2 lata, strasząc i chodząc z jednym zębem, rujnu−
jąc sobie własny żołądek, nie powinien on otrzy−
mać zwrotu częściowego lub całkowitego ponie−
sionych kosztów leczenia w gabinetach prywat−
nych”. Oczywiście pacjentka skarżąca nie pisze,
kto miałby zwrócić te koszty i udaje niezrozumie−
nie faktu, że obowiązująca kolejka nie jest skut−
kiem wadliwego postępowania lekarza, lecz następ−
stwem systemu ochrony zdrowia. Pretensje doty−
czące zwrotu kosztów leczenia dotyczą czasem tak−
że pożądanego zwrotu pieniędzy przekazanych przez
NFZ na świadczenia medyczne. Pacjenci ubezpie−
czeni uważają bowiem, że pieniądze z NFZ, prze−
kazane na ich leczenie, są de facto ich własnością.
Lek. dent. Anna Kot
Pierwszy Zastępca Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie
Felieton powstał na podstawie publikacji „Medyczna
wokanda”, Poznań 2/2010 str. 66 aut. Krzysztof Kordel”
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Autorski przegląd
prasy stomatologicznej
(lato 2012)
Wakacje dobiegły końca. Czas wrócić do na−
szych codziennych obowiązków, do naszych ga−
binetów, pacjentów. Co nowego pojawiło się
w czasie wakacyjnych miesięcy w prasie stoma−
tologicznej?
W „Nowym Gabinecie Stomatologicz−
nym” zostały opisane nowe wymagania sanitar−
ne dotyczące wyposażenia gabinetu stomatolo−
gicznego (na podstawie rozporządzenia z czerw−
ca 2012 r.), nowe zasady współpracy z NFZ (pro−
jekt rozporządzenia z lipca 2012 r.), jak również
opisano jak powinien być zorganizowany proces
sterylizacji w gabinecie, jakie wskaźniki są ko−
nieczne, aby udokumentować Sanepidowi po−
prawność przeprowadzonej sterylizacji, jak zor−
ganizować „ścieżkę” dokumentacji sterylizacji (na
podstawie wymagań Sanepidu z 2012 r.) i w koń−
cu jak przeprowadzić wewnętrzną kontrolę sani−
tarną (nowy obowiązek każdego gabinetu od 2012
r., konieczny do realizacji raz na pół roku).
Jak się zatem okazuje wydanie wakacyjne
może być niezmiernie ważne dla funkcjonowa−
nia naszych praktyk stomatologicznych. W czerw−
cu i lipcu Ministerstwo Zdrowia wydało bowiem
sporo nowych przepisów. W numerze znajdzie−
my również odpowiedź na pytanie: jakie wykształ−
cenie powinny posiadać nasze asystentki, higie−
nistki i pomoce oraz do kiedy owe „pomoce” będą
musiały zdobyć nowe umiejętności. Z przyjem−
niejszych rzeczy oglądać możemy zdjęcia najład−
niejszych gabinetów stomatologicznych w Polsce.
W drugim numerze „Medycyna Praktycz−
na, Stomatologia” poznać możemy aktualny
stan wiedzy z zakresu endodoncji mikrochirur−
gicznej, jak również możemy przeczytać przegląd
piśmiennictwa tyczący się uwarunkowań klinicz−
nych podnoszenia wysokości zwarciowej. Intere−
sującym jest artykuł dotyczący znaczenia klinicz−
nego dziąsła zrogowaciałego wokół implantów

stomatologicznych. Bardzo praktyczne zastoso−
wanie ma temat artykułu „Anafilaksja i wstrząs
anafilaktyczny w gabinecie stomatologicznym”.
W dziale Nowe materiały i technologie znajdzie−
my ciekawy artykuł o technice opracowywania
kanału przy użyciu jednego narzędzia. Na uwagę
zasługują również artykuły z zakresu ortodoncji.
Drugi numer tego czasopisma utrzymuje charak−
ter wysoce specjalistycznego i bardzo praktycz−
nego podejścia do zaprezentowanych i opisanych
problemów.
Z kolei wakacyjny egzemplarz „Stomatolo−
gii Współczesnej” porusza interesujący temat
z zakresu ortodoncji „Porównanie cech i właści−
wości fizycznych zamków samoligaturujących
i zamka konwencjonalnego”. Drugi ciekawy ar−
tykuł jest o problemie, który w związku z rozwo−
jem implantologii coraz częściej pojawia się
w naszych gabinetach: „Możliwości leczenia pe−
riimplantitis – na podstawie piśmiennictwa”. Ko−
lejny zajmujący tekst, tym razem o częściowo tyl−
ko stomatologicznym charakterze to „Wizerunek
lekarza jako wyraz smaku i rzetelności – tajniki
makijażu i stylizacji postaci”. Autorzy podkre−
ślają, że wizerunek lekarza jest bardzo ważny
w kontaktach z pacjentami. Dystans fizyczny,
czyli odległość pomiędzy nimi w trakcie rozmo−
wy czy leczenia, zaliczany jest do dystansu in−
tymnego, gdyż wynosi często mniej niż 45 cm.
Twórcy artykułu wyliczają, że istnieją dwa pod−
stawowe kryteria oceny wyglądu zewnętrznego.
Pierwsze dotyczy dostosowania ubioru do oko−
liczności i konkretnej sytuacji, drugie poziomu
higieny osobistej.
W wakacyjnym numerze „Twojego Prze−
glądu Stomatologicznego” tematem numer
jeden jest ciekawy przypadek kliniczny dotyczą−
cy korzenia zęba wtłoczonego do światła torbieli
korzeniowej. W „Sylwetkach Stomatologii” znaj−
dziemy rozmowę z kierownikiem Katedry i Za−
kładu Ortodoncji Gdańskiego Uniwersytetu Me−
dycznego dr hab. Anną Wojtaszek−Słomińską.
Pani Profesor opowiada o ortodoncji podkreśla−
jąc jej interdyscyplinarność jako dziedziny wy−
magającej współpracy niemal wszystkich specja−
lizacji stomatologicznych.
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W dziale „Kompendium Lekarza Praktyka”
znajdziemy artykuł o profesjonalnych lekach ra−
tunkowych. W dziale „Protetyka” przeczytamy
artykuł o jakże prozaicznej rzeczy z naszego kli−
nicznego dnia codziennego, mianowicie o koro−
nie ochronnej tymczasowej, wykonanej na oszli−
fowany ząb. Autor przypomina i mocno podkre−
śla jej ważną funkcję, jako jeden z koniecznych
etapów wykonania docelowego uzupełnienia sta−
łego. W ciekawym artykule „Problem erozji
u osób intensywnie pływających”, autorka przed−
stawia kwestie schorzenia zębów u osób, które
długo, intensywnie pływają. U pacjentów tych
opisuje się przypadki uogólnionej i szybko po−
stępującej erozji uzębienia. Okazuje się, że głów−
nym czynnikiem jest tutaj chlorowana woda,
o niskim pH, z dużą zawartością stabilizatorów
chloru, która w negatywny sposób oddziałuje na
stan twardych tkanek zęba. Praktycznym tema−
tem jest artykuł „Postępowanie w gabinecie sto−
matologicznym z pacjentem wysokiego ryzyka”.
Autor podejmuje tu próbę streszczenia obowią−
zujących wymagań higienicznych i zdrowotnych
tyczących się leczenia stomatologicznego u pa−
cjentów z grupy wysokiego ryzyka.
W czasopiśmie e−Dentico tematem numeru
są lasery w stomatologii. Przeczytamy tu o lase−
rach stosowanych w różnych dziedzinach stoma−
tologicznych jak np. laser diodowy, laser
Nd:YAG, laser Er:YAG oraz laser CO2. Warto
również poświęcić czas na przestudiowanie arty−
kułu „Tomografia wiązki stożkowej – niezbędne
badanie dodatkowe w diagnostyce i planowaniu
leczenia endodontycznego”. Celem pracy jest
przedstawienie, na podstawie przypadków klinicz−
nych, przewagi stomatologicznego badania tomo−
graficznego nad dwuwymiarowymi zdjęciami
rentgenowskimi. Autorzy argumentują, że wyko−
rzystanie w diagnostyce endodontycznej obrazo−
wania trójwymiarowego (CBCT) wyeliminowa−
łoby wiele błędnych decyzji związanych z podję−
ciem takiego leczenia. Inny ciekawy artykuł po−
święcony jest przykrej rzeczy mogącej zdarzyć
się każdemu z nas. Mowa o „Zjawisku i przyczy−
nach zespołu wypalenia zawodowego w środo−
wisku polskich lekarzy dentystów – badania

pilotażowe i przegląd piśmiennictwa”. Artykuł
przedstawia niepokojący problem ZWZ, a także
metodykę i założenia wstępne szeroko zakrojo−
nych pilotażowych badań ankietowych przepro−
wadzonych na terenie całego kraju.
W bieżącym numerze „Stomatologii Este−
tycznej” możemy znaleźć bardzo interesujący
artykuł „Projektowanie uśmiechu i planowanie
leczenia za pomocą wszechstronnego formularza
oceny estetycznej”. Tekst poświęcony jest meto−
dom projektowania nowego uśmiechu. Autorzy
podkreślają, iż dokładna ocena pacjenta musi
obejmować analizę rysów twarzy, zależności mię−
dzy zębami i wyglądem twarzy oraz analizę uzę−
bienia, ponieważ każda z tych składowych oraz
ich wzajemne relacje tworzą podstawę do lecze−
nia i projektowania nowego uśmiechu naszego
pacjenta. W artykule przedstawiono Formularz
Oceny Uśmiechu, który ma pomóc lekarzom
w trudnych przypadkach leczenia estetycznego.
Kolejnym artykułem „na czasie” – w związku
z rozwojem protetycznych uzupełnień pełnocera−
micznych – jest artykuł „Cementy i adhezyjne
systemy łączące do osadzania uzupełnień pełno−
ceramicznych”. Temat ten poświęcony jest ce−
mentom na bazie żywic, stosowanym do osadza−
nia uzupełnień pełnoceramicznych, ze względu na
znaczenie, jakie ma cement dla ostatecznego po−
wodzenia klinicznego tych uzupełnień. Inny prak−
tyczny artykuł przedstawia problem wykończe−
nia i polerowania uzupełnień kompozytowych:
„Abrazyjne wykończenie i polerowanie w stoma−
tologii odtwórczej: współczesny stan wiedzy”.
Artykuł ten to przydatne klinicznie, oparte na
wynikach badań omówienie dostępnych i dobrze
znanych produktów z jednoczesnym zwróceniem
uwagi na nowe pomysły w dziedzinie wykańcza−
nia i polerowania powierzchni kompozytowych.
Jak zwykle to tylko wycinek z naszej prasy
stomatologicznej. Zachęcam Koleżanki i Kolegów
do dalszej lektury, nie traktując tego jako nałożo−
ny na nas obowiązek ustawicznego kształcenia,
lecz jako swój własny, zawodowy, ambicjonalny
rozwój.
Wiertło
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Atlantyda
Atlantyda była i – zniknęła. „Bogactwo
i pycha spowodowały, że Pan pogrążył ten ląd
w odmętach morskich”. Platon (300 p.n.e.)
przekazał obraz tego mocarstwa w dialogach –
Timaios – oraz Kritias. Z jego opisu wynika, że
państwo Atlantyda składało się z 10 miast i kilku
wysp. Metropolią była wyspa Strongile, dzisiejsza Santorini, a królewskim miastem – Kreta.
Archeologom i historykom udało się odkryć
tajemnicę zaginionego lądu i ze świata mitów
– przywrócić rzeczywistości. Dla prof. geologii
Anyelosa Galanapulosa jest oczywiste, że platońska Atlantyda to kwitnąca cywilizacja tego
okresu, którą największy ze znanych wybuch
wulkanu w 1500 roku p.n.e. (1760–1540) pogrążył w odmętach morskich, a to co pozostało – zasypał wulkanicznym popiołem do wysokości 30 metrów.
Ten przerażający kataklizm można było dokładnie odtworzyć, gdyż w 1887 roku doszło
do erupcji wulkanu Krakatau na Oceanie
Indyjskim. Wskutek wybuchu Krakatau zginęło 360 tys. ludzi, a dzień zamienił się w noc
w promieniu 200 km. Potężne podmuchy

powietrza kilka razy okrążyły kulę ziemską.
Morskie fale tsunami zniszczyły miasta na wyspach Jawa i Sumatra. Statek parowy znaleziono w lesie pośrodku wyspy.
Trudno sobie wyobrazić potworność wybuchu Thery (Strongile, Santorini), który czterokrotnie przewyższał swym ogromem erupcję
Krakatau. Przypuszczano, że wysokość fali tsunami sięgnęła 210 m, zalała Kretę oraz wszystko dookoła. W ciągu kilku minut zniknęła
fascynująca, równa dzisiejszej, cywilizacja i stała się mitem – Atlantydą.
Kara boska (plagi egipskie, klęski nieurodzaju, nieszczęścia przez siedem lat, losy ludu Izraela) zniszczyła cykladyjską kulturę minojską.
Upłynęło aż 1000 lat nim kultura grecka osiągnęła wcześniejszy poziom. W 3500 lat po tej
katastrofie w 1967 roku na Akrotiri rzeka wypłukała z pyłu wulkanicznego dachy domów
podobnych do tych, które Corbusier konstruował w latach 20. i 30.
Prof. S. Marinatosa już 30 lat wcześniej
uważał, że pałace z okresu Krety minojskiej
zostały zniszczone nie z powodu trzęsienia zie-
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mi, lecz wskutek wybuchu wulkanu. Rozpoczęto więc wykopaliska, które trwają do dziś. Odkopano i udostępniono zwiedzającym już około 1/10 areału –
domy, mury, freski, naczynia,
odciski mebli. Wkrótce po udowodnieniu swoich tez profesor
zginął wśród wykopalisk. Jego
prace kontynuuje córka.
Próżnia po wybuchu wulkanu wypełniła się wodą i utworzyła największą na świecie kalderę, podobną do jeziora Oregon. Wokół kaldery pozostał
wieniec wysp: Thera, Theresia,
Asronisi. Strome, nagie, czarne
ściany wysp wynurzają się
nieprzyjaźnie z granatowych głębi wód, wywołując dreszcz emocji wśród turystów przybywających tu statkami.
Po zniszczeniu wyspy wulkan
uspokoił się na 1500 lat. Kolejne
erupcje nie spowodowały zniszczeń. Na stoki wulkanu w Nea
Kameni można dostać się spacerowym statkiem, by poczuć siarkowy wyziew magmy. Ogniska
znajdują się 1000 m pod poziomem morza.
Mała wyspa Santorini (18 x
6 km) stała się ostatnio modna.
Podają tu dobre białe wytrawne
wina z miejscowych winnic. Krzaki winne mają kształt płasko na
ziemi uplecionego wieńca. Chroni to grona winne od słońca i zapewnia poranną wilgotność.
Dzięki bezpośrednim połączeniom lotniczym i morskim białe
miasteczka wypełniają się turystami. Zachody słońca w miasteczku Oia, gdzie wysokość budynków liczy się nie ku górze, lecz ku
dołowi, są niepowtarzalne.

To co architektura ma do powiedzenia – powiedział na Santorini jeden
z najsłynniejszych architektów XX wieku – Le Corbusier.

O godzinie 6 rano budzi nas strzał z dubeltówki. To myśliwi polują na dzikie gołębie mieszkające wysoko na stromym klifie. Z reguły są to dwa strzały, gdyż ptaki te żyją
parami.
Tekst: Franciszek Serwatka
Fotografie: Szymon Serwatka

PS. A, jeśli ktoś stawia sobie pytanie, jaki jest związek Atlantydy ze Stomatologią publiczną to wyjaśniamy, iż ta druga
najprawdopodobniej podzieli los tej pierwszej. I będziemy
wtedy jej szukać w rejonie Santorini.

Wśród winnic, na zboczach wulkanu, przy brzegu morza, stoją białe kaplice
z prośbą o błogosławieństwo dla mieszkańców wyspy.
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Zachodnio−Galicyjska Izba Lekarska w Krakowie,
a sprawy stomatologów
Kiedy w 1873 roku Towarzystwo Lekarskie
Krakowskie i Towarzystwo Lekarzy Lwow−
skich rozpoczęły starania o utworzenie izb le−
karskich, profesja dentysty była jeszcze mało
doceniana, mimo takich sław chirurgicznych
zajmujących się stomatologią jak: Rafał Czer−
wiakowski, Jan Nepomucen Rust, Mikołaj Cor−
de, Karol Soczyński, Ludwik Bierkowski czy
Antoni Bryk. Dopiero habilitacja Karola Go−
ebla w 1877 roku podniosła dentystykę do ran−
gi specjalności naukowej i wszczęła proces
przekształcania jej w samodzielną gałąź wie−
dzy medycznej.
Kiedy w 1891 roku została wydana ustawa
Rady Państwa tycząca się utworzenia izb lekar−
skich, Wincenty Łepkowski był słuchaczem
Szkoły Dentystycznej w Berlinie, skąd pisał
o konieczności szkolenia dentystów. W arty−
kule na ten temat ogłoszonym w „Przeglądzie
Lekarskim” (1891, nr 39, str. 40) opisał dokład−
nie tę szkołę, która zaopatrywała niemal całą
Europę w dentystów kształcąc ich ok. 70 rok−
rocznie. Łepkowski przedstawił program 3−let−
nich studiów, przebieg egzaminów, koszty na−
uki, a w końcu leczenia pacjentów. Marzył
o szkole dentystycznej w Krakowie, bo „myśl
o niej od dawna kiełkuje, a kto wie, czy nieza−
długo w czyn się nie zamieni”. Porównał sytu−
ację lekarzy dentystów, którzy ukończyli
Wydział Lekarski i złożyli egzaminy na leka−
rza dentystę za granicą w Berlinie lub w Wied−
niu z dentystami rekrutującymi się z niedo−
szłych doktorów medycyny lub różnych cyru−
lików, a praktykujących i „zażywających tych
samych praw co pierwsi”.
A techników dentystycznych była wówczas
spora ilość. Przecież już Rafał Czerwiakowski
pisał o konieczności kształcenia dentystów, zaś
Karol Soczyński przedstawił wysoko oceniany
przez władze uniwersyteckie program wykła−

dów i ćwiczeń ze stomatologii zw. wówczas
odontologią.
Kiedy w 1893 roku konstytuowała się Za−
chodnio−Galicyjska Izba Lekarska, Wincenty
Łepkowski przystępował do habilitacji (za−
twierdzonej dopiero w 1897 roku).
Tak więc Izba Lekarska w Krakowie i po−
czątki dentystyki traktowanej jako dyscyplina
naukowa są niejako rówieśnikami. Ale czy to
wspólne „dzieciństwo” zaowocowało podejmo−
waniem przez Izbę problemów stomatologów?
Nie, bo ze względów proceduralnych nie mo−
gło. Ustawa o izbach mówiła bowiem o leka−
rzach z tytułem „doktora wszech nauk”, roz−
różniając ich zatrudnienie w różnych instytu−
cjach np. jako lekarzy wojskowych, salinar−
nych, kolejowych, zdrojowych, w C.K. pań−
stwowej służbie zdrowia i in. W ustawie nie
ma natomiast słowa o dentystach. Dlaczego?
Bo nie było w Polsce tytułu lekarza dentysty
(poza nielicznymi, którzy go zdobyli w zagra−
nicznych uczelniach), nie było też żadnej in−
stytucji naukowej, która kształciłaby dentystów
i nadawała im odpowiednie tytuły.
Sprawa ruszyła z miejsca wreszcie dzięki
Rozporządzeniu z 21 grudnia 1899 roku, które
włączało wykłady i ćwiczenia praktyczne ze
stomatologii w zakres programu nauki lekarzy
ogólnych, czyniąc je koniecznymi do uzyska−
nia absolutorium. Wtedy można było zacząć
mówić o kształceniu lekarzy dentystów lub
o „ukończonym stomatologu” – o co tak wal−
czył Wincenty Łepkowski mówiąc: „Pierw−
szym postulatem są dobrze wykształceni ludzie
i to nie zawodowi dentyści, ale lekarze, którzy
dentystykę jako specjalność sobie wybrali”.
Ważną datą w dziejach Izb i stomatologów
było sformułowanie przez Izby memoriału
do prezydenta rady ministrów na wiecu w dn.
10 października 1898 roku w sprawie zmiany
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ustawy o Izbach i konieczności określenia po−
jęcia lekarz. M.in. została tam ujęta kwestia, że
dyplom doktora medycyny + dyplom ukończe−
nia studiów dentystycznych, daje tytuł lekarza
dentysty i tym samym taki lekarz ma prawo na−
leżeć do Izby. Rok później Wydział Izby
oświadczył się za utworzeniem Instytutu Den−
tystycznego na uniwersytecie.
Na posiedzeniu 17 grudnia 1898 roku Rady
Wydziału Izby uchwalono zakaz udzielania
technikom dentystycznym pozwolenia na wy−
konywanie czynności lekarsko−dentystycznych
i posiadania w pracowni przyrządów do ich
prowadzenia. Dodatkowo uchwalono, że „[…]
należy lekarzom surowo zakazać udzielania
firmy technikom”. Mimo takich zakazów:
„smutne praktyki techników trwają, zapisują oni
nawet leki, a koledzy lekarze nie wstydzą się
swoimi dyplomami zasłaniać partaczy denty−
stycznych[…]”. Nikt wtedy nie przypuszczał,
że sprawa ta będzie absorbować działalność Izb
przez długie lata.
Przełomowym wydarzeniem w kwestii
kształcenia stomatologów było otwarcie, sta−
raniem W. Łepkowskiego, Instytutu Stomato−
logicznego UJ w dniu 1 października 1903 roku
(on sam uzyskał tytuł profesora w rok później).
Instytut ten, zwany również Ambulatorium
Dentystycznym UJ, traktowany już jako klini−
ka przyjęty został przez świat medyczny Kra−
kowa z wielką radością. „Przegląd Lekarski”
donosił o tym: „W ten sposób zyskaliśmy nową
szkołę […], umożliwi ona odbywanie specjal−
nych studiów z zakresu dentystyki w kraju […].
Znajdą tu lekarze wszystko w każdym kierun−
ku, który wyznacza postęp i w którym denty−
styka się dziś znajduje, gdyż nowy Instytut jest
wyposażony tak, jak tego wymaga obecna chwi−
la. A doc. Łepkowski uzupełnił dodatkowo tę
instytucję rządową przyrządami ze swojego pry−
watnego gabinetu i pracowni technicznej. Aktu
poświęcenia dokonał ks. rektor Tadeusz Grom−
nicki, w obecności dziekana Wydziału Lekar−
skiego prof. Tadeusza Browicza, który zakład
ten otworzył i oddał w opiekę W. Łepkowskie−
mu.

Podobnie, choć nieco później było we Lwo−
wie, gdzie habilitowały się trzy znakomitości
dentystyczne: Andrzej Gońka (1901), Teodor
Bohosiewicz (1903) i wreszcie Antoni Cieszyń−
ski (1911), który w 1913 roku złożył we Lwo−
wie Instytut Dentystyczny przy Uniwersytecie
im. Jana Kazimierza (drugi po Krakowie na zie−
miach polskich).
Dzięki tym dwu instytucjom zaczęło się
w Galicji kształcenie lekarzy dentystów, któ−
rych liczba rosła jednak bardzo powoli. W 1912
roku na całych ziemiach polskich było 988 sto−
matologów na 27 mln mieszkańców. W Mało−
polsce było ich tylko 138, czyli 1 dentysta na
60 tys. mieszkańców.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w sprawie
stomatologów, dokonanym we Lwowie, a rzu−
tującym na całą Galicję, było zawiązanie
w 1909 roku Towarzystwa Lekarzy Dentystów
przynależnych do Izby Lekarskiej, które nie−
bawem zmieniło nazwę na Związek Stomato−
logów Lwowskich Izby Lekarskiej. Od 1914 do
1922 roku jego przewodniczącym był prof.
Antoni Cieszyński, który wywalczył dentystom
równy status zawodowy z lekarzami innych
specjalności oraz członkostwo w Lwowskiej
Izbie. Izba ta kierowana najpierw przez Edwar−
da Festenburga, a potem przez Jana Papeé była
wyjątkowo prężna (pewnie dlatego, że we Lwo−
wie miały swoje siedziby Sejm Krajowy i C.K.
Wysokie Namiestnictwo) i nadawała ton innym
izbom.
W 1909 roku rozpoczęła się ostra walka,
przy pełnym zaangażowaniu obu Izb, z techni−
kami dentystycznymi, którzy z niewiadomych
przyczyn cieszyli się poparciem rządu.
Chodziło przede wszystkim o ustawowy za−
kaz wykonywania pewnych zabiegów chirur−
gicznych przez techników. Powodem nasilenia
się problemu była śmierć pacjenta we Lwowie
wskutek niewłaściwego zatrucia zęba przez
technika dentystycznego, przy równoczesnym
skłanianiu się rządu do zezwolenia technikom
na zabiegi lecznicze. Na wiecu Izb w Wiedniu
w tymże roku powzięto rezolucję o nieprzyzna−
waniu technikom praw lekarskich, bo w istocie
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są partaczami. Wiec stanął na stanowisku iż rząd
nie powinien naruszać uprawnień uniwersyte−
tów, które jako jedyne są uprawnione do wy−
dawania patentów lekarskich. W czerwcu 1909
roku na wezwanie Wiedeńskiego Towarzystwa
Stomatologów i Centralnego Związku Lekarzy
udała się do Wiednia delegacja Izb w składzie
prof. W. Łepkowski, dr Józef Merunowicz i dr
Gustaw Praetzl. Przyjęto następujące założenia:
1) technika dentystyczna stanowi integralną
część stomatologii i w instytutach oraz klini−
kach powinny być pracownie techniczne, w któ−
rych lekarze mogliby nauczyć się techniki den−
tystycznej; 2) lekarze przyjmują do wiadomo−
ści, że nie mogą pozbawić techników chleba,
ale również nie mogą odstąpić od żądania od
nich dodatkowego wykształcenia, egzaminów,
kontroli koncesji, ani od protestu przeciw roz−
szerzaniu czynności techników czy wręcz zrów−
nywaniu ich praw z lekarzami; 3) sprostać za−
daniom nowoczesnego dentysty może tylko
doktor wszech nauk, a wśród techników zda−
rzają się analfabeci; 4) lekarze dentyści jako
pierwsi rozpoznają zmiany chorobowe wywo−
łane np. przez choroby zakaźne, schorzenia
szczęk czy krtani i.in. Z takimi wyzwaniami nie
poradzą sobie przecież technicy. Dentystyce,
prof. Jan Mikulicz przypisał ogromne znacze−
nie w diagnostyce i profilaktyce.
Sprawa trwała dalej, bo rząd nie reagował
na prośby, petycje czy uchwały izb. W czerw−
cu 1910 roku Krakowska Izba pod wodzą Ste−
fana Schoenguta−Strzemieńskiego wystosowała
pismo do swoich członków: „Ponieważ mnożą
się przypadki, w których lekarze odstępują oso−
bom do tego niepowołanym, a w szczególno−
ści zaś poruczają technikom dentystycznym wy−
konywanie zabiegów operacyjnych w jamie
ustnej, a które przecież od 14 września 1842
roku, na mocy dekretu kancelarii nadwornej
mogą wykonywać tylko lekarze, przeto Izba
wystąpi przeciw wszelkim próbom, któreby do
rozszerzenia zakresu działania techników na
zabiegi i operacje zmierzały […]. Oddawanie
tych zabiegów technikom, jako też pokrywa−
nie tychże nazwiskiem i firmą lekarza, uważa−

ne będzie za uchybienie godności stanu lekar−
skiego. A lekarze działający wbrew tej zasa−
dzie narażą się na dochodzenie ze strony Rady
Honorowej Izby”.
Jak na ironię losu, niewiele później Izba
otrzymała od C. K. Namiestnictwa do zaopi−
niowania projekt rządowy, mający na celu ure−
gulowanie statusu technika dentysty. W projek−
cie znalazło się przyznanie im prawa do roz−
szerzenia zakresu działania (bo ponoć „utrzy−
mać się nie mogą”), prawie takiego samego jak
lekarzom dentystom. Izba zdecydowanie
oświadczyła się przeciw rzeczonemu projekto−
wi w całości. Podano powody odrzucenia: m.in.
fakt, że na podobnej zasadzie można zrównać
optyków z okulistami, bandyżystów z ortope−
dami. Legalizacja tego projektu byłaby akcep−
tacją dla obniżenia poziomu nauki. Ponadto
nazywanie techników dentystami, jak chce pro−
jekt, wprowadza trzy kategorie osób zajmują−
cych się stomatologią; lekarzy dentystów, den−
tystów i techników dentystów. Jest to ze wszech
miar szkodliwe i karykaturalne, choćby ze
względu na to, że ci „dentyści” nie muszą się
legitymować egzaminem dojrzałości ze szkoły
średniej.
Sprawa tego projektu wywołała szeroką dys−
kusję. Nie zostawiono suchej nitki na twórcach
projektu, którzy w Austrii, wg krytykujących,
zawsze tworzą dziwaczne i chaotyczne projek−
ty i „najniemożliwsze możliwości”. „Zbyt
wielką sympatią rządu lekarze nigdy się nie cie−
szyli i dlatego projekt nie jest dziwny, a świad−
czy o braku wiedzy dentystycznej, na którą skła−
da się m. in. anatomia, fizjologia, ortopedia den−
tystyczna, interna, a poza tym widoczne jest lek−
ceważenie klinik, profesorów programów nauk,
a wynoszenie ludzi bez studiów, rekrutujących
się z golarzy, złotników czy pomocników han−
dlowych”.
Wiec lekarzy, który odbył się w Wiedniu
w listopadzie (z Polski uczestniczyli w nim m.in.
profesorowie Nessel i Łepkowski, a w imieniu
Izb Galicyjskich dr Festenburg) uchwalił rezolu−
cję protestującą przeciwko przedłożeniu rządo−
wemu. Posypały się oskarżenia rządu, że cała
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ta sytuacja zależy od względów osobistych, bo
poseł Heilinger zaciekle walczący o techników
był ich płatnym konsulentem, zaś autor tego
projektu minister Hardtl był prezesem klubu
łowieckiego, którego wiceprezesem został wy−
brany p. Gattineau zarazem prezes Związku
Techników Dentystycznych. Równocześnie
w Wiedniu obradowało zgromadzenie techni−
ków, na którym po burzliwych obradach uchwa−
lono bojkotowanie lekarzy.
Długotrwały i nie rozwiązany problem prze−
rwał wybuch I wojny światowej. Izbę lekarską
zajęły zupełnie inne sprawy: powoływania le−
karzy do wojska, walka z szerzącymi się cho−
robami – tyfusem brzusznym i plamistym, du−
rem powrotnym, chorobami wenerycznymi,
ospą, ranami postrzałowymi, zapaleniem nerek;
brak materiałów opatrunkowych, starania o spi−
rytus i naftę dla lekarzy; udzielanie zapomóg
i zasiłków; tworzenie kolumn sanitarnych i wie−
le, wiele innych.
Lekarze dentyści wzięli także udział w po−
mocy żołnierzom. W listopadzie 1914 roku
W. Łepkowski i A. Cieszyński kierowali
w Wiedniu oddziałem dla szczękowo rannych

żołnierzy, potem skierowano ich do Morawskiej
Ostrawy i wreszcie po powrocie do Krakowa
W. Łepkowski prowadził pod kierunkiem prof.
M. Rutkowskiego oddział obrażeń szczęko−
wych w szpitalu fortecznym. W marcu 1916
roku W. Łepkowski otworzył Ambulatorium
dla legionistów i ich rodzin. „Szli do nas pa−
cjenci ze szpitali i stacji zbornej, ciągnęli in−
walidzi, urlopowani i superarbitrowani […]
mogliśmy się przekonać, jakie uszkodzenia
w uzębieniu naszych pacjentów sprowadzają nie
tylko kule i granaty, ale i skutki odżywiania
twardymi sucharami, skutki wilgoci, ziemianek
itd. […]. Przez rok istnienia Ambulatorium le−
czyło 1943 pacjentów”. Prof. Rutkowski bar−
dzo szczegółowo opisał pracę tej placówki
(skład lekarzy, koszty, rodzaje zabiegów, uży−
wane materiały) w nr. 20 „Przeglądu Lekarskie−
go” z 1917 roku.
A potem nadszedł rok 1918, a z nim nowa
organizacja izb lekarskich w wolnej Polsce.
Barbara Kaczkowska
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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 paŸdzierniku 2012 roku
w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie
24 paŸdziernika (œroda), godz. 16.00
2. Nupro Sensodyne – nowoczesna koncepcja znoWyk³adowca: dr Agnieszka Pacyk
szenia nadwra¿liwoœci zêbiny.
1.Stomatologia adhezyjna – praktyczne aspekty wykorzystania wiedzy o zjawisku adhezji.
28 listopada (œroda) godz. 16.00
Wyk³adowca: dr Wojciech Ko¿uch
a. uzupe³nienia bezpoœrednie
– najnowsze kompozyty o ograniczonym naprê¿e1. MTA – preparat ostatniej szansy, czyli co ³¹czy
niu skurczowym,
endodoncjê z najwiêkszymi osi¹gniêciami in¿ynierii bu– natychmiastowa odbudowa po leczeniu endodon- dowlanej.
tycznym
– co to jest MTA ?
– kryteria wyboru systemu wi¹¿¹cego w ró¿nych sy– w³aœciwoœci chemiczne, fizyczne i biologiczne
tuacjach klinicznych
– sposoby aplikacji, narzêdzia
– adhezji chemiczna czyli kiedy glasjonomer staje
– zastosowanie
siê koniecznoœci¹
– MTA, a uszczelnianie kana³ów – przypadki
2. Moja endodoncja – problemy endodontyczne
b. uzupe³nienia poœrednie
– zasady adhezyjnej preparacji tkanek twardych
i ich rozwi¹zywanie na podstawie w³asnych przypadków.
– IDS czyli natychmiastowe uszczelnienie zêbiny
przed pobraniem wycisku
Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Program szkoleñ podyplomowych organizowanych przez MCKP
paŸdziernik 2012
UWAGA! Szczegó³owe informacje dot. szkoleñ oraz zapisy przyjmuje Sekretariat MCKP,
ul. Grzegórzecka 20 (p. 13); tel. 12 43 32 761, 12 424 72 91 wewn. 761, 762, 763,
e-mail: esurowka@cm-uj.krakow.pl • www.cm-uj.krakow.pl/mckp
Kursy dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych
paŸdziernik 2012
Chirurgia szczêkowo-twarzowa
Etiopatogeneza, morfologia, rozpoznawanie, ró¿nicowanie i leczenie chirurgiczne wrodzonych oraz nabytych
wad twarzowo-szczêkowo-zgryzowych
Kierownik naukowy: prof. dr hab. med. Jan Zapa³a
24-26.10.2012
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Wojewódzka
Przychodnia Stomatologiczna
im. dr. Z. ¯aka w Krakowie
zatrudni na umowê o pracê lekarzy specjalistów
w nastêpuj¹cych dziedzinach:
periodoncji, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji
Zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty lub
tel. 12 633 44 71
Zatrudniê stomatologa
w poradni na terenie Brzeska lub Wojnicza
(kontrakt z NFZ),
gabinety dwustanowiskowe, dobrze wyposa¿one,
tel. 604 093 982,
e-mail: sey@buziaczek.pl

Zatrudniê
lekarza stomatologa do pracy
w Go³kowicach k. Nowego S¹cza.
Umowa z NFZ plus prywatna praktyka.
tel.: 693 186 839
Podejmê wspó³pracê
z lekarzem dentyst¹ lub ortodont¹ b¹dŸ wynajmê
dzia³aj¹cy gabinet stomatologiczny w Krakowie
tel. 606 300 405
Gabinety lekarsko-dentystyczne
do wynajêcia w centrum Nowego Targu.
tel: 668 145 625,
e-mail: batkix@yahoo.com
Wynajmê lokal
na gabinet stomatologiczny,
lekarski, kosmetologiczny itd.
Nowe Piaski, ul. Bochenka,
tel. 32 627 48 55, 666 030 932
Wynajmê ortodoncie
wyposa¿ony gabinet stomatologiczny w dzia³aj¹cym
NZOZ (bez NFZ) na Ruczaju w Krakowie.
tel. 502 635 686

Uwaga!

Centrum Stomatologiczne w Krakowie
poszukuje lekarza ortodonty. Praca z pacjentem
komercyjnym, wyj¹tkowo dobre warunki p³acowe.
Praca od zaraz. Kontakt: 608 163 161
Gabinet stomatologiczny,
w pe³ni wyposa¿ony (44 m2)
do wynajêcia w Centrum Krzeszowic od zaraz!
tel.: 606 386 336
Gabinet stomatologiczny
w Szczytnikach, gmina Gdów
odst¹piê tanio lub sprzedam wyposa¿enie,
tel. 605 269 226

Randka w ciemno
lub lampka Martini (4)
M³oda, atrakcyjna 26-letnia dentystka pozna przy
lampce czerwonego wina
pana stomatologa lub lekarza medycyny.
e-mail: iris09@wp.pl

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 .
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X Igrzyska Lekarskie
Zakopane, 5-9 wrzeœnia 2012
W tym roku Igrzyska Lekarskie obchodz¹ swój okr¹g³y jubileusz. Lekarze-sportowcy spotykaj¹ siê w Zakopanem ju¿ po raz dziesi¹ty. W chwili, gdy zamykamy
aktualny numer „GGL-LD” zawody nadal trwaj¹, zawodnicy rywalizuj¹ w kilkunastu dyscyplinach, a wieczorami odbieraj¹ medale i œwiêtuj¹ sukcesy. I nie przeszkadza im w tym kapryœna, wrzeœniowa aura, choæ
z powodu deszczu niektóre konkurencje bywaj¹ odwo³ywane lub przesuwane.
Igrzyska Lekarskie z roku na rok coraz bardziej siê
rozrastaj¹ i przyci¹gaj¹ coraz wiêksz¹ iloœæ chêtnych.
W tym roku do Zakopanego przyby³o ponad 700 zawodników z ca³ej Polski, w meczach pi³ki no¿nej i siatkówki bierze udzia³ równie¿ grupa sportowców z Bia³orusi. Lekarze i ich rodziny maj¹ okazjê rywalizowaæ
w dziewiêtnastu ró¿nych dyscyplinach (nie wliczaj¹c poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych). Tegoroczn¹
nowoœci¹ jest cross coutry, a najbardziej widowiskow¹
i wymagaj¹c¹ wielkiej krzepy i prawdziwego, sportowego ducha konkurencj¹ jest z pewnoœci¹ triathlon.
Kolarstwo górskie i szosowe to równie¿ nie przelewki,
a niektórzy startuj¹cy w nich zawodnicy maj¹ doœwiadczenie w sporcie profesjonalnym. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e wiêkszoœæ startuj¹cych lekarzy to amatorzy, dla
których sport jest po prostu sposobem na d³ugie i zdrowe ¿ycie.
Jak co roku, tak¿e i tym razem nie zabrak³o na
Igrzyskach prominentnych goœci. Prezes Naczelnej Rady
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Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz kibicowa³ kolarzom
szosowym i podziwia³ rozmach, z jakim organizowane
s¹ tegoroczne zawody. Po Podhalu oprowadza³ Go
sekretarz Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie, rodowity Nowotar¿anin – dr Jacek Têtnowski. Nie zabrak³o oczywiœcie redaktora naczelnego „Gazety Lekarskiej”
Ryszarda Golañskiego, a na uroczyste zamkniêcie

Igrzysk zapowiedzieli siê prezes ORL w Krakowie prof.
Andrzej Matyja, wiceprezes dr Jerzy Friediger oraz burmistrz Zakopanego Janusz Majcher. Zamkniêcie Igrzysk,
koñcowe dekoracje i podsumowanie tegorocznych zawodów ju¿ w sobotê, 9 wrzeœnia. A kolejne, XI Igrzyska
– miejmy nadziejê – za rok!
kam

HOBBY

XXVIII
Fotokonkurs
W tym miesi¹cu zwyciêzc¹ naszego konkursu zosta³a lek. stom.
Marta Szczepanik, zdjêcie jej autorstwa – „Wrzeœniowe plony”
zdobi ok³adkê aktualnego numeru „GGL-LD”. Obok prezentujemy
Marta Szczepanik
inny kadr nades³any przez nasz¹
laureatkê oraz „Drzewo” autorstwa lek. stom. Wojciecha Króla i „Miejsce nad morzem gdzie czas siê zatrzyma³” lek. stom.
Magdaleny Lubaszewskiej-Muszyñskiej.
Zwyciê¿czyni gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagrody. Pozosta³ym uczestnikom dziêkujemy za nades³ane fotografie i zachêcamy do dalszych prób.
Konkurs jest nadal otwarty dla lekarzy stomatologów,
lekarzy medycyny i oraz cz³onków ich rodzin. Zwyciêzca, którego zdjêcie trafi na ok³adkê kolejnego numeru, otrzyma
nagrodê finansow¹ w wysokoœci 100 z³. Zapraszamy do nadsy³ania zdjêæ w formacie JPG, bez obróbki, w rozdzielczoœci
300 dpi na adres: redakcja@oilkrakow.org.pl

Wojciech Król

Magdalena Lubaszewska-Muszyñska
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Konkurs
Nasze miasto pełne jest pamiątek po sławnych lekarzach. Zazwyczaj to współ−
cześni oddawali im hołd wznosząc pomniki, popiersia, tablice. A my czy jeszcze
ich pamiętamy? Czy wiemy, gdzie się owe ślady pamięci znajdują?

Czy znasz medyczny Kraków?
Poniżej na zdjęciu pomnik Macieja z Miechowa
oraz tablica poświęcona pamięci prof. Juliana Aleksandrowicza.

Gdzie się one znajdują?
Wśród osób, które do końca października nadeślą
właściwe adresy miejsc upamiętnienia obu postaci
rozlosujemy nagrodę−niespodziankę.

Dla przypomnienia:
Maciej z Miechowa (ur. 1457 w Miechowie, zm. 1523 w Krakowie), w³aœciwie Maciej Karpiga, zwany te¿ Miechowit¹. Lekarz, historyk,
geograf, astrolog, ksi¹dz kanonik. Wyk³adowca, profesor i wielokrotny rektor Akademii Krakowskiej. Nadworny lekarz Zygmunta I
Starego. Autor m.in. „Traktatu o dwóch Sarmacjach” opisuj¹cego geografiê i etnografiê Europy Wschodniej, „Chronica Polonorum”
(dzieje Polski od czasów najdawniejszych do 1506 r), a tak¿e pierwszego druku medycznego, jaki ukaza³ siê na ziemiach polskich –
„Contra sevam pestem regimen accurantissimum”, czyli krótkiej rozprawy poœwiêconej d¿umie (1508 r).
Julian Aleksandrowicz (ur. 1908 w Krakowie, zm. 1988 w Krakowie) lekarz internista, hematolog, profesor nauk medycznych Akademii Medycznej w Krakowie. Organizator i wieloletni kierownik III Kliniki Chorób Wewnêtrznych, przekszta³conej póŸniej w Klinikê Hematologii. W czasie okupacji dzia³a³ pod pseudonimem „Doktor Twardy”. By³ typem lekarza i naukowca o spojrzeniu wizjonerskim. Jego
badania koncentrowa³y siê na morfologii i funkcji komórek krwi, pionier krwiodawstwa, przeprowadzi³ pierwsze próby separacji komórek
krwi, przeszczepiania szpiku kostnego, a potem grasicy. Autor wielu prac naukowych, g³ównie z dziedziny hematologii, podrêczników
lekarskich oraz ksi¹¿ek popularno-naukowych, pisa³ tak¿e artyku³y medyczne w popularnym „Przekroju”. Za³o¿yciel Komisji Ochrony
Zdrowia Spo³ecznego PAN.

Rozwi¹zanie konkursu z poprzedniego numeru:
1. Popiersie Napoleona Nikodema Cybulskiego znajduje siê w Instytucie Fizjologii, ul. Grzegórzecka 16
2. P³askorzeŸba Macieja Leona Jakubowskiego znajduje siê na froncie szpitala im. œw. Ludwika przy ul. Strzeleckiej.
Spoœród autorów prawid³owych odpowiedzi wylosowaliœmy zwyciêzcê – w osobie Pani dr A. U. Gratulujemy,
nagrodê ksi¹¿kow¹ wyœlemy poczt¹.
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Mama
Zamykam oczy i nie widzę już w Twoich źre−
nicach cierpienia, które towarzyszyło Ci przez
ostatnie pięć lat, nie czuję już bólu w moim sercu
na widok Twojego umęczonego ciała, w którym
choroba dokonała takiego spustoszenia, nie czuję
już bezsilności rozdzierającej moją duszę, widząc
Twoją bezradność przy próbach porozumienia się
z otoczeniem.
Twój ból i cierpienie ustąpiły z chwilą odej−
ścia. Mój ból i cierpienie po stracie Mamy uko−
iłem wśród członków Rodziny i licznie przyby−
łych przyjaciół, znajomych, współpracowników
i sąsiadów, gdy odprowadzaliśmy Ciebie na
wieczny odpoczynek.
Zamykam oczy i widzę Twoje uśmiechnięte
źrenice żegnające mnie wieczorem po obowiąz−
kowo przeczytanej lub wymyślonej przez Ciebie
bajce i witające mnie rano przed wyjściem do
przedszkola czy też szkoły. Widzę Twoje oczy
dumne z mojej piątki na klasówce, pełne obaw
i troski przed moim wyjazdem na szkolną wy−
cieczkę, widzę je zapłakane i jednocześnie pogo−

dzone z moją decyzją wyjazdu w daleki świat.
Dostrzegam też w Twoich oczach łzy, bo zraniły
Cię słowa niepokornego nastolatka, ale widzę też
łzy szczęścia w dniu narodzin mojej młodszej sio−
stry.
Widzę nas także na wielu wędrownych szla−
kach, kiedy zmęczeni podziwialiśmy przy jajku
na twardo i herbatce piękno górskiej przyrody.
Miłość do gór i wszelakich wędrówek, którą we
mnie zaszczepiłaś, została u mnie do dzisiaj, tak
jak i miłość do sztuki i literatury. Każdą wolną
chwilę od zajęć zawodowych czy też domowych,
poświęcałaś literaturze, kochałaś muzykę i dobre
kino. Wszystkie moje zainteresowania i talenty
są odbiciem Twoich. Aż dziw bierze, że nie zo−
stałem stomatologiem, bo przecież przez wiele lat,
prawie codziennie, wchodziłem po szkole do
Twojego świata pełnego dźwięków i zapachów
gabinetu dentystycznego, w którym potrafiłaś
ukoić wystraszonych pacjentów, a czasami też
mnie.
Twój gabinet szkolny służył nie tylko do po−
prawiania uśmiechów, ale był też zawsze wypeł−
niony śmiechem, zapachem kawy i ciasteczek, gdy
podczas długich przerw gościłaś koleżanki i ko−
legów z pracy. W orszaku towarzyszącym Two−
jej ostatniej drodze zobaczyłem wiele tych twa−
rzy, tak dobrze mi znajomych z tamtych czasów,
twarzy zasmuconych, których nie miałem przy−
jemności wcześniej spotkać. To dowód na to, że
zostałaś na zawsze nie tylko w sercach Twoich
najbliższych.
Tak naprawdę, moja kochana Mamo, nie po−
trzebuję zamykać oczu, żeby Ciebie ujrzeć, bo za−
wsze Cię widzę w moim własnym lustrzanym od−
biciu!
Przemek Adamski

Maria Adamska
ur. 25 XI 1933 r. w Wadowicach
zm. 4 VI 2012 r. w Krakowie

Lekarz dentysta, wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Stomatologii Nowa Huta. Dyplom stomatologii
uzyska³a w 1956 r. (AM w Krakowie), I stopnieñ specjalizacji ze stomatologii ogólnej w 1975 roku. W 1989 roku
uhonorowana przez Ministerstwo Zdrowia odznaczeniem
„Za wzorow¹ pracê w S³u¿bie Zdrowia”.
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Dy¿ury cz³onków ORL
Prezes ORL
• Andrzej Matyja
• poniedzia³ek ......................................... 13.00-17.00
• wtorek .................................................. 14.00-16.00
• œroda .................................................... 14.00-15.00
Wiceprezesi ORL:
• Jerzy Friediger
• poniedzia³ek i œroda ............................... 14.00-16.00
• Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• Janusz Legutko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
Sekretarz ORL
• Jacek Têtnowski
• codziennie: poniedzia³ek – pi¹tek
Skarbnik ORL
• Anna Maci¹g
• œroda ................................................... 15.00-16.00
Rzecznik Praw Lekarza, z-ca Sekreatrza ORL
• Katarzyna Turek-Fornelska
• œroda ................................................... 12.00-13.00
Delegatura w Przemyœlu
Wiceprezes ORL, pe³nomocnik Delegatury w Przemyœlu
• Marek Zasadny
• wtorek .................................................. 13.30-15.30
• El¿bieta Wojnarowicz
• poniedzia³ek ......................................... 11.30-13.00
Delegatura w Nowym S¹czu
Pe³nomocnik Delegatury w Nowym S¹czu
• Irena Gawroñska
• wtorek .................................................. 8.30-9.30
• Janusz Chodorowski
• ka¿dy czwarty wtorek m-ca ..................... 15.30-16.30
• Tymoteusz Derebas
• ostatnia œroda miesi¹ca ......................... 15.00-16.00
Delegatura w Kroœnie
Pe³nomocnik Delegatury w Kroœnie
• Antoni Jakubowicz
• pi¹tek ................................................... 15.00-16.00
• Marian Fedorowicz
• œroda ................................ 9.00-11.00 i 12.00-14.00
(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)
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Komisje:
• Etyki – Stefan Bednarz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Kszta³cenia – Lech Kucharski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• Kultury, Sportu i Rekreacji – Jacek Têtnowski
• poniedzia³ek ........................................ 15.00-17.00
• Legislacyjna – Mariusz Janikowski
• œroda .................................................... 13.00-14.00
• Organizacyjna – Mariusz Janikowski
• poniedzia³ek ........................................ 13.00-14.00
• Praktyk Lekarskich – Leszek Badacz
• œroda .................................................... 15.00-16.00
• Socjalno-Bytowa – Barbara Wiejowska
• pi¹tek ................................................... 11.30-12.30
• Stomatologiczna – Robert Stêpieñ
• œroda .................................................... 12.00-15.00
• ds. Emerytów i Rencistów – Kazimierz K³odziñski
• œroda .................................................... 14.30-15.30
• ds. M³odych Lekarzy – Piotr Oleksy
• œroda .................................................... 15.15-16.15
• ds. Obcokrajowców – Bo¿ena Kozanecka
• w dni posiedzeñ ORL ........................... 15.30-17.00
• ds. Systemu Opieki Zdrowotnej – Wies³aw Sowa
• czwartek ............................................... 12.00-13.00
• Zespó³ ds. Konkursów – Piotr K³osiñki
• œroda .................................................... 13.30-14.30

Cz³onkowie ORL:
• Anna Aseñko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
• Dorota Dró¿d¿
• czwartek ............................................... 14.00-15.00
• Patryk Hartwich
• œroda .................................................... 16.00-17.00
• Dariusz Koœcielniak – Prezydium ORL
• œroda .................................................... 11.00-13.00
• Andrzej Stopa
• œroda .................................................... 13.00-14.00
• Anna Urbañczyk
• czwartek ............................ 8.00-9.00 i 10.00-11.00
(z wyj. 28 IV; 23 VI; 8 IX; 3 XI)
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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 Anna Gut
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1400 do 1700
œroda
godz. 1200 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
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