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W NUMERZE M.IN.
• Relacja z posiedzenia ORL przed
XXX Okrêgowym Zjazdem Lekarzy
w Przemyœlu.
• O zaburzeniach krzepniêcia krwi
przy leczeniu chorób przyzêbia –
mówi prof. Maria ChomyszynGajewska
• Portret docent Gra¿yny Wiœniewskiej kreœli Kamila Œnie¿ek
• Jak nie obra¿aæ pacjenta doradza
dr Anna Kot
• Które recepty s¹ wa¿ne i do kiedy?
• Relacja z XXI Targów Stomatologicznych KRAKDENT
• Punktowanie stomatologów i NFZ
piórem Andrzeja Cis³o

Od „sukcesu”
do sukcesu!
Czy Państwo są przyzwyczajeni do swojego imienia i nazwiska? Odnoszę wrażenie, że może jeszcze nie w naszym,
ale już w naszych dzieci pokoleniu przyjdzie się z nim pożegnać. W jego miejsce pojawi się jakiś utajniony numer PESEL, bo przecież nazwisko też powinno podlegać ustawie
o ochronie danych osobowych. Koniec z tą obrzydliwą jawnością!
Nie napiszę w którym szpitalu – bo mogłoby to być odczytane jako donos do NFZ – ale numerki, którymi oznakowani są pacjenci na kartach chorobowych i na przegubie,
uzupełniane są przez pielęgniarki na odwrocie paska nazwiskami chorych, bo niebezpieczeństwo pomyłki może być
naprawdę śmiertelne.

Mam niedobre skojarzenia, ale konieczność wypalenia
• Oœrodek Kszta³cenia ORL przedstawia bogat¹ ofertê szkoleñ radio- nam na skórze numeru identyfikacyjnego już w inkubatologicznych (i nie tylko). Swoje pro- rze, rysuje mi się jako niewątpliwy etap dalszego „postępu”.
pozycje przedk³adaj¹ te¿ MCKP i PTS A piszę to w kontekście ustawy z 28 kwietnia 2011 roku

w sprawie systemu informacji w ochronie zdrowia, nakłada-

• Zabawne „krymina³ki dentystycz- jącej z dniem 1 sierpnia 2014 roku obowiązek elektroniczne sprzed lat” przypomina B. Kacz- nego prowadzenia przez lekarzy rejestru recept – także przez
kowska
emerytów i rencistów, wystawiających recepty głównie
• No i naturalnie polecamy nasze
felietony (Roberta Stêpnia i Franciszka Serwatki), bez których lektury trudno siê odnaleŸæ w rzeczywistoœci.

pro auctore i pro familia dla siebie i swoich najbliższych.
Naczelna Rada Lekarska zwróciła się do Ministra Zdrowia
o złagodzenie przepisów, o wprowadzenie okresu predykatywnego – którego brak – ale jak zwykle została zlekceważona.
W ogóle reformy a la eWUŚ, których głównym efektem
są straty materialne i spowolnienie obsługi pacjentów o codzienną weryfikację ubezpieczonych, jawią mi się jako tryumf fikcji literackiej nad rzeczywistością. Dlatego spadkobiercom Orwella dedykuję motto: „Im bardziej się utrudni
życie, tym sukces będzie miał lepsze nagłośnienie w mediach, a o to przecież chodzi!” Działajcie Panie i Panowie,
nie traćcie czasu, jest jeszcze trochę rzeczy do spaprania.

Na okładce: Targi Krakdent 2013
fot. Kamila Śnieżek

S£OWO WSTÊPNE

LEKARZA

A miałem zacząć od pochwały. Bo jestem pod wrażeniem, że udało się po XX jubileuszowych Targach Stomato-
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2 logicznych KRAKDENT, tak przygotować albo wcale. W demokracji wyborów dokoprogram towarzyszący, wystawę, konkursy,
akcje charytatywne – że XXI Targi odbyte
właśnie w dniach 7-9 marca 2013 roku są
jeszcze lepsze!!! Znów ok. 300 wystawców,
nowe powierzchnie wystawowe (z podkreśleniem „wolnych powierzchni brak”),
13 kursów doskonalących, 19 firm świadczących pomoc dla dzieci. I ta paleta laureatów
nowości, z producentami z Niemiec, Japonii
i Francji na czele. To już są naprawdę nie tylko dzięki „Dental Spaghetti” targi międzynarodowe. A futurologia, którą zapowiadają nagrodzone medalem laserowe szczoteczki do
zębów, jawi mi się jak sen.

KALENDARIUM

A na koniec parę zdań o wyborach. Koleżanki i Koledzy! Jeśli nawet ta nasza dotychczasowa reprezentacja samorządowa Was nie
zadawala, to jeśli dzisiaj nie oddacie głosu
na lepszych, jutro będziecie mieć gorszych

nuje się głosowaniem. Kto nie głosuje, nie
ma prawa potem narzekać.
A mnie osobiście bardzo ucieszył głos doktora Jacka Kozakiewicza, prezesa drugiej
co do wielkości w kraju, Śląskiej Izby Lekarskiej. Oto w wywiadzie programowym przed
VII kadencją na łamach „Pro Medico”, podkreślając zalety wspólnej reprezentacji lekarzy stomatologii i medycyny, on, lekarz medycyny specjalista otolaryngologii, ordynator
dużego szpitala w Bytomiu stwierdza, że autonomia stomatologów powinna być poszerzona. Widać niektórzy lekarze medycyny
rozumieją więcej niż lekarze stomatolodzy.
Przychodzi mi tę myśl sformułować nie bez
pewnego sarkazmu.
Lek. dent. Robert Stępień
wiceprezes ORL w Krakowie

Kalendarium stomatologiczne
kwiecieñ – czerwiec 2013
11–13 kwietnia – Chamonix, Francja

17–18 maja – Bydgoszcz

VII Miêdzynarodowy Kongres Implantologiczny

Sympozjum – 60 lat oddzia³u PTS w Bydgoszczy

13 kwietnia – Warszawa

17–18 maja – Sopot

Konferencja– Holistyczne podejœcie do terapii wad
wrodzonych czêœci twarzowej czaszki

X Jubileuszowy Kongres OSIS

22–23 maja – Warszawa
19–20 kwietnia – Warszawa
Targi i Zjazd Szkoleniowy Dentexpo Warszawa 2013

XII Konferencja Naukowa PASE
„From Roots To The Future”

19–21 kwietnia – Krynica

30 maja – 2 czerwca – Szczyrk

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów Krynica – Hotel „Panorama” (patrz str. 17)

I Ogólnopolski Kongres Techniki Ortodontycznej

7 czerwca – Kraków
26–27 kwietnia – Wroc³aw
Kongres – Wroc³awskie Dni Implantologii

Sympozjum Gloria Orthodontia 2013
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Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 15 marca 2013

XXX Okrêgowy Zjazd Lekarzy
w Przemyœlu
W dniu 6 kwietnia 2013 roku w Przemyślu
(w hotelu „Gromada”) odbędzie się ostatni w VI
kadencji Okręgowy Zjazd Lekarzy o charakterze
budżetowym. Zjazd przyjmie sprawozdanie
z działalności Izby za 2012 rok, udzieli zapewne
Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium oraz
przyjmie Projekt Preliminarza na 2013 rok.
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie liczyła
na koniec 2012 roku 15 481 lekarzy posiadają−
cych uprawnienia do wykonywania zawodu,
w tym 3 391 lekarzy dentystów. Prowadzili oni
9 609 praktyk lekarskich, w tym 3 972 specjali−
stycznych.
Jeszcze w tym roku (w listopadzie) odbędzie
się, tym razem w Krakowie, XXXI Okręgowy
Zjazd Lekarzy o charakterze sprawozdawczo−wy−
borczym, który zainauguruje VII kadencję samo−
rządu. Kampania wyborcza, po raz pierwszy w for−
mule korespondencyjnej, trwa już intensywnie.

Plebiscyt „Pulsu Medycyny”
Lista 100 w 2012 roku
Już po raz jedenasty redakcja „Pulsu Medy−
cyny” ogłosiła ranking 100 osób uznanych przez
jurorów za najbardziej wpływowe w ochronie
zdrowia w Polsce.
Zwycięzcą rankingu za rok 2012 został,
podobnie jak rok temu, prof. Marian Zembala,
dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
w Zabrzu, przewodniczący Rady Naukowej przy
Ministrze Zdrowia i konsultant krajowy ds. kar−
diochirurgii.
Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce osób,
których opinie i działania w ubiegłym roku miały
zdaniem jurorów największy wpływ na to, co się
dzieje w „zdrowiu”, zajęli: profesorowie Henryk
Skarżyński, Jacek Jassem, Zbigniew Gaciong,
Grzegorz Opolski, Witold Rużyłło, dr n. hum.
Michał Boni, dr n. med. Konstanty Radziwiłł,
profesorowie Bohdan Maruszewski i Wiesław
Jędrzejczak.
Krakowskie środowisko lekarskie na liście 100
najbardziej wpływowych osób w ochronie zdro−
wia reprezentuje kilku lekarzy. Najwyższe –

12 miejsce – zajął prof. Wojciech Nowak. Na miej−
scu 20. uplasował się prof. Jerzy Sadowski.
Kolejni krakowianie na liście to prof. Tomasz Gro−
dzicki (miejsce 52), prof. Jan Kulig (78), prof.
Marian Reinfuss (80), dr hab. Adam Windak (84).
Kraków i Małopolskę reprezentują w tym ran−
kingu również Krzysztof Łanda, z zawodu lekarz,
obecnie prezes Watch Health Care, ekspert HTA
Audit (na miejscu 73), prof. dr hab. n. ekonom.
Stanisława Golinowska z Instytutu Zdrowia
Publicznego CM UJ (81) oraz Marek Wójcik ze
Związku Powiatów Polskich, przewodniczący
(JGH)
Rady Małopolskiego Oddz. NFZ (91).

Oszczêdnoœci z leków
Według analiz IMS Health rynek farmaceu−
tyczny odnotował w 2012 roku spadek sprzedaży
o 8,5 procent, tj. 2,4 mld zł. Coraz więcej pacjen−
tów nie wykupuje leków, bądź zabiega o pobyt
w szpitalu, który im leki wykupi.
Protest przeciw ustawie refundacyjnej, adre−
sowany do Donalda Tuska pt. „Premierze
pomóż!”, wszczęty przez portal „Medycyna Prak−
tyczna” podpisało 15 tys., lekarzy i ich pacjen−
tów.

Absurdy inwestycyjne
Mnożą się przykłady potężnej niegospodarno−
ści w ochronie zdrowia w obszarze polityki
inwestycyjnej (nowe niezaplanowane obiekty,
zakupy drogiego sprzętu). Mamy w kraju tylko
jeden robot chirurgiczny da Vinci (Rumunia 10),
za to PET−ów w Krakowie jest już 4. Także i cen−
tra urazowo−ortopedyczne zafudowaliśmy sobie
dwa, kiedy wymagane jest jedno i NFZ musi do−
konać ekwilibrystycznych sztuczek, by na oba
znaleźć pieniądze.
Ale to i tak lepiej niż w Gliwicach, gdzie ku−
puje się sprzęt po cenach dwa razy wyższych niż
w Olsztynie, nie mówiąc już o Łodzi, gdzie po
38 latach budowy dobiega końca wznoszenie Cen−
trum Dydaktyczno−Klinicznego Uniwersytetu
Medycznego. Kosztowało ok. 1 mld zł, brakło
50 mln na dokończenie 9 pięter, które mają być
uruchomione, w 17−piętrowym gmachu. Opowia−
danie o klątwie, bądź o błędnym gierkowskim pro−
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jekcie, po 30 latach, które były na jego skorygo−
wanie, jest po prostu żałosne.

Był taki stary dowcip, że „jak partia mówi że
nie da, to nie da. A jak mówi że da, to mówi…”

Jest Ÿle, bêdzie gorzej

Problemy laryngologiczne
w praktyce lekarskiej

O rozpaczliwym stanie naszej geriatrii w ob−
liczu szybko starzejącego się społeczeństwa
pisaliśmy parokrotnie. I oto doczekaliśmy się
w Małopolsce, właśnie ma ulec likwidacji
Zakład Długoterminowej Opieki Medycznej
w Makowie Podhalańskim (na 150 pacjentów).
Wykwalifikowany personel (ok. 100 osób, w tym
46 pielęgniarek) pójdzie na bruk, a pacjenci zo−
staną rozparcelowani. w ramach wszechpanują−
cej ciasnoty.
Obiekty ZDOM należą do PKP i wymagają
remontu, ale kto włoży pieniądze w „nieswoje”?
I znów mamy powtarzać, że stosunki własnościo−
we w ochronie zdrowia to zmora!

Narodowy Program Ochrony
Zdrowia Psychicznego – fikcj¹!
Do takiego wniosku doszło samo Minister−
stwo Zdrowia w sprawozdaniu za 2011 rok.
Z 20 zadań zrealizowano jedno (druk broszur
propagandowych). Niczego innego się nie spo−
dziewaliśmy.
Możemy nawet już dzisiaj napisać jak Pro−
gram zostanie wykonany (w 2015 upływa termin
jego realizacji). Natomiast zgadzamy się co do za−
sady. Ochrona zdrowia psychicznego staje się
pierwszoplanową koniecznością.

Leszek Balcerowicz
w „Gazecie Lekarskiej”
Hitem ostatniego numeru „Gazety Lekarskiej”
jest wywiad w b. wicepremierem Leszkiem Bal−
cerowiczem. Poruszyła nas swoją szczerością
zwłaszcza odpowiedź znanego polityka na pyta−
nie redakcyjne o przyczyny zmniejszenia składki
na ubezpieczenia zdrowotne w chwili wprowa−
dzania kas chorych z 11 do 7,5 procent.
Oto wicepremier odpowiada dosłownie:
„Proszę nie mylić teatru politycznego z decyzja−
mi. Nikt nikomu nie dawał 11 proc., tylko obie−
cywał. Obiecanki cacanki to nie są konkretne
decyzje”.

4 marca w Krakowie miała miejsce II Konfe−
rencja „Problemy laryngologiczne w praktyce
lekarskiej” zorganizowana przez prof. Jacka Skła−
dzienia i dr hab. Pawła Stręka z Katedry i Kliniki
Otolaryngologii CM oraz przez Oddział Krakow−
ski Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów
Chirurgów Głowy i Szyi.
Jej celem było przybliżenie tematyki laryn−
gologicznej lekarzom rodzinnym, do których
w pierwszej kolejności trafiają pacjenci z takimi
schorzeniami. Mówiono m.in. o zawrotach gło−
wy i chorobie Meniera, zapaleniu ucha, zatok,
nowościach w implantach słuchowych i najnow−
szych doniesieniach w zakresie leczenia anginy
ropnej, nieżycie nosa i schorzeniach alergologicz−
nych górnych dróg oddechowych, zakażeniach
wirusowych i bakteryjnych.

IV Krakowskie Dni
Hepato-Gastroenterologiczne
W Auditorium Maximum UJ odbyły się
3 marca IV Krakowskie Dni Hepato Gastroente−
rologiczne zorganizowane przez Oddział Krakow−
ski Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii oraz
Katedrę Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób
Zakaźnych CM UJ. Program konferencji przygo−
towanej pod kierunkiem prof. Tomasza Macha
obejmował wybrane problemy z gastroenterolo−
gii, przewlekłych chorób wątroby, spotkania
z ekspertami na temat szczegółowych przypad−
ków chorobowych występujących w gastroente−
rologii oraz sesję dotyczącą innych chorób jelit.

XII Sympozjum
Sekcji Endourologii i ESWL
Polskiego Towarzystwa Urologicznego
W dniach 28 lutego – 1 marca 2013 roku
w Krakowie odbyło się XII Sympozjum Sekcji
Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa
Urologicznego zorganizowane przez prof. Piotra
Chłostę, kierownika Kliniki Urologii CM UJ we
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Podyplomowego. Program obejmował sesje pro−
blemowe i wideo, dyskusje panelowe oraz sesję
dotyczącą leczenia farmakologicznego ściśle
związanego z endourologią i onkologią urolo−
giczną.
Główny nacisk położono na omówienie en−
doskopowych, nowoczesnych i znikomo inwazyj−
nych metod leczenia w dziedzinie urologii.
Do grona wykładowców zaproszono czołowych
endourologów polskich i zagranicznych m.in.
prof. Jensa Rassweilera (prezes European Socie−
ty of Uro−Technology, Heillbronn, Niemcy), prof.
Antonio Alcaraza (Uniwersytet Medyczny w Bar−
celonie, Hiszpania) i prof. Johna Varkarakisa
(Uniwersytet Medyczny w Atenach, Grecja).

Farmakoterapia, psychoterapia
i rehabilitacja
zaburzeñ afektywnych
W Zakopanem, w dniach 22−23 lutego br. mia−
ła miejsce XVIII konferencja szkoleniowo−nauko−
wa z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i re−
habilitacja zaburzeń afektywnych”. Tematem
przewodnim było długoterminowe leczenie
w chorobach afektywnych. Konferencję zorgani−
zowała Katedra Psychiatrii CM UJ we współpra−
cy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w War−
szawie.

Wspó³czesne problemy
chorób zakaŸnych
W Nowohuckim Centrum Kultury miała miej−
sce VI Krakowska Konferencja Naukowo−Szko−
leniowa pt. „Współczesne Problemy Chorób Za−
kaźnych” zorganizowana przez Klinikę Chorób
Zakaźnych Katedry Gastroenterologii, Hepatolo−
gii i Chorób Zakaźnych CM UJ kierowaną przez
dr hab. Aleksandra Garlickiego oraz Oddział Kra−
kowski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów
i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Konferencja adre−
sowana była do lekarzy POZ, lekarzy rodzinnych,
internistów, pediatrów i lekarzy chorób zakaź−
nych. Jej tematykę skoncentrowano na proble−
mach związanych ze standardami w zakresie dia−
gnostyki i leczenia chorób zakaźnych: zakażeń

HIV/AIDS u dzieci i dorosłych, wirusowego
zapalenia wątroby, chorób odkleszczowych, oraz
chorób tropikalnych.

Oœrodek Chorób Rzadkich
ma ju¿ rok
28 lutego, a ściślej nawet 29 lutego na świe−
cie obchodzony jest Dzień Chorób Rzadkich, któ−
rych ilość oblicza się na świecie na ok. 6 tysiecy.
W Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie podsu−
mowano właśnie pierwszy rok istnienia tego ro−
dzaju Ośrodka przy Klinice Chorób Wewnętrz−
nych. Kierują nim dr dr Magdalena Strach i Iza−
bela Kierzkowska, zaś pieczę nad całością spra−
wuje prof. Tomasz Grodzicki.
W ciągu pierwszego roku istnienia Ośrodek
przyjął 237 pacjentów z całego kraju, przeszło 70.
hospitalizowano. Cały zamysł jest dość kosztow−
ny, niemniej – jak mówi Stefan Bednarz, z−ca
dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego ds. Lecznic−
twa – trudno rzecz przecenić, bo to przeważnie
jedyne miejsce, gdzie ludzie dotknięci tego ro−
dzaju schorzeniami, przeważnie o podłożu gene−
tycznym. wymagający długotrwałego leczenia,
mogą znaleźć pomoc i nadzieję na powrót do zdro−
wia.

Apteka pod Or³em
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wzbo−
gaciło się o nową filię w postaci Apteki pod Or−
łem, przy pl. Bohaterów Getta, w latach okupacji
pełniącej na terenie getta ważną rolę placówki
ruchu oporu, wspomagającej nie tylko lekami stło−
czonych tutaj Żydów. Dzięki bohaterskiej posta−
wie jej właściciela Tadeusza Pankiewicza miesz−
kańcy getta uzyskiwali fałszywe dokumenty,
korespondowali ze stroną aryjską, dowiadywali
się o losie rodzin, otrzymywali pomoc lekarską
i wszelkiego rodzaju wsparcie.
Muzeum przypomina też postacie dawnych
farmaceutek: Ireny Droździkowskiej, Aurelii Da−
nek Czortowej i Heleny Krywaniuk. Prezentuje
liczne dokumenty, także hitlerowskiej propagan−
dy i oczywiście ukazuje cały sztafaż aptekarski
tamtej epoki. Wystawa otwarta 16 marca br. ma
charakter stały.
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Głosy do urn wyborczych
Odrywamy z kalendarza wyborczego kolejne
dni i skreślamy kolejne etapy. Marzec to miesiąc
zgłaszania kandydatów na delegatów, czyli tych,
którzy utworzą okręgowy zjazd lekarski Izby Kra−
kowskiej.
Stosowny formularz zgłoszeniowy zamiesz−
czony jest na stronie internetowej Izby w zakład−
ce wybory. Wystarczy go wypełnić, uzyskać od
kandydata zgodę na jego wybór oraz podpis pod
oświadczeniem o niekaralności, nanieść swoje
dane jako osoby zgłaszającej, wszystko podpisać
i potwierdzić odciskiem swojej pieczątki lekar−
skiej. Tak wypełniony formularz należy złożyć
w Izbie.
Przypominam, że zgłoszenia kandydata może
dokonać każdy członek rejonu wyborczego
w odniesieniu do każdego jego członka. Na tym
etapie wyborów można zgłosić samego siebie,
ale w każdym przypadku należy wypełnić formu−
larz zgłoszenia kandydata.
Na podstawie zgłoszeń powstaną listy do gło−
sowania, osobne dla każdego rejonu wyborcze−
go. Zostaną one opublikowane na stronie interne−
towej Izby na początku kwietnia. Koniec kwiet−
nia, maj i czerwiec to miesiące zebrań wybor−

czych. O terminie i miejscu wystawienia urn wy−
borczych zostaniecie Państwo powiadomieni, każ−
dy z lekarzy z osobna. Korespondencja z tą infor−
macją oraz z kartą do głosowania i dwiema ko−
pertami zostanie dostarczona do Waszych domów.
Wystarczy postępować zgodnie z instrukcją i za−
chować reżim głosowania osobistego przez pod−
pis i odcisk pieczątki na zamknięciu koperty,
a głos oddany w wyborach będzie się liczył.
Taką kopertę należy odesłać do Izby – jest ona
już zaadresowana, a przesyłka opłacona – jedyny
wysiłek to zagłosować i zakleić kopertę. Prze−
syłka musi dotrzeć do Izby przed terminem wy−
borów, nie należy zatem zwlekać z jej wysyłką.
Jeśli ktoś nie skorzysta z udogodnień głoso−
wania drogą korespondencyjną, może osobiście
stawić się w miejscu i w terminie określonym
w zaproszeniu, wrzucając swój głos bezpośred−
nio do urny wyborczej.
Zapraszam wszystkich do głosowania!
A jego sposób wybierzcie Państwo sami!
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej
w Krakowie
Mariusz Janikowski

ORL
Z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej

Przed XXX Okręgowym Zjazdem
6 marca 2013 roku odbyło się ostatnie przed
XXX Okręgowym Zjazdem Lekarzy (planowa−
nym na 5−6 kwietnia w Przemyślu) posiedze−
nie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie.
Głównym tematem spotkania było przyjęcie
sprawozdań komisji problemowych ORL i de−
legatur za okres od 30 marca 2012 do 6 kwiet−
nia 2013. Wcześniej jednak poruszono kilka
innych wątków.
W pierwszej, bardzo zwięzłej części obrad,
przedstawiciel firmy Lloyd’s zaprezentował

Radzie ofertę ubezpieczeniową dotyczącą na−
stępstw nieszczęśliwych wypadków. W dużym
skrócie, oferta dotyczy odszkodowań dla leka−
rzy, zatrudnionych na kontraktach, którzy ule−
gli wypadkowi bądź chorobie. Prowadzący ob−
rady prezes ORL prof. Andrzej Matyja dodał,
że to wyjątkowy, pierwszy w Polsce produkt
przeznaczony dla ogromnej grupy, jaką są
lekarze kontraktowi, a do tego atrakcyjny
cenowo (składka w wysokości ok 3,5% docho−
dów).
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Po prezentacji Lloyds´a prezes przystąpił do
omawiania problematyki Wojewódzkich Komi−
sji Orzekających o Zdarzeniach Medycznych –
co było tematem posiedzenia konwentu preze−
sów ORL. Komisje składają się z 16 członków,
8 winno mieć wykształcenie medyczne i prak−
tykę przynajmniej przez 5 lat, ale mogą to być
również pielęgniarki, fizjoterapeuci itp.); nato−
miast drugie 8 ma mieć wykształcenie prawni−
cze. W dotychczasowych orzeczeniach – jak
zaznaczył Prezes – zachodzi pewien paradoks
– szpitale, na które nałożono stosunkowo nie−
wielką karę (np. w wysokości 50 tys.) nie zga−
dzają się z wyrokiem i odwołują się do Sądu,
natomiast nałożenie na szpital kary kilkakrot−
nie wyższej, płacone jest bez większych opo−
rów.
Skąd ten rozdźwięk? Kary nakładane przez
Wojewódzkie Komisje Orzekające muszą być
wypłacane z własnych środków szpitali, nato−
miast kary nałożone wyrokami Sądu pokrywa
ubezpieczyciel. Ten proceder zapewne już
wkrótce zostanie ukrócony – towarzystwa ubez−
pieczeniowe znacząco podnoszą wysokość skła−
dek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywil−
nej bądź całkowicie zmieniają zapisy w umo−
wach ze szpitalami. Prezes zaznaczył też, że
ORL została poproszona o wyznaczanie bie−
głych lekarzy do Wojewódzkich Komisji Orze−
kających ds. Zdarzeń Medycznych, propozycja
ta została jednak odrzucona, byłoby to bowiem
niezręcznością. Komisjom brakuje przede
wszystkim biegłych do oceny zdarzeń, gdyż
zajęcie to jest bardzo czasochłonne, a wynagro−
dzenie raczej symboliczne, w dodatku utrud−
nione brakiem definicji „zdarzenia medyczne−
go” i obarczone przez Ministra Zdrowia rygo−
rem nieprzekraczalnej wysokości honorarium
– 500 zł. Na marginesie, Małopolska Komisja
Orzekająca jest jedyną w Polsce, której prze−
wodniczy lekarz.
Interesującym podpunktem programu była
krótka dyskusja na temat nowego podejścia do
ściągalności składek. Choć OIL w Krakowie
może poszczycić się naprawdę dobrym wyni−
kiem (ok. 90%) problem z dłużnikami istnieje

nadal. Dlatego podczas posiedzenia konwentu
prezesów ORL pojawił się pomysł prof. An−
drzeja Matyji w kwestii uporządkowania cha−
osu. polegałoby to z grubsza na zaniechaniu
pewnych form ściągania składek „za wszelką
cenę”, często od lekarzy w zaawansowanym
wieku. Zamiast wymagać od przechodzących
na emeryturę lekarzy dziesiątków „papierków”
potwierdzających ich wiek i status emeryta,
przyjąć umownie, że w momencie ukończenia
przez lekarza 70 lat zmienia się automatycznie
jego składka (z 40 na 10 zł). Podobnie w przy−
padku lekarzy dotkniętych nagłą, przewlekłą
chorobą – bez tony zaświadczeń i potwierdzeń,
po prostu wierząc na słowo. „Trzeba zaufać” –
powiedział prezes Matyja. Jego pomysł swego
rodzaju „uchwały abolicyjnej” dotyczącej od−
stępowania od ścigania dłużników po zakoń−
czeniu danego roku składkowego i rozpoczy−
nania nowego roku „na czysto” zostanie praw−
dopodobnie przedyskutowany na posiedzeniu
Naczelnej Rady Lekarskiej.
Najdłuższą częścią obrad było przyjęcie
materiałów na XXX Okręgowy Zjazd Lekarzy
Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
(5−6 IV 2013 r). Przedstawiono projekt Progra−
mu Zjazdu, listy kandydatów do Prezydium
i Komisji Zjazdu, Komisji Mandatowej i Ko−
misji Regulaminowej.
Natomiast doktor Anna Maciąg, skarbnik
ORL, przedstawiła wykonanie Preliminarza
OIL w Krakowie za rok 2012. Wykonanie przy−
chodów wyniosło 99,3%, wykonanie budżetu
89%. Pieniędzmi gospodarowano oszczędnie –
według podsumowania księgowej OIL p. Mar−
ty Chodór bilans finansowy na koniec roku
2012 wyniósł 1 005 234 zł.
Dyskusje podczas przedstawiania przez
dr Annę Maciąg projektu Preliminarza OIL
w Krakowie na rok 2013 dotyczyły m.in. zmian
w planowanych budżetach. Generalnie nie−
znacznie skorygowano koszty działalności Ko−
misji problemowych ORL, pozostawiając rów−
nocześnie fundusz rezerwowy w wysokości
50 tys. zł. Jednogłośnie uznano również, że
„nietykalny” pozostaje budżet Komisji Byto−
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wej, a także przyjęto uchwałę o pozostawieniu
bez zmian na 2013 rok wysokości wypłat za−
pomóg losowych z tytułu śmieci lekarza człon−
ka OIL w Krakowie.
Natomiast do projektu preliminarza w czę−
ści dotyczącej funduszu celowego za 2013 rok
dodano podpunkt 4. informujący o powiększe−
niu funduszu celowego o kwotę 178 487 zł sta−
nowiącą sumę odsetek uzyskanych z lokat ban−
kowych w 2012 r.
Niezmienne pozostają trzy dotychczasowe
obciążenia: 1. Pokrycie ze składek członkow−
skich Izby różnicy między otrzymaną dotacją
z MZ (tym razem 183 845 zł), a poniesionymi
rzeczywistymi kosztami; 2. Zabezpieczenie na
rzecz przychodów ORL pozostałych z roku

poprzedniego środków finansowych z rachun−
ku bieżącego; 3. Utworzenie (a właściwie utrzy−
manie) funduszu celowego w kwocie ok. 5 mln.
zł na potrzeby remontowo−inwestycyjne OIL,
nie ujęte w projekcie preliminarza.
Końcowe punkty obrad to m.in. sprawoz−
danie sekretarza ORL dr. J. Tętnowskiego na
temat postępów w odzyskiwaniu lokali należą−
cych do OIL przy ul. Krupniczej (wciąż za−
mieszkałych przez lokatorów kwaterunkowych)
oraz krótka dyskusja na temat nowego rozpo−
rządzenia ministra zdrowia w sprawie specjali−
zacji lekarzy i lekarzy dentystów oraz porów−
nanie sytuacji w tym zakresie w Polsce i in−
nych krajach. Na tym obrady zakończono.
Kamila Śnieżek

PROFILAKTYKA

Zaburzenia krzepnięcia krwi
czy jest to przeszkoda w leczeniu chorób przyzębia?
– tak brzmiał tytuł prezentacji Pani Profesor Marii Chomyszyn−Gajewskiej,
wygłoszonej na kursie medycznym tegorocznych
Międzynarodowych Targów Stomatologicznych Krakdent.
Refleksje pani Profesor spisa³a lek. dent. Renata Michna
Temat często pomijany, a jakże ważny
w codziennej praktyce nie tylko dla periodon−
tologów – temat jak Pani Profesor podkreśliła
w rozmowie – przypominający o tym, że sto−
matologia obecnie, jeszcze bardziej niż kiedyś,
jest częścią medycyny. Powodem jest fakt, że
postęp w leczeniu pacjentów niesie jednak ze
sobą wiele efektów ubocznych, z którymi co−
raz częściej spotykamy się w gabinetach sto−
matologicznych. Kto wysłuchał wykładu, my−
ślę, że bardzo wiele zyskał. Ja miałam szczę−
ście, że bezpośrednio mogłam usłyszeć od Pani
Profesor wiele ciekawych aspektów dotyczą−
cych tego tematu. Pani Profesor powiedziała, że
zajęła się tym tematem dlatego, aby lekarze nie
bali się przyjmować pacjentów z takimi zabu−
rzeniami, chociaż, jak zaznacza, nie unikniemy

pewnego poziomu stresu, gdyż większość zabie−
gów może tworzyć zagrożenie życia pacjenta.
Zaburzenia krzepnięcia krwi to jedne z naj−
częściej występujących zaburzeń, które w istot−
ny sposób wpływają na nasze postępowanie te−
rapeutyczne, a przeoczone mogą przynieść dla
pacjenta i lekarza fatalne skutki.
W pierwszej kolejności nie zapominajmy
o podstawowym kanonie leczenia – o dokład−
nym wywiadzie. Dostarcza on nam najważniej−
szych informacji nie tylko o zdrowotnym sta−
nie miejscowym, ale także o istotnych proble−
mach całego organizmu. Jeżeli pierwszy, uczy−
niony przez nas krok będzie zły, następne mogą
być coraz gorsze.
Tak więc, jeżeli w wywiadzie cokolwiek nas
zaniepokoi – nie lekceważmy żadnych obja−
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wów, takich jak np.: obfite miesiączki u kobiet,
przedłużone krwawienie po skaleczeniu, jakie−
kolwiek problemy z krzepnięciem krwi w ro−
dzinie. Niech „zapali się czerwona, ostrzegaw−
cza lampka”, odroczmy zabieg, niech pacjent
wykona proste badanie jak czas krwawienia,
czas krzepnięcia i jeżeli wyniki będą nieprawi−
dłowe, wyślijmy pacjenta do specjalisty. Jest
to bardzo ważne, zwłaszcza jeżeli planujemy
„krwawe” zabiegi. Wywiad dostarczy nam rów−
nież informacji na temat przyjmowanych leków,
schorzeń ogólnych, które mogą powodować
zaburzenia w krzepnięciu lub są de facto scho−
rzeniami krzepnięcia krwi.
Dla krótkiego przypomnienia, proces krzep−
nięcia krwi jest procesem złożonym, bierze
w nim udział wiele czynników, które zapew−
niają hemostazę ciągłą, a więc taką, która utrzy−
muje krew w stanie płynnym w naczyniach
krwionośnych jak i hemostazę miejscową, któ−
ra zapewnia hamowanie krwawienia z uszko−
dzonego naczynia. Głównym czynnikiem po−
wodującym krzepnięcie krwi są płytki krwi –
trombocyty oraz osoczowe czynniki układu
krzepnięcia. Do prawidłowego krzepnięcia krwi
niezbędny jest również wapń oraz witamina K.
Przeciętny okres życia płytek krwi wynosi 8 do
10 dni, a liczba ich waha się w zależności od
metody badania od 150 do 400 tysięcy w 1 mm3
krwi. Osoczowe składniki o charakterze białek
można podzielić na trzy grupy:
1. Czynniki zespołu protrombiny – II, VII,
IX, X
2. Czynniki wrażliwe na działanie trombi−
ny – I, V, VII, XII
3. Czynniki kontaktu – XI, XII
Wszystkie czynniki z wyjątkiem wapnia po−
wstają w wątrobie, a do biosyntezy niektórych
jest potrzebna witamina K.
Z tego króciutkiego przypomnienia wypły−
wa prosty wniosek – wszelkie schorzenia wą−
troby, niedobory wapnia i witaminy K będą po−
wodować zaburzenia krzepnięcia krwi.
W dalszej rozmowie Pani Profesor podkre−
śliła, że w gabinecie najczęściej spotykamy się
z zaburzeniami hemostazy płytkowej nabytej.

Przyczyn tego faktu jest mnóstwo. Do najważ−
niejszej grupy przyczynowej należą leki,
a wśród nich najczęściej zażywana aspiryna,
w następnej kolejności leki przeciwbólowe, leki
steroidowe i niesteroidowe przeciwzapalne,
antybiotyki, steroidy, leki stosowane w nadci−
śnieniu tętniczym krwi, leki stosowane w le−
czeniu zakrzepicy żył. Niektóre z nich są przyj−
mowane okresowo i powodują tylko okresowe
zaburzenie krzepnięcia krwi, może nie stano−
wią zagrożenia życia, ale utrudniają leczenie,
co wiąże się z późniejszymi komplikacjami
pozabiegowymi. Warto o tym pamiętać i za−
planować zabiegi tak, aby nie narażać na nie−
potrzebny stres ani siebie, ani pacjenta. Jeżeli
nie jesteśmy pewni co do tego, na ile leki przyj−
mowane przez pacjenta mogą zaburzać hemo−
stazę, na ile przed zabiegiem je odstawić i po
jakim czasie od zabiegu je włączyć, nie wyko−
nujmy żadnych „krwawych” zabiegów bez
uprzedniej konsultacji z lekarzem prowadzą−
cym. Liczba przyjmowanych leków, też nie jest
bez znaczenia jak również czas ich przyjmo−
wania – im więcej, im dłużej w przypadku cho−
rób przewlekłych – tym zaburzenia większe.
Nie zapominajmy też o alkoholu, który rów−
nież powoduje zaburzenia w krzepnięciu krwi.
Drugą grupę pacjentów z zaburzeniami he−
mostazy płytkowej stanowią pacjenci ze scho−
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rzeniami ogólnymi do nich należą wspomnia−
ne schorzenia wątroby, zaburzenia flory jelito−
wej powodujące niedobory witaminy K, cho−
roby nowotworowe, a w szczególności białaczki
oraz niedobory wapnia. Zabiegi u takich pacjen−
tów winny być wykonywane zawsze w poro−
zumieniu z lekarzem prowadzącym.
Następna grupa pacjentów, z którą może−
my się spotkać w gabinecie, to pacjenci wyso−
kiego ryzyka z niedoborami osoczowych czyn−
ników krzepnięcia. Są to osoby ze skazami
krwotocznymi z hemofilią A (niedobór czyn−
nika VIII), z hemofilią B (niedobór czynnika
IX) oraz z chorobą von Willebranda – skazą
osoczowo−płytkową. To pacjenci naszej naj−
wyższej troski, u których nawet iniekcja może
zakończyć się tragicznie, bo krwiak po znie−
czuleniu przewodowym w żuchwie może do−
prowadzić do ich uduszenia. Pacjenci z takim
rozpoznaniem mogą być przyjmowani przez nas
tylko i wyłącznie w porozumieniu z lekarzem
prowadzącym. Należy podkreślić, że u tych pa−
cjentów nie ma przeciwskazań do jakiegokol−
wiek leczenia stomatologicznego. Można u nich
leczyć zęby endodontycznie, pamiętając tylko
o tym aby nie przepchnąć żadnego materiału
poza wierzchołek korzenia, można leczyć or−
todontycznie, protetycznie a wszelkie zabiegi
związane z jakimkolwiek przerwaniem ciągło−
ści tkanek łącznie z iniekcjami, skalingiem pod−
dziąsłowym muszą współistnieć z przygotowa−
niem ogólnym. Natomiast pacjenci z bardzo
niskimi poziomami czynników krzepnięcia,
z ilością płytek poniżej 50 tysięcy na mm 3
muszą być hospitalizowani, u takich osób może
dochodzić nawet do samoistnych krwawień.
Jeżeli chodzi o postępowanie z pacjentami
z zaburzeniami krzepnięcia krwi, to pamiętaj−
my o zapobieganiu, bo im bardziej zadbany
pacjent tym mniejsze ryzyko powikłań zwią−
zanych z leczeniem. Na pierwszym miejscu
powinna się znaleźć higiena wręcz perfekcyj−
na, prowadzona przez pacjenta i przez stoma−
tologa, kontrole w gabinecie co 6 miesięcy,
u dzieci fluoryzacja – lakowanie i lakierowa−
nie, leczenie zachowawcze nawet najmniej−

szych ubytków, skalingi naddziąsłowe instru−
mentami ręcznymi, piaskowanie zębów wyklu−
czone. Pamiętajmy również o tym, aby nie prze−
prowadzać żadnych zabiegów, nawet higieni−
zacji, u pacjentów z ostrą białaczką.
Na koniec naszej rozmowy Pani Profesor
przypomniała również o tym, abyśmy pacjen−
tów z zaburzeniami krzepnięcia krwi przyjmo−
wali z wyjątkową starannością i dokładnością
i nie zapominali o miejscowym działaniu ha−
mującym krwawienie. To nie tylko atrauma−
tyczne postępowanie podczas wszelkich zabie−
gów, ale także proste czynności, jak ucisk pod−
czas i po znieczuleniu, stosowanie środków
miejscowo obkurczających naczynia krwiono−
śne czy hamujących krwawienie jak gąbki
z fibryną, okłady z lodu, opatrunki uciskowe
stosowane przez kilka godzin, specjalne goto−
we szyny akrylowe utrzymujące skrzep zakła−
dane na 24 godziny. Należy również dobrze
zastanowić się nad zakładaniem szwów pamię−
tając o tym, że każde ukłucie może być nowym
źródłem krwawienia. Są to bardzo skuteczne
metody, które często się niepotrzebnie pomija.
Pamiętajmy również o tym, aby pacjenci po za−
biegach, zwłaszcza z grupy wysokiego ryzyka,
mieli z nami kontakt telefoniczny, aby w każ−
dej chwili czuli się bezpiecznie i w każdej chwili
mogli liczyć na fachową pomoc.
Kończąc, bardzo dziękuję Pani Profesor za
to, że przypomniała nam o ważnym problemie,
z którym możemy spotkać się w naszej codzien−
nej praktyce. To bardzo istotne, aby pośród
wszelkich nowości XXI wieku poruszano te−
matykę często pomijaną i zapomnianą, o której
przypominamy sobie wówczas, gdy na fotelu
usiądzie pacjent i uświadamiamy sobie, że
nie za bardzo wiemy, jak z nim postępować.
Oby takich sytuacji było jak najmniej.
Lek. dent. Renata Michna
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Piruety, sztalugi i unity
„Odkąd pamiętam, zawsze byłam w ruchu
i do dziś nie mogę się zatrzymać” – tak zaczyna opo−
wieść o swoim życiu, pracy i pasjach dr hab. Graży−
na Wiśniewska, od niedawna kierownik Katedry
Protetyki Stomatologicznej w krakowskim Instytu−
cie Stomatologii. I rzeczywiście, życiową energią
pani docent mogłaby obdzielić jeszcze kilka innych
osób. Choć zapracowana, na spotkanie umawia się
chętnie, „łapię” ją jednak tuż przed wyjazdem.
Nie samą pracą człowiek żyje – a już na pewno nie
kobieta. Lada dzień pani docent będzie odpoczywać
i regenerować siły w SPA.
Pani Grażyna Wiśniewska na stomatologię
w niegdysiejszej Akademii Medycznej w Krakowie
trafiła na własne życzenie, bez żadnych sugestii ze
strony swoich bliskich. W jej rodzinie nie było
zresztą nie tylko tradycji dentystycznych, ale nawet
medycznych. Ojciec był wojskowym, mama poświę−
ciła się wychowaniu dwóch córek. Mimo że całe
swoje dorosłe życie i świadome dzieciństwo spędziła
w Krakowie, nie jest z urodzenia krakowianką.
Urodziła się w Kętrzynie, słynnym z tego, że w cza−
sie II wojny światowej w jego okolicy mieściła się
kwatera Hitlera – tzw. Wilczy Szaniec. Jej matka
pochodzi z Wileńszyzny. Urodziła się w Traszku−
nach niedaleko Wilna, a w Kętrzynie znalazła się
po wojnie w ramach repatriacji. Tam poznała ojca,
który jako zawodowy oficer w Kętrzynie stacjono−
wał w jednostce wojskowej.
W jej żyłach płynie trochę krwi litewskiej, pol−
skiej i Mickiewiczowskiej, jako że prababcia od stro−
ny mamy, z domu Mickiewicz, urodzona w Nowo−
gródku, w prostej linii pochodziła od słynnego
wieszcza, i jak głosi wieść rodzinna, pisała nawet
wierszyki. Imię Grażyna dostała w hołdzie dla wiesz−

cza oraz żeby zaakcentować pochodzenie z Mickie−
wiczów.
Przyszła Pani Docent, jako młoda dziewczyna,
długo zastanawiała się, czym chciałaby się w życiu
zajmować. W szkole podstawowej wydawało się, że
zostanie tancerką – przez osiem lat uczyła się bale−
tu, występowała w Operetce. „Taniec dał mi bardzo
dużo, jak choćby poczucie rytmu, dobrą postawę,
a także napęd do życia w ruchu” – wspomina dzisiaj
pani doktor.
Piruety i arabeski nie wytrzymały jednak kon−
kurencji z innymi zainteresowaniami młodej dziew−
czyny i wkrótce zostały porzucone dla malarstwa.
Niewiele brakowało, by pani Grażyna zdecydowała
się na studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krako−
wie. Kto wie, jak potoczyłoby się wówczas jej życie?
W ostatniej klasie liceum (krakowskiej „trzynastki”
– Liceum im. Bohaterów Westerplatte) jej plany jed−
nak poważnie ewoluowały – najpierw w kierunku
biologii, a potem, ostatecznie, stomatologii. „Choć
dziś nie mam już nic wspólnego z malarstwem, to
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wyczucie estetyki oraz zdolności manualne ogrom−
nie pomagają mi w pracy zawodowej lekarza sto−
matologa” – mówi. Zaznacza też, że nigdy nie cią−
gnęło jej w stronę medycyny ogólnej, nie planowa−
ła przenieść się na studia lekarskie, co w tamtych
czasach było częstym procederem. Stomatologia nie
była więc w jej wypadku substytutem, ale rozsądnie
i ostatecznie obraną ścieżką edukacji. Wyborem traf−
nym i szczęśliwym – tego jest dzisiaj pewna.
Studia były dobrym i spokojnym okresem
w życiu pani Grażyny. Nie sprawiały jej nadmier−
nej trudności, pozwalały też powoli klarować się jej
zawodowym zainteresowaniom – początkowo sto−
matologicznym „konikiem” była chirurgia i wszyst−
ko wskazywało, że pójdzie właśnie w tym kierun−
ku. Protetykę – jak mówi – zaledwie tolerowała.
„Nie rozumiałam jej i nie umiałam polubić” – wspo−
mina. Sporym zaskoczeniem była więc najwyższa,
bo celująca nota z tego przedmiotu podczas egza−
minów dyplomowych. Jeszcze większym – telefon
od ówczesnej kierownik Zakładu Protetyki Stoma−
tologicznej dr hab. Wandy Pasenkiewicz z propo−
zycją pracy na uczelni. Tym razem nic z tego jed−
nak nie wyszło.
„Potwornie bałam się docent Pasenkiewicz
i czułam, że nie mogę z nią pracować, ale bałam się
jej też odmówić! Tak się jednak złożyło, że niezbyt
dobrze wypadłam na kolejnym egzaminie dyplomo−
wym, tym razem z chirurgii szczękowo−twarzowej,
co dało mi pretekst do rezygnacji z zaoferowanej
mi posady” – wspomina z uśmiechem Pani Graży−
na. Po odebraniu dyplomu zaczęła więc pracę
w przychodni rejonowej na os. Uroczym w Nowej
Hucie. „Spędziłam tam tylko rok. Niemniej z perspek−
tywy czasu widzę, że ten rok był mi potrzebny, by na−

brać doświadczenia, usamodzielnić się, zyskać
pewność siebie, ale też i odkryć, że praca w ma−
łym gabinecie stomatologicznym to dla mnie za
mało. Zęby, zęby, tylko zęby. Potrzebowałam cze−
goś więcej”.
Równo rok po odrzuceniu propozycji pracy
w Zakładzie Protetyki, telefon doktor Wiśniewskiej
zadzwonił po raz drugi. Uczelnia znów się o nią
upominała, a ona – jak mówi ze śmiechem – „wresz−
cie łaskawie się zgodziła”. Dostała posadę asysten−
ta nauczyciela akademickiego u dr hab. Wandy Pa−
senkiewicz – wówczas już nieco mniej ją onieśmie−
lającej, niż rok wcześniej. Początki były jednak trud−
ne. Ciężko jej było zaaklimatyzować się w środo−
wisku swoich dotychczasowych wykładowców, czu−
ła się od nich o wiele młodsza (choć czasami było
to ledwie kilka lat różnicy), zagubiona, rzucona na
głęboką wodę. Niemal samodzielnie wdrażała się we
wszystkie trzy nurty pracy na uczelni – pracę dy−
daktyczną ze studentami, pracę kliniczną, a także,
oczywiście, pracę naukową. Przebrnęła w końcu
przez trudne początki, okrzepła, nabrała rozpędu.
A potem było już tylko lepiej. W 1980 roku z kie−
rownictwa Katedry odeszła docent Pasenkiewicz,
a jej następcą został ówczesny docent Stanisław
Majewski, który stał się opiekunem i mentorem mło−
dej asystentki. Prowadził ją i wspierał, wybrał ją na
swoją pierwszą doktorantkę. I tak pani Grażyna
Wiśniewska wrosła w Instytut, stała się jego czę−
ścią i nie wyobraża już sobie bez niego życia, mimo
że przez wiele lat równolegle prowadziła niewielki,
prywatny gabinet stomatologiczny.
Pani docent przeżyła w Instytucie trzy lokaliza−
cje: jej przygoda z Katedrą Protetyki zaczęła się jesz−
cze w kamienicy czynszowej przy ul. Smoleńsk,
gdzie panowała potworna ciasnota, a lekarze mu−
sieli pracować na mocno przestarzałym sprzęcie;
potem, dzięki staraniom kierownika katedry prof.
S. Majewskiego, nastąpiła przeprowadzka na
ul. Syrokomli, gdzie cały zespół zachwycił się no−
wymi czeskimi unitami oraz niespodziewaną ilością
wolnej przestrzeni. Po dekadzie pracy przy ul. Sy−
rokomli (tzw. „złotym dziesięcioleciu”) przyszła
pora na przeniesienie całego Instytutu wraz z Ka−
tedrą Protetyki na ul. Montelupich. Obecna siedzi−
ba jest – jak zapewnia pani Grażyna – doskonała,
standard iście europejski, a budynek wzbudza za−
chwyt w polskich i zagranicznych gościach.
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I nic nie wskazuje na to, by pani doktor zamie−
rzała się z uczelnią pożegnać. Wręcz przeciwnie.
Choć przez wiele lat na następcę profesora Majew−
skiego „wychowywany” był obecny prof. UJ Bar−
tłomiej W. Loster, sprawy się nieoczekiwanie skom−
plikowały. Pani Grażyna opowiada: „W 2010 roku,
czyli rok przed odejściem profesora Majewskiego
z funkcji kierownika Katedry Protetyki, szykowany
na jego miejsce docent Loster zapałał miłością
do ortodoncji i oznajmił, że widzi się wyłącznie
w Katedrze Ortodoncji. Profesor musiał więc wy−
znaczyć kogoś innego na swoje miejsce...”. Pani dok−
tor miała niespełna rok na zmobilizowanie się
i dokończenie habilitacji. Wszystkie dokumenty zło−
żyła w sierpniu 2011 roku, recenzentami jej pracy
byli: prof. Elżbieta Mierzwińska z Warszawy,
prof. Stanisław Suliborski z Łodzi, prof. Ryszard
Koczorowski z Poznania i prof. Jan Zapała z Kra−
kowa. „Choć mówiono mi, że habilitacja to droga
przez mękę, ja tego tak nie odbierałam. Owszem,
proces redagowania pracy i przygotowywania
wszystkich wymaganych dokumentów, czekanie na

powołanie komisji i zrecenzowanie pracy trwają dłu−
go i są męczące, ale samo kolokwium habilitacyjne,
choć stresujące, było bardzo pozytywnym przeży−
ciem. Mogę powiedzieć, że dzień obrony uważam
za jeden z najlepszych w życiu!” – opowiada pani
docent, która wkrótce potem objęła funkcję kierow−
nika Katedry Protetyki Stomatologicznej. „Czy mam
poczucie, że w zawodzie osiągnęłam już wszystko?
Absolutnie nie! Przede mną przecież kolejne szcze−
ble i nowe wyzwania”.
A co poza pracą? Przede wszystkim ruch. Mi−
łość do sportu i tańca nie pozwalają się jej zatrzy−
mać się choćby na chwilę. Jeśli w danej chwili nie
przebywa w Instytucie, prawdopodobnie ćwiczy
gdzieś step, rozciąga się, biega po bieżni, tańczy,
pływa lub jeździ na rowerze. To ostatnie to już ry−
tuał – od marca do listopada w każdy weekend prze−
jeżdża od 60 do 120 kilometrów!
I jeszcze jedno – pasja wspólna chyba dla więk−
szości stomatologów – podróże. Docent Grażyna
Wiśniewska jeździ to tu, to tam, czasem zawodowo
(sympozja w Dubaju, w Singapurze), czasem pry−
watnie (najmilsze wspomnienie to tygodniowy prze−
jazd Koleją Transsyberyjską do Pekinu). Lubi rów−
nież podróże lokalne, po Polsce, czasem rowerem.
Zresztą podczas wszystkich wypraw, również zagra−
nicznych, jest osobą mobilizującą towarzystwo do
ruchu, wycieczek, zwiedzania. „Efekt jest taki, że
znajomi leżą plackiem na plaży, a ja sama włóczę
się po okolicy” – śmieje się pani docent. A malar−
stwo? „Może na stare lata, na emeryturze. Na to ni−
gdy nie będzie za późno, a kto wie, co w człowieku
siedzi. Może czeka mnie jeszcze wielka, artystycz−
na kariera?”
Kamila Śnieżek
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Okiem Rzecznika

Komunikowanie się
lekarza z pacjentem
– godność pacjenta
Art. 12 pkt. 1 Kodeksu Etyki Lekarskiej:
„Lekarz powinien życzliwie i kulturalnie
traktować pacjentów, szanując ich godność oso−
bistą, prawo do intymności i prywatności”.
Czy zgłaszając się do jakiegokolwiek urzę−
du oczekujemy od strony nas przyjmującej pro−
fesjonalizmu, uprzejmości i wysokiej kultury
osobistej?
Odpowiedź wydaje się oczywista. Zasada
„traktujmy innych, tak jakbyśmy sami chcieli
być traktowani” – zawsze warta jest przypo−
mnienia.
Pacjent jest przeważnie w sytuacji mało
komfortowej i zachowanie partnerstwa jest dla
niego trudne. Zwłaszcza pacjent cierpiący z bólu
i oczekujący jego uśmierzenia. Pacjent często
myśli: Przecież Ona/On jest w pracy – i to za
moje składki/pieniądze!”.
Natomiast lekarz, który jest w pracy, nie
może dawać upustu własnym emocjom, nawet,
gdy jest do tego prowokowany
Jak osiągnąć stan równowagi stron – pozo−
staje kwestią otwartą.
***
Większość badań i zabiegów lekarskich
odziera pacjenta z intymności i pozbawia go
godności (przede wszystkim w jego własnych

oczach). Pacjent czuje się jak przedmiot.
Bowiem to, co dla lekarza jest rzeczą naturalną,
pacjentowi jawi się najczęściej jako przykre,
kłopotliwe i żenujące doświadczenie. Jeśli
zostanie ono dodatkowo pogłębione niestosow−
nym zachowaniem lekarza, napięcie rośnie.
Na dodatek, w skomputeryzowanym świecie,
często lekarz przestaje być przyjacielem swo−
jego pacjenta, nie ma już czasu na rozwiewa−
jącą obawy, dodającą otuchy i pociechy roz−
mowę. Lekarze humaniści odchodzą w zapo−
mnienie. Ci, którzy się ostali, postrzegani są po−
dejrzliwie i bacznie obserwowani.
Rzeczywistość, która nas otacza jest daleka
od oczekiwań. Twórcy aktów prawnych pragną
ją uporządkować, ale przekonanie, że norma
prawna jest w stanie zmienić rzeczywistość, jest
zwykle pobożnym życzeniem. Normy prawne
nie przekładają się od razu na praktykę spo−
łeczną. By zaczęły być respektowane, muszą
stać się częścią świadomości prawnej, tych któ−
rych dotyczą oraz tych, do których są kierowa−
ne. Lekarz i personel ochrony zdrowia mają
obowiązek poszanowania godności pacjenta.
Regulacjom prawnym „przewodzi” „Ko−
deks Etyki Lekarskiej”. Zgodnie z treścią art.
12 tegoż aktu „Lekarz powinien życzliwie i kul−
turalnie traktować pacjentów szanując ich god−
ność osobistą i prawo do intymności. Relacje
między lekarzem a pacjentem powinny opierać
się na wzajemnym zaufaniu, dlatego pacjent
powinien mieć prawo wyboru lekarza”.
Obowiązkiem lekarza jest respektowanie
prawa pacjenta do świadomego udziału w po−
dejmowaniu podstawowych decyzji lekar−
skich dotyczących jego zdrowia. Udzielane
pacjentowi informacje o stanie jego zdrowia
winny być zatem sformułowane w sposób
zrozumiały.
W art.12 KEL terminu „respektować” uży−
to nieprzypadkowo. Respektowanie oznacza:
liczenie się z czymś, przestrzeganie czegoś,
honorowanie, stosowanie się, szanowanie, nie−
naruszanie. Lekarz ma więc nie tylko szano−
wać prawa pacjenta, ale również pozostawić
je takimi, jakie są. W KEL wyraźnie podkre−
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ślono, że pacjent ma prawo zapoznać się ze stop−
niem ewentualnego ryzyka zabiegów diagno−
stycznych i leczniczych, a także ze spodziewa−
nymi skutkami związanymi z ich wykonywa−
niem, wreszcie z możliwością zastosowania
innego postępowania medycznego.
Bardzo szeroko określono też problem ta−
jemnicy lekarskiej (art. 23−29). Nieuprawnio−
ne ujawnienie tej tajemnicy może być działa−
niem godzącym w godność człowieka. Ochro−
nę danych medycznych, a co za tym idzie god−
ności człowieka i prywatności pacjenta gwa−
rantuje w swym orzecznictwie Europejski Try−
bunał Praw Człowieka.
Ważną zasadą systemów prawnych wszyst−
kich państw członkowskich jest zagwarantowa−
nie pacjentowi tajemnicy lekarskiej. Wynika
z tego poszanowanie prywatności pacjenta,
a także zaufanie do lekarzy i ochrony zdrowia.
Nie mając gwarancji tajemnicy, pacjent może
nie chcieć ujawnić informacji osobistych,
intymnych, często niezbędnych dla właściwe−
go leczenia. Brak wiary w dyskrecję prowadzi
do poświadczania nieprawdy o braku schorzeń
np. w trakcie wywiadu w gabinecie stomatolo−
gicznym o padaczce, HCV, HIV). Pacjent boi
się bezprawnego ujawnienia danych, informa−
cji o przebytych chorobach, stosowanych tera−
piach, sposobie leczenia, które mogą naruszać
zarówno jego prywatność, jak i godność.
Tymczasem lekarz z braku czasu, z pośpiechu
i zabiegania przestaje dostrzegać w pacjencie,
człowieka. Brak mu czasu na rozmowę i cier−
pliwe wyjaśnienie rzeczy dla lekarza często
oczywistych, a dla pacjenta niezrozumiałych.
Takiego stanu rzeczy nie zmienią wykłady
i zajęcia z deontologii ani lektura aktów praw−
nych. Musi nastąpić zmiana naszej mentalno−
ści, niezależnie od warunków wykonywania
pracy. Jest to możliwe jedynie pod wpływem
światłych mistrzów, w naśladowania ich zacho−
wań. Relacja mistrz – uczeń nie może być uwa−
żana za przestarzałą.
Społeczeństwo domaga się rzekomo ogra−
niczenia bądź zniesienia korporacji zawodo−
wych, w tym lekarskich struktur ochraniających

wyłącznie lekarzy, często przeciwnych rozwo−
jowi adeptów. Tymczasem korporacje spraw−
dziły się na świecie nie powodując nigdzie
szkód. Bo tak naprawdę jedynie korporacje
mogą sprawiedliwie i kompetentnie ocenić
działalność swoich członków. Osobom postron−
nym często wydaje się, że korporacje czynią to
pobłażliwie. Taką rzeczywistość kształtują
media. Tymczasem w interesie korporacji jest,
by jej członkowie dbali o godność własną
i swoich pacjentów.
OROZ w trakcie przesłuchań pacjentów,
a także innych skarżących się osób często sły−
szy, że naruszono ich godność:
– „Idź ty pajacu…” – tak pożegnał pacjenta
rozzłoszczony lekarz. Po jakimś czasie spotka−
li się w OSL, gdyż pacjent miał dyktafon w dłu−
gopisie. Nagranie ujawniło niezbyt eleganckie
zachowania lekarza, który został ukarany karą
upomnienia.
– „Ty gówniarzu nie denerwuj mnie!”– to
do chłopca, który zgłosił się w gabinecie sam
na badanie profilaktyczne. Potem lekarz przy−
znał się do winy i dobrowolnie poddał karze.
– „Wizycie w gabinecie stomatologicznym
towarzyszył harmider, lekarz rozmawiał z asy−
stentką, odwracał głowę i pewnie niechcący
uszkodził mi sąsiedni ząb. Nie widział, gdzie
wierci, a potem założył mi do ubytku tlenek
ołowiu. Podczas następnej wizyty chlusnął mi
do gardła płyn, który mnie poparzył. Odczu−
wam ból już trzeci miesiąc” – sprawa w toku
przed Okręgowym Sądem Lekarskim.
Te przykłady procedowania OROZ nie są
prima aprilisowymi żartami. To rzeczywistość.
(z Medycznej Wokandy, 2009, NR1)
Pierwszy Zastępca
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Dr Anna Kot
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PRAWO I MEDYCYNA
recepty różowe, nowe mają mieć kolor
biały i powinny być oznaczone symbolem „Rpw” oraz zaopatrzone w unikalny numer, w którym zakodowana będzie
informacja o narkotycznym charakterze
środka, na który zostały wystawione,
– dla lekarzy wystawiających recepty
na środki odurzające i substancje psychotropowe ze 100% odpłatnością, unikalne numery wydawane są przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych,

Recepty ważne
i nieważne
stan na koniec lutego 2013
W dniu 30 grudnia 2012 roku weszło
w życie nowe rozporządzenie w sprawie
recept lekarskich. W związku z jego kolejnymi nowelizacjami i kierowanymi
pytaniami dotyczącymi nowych zasad
wystawiana recept przypominamy, że:
– do dnia 31 marca 2013 roku zachowują ważność recepty, których indywidualne numery identyfikujące receptę
rozpoczynają się od cyfr „01”,
– nowe recepty, których indywidualne numery identyfikujące w kodzie kreskowym rozpoczynają się od cyfr „02”,
powinny mieć naniesione także na recepcie: numer REGON oraz numer prawa wykonywania zawodu w postaci kodów kreskowych,
– obowiązek umieszczania na recepcie numeru REGON dotyczy tylko tych
lekarzy, którzy takim numerem dysponują,
– wprowadzony został nowy wzór recepty na środki odurzające i substancje
psychotropowe. Wycofane zostały

– w przypadku wystawienia recept
w ramach praktyki wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania, na receptach
należy wpisać adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania
dokumentacji medycznej,
– jeżeli lekarz posiada umowę z NFZ
na wystawianie recept na leki refundowane pro auctore i pro familiae utrzymana jest możliwość prowadzenia
uproszczonej dokumentacji medycznej.
W innym przypadku wypisywania recept
na leki refundowane (lekarz jest świadczeniodawcą lub wykonuje zawód
u świadczeniodawcy) zasady dokumentowania udzielenia świadczeń i wystawienia recepty mają jednolity charakter
dla każdego uprawnionego świadczeniobiorcy.
Informujemy, iż obowiązujący tekst
rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (roboczo ujednolicony) został zamieszczony na stronie internetowej Izby
w zakładce „Prawo Medyczne/Akty
prawne”
(dd)
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Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych,
Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia
zapraszaj¹ na

Konferencjê Naukowo-Szkoleniow¹ Lekarzy Stomatologów
Krynica – hotel „Panorama”
19 – 21 kwietnia 2013 r.
Opiekunowie naukowi:

III Sesja Naukowa

15.30 – Warsztaty II – prow. dr Raimund van Duinen
EQUIA w codziennej praktyce lekarza dentysty pokaz
praktyczny oraz warsztaty dla 40 lekarzy
Program konferencji
15.30 – Warsztaty III – prowadz¹cy technik dentystyczny
Pi¹tek – I Sesja Naukowa
i konsultant GC. Estetyczna odbudowa zrêbu i korony
16.00 – Proste procedury z zastosowaniem biomime- zêba z wykorzystaniem w³ókien szklanych – technika
tycznych materia³ów do odbudowy zêbów bocznych. bezpoœrednia i poœrednia. Warsztat praktyczny dla 20
Analiza przypadków klinicznych
lekarzy
Dr Raimund van Duinen, Prywatna Praktyka Dentystycz- 15.30 – Warsztaty IV – prowadz¹cy technik dentystyczna, Haga
ny i konsultant GC. Anatomiczna technika odbudowy
20.00 – Kolacja kole¿eñska
ubytku klasy IV. Warsztaty praktyczne dla 20 lekarzy
15.30
– Warsztaty V – prowadz¹cy technik dentystyczSobota – II Sesja Naukowa
ny
i
konsultant
GC. Anatomiczna technika odbudowy
10.00 – Warsztaty I – prow. dr Raimund van Duinen
EQUIA w codziennej praktyce lekarza dentysty pokaz ubytku klasy IV. Warsztaty praktyczne dla 20 lekarzy
20.30 – Kolacja bankietowa
praktyczny oraz warsztaty praktyczne dla 40 lekarzy
11.30 – Licówki kompozytowe czy licówki porcelanowe
– podejmowanie w³aœciwych decyzji.
Niedziela
Dr n. med. Maciej ¯arow, Prywatna Praktyka Dentystycz- 10.00 – Zamkniêcie konferencji, wyjazd uczestników
na, Kraków (sala wyk³adowa Hotel Galicya)
Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Poloñczyk IS CM UJ
Dr n. med. Witold Jurczyñski IS CM UJ

Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI
Doktorzy habilitowani
Rada Wydzia³u Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego
nada³a stopieñ naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych
w dniu 17 stycznia 2013
dr n. med. Ma³gorzacie Pihut – w zakresie stomatologii – protetyki stomatologicznej
***
Serdecznie gratulujemy!
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Krakdent 2013
„Nie ma chyba w Polsce stomatologa, który
nie słyszałby o tym wydarzeniu” – tak o Targach
Krakdent mówi prezes „Targów w Krakowie”
p. Grażyna Grabowska. Rzeczywiście, 21. odsło−
na Międzynarodowych Targów Stomatologicz−
nych Krakdent w dniach 7−9 marca br. ponownie
okazała się sukcesem, bo trudno inaczej podsu−
mować udział blisko 300 wystawców z całego
świata, tłumy zwiedzających i niezwykle bogaty,
cieszący się ogromnym zainteresowaniem stoma−
tologów program naukowy. Krakdent przyciąga
lekarzy dentystów nawet z najdalszych zakątków
Polski, zresztą nie tylko. Podobnie jak rok temu,
także i tym razem na Targach pojawiła się grupa
naszych sąsiadów z południa – z Czech i Słowa−
cji (około 800 osób!). Prezes Grabowska zażarto−
wała, że dni Krakdentu to ponury okres dla sło−
wackich pacjentów – wszyscy ich lekarze denty−
ści są wówczas w Krakowie!

Krakdent roœnie w si³ê
Targi stomatologiczne Krakdent z roku na rok
znaczą coraz więcej i zyskują coraz większą po−
pularność. Rok temu uzyskały Certyfikat Świa−
towego Stowarzyszenia Przemysłu Targowego
(UFI), dzięki czemu dołączyły do najważniejszych
imprez targowych na świecie. Obecnie – jak za−
znacza prezes Grażyna Grabowska – Krakdent
pod względem liczby wystawców przewyższa już

Targi CEDE w Poznaniu. W siłę rośnie także to−
warzysząca Targom Międzynarodowa Konferen−
cja Dental Spaghetti, w tym roku pod hasłem
„Dylematy pomiędzy estetyką a okluzją – różne
punkty widzenia i rozwiązania”. Podczas Konfe−
rencji swoimi doświadczeniami dzielili się spe−
cjaliści światowego formatu (z wykładami przy−
jechali dr Dinos Kountouras z Grecji, dr Francesc
Abella Sans z Hiszpanii, dr Stefen Koubi z Fran−
cji, dr Andrea Ricci oraz dr Walter Devoto
z Włoch). Konferencję poprzedził kurs z dziedzi−
ny stomatologii estetycznej.
Profesjonalne kursy i szkolenia dla stomato−
logów, higienistek i techników to zresztą jeden
z najważniejszych filarów krakowskich targów.
Program merytoryczny przygotowano we współ−
pracy ze znaczącymi ośrodkami naukowymi oraz
stowarzyszeniami i połączono w bloki w taki spo−
sób, by stał się przejrzysty i aby mogło uczestni−
czyć w nim jak najwięcej chętnych. Pośród naj−
bardziej interesujących szkoleń warto wymienić
medyczny kurs doszkalający „Postępowanie dia−
gnostyczno−lecznicze z pacjentami z chorobami
przyzębia” (pod kierownictwem naukowym prof.
Marii Chomyszyn−Gajewskiej, kierownik Kate−
dry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy
Ustnej IS CM UJ w Krakowie), blok III „Lepiej
zapobiegać niż leczyć” Konferencji Fundacji
„Z uśmiechem przez życie” (kierownik naukowy
doc. Jolanta Pytko−Polończyk, kierownik Zakła−
du Stomatologii Zintegrowanej IS CM UJ), a tak−
że profesjonalne warsztaty dla techników stoma−
tologicznych oraz kurs dla higienistek i asysten−
tek stomatologicznych. Poza tym zwiedzający
mogli wziąć udział w licznych prezentacjach
i szkoleniach firm; ogromnym zainteresowaniem
cieszyła się m.in. prezentacja „Hipnoza w stoma−
tologii” (prowadzenie: Val Walters, University
College London, Hypnosis Unit UK).

Nowinki i ciekawostki
Pośród nowinek, które zaprezentowali wy−
stawcy, wymienić warto choćby nowoczesne,
dynamiczne krzesło „Sprężyna−max”, innowacyj−
ny aparat ortodontyczny Liberty Bielle, OOBrush,
czyli pierwszą elektryczną szczoteczkę czysz−
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czącą dzięki rozwidleniu równocześnie po−
wierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną zębów,
Endo−Station, czyli organizer endodontyczny, któ−
ry usprawnia pracę stomatologa, a także Blanx
White Shock, pierwszą na świecie pastę do zę−
bów, która aktywnie wybiela światłem dziennym
oraz Hali−Z, pastylki do ssania na bazie chelatu
aminokwasowego cynku skutecznie eliminujące
nieprzyjemny zapach z ust. Najlepsze targowe
produkty rywalizowały w konkursie o Medal Naj−
wyższej Jakości Targów Krakdent, a wystawcy
tradycyjnie mogli wziąć udział w charytatywnej
akcji Dentopomoc (zbiórka produktów niezbęd−
nych do odpowiedniego dbania o higienę jamy
ustnej dla dzieci z domów dziecka i rodzin za−
stępczych w Małopolsce).

Czesi i S³owacy na Targach
Podobnie, jak w zeszłym roku, także i tym
razem Krakdent odwiedziło około 800 stomato−
logów z Czech i Słowacji, którzy na krakowskich
targach poszukiwali nowoczesnych, a sporo tań−
szych niż w ich własnych krajach urządzeń, ma−
teriałów i innych elementów wyposażenia swo−
ich gabinetów. Specjalnymi gośćmi Targów była
kilkuosobowa delegacja Słowackiej Izby Denty−
stów oraz Czeskiej Izby Stomatologicznej.
Wiceprezes OIL w Krakowie Robert Stępień oraz
lek. dent. Dariusz Kościelniak, przewodnicząca
Związku Lekarzy Dentystów−Pracodawców
Ochrony Zdrowia lek. dent. Agata Dutka−Szmi−
giel, prezes Polsko−Słowackiej Izby Przemysłowo−
Handlowej Piotr Cebulski, a także prezes „Targów
w Krakowie” Grażyna Grabowska oraz komisarz

Targów Krakdent Beata Simon, w czwartek 7 mar−
ca oficjalnie (aczkolwiek nadzwyczaj sympatycz−
nie) powitali MUDr. Pavla Chrz (Czeska Izba Sto−
matologiczna) wraz z małżonką i synem, MUDr.
Jana Gasica (Słowacka Izba Dentystów) wraz
z dyrektor Izby mgr. Ingrid Borosovą, a także wi−
ceprezesów regionalnych.

Za rok w nowej hali
Od dawna wiadomo, że Targi Krakdent roz−
wijają się w tak szybkim tempie, że w dotychcza−
sowej lokalizacji brakuje powierzchni dla wszyst−
kich zainteresowanych wystawców. Organizato−
rzy przyznali, że z braku wolnego miejsca zmu−
szeni byli odmawiać powierzchni ostatnim zgła−
szającym się firmom. Jeśli jednak wszystko
pójdzie zgodnie z planem, 22. edycja Międzyna−
rodowych Targów Stomatologicznych Krakdent
odbędzie się już w nowoczesnym Międzynarodo−
wym Centrum Targowo−Kongresowym EXPO
Kraków, którego otwarcie planowane jest przy
ul. Centralnej na wiosnę 2014 roku.
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Medale Najwy¿szej Jakoœci Krakdent 2013
Tradycją Międzynarodowych Targów Stomatologicznych Krak−
dent jest konkurs na produkty najwyższej jakości, przy czym
w szranki staje kilkanaście firm prezentujących się podczas tar−
gów. Jury pracowało w składzie prof. Marek Ziętek (przewodni−
czący Komisji Konkursowej, Honorowy Prezydent Polskiego To−
warzystwa Stomatologicznego), prof. Maria Chomyszyn−Gajew−
ska (kierownik Katedry Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy
Ustnej, Collegium Medicum UJ), lek. dent. Zbigniew Klimek
(sekretarz Sekcji Polskiej Akademii Pierre Faucharda), lek. dent.
Anna Lella (wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodni−
cząca Komisji Stomatologicznej NRL), Bożena Florczyk (prezes
Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycz−
nych) oraz Iwona Miliszkiewicz−Bielak (sekretarz Komisji Kon−
kursowej z ramienia Targów w Krakowie Sp. z o.o.). Wybierając
laureatów, jury kierowało się takimi kryteriami, jak innowacyjność
produktu, jakoś i niezawodność, funkcjonalność, a także jego
dostępność na polskim rynku oraz sprawna obsługa serwisowa.
Pośród wszystkich zgłoszonych kandydatów ostatecznie wybrano
i uhonorowano Medalem Najwyższej Jakości Krakdent 2013 w po−
szczególnych kategoriach:
1. Sprzêt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumentarium stomatologiczne
Produkt: Pantomograf cyfrowy CS 8100 (zgłaszający: Optident,
producent: Carestream Dental, Niemcy)
2. Materia³y stomatologiczne i kliniczne
Produkt: Beautifil Flow Plus (zgłaszający: Hol−Dental Depot, pro−
ducent: Shofu Inc., Japonia)
3. Materia³y u¿ywane (lub stosowane) w pracowniach i laboratoriach techniki dentystycznej
Produkt: Acron – materiał termoplastyczny na płyty protez (zgła−
szający i zarazem producent: Roko s.c. M. Rokosa, A. Rokosa)
4. Materia³y pomocnicze, profilaktyka
Produkt: Dentofresh Junior (zgłaszający i zarazem producent:
Phytopharm Klęka S.A.)
Produkt: OOBrush – elektryczna szczoteczka do zębów (zgła−
szający: SMP – systemy medyczne przyszłości, producent: Dental
Révolution SAS, Francja)
5. Inne
Produkt: Nagroda za gadżet dla dzielnego pacjenta (zgłaszający
i zarazem producent: MediaFlor Agnieszka Florczak−Skwierczyń−
ska).
Medale oraz pamiątkowe dyplomy wręczono laureatom pod−
czas uroczystego bankietu w restauracji „Chochołowy Dwór” (gm.
Jerzmanowice).
tekst i fot. Kamila Śnieżek
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Trochę jesieni na wiosnę
Czyli trochę jak w szachach – należy plano−
wać kilka ruchów naprzód. Raczej na pewno je−
sienią czeka nas postępowanie konkursowe po−
przedzające zawarcie umów z NFZ. Będzie to
konkurs historyczny i to z wielu względów.
Będzie ostatnim, jaki przeprowadzi NFZ
w tym kształcie organizacyjnym, w jakim aktual−
nie jest nam znany. Po likwidacji Centrali NFZ
zapewne usytuowanie zmieni organ nadzorujący
konkursy i rozpatrujący odwołania.
I tu dochodzimy do drugiego historycznego
momentu. W lipcu 2012 roku Naczelny Sąd Ad−
ministracyjny w wyroku o sygnaturze GSK 121/
2012 dokonał wykładni przepisu ustawy o Fun−
duszu i zdefiniował moment, w którym możliwe
jest zawarcie umów. Otóż uznał, że jest to możli−
we dopiero po rozpatrzeniu odwołań przez
Prezesa NFZ, a nie jak dotąd praktykowały to
Oddziały (po rozpatrzeniu odwołań przez Dyrek−
torów).
Proza życia konkursów od zarania dziejów
NFZ wygląda mniej więcej tak: komisja rozstrzy−
ga konkurs, części oferentów rozstrzygnięcie
wydaje się niesłuszne, więc składają odwołanie
do dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ.
Dyrektor wstrzymuje podpisywanie umów
i w ciągu 2 tygodni rozpatruje odwołania (przeważ−
nie negatywnie), a następnie podpisuje umowy.
Teraz oferenci składają odwołanie do Preze−
sa NFZ i tam sprawa ciągnie się... bywa, że
i dwa lata. Naturalnie przedmiot sporu, czyli np.
trzyletni kontrakt ulega dezaktualizacji. Horror.
Wszyscy, pamiętający ostatni konkurs w Mało−
polsce, a w szczególności na Podkarpaciu, wiedzą
o czym piszę.
Jesienią 2011 roku zmieniły się kryteria oce−
ny ofert (Zarządzenie Prezesa NFZ). Zdecydowa−
nie wzrosły mnożniki (wagi skalujące) punktów
uzyskiwanych w dwóch kryteriach:
– jakości – w części dotyczącej kwalifikacji
personelu (waga podniesiona z 25 do 40),
– harmonogramu czasu pracy – waga podnie−
siona trzykrotnie (!) z 5 do 15.

W wielu miejscach ostatnimi czasy dochodzi
do brutalnego starcia konkurencyjności indywi−
dualnych praktyk z podmiotami o wieloosobowej
obsadzie lekarskiej. Wynika to z preferencji ofert
przedkładanych przez większe podmioty. Teraz,
po zmianie wag skalujących, nie wyobrażam
sobie równej rywalizacji indywidualnej praktyki
z większym podmiotem leczniczym.
Jeśli posiadanie lub nieposiadanie kontraktu
miałoby zyskiwać na znaczeniu w całokształcie
interesów typowej praktyki dentystycznej, to
uczciwość zasad kontraktowania i zdrowe zasa−
dy rywalizacji będą miały zasadniczy wpływ na
obecny, a może i przyszły model praktykowania
stomatologii w Polsce.
W całej, czy tylko w tej posiadającej kontrak−
ty z Funduszem? – zapyta ktoś. Może nie w całej,
ale pamiętajmy, że obyczaje wynikające z posia−
dania kontraktu mają wpływ na całą branżę.
Nie od dziś przecież wiadomo, że dla niektórych
nowych „bytów” kontrakt staje się przyczółkiem
do zdobywania rynku komercyjnego. Jednym
z prawdopodobnych wyjaśnień zjawiska zaniża−
nia ceny ofertowej jest przeświadczenie, że ewen−
tualne straty pokryjemy sobie sami proponując
pacjentowi jakiś pakiet usług komercyjnych przy
okazji wizyty kontraktowej.
Pomijam zupełnie kształt systemu opieki zdro−
wotnej, w tym stomatologicznej, jaki wyłoni się
po reformie NFZ (decentralizacja). To niejako
osobna historia, na razie, wiele wskazuje na to, że
obawy o mało korzystny kształt dla stomatologów
tego, co się ma wyłonić, nie są bezpodstawne .
Znany Państwu kol. Andrzej Stopa mawia,
że system publicznej opieki wręcz dyskryminuje
stomatologów w stosunku do braci ogólnolekar−
skiej, gdyż nie gwarantuje im pracy za publiczne
pieniądze. Sporo w tym racji. Dobrze byłoby,
gdyby system przynajmniej zapewniał wszystkim
równe szanse dostępu do środków publicznych.
Jak to zrobić?
To stosunkowo proste. Należy zrezygnować
z konkursowego mechanizmu wyłaniania świad−
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czeniodawców. Każdy chętny lekarz powinien
mieć możliwość przystąpienia do systemu. Nato−
miast pacjent „głosuje nogami", chodząc do tego
gabinetu, który mu odpowiada.
Jest zrozumiałe, że system pieniędzy idących
za pacjentem jest droższy od systemu z reglamen−
towaną liczbą świadczeniodawców. Wymaga
większej ilości pieniędzy, których nie ma. Skoro
jednak rząd zamierza nawet stworzyć procedurę
przyznawania promes kontraktowych (ma to być
jedną z funkcji nowych wojewódzkich Funduszy),
to najwyraźniej wolnego rynku świadczeń pu−
blicznych raczej się nie doczekamy.
Wróćmy zatem do nowej punktacji ofert.
O ile do 2012 roku za dodatkową popołudniówkę
realizowaną przez 1 lekarza oraz za 1 lekarza
w sobotę dawano po 1,7 pkt, o tyle od 2012 roku
za to samo można dostać po 5,1 pkt. Podmiot ma−
jący wieloosobową obsadę lekarską może dość
niewielkim wysiłkiem otrzymać w ten sposób 2x5
= 10 pkt. To bardzo dużo, wziąwszy pod uwagę,
że na linii odcięcia różnica pomiędzy oferentami
wynosi czasem 2 pkt, a czasem nawet mniej.
Natomiast za posiadanie RTG należy się 7,5 pkt,
a za jedynkę – zero. W kontraktach ogólnych nawet
za dwójkę inną, niż ze stomatologii zachowawczej
lub pedodoncji – także przyznaje się zero.
Z tymi punktami za dodatkową popołudniów−
kę i za pracę w soboty jest mały problem. Kryte−
ria promują popołudniówkę wykonywaną przez
przynajmniej 1 lekarza oraz pracę 1 lekarza
w sobotę. Czy to sprawiedliwe? W indywidual−
nej praktyce „przynajmniej 1 lekarz" to 100%
lekarzy. W pięcioosobowym zespole to 20% sta−
nu lekarskiego. Czy tak powinno być?
Wszystko zależy od tego, czy promujemy do−
stępność do leczenia czy dostępność do pomocy
doraźnej .
Jeden lekarz na dodatkowej popołudniówce,
przy pięcioosobowej obsadzie lekarskiej nie po−
prawi znacząco dostępności planowego leczenia
dla pracujących do południa. Ma to sens tylko
w odniesieniu do przypadków z bólem. Zaopa−
trywanie pilnych przypadków nie wydaje się
jednak być sensem leczenia stomatologicznego
w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Poza tym punktacja ta (szczególnie po trzy−
krotnym dowartościowaniu poprzez nową wartość
wagi skalującej) tworzy ewidentną przewagę du−
żych podmiotów nad indywidualnymi praktyka−
mi. Ta nierównowaga powinna być wyrównana
albo poprzez:
– dookreślenie minimalnego procentu składu
lekarzy realizujących zwiększoną dostępność,
– albo promocję, wśród lekarzy praktykują−
cych indywidualnie, zrzeszania się dla kontraktu
w grupowe praktyki lub podmioty lecznicze
o wielu miejscach udzielania świadczeń,
– albo jedno i drugie.
Niestety, nie ma co liczyć na przywrócenie
punktów za kontynuowanie współpracy z NFZ.
Fundusz został za to ukarany prawomocnym wy−
rokiem Sądu Antymonopolowego, który uznał,
iż jest to naruszanie zasad wolnej konkurencji.
Albo zatem znajdziemy pomysł na obalenie tego
wyroku, albo musimy się z nim pogodzić.
W jednym z ostatnich newsów na mojej stro−
nie przypominam pytanie, jakie zadawano kiedyś
w poznańskim kabarecie TEY: „Jak podnieść
wartość złotówki?"
Odpowiedź była prosta: „Zrobić w złotówce
dwie dziurki i sprzedawać ją jako guziki po
1,5 zł.” Proste, prawda?
Zadbajmy o następny (najbliższy) konkurs
ofert i o liczącą się jego wartość dla przeciętnego
polskiego stomatologa. 22 lutego 2013 roku NRL
uchwaliła Apel dotyczący sytuacji lekarzy z I stop−
niem specjalizacji. Ze swej strony starałem się,
by poruszony w nim był również problem konku−
rencyjności indywidualnych stomatologów. Zło−
żyłem nawet w Komisji Stomatologicznej NRL
uwagi i pomysły (z wyliczeniami) w kwestii włą−
czenia tego punktu do programu najbliższych roz−
mów z Centralą NFZ.
25 marca planowane jest posiedzenie Komi−
sji Stomatologicznej NRL. Zapewne do tego mo−
mentu nic pewnego o losach tych propozycji
powiedzieć nie sposób.
Andrzej Cisło, Poznań

www.autonomia-dent.pl
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Obyczajne
– nieobyczajne
Kolega Sławek od lat 60-tych mieszka nad
Sekwaną. Gdy odwiedza nadwiślański Kraków
codziennie namawia mnie na spacer rowerowy. Przy ładnej pogodzie. Gdy wieje wiatr, nie
jedziemy do Tyńca. Jedziemy wzdłuż bulwarów Wisły, a potem po wałach nad Rudawą aż
do parku i willi Decjusza. W galerii Chromego
można usiąść „w zielonym” i porozmawiać.
Wypić dobrą kawę. Warunek: nie wolno zabierać ze sobą telefonu nazwanego w Polsce
komórką (?), a za granicą handy lub mobil.
Niepotrzebne nam telefony, gdy jedziemy na
rowerach. Tak mówi Sławek.
W ordynacjach lekarskich w Wiedniu na
drzwiach wejściowych lub w recepcji jest znak
„Handy-Verbot”. Zakaz używania komórek.
W środowiskach sterowanych elektronicznie,
podobnie jak w samolotach – mogą one
wywierać negatywny wpływ na urządzenia.
W wiedeńskich autobusach pasażerowie ze
słuchawkami na uszach rozmawiają głośno.
Każdy w swoim języku. Współczułem kierowcom. By wyrwać ich z marazmu i odrętwienia
– rzucałem czasem od niechcenia: „A w Krakowie emeryci, gdy skończą 70 lat jeżdżą za
darmo. Nie płacą!” Reakcja zawsze taka sama:
„No so was?” Jak to możliwe? W Wiedniu
Zwei-Fahrten-Senioren-Fahrschein kosztuje
2,30 euro. Coś podobnego – dziwi się kierowca i już nie myśli o gadułach z telefonami.

Jedziemy wałem Rudawy. Pusto, upał, brak
wiatru. Nagle Sławek pyta: „Czy będzie ci przeszkadzać, jeśli zdejmę koszulę?” Musimy się
zatrzymać. Odpowiadam zaskoczony: „A czy
widziałeś Putina bez koszuli?” „Tak. – mówi –
Raz na koniu. Potem jak łowił ryby w rzece.
Zuch!”. „A czy widziałeś Baracka Obamę bez
koszuli? Nie? – odpowiada. Nie! – mówię –
przecież jest młodym i wysportowanym prezydentem. Musisz się Sławku zastanowić i wybrać którąś opcję. Ja np. jadę wzdłuż Wisły
w koszuli. Kozacy na galopujących koniach
wjeżdżają do chutoru – zawsze bez koszul.
Im dalej na wschód tym więcej tego – no wiesz.
Tu, na wale Rudawy jest granica. Dalej na zachód jest to zjawisko raczej nieznane. Chyba,
że trafi się jakiś zabłąkany gastarbeiter.
Sławek: „No to ubiorę dwie koszule, bo nie
lubię Putina”. Ale na pamiątkę zrobiłem zdjęcie. Niech kiedyś nie zaprzecza.
Obyczajne/nieobyczajne – wynosi się
z domu. Dla tych, którzy nie wynieśli, trzeba
ustalać granice. Tatuaże w miejscach odsłoniętych. Na karkach u piłkarzy. Piercingi. Stałe
aparaty ortodontyczne szpecące młode twarze. Brylanciki Swarovskiego na zębach przednich i górnych. Wszystkie te oszpecenia są
formą zwrócenia na siebie uwagi, podobnie
jak wysokie na dwa metry pomarańczowe balony nadmuchiwane przez nurków na Maledivach, by łódź znalazła ich wśród fal na oceanie. Wszystkie te oszpecenia są wołaniem
o pomoc i wyrazem „depressivevorstimmung”,
formą depresji. Sverre Fehn (za dr. J. Spiechowiczem), światowej sławy architekt norweski
zaobserwował, że modna autodestrukcja ciał
ludzkich powstała w jednostajnej obozowej
estetyce bloków mieszkalnych miast przemysłowych. W odpowiedzi negatywna estetyka
dorastającej młodzieży. Ci, którym powiodło
się najlepiej, to piłkarze. Kupują to, co dyktuje
im potrzeba duszy. Ich tatuaże i brylanty –
to owoc dojrzewania w środowisku pozbawionym estetyki. Oby przed tym narastającym
zjawiskiem Bóg ochronił samych leczących,
lekarzy i pielęgniarki. Amen.
Franciszek Serwatka
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Ośrodek Kształcenia
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie
Kursy do specjalizacji
Kurs
Zdrowie Publiczne
Kierownik naukowy: dr Lech Kucharski
Kurs obowi¹zkowy dla lekarzy wszystkich specjalnoœci
rozpoczêtych po 30.05.2003 r.
Termin:
19–26 paŸdziernika 2013 r.
Miejsce:
Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie
Zg³oszenia na kurs:
tel. 12 619 17 22 (Piotr Pachel)

Doskonalenia zawodowe
Kurs
Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Kierownik naukowy: dr n. tech. Edward Araszkiewicz
Zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizuj¹cy procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej
i radioterapii s¹ zobowi¹zani do odbycia szkolenia
Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Pacjenta. Obowi¹zek ten
dotyczy równie¿ lekarzy stomatologów, lekarzy radiologów, lekarzy wykonuj¹cych procedury z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych oraz techników RTG obs³uguj¹cych aparaty rtg. Okrêgowa Izba
Lekarska w Krakowie zaprasza na kurs Ochrona
Radiologiczna Pacjenta
Pacjenta, który realizowany bêdzie
w formie kursu na odleg³oœæ. Okrêgowa Izba Lekarska w Krakowie jest wpisana do Rejestru Podmiotów
Prowadz¹cych Szkolenia w Dziedzinie Ochrony Radiowww.ksztalceniemedyczne.pl

logicznej Pacjenta prowadzonego przez G³ównego
Inspektora Sanitarnego.

Rejestracja
Rejestracja uczestników odbywa siê na podstawie
wype³nionego formularza zg³oszeniowego oraz dokonanej op³aty za kurs oraz egzamin
Formularz zg³oszeniowy mo¿na pobraæ ze strony
internetowej oilkrakstom.pl; www.oilkrakow.org.pl
Rejestracji mo¿na dokonaæ wysy³aj¹c drog¹ elektroniczn¹ wype³niony formularz oraz potwierdzenie przelewu na adres: radiologia@oilkrakow.org.pl

Materia³y
Po potwierdzeniu dokonania op³aty uczestnikowi
kursu zostanie przes³ana p³yta CD z prezentacjami multimedialnymi oraz wykazem materia³ów Ÿród³owych.
P³yta zawiera tak¿e informacje o terminach i sposobach kontaktowania siê z konsultantami – godziny
dy¿urów, kontakty e-mailowe oraz telefoniczne.

Terminy egzaminów:
Przed ka¿dym egzaminem odbêdzie siê seminarium
podsumowuj¹ce (60 min.)
18 kwietnia 2013 r.
godz. 11.00 seminarium, godz. 12.00 egzamin
8 czerwca 2013 r.
godz. 10.00 seminarium, godz. 11.00 egzamin
14 wrzeœnia 2013 r.
godz. 10.00 seminarium, godz. 11.00 egzamin
14 listopada 2013 r.
godz. 11.00 seminarium, godz. 12.00 egzamin
Egzaminy testowe bêd¹ odbywaæ siê w sali wyk³adowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy
ul. Krupniczej 11a. W przypadku zbyt ma³ej liczby uczestników, organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ zmiany terminu egzaminu. Certyfikat zdania egzaminu
wa¿ny jest przez 5 lat.
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Op³aty
150 z³ – koszt dla cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie + 140 z³ op³ata za egzamin*
300 z³ – koszt dla pozosta³ych uczestników + 140 z³
op³ata za egzamin*
* op³ata egzaminacyjna wynikaj¹ca z Rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków
bezpiecznego stosowania promieniowania jonizuj¹cego dla
wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej.

Zapisy i informacje:
tel.: 12 619 17 22 (Piotr Pachel)
e-mail: radiologia@oilkrakow.org.pl

www.oilkrakow.org.pl/radiologia
Kurs
Inspektor ochrony radiologicznej
Kierownik naukowy: dr n. tech. Edward Araszkiewicz
Szkolenie organizowane jest zgodnie z ramowym
programem zamieszczonym w rozporz¹dzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnieñ inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosuj¹cych aparaty rentgenowskie w celach
medycznych.
Uprawnienia typu R – dotycz¹ nadzorowania dzia³alnoœci w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich
do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej,
radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeñ nienowotworowych.
Uprawnienia typu S – dotycz¹ nadzorowania dzia³alnoœci wy³¹cznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii koœci.
W szkoleniu mog¹ uczestniczyæ:
Inspektorzy ochrony radiologicznej,
Kierownicy i pracownicy zak³adów, poradni i pracowni radiologicznych,
Lekarze radiolodzy
Lekarze stomatolodzy, którzy posiadaj¹ gabinety stomatologiczne wyposa¿one w rentgenowskie aparaty stomatologiczne,
Technicy elektroradiologii.
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Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy Prawo atomowe 27
z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. 2007, nr 42, poz.
276, z póŸn. zm.) uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje siê osobie, która:
1. posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci prawnych;
2. posiada co najmniej œrednie wykszta³cenie;
3. zda³a egzamin z zakresu odbytego szkolenia
okreœlonego w rozporz¹dzeniu;
4. posiada orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do pracy w warunkach nara¿enia;
5. posiada odpowiedni sta¿ pracy w warunkach nara¿enia na promieniowanie jonizuj¹ce, okreœlony w rozporz¹dzeniu.
Uprawnienia typu R lub S nadaje siê osobie, która
posiada sta¿ pracy
roczny – w przypadku osób z wykszta³ceniem wy¿szym
lub œrednie i dyplomem uzyskania tytu³u zawodowego
technika elektroradiologii;
trzyletni – w przypadku osób posiadaj¹cych wykszta³cenie œrednie.
Do egzaminu z zakresu szkolenia inspektora ochrony radiologicznej dopuszcza siê osoby, które z³o¿¹ komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu, do którego za³¹czone bêd¹:
1. odpis (kopie) dyplomów lub œwiadectw potwierdzaj¹cych wykszta³cenie;
2. dokumenty potwierdzaj¹ce posiadanie wymaganego sta¿u pracy;
3. orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazañ do
pracy w warunkach nara¿enia na promieniowanie jonizuj¹ce;
4. oœwiadczenie o posiadaniu pe³nej zdolnoœci do
czynnoœci prawnych;
5. kserokopiê dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoœæ.
Podstaw¹ dopuszczenia do egzaminu jest: zaœwiadczenie o ukoñczeniu szkolenia, jednak¿e do egzaminu mog¹ przyst¹piæ osoby, które nie odby³y szkolenia
je¿eli:
1. w dniu z³o¿enia wniosku o dopuszczenie do
egzaminu posiada³y wa¿ne uprawnienia inspektora
ochrony radiologicznej lub
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2. ukoñczy³y w okresie ostatnich 5 lat studia
wy¿sze na kierunkach zawieraj¹cych w programie
studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony
radiologicznej wraz zajêciami praktycznymi w warunkach nara¿enia w minimalnym wymiarze 30 godzin
wyk³adów i 30 godzin æwiczeñ lub:
3. posiadaj¹ wykszta³cenie wy¿sze i co najmniej trzy
letni sta¿ pracy w warunkach nara¿enia, nabyte
w jednostce organizacyjnej wykonuj¹cej dzia³alnoœæ na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art.4 ust. 1,
w okresie 5 lat przed dniem z³o¿enia wniosku o dopuszczenie do egzaminu (Ustawa o zmianie ustawy – Prawo
atomowe z dnia 13.05.2011 r. Dz.U. nr 132 poz. 766).

500 z³ – koszt dla pozosta³ych uczestników + 320 z³
op³ata za egzamin*

Rejestracja

Termin kursu:

Rejestracja uczestników odbywa siê na podstawie
wype³nionego formularza zg³oszeniowego oraz dokonanej op³aty za kurs oraz egzamin.
Formularz zg³oszeniowy mo¿na pobraæ ze strony
internetowej: oilkrakstom.pl; www.oilkrakow.org.pl
Rejestracji mo¿na dokonaæ wysy³aj¹c drog¹ elektroniczn¹ wype³niony formularz oraz potwierdzenie
przelewu na adres: radiologia@oilkrakow.org.pl

Kurs i egzamin
Kurs i egzamin bêd¹ odbywaæ siê w sali wyk³adowej Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie przy
ul. Krupniczej 11a.
W przypadku zbyt ma³ej liczby uczestników,
organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ zmiany
terminu kursu i egzaminu. Egzamin odbêdzie siê
w terminie i przed Komisj¹ wyznaczonymi przez G³ównego Inspektora Sanitarnego.

Op³aty
Kurs Inspektor Ochrony Radiologicznej typu R
300 z³ – koszt dla cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie + 320 z³ op³ata za egzamin*
600 z³ – koszt dla pozosta³ych uczestników + 320 z³
op³ata za egzamin*
Kurs Inspektor Ochrony Radiologicznej typu S
250 z³ – koszt dla cz³onków Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie + 320 z³ op³ata za egzamin*
www.ksztalceniemedyczne.pl

Przyst¹pienie tylko do egzaminu na Inspektora Ochrony Radiologicznej
– 320 z³ op³ata za egzamin*
* Koszt op³aty egzaminacyjnej jest okreœlony w rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnieñ inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosuj¹cych aparaty rentgenowskie w celach medycznych
i wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia za pracê.

Rezygnacji z udzia³u w szkoleniu bez ponoszenia kosztów mo¿na dokonaæ najpóŸniej na 7 dni przed terminem rozpoczêcia kursu.
7–9 maja 2013 r.

Zapisy i informacje:
tel.: 12 619 17 22 (Piotr Pachel)
e-mail: radiologia@oilkrakow.org.pl

www.oilkrakow.org.pl/radiologia
Kurs
ILS (Natychmiastowa Pomoc
w Stanach Zagro¿enia ¯ycia)
Czas szkolenia:
8 godzin (2 godziny wyk³adów i 6 godzin æwiczeñ)

Op³ata: 50 z³
Terminy:
27.04.2013 r. – Kraków
11.05.2013 r.– Przemyœl
12.05.2013 r. – Przemyœl
15.06.2013 r. – Nowy S¹cz
16.06.2013 r. – Nowy S¹cz
14.09.2013 r. – Krosno
15.09.2013 r. – Krosno
5.10.2013 r. – Kraków

Zapisy na kursy:
w Krakowie:
w Kroœnie:
w Przemyœlu:
w Nowym S¹czu:

12 619 17 22
13 432 18 59
16 678 26 70
18 442 16 47
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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 kwietniu i maju 2013 r. w godz 10.00-14.00
w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie
24 kwietnia – œroda
Kompozytowe wk³ady koronowe wykonywane metod¹ poœredni¹ – ³atwe rozwi¹zanie trudnych sytuacji klinicznych
dr n med. Maciej Miko³ajczyk, tech. dent. Marcin Jasiñski
Rodzaj spotkania: kurs praktyczny – wyk³ad po³¹czony z pokazem (4 godziny)
– Zakres wskazañ klinicznych dla odbudów typu inlay / onlay.
– Wybór materia³u odbudowy i wynikaj¹ce z tego konsekwencje.
– Jak i w jakim celu wykorzystaæ odbudowy typu inlay / onlay w planie leczenia?
– Przygotowanie tkanek zêba pod wk³ad lub nak³ad koronowy.
– Idealny wycisk – czy to mo¿liwe?
– Procedury cementowania dla odbudów inlay/onlay.
– B³êdy, jakie mo¿na pope³niæ stosuj¹c wk³ady i nak³ady koronowe.
– Ufam – kontrolujê – aspekty wspó³pracy lekarza z technikiem.

Czêœæ praktyczna: Pokaz wykonania odbudowy typu inlay na modelach zêbowych
– Preparacja, pobranie wycisku, wykonanie uzupe³nienia z Premise Indirect (technik), osadzenie gotowego uzupe³nienia.

24 maja – sobota
Techniki i materia³y adhezyjne w rekonstrukcji uszkodzonych tkanek zêbów a praktyka kliniczna
Prof. J. Soko³owski
Uwaga: Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18

XI Ogólnopolska Wystawa
Malarstwa Lekarzy
26-31 maja 2013 roku
Klub Lekarza w £odzi
Komisja Kultury ORL w £odzi zaprasza na coroczn¹,
XI Ogólnopolsk¹ Wystawê Malarstwa Lekarzy.
Kole¿anki i Koledzy lekarze zainteresowani udzia³em w Wystawie proszeni s¹ o dostarczenie dzie³
do Okrêgowej Izby Lekarskiej w £odzi (ul. Czerwona
3, 93-005 £ódŸ) do 10 maja br.
Obrazy mog¹ byæ wykonane w dowolnych technikach i formatach – maksymalnie 2 prace od jednego
autora. Serdecznie zapraszamy.
Kontakt: Iwona Szelewa,
tel. 42 683 17 01, fax. 42 683 13 78
e-mail: biuro@oil.lodz.pl

X Ogólnopolskie Mistrzostwa
Izb Lekarskich
w ¯eglarstwie – klasa Omega
Szczecin, Jezioro D¹bie
Organizator: Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
ORL w Szczecinie oraz Jacht Klubu AZS w Szczecinie
Termin:14-16 czerwca 2013 r.
Zg³oszenia: OIL w Szczecinie mgr Kamila Sidor
tel: 91 48 74 936, 784 029 924,
e-mail: biuro@oil.szczecin.pl
dr Halina Teodorczyk – tel: 601 416 864,
Termin nadsy³ania zg³oszeñ: 17 maja 2013 r.
Informacje i formularz zg³oszeniowy mo¿na znaleŸæ na stronie internetowej: www.oil.szczecin.pl, zak³adka – Sport, Kultura i Rekreacja.
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PTS

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

20 kwietnia 2013 r.
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatologicz−
nej PTS
Aula Czerwona, parter, godz. 9.30
Dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska – Zakład
Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ
Wykorzystanie komórek macierzystych łącznot−
kankowo−naczyniowego zrębu tkanki tłuszczowej
do regeneracji tkanek
Dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz – Poradnia
Chirurgii Stomatologicznej UKS w Krakowie
Prezentacja wybranych przypadków klinicznych
Zebranie ogólne
Aula Czerwona, parter, godz. 11.00
Wręczenie wyróżnień za referaty wygłoszone
podczas zebrań ogólnych PTS O/Kraków
w 2012 roku
Lek. dent. Przemysław Kustra, dr hab. n. med.
Joanna Zarzecka – Zakład Stomatologii Zacho−
wawczej z Endodoncją IS CM UJ
Wpływ wybranych technik wypełnienia kanałów
korzeniowych na stan tkanek okołowierzchołkowych
Mariusz Stabach – Johnson&Johnson
Pełna higiena jamy ustnej − fakty i mity − Listeri−
ne Zero
Lek. med. lek. dent. Katarzyna Iwulska,
dr n. med. Grażyna Wyszyńska−Pawelec,
dr n. med. Mariusz Szuta, prof. dr hab. n. med.
Jan Zapała
Katedra Chirurgii Czaszkowo−Szczękowo−Twa−
rzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej CM UJ
Agresywne postacie raka podstawnokomórkowe−
go skóry twarzy

24 kwietnia 2013 r.
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Zebranie Koła Sekcji Stomatologii Dziecięcej
PTS
Aula Czerwona, parter, godz. 12.15
Lek. dent. Katarzyna Wojdyła, dr n. med. Ja−
dwiga Ciepły – Poradnia Stomatologii Dziecię−
cej UKS w Krakowie
Wzory broszur promujących zdrowie jamy ustnej
dla rodziców na podstawie wytycznych American
Academy of Pediatric Dentistry (AAPD)

22 maja 2013 r.
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Zebranie Koła Sekcji Protetyki Stomatologicz−
nej PTS
sala seminaryjna, II p., godz. 13.00
Lek. dent. Ewa Ferendiuk, mgr Piotr Kazana,
dr hab. n. med. Małgorzata Pihut – Katedra
Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Ocena skuteczności metody relaksacji mięśni żwa−
czowych z zastosowaniem ćwiczeń mięśniowych
oraz metody biofeedback
Mgr Piotr Kazana, dr hab. n. med. Małgorzata
Pihut – Katedra Protetyki Stomatologicznej IS CM UJ
Postępowanie fizjoterapeutyczne u pacjentów
z bruksizmem

23 maja 2013 r.
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Zebranie Koła Sekcji Ortopedii Szczękowej
PTS – zebranie w ramach Ortodontycznych
Kolacji Czwartkowych
Sala nr 033, przyziemie, godz. 19.00
wymagana wcześniejsza rejestracja poprzez stro−
nę: www.portalPTS.pl
Dr n. med. Michał Tarnawski – Śląski Konsul−
tant Wojewódzki w dziedzinie ortodoncji
Kontrowersje wokół leczenia ortodontycznego
metodą straight wire
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25 maja 2013 r.
Instytut Stomatologii UJ, ul. Montelupich 4
Wspólne zebranie Kół Sekcji Periodontologii oraz
Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją PTS
Aula Czerwona, parter, godz. 9.30
Dr n. med. Katarzyna Łazarz−Bartyzel, dr n.
med. Dagmara Darczuk – Katedra Periodonto−
logii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS CM UJ
Zmiany w jamie ustnej w przebiegu pęcherzycy
i pemfigoidu – opis przypadków
Dr n. med. Dagmara Gałecka−Wanatowicz1,
dr n. med. Anna Jurczak2
1
Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii
Jamy Ustnej IS CM UJ
2
Pracownia Stomatologii Dziecięcej IS CM UJ
Zespół Papillon−Lefevre – opis przypadku
Lek. dent. Sławomir Gabryś1, dr hab. n. med.
Joanna Zarzecka2
1
Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Krakowie
2
Zakład Stomatologii Zachowawczej z Endo−
doncją IS CM UJ
Jak znaleźć dodatkowy kanał (MB2) w korzeniu po−
liczkowym bliższym pierwszego trzonowca szczęki
Zebranie ogólne
Aula Czerwona, parter, godz. 11.00
Dr hab. n. med. Paweł Stręk, prof. UJ
Katedra Otolaryngologii CM UJ
Endoskopowa chirurgia zatok szczękowych
Walne Zebranie Sprawozdawczo−Wyborcze
PTS O/Kraków
Porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zebrania Sprawoz−
dawczo−Wyborczego
2. Wybór Komisji Wyborczej, Skrutacyjnej
i Wniosków
3. Dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska (Prezes PTS
O/Kraków): Sprawozdanie z działalności Oddzia−
łu za okres 20/06/2009 − 25/05/2013
4. Lek. dent. Marian Inglot (Skarbnik PTS O/Kra−
ków): Sprawozdanie finansowe za okres 20/06/
2009 − 25/05/2013

5. Dr n. med. Halina Kwapińska (Członek Komi−
sji Rewizyjnej PTS O/Kraków): Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Oddziału za okres 20/06/2009
− 25/05/2013
6. Dr n. med. Danuta Fijał (Przewodnicząca
Sądu Koleżeńskiego PTS O/Kraków): Sprawoz−
danie z działalności Sądu Koleżeńskiego za okres
20/06/2009 − 25/05/2013
7. Dyskusja
8. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarzą−
dowi
9. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego
i Członków Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyj−
nej, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Wal−
ne Zebranie PTS
10. Wybory
11. Dr Anna Kot (z−ca Rzecznika Odpowiedzial−
ności Zawodowej ds. Stomatologii Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie): Sprawy stomato−
logiczne rozpatrywane przez Rzecznika Odpowie−
dzialności Zawodowej OIL w Krakowie
12. Sprawozdanie Komisji Wniosków
13. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej i ogło−
szenie wyników wyborów
14. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczą−
cego Zarządu Oddziału

www.pts.krakow.pl
Przypominamy
o statutowym obowiązku
opłacenia składki członkowskiej,
który upływa
30 czerwca 2013 roku
Nr konta:
PKO BP I/O Kraków
25 1020 2892 0000 5602 0166 0836
Sekretarz Zarządu
Prezes Zarządu
PTS O/Kraków
PTS O/Kraków
Dr n. med. Tomasz Kaczmarzyk Dr hab. n. med. Małgorzata Zaleska

31

32

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

32

NR

2A/2013

DENTYSTY

MEDIA

Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
Targi, targi i po targach..., kolejny „Krakdent”
przeszedł już do historii. Do historii powoli prze−
chodzi również zima roku 2012/2013. Przed nami
czas Wielkiej Nocy. Co nowego pojawiło się w cza−
sie zimowych miesięcy w prasie stomatologicznej?
W „Nowym Gabinecie Stomatologicz−
nym” zostały ukazane m.in. problemy prawne,
sprzętowe i medyczne. Jednym z ciekawszych pro−
blemów tego numeru to prawna odpowiedzialność
gabinetu wobec pacjenta. W magazynie przedsta−
wiono również, jaka odpowiedzialność spoczywa na
lekarzu dentyście. Mowa tutaj nie tylko o błędzie
medycznym ale również o błędach zawinionych
i nie zawinionych, o błędach organizacyjnych, itp.
Drugi z tematów prawnych to medyczne sprawoz−
dania, czyli kontynuacja cyklu poświęconego uzu−
pełnianiu dokumentacji medycznej gabinetu stoma−
tologicznego. W numerze znajdziemy również
artykuł o czyszczeniu i przygotowaniu końcówek
stomatologicznych. Kluczową sprawą dla właściwe−
go i długotrwałego działania turbin i kątnic
jest odpowiednie ich czyszczenie oraz oliwienie.
Jak to zrobić dobrze i dokładnie, dowiadujemy się
właśnie z tego artykułu. Tematy czysto medyczne
to: dlaczego powstaje fluoroza, pierwsza pomoc
w gabinecie stomatologicznym i właściwa reakcja
lekarza na wstrząs anafilaktyczny, wywołany poda−
niem np. środka znieczulającego.
W pierwszym numerze „Medycyna Prak−
tyczna Stomatologia” roku 2013 przeczytamy
kontynuację tematu z poprzedniego zeszytu o po−
stępowaniu w urazach zębów – wytyczne Interna−
tional Association of Dental Traumatology. Część
3, to urazy zębów mlecznych. Interesujący jest
artykuł dotyczący opatrunków kanałowych i mate−
riałów do wypełniania kanałów korzeniowych
w zębach replantowanych (przegląd piśmiennictwa).
Ciekawy jest też artykuł dotyczący laboratoryjnych
aspektów wykonywania uzupełnień cyrkonowych.
Bardzo praktyczne zastosowanie mają artykuły:
„Całkowita rekonstrukcja łuków zębowych – zna−

czenie planu leczenia podczas przywracania estety−
ki i czynności” oraz „Wyzwania w planowaniu
leczenia stomatologicznego w przednim odcinku
szczęk wynikające z rozległej utraty wyrostka zę−
bodołowego od strony wargowej”. Na uwagę zasłu−
guje również tekst „Zęby przednie po leczeniu
endodontycznym – minimalnie inwazyjna odbudo−
wa za pomocą żywicy kompozytowej”.
W zimowym egzemplarzu „Twojego Przeglą−
du Stomatologicznego” znajdziemy szczegółową
instrukcję na temat „Zasad postępowania z odpada−
mi medycznymi”. Tematem numeru są „Małoinwa−
zyjne techniki osadzania miniimplantów ortodon−
tycznych – przegląd piśmiennictwa”. Bieżący eg−
zemplarz TPS porusza praktyczny temat „Określe−
nie jakości sił wiążących jednoskładnikowych i sa−
motrawiących czynników spajających w krótkoter−
minowym i długoterminowym teście na zrywanie”.
Autorzy porównują siły wiązania z zębiną systemu
wiążącego Prime&Bond NT, wymagającego dodat−
kowego trawienia i samotrawiącego czynnika wią−
żącego XENO V. W dziale Protetyka przeczytamy
artykuł „Wpływ typu podłoża jamy ustnej na przy−
ssanie czynnościowe w protezie całkowitej górnej”
– temat wydaje się prosty, wręcz banalny, ale każdy
z lekarzy praktyków wie, jak czasem trudno jest wy−
konać protezę całkowitą w trudnych warunkach pola
protetycznego. Celem powyższej pracy była ocena
przyssania czynnościowego protezy całkowitej gór−
nej w zależności od typu podłoża protetycznego wg
Supple. Badania zostały przeprowadzone u 30 pa−
cjentów wymagających leczenia protetycznego pro−
tezami całkowitymi górnymi. I wreszcie bardzo cie−
kawy artykuł dla każdego z nas „Regenerujący ma−
nualny drenaż kończyny górnej – propozycja dla
lekarzy stomatologów”. Autorzy artykułu podjęli
próbę omówienia zasad i sposobu wykonania
manualnego drenażu limfatycznego w sytuacji zmę−
czenia mięśni kończyny górnej. Manualny drenaż
limfatyczny może być jedną z pasywnych metod
wspomagających regenerację układu nerwowo−mię−
śniowego stosowaną również w odnowie biologicz−
nej lekarzy stomatologów. Ostatni temat to złowro−
go brzmiący tytuł artykułu „Jak zapobiegać wypa−
leniu zawodowemu w pracy stomatologa?”.
Grzegorz Herbut
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UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

Program szkoleñ podyplomowych organizowanych przez MCKP
kwiecieñ – maj 2013
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
Uprzejmie informujemy, ¿e rekrutacja na kursy organizowane przez Medyczne Centrum Kszta³cenia Podyplomowego
Uniwersytetu Jagielloñskiego w roku 2013, odbywaæ siê bêdzie drog¹ elektroniczn¹ za poœrednictwem strony internetowej:

www.mckp.uj.edu.pl
Kursy
dla specjalizacji
lekarskich

Kursy
dla wszystkich
specjalizacji

kwiecieñ 2013
chirurgia
szczêkowo-twarzowa
Z³amanie oczodo³u
– rozpoznawanie, ró¿nicowanie
i leczenie
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Jan Zapa³a
24-26.04.2013

Kursy
dla specjalizacji
lekarsko-dentystycznych
maj 2013
chirurgia
szczêkowo-twarzowa
Choroby œlinianek
– rozpoznawanie, ró¿nicowanie
i leczenie
Kierownik naukowy:
prof. dr hab. med. Jan Zapa³a
22-24.05.2013
ortodoncja
Ortodontyczne kolacje czwartkowe –
cykl 3 wyk³adów
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Bart³omiej W. Loster, prof. UJ
23.05.2013

Resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa
Kierownik naukowy:
dr med. Grzegorz Cebula
6.05.2013
Resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa
Kierownik naukowy:
dr med. Grzegorz Cebula
13.05.2013
Resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa
Kierownik naukowy:
dr med. Grzegorz Cebula
20.05.2013
Resuscytacja kr¹¿eniowo-oddechowa
Kierownik naukowy:
dr med. Grzegorz Cebula
27.05.2013

Kursy
dla specjalizacji
lekarsko-dentystycznych

stomatologia zachowawcza
z endodoncj¹
Wype³nianie kana³ów korzeniowych
metod¹ termiczn¹ – kurs podstawowy
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Joanna Zarzecka
10.05.2013
Jednowizytowe leczenie
endodontyczne – kurs kliniczny
z pacjentami dla zaawansowanych
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Joanna Zarzecka
11.05.2013
Opracowanie kana³ów korzeniowych
systemem Mtwo
– kurs podstawowy
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Joanna Zarzecka
17.05.2013
Opracowanie kana³ów korzeniowych
systemem jednopilnikowym Reciproc
– kurs podstawowy
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Joanna Zarzecka
24.05.2013

maj 2013

Nawi¹¿ê wspó³pracê

chirurgia stomatologiczna
Podstawy diagnostyki
i leczenia w chirurgii stomatologicznej
Kierownik naukowy:
dr hab. med. Jadwiga Stypu³kowska,
prof. UJ
6-29.05.2013

ze stomatologami chc¹cymi
podj¹æ siê prowadzenia wyk³adów
i prezentacji na terenie woj.
ma³opolskiego i mazowieckiego.
Kontakt: tel: 665 660 362
e-mail: biuro@sigmamedycyna.pl
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Kryminałki
dentystyczne
sprzed lat
Czegóż to nie wymyślono, by zarobić na zę−
bach! Zamiast złota – mosiądz, złoto amerykań−
skie lub afrykańskie, wiegold, randor (warszaw−
ska namiastka nieśmiertelnego randolfu), sanor,
abor, babor, cabor, dabor lub inne[…]; napady
bandytów na „burżujskie” wyzłocone usta; zasta−
wianie u kelnerów restauracyjnych złotych apa−
ratów zębowych za nieuregulowane nocne rachun−
ki, za skonsumowane luksusowe potrawy i napo−
je (okazywało się potem, że to był randolf); spra−
wy sądowe za niezapłacone dentystom złote zęby
(prawdziwe); kradzieże złotych aparatów przez
wędrownych złodziejaszków z szuflad naiwnych
lekarzy; okradanie szatni w gabinetach denty−
stycznych i spieniężanie fantów na jarmarkach.
Pojawiały się także bardziej wyrafinowane pomy−
sły.
Oto do pewnego lekarza dentysty w Warsza−
wie zgłosił się pacjent z prośbą o wykonanie
trzech złotych koron. Dentysta korony założył,
pacjent należność uiścił. Po kilku dniach klient
wrócił i oskarżył lekarza, że korony nie są złote,
a tylko z jakiegoś pospolitego metalu. Dentysta,
po obejrzeniu jamy ustnej tego człowieka, ku
swojemu przerażeniu, stwierdził słuszność preten−
sji pacjenta. Zaczęto podejrzewać technika pra−
cującego u dentysty o pomyłkę lub zamianę me−
talu z premedytacją, celem dokuczenia pracodaw−
cy. Buta pacjenta, z jaką żądał zwrotu pieniędzy
i dodatkowej sporej kwoty jako kary oraz stra−
szenie prokuratorem wzbudziło czujność lekarza.
Po kilku dniach okazało się, że podobne wypadki
miały miejsce u innych dentystów, którzy dla
świętego spokoju, wypłacali pewne kwoty temu
klientowi. Tym pacjentem okazał się niejaki
Antoni Wnuk. Zaaresztowany i przyparty do muru

wyznał, że zawarł z pewnym lekarzem dentystą
spółkę, która polegała na tym, że w różnych gabi−
netach dentystycznych zamawiał złote korony,
jego wspólnik je zdejmował i zamieniał na zro−
bione z innego metalu. Potem zdobywali szanta−
żem pieniądze od dentystów, sprzedawali złote
korony i dzielili się zyskami. Ponoć ten proceder
przyniósł im 20 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że
było to przed wojną, a więc kwota była znaczna.
Inna sprawa, dość przykra i mroczna, miała
miejsce w Odessie, ale równie dobrze mogła zda−
rzyć się w Polsce, bo kilkakrotnie donoszono
o podobnych wypadkach z różnych miejsc w na−
szym kraju:

Innego kalibru była afera związana z dentystą
Rozensalem z Warszawy, który znany był w mie−
ście ze swej aktywności. Poza praktyką denty−
styczną czerpał zyski z założonego przez siebie,
chętnie odwiedzanego przez publiczność, teatrzy−
ku żargonowego i trzech szkół dentystycznych
prowadzonych wspólnie z podobnym mu przed−
siębiorcą. Za różne niejasne sprawki został zesła−
ny z Warszawy. Jako miejsce pobytu wybrał
Kraków. Mianował się profesorem warszawskiej
szkoły dentystycznej, a Namiestnictwo Galicji,
mimo że Rozensal był poddanym rosyjskim, ze−
zwoliło mu wyjątkowo na samodzielne zajmowa−
nie się dentystyką. Miał już sporą klientelę, gdy
został zaaresztowany pod zarzutem szpiegostwa,
ale tło polityczne zeszło na dalszy plan. „Czas”
donosił:
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Nie wszyscy lekarze dentyści, zwłaszcza
w Polsce, zarabiali tak dobrze jak p. Richardson.
„Warszawskoje Słowo” doniosło m.in. że
w Łodzi, przy ul. Głównej 67, pozbawił się życia
dentysta L.M. Mięczyński. Przyczyną samobój−
stwa było…ubóstwo.
Aby nie kończyć tak dramatycznie przeczy−
tajmy, jak o należne mu pieniądze walczył pewien
dentysta z Petersburga:

Władze Krakowa zarządziły ekshumację i sek−
cję zwłok Rozensalowej pod kątem chemicznym.
Od wyników miało zależeć dalsze postępowanie
sądowe. Badania wykazały znaczne ilości arsze−
niku w ciele zmarłej, co wskazywałoby, że ją otru−
to. Pojawiła się jednak wersja, iż Barbara Rozen−
salowa była podobno chora psychicznie i sama
się otruła. Mówiono również, że Rozensal nie
użyłby do zabójstwa tak znanej trucizny, bo tak−
że jako technik miał możność podania żonie
innej, bardziej skombinowanej trucizny, a niepo−
zostającej tak długo w organizmie. Sprawa się roz−
myła, a Rozensal zniknął z Krakowa.
Niestrudzona w wyszukiwaniu ciekawych wia−
domości współpracownica „Kroniki Dentystycz−
nej” R. Berladierówna przesłała do redakcji in−
formację o tym, jak cenią się dentyści w Anglii,
gdzie przed trybunałem toczył się ciekawy pro−
ces. Oskarżycielem był dentysta Richardson, który
żądał 15 tysięcy franków od piwowara Fremlina
za dostawkę zrobioną jego żonie:

opr. Barbara Kaczkowska
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VIII Zimowe
Igrzyska Lekarskie
Jak co rok, tradycyjnie w drugi weekend marca,
na Podhalu odby³y siê Zimowe Igrzyska Lekarskie.
Zgromadzi³y blisko 200 zawodników z ca³ej Polski; narty, snowboard oraz ³y¿wy za³o¿yli lekarze oraz cz³onkowie ich rodzin, w tym tak¿e dzieci.
Uczestnicy mierzyli siê w kilku konkurencjach narciarskich (slalom i slalom gigant na stokach w Jurgowie, zjazd na Litwince w Czarnej Górze, ski tour KuŸnice – Kasprowy – KuŸnice, bieg narciarski 5/10 km na
zboczach Krokwi w Zakopanem oraz zjazdy na Zadziale w Nowym Targu), snowboardowych (slalom oraz zjazd
„na krechê” na Zadziale) oraz w ³y¿wiarstwie szybkim
na 500 m w Hali Lodowej w Nowym Targu. Rozegrano
równie¿ dwa mecze hokejowe (Kadra Lekarzy vs.
Demony Nowy Targ), obydwa zakoñczone zwyciêstwem
medyków. Na specjaln¹ proœbê lekarzy-tenisistów
sto³owych, równolegle do Zimowych Igrzysk, w hali Gorce
w Nowym Targu rozegrano równie¿ Mistrzostwa Polski

Lekarzy w Tenisie Sto³owym (nowoœæ: specjalne medale). Uczestniczy³o w nich oko³o 20 najlepszych zawodników z ca³ego kraju.
Zapraszamy do obejrzenia kadrów ze stoku, lodowiska i hali Gorce.
(kam)
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Wojciech Król

Magdalena Lubaszewska-Muszyñska

FOTOKONKURS

Fotokonkurs edycja XXXI

Anna Zachajusz-Doroszuk

Na ok³adce numeru, który trzymaj¹ Pañstwo w rêkach, znalaz³ siê kadr z najwiêkszej imprezy stomatologicznej w kraju – Miêdzynarodowych Targów Stomatologicznych Krakdent. Wewn¹trz numeru znajdziecie Pañstwo
relacjê z tego wydarzenia oraz galeriê zdjêæ.
Obok z przyjemnoœci¹ prezentujemy kilka fotografii nades³anych na konkurs. Niezawodny lek. dent. Wojciech
Król przes³a³ nam ciekawe ujêcie z obchodów tradycyjnej, wielkanocnej Rêkawki, natomiast zwyciê¿czyni z poprzedniego numeru, lek. dent. Magdalena Lubaszewska-Muszyñska, tym razem zaprezentowa³a „Dzielnego pacjenta”. Zimowy kadr lek. dent. Anny Zachajusz-Doroszuk podoba³ nam siê szczególnie, jednak z uwagi na rozpoczynaj¹c¹ siê wiosnê, wolimy nie prowokowaæ zimy bia³¹ ok³adk¹. Wszystkich zachêcamy do nadsy³ania fotografii!
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

Randka w ciemno
lub lampka Martini (7)
Lekarz pozna interesującą kobietę
o nienagannych manierach do lat 45.
Kontakt: agali40@wp.pl

Sprzedam
czêœciowe wyposa¿enie gabinetu stomatologicznego
w dobrym stanie (unit chirana, fotel typu ¯ywiec r. 80)
oraz drobne urz¹dzenia i narzêdzia.
tel.: 605 269 226

Wynajmê
w pe³ni wyposa¿ony gabinet stomatologiczny
w dzia³aj¹cym centrum ortodontycznym w Krakowie
– rejon C.H. Krokus
e-mail: stom2911@wp.pl

NZOZ w Przemyœlu
zatrudni lekarza dentystê.
Warunki do uzgodnienia. Wysokie zarobki.
tel.: 669 754 880

Wynajmê
przygotowane pod dzia³alnoœæ stomatologiczn¹gabinety lekarskie, usytuowane w centrum medycznym
ExtraMedica w Wieliczce.
Mo¿liwoœæ korzystania z recepcji.
Kontakt: Leszek Sajdak – tel.: 608 302 200
leszek.sajdak@extramedica.pl

Sprzedam
nowoczeœnie wyposa¿ony, funkcjonuj¹cy gabinet
stomatologiczny w centrum Krakowa, znajduj¹cy siê
w kompletnie wyposa¿onym lokalu o pow. 70 m2,
przygotowane pomieszczenie pod drugie stanowisko,
ca³oœæ odebrana przez San-Epid jako NZOZ.
tel.: 609 887 808
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The ogonek
21 lutego minął kolejny Dzień Języka Ojczyste−
go, w tym roku pod zabawnym hasłem: „Język pol−
ski jest ą – ę”. Nowa akcja ma na celu obronę wy−
różnialności naszego języka poprzez używanie liter
ze znakami diakrytycznymi zwłaszcza w SMS−ach
i mailach.
Różnego rodzaju ankiety dowodzą, że 60%
Polaków popiera tę akcję, ale w gruncie rzeczy
w co drugim SMS−ie czy mailu znaków tych nie ma,
a co piąty Polak stwierdza, że ich nie używa, bo spo−
walniają pisanie i podrażają koszty.
Znaki diakrytyczne (gr. diakritikos – odróżnia−
jący) to znaki graficzne takie jak: kropki, kreski,
przecinki stawiane nad literami w różnych kierun−
kach i ogonki. W różnych językach mają swoje na−
zwy: umlauty, haczki, daszki, akuty, grawisy, apo−
strofy, psili, dasje itd. Anglicy z szacunkiem trak−
tują nasze ogonki przy „a” i „e” mówiąc o nich the
ogonek, a nam się nie chce np. przycisnąć na kla−
wiaturze „Alt Gr”. A przecież znaki te dodawane do
liter odróżniają znaczenie wyrazów i likwidują czę−
sty bełkot, jaki spotykamy przy niedbałym pisaniu.
Przypatrzmy się, jak bardzo zmieniają one sens
wyrazów: sąd – sad, kręt – kret, łaska – laska, ryś –
rys, leń – len. Takich par są dziesiątki i świadczą
o zasobności leksykalnej języka.
O bogactwie języka świadczy też wielość syno−
nimów, a co za tym idzie możliwość usprawniania
i doskonalenia stylu wypowiedzi. Zamiast tego,
z lenistwa, coraz częściej używamy „słów – wytry−
chów”, które zastępują inne, a usuwając je z nasze−
go słownika bardzo zubożamy język. Takim słowem
jest nadużywany, chyba z powodu ekspresji, wyraz
„strasznie”. Mówimy np. „Strasznie ci dziękuję”
zamiast „bardzo” czy „z całego serca” lub „serdecz−
nie”. Często słyszy się, że film był strasznie cieka−
wy, a przecież można powiedzieć, że był bardzo,
wyjątkowo, niezwykle, szczególnie ciekawy. Podob−
nym słowem jest „ciężki”. Miałem „ciężki dzień”
zamiast „męczący”, „trudny” czy „niełatwy”. Takich
„wytrychów” jest więcej.
Radzie Języka Polskiego, która patronuje kam−
paniom językowym, życzymy powodzenia w stara−
niach o zachowanie bogactwa naszego języka.
Barbara Kaczkowska

Sk³adki cz³onkowskie
Jak ju¿ informowaliœmy, Uchwa³¹ nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 z dniem
1 paŸdziernika tego¿ roku, uleg³a podwy¿szeniu miesiêczna sk³adka cz³onkowska. Wynosi ona obecnie:
– 40 z³ dla lekarza i lekarza dentysty,
– 10 z³ w wypadku lekarzy emerytów i rencistów
pod pewnymi warunkami
oraz lekarzy sta¿ystów (pod
warunkami).
Otó¿ w odniesieniu do lekarzy emerytów i rencistów,
którzy nadal pracuj¹ i osi¹gaj¹ przychód oraz w wypadku lekarzy, którzy nie osi¹gaj¹ przychodu i to udokumentuj¹, wystêpuj¹ liczne odstêpstwa.
Pe³ny tekst Uchwa³y drukowaliœmy w „Galicyjskiej
Gazecie Lekarskiej” nr 4/105 2008 (str. 86-87) oraz „Galicyjskiej Gazecie Lekarza Dentysty” nr 4a/105 2008
(str. 38-39). Znajduje siê ona równie¿ m.in. na naszej
stronie internetowej OIL: www.oilkrakow.org.pl
Uchwa³a ustala tak¿e terminy i tryb op³acania sk³adek.
Poczynaj¹c od 1 stycznia 2010 roku wszed³ w ¿ycie
obowi¹zek op³acania sk³adek na indywidualne konta sk³adkowe
sk³adkowe. Ka¿dy lekarz otrzyma³ do 31 grudnia
2009 r. listownie ma adres domowy informacjê z podaniem numeru tego konta.
Uwaga! Dla u³atwienia op³acalnoœci sk³adek uruchomiliœmy z dniem 1 sierpnia br., pod adresem Izby:
www.oilkrakow.org.pl mo¿liwoœæ samodzielnego
sprawdzenia indywidualnego numeru subkonta do op³acania sk³adek. Nie trzeba zatem telefonowaæ w tej sprawie do Izby, wystarczy wcisn¹æ ww. adres. Jest on tak¿e
dostêpny na stronie internetowej NIL, w zak³adce BIP.
W wypadku w¹tpliwoœci prosimy o kontakt z Izb¹
Lekarsk¹ w Krakowie
tel: 12 619 17 32
lub na adres e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl
Przypominamy!
Op³aty z tytu³u rejestracji gabinetów prywatnych
nale¿y wp³acaæ na konto OIL:
Bank PEKAO SA
25 1240 4650 1111 0000 5149 2553
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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 Sekretarza 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
• poniedzia³ek-œroda ................................ 13.00-14.00
• Organizacyjna – Mariusz Janikowski
• poniedzia³ek-œroda ................................ 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 K³osiñski
• œroda .................................................... 13.30-14.30
Cz³onkowie ORL:
• Anna Aseñko
• poniedzia³ek ......................................... 14.00-15.00
• Dorota Dro¿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 godz. 800 do 1700
wtorek
godz. 800 do 1600
œroda
godz. 800 do 1700
czwartek
godz. 800 do 1600
pi¹tek
godz. 900 do 1500
Rejestracja Indyw. Praktyk oraz Sta¿e Podyplomowe w pi¹tki
s¹ nieczynne.
Dy¿ury radców prawnych OIL:
mgr Ewa Krzy¿owska
tel. 619 17 19
wtorek
godz. 1400 do 1500
czwartek
godz. 1400 do 1500
tel. 619 17 24
mgr Anna Gut
(dla lek. med.)
poniedzia³ek godz. 1400 do 1700
œroda
godz. 1300 do 1700
mgr Tomasz Pêcherz
tel. 619 17 31
(dla lek.stom.)
wtorek
godz. 1200 do 1500
czwartek
godz. 1300 do 1600
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
w Nowym S¹czu
S¹czu: ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy S¹cz
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
w Przemyœlu
Przemyœlu: Rynek 5, 37-700 Przemyœl
tel. 16 678 26 70, fax 16 678 33 24
e-mail: przemysl@hipokrates.org
poniedzia³ek, wtorek
godz. 800 do 1600
œroda
godz. 800 do 1700
czwartek, pi¹tek
godz. 800 do 1500

Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty – suplement Komisji Stomatologicznej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
ul. Krupnicza 11a, 31–123 Kraków; tel. 12 619 17 27; fax: 12 422 57 55;
e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
Redaguje kolegium w składzie: redaktor naczelny – Robert Stępień; sekretarz redakcji – Stefan Ciepły;
członkowie: Grzegorz Herbut, Barbara Kaczkowska, Tomasz Kaczmarzyk, Dariusz Kościelniak,
Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Katarzyna Siembab, Kamila Śnieżek, Krzysztof Zgłobicki (grafika)
Sekretariat KS ORL: Krystyna Trela • e-mail: k.trela@hipokrates.org
Przygotowanie do druku: GlobicRC • tel. 602 229 655 • e-mail: globic@gmail.com

