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Na okładce: Kraków świątecznie
fot. Magdalena Rup

I oby Państwa pacjentom
w Nowym Roku
nie brakowało słodyczy!

Kilka myśli
na koniec VI kadencji
* I tak oto, 22 listopada, w krakowskiej Izbie zakończyliśmy

VI kadencję samorządu. Nie mam zamiaru do niczego wracać,
wyliczać sukcesów czy porażek. Nie będę także odnosił się do
odbytego właśnie XXXII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu OIL w Krakowie. Chcę tylko na jeden detal – jeśli
mnie czytają Koleżanki i Koledzy dentyści w Naczelnej Radzie
i w Komisjach Stomatologicznych rad okręgowych – zwrócić
uwagę. Oto, po raz kolejny, już czwarty dotrzymano w Krakowie zarówno uzgodnionych przed laty zasad parytetu udziału
stomatologów we władzach, jak i imiennego wyboru w skład
Okręgowej Rady Lekarskiej delegatów wyłonionych przez samych dentystów, na plenarnym posiedzeniu Komisji Stomatologicznej (reprezentującej w Krakowskiej Izbie przedstawicieli
wszystkich powiatów i delegatur).

S£OWO WSTÊPNE

• Nowe rozdanie œrodków
unijnych (2014-2020) przedstawia
M. M³ynarczyk (36)
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I co? I nic się nie stało! Nic się nie zawaliło!
Wspólny samorząd, wyłoniony z poszanowaniem autonomii będzie funkcjonował przez
kolejne cztery lata. Czy naprawdę nie można
raz, w jakieś sprawie, wziąć przekładu z czegoś, co się sprawdziło? Musimy przez kolejny,
Krajowy Zjazd wałkować to samo? Bo z odkładania sprawy, bodaj od 1992 roku, nic nie wyniknie. Ona ma właściwość bumerangu.

* Możemy się różnić we wskazaniach liczbo-

wych: czy 600 mieszkańców na 1 stomatologa wystarczy, by przetrwał, czy może trzeba
800 mieszkańców lub 1000. Unia Europejska
mówi 2000-2500 mieszkańców. A my produkujemy i produkujemy. Młodzi ludzie walczą
zaciekle o miejsce na stomatologii, nie wiedząc,
że eldorado się skończyło. Niektórzy biorą nawet kredyty na gabinety – zresztą innej drogi
pozostania w zawodzie, niż uruchomienie gabinetu nie ma – nieświadomi, że zakładają sobie pętlę na szyję. A Ministerstwo Zdrowia powiększa limity naboru. Studia są publiczne,
z podatków obywateli. Nie komentuję zatem
tej polityki, choć warto zwrócić uwagę na najnowsze badania wskazujące, że wśród lekarzy
dentystów gwałtownie wzrósł procent samobójstw i w tym zakresie stanowimy swoistą czołówkę.

* Żeby było ciekawiej, dostęp do specjalizacji

dla dentystów został ograniczony. nie pomagają żadne interwencje. A że koszty specjalizacji w stomatologii nie obciążają w zasadzie
budżetu państwa (rezydentur jest znikoma
ilość) można się domyślać, że „dalekowzroczna” polityka resortu kieruje się myślą o pogorszeniu jakości leczenia, by pacjentów nigdy nie
zbrakło.

z czerwca na grudzień 2014 roku, bo tego typu
operacja w połowie roku burzy ludziom życie,
plany urlopowe, rozliczenia finansowe itp.
Jeśli coś ma znaczyć tzw. polityka rodzinna, to
jest okazja by ją potwierdzić.

* Weszła w życie unijna dyrektywa o transgra-

nicznej opiece medycznej. Nieoczekiwane przerażenie wzbudziła w tych dyscyplinach, w których nasze koszty i wyceny są wyższe niż u sąsiadów, jak np. tak newralgicznych w Polsce
operacji zaćmy czy endoprotez. W stomatologii problemu w zasadzie nie ma, ale praktyka
to zweryfikuje. Co z tym zrobimy? Otwieram
temat...

* W numerze znajdą też Państwo refleksje

z Pragi i Bratysławy, nasza współpraca w ciągu
VI kadencji ze Słowacką i Czeską Komorą nabrała rumieńców. Nieźle jest też z Białorusią,
zaczyna się z Ukrainą. Gdyby się udało w tej
kadencji dołączyć „rosyjsko-niemieckie kondominium”, czyli zamknąć wianuszek sąsiedzki,
byłby to niewątpliwie sukces, choć wiem, że
wszyscy spoglądają łakomym okiem na Włochy, nie tylko ze względu na modele karoserii
i butów.

Na koniec życzę Państwu miłych świąt
Bożego Narodzenia, udanego Sylwestra,
zapraszam na Bal Lekarza, słowem myślę,
że odrobina prywatności nieźle nam zrobi.
Redaktor Naczelny
Lek. dent. Robert Stępień

* Doraźnie natomiast potrzebna jest nam pil-

KALENDARIUM

na zmiana ustaleń o kontraktowaniu świadczeń
stomatologicznych, przekładająca ich termin

Kalendarium stomatologiczne
styczeñ – kwiecieñ 2014

4 – 6 kwietnia, Krynica

6 – 8 marca, Kraków

10 – 12 kwietnia, Kraków

22 Miêdzynarodowe Targi Stomatologiczne

XII Kongres Stomatologów Polskich (PTS)

Konferencja naukowo-szkoleniowa Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie
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Opłatek
„Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na
niebie
ludzie gniazda wspólnego łamią Chleb Biblijny
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie”.
C. K. Norwid

Biały opłatek, otaczany w Polsce tak wielką
czcią, jest upamiętnieniem bardzo dawnych cza−
sów, a jego pierwotną formą był chleb ofiarny (łac.
oblatum) przynoszony przez pierwszych chrześci−
jan na spotkania, wspólne czuwanie i modlitwy
przypominające dzielenie się chlebem z aposto−
łami przez Chrystusa na Ostatniej Wieczerzy
i wypowiedzianych wtedy słów: „To czyńcie na
moją pamiątkę!” (Łk.22.19).
Ten wspólny posiłek był nazywany agape –
ucztą miłości niebiańskiej. Później chleby te, któ−
rych przygotowanie i wypiek nazywano eulogia−
mi, rozdawano po agape innym wiernym, by
w okresie Bożego Narodzenia łamali je i dzielili
się z bliskimi na znak miłości i braterstwa. W wie−
kach średnich, w X–XI wieku pojawiło się inne
pieczywo ofiarne zwane nebulia, czyli mgiełka,
podobne do dzisiejszych opłatków. Z ich wyrobu
zasłynął zakon benedyktynów w Cluny, a towa−
rzyszył temu ściśle przestrzegany rytuał. Młynki
do mielenia najlepszych ziaren pszenicy na mąkę
służyły tylko do tej czynności, a uzyskanej mąki
nie wolno było użyć do innego pieczywa. Formy
żelazne do wypieku (ferramenta oblatoria) po−
święcano i wygłaszano nad nimi specjalną mo−
dlitwę. Zakonnicy, ubrani w białe alby, wypieka−

li opłatki śpiewając przy tym pobożne pieśni.
Po pewnym czasie do tych czynności zostali
dopuszczeni tzw. „ludzie kościelni”: organiści,
ministranci, kantorzy, wikariusze, a z biegiem lat
ludzie świeccy.
Formy do wypieku zwane w Polsce żelazami
lub żelazkami były często arcydziełami żelazo−
rytnictwa ludowego. Odciskały na opłatkach róż−
norodne wzory: symboliczne litery IHS, znak
krzyża, winne grona, kłosy pszenicy, ale i inicja−
ły plebanów, sylwetki kościołów i miejsc kultu
zwłaszcza Jasnej Góry i Kalwarii. Władysław
Reymont w „Chłopach” opowiada, jak Hanka,
żona Antka Boryny znalazłszy się przed Godami
w domu organisty, przypatruje się wypiekowi
opłatków i ogląda ofiarowany jej jeszcze gorący
opłatek, trzymając go z uszanowaniem przez za−
paskę: „Jakie tam na nim wyciśnięte historie róż−
ne, o mój Jezu! szeptała... „Na prawo, w pierw−
szym kółku to Matka Boska, święty Jan, Pan
Jezus, a w drugim kółku widzicie żłób, drabinę,
bydlątka, Dzieciątko Jezus na sianie, święty
Józef, a tu klęczą trzej królowie... objaśniała Han−
kę organiścina”
Opłatki wyrabiano i wyrabia się do dzisiaj
z tzw. ciasta przaśnego sporządzonego z mąki
pszennej i wody, bez zakwasu i soli. To kolejna
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pamiątka odległych, bo biblijnych czasów, kiedy
to Izraelici przygotowywali chleb przed wyjściem
z Egiptu. Bardzo się spieszyli i nie użyli zakwa−
su. Piekli chleby przaśne. Do dziś w religii żydow−
skiej obchodzi się Święto Przaśników zwane
inaczej Pesah lub Paschą dla upamiętnienia wy−
bawienia z niewoli egipskiej. Dlatego w Polsce
dzielenie się opłatkiem było szczególnie ważne
w czasach zaborów i walk o niepodległość.
Kiedy opłatki były już gotowe, roznoszono je
po domach. Ten zwyczaj nazywano kolędą. I znów
zacytujmy fragment z „Chłopów”: „Kolędę
niesą... Józka przystąpiła zapłoniona do organi−
ściaka i jęła prosić, aby dał jej kilka kolorowych
opłatków – na światy mi potrzebne. Juści że dał
jej kilkanaście i coś aż w piąci kolorach. Aż tyle.
Mój Jezus, Adyć to starczy i na światy, i na księ−
życ, i na gwiazdy”. Ozdoby z opłatków, przede
wszystkim różnokolorowe kule−światy wieszane
były u sufitu, a gwiazdy, aniołki, księżyce na cho−
inkach. W dramacie Słowackiego „Horsztyński”
czytamy: „Czuję drżące listki chleba w moich dło−
niach. Jak ja lubiłem niegdyś dzień Bożego Na−
rodzenia! W tym samym pokoju kleiłem różno−
kolorowe księżyce, kołyski... jaka świętość i we−
sele napełniały moje dziecięce serce”.
Gdy w wieczór wigilijny zakończono wszel−
kie przygotowania, a uroczysta cichość zalegała

w domach rozpoczynał się i rozpoczyna do dzi−
siaj wzruszający czas. Opłatek, leżący na talerzu
przybranym jodłową gałązką lub na bochenku
chleba czy na sianku podnosi gospodarz domu
i dzieli się nim z najbliższymi. Wszyscy składają
sobie życzenia. O tym niezwykłym momencie,
w którym czuje się wspólnotę serc, pięknie śpiewa
Katarzyna Dąbrowska (słowa Wojtek Gęsicki):
„ …za oknem srebrzy się droga
i pachnie noc, znowu pachnie snem.
Opłatek – okruchy wspomnień
życzenia spełnionych dni,
radości, szczęścia światu,
bo świat to ja…
świat to ja i ty”.
Z opłatkiem związane jest wiele wierzeń.
Przede wszystkim miano przekonanie, że opłat−
kiem można dzielić się z duszami bliskich zmar−
łych. Wincenty Pol w wierszu „Pieśń o domu na−
szym” napisał o tym tak:
„…a trzy krzesła polskim strojem
Koło stołu stoją próżne
I z opłatkiem każdy swoim
Idzie do nich spłacać dłużne
I pokłada na talerzu
Anielskiego chleba kruchy
Bo w tych krzesłach siedzą duchy”.
Opłatki zostawiano także na stole na noc,
aby dusze zmarłych mogły się posilić i razem
z żywymi uczestniczyć w tym wielkim święcie.
Opłatkom przypisywano moc magiczną i niezwy−
kłe właściwości. Sama ich obecność w domu przy−
nosiła szczęście i spokój, a zwłaszcza dostatek
i obfitość chleba, którym będzie się można dzie−
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lić z innymi. Okruch opłatka wrzucony do studni
oczyszczał wodę, która dawała ludziom i zwie−
rzętom zdrowie. Opłatek leczył choroby, niwe−
czył uroki. Włożony do piętki chleba i umiesz−
czony za świętym obrazem przynosił wspaniałe
plony w polu. Człowiek zabłąkany w lesie, gdy
przypomniał sobie, z kim dzielił się ostatnio opłat−
kiem bez trudu odnajdował drogę do domu.
„Biały opłatek, stół i siano
Biały opłatek, stół i my […]”.
Nie zawsze opłatek był tylko biały. Specjalne
kolorowe opłatki – żółte, czerwone i zielone były
dawane w noc wigilijną zwierzętom, bo wierzo−
no, że takiego wielkiego święta dostąpić powi−
nien także ich świat. Dla zwierząt zapiekano tak−
że w opłatkach rutę i inne święcone zioła, by przy−
nosiły im zdrowie. „Chrystus się w onej godzinie
narodził, to niech każde stworzenie krzepi się tym
chlebem świętym. W tę noc Narodzenia każde
bydlątko rozumie człowieczą mowę i przemówić
jest zdolne, że to między niemi Pan się narodził...

równe są dzisiaj ludziom, więc i opłatkiem trza
się z nimi podzielić” – mówił Maciej Boryna idąc
po wieczerzy z rodziną do obory.
„Biały opłatek, kolęd piano
Biały opłatek, kolęd rytm”.
W imieniu Redakcji życzę wszystkim, by
w miłości i przyjaźni przeżyli Boże Narodzenie,
wierni najcenniejszym i najlepszym polskim tra−
dycjom.
Barbara Kaczkowska

WYRÓŻNIENIA

Medal Cracoviae Merenti
dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
8 listopada w południe, przy dźwiękach hejnału mariackiego i z udziałem znamieni−
tych gości, w Urzędzie Miasta Krakowa uroczyście wręczono przedstawicielom Okrę−
gowej Izby Lekarskiej w Krakowie srebrny Medal Cracoviae Merenti, przyznawany za
szczególne zasługi dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa.
Z wnioskiem o tak zaszczytne wyróżnienie
Izby w jej 120−lecie wystąpiła Kapituła Medalu,
w której zasiadają Prezydent Krakowa (przewod−
niczący), Metropolita Krakowski oraz Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stosowną uchwa−
łę Rada Miasta Krakowa przyjęła w lipcu br.
Medal Cracoviae Merenti ustanowiony
w 1992 roku, przyznawany jest osobom prywat−
nym i instytucjom. Jedyną osobą w dziejach,
której przyznano medal złoty, jest Jan Paweł II.
Tym wyróżnieniem może się również pochwalić
5 instytucji, w tym Szpital Zakonu Bonifratrów
w Krakowie. Do tej pory przyznano także 27 me−
dali srebrnych i 24 brązowe.
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– „Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie to
przede wszystkim 120 lat tradycji (...) Towarzy−
szyła swoim członkom i społeczeństwu na dro−
dze przemian, znakomicie spełniając rolę samo−
rządu zawodowego” – podkreślał rozpoczynając
uroczystość Bogusław Kośmider, przewodniczą−
cy Rady Miasta.
Laudację wygłosił prezydent Krakowa prof.
Jacek Majchrowski, który przypomniał najpięk−
niejsze karty z historii samorządu lekarskiego
w Krakowie – początki działalności i walkę
o godne warunki pracy dla lekarzy, rozwój szpi−
talnictwa i lecznictwa specjalistycznego z korzy−

ścią dla mieszkańców Krakowa, czasy II wojny
światowej, kiedy to okupant zakazał działalności
samorządu i zagarnął jego majątek a jednak leka−
rze działając w podziemiu nadal starali się reali−
zować idee samorządu niosąc pomoc nie tylko ko−
legom i ich rodzinom, ale też wszystkim krako−
wianom, w tym więzionym w hitlerowskich lo−
chach. Prezydent Majchrowski podkreślał też rolę
liderów krakowskiego samorządu lekarskiego,
wybitnych postaci naszej medycyny. Po wojnie
izby lekarskie w Polsce miały niestety tylko kil−
ka lat na kontynuowanie swego dzieła, ale reak−
tywacja samorządu lekarskiego w 1989 roku
otworzyła kolejną, piękną kartę w historii Izby.
I jak podkreślał prezydent Krakowa, członkowie
krakowskiego samorządu lekarskiego wybitnie
przyczynili się do stworzenia obecnych ram jego
działalności, tworzyli prawo dotyczące samego śro−
dowiska oraz innych dokumentów decydujących
o kształcie opieki zdrowotnej w naszym kraju.
– „Gorąco dziękujemy Okręgowej Izbie
Lekarskiej w Krakowie, wszystkim jej członkom,
za kontynuowanie cennej misji, za niestrudzoną
działalność prowadzoną w zgodzie z potrzebami
i wymogami współczesności” – powiedział prof.
Jacek Majchrowski.
Medal odebrali z rąk Prezydenta: prezes Okrę−
gowej Rady Lekarskiej prof. Andrzej Matyja wraz
z przewodniczącymi z poprzednich kadencji od−
rodzonego samorządu – Janem Ciećkiewiczem,
Bogdanem Badowskim i Jerzym Friedigerem.
– „Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt
przyjęcia, w imieniu środowiska lekarskiego,
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w imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej, najwyż−
szego wyróżnienia Naszego Miasta – Srebrnego
Medalu Cracoviae Merenti” – dziękował profe−
sor Andrzej Matyja: – „Myślę, że wszyscy zgro−
madzeni tutaj lekarze jesteśmy wzruszeni, a ja
szczególnie, zwłaszcza w obliczu kreślonego
przez niektóre media i środowiska, wizerunku sta−
nu lekarskiego, obarczanego odpowiedzialnością
za winy i wady systemu, w którym niestety przy−
szło nam dzisiaj pracować. Przeraża nas, lekarzy,
odhumanizowanie medycyny bezduszność syste−
mu oraz wyższość ekonomii nad zdrowiem.
Chory powinien mieć prawo leczenia zgodnie ze
współczesną nauką medyczną, przy wykorzysta−
niu nie tylko aktualnej wiedzy i umiejętności pol−
skich lekarzy i lekarzy dentystów, ale także
w godnych warunkach i lekami najnowszej gene−
racji, a nie wyłącznie najtańszymi generykami.
Zdrowie nie powinno być miejscem przetargów
politycznych, lecz jednym z głównych prioryte−
tów działalności państwa”.
„Salus aegroti suprema lex” – „Dobro chore−
go najwyższym prawem” – przypomniał prof.
Matyja hasło przewodnie zawodu lekarza, jego
misji niesienia człowiekowi ulgi w cierpieniu
dodając, że przesłanie to powinno być także waż−
ne dla organizatorów opieki zdrowotnej w naszym
kraju.
– „Krakowska Izba Lekarska, mająca 120−let−
nie tradycje, przyjmuje Medal Cravoviae Meren−
ti jako potwierdzenie wierności temu zawołaniu”
– podkreślił prezes ORL.
Wspominając wybitnych krakowskich leka−
rzy, dla których najważniejsze było właśnie do−
bro chorego, którzy przyczynili się do rozwoju
polskiej medycyny, prof. Matyja przypomniał tak−
że tych, którzy przyczynili się do stworzenia obec−
nego wizerunku Izby Lekarskiej w Krakowie
już nieobecnych jak Zbyszek Żak, Jan Kowalczyk,
Wiesław Argasiński, Andrzej Fortuna, Jan
Deszcz, Jerzy Jamski.
Uroczystość uświetnił występ reprezentacji
Chóru Akademickiego Uniwersytetu Jagielloń−
skiego, pod dyrekcją Janusza Wierzgacza.
Po oficjalnej części spotkania, pamiątkowych
zdjęciach, wpisach do specjalnej księgi i poczę−

stunku prezes ORL zaprosił lekarzy na symbo−
liczną lampkę szampana do siedziby Izby. A tam
rozmowy koncentrowały się już nie na wspania−
łej przeszłości, lecz perspektywach na przyszłość,
czyli głównie na zbliżającym się Okręgowym
Zjeździe Lekarzy...
Jolanta Grzelak−Hodor
Fot. Stefan Ciepły
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Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 30 listopada 2013

Obradowa³ XXXII Okrêgowy
Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy
Andrzej Matyja prezesem
na VII kadencjê

nomowanych nazwiskach. Prezes VI kadencji
dr Mieczysław Szatanek (na łamach „Pulsu”)
nie wyraził zainteresowania ponownym wy−
borem.

Elektroniczna dokumentacja medyczna
– odwo³ana?

W całym kraju dobiega końca kampania wy−
borcza do władz okręgowych izb lekarskich.
W Krakowie XXXII Okręgowy Sprawozdaw−
czo−Wyborczy Zjazd odbył się 22 listopada,
w hotelu „Premier”, przy wysokiej frekwencji
wynoszącej 85,6 procent uprawnionych dele−
gatów. Prezesem został ponownie prof. Andrzej
Matyja, obowiązki Okręgowego Rzecznika po−
wierzono lek. dent. Annie Kot (dotychczaso−
wemu I zastępcy OROZ).Wybrano także
35−osobową Okręgową Radę Lekarską oraz
39 delegatów na Krajowy Zjazd, który odbę−
dzie się w Warszawie 22 marca 2014 roku.
Zjazd udzielił jednogłośnie absolutorium
ustępującej Radzie i wyróżnił symbolicznie
działaczy, szczególnie zasłużonych dla samo−
rządu (dr Irenę Gawrońską, pełnomocnika OIL
w Nowym Sączu; dr Antoniego Jakubowicza,
pełnomocnika OIL w Krośnie i dr Jerzego
Pasadyna, wieloletniego działacza ORL i NRL
w Komisjach ds. Uzdrowisk i Rewizyjnej).
Relacja ze Zjazdu na stronach 11–26.
Wśród dobiegających z kraju informacji, jak
dotychczas największą niespodzianką jest po−
rażka wyborcza Igora Chęcińskiego w Dolno−
śląskiej Izbie oraz wybór na prezesa Świętokrzy−
skiej Izby lekarza dentysty Pawła Baruchy.
Spore zainteresowanie budzą wybory prezesa
ORL w stolicy, gdzie 14 grudnia br. wystartu−
je najprawdopodobniej kilku kandydatów o re−

Szumnie i długotrwale zapowiadana restruk−
turyzacja rządu nie objęła najsłabszego mini−
stra gabinetu Donalda Tuska, ministra zdrowia
Bartosza Arłukowicza. W opinii samorządu le−
karskiego jest to także najsłabszy minister od
czasu transformacji ustrojowej. Na XXXII
Okręgowym Zjeździe w Krakowie padło pod
jego adresem sporo gorzkich słów, zwłaszcza
w kontekście Kongresu Polonii Medycznej.
Szczególną krytykę budzi wieczne odwlekanie
decyzji.
I tak jest właśnie z elektroniczną dokumen−
tacją medyczną, która miała wejść w życie
1 sierpnia 2014 roku. Okazało się to nierealne,
szpitale, przychodnie, gabinety są nieprzygo−
towane. Dlatego resort z a m i e r z a prze−
nieść ten termin na 2017(?), 2018(?), 2020(?)
rok. Takie przynajmniej domniemania krążą po
mediach od paru tygodni. I to kluczowe słowo
„zamierza” stanowi sedno problemu, tym bar−
dziej, że z praktyki rządu wynika skłonność do
wprowadzania nieprzygotowanych reform.
Znak zapytania wydaje się w tej sytuacji uza−
sadniony.

Transgraniczna opieka medyczna
– boli
25 października weszła w życie unijna dy−
rektywa o transgranicznej opiece medycznej.
Teoretycznie możemy na jej mocy wybrać się
na leczenie do każdego kraju Unii, zwłaszcza gdy
kolejka w kraju przekracza naszą cierpliwość.
Nie ma co ukrywać, że NFZ wpadł w po−
płoch. Nie ma też zdefiniowanych procedur
rozliczania. Tym czasem w sąsiednich Cze−
chach na operację zaćmy nie trzeba czekać,
a jest ona w dodatku tańsza niż w Polsce.
Jak to rozliczy NFZ, nie wiadomo. Analogicz−
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ne pytanie trzeba postawić, gdy usługa za gra−
nicą jest droższa. W ogóle Fundusz robi co
może, by utrudnić polskim pacjentom uzyski−
wanie świadczeń za granicą. Wyklucza pozo−
stanie tam pacjenta na noc po zabiegu; usiłuje
wymusić obowiązek posiadania skierowania
od... polskiego lekarza, i to posiadającego ko−
niecznie kontrakt z NFZ, próbuje nawet ośmie−
szyć dyrektywę unijną sporządzając listę zabie−
gów dopuszczalnych za granicą, które będzie
się refundować.
A tak naprawdę to Ministerstwo i NFZ nie
przygotowały się zupełnie na wejście w życie
dyrektywy. Możemy się więc leczyć za granicą,
od razu planując proces o zwrot kosztów. Mi−
nister chyba rzeczywiście powinien być zre−
strukturyzowany...

Wstêp do sukcesu krakowskich
projektów i projektantów
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki
kolejnej 9. już edycji konkursów na finanso−
wanie projektów badawczych w zakresie nauk
podstawowych. Wśród wskazanych do finan−
sowania znalazło się 12 projektów OPUS na
łączną kwotę 7 547 835 zł, przygotowanych
przez pracowników i doktorantów CM UJ.
To naprawdę godne uznania osiągnięcie.
Autorami wybranych przedsięwzięć są
dr Stanisława Bazan−Socha, prof. Tomasz Brzo−
zowski, dr Monika Brzychczy−Włoch, dr Be−
ata Bujak−Giżycka, dr. hab. Tomasz Dziedzic,
prof. UJ Piotr Jankowski, prof. Marcin Majka,
dr hab. Magdalena Strus, prof. Marek Sanak,
dr. hab. Maciej Siedlar, dr. Marek Sierżęg,
dr Agata Ziomber – wszyscy z Wydziału Le−
karskiego.
Finansowany ma być także jeden Projekt
SONATA na kwotę 523 692 zł, dr Marzeny
Lenart (Wydział Lekarski) i 4 Projekty PRE−
LUDIUM na łączną kwotę 398 417 zł,
mgr Magdaleny Filip (Wydział Lekarski),
mgr Kingi Kocemby (Wydział Lekarski), mgr
Anny Matys (Wydział Farmaceutyczny) i mgr
Katarzyny Nazimek (Wydział Lekarski).

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy,
życząc powodzenia w realizacji projektów,
bo przecież są one dopiero wstępem do suk−
cesu.

Unikalne operacje
Pod koniec listopada lekarze kardiolodzy ze
Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie we
współpracy z kardiochirurgami ze Szpitala Spe−
cjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie
przeprowadzili pierwsze w południowo−
wschodniej Polsce zabiegi naprawy nie domy−
kającej się zastawki mitralnej serca, z użyciem
specjalnych implantów, wprowadzanych bez
otwierania klatki piersiowej, przez wkłucie
w pachwinie. Zabiegi tzw. klipsowania płatków
zastawki mitralnej należą do najtrudniejszych
w kardiologii i trwają ok. 6 godzin.
Dzięki tej innowacyjnej metodzie ratowa−
ni są pacjenci z ciężką niewydolnością serca,
w szczególności osoby w starszym wieku,
których leczenie innymi metodami było nie−
skuteczne. Tym razem poddana im była dwój−
ka chorych, 65−letnia kobieta i 67−letni męż−
czyzna. Niestety, zabiegi te są bardzo drogie,
praktycznie możliwe do sfinansowania tylko
z budżetu Ministerstwa Zdrowia (w ramach
program POLKARD).

Prof. Janusz Skalski
i dr Marcin Wnuk
– wyró¿nieni
12 listopada na Zamku Królewskim w War−
szawie miała miejsce uroczystość wręczenia
medalu „Gloria Medicinae” prof. Januszowi
Skalskiemu, kierownikowi Kliniki Kardio−
chirurgii Dziecięcej w P−A Instytucie Pedia−
trii UJ. Medal ten, przyznawany jest od 1990
roku przez Polskie Towarzystwo Lekarskie,
z inicjatywy prezesa PTL, prof. Jerzego Woy−
Wojciechowskiego, osobom szczególnie za−
służonym dla medycyny. Kapituła wyróżniła
prof. Janusza Skalskiego m.in. „za podtrzy−
mywanie honoru i szlachetnych tradycji sta−
nu lekarskiego”.
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To samo Towarzystwo Lekarskie Krakow−
skie wyróżniło nagrodą im. prof. Marka
Sycha za pracę doktorską 2012 roku doktora
Marcina Wnuka z Katedry Neurologii CM UJ.
Nagrodzona praca nosi tytuł „Wpływ polimor−
fizmów na chromosomie 4q25 związanych
z migotaniem przedsionków na ryzyko wystą−
pienia udaru niedokrwiennego mózgu w popu−
lacji polskiej”. Promotorem pracy była dr hab.
Agnieszka Słowik, prof. UJ z Katedry i Kliniki
Neurologii CM UJ.
Obu laureatom serdecznie gratulujemy!

Dr hab. Bart³omiej Loster
– profesorem!
Informacja o przyznaniu „belwederskiej”
profesury docentowi Bartłomiejowi Losterowi,
z Instytutu Stomatologii UJ, już się rozeszła,
od formalnej daty nadania 9 września 2013
minęło już trzy miesiące. Ale nie było okazji
pogratulowania szefowi PTS−u, którego czeka
w kwietniu 2014 roku ciężka próba w postaci
organizacji w Krakowie kolejnego, XII już Kon−
gresu Stomatologów Polskich.
A okazji nie było, bo ukazujemy się jako
kwartalnik, i akurat się rozminęliśmy. Ale ser−
decznie gratulujemy. Stomatologia nie jest tą
dziedziną, w której profesury mnożą się jak kró−
liki. Tym większy zatem to sukces.

Zanim ruszy budowa…
Pod koniec października 2013 rozpoczęto
tzw. dialog konkurencyjny, zmierzający do wy−
łonienia generalnego wykonawcy nowej siedzi−
by Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie−
Prokocimiu. Jej inwestorem jest Uniwersytet
Jagielloński Collegium Medicum. W spotkaniu
wzięli udział przedstawiciele 6 podmiotów bu−
dowlanych zainteresowanych realizacją tej in−
westycji – 5 konsorcjów: Budimex S.A., Kar−
mar S. A., SPPD sp. z o.o., Warbud S. A., OHL
S. A. oraz Dragados S.A. Zatwierdzony przez
Ministra Zdrowia program inwestycji zakłada
sfinansowanie budowy w wysokości 800 mln
zł z budżetu państwa. Resztę ma wygospoda−
rować Uniwersytet.

Ale jaką resztę, niestety, nadal nie wiado−
mo. Po 15 latach, które minęły od przygotowa−
nia projektu Szpitala Uniwersyteckiego, w re−
jonie „trójkąta bermudzkiego” (Kopernika,
Śniadeckich, Grzegórzecka) miały miejsce licz−
ne inwestycje i kapitalne remonty, więc nie
wszystko jest potrzebne; po drugie postęp
w medycynie wykreował ogromną ilość zmian,
do których trzeba przystosować infrastrukturę;
po trzecie inne są dzisiaj oczekiwania i potrze−
by pacjentów (np. w ilości łóżek); wreszcie po
czwarte, trzeba rozstrzygnąć delikatnej natury
kwestię, co pozostaje przy Kopernika, a co prze−
nosi się do Prokocimia. Tak więc pytań jest
sporo. Ale dobrze, że po latach zastoju coś się
dzieje.

Zmar³a najstarsza stomatolo¿ka
Brakło jej kilku miesięcy do setki. W wie−
ku 99 lat zmarła w Krakowie lek. stom. Zofia
Żakowa (mama Zbyszka Żaka). Przyszła na
świat w maju 1914 roku, a więc na kilka mie−
sięcy przed wybuchem I wojny światowej.
Wychowała się w Starym Sączu (ukończyła
Liceum u Klarysek). Studia stomatologiczne
odbyła w Warszawie i jeszcze przed wojną pod−
jęła pracę w Bochni. Tamże poznała męża,
Władysława Żaka, burmistrza pobliskiego
Makowa Podhalańskiego.
Jak przebiegała jej dalsza kariera zawodo−
wa? Właściwie nie wiemy, bo odeszła na eme−
ryturę, nim reaktywowano Izby, nie ma zatem
jej cv w Rejestrze. Wiemy, że pod koniec lat
40., przeniosła się do Krakowa, do Cichego
Kącika. Na emeryturę przeszła w latach 80.
„Zaraziła” stomatologią dwójkę swoich przy−
sposobionych dzieci, Zbyszka i Basię, od lat
przebywającą za granicą.
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Obradował XXXII Okręgowy
Sprawozdawczo−Wyborczy Zjazd Lekarzy
Kraków, 22 listopada 2013
Andrzej Matyja ponownie prezesem ORL na VII kadencję
Anna Kot – Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej

XXXII Okręgowy Sprawozdawczo−Wyborczy
Zjazd Lekarzy OIL w Krakowie obradował w pią−
tek, 22 listopada, w hotelu „Best Western Pre−
mier”. Dzięki sprawnemu przebiegowi obrad upo−
rano się z całym programem w jeden dzień. Zjazd
udzielił jednogłośnie absolutorium ustępującej
Radzie, pożegnał uroczyście odchodzących dzia−
łaczy, wybrał też nowe władze na kolejną VII już
kadencję.

Frekwencja była wysoka. Na 261 wybranych
delegatów, przybyło 233, co stanowi 89,3 procent
uprawnionych. W skład Okręgowej Rady Lekar−
skiej wybrano 35 delegatów (przy czym ukonsty−
tuowanie się Prezydium zaplanowano na 4 grud−
nia br.)
Skład Rady, a także listę wybranych delega−
tów stomatologów na Krajowy Zjazd, który od−
będzie się w dniach 20−22 marca w Warszawie
przedstawiamy w ramach tej relacji. Wybrano tak−
że 43 zastępców Okręgowego Rzecznika Odpo−
wiedzialności Zawodowej, 41 sędziów Okręgo−
wego Sądu Lekarskiego, Okręgową Komisję
Rewizyjną oraz Okręgową Komisję Wyborczą
i Komisję Uchwał i Wniosków. Obrady Zjazdu
prowadzili sprawnie dr dr Jerzy Friediger (prze−
wodniczący) oraz Janina Lankosz−Lauterbach,
Robert Stępień i Marek Zasadny (zastępcy).
Zjazd rozpoczął się po godz. 9.00 odśpiewa−
niem hymnu narodowego. Przybyłych delegatów
i gości powitał przewodniczący Komitetu Orga−
nizacyjnego Zjazdu dr Jacek Tętnowski. Minutą
ciszy uczczono tych, którzy odeszli w minionej
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kadencji, w tym dwóch lekarzy, którzy zmarli już
po wyborach na delegatów VII kadencji. Zapro−
szeni goście – marszałek Małopolski Wojciech
Kozak, przewodniczący Sejmiku Kazimierz Bar−
czyk, sekretarz Miasta Krakowa Paweł Stańczyk,
senatorowie Bogdan Klich i Stanisław Kogut oraz
szefowie zaprzyjaźnionych korporacji zawodo−
wych – Okręgowej Izby Aptekarskiej Barbara
Jękot, Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych Stanisław Łukasik i przedstawiciel
Okręgowej Rady Adwokackiej Marcin Kosiorkie−
wicz oraz małopolskiego NFZ – Monika Jezier−
ska−Kazberuk życzyli delegatom owocnych ob−
rad. Reprezentanci korporacji zawodowych pod−
kreślali też potrzebę współpracy i walki o po−
wstrzymanie widocznego w naszym kraju dąże−
nia do ograniczenia samorządności.
Gośćmi byli także: współzałożyciel samorzą−
du prof. Zbigniew Chłap, b. prezes ORL dr Bog−
dan Badowski oraz prof. Igor Gościński i dr Adam
Wiernikowski reprezentujący Towarzystwo Le−
karskie Krakowskie, którzy wręczyli przyznane
przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie meda−
le: dla Okręgowej Izby Lekarskiej – im. Doktora
Aleksandra Kremera i prezesowi ORL prof.
Andrzejowi Matyji – Medal Profesora Józefa Bo−
gusza.
Podczas Zjazdu wręczono także nagrody za−
służonym działaczom samorządu. Statuetki i dy−
plomy w podziękowaniu za zaangażowanie i pełną
poświęcenia pracę na rzecz kolegów otrzymali
przewodniczący Delegatur w Nowym Sączu

dr Irena Gawrońska i w Krośnie dr Antoni Jaku−
bowicz oraz dr Jerzy Pasadyn wielokrotny prze−
wodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Ko−
misji Uzdrowisk, którzy w obecnej – VII kaden−
cji, nie będą w strukturach władzy samorządu.
We władzach Zjazdu w stosunku do pierwot−
nych propozycji zwiększono liczbę zastępców
przewodniczącego i sekretarzy Zjazdu. By nie
ograniczać demokracji i samorządności uznano,
iż liczebność poszczególnych organów Zjazdu nie
musi być niczym limitowana i każdy ma prawo
mieć w nich swoich przedstawicieli.
***

Statystyka wyborcza
(wg informacji przewodniczącego
Okręgowej Komisji Wyborczej
dr Mariusza Janikowskiego)
– W Okręgowej Izbie Lekarskiej w Krakowie
utworzono w trakcie kampanii wyborczej 99 re−
jonów wyborczych. W 14 rejonach nie doszło do
wyborów. Wybrano 263 delegatów na Zjazd.
Niestety dwa mandaty wygasły przed Zjazdem –
na skutek śmierci wybranych lekarzy.
– Ostateczna liczba delegatów na Zjazd wy−
niosła 261, co stanowiło 76% z liczby określonej
uchwałą kierunkową ORL. Reprezentacja leka−
rzy medycyny liczyła 188 osób, lekarzy denty−
stów – 73. Liczba kobiet – 110, mężczyzn – 151.
W gronie delegatów 126 osób uczestniczyło
w Zjeździe Lekarzy po raz pierwszy.
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– 93 procent głosów oddano w formie kore−
spondencyjnej. Frekwencja wyborcza w OIL
w Krakowie wyniosła 36,7 % (w klubie lekarza
seniora aż 90,79 %).
***
Po ukonstytuowaniu Prezydium Zjazdu powo−
łano Komisję Mandatową w składzie 6 osób,
z dr Tomaszem Śliwą na czele, Komisję Uchwał
i Wniosków z Lechem Kucharskim na czele oraz
zatwierdzono porządek obrad Zjazdu. Zgodnie
z Komunikatem Komisji Mandatowej Zjazd
został bez zastrzeżeń uznany za prawomocny.
Kolejnym punktem obrad było przedstawie−
nie sprawozdań ustępujących organów OIL.
Jako pierwszy w imieniu ustępującej Okręgo−
wej Rady Lekarskiej wystąpił prezes, prof.
Andrzej Matyja.

Fragmenty wystąpienia
prezesa ORL,
prof. Andrzeja Matyji
(...) Szanowni Państwo! Dobiegła końca szó−
sta kadencja odrodzonego samorządu lekarskie−
go w Krakowie, w ramach której święciliśmy suk−
cesy i ponosiliśmy porażki – jak to w życiu. Były
jednak chwile wyjątkowe, a do nich zaliczam:
– VIII Światowy Kongres Polonii Medycznej,
który odbył się w maju 2013 roku w Krakowie;
– uroczystości 120−lecia powstania w 1893
roku pierwszej na ziemiach polskich Izby Lekar−
skiej;

– wreszcie ostatnio nadanie samorządowi le−
karskiemu srebrnego medalu Cracoviae Merenti,
najwyższego odznaczenia naszego królewskiego
miasta;
– a w sferze materialnej odzyskanie przedwo−
jennego majątku Izby i jego stopniowe zagospo−
darowanie, pozwalające na rozszerzenie w nich
naszych działań;
Sukcesów było oczywiście znacznie więcej,
ale nie wolno przemilczać także porażek.
– Do porażek zaliczyłbym, na pierwszym
miejscu, wciąż toczącą się – od tzw. „białego
szczytu” – batalię o wzrost nakładów na zdrowie
w naszym kraju, który nadal utrzymywany jest
na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeśli cho−
dzi o procent PKB przeznaczony na ten cel.
– Toczyliśmy i toczymy zaciekły spór o kształt
tzw. ustawy refundacyjnej, ustawicznie manipu−
lowani przez władzę. Wystąpiliśmy m.in. do NRL
z propozycją zaskarżenia tej ustawy do Trybuna−
łu Konstytucyjnego. Uzyskaliśmy w Małopolsce
największe w kraju poparcie lekarzy dla niepod−
pisywania umów z Funduszem. Nie dokonało się
to samorzutnie a było rezultatem kilkudziesięciu
spotkań naszych przedstawicieli z lekarzami
w szpitalach, delegaturach, powiatach itp.
– Nie wspominam o wiecznym lekceważeniu
opinii samorządu lekarskiego w takich kwestiach
jak: specjalizacje, staże podyplomowe, kształce−
nie ustawiczne, ubezpieczenia, zwrot izbom na−
kładów za zadania przejęte z rąk administracji
państwowej, absurdalne terminy wprowadzania
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szeregu rozporządzeń, polityce spychania odpo−
wiedzialności za własne błędy w zarządzaniu na
samorządy: terytorialny i zawodowy, o próbach
dyskredytacji etycznej lekarzy. (...)
(...) Od początku VI kadencji spoczął na nas
ciężar formalnego przeprowadzenia zwrotu ma−
jątku zagrabionego w latach stalinowskich w po−
staci naszej siedziby przy ul. Krupniczej 11a
i kamienicy przy Szczepańskiej 1. Zapisy Usta−
wy Sejmowej z 3 grudnia 2009, wprowadzone
dzięki naszym wieloletnim wcześniejszym stara−
niom, otworzyły możliwość przejęcia obu obiek−
tów na własność.
Niestety, nie udało nam się odzyskać kamie−
nicy przy ul. Szczepańskiej 1 (gdzie mieści się
Klub „Pod Gruszką”), co jest o tyle niezrozumia−
łe, że tyle organizacji sportowych, wyznaniowych,
kulturalnych odzyskało swoją własność, a my tra−
fiamy na przeszkody. Powierzyliśmy sprawę wy−
specjalizowanej kancelarii adwokackiej, począt−
kowo przegraliśmy, ale rysuje się szansa zwycię−
stwa, ponieważ sprawa wróciła do ponownego
rozpatrzenia w pierwszej instancji. (...)
(...) Wspomniałem o najważniejszych wyda−
rzeniach minionej kadencji. Niewątpliwie nale−
żał do nich VIII Światowy Kongres Polonii Me−
dycznej, który zgromadził ok. 900 gości zagra−
nicznych ze wszystkich kontynentów. W sensie
programowym dla całego środowiska był zarazem
I Światowym Kongresem Lekarzy Polskich.
19 sesji naukowych, kilka przedsięwzięć integra−
cyjnych, wsparcie Polonii Medycznej udzielone

polskim lekarzom w sprawie wystosowanego
w tym samym czasie „Listu do przyjaciół leka−
rzy” autorstwa Ministra Zdrowia, w którym za−
kwestionował kompetencje zawodowe i etyczne
środowiska – to tylko niektóre myśli płynące
z Kongresu. Został on zorganizowany bez anga−
żowania profesjonalnej agencji, siłami Biura OIL
i – co może dla niektórych najważniejsze – bez
obciążania kosztami budżetu izby w Krakowie,
dzięki pozyskaniu sponsorów (...).
(...) Na koniec kilka refleksji dotyczących
pracy komisji problemowych i agend Okręgowej
Izby Lekarskiej w minionej kadencji.
Na pierwszy plan stawiam Komisję Kształce−
nia Medycznego, kierowaną przez dr Lecha Ku−
charskiego. Nasz Ośrodek Kształcenia kierowa−
ny przez mgr Piotra Pachela po uzyskaniu sali
konferencyjnej, wystartował z kilkudziesięcioma
kursami i staje się konkurencyjny dla Medyczne−
go Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ.
Najważniejsze, że nasi lekarze przestali być zmu−
szani do kosztownych wyjazdów do stolicy na
obowiązkowe kursy w ramach specjalizacji.
Także nagrody przyznawane lekarzom, którzy
osiągnęli najlepsze wyniki na egzaminach specja−
lizacyjnych (132 osoby podczas VI kadencji) wy−
dają się właściwym kierunkiem naszej polityki.
Niestety, co z przykrością muszę stwierdzić, nie
możemy się pochwalić wysokim procentem le−
karzy, którzy dopełnili obowiązku edukacyjnego.
Jak w całym samorządzie jest ich ok. 22%. Prze−
szkodą jest wadliwy sposób obliczania wymaga−
nych 200 punktów edukacyjnych. Posegregowa−
ne w limity rozmaite formy szkolenia okazują się
niedostosowane do rzeczywistości. Propozycje
ORL i NRL w sprawie zniesienia limitów zostały
odrzucone przez resort.
Natomiast w wyniku długotrwałych sporów
udało się Izbie (a ściślej zatrudnionym przez nas
kancelariom) wynegocjować od 1 stycznia 2014
roku w wielu szpitalach regionu, w tym w uni−
wersyteckim, prawną akceptację dla 6 dni wol−
nych, na szkolenia dla lekarzy, bez utraty zarob−
ków. Natomiast jest swego rodzaju anomalią, że
lekarze uczestniczący w udokumentowanym
kształceniu specjalistycznym lub obowiązkowym
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ustawicznym (jako jedyny zawód) nie mogą jego
kosztów odpisać od podatku. To trudny do zro−
zumienia przejaw szykanowania lekarzy.
(...) Drugim filarem samorządu jest Komisja
Socjalno−Bytowa, świetnie zorganizowana pod
ręką dr Barbary Wiejowskiej. Oczywiście nie je−
steśmy w stanie zastąpić ZUS−u, niemniej nasza
Komisja reaguje natychmiastowo na każdy sygnał
o potrzebie pomocy lekarzom znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej. Wiele tu zależy od
tego, jak szybko dotrze do nas stosowna informa−
cja. Przykładem niech tutaj będzie pomoc udzie−
lona powodzianom z Jasła na wniosek delegatury
Krośnieńskiej i osobistym udziale dr Antoniego
Jakubowicza i Janusza Kulona.
O Komisji Stomatologicznej i naszych stoma−
tologach pod kierownictwem dr Roberta Stępnia
nie mam się co rozwodzić, to potęga sama w so−
bie. Z własną gazetą, ze strukturą niepowtarzalną
w pozostałej części środowiska medycznego
(reprezentacja w każdym powiecie); z parytetem
i autonomią finansową i kształceniową; z przy−
znawaną ogólnopolską nagrodą „Za zasługi dla
polskiej stomatologii” im. Andrzeja Janusza
Fortuny. Powiem krótko, to wzór dla całej Pol−
ski, a przeciwnicy takich działań rekrutują się
głównie z tych, którzy nic nie robią (…)

Sprawozdanie
Okręgowego Rzecznika
dr Ewy Mikoszy−Januszewicz
Kolejne sprawozdanie Okręgowego Rzeczni−
ka Odpowiedzialności Zawodowej przedstawiła
dr Ewa Mikosza−Januszewicz. Podkreśliła ona
ogromne obciążenie czasowe i psychiczne pracy
rzeczników, których ilość stale się zmniejsza.
W ostatniej kadencji rozpatrywano 770 spraw.
Tylko 17 decyzji zostało uchylonych przez Okrę−
gowy Sąd Lekarski. „Praca rzecznika odpowie−
dzialności zawodowej – powiedziała – jest bar−
dzo trudna, czasami nieprzyjemna z powodu za−
chowania skarżących i oskarżanych (…). W cią−
gu ostatniej kadencji koledzy, którzy byli zastęp−
cami rzecznika, pracowali szalenie ciężko, spę−
dzili na przesłuchaniach kilka tysięcy godzin, dla−
tego po prostu rezygnują. Zapowiadają, że nie są

w stanie dłużej temu podołać. Dlatego bardzo
wszystkich proszę o pomoc mojemu następcy.
Potrzebna jest pomoc specjalistów z dziedzin, któ−
rych dane sprawy dotyczą. Jeśli ich brakuje, cięż−
ko jest prowadzić postępowanie” – zaapelowała
odchodząca po dwóch kadencjach ze stanowiska
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawo−
dowej Ewa Mikosz−Januszewicz dziękując na
koniec osobiście swoim najbliższym współpra−
cownikom.

Sprawozdanie przewodniczącego
Okręgowego Sądu Lekarskiego
dr Piotra Kowalskiego

Krótkie sprawozdanie przedłożył przewodni−
czący Okręgowego Sądu Lekarskiego dr Piotr
Kowalski. Jak poinformował Sąd Lekarski VI
kadencji odziedziczył 68 spraw z lat 2002–2009.
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Wszystkie zostały już zakończone. Obecnie na
wokandzie znajduje się 1 sprawa z 2011 roku, 3 –
z 2010 r. a z odwołań i w toku rozpoczętych jest
10 spraw z 2012 r. i 18 z 2013 r. Przegląd tych
wszystkich spraw wskazuje, iż trafiły one do Sądu
po przeciętnie półtorarocznym procedowaniu
w biurze Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial−
ności Zawodowej. Żegnając się, dr Kowalski po−
dzielił się pewnymi spostrzeżeniami, które być
może ułatwią pracę jego następcy. „Sąd VI ka−
dencji działał w dość trudnych warunkach –
stwierdził – bowiem działo się to po rządami sta−
rej i nowej ustawy o samorządzie lekarskim, gdzie
nowa ustawa zmieniła w sposób zasadniczy re−
gulacje zarówno proceduralne jak i zasad odpo−
wiedzialności zawodowej lekarza. Nie da się
ukryć, że ta nowa ustawa ma szereg mankamen−
tów. Najbardziej odczuwalnym w pracy Sądu był
brak jakichkolwiek restrykcji w stosunku do le−
karza nie zgłaszającego się na rozprawy przed są−
dem. To powoduje istotne przedłużenie się roz−
poczętych postępowań. Niestety, narzędzia praw−
ne, jakie ewentualnie proponuje nam kodeks po−
stępowania karnego, czyniłyby je praktycznie
zupełnie niewydolnymi i przedłużały postępowa−
nie co najmniej o następne pół roku. Oczywiście,
trudność działania sądu VI kadencji wynikała ze
zmiany procedury. Wymagała ona przeszkolenia
całego składu sędziowskiego i przygotowania go
do działania w warunkach nowej procedury i ca−
łego szeregu uregulowań postępowania karnego,
które nakłada na sędziego określone rygory, któ−

rych nieprzestrzeganie stanowiłoby przesłankę do
ewentualnego postępowania odwoławczego,
w tym przed sądem powszechnym, co mogłoby
narazić powagę sądu korporacyjnego w katego−
riach społecznych. Niewątpliwie, dzięki staraniom
Okręgowej Rady Lekarskiej i jej prezesa sąd zy−
skał nowe warunki pracy – jest nowa siedziba,
nowe biuro, które dodaje powagi toczącym się
postępowaniom” – podkreślił Piotr Kowalski koń−
cząc swoje wystąpienie podziękowaniami
dla współpracowników i wszystkich osób, które
pomagają w pracy Okręgowego Sądu Lekarskie−
go w Krakowie.
***
Sprawozdanie finansowe OIL podzielone było
na dwie części. W pierwszej Skarbnik ORL,
dr Anna Maciąg przedstawiła wykonanie Preli−
minarza budżetowego za I półrocze 2013 roku,
w drugiej wiceprezes ORL ds. ekonomicznych
dr Janusz Legutko omówił finanse Izby w mijają−
cej kadencji, czyli za lata 2010−2013.
Szczegółowe sprawozdanie finansowe OIL
w Krakowie za VI kadencję znajduje się na stro−
nie internetowej Izby.

Sprawozdanie
Okręgowej Komisji Rewizyjnej
dr Jerzego Pasadyna

Kolejne Sprawozdanie przedłożył przewodni−
czący Okręgowej Komisji Rewizyjnej dr Jerzy
Pasadyn. Działalność finansowa Izby w omawia−
nym okresie – stwierdził – nie budziła zastrze−
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żeń. Ocena delegatur wypadała pozytywnie,
z wyjątkiem przejściowego niepokoju w kwestii
budowy siedziby Delegatury w Przemyślu. Inwe−
stycja ta, jak wiadomo, została przeniesiona na
późniejszy termin. OKR pozytywnie oceniła pro−
wadzenia indywidualnych kont składkowych
członków OIL w Krakowie, które to rozwiązanie
okazało się korzystne ze względów finansowych
i organizacyjnych. Podobnie oceniono zmianę
systemu wynagrodzeń pracowników Biura OIL.
Za pilną potrzebę – i zadanie dla przyszłego Pre−
zydium ORL – uznano problem obsługi prawnej
Izby. W rezultacie pozytywnej opinii o pracy
Okręgowej Rady Lekarskiej, o działalności
wiceprezesa Janusza Legutki i Skarbnika Anny
Maciąg, a także Komisji Finansowo−Budżetowej
ORL, księgowości Izby i działu zbierania skła−
dek – Okręgowa Komisja Rewizyjna wystąpiła
z wnioskiem o udzielenie absolutorium ustępują−
cej Radzie za lata 2010−2013.
Sprawozdanie OKR zostało zwieńczone mi−
łym akcentem. Oto jej przewodniczący dr Jerzy
Pasadyn, po 25 latach udziału w pracach samo−
rządu, w którym przez pięć kadencji był człon−
kiem Naczelnej Rady Lekarskiej, kierował Ko−
misją ds. Uzdrowisk, współuczestniczył w po−
wstaniu ustawy Sejmowej o uzdrowiskach, został
pożegnany owacjami na stojąco.
Dyskusja nad sprawozdaniami nie była zbyt
burzliwa, aczkolwiek pojawiły się kwestie spor−
ne. I tak dr Jolanta Orłowska−Heitzman krytyko−
wała przedłużanie się postępowań przed Okręgo−
wym Sądem Lekarskim oraz niewykorzystywa−
nie możliwości mediacji w sporach (skorzystano
z niej tylko raz). Natomiast dr Małgorzata Palka
zastanawiała się nad możliwościami zmniejsze−
nia obciążeń Izby na rzecz Naczelnej Rady Le−
karskiej (za I półrocze sięgnęły one kwoty 900
tys. zł). Temat ten wciąż powraca, przypomniał
dr Janusz Legutko, ale podejmowane próby obni−
żenia procentu „daniny” postawiły NIL przed
widmem bankructwa. Ostatecznie stanęło na 17
procentach. Z kolei dr Wojciech Osmański pod−
ważył wiarygodność działania przedstawicieli
krakowskiej Izby (w tym ustępującego prezesa
ORL), którzy przyczynili się do przerwania słyn−

nego „protestu pieczątkowego”, głosując na po−
siedzeniu NRL wbrew wbrew postanowieniom
ORL. Jak przypomniał, polemizując prezes
A. Matyja, zawieszenie protestu nie było wyłączną
decyzją Rady Naczelnej, bo stanowisko takie za−
jęli również prezes Porozumienia Zielonogórskie−
go Jacek Krajewski i wiceprezes OZZL Jacek
Szramik, podpisując „zawieszenie” z własnej woli
i inicjatywy. Jak dodał dr Jacek Tętnowski, kli−
mat poparcia dla Bartosza Arłukowicza, debiutu−
jącego wówczas w roli Ministra Zdrowia, był
absolutnie koleżeński. Dopiero potem minister
zawiódł, oszukując lekarzy.

Wniosek Okręgowej Komisji Rewizyj−
nej o udzielenie absolutorium ustępującej
Okręgowej Radzie Lekarskiej za okres
VI kadencji przeszedł absolutną większo−
ścią 205 głosów, przy 2 głosach wstrzymu−
jących się.
Uchwalenie absolutorium otworzyło drogę do
wyboru nowych władz samorządu, w pierwszej
kolejności prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej
i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej. Zasady ordynacji wyborczej przy ich
wyborze – oba te stanowiska obsadzane są w gło−
sowaniu bezpośrednim – przedstawił przewodni−
czący Okręgowej Komisji Wyborczej dr. Mariusz
Janikowski.
Na stanowisko prezesa ORL VII kadencji
do Prezydium Zjazdu wpłynęły kandydatury
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dr Macieja Dendury i prof. Andrzeja Matyji.
Na stanowisko Okręgowego Rzecznika – lek.
dent. Anny Kot oraz dr Wojciecha Oleksego.
Nim powołano Komisję Skrutacyjną kandydaci
przedstawili swoje programy.

Wystąpienie programowe
dr Macieja Dendury
Jako pierwszy głos zabrał dr Maciej Dendu−
ra, podkreślając na wstępie dumę z faktu, że jego
kandydaturę wysunął OZZL, przy poparciu kole−
gium lekarzy rodzinnych i kilku innych organi−
zacji medycznych. Kandydat krytycznie ocenił
rozproszenie środowiska, dla którego Izba nie jest
– jego zdaniem – wystarczającą reprezentacją,
zbyt wiele uwagi poświęcając czynnościom ad−
ministracyjnym, a zbyt mało koniecznej walce
z NFZ. Przykładem skuteczności w kontraktowa−
niu świadczeń może być – jego zdaniem – Izba
Bawarska, która sama zawiera umowy z płatni−
kiem w imieniu lekarzy. Trudności młodych le−
karzy w dostępie do specjalizacji, planowana bez−
sensowna cyfryzacja dokumentacji medycznej,
która w wydaniu NFZ przeradza się w inwigila−
cję – to wady systemu, z którym Izba powinna
walczyć, jednocząc wszystkie środowiska.
Tymczasem stało się odwrotnie, Izba stała się in−
stytucją kontrolno−administracyjną, stanęła po
stronie władzy podczas słynnego „protestu pie−
czątkowego”, zawiedli m.in. delegaci z Krakowa,
głosując wbrew stanowisku ORL, które ich zo−
bowiązywało do poparcia protestu. Mówca uznał,

że Izba cieszy się najmniejszym od lat poziomem
akceptacji społecznej, za priorytet uznał pomoc
młodym lekarzom przy zakładaniu gabinetów,
przywrócenie opieki dentystycznej w szkołach,
utworzenie Komisji ds. POZ w Okręgowej Ra−
dzie. Na koniec, kandydat wezwał delegatów do
głosowania na swoją osobę, zapowiadając poli−
tykę nowych priorytetów i odbudowanie zaufa−
nia środowiska do własnej korporacji zawodowej.
Wystąpienie doktora Dendury korespondowa−
ło z kolportowaną przed Zjazdem tzw. „Odą” wy−
borczą, w której autor wyraził m.in. dezaprobatę
dla programu inwestycyjnego Izby, uznając „re−
monty budynków”, budowę „kompleksów rekre−
acyjnych”, tudzież „odznaczenia od decydentów”
za niewskazane etycznie, ponieważ – jak się wy−
raził – „potrzebujemy ludzi nie do medali, a do
pracy”.

Wystąpienie programowe
prof. Andrzeja Matyji
Drugi z kandydatów, prof. Andrzej Matyja,
udostępnił nam elektroniczną wersję swojego
wystąpienia programowego, które umieszczamy
w całości na stronach internetowych Izby, ogra−
niczając się w tej relacji do przytoczenia fragmen−
tów:
(...) Z jakim programem na najbliższe 4 lata
staję tu przed Państwem, świadom że każda ka−
dencja jest inna? Przede wszystkim stawiam na
kontynuację rozpoczętych w minionych latach
zadań. Izba musi reprezentować lekarzy i lekarzy
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dentystów, pracujących w POZ, AOS, poradniach,
szpitalach, gabinetach prywatnych a także leka−
rzy rodzinnych i pediatrów czy internistów, leka−
rzy etatowych i kontraktowych – słowem wszyst−
kich. Oznacza to, że często musimy dążyć do kon−
sensusu. A tymczasem nasze rozbieżności są bez−
względnie wykorzystywane przez Ministerstwo
Zdrowia i NFZ do zaogniania sporów i skłócania
środowiska. Władza usiłuje nas poróżnić, bo
łatwiej wtedy narzucić swoje nakazy i ogranicze−
nia.
Wspomina się często romantyczne lata two−
rzenia samorządu. I takie rzeczywiście były.
Ale jednocześnie, przykro o tym mówić, to
w pierwszej i w drugiej kadencji samorządu le−
karskiego nie udało się doprowadzić do legisla−
cyjnych zabezpieczeń, wierząc w obietnice wła−
dzy. Brak wielu obiecanych wówczas zapisów do
dzisiaj stanowi o słabości izb lekarskich. Wszyst−
ko mamy prawo opiniować, tylko żadna z naszych
opinii władzy do niczego nie zobowiązuje. I pro−
szę mi wierzyć walka o uzyskanie należnych praw
przez samorząd trwa cały czas.
Tymczasem musimy, jak w całej Europie,
wymusić na władzach przekazanie nam kształce−
nia ustawicznego, zwanego też doskonaleniem
zawodowym. Zrobię wszystko, co w mojej mocy,
by wreszcie Izba Lekarska przejęła od administra−
cji państwowej i wspólnie z Towarzystwami
Naukowymi ten rodzaj kształcenia, nawet gdyby
przyszło odwoływać się do Trybunału w Strass−
burgu. Zdecydowanie uważam, że składkę na

zdrowie należy podnieść do poziomu średniej
europejskiej czyli ok. 6% PKB. Nadal uważam,
że zbiurokratyzowanie systemu przekroczyło
granice rozsądku, a sprzeciw wobec postulatu
transparentności kontraktów nie służy niczemu
dobremu. Wciąż sprzeciwiam się nakładaniu
na lekarzy wysokich kar finansowych za wykro−
czenia proceduralne marginalnego znaczenia.
Osobiście należę do grupy lekarzy, którzy do
dzisiaj nie mają podpisanej umowy z NFZ na wy−
stawianie recept refundowanych, o co zostałem
posądzony (...)
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie nie jest
oczywiście samotną wyspą, jest częścią całego
samorządu i jej priorytety pokrywają się z celami
wysuniętymi przez Naczelną Radę Lekarską.
Osobiście chciałbym położyć nacisk na niektóre
z nich, a mianowicie na:
– zniesienie limitu punktów edukacyjnych,
możliwych do uzyskania przez lekarza lub leka−
rza dentystę w poszczególnych kategoriach zda−
rzeń edukacyjnych, co wymaga nowelizacji sto−
sownego rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia;
– na spowodowanie pełnej refundacji dla izb
kosztów czynności przejętych przez samorząd
lekarski od państwa. W tej kwestii jako jedyni
wytoczyliśmy Skarbowi Państwa reprezentowa−
nemu przez Ministerstwo Zdrowia proces, który
wygraliśmy, ale jeszcze nieostatecznie i tylko
w odniesieniu do kosztów za 2008 rok. Szkoda,
że środowisko nie było jednolite i szereg izb po−
godziło się z praktyką 30−procentowej refunda−
cji;
– na umożliwienie lekarzom i lekarzom den−
tystom prowadzącym praktyki lekarskie zaopatry−
wania się w środki farmaceutyczne w hurtow−
niach;
– na objęcie lekarzy i lekarzy dentystów pod−
czas wykonywania czynności zawodowych
ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicz−
nym, co wymaga zmian w kodeksie karnym
z 1997 roku;
– na rozwiązaniu problemu przechowywania
dokumentacji medycznej po zmarłych lekarzach
prowadzących praktyki, z zapewnieniem na ten
cel koniecznych środków finansowych;
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– na wprowadzeniu zasady współpłacenia
przez pacjenta za świadczenia zdrowotne, z wy−
łączeniem najuboższych;
– na ograniczeniu liczby przedstawicieli dy−
rektora podmiotu leczniczego w komisjach kon−
kursowych powołujących ordynatorów;
– na wprowadzeniu kontroli Narodowego
Funduszu Zdrowia przez Ministra Zdrowia,
w kwestii wywiązywania się z obowiązku pro−
wadzenia polityki zdrowotnej państwa;
– na wprowadzeniu jednolitego, transparent−
nego, systemu kontraktowania świadczeń me−
dycznych;
– na ustanowieniu Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych jako organu odwoławczego od de−
cyzji NFZ w kwestiach spornych dotyczących
postępowania konkursowego przy zawieraniu
kontraktów;
– na przywróceniu stażu podyplomowego le−
karzy i lekarzy dentystów, jako czynnika gwaran−
tującego lepszy poziom przygotowania do zawo−
du;
I na koniec jeszcze kilka zdań kandydata na
tematy „polemiczne”: (...) Można twierdzić, że
nieważne są remonty i inwestycje, że bez znacze−
nia są odznaczenia ze strony władz, bo „potrze−
bujemy ludzi nie do medali a do pracy”. Można
oczywiście podeptać wszelkie przejawy uznania
dla samorządu, nawet w rodzaju „Cracoviae Me−
renti” czy „Poloniae Minor”, to kwestia osobistej
kultury autora. Można też zlekceważyć, skądinąd,
nieliczne wyróżnienia indywidualne, bo przecież
wg autora ludziom pracującym społecznie nic się
nie należy. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że
za poświęcenie i trud włożony w bezinteresowną
działalność należy podziękować, bo jak nie wy−
razić uznania Irenie Gawrońskiej, Antoniemu
Jakubowiczowi, Jerzemu Pasadynowi i wielu
innym. (...)
(...) Przy okazji winien jestem Państwu wyja−
śnienie, jak skończyło się zamieszanie wokół
mojej osoby na tle mojej pracy – jak pisały media
– „na rzecz konkurencyjnej placówki”. Otóż po−
wołana przez prorektora UJ ds. CM komisja po
zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi
przez Marszałka Województwa Małopolskiego

stwierdziła, że nie prowadziłem niedozwolonej
działalności konkurencyjnej przygotowując opi−
nię w sprawie zmian i przekształceń w Krakow−
skim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła
II (...)
(...) Przechodząc do sfery materialnej chciał−
bym sprawić, by na koniec VII kadencji nasza sie−
dziba stała się prawdziwym domem lekarza.
A to oznacza, że najpierw uda nam się uzyskać
mieszkania zastępcze dla dotychczasowych loka−
torów a następnie, przy zaangażowaniu środków
Unii Europejskiej – przeprowadzić remont przy
Krupniczej (wg projektu p. Krzysztofa Ingarde−
na) oraz stworzyć siedzibę w Przemyślu i odre−
montować delegaturę w Krośnie. Całościowy
koszt inwestycji krakowsko−przemysko−krośnień−
skiej trudno dzisiaj określić, niemniej spodziewa−
my się uzyskać znaczne finansowanie zewnętrz−
ne ze środków UE. (...)

Wystąpienie programowe OROZ
i dyskusja
Kandydaci na stanowisko Okręgowego Rzecz−
nika Odpowiedzialności Zawodowej, lek. dent.
Anna Kot i dr Wojciech Oleksy ograniczyli swo−
je wystąpienia programowe do kilku refleksji.
Dr Anna Kot, dotychczasowy I zastępca Okręgo−
wego Rzecznika zwróciła uwagę na nieustanne
ataki medialne na wizerunek lekarza, które skut−
kują wielorakimi konsekwencjami. Z jednej stro−
ny rośnie ogólny poziom świadomości pacjentów
na temat zagrożeń zdrowia, z drugiej płynąca za−
zwyczaj z internetu wiedza zakłóca proces lecze−
nia. Rośnie też roszczeniowość pacjentów, co ob−
jawia się lawinowym przyrostem skarg, których
autorzy wynajmują często profesjonalnych peł−
nomocników. Praca zastępców rzecznika staje się
niezmiernie wyczerpująca, konieczne są konsul−
tacje z profesjonalnymi kancelariami, całe sądow−
nictwo korporacyjne staje przed trudnym wyzwa−
niem.
I to właśnie będzie programem Okręgowego
Rzecznika. Sytuacji trzeba sprostać. Poglądy te
podzielił drugi kandydat do obowiązków OROZ
dr Wojciech Oleksy, przychylając się do uwag
swojej kontrkandydatki.
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W dyskusji, która się wywiązała po wystąpie−
niach kandydatów, sporo było cierpkich uwag,
sprostowań, których nie będziemy tu relacjono−
wać. Pojawił się m.in. temat przebiegu negocja−
cji w sprawie zaniechania protestu dotyczącego
ustawy refundacyjnej, konfliktu wokół Szpitala
Nowotarskiego; zróżnicowanej wysokości czyn−
szów dla gabinetów lekarskich i wielu kwestii,
które zaliczamy do prozy życia. Trudno jednak
nie odnotować jednej gorzkiej refleksji dr Kry−
styny Pająk. Oto do głosowania wyłaniającego
władze samorządu, w jakimś sensie najważniej−
szego, na 15 tysięcy lekarzy krakowskiej OIL, nie
przystąpiło 10 tysięcy. Szukanie odpowiedzi na
pytanie: dlaczego? – to wielki i wieloaspektowy
temat.

Wynik głosowania przyniósł zdecydo−
wane zwycięstwo profesorowi Andrzejowi
Matyji w wyborach na stanowisko preze−
sa Okręgowej Rady Lekarskiej (167 gło−
sów „za”, przy 60 oddanych na kontrkan−
dydata). Podobny sukces odniosła dr Anna
Kot uzyskując 177 głosów poparcie, przy
56 oddanych na jej rywala. Gratulacjom
nie było końca.
Po przerwie Zjazd przegłosował projekty
uchwał, przedstawione przez dr. Mariusza Jani−
kowskiego, w sprawie liczebności organów Okrę−
gowej Izby Lekarskiej w Krakowie, rozdziału
mandatów w organach Izby (z−cy rzecznika, sę−

dziowie OSL); delegatów na Krajowy Zjazd Le−
karzy i członków Okręgowej Komisji Wyborczej
(10) (w nawiasach przyjęte wielkości).
Skład imienny członków Okręgowej Rady Le−
karskiej w VII Kadencji oraz dentystów Delegatów
OIL w Krakowie wybranych na Krajowy Zjazd Le−
karzy drukujemy w dalszym toku tej relacji.

Apele, uchwały i wnioski
XXXII Zjazdu
Poniżej przedstawiamy propozycje uchwał,
stanowisk i apeli, które napłynęły do Komisji
Uchwał i Wniosków XXXII Zjazdu. Zamieszcza−
my je w roboczym ujęciu, przed ich ostateczną
redakcją formalno−prawną, gonią nas bowiem ter−
miny drukarskie, a chcielibyśmy z „Gazetą” do−
trzeć do Czytelników jeszcze przed świętami.
Kolejność wniosków pokrywa się na ogół z chro−
nologią ich złożenia. Referentem był wybrany na
VII kadencję samorządu przewodniczący Komi−
sji dr Lech Kucharski, który kierował nią także
uprzednio.
Wniosek nr 1 (wnioskujący Andrzej Matyja,
mandat nr 154) Apel do Naczelnej Rady Lekar−
skiej (zgodnie z jej kompetencjami) o podjęcie
uchwały umarzającej zaległe składki członkow−
skie lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w
dniu wejścia stosownej uchwały abolicyjnej będą
mieli ukończone 70 lat życia. W uzasadnieniu
wniosek podyktowany względami materialnymi
na rzecz Seniorów oraz nieproporcjonalnymi na−
kładami pracy i kosztów związanych z egzekwo−

21

22

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

22

NR

4A/2013

DENTYSTY

XXXII ZJAZD
Wniosek nr 3 (wnioskujący Bartłomiej
Guzik, mandat nr 78) Apel do NRL o podjęcie
działań mających na celu uregulowanie prawne
i organizacyjne dyżurów medycznych w trakcie
odbywania rezydentury, których odbywanie
w pełnym wymiarze uniemożliwiają w wielu
wypadkach, pracodawcy. (Wniosek przyjęty przez
Komisję, zaakceptowany przez Zjazd przy 1 dele−
gacie wstrzymującym się od głosu).

waniem obowiązku składkowego. (Wniosek przy−
jęty przez Komisję, zaakceptowany przez Zjazd
jednogłośnie)

Wniosek nr 4 (wnioskujący Jerzy Bielec,
mandat nr 14). Projekt Uchwały XXXII Okręgo−
wego Zjazdu, zobowiązujący Naczelną Radę Le−
karską do intensywnych działań, w sprawie prze−
sunięcia terminu obowiązkowego wdrożenia elek−
tronicznej dokumentacji medycznej, z dnia
1 sierpnia 2014 roku na dzień 1 stycznia 2018
roku. W uzasadnieniu Delegat zwraca uwagę na
niebezpieczeństwo masowego wykluczenia star−
szych lekarzy, ze względu na trudności w opano−
waniu obsługi aplikacji komputerowych. W kra−
kowskiej Izbie jest 1909 lekarzy w wieku 60−70
lat i 2150 powyżej 70 roku życia. Podobne pro−
porcje pokoleniowe są w Izbach całego kraju.
Nastąpi zatem ograniczenie ilości przyjmowanych
pacjentów. wydłużenie w czasie wizyt u lekarzy,
jednocześnie wzrosną koszty świadczeń, a NFZ
nie planuje żadnych środków finansowych na
wprowadzenie systemu. (Komisja rekomenduje
wniosek, ze zmianą „uchwały” na „apel”; Zjazd
popiera go przy 1 głosie sprzeciwu i 4 delegatach
wstrzymujących się od głosu).

Wniosek nr 2 (wnioskujący Andrzej Matyja,
mandat nr 154) Apel do NRL o zmianę jej Uchwa−
ły nr 8/08/V z 4 kwietnia 2008 roku w sprawie
wysokości składki członkowskiej – o zwolnienie
lekarzy i lekarzy dentystów w wieku powyżej
80 lat w ogóle z obowiązku płacenia składek,
a w wieku 70 lat i wyżej, niezależnie od faktu,
czy nadal pracują, obciążenia składką w wysoko−
ści 10 zł. W trakcie dyskusji wniosek zmodyfiko−
wany, ustalający przekroczenie 70 lat życia przez
lekarza, za moment powodujący automatyczne
zwolnienie z obowiązku płacenia składek. (Apel
przyjęty przez Komisję, zmodyfikowany w dysku−
sji, zaakceptowany przez Zjazd jednogłośnie).

Wniosek nr 5 (wnioskująca grupa lekarzy sto−
matologów – w nawiasach nr mandatu: W. Ba−
rańska−Satora (9), A. Głuszko (68), J. Knapik
(114), I. Madej−Klecha (148), D. Kościelniak
(124), K. Siembab (199), M. Tatrzański (221),
G. Wawrzeń (232), E. Wojnarowicz (246)). Apel
do Ministra Zdrowia o podjęcie działań mających
na celu refundację ze środków publicznych kosz−
tów zakupu sprzętu i oprogramowania do prowa−
dzenia elektronicznej dokumentacji medycznej
(jak miało to miejsce przy wprowadzaniu kas fi−
skalnych. Wnioskujący podkreślili m.in. spodzie−
wane wysokie koszty oprogramowania obciąża−
jące praktyki indywidualne i grupowe. (Komisja
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rekomenduje wniosek, Zjazd popiera przy 2 gło−
sach sprzeciwu i 1 wstrzymującym się Delegacie).
Wniosek nr 6 (wnioskujący: Franciszek Kie−
repka – 110, Sławomir Kortas – 124, Aleksander
Więcek – 240, Tadeusz Zając – 251). Wniosek do
nowej Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
o powołanie komisji Rady ds. podstawowej opie−
ki zdrowotnej, której lekarze nie byli dotąd odpo−
wiednio reprezentowani w samorządzie. (Wnio−
sek rekomendowany przez Komisję, przyjęty przez
Zjazd jednogłośnie).
Wniosek nr 7 (wnioskująca Małgorzata Pal−
ka, mandat 177). Wniosek o zobowiązanie Okrę−
gowej Rady Lekarskiej do powołania Fundacji
mającej na celu propagowanie zdrowego stylu
życia w społeczeństwie Małopolski. W trakcie
dyskusji delegaci opowiedzieli się za analizą przez
ORL zagadnienia w formie, którą Rada uzna za
stosowną (Komisja nie rekomendowała wniosku
i takie też stanowisko zajął Zjazd, przy 3 głosach
sprzeciwu i 9 wstrzymujących się).
Wniosek nr 8 (wnioskujący Marcin Tatrzań−
ski mandat 221, wraz z popierającymi go delega−
tami stomatologii – brak pisemnych deklaracji)
Wniosek o podjęcie w Krakowie przygotowań do
pełnej autonomii organizacyjno−prawnej stoma−
tologów, stanowiącej etap przygotowawczy do
utworzenia oddzielnego samorządu dentystów.
W rezultacie dyskusji wniosek zwrócony Dele−
gatowi do przeredagowania i urealnienia (Komi−
sja rekomendowała wniosek do dyskusji zjazdo−
wej; Zjazd nie zajął formalnego stanowiska).
Wniosek nr 9 (wniosek grupy lekarzy stoma−
tologów: A. Głuszko (68), J. Knapik (114),
K. Siembab (199), M. Tatrzański (221), G. Waw−
rzeń (232), E. Wojnarowicz (246), B. Woś (247))
Wniosek adresowany do prezesa NFZ o zmianę
terminu kontraktowania świadczeń stomatologicz−
nych w 2014 roku, z planowanego 31 czerwca na
31 grudnia, ze względu na planowane urlopy, wa−
kacje szkolne, harmonogramy przyjęć pacjentów
itp. (Wniosek rekomendowany przez Komisję,
przyjęty przez Zjazd jednogłośnie).

Wniosek nr 10 (Wniosek grupy 9. lekarzy
dentystów z Krosna – nie wszystkie podpisy czy−
telne). Apel do Sejmu i rządu RP o wstrzymanie
finansowania studiów stomatologicznych ze środ−
ków publicznych na okres 10 lat oraz o wprowa−
dzenie zakazu otwierania nowych praktyk lekar−
sko−dentystycznych na wzór państw ościennych.
Uzasadnieniem wniosku nadzwyczaj wysoka
w Polsce liczba kształconych i praktykujących
dentystów w porównaniu do norm WHO i FDI.
W dyskusji, m.in. R. Stępień opowiedział się za
odrzuceniem wniosku ze względu na jego cha−
rakter, niezgodny z prawem stanowionym, a rów−
nocześnie poparł zamysł ograniczenia naboru,
zwracając uwagę na rosnące problemy z zatrud−
nieniem stomatologów. (Wniosek odrzucony przez
Komisję, wycofany do przeredagowania, m.in.
ze względu na obowiązujące nadal, formalne
„Stanowisko” Prezydium KS NRL z 2005 roku pod
przewodnictwem dr Zbigniewa Żaka, merytorycz−
nie zbieżne, przekazane do resortu).
Wniosek nr 11 (Wniosek autorstwa Anny Głu−
szek (68) i M. Tatrzańskiego (221) nawiązujący
do Wniosku nr 10). Autorzy postulują analizę sta−
nu zatrudnienia oraz kształcenia przed i podyplo−
mowego, w kontekście potrzeb zdrowotnych spo−
łeczeństwa, a także wszczęcie medialnej akcji in−
formacyjnej (Wniosek przekazany autorom do
przeredagowania, nie głosowany, przy 5 głosach
wstrzymujących się).
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Wniosek nr 12 (Wniosek lek. dent. Ewy Pa−
jąk. mandat nr 175) Apel do Naczelnej Rady Le−
karskiej o podjęcie działań mających na celu
wzrost ilości miejsc specjalizacyjnych dla leka−
rzy dentystów (drastycznie ograniczonych w sto−
sunku do ilości absolwentów opuszczających rok−
rocznie uczelnie), poprzez m.in. ułatwienie akre−
dytacji podmiotom gotowym do prowadzenia
szkolenia specjalizacyjnego. (Wniosek przyjęty
przez Komisję, przy poparciu przewodniczącego
Zjazdu dr. J. Friedigera, zaakceptowany przez
Delegatów, przy jednym głosie wstrzymującym
się).
Wniosek nr 13 (Wniosek dr Radosława Czo−
snowskiego, mandat nr 32, Mariana Kopciucha,
mandat 122) Wniosek o powołanie przedstawi−
cielstwa OIL ds. negocjowania kontraktów przy
zatrudnianiu lekarzy w ramach umów cywilno−
prawnych, m.in. w zakresie wysokości stawek,
warunków pracy itp. W dyskusji, z udziałem m.in.
Rzecznika Praw Lekarza dr K. Turek−Fornelskiej,
zwrócono uwagę na zbytnią ogólnikowość wnio−
sku. (Mimo poparcia Komisji, wniosek wycofany
– po dyskusji – przez autora, przy równoczesnym
zobowiązaniu ORL do koniecznej modyfikacji i
przedstawienia problemu na marcowym Okręgo−
wym Zjeździe OLI w 2014 roku)
***
W krótkiej dyskusji programowej, która wy−
wiązała się na zakończenie Zjazdu, w czasie ocze−
kiwania na wyniki konstytuujących się organów
OIL przewodniczący Zjazdu dr. J. Friediger wdał
się w dyskusję z dr R. Czosnowskim nt. braku
jedności środowiska lekarskiego, którego przykła−
dem dr Jarosław Zawiliński uczynił konflikt na
tle zablokowania internistom i pediatrom przez
lobby lekarzy rodzinnych, pełni praw do zatrud−
nienia w podstawowej opiece zdrowotnej.
Tematu jednak nie wyczerpano, Komisja
Skrutacyjna podała wyniki wyborów, publikuje−
my je na dalszych stronach.
O godzinie 21.38 przewodniczący Zjazdu
dr Jerzy Friediger poinformował z zadowoleniem,
że dzięki sprawnie prowadzonym obradom XXXII
Okręgowy Sprawozdawczo−Wyborczy Zjazd OIL

w Krakowie zakończył obrady, wbrew progno−
zom pesymistów, w ciągu jednego dnia.
Tekst i zdjęcia: Jolanta Grzelak−Hodor i Stefan Ciepły

Sk³ad Okrêgowej Rady Lekarskiej oraz nazwiska
stomatologów, którzy zostali wybrani na Krajowy Zjazd
oraz do innych organów Izby poni¿ej. Wybór Prezydium
ORL oraz przewodnicz¹cych komisji problemowych nast¹pi w dniu 4 grudnia (œroda) podczas pierwszego posiedzenia ORL. Wyniki opublikujemy w wydaniu ogólnolekarskim i umieœcimy na stronach internetowych Izby.
Wydanie dentystyczne, niestety, zamykamy ostatecznie
30 listopada, ze wzglêdów poligraficznych.
Obwieszczenie
Przewodniczącego Okręgowej Komisji
Wyborczej
XXXII Sprawozdawczo−Wyborczego
Okręgowego Zjazdu Lekarzy Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie
z dnia 22 listopada 2013 r.
o wynikach wyborów członków
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
Na podstawie §30 ust. 2 załącznika do uchwały nr
12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia
2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów
izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu od−
woływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji
wyborczych ogłaszam co następuje:

§1
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na
podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo−Wyborcze−
go Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie ogłasza się,
że członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Kra−
kowie na okres VII kadencji 2013−2017 zostali
wybrani:
1. lek. Bednarz Stefan
2. lek. Bryniarski Leszek
3. lek. Chodorowski Janusz
4. lek. Czosnowski Radosław
5. lek. Dendura Maciej
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6. lek. dent. Derebas Tymoteusz
7. lek. Dyduch Grzegorz
8. lek. Friediger Jerzy
9. lek. Guzik Bartłomiej
10. lek. Hartwich Patryk
11. lek. Janikowski Mariusz
12. lek. dent. Jaracz Grzegorz
13. lek. Kłodziński Kazimierz
14. lek. dent. Kościelniak Dariusz
15. lek. Krupiński Maciej
16. lek. Kucharski Lech
17. lek. Kulon Janusz
18. lek. Legutko Janusz
19. lek. dent. Maciąg Anna
20. lek. Marcinek Antoni
21. lek. Orłowska−Heitzman Jolanta
22. lek. Pony Jerzy
23. lek. Skuciński Jerzy
24. lek. dent. Stępień Robert
25. lek. dent. Stopa Andrzej
26. lek. Tętnowski Jacek
27. lek. Turek−Fornelska Katarzyna
28. lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
29. lek. Wiejowska Barbara
30. lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta
31. lek. Wróblewski Krzysztof
32. lek. Zając Tadeusz
33. lek. Zasadny Marek
34. lek. Zawiliński Jarosław
35. lek. Żaba Ryszard
Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Mariusz Janikowski

Lekarze dentyści:
w gronie zastępców OROZ
Wśród 43 wybranych podczas Zjazdu zastęp−
ców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej na okres VII kadencji – 2013−2017
są następujący lekarze dentyści:
1. lek. dent. Gajda Barbara
2. lek. dent. Głuszko Anna
3. lek. dent. Gołębiowski Adam
4. lek. dent. Kojzar Jolanta
5. lek. dent. Krępa Grzegorz
6. lek. dent. Migas Jan
7. lek. dent. Pytko−Polończyk Jolanta
8. lek. dent. Zimny Janusz

w Okręgowym Sądzie Lekarskim
W wyniku przeprowadzonych wyborów, na
podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego
XXXII Okręgowego Sprawozdawczo−Wyborcze−
go Zjazdu Lekarzy OIL w Krakowie, członkami
Okręgowego Sądu Lekarskiego w Krakowie na
okres VII kadencji 2013−2017 zostali wybrani
następujący lekarze dentyści:
1. lek. dent. Bernacik Tadeusz
2. lek. dent. Buczko Maria
3. lek. dent. Gronkiewicz Krzysztof
4. lek. dent. Irzeński Grzegorz
5. lek. dent. Jurczyński Witold
6. lek. dent. Knapik Joanna
7. lek. dent. Siembab Katarzyna
8. lek. dent. Urbańczyk Anna
9. lek. dent. Zieliński Jerzy
w Okręgowej Komisji Rewizyjnej
VII kadencji
W 10−osobowej Okręgowej Komisji Rewizyj−
nej w latach 2013−2017 pracować będzie dwoje
lekarzy dentystów:
1. lek. dent. Agata Dutka−Szmigiel
2. lek. dent. Andrzej Mazaraki
w Okręgowej Komisji Wyborczej
Do 10−osobowej Okręgowej Komisji Wybor−
czej VII OIL w Krakowie wybranych zostało
dwoje lekarzy dentystów:
1. lek. dent. Anna Maciąg
2. lek. dent. Andrzej Mazaraki
delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy
na okres VII kadencji 2013−2017
Wśród 39 delegatów krakowskiej OIL na Kra−
jowy Zjazd Lekarzy z grona lekarzy dentystów
wybrani zostali:
1. lek. dent. Fortuna Tomasz
2. lek. dent. Kościelniak Dariusz
3. lek. dent. Kożuch Wojciech
4. lek. dent. Maciąg Anna
5. lek. dent. Stępień Robert
6. lek. dent. Stopa Andrzej
7. lek. dent. Tatrzański Marcin
8. lek. dent. Wawrzeń Grzegorz
9. lek. dent. Wojnarowicz Elżbieta

25

26

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

26

NR

4A/2013

DENTYSTY

ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE

XL Konferencja Naukowo−Szkoleniowa
Rytro Jesień 2013
przypomniała

że stomatologia nie jest samotną wyspą
Tegoroczne, 40. jubileuszowe już Rytro, od−
było się w zaskakujących o tej porze roku pro−
mieniach słonecznych, przy temperaturze, która
pod koniec października, nieoczekiwanie, sięgnęła
24oC. Ciepło było także na sali wykładowej i pod−
czas obu wieczorów koleżeńskich.

Relację z wykładów przedstawia Państwu
dr Anna Urbańczyk, z właściwą sobie perfekcyjną
dokładnością, stąd nie będę się w część naukową
wtrącał. Podkreślę jedynie, że koncepcja progra−
mowa konferencji autorstwa pani docent Jolanty
Pytko−Polończyk poprzez zaproszenie (z jednym,
zagranicznym zresztą wyjątkiem) niemal całej
kadry wykładowców spoza branży stomatologicz−
nej – sprawiła, że szanowne koleżanki i szanow−
ni koledzy zobaczyli swoją rolę, jako wyraźną
część całego procesu leczenia. Autonomia stoma−
tologów, gdzie indziej pożądana, tutaj okazała
się jednym z trybików terapii człowieka.
Nie ośmielę się kogokolwiek wyróżniać, ale nie−
które wykłady były wręcz frapujące, także dla la−
ików, obciążonych grzechem otyłości lub słabo−
ścią do C2H5OH.

Żeby protokołowi dyplomatycznemu zadość
uczynić dodam, że na Konferencję przybyli m.in.
prof. Jadwiga Stypułkowska i dr Zbigniew Kli−
mek, tegoroczny laureat Nagrody im. Andrzeja
Fortuny – jako goście honorowi. Obecny był tak−
że, przybyły wprost z posiedzenia NRL w War−
szawie, prezes ORL prof. Andrzej Matyja. W roli
jak zawsze niezawodnego gospodarza wystąpił
wiceprezes dr Robert Stępień.
Pozostałych dostojnych gości wymieniam tyl−
ko z nazwiska (Jolanta Orłowska−Heitzman,
Jerzy Friediger, Ewa Mikosza−Januszewicz, Anna
Maciąg, Jacek Tętnowski, Anna Kot, Barbara
Wiejowska, Dariusz Kościelniak), tytuły przypo−
mnę we właściwym miejscu i czasie.
***
Część naukowa konferencji przebiegła pod
hasłem: „Problemy XXI wieku – otyłość, cukrzy−
ca, zaburzenia depresyjne – korelacje ze stanem
zdrowia jamy ustnej”. Interdyscyplinarny charak−
ter konferencji potwierdził udział specjalistów
różnych dziedzin medycyny, nie tylko lekarzy sto−
matologów. Pierwszy dzień obrad otworzył wy−
kład dr hab. Jolanty Pytko−Polończyk nt. „Cho−
roby XXI wieku, a stan zdrowia jamy ustnej”,
wprowadzający uczestników w tematykę chorób
cywilizacyjnych i społecznych dotyczących całej
ludzkości. Zwróciła ona uwagę, że wiele scho−
rzeń koreluje z jamą ustną i pierwsze ich objawy
występują właśnie tam. Przypomniała, że „nie
można mieć dobrego zdrowia ogólnego bez do−
brego zdrowia jamy ustnej”. Z kolei dr hab.
Krzysztof Rutkowski przedstawił podstawowe
problemy psychiczne, które wpływają na działa−
nie całego organizmu, powodując występowanie
objawów somatycznych, zmniejszenie motywa−
cji do zachowania higieny jamy ustnej i utrudnie−
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nie kontaktów ze stomatologiem. Następnie lek.
dent. Ewa Trystuła omówiła stan jamy ustnej
u pacjentów w przebiegu choroby afektywnej
dwubiegunowej. Wykładowczyni zwróciła uwa−
gę na pogorszenie się stanu jamy ustnej, zwięk−
szoną frekwencję próchnicy, choroby przyzębia,
wpływ leków antydepresyjnych, antypsychotycz−
nych, przeciwpadaczkowych.
Kolejna referentka, lek. dent. Ewa Szupiany
zaprezentowała problem pacjentów z zburzenia−
mi w odżywianiu, omawiając charakterystyczne
objawy ze strony jamy ustnej: erozję szkliwa
i zębiny, nadwrażliwość, próchnicę, zmiany na
błonie śluzowej, jej suchość i zaburzenia smaku,
zaniki przyzębia, skłonność do zakażeń. Następ−

niom higienicznym. Ze względu na przewlekłe
leczenie immunosupresyjne konieczne jest prze−
prowadzenie sanacji jamy ustnej, leczenie miej−
scowych stanów zapalnych i częste kontrole sta−
nu jamy ustnej. Piątkowa sesja naukowa zakoń−
czyła się dyskusją na temat specyficznego postę−
powania z pacjentami z zburzeniami psychiczny−
mi. Tacy chorzy wymagają szczególnej uwagi,
wyczucia i cierpliwości. Uczestnicy kontynuowali

Lek. dent.
Zbigniew Klimek
laureatem
Nagrody im. A. Fortuny 2013

nie dr n. med. Teresa Koblik wnikliwie scha−
rakteryzowała problemy pacjentów z cukrzycą
w gabinecie lekarza stomatologa. Poruszyła
zagadnienia rozpoznania, typów, powikłań cu−
krzycy, hipoglikemii, hiperglikemii, kładąc szcze−
gólny nacisk na przeciwwskazania do zabiegów,
profilaktykę antybakteryjną, znieczulenie miej−
scowe, zaopatrzenie ran.
Na koniec I sesji dr n. med. Katarzyna
Szczeklik zajęła się próbą odpowiedzi na pyta−
nie: czy choroba Leśniowskiego – Crohna to tyl−
ko problem gastrologiczny? Analizując problem
zwróciła uwagę, że to chroniczne schorzenie prze−
wodu pokarmowego manifestuje się charaktery−
stycznymi zmianami w jamie ustnej, które towa−
rzyszą występującym w tej jednostce chorobowej
niedoborom pokarmowym, infekcjom i zaniedba−

rozmowy w kuluarach, a wieczór zakończył się
uroczystą kolacją.
Postać doktora Zbigniewa Klimka, założyciela
i b. prezesa Stowarzyszenia Polskich Lekarzy
Dentystów, przybliżyliśmy stomatologom naszej
Izby w poprzednim wydaniu „Galicyjskiej Gaze−
ty Lekarza Dentysty”. W piątkowy wieczór
w Rytrze, była okazja poznać (i usłyszeć – o czym
za chwilę) Laureata osobiście.
Oczywiście cała uroczystość zaczęła się od
powitania rodziny patrona Nagrody w osobach
Barbary Fortunowej oraz Tomasza i Macieja,
ich synów.
Zabierając głos prof. Andrzej Matyja nawią−
zał do korzeni konferencji organizowanych
w Rytrze i jej pierwszych organizatorów w oso−
bach Andrzeja Fortuny i Zbigniewa Żaka.
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28 „To świetnie się stało – mówił – że znalazł się
ktoś taki jak Robert Stępień, godny kontynuator
ich dzieła. To oni, a także całe pokolenia działa−
czy Izby mają swój udział w najwyższym krakow−
skim odznaczeniu Cracoviae Merenti, którym za
kilka dni uhonorowana będzie Krakowska Izba
Lekarska”.
Po akcie wręczenia honorowej statuetki „Za
zasługi dla polskiej stomatologii”, głos zabrał
wzruszony Laureat dr Zbigniew Klimek: „Droga
Basiu! – zaczął – jestem ogromnie wzruszony tym
wyróżnieniem. To jakby literacka Nike w stoma−
tologii. Wiem, w jakim znakomitym gronie się
znalazłem: Wojciech Grabe, Stefan Włoch, Zbi−
gniew Jańczuk, Ryszard Łopuch, Kazimierz Bryn−
dal. A w dodatku ta nagroda nosi imię Andrzeja
Fortuny. To był piękny człowiek. Państwo znali−
ście go lepiej niż ja, ale zawsze czułem, że był mi
przyjacielem. I oby na waszej drodze trafił się ktoś
podobny.
Zdjęcia, które przygotowałem, dotyczą dość
odległych lat i postaci, które już odeszły, m.in.
rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. Janu−
sza Piekarczyka, profesora Eugeniusza Spiecho−
wicza, nieoczekiwanie brakło mi Zbyszka Żaka.
Natomiast przypomnienie
Andrzeja zaczynam i koń−
czę wspomnieniem jednej
z konferencji, podczas któ−
rej przypadło nam dzielić
na noc wspólny pokój.
Ten przypadek miał miej−
sce w Szwajcarii, to był po−
czątek lat 90., i do łóżek
była przyczepiona tablicz−
ka, informująca, że są one
wyposażone w urządzenie
masujące za cenę 1 franka.
Andrzej spróbował pierw−
szy, trzęsło zdrowo, a potem zaczęliśmy tłuma−
czyć tabliczkę i wyszło nam dosłownie „Trzepa−
nie za franka”. To był potem nasz kod porozu−
miewawczy w wielu sytuacjach...
Świetnie przygotowana przez Doktora Klim−
ka, trwająca ok. 10 minut, multimedialna prezen−
tacja na ekranie wspólnie spędzonych chwil z An−
drzejem Fortuną, niezwykle zyskała na klimacie,
gdy Laureat nieoczekiwanie wyjął saksofon i za−
grał Przyjacielowi kilka jazzowych motywów.
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A sztukę tę opanował w wieku ...46 lat. Koncer−
tował zresztą w Rytrze nie po raz pierwszy.
A potem liryczny nastrój pogłębiła, jak zwy−
kle przez Roberta Stępnia utrzymywana do koń−
ca w tajemnicy GWIAZDA wieczoru. Tym ra−
zem był nią familijny duet Andrzej Sikorowski
z córką Mają, śpiewającą część repertuaru po
grecku, w ojczystym języku własnej Mamy.
Tradycyjna dyskoteka, tudzież nocne rodaków
rozmowy, trwały do...

Sesja naukowa, część II
Drugą część naukową Konferencji, w sobotę
rano, rozpoczął wiceprezes ORL, chirurg ze Szpi−
tala Zakonu Bonifratrów, dr n. med. Jerzy Frie−
diger wykładem nt. „Schorzenia dolnego odcin−
ka przewodu pokarmowego”. Związek tematu ze
stomatologią okazał się... zaskakujący w świetle
przekazanych przez doktora Friedigera informa−
cji o chorobach dolnego odcinka przewodu po−
karmowego ze szczególnym uwzględnieniem naj−
groźniejszego dla życia – raka odbytu. Zajmując
się jamą ustną – puentował – stomatolodzy po−
winni także pamiętać o drugim końcu przewodu
pokarmowego.
Z kolei dr n. med. Agata Ziomber omówiła
zagadnienia otyłości, której przyczyną czy skut−
kiem mogą być choroby jamy ustnej. Otyłość jako
zaburzenie ogólnoustrojowe zaliczane jest do
światowych epidemii. Predysponuje ono do wie−
lu groźnych schorzeń ogólnoustrojowych, jest
przyczyną licznych powikłań, prowadzi do nie−
pełnosprawności i zwiększonej śmiertelności.
Natomiast dr n. med. Teresa Sławińska za−
prezentowała zagadnienia psychologii uzależnień,
przymusu zachowań i warunki walki z uzależnie−
niem. Omówiła też koncepcje i metody wycho−
dzenia z uzależnień. Kolejny z wykładowców sto−
matolog, gość z Włoch prof. Simone Grandini
ze Sieny przedstawił ilustrowany przeźroczami
wywód nt. piękna, które zaczyna się od uśmie−
chu. Pokazał m.in. problemy kobiet u stomatolo−
ga: urazy, zaburzenia odżywiania, zaburzenia or−
todontyczne i periodontologiczne, typowe zabu−
rzenia estetyczne w odcinku przednim. Omówił
też relacje między oczekiwaniami pacjenta, a moż−
liwościami stomatologii, zwracając uwagę, że im
większe są różnice między oczekiwaniami a moż−

liwościami, tym bardziej rośnie ryzyko i prawdo−
podobieństwo niepowodzenia.
Ostatnim wykładowcą była dr n. med. Mał−
gorzata Rakowska−Muskat, która przedstawiła
najczęstsze dolegliwości z powodu przeciążenia
narządu ruchu występujące u stomatologów, pro−
pozycje autoterapii i profilaktyki, poprzez spoj−
rzenie na układ ruchu, jako strukturalną całość
czyli tkankę łączną, która integruje szkielet, wią−
zadła, mięśnie i narządy wewnętrzne. Specjalizu−
jąc się w zagadnieniach rehabilitacji ruchowej
dr Rakowska omówiła specyfikę pracy lekarzy
stomatologów, przeciążenia, zmiany czynnościo−
we, rzutowanie objawów bólowych. Streściła też
proponowany przez siebie program autoterapii,
techniki relaksacji mięśni i zmianę postawy w pra−
cy, które mogą przywrócić równowagę mięśni i zli−
kwidować bóle. Wykład spotkał się z ogromnym
zainteresowaniem uczestników, którzy codziennie
zmagają się z różnymi dolegliwościami.
A po południu prof. Simone Grandini, zapro−
szony przez firmę GC, poprowadził warsztaty
dotyczące bezpośredniej odbudowy złamanych
zębów. Zajęcia praktyczne pozwoliły uczestni−
kom wysłuchać szczegółowych instrukcji pro−
fesora pozwalających na samodzielnie wykona−
nie uzupełnień przy zastosowaniu techniki war−
stwowej.

Sesja Samorządowa
W godzinach popołudniowych w sobotę od−
była się sesja samorządowa Konferencji, którą
poprowadził wiceprezes ORL dr Jerzy Friediger.
Otworzyło ją wystąpienie Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej dr Jolanty
Orłowskiej−Heitzman. „Spraw jest coraz więcej,
o około 20 procent w porównaniu z 2010 rokiem
– stwierdziła na wstępie – podkreślając skutki zno−
welizowanej ustawy o zawodzie lekarza, która
powierzyła sprawy II instancji w ręce Okręgo−
wych Sądów Lekarskich. Na mocy tejże ustawy
Okręgowy Rzecznik ma pół roku na przeprowa−
dzenie postępowania wyjaśniającego. Tymczasem
często rok nie wystarcza, by uzyskać np. wyma−
ganą opinię biegłego. W pierwszym półroczu
2013 roku NROZ przeprowadził 556 spraw i już
wiadomo, że do końca roku będzie ich ponad ty−
siąc”.
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Najwięcej skarg w stomatologii, poinformo−
wała p. Rzecznik, dotyczy protetyki stomatolo−
gicznej z implantologią. Chodzi zwłaszcza o nie−
właściwie wykonane protezy. Szwankuje wciąż
informacja dla pacjenta o zakresie leczenia i jego
kosztach. Niewłaściwie prowadzona dokumenta−
cja to kolejny mankament.
Nawiązując do doświadczeń uzyskanych
w toku kończącej się kadencji dr Jolanta Orłow−
ska−Heitzman podkreśliła różnice dzielące charak−
ter pracy rzecznika okręgowego, od rzecznika na−
czelnego, która to funkcja okazała się znacznie
trudniejsza. Niestety, także sprawy są coraz trud−
niejsze, rosną zaległości, sądy nie radzą sobie
z ich natłokiem, a wyroki wydawane w 36 mie−
sięcy po sprawie są poniekąd abstrakcją – i dla
lekarza, i dla pacjenta.
Opinie te podzieliła dr Anna Kot, I zastępca
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej w Krakowie. Niestety, w fazie zani−
ku jest postępowanie mediacyjne – stwierdziła.
Nowa ustawa poszerzyła wyraźnie wachlarz kar,
w Krakowie doszło do rzadkiego przypadku po−
zbawienia prawa wykonywania zawodu przez
lekarza dożywotnio. Mimo wielokrotnych apeli
i pouczeń lekarze nie dbają o uzyskanie formal−
nych zgód pacjenta na leczenie, co obraca się prze−
ciw nim w wypadkach spornych. „Rozumiem –
mówiła p. Rzecznik – że trudno w każdym pa−
cjencie widzieć potencjalnego skarżącego się,
kwestia jest delikatna, ale warto tę zgodę wyneg−
cjować na początku leczenia, bo potem będzie

coraz trudniej. Dr Anna Kot podziękowała wszyst−
kim Zastępcom Rzecznika za ich trud poniesiony
w postępowaniach wyjaśniających podczas mija−
jącej VI kadencji samorządu.
Z dużym zainteresowaniem stomatologów
spotkało się wystąpienie mecenasa Tomasza Pę−
cherza z Zespołu Radców Prawnych OIL w Kra−
kowie, który przedstawił stan przygotowań do
wprowadzenia elektronicznej dokumentacji me−
dycznej (e−dokumentacji) – i wciąż nieustalone
terminy tej niełatwej operacji. Pomysł, by wpro−
wadzić ją od 1 stycznia 2014 roku okazał się cał−
kowicie nierealny, szczególnie słabo przygotowa−
ne były SP ZOZ−y. W mniej lub bardziej oficjal−
nych projektach przesuwa się termin wprowadze−
nia e−dokumentacji na 2017 czy nawet 2020 rok.
Ostatecznej decyzji brak.
Mec. T. Pęcherz przedstawił też kilka zmian
w systemie kontraktowania świadczeń. Szcze−
gólne kontrowersje towarzyszą kwestii tzw.
jawności ofert w postępowaniu konkursowym.
Formalnie sprzeciwia się jej NFZ, sabotując
niekiedy wyroki NSA, praktycznie jednak jaw−
nością zainteresowani są umiarkowanie sami
świadczeniodawcy, którzy chcieliby znać oferty
konkurentów, własnych nie ujawniając. Mów−
ca przedstawił przy okazji losy procesu wyto−
czonego Funduszowi przez Szpital w Rabce,
właśnie w kwestii jawności, wygranego prawo−
mocnie przez Szpital (historia ta jest nazbyt
skomplikowana, by ją przedstawić w krótkiej
relacji).
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Radykalnej krytyce mec. T. Pęcherz poddał
przy okazji nowe zasady procedury odwoławczej
od decyzji oddziałów NFZ. Instytucją rozstrzy−
gającą o losach odwołania się zostaje dyrektor
tego samego Oddziału NFZ, który wcześniej
podjął niekorzystną dla świadczeniodawcy decy−
zję (dawniej odwołanie rozpatrywała wyższa in−
stancja w osobie prezesa NFZ). Słowem ta sama
pierwsza instancja rozpatruje skargę na własne
działanie. Kłóci się to z samą naturą prawa.
Listę legislacyjnych potknięć poszerzyła
dr Monika Jezierska−Kazberuk, z−ca dyrektora
MOW NFZ ds. Medycznych. Dylematów praw−
nych jest bowiem więcej, poczynając od nazew−
nictwa usług medycznych, które za granicą bywa
odmienne od polskiego, co sprawia, że np. cenni−
ki są nieporównywalne Brakuje też nowelizacji
ustawy o świadczeniach medycznych czy rozpo−
rządzeń koszykowych MZ w sprawie warunków
kontraktowania świadczeń. Tymczasem nie−
uchronnie zbliża się czerwcowy termin kontrak−
towania umów STM. W ogóle cały 2014 rok za−
powiada się jako okres permanentnego konkursu
– stwierdziła dyr. M. Jezierska−Kazberuk
Trzeba tu dodać, że wg oficjalnych informa−
cji budżet NFZ na 2014 rok ma być odwzorowa−
niem 2013 roku. Tymczasem ukończono pewne
inwestycje. Z jakich środków zostanie sfinanso−
wana ich działalność? Wreszcie informacje o ko−
lejkach oczekujących na świadczenia – w świetle
kontroli NFZ – okazują się niemiarodajne, bo ci

sami pacjenci zapisują się do zabiegu w różnych
placówkach.
Tak szczere przedstawienie dylematów, przed
którymi staje Oddział Małopolski NFZ, postawi−
ło obie strony Konferencji po tej samej stronie.
Wiceprezes Robert Stępień podziękował Pani
Dyrektor, podkreślając że nigdy nie unikała kon−
taktów ze środowiskiem, polemizując bądź akcep−
tując lekarskie opnie.
Na tym część merytoryczna obrad Rytra 2013
dobiegła końca.
***
A wieczorem w „Karczmie u Stacha” było
wyjątkowo wesoło. Sprawiła to doktor Halina
Teodorczuk ze Szczecina, która w imieniu tam−
tejszej Okręgowej Izby Lekarskiej przywiozła
znad Bałtyku Robertowi Stępniowi kapitański
patent, wdzięczny model żaglowca oraz nomina−
cje na rozmaite funkcje okrętowe dla jego załogi.
Bosmanem został Andrzej Mazaraki, pierwszym
majtkiem Dariusz Kościelniak, natomiast matką
chrzestną żaglowca została docent Jolanta Pytko−
Polończyk, której przyszło butelką szampana
przysposobić żaglowiec do rejsu.
Orkiestra grała wyśmienicie. Korowodom ta−
necznym nie było końca. Konkurs wokalny mec.
Tomasz Pęcherz kontra dr Jacek Tętnowski – po−
został nierozstrzygnięty. Natomiast Robert Stę−
pień doczekał się od sali „Stu lat!” – i to był śpiew
należny, bo perfekcjonizm organizacyjny Rytra
może być naprawdę wzorem.
Anna Urbańczyk, Stefan Ciepły
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Siedem grzechów głównych
opieki stomatologicznej
według raportu NIK
2 lipca 2013 r. prezes NIK podpisał raport
„Dostępność i finansowanie opieki stomatologicz−
nej ze środków publicznych” (jego treść jest łatwo
dostępna w internecie na stronach Najwyższej
Izby Kontroli). Czynności kontrolne przeprowa−
dzono w dniach 10.08.2012 – 8.01.2013, obejmu−
jąc badaniem działalność dziewięciu oddziałów
wojewódzkich NFZ (krakowskiego wśród nich nie
było) w latach 2009−2012.W latach, dodajmy,
kryzysu ekonomicznego w świecie, co przejawia
się między innymi w spadku kwot przeznacza−
nych na opiekę stomatologiczną w Polsce. Ale tak
naprawdę kryzysem niewiele da się usprawiedli−
wić. Obraz naszkicowany w raporcie NIK jest
w dużej mierze zbudowany z barw ciemnych.
Dla mnie układa się w wyliczankę siedmiu grze−
chów głównych polskiej opieki stomatologicznej
ze środków publicznych.

Grzech pierwszy
– faktyczny stan uzębienia
Wiele lat już minęło od czasów, gdy uśmiech−
nięty Polak błyszczał, zależnie od zamożności
udawanym srebrem lub autentycznym złotem do−
robionych zębów. W ciągu ok. 60 lat zmieniło się
chyba wszystko: sprzęt, techniki i materiały sto−
matologiczne, kryteria estetyczne, uwaga, jaką
przeciętny Polak przywiązuje do własnych zębów.
Nawet strach przed fotelem dentystycznym zma−
lał (choć nie przesadnie). Mimo to trudno powie−
dzieć, że jest dobrze. Monitoringiem stanu zdro−
wia jamy ustnej na zlecenie ministerstwa od lat
zajmuje się bieżąco Warszawski Uniwersytet
Medyczny. Raport NIK przywołuje niektóre dane
z roku 2011:
• tylko 20,1 proc. dzieci w wieku lat pięciu
było wolne od próchnicy (średnia u pozostałych:
ponad 5 zębów mlecznych objętych próchnicą,
ogromna większość wymaga leczenia naprawcze−
go);

• 72 proc. dzieci w wieku 15 lat miało zaata−
kowane próchnicą więcej niż 4 zęby, odsetek pięt−
nastolatków wolnych od próchnicy wynosił jedy−
nie 8,2 proc.;
• w minionym dwudziestoleciu (badanie
z roku 2010) odnotowano korzystne zmiany sta−
nu zdrowotnego jamy ustnej u dorosłych w wie−
ku 35−44 lata: wyraźny wzrost zachowanych zę−
bów naturalnych, rzadsza próchnica i choroby
przyzębia;
• pogarsza się stan uzębienia osób starszych,
w wieku 65−74 lata (badanie z 2009 r.): odsetek
osób bezzębnych wynosił 43,9 proc. wykazując
tendencję wzrostową, w ciągu 7 lat z 69,4 do 49,6
obniżył się procent osób starszych z zachowaną
funkcją żucia. Cytowane tu dane są wyrywkowe,
ale stanowią niewątpliwie oskarżenie publicznej
służby zdrowia, szczególnie w odniesieniu do
dzieci i młodzieży oraz do osób starszych. Pyta−
nie zresztą, czy nie są zbyt optymistyczne. Ich
wiarygodność – do pewnego przynajmniej stop−
nia – podważyła NIK−owska kontrola wychwy−
tując fakt, że w latach 2010 i 2011 badania WUM
były przeprowadzane na mniejszej niż trzeba
próbce (albo inaczej: WUM przedstawił rachun−
ki za przebadanie większej liczby osób niż fak−
tycznie miało to miejsce). Ministerstwo nadpła−
ciło w ten sposób ok. 130 tys. zł, co jednak nie
wydaje się kwotą oszałamiająco dużą.

Grzech drugi
– wąż w kieszeni NFZ
Rynek usług stomatologicznych w Polsce oce−
nia się na 7,1 mld zł (rok 2010). Wydatki Naro−
dowego Funduszu Zdrowia na ten cel sięgają
w ostatnich latach 1,7 – 1,8 mld zł, oscylują za−
tem wokół 25 proc. ogółu nakładów na stan zdro−
wotny jamy ustnej. Charakterystyczna jest w ko−
lejnych latach badanego przez NIK okresu roz−
bieżność między wydatkami prognozowanymi
(a więc, można przypuszczać, optymalnymi), pla−
nowanymi („na więcej nas nie stać”), a realizo−
wanymi („i tak wam damy mniej”):
Zapewne malejąca tendencja wydatków na
opiekę stomatologiczną jest związana z kryzysem
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rok

prognoza

plan

wydatki

% wydatków w stosunku
do roku 2009

2009
2010
2011
2012

1,972 mld
1,815 mld
1,789 mld
1,779 mld

1,902 mld
1,717 mld
1,730 mld
1,788 mld

1,849 mld
1,689 mld
1,710 mld
1,771 mld

–
91,34
92,48
95,78

ekonomicznym. Trudno, na to nie poradzimy.
Nie widać jednak powodów do wydatkowania
jeszcze mniejszych kwot niż zaplanowane. Bez
odpowiedzi pozostaje też pytanie o mechanizm
decyzyjny, powodujący „nadwykonania” jednych
świadczeń i ograniczanie innych, ustalający pro−
porcje między wydatkami na edukację stomato−
logiczną społeczeństwa, profilaktykę a lecznic−
two. Dodajmy, że leczenie stomatologiczne nie
znalazło się wśród priorytetów zdrowotnych
wskazanych w 2009 r. w rozporządzeniu mini−
ster Ewy Kopacz, co odbiera mu rozmaite prefe−
rencje w finansowaniu.

Grzech trzeci
– jeździec bez głowy
W ocenie NIK „organy władzy publicznej nie
dysponują wystarczającymi informacjami”, by
móc skutecznie i efektywnie realizować zadania
ustawowo związane z opieką stomatologiczną.
W mniejszym stopniu dotyczy to ministerstwa,
w większym władz samorządowych. Te zresztą
nie ukrywają, że ich zdaniem opieka stomatolo−
giczna to problem władz państwowych. Burmistrz
Krapkowic wyjaśniał kontrolerom NIK, że „Gmi−
na z własnej inicjatywy nie podejmowała działań
w celu rozpoznawania potrzeb opieki stomatolo−
gicznej, gdyż zadania profilaktyczne i zdrowotne
finansowane są m.in. z Narodowego Funduszu
Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia, i to głównie
w ich kompetencji leży ochrona zdrowia (...)
Nie prowadzono żadnych analiz związanych
z profilaktyką stomatologiczną”. Do tego, dodaje
burmistrz (a może od tego powinien zacząć):
„gmina jest zadłużona i nie dysponuje nadmia−
rem wolnych środków”. Na pewno burmistrz
Krapkowic ma rację uważając, że za politykę
i opiekę zdrowotną odpowiadają podstawowo

władze państwowe. Obowiązuje je Narodowy Pro−
gram Zdrowia, przyjęty przez Radę Ministrów
w maju 2007 r. Już w dwa i pół roku później (!)
minister Ewa Kopacz (to ona wówczas kierowała
resortem zdrowia) zdołała przygotować wstępny
harmonogram realizacji Programu. Ale do mo−
mentu zakończenia kontroli NIK (przypomnę:
8 stycznia 2013 r., prawie 6 lat od przyjęcia NPZ)
nie zostały zakończone prace nad ostateczną
wersją owego harmonogramu. Międzyresortowy
Zespół Koordynujący, który – zresztą z udziałem
przedstawicieli samorządu lekarskiego – miał nad−
zorować realizację Programu, został powołany po
dwu latach, a choć miał się zbierać co najmniej
raz na pół roku, spotyka się cztery razy rzadziej.
Jak to u nas: oficjalne dokumenty pełne są szla−
chetnych sformułowań i pobożnych życzeń, ale
o ich realizację nikt się nie troszczy, nikt za nią
nie odpowiada i nikt nie jest pociągany do poli−
tycznej bodaj odpowiedzialności. Minister
Kopacz dwa lata temu awansowała, jej następca
w rządzie nie został ostatnio „zrekonstruowany”.

Grzech czwarty
– czym skorupka...
Ministerstwo Zdrowia nigdy nie wdrożyło za−
wartego w Narodowym Programie Zdrowia wie−
loletniego „Programu poprawy opieki stomatolo−
gicznej nad dziećmi i młodzieżą”. Przyczyna pro−
zaiczna – brak pieniędzy. Raport NIK konstatuje
prawdę dość banalną, choć w praktyce ignoro−
waną: „im wcześniej zostanie podjęta opieka sto−
matologiczna, np. już od trzeciego roku życia, tym
mniej problemów pojawi się w przyszłości,
a koszty leczenia będą niższe”. Nasze skorupki
nasiąkają zbyt późno! Dzieci uczęszczające do
przedszkoli nie mają stałej opieki dentystycznej.
Do tego – wbrew światowym tendencjom – prze−
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rzuca się odpowiedzialność za stan zdrowotny
dziecka na rodziców. A ci bywają różni. Co czwar−
ta matka pięciolatka nie była z nim ani razu u den−
tysty (nie był u niego co jedenasty siedmiolatek).
Tylko co trzeci rodzic interesuje się, czy jego pię−
cioletnie dziecko regularnie myje zęby. Dla sied−
miolatków to zainteresowanie spada jeszcze
o połowę, dobrze jeśli pod wpływem rodziców
wcześniej nabyli w tej mierze prawidłowych na−
wyków. A jeśli nie? Dlatego NIK postuluje obo−
wiązkowe przeglądy kontrolne uzębienia u dzie−
ci przedszkolnych i szkolnych. Jeśli nie stać nas
na leczenie, to może stać na tańszą profilaktykę?
Skądże znowu! W latach 2010−12 „nie funkcjo−
nował na szczeblu krajowym ani jeden program
profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania próch−
nicy finansowany przez Ministerstwo Zdrowia”.
W 2011 r. jedynie 2,96 proc. populacji dzieci
i młodzieży korzystało ze stomatologicznych
świadczeń profilaktycznych finansowanych
ze środków publicznych. Na ogół jest to fluoro−
wanie i lakierowanie zębów.
Grzech piąty
– dużo papierów, mniej sensu
Lekarze od dawna skarżą się, że współpraca z
Narodowym Funduszem Zdrowia realizuje się po−
przez rozbudowywanie z roku na rok sprawoz−
dawczości i mnożenie wszelkiego rodzaju czyn−
ności o charakterze biurokratycznym. Czemu to
„papierkowe leczenie” ma służyć nie bardzo wia−
domo, skoro raport NIK stwierdza: „brak kom−
pleksowych i rzetelnych danych o rzeczywistych
kosztach poszczególnych procedur stomatologicz−
nych oceniono negatywnie, jako element nieko−
rzystnie oddziaływujący na planowanie kosztów,
prawidłową organizację i funkcjonowanie syste−
mu stomatologicznej opieki zdrowotnej”.
Efektem jest swoista uznaniowość w wycenie
świadczeń. Nie wchodząc w szczegóły NIK−
owskich spostrzeżeń i zastrzeżeń odnotujmy tyl−
ko parę konstatacji dotyczących Małopolski: na−
sze województwo w 2011 r. należało do jednego
z czterech tylko w kraju województw, w których
(w stosunku do 2009 r.) wzrosła liczba świadczeń
ogólnostomatologicznych i to o 7,91% (najwyż−

szy wzrost w kraju). Jesteśmy też stale w krajo−
wej czołówce pod względem świadczeń tego typu
dla dzieci i młodzieży liczonych na 10 tys. miesz−
kańców – zależnie od roku wymieniamy się na
pierwszym i drugim miejscu z Lubelszczyzną.
Zadziwiające! Jak się okazuje, może być jeszcze
gorzej.

Grzech szósty
– sprawiedliwie nie znaczy po równo, ale...
„Sprawiedliwie nie znaczy po równo” mawia
znajomy prawnik (najczęściej przy polewaniu
wódki do kieliszków) i mimo żartobliwości tego
zwrotu, nie sposób odmówić mu głębszego ogól−
nego sensu. Jednak nadmiar nierówności trudno
uznać za sprawiedliwy. Zwłaszcza w życiu, nie
przy barze. Na 100 tys. mieszkańców Polski przy−
pada średnio 84 zawodowo czynnych dentystów
(dane z r. 2011, wzrost o 1 w porównaniu z r. 2009).
Ale w województwie kujawsko−pomorskim, gdzie
wskaźnik ten jest w kraju najniższy, przypadało
w 2011 r. 56 prowadzących praktykę stomatolo−
gów na 100 tys. mieszk. (dwa lata wcześniej –
53), a w mazowieckim 106. Dwa lata wcześniej
przodowało woj. pomorskie ze 107 dentystami na
100 tys. mieszk., ciekawe byłoby zatem prześle−
dzenie przyczyny migracji dentystów z Trójmia−
sta. Zębami Polaków opiekowało się w 2011 r.
32,5 tys. lekarzy stomatologów, prawie 6 tys. wię−
cej miało uprawnienia do leczenia, lecz oficjalnie
nie prowadziło praktyki. NIK podziela pogląd mi−
nisterstwa, że największa nierówność występuje
u nas w dostępie do usług stomatologicznych
z zakresu ortodoncji i protetyki.

Grzech siódmy
– czy ten, kto zepsuł, naprawi zegarek
Tak w raporcie NIK rysuje się obraz publicz−
nej opieki stomatologicznej w Polsce. Raport jest
znacznie bardziej obszerny, podział na „grzechy”
obciąża moje konto – ale w tak bogatym materia−
le różne formy jego uporządkowania i kondensa−
cji są uprawnione. Bez względu na uszeregowa−
nie problemów niewiele w nim pozytywów, do−
minują ciemne barwy. Gdyby kontrolerzy NIK
znaleźli niedociągnięcia o posmaku kryminalnym
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– sprawa byłaby prosta: prokurator, za kilka lat
proces, wyrok i kara bądź uniewinnienie. Tym−
czasem raport Najwyższej Izby Kontroli obnaża
braki o charakterze systemowym, wskazuje głę−
bokie czasami rozmijanie się praktyki z celami
społecznymi. Są one nawet wskazane w dokumen−
tach, bywają drogowskazem dla wielu ludzi, dla

lekarzy, samorządowców, urzędników NFZ, po−
lityków – mam jednak wrażenie pacjenta pogłę−
bione lekturą raportu NIK, że cały ten mechanizm
się nie zazębia, zgrzyta... Tak jakby pasek, na któ−
rym zegarek się nosi był ważniejszy od samego
chronometru.
(opr. L.S.)

UNIA EUROPEJSKA

Nowe rozdanie środków unijnych (2014−2020)

Bony na innowacje
Odpowiadając na Państwa zainteresowanie
sposobem wydatkowania środków unijnych, prze−
znaczonych dla Polski na lata 2014−2020, posta−
nowiliśmy zamieścić kompendium przydatnych
informacji na ten temat. Na wstępie pragnę uspo−
koić, iż żaden konkurs nie został jeszcze ogłoszo−
ny, a dokumenty programowe w większości mają
jeszcze charakter roboczy. Oznacza to, iż nie czas
jeszcze na wydawanie pieniędzy na wielogodzin−
ne szkolenia i usługi doradcze, ale warto zacząć
śledzić krystalizujące się powoli spektrum moż−
liwości.

Jak się do tego zabrać?
Pominąwszy polityczno−populistyczne kon−
teksty przypomnę, iż dokumentami, które względ−
nie bezpośrednio mówią komu i na co planuje się
przyznać unijne dotacje są tzw. programy opera−
cyjne. Niektóre z nich mają zasięg ogólnopolski,
co oznacza, iż konkursy ogłaszane są na szczeblu
centralnym, inne (programy regionalne) dzielone
są pomiędzy beneficjentów z danego wojewódz−
twa. Warto zaznaczyć, iż w nowym rozdaniu, ok.
60% pieniędzy unijnych przekazane zostanie wła−
śnie do kompetencji marszałków poszczególnych
województw.
Przechodząc na kolejny poziom szczegółowo−
ści i ograniczając niniejszy artykuł do wskazania
możliwości finansowania inwestycji w szeroko
pojętym sektorze ochrony zdrowia (np. moderni−
zacja budynków, zakup sprzętu) rekomenduję, aby

poświęcić szczególną uwagę Regionalnemu Pro−
gramowi Operacyjnemu dla Województwa Ma−
łopolskiego oraz odpowiednio Regionalnemu Pro−
gramowi Operacyjnemu Województwa Podkar−
packiego.
Po pełny tekst programów odsyłam na strony
internetowe województw (www.fundusze.ma−
lopolska.pl oraz www.rpo.podkarpackie.pl) do
zakładek poświęconych perspektywie 2014−2020.
Na stronach tych pojawiać się będą także kolejne
uszczegółowienia i informacje o postępach prac.
Wśród programów realizowanych na szczeblu
centralnym nie wolno przegapić Programu Ope−
racyjnego Inteligentny Rozwój:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020
Według mojego wyobrażenia, dokumenty te
mogą być w całości ciężko strawne, dlatego za−
chęcam, aby bezpośrednio rzucić się na rozdziały
poświęcone opisowi priorytetów (lub tzw. osi
priorytetowych), gdyż one właśnie wyznaczają
obszary dla przyszłych konkursów grantowych.

Zauważalne zmiany i silne akcenty
W podstawowej kwestii nic się nie zmieniło,
wciąż podmioty, które nie kwalifikują się, jako
„zakłady opieki zdrowotnej działające w publicz−
nym systemie ochrony zdrowia” muszą stawać
w szranki w konkursach organizowanych dla
wszelkiej maści przedsiębiorstw. Po lekturze pro−
jektów regionalnych programów operacyjnych za−
rysowują się pewne różnice w stosunku do lat po−
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przednich. Po pierwsze, należy spodziewać się
mniejszej ilości klasycznych dotacji bezzwrot−
nych. Powstanie natomiast szeroka oferta zwrot−
nych mechanizmów finansowania (np. pożyczek
preferencyjnych, kredytów technologicznych)
oraz rozważań mieszanych (np. umorzenia, sub−
wencje odsetkowe). W każdym programie opera−
cyjnym wspierane będą projekty przedsiębiorców
polegające na wdrożeniu nowych rozwiązań
w rezultacie przeprowadzonych przez siebie lub
inny podmiot prac badawczo−rozwojowych.
Mimo, iż terminologia opisująca tego typu
działania odstrasza swoją górnolotnością, bardzo
zachęcam Państwa do kreatywnego podejścia do
kwestii wprowadzania na rynek nowych produk−
tów/usług w wyniku szeroko pojętych prac ba−
dawczo−rozwojowych. Śmiem twierdzić, iż każ−
dy dobry i względnie przemyślany projekt uzy−
ska dofinansowanie. Pewną zachętą do pobudza−
nia innowacyjności wśród przedsiębiorstw będą
dotacje w formule bonów na innowacje. Będą to
środki przeznaczone na wdrożenie własnych lub
nabytych wyników prac B+R, nabycie licencji, ale

także wsparcie w zakresie przejścia procedury
ochrony patentowej, wdrażanie innowacji nietech−
nologicznych, procesowych, organizacyjnych,
marketingowych. Bon na innowacje będzie moż−
na przeznaczyć także np. na nabycie usługi w za−
kresie wzornictwa przemysłowego. Oznacza to,
iż użyta tu definicja innowacji staje się bardzo
pojemna.
Poziom ogólności przygotowanych dokumen−
tów nie pozwala w tym momencie na omówienie
kwestii planowanych poziomów dofinansowania
i kwot dotacji. Wciąż nie zostały też doprecyzo−
wane listy beneficjentów dopuszczonych do kon−
kursów w ramach poszczególnych działań. Obie−
cujemy śledzić dla Państwa postępy prac i zachę−
camy do kontaktu z Redakcją, jeśli mają Państwo
określone oczekiwania dotyczące informacji na
temat dotacji unijnych dla służby zdrowia.
Michał Młynarczyk
(mm.mlynarczyk@wp.pl)

Pracownik Uniwersytetu Jagielloñskiego; od 10 lat kieruje projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych UE; doradca przy
OIL w Krakowie
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Prague Dental Days
9−11 października 2013
„Pražské dentální dny”, bardziej znane pod an−
gielską nazwą „Prague Dental Days”, to cyklicz−
ny kongres stomatologiczny odbywający się rok−
rocznie w stolicy Czech. Organizatorem i gospo−
darzem imprezy od samego początku jej istnie−
nia, a więc od 1993 r. (od 1998 r. pod obecną
nazwą), jest Czeska Izba Dentystyczna (Česká
Stomatologická Komora, ČSK).
W tym roku w składzie krakowskiej delegacji
znaleźli się: dr Robert Stępień, dr Dariusz Kościel−
niak oraz p. Piotr Cybulski. Na miejscu powitali
nas prezydent czeskiej izby, dr Paweł Chrz wraz
z małżonką oraz wiceprezydent Kongresu dr Jan
Czerny.

Z roku na rok Kongres „Prague Dental Days”
przyciąga coraz więcej specjalistów nie tylko
z Europy, ale i całego świata. Pośród tegorocz−
nych wykładowców znaleźli się m.in. dr Philippe
W. Sleiman z Uniwersytetu Stanowego Karoliny
Północnej USA z wystąpieniem pt. „Biologia
i technologia w leczeniu kanałowym”; dr Marce−
lo Balsamo z Uniwersytetu w Sao Paulo, Brazy−
lia, który omówił „Nowe technologie i materiały
ułatwiające procedury medyczne”; dr Kevin Guze
z Uniwersytetu Harvarda w USA z referatem
„Spektroskopia Ramana – odróżnianie zmian
przednowotworowych i nowotworowych w jamie
ustnej”, dr Katsuhiro Nakazawa z Tokio, Japonia

37

38

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

38

NR

4A/2013

DENTYSTY

ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE

przedstawiająca „Stosowanie CBCT dla TMD –
diagnostyka i leczenie”, a także liczni naukowcy

z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii
oraz oczywiście Czech. Drugiego dnia Kongresu
odbyły się także międzynarodowe warsztaty, któ−
rych tematem było uznawanie kwalifikacji zawo−
dowych lekarzy dentystów spoza Unii Europej−
skiej. Równolegle do Kongresu, w miejscowym
historycznym centrum wystawienniczym odbywa−
ły się targi stomatologiczne, które oczywiście
z wielką przyjemnością zwiedziliśmy.
Żegnając się z gospodarzami, wręczyliśmy im
zaproszenia na sesję samorządową, która odbę−
dzie się w trakcie 12. Kongresu Stomatologów
Polskich, w kwietniu 2014 roku w Krakowie.
Jak widać, współpraca z naszymi południowymi
sąsiadami z roku na rok staje się coraz bliższa,
z korzyścią dla obu stron.
Dariusz Kościelniak

ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE

Słowackie Dentalne Dni
Bratysława, 26−28 września 2013
Stało się już tradycją, że we wrześniu przed−
stawiciele Komisji Stomatologicznej Okręgowej
Rady Lekarskiej w Krakowie odwiedzają Braty−
sławę podczas „Słowackich Dentalnych Dni”.
W tym roku reprezentowała nas delegacja w skła−
dzie dr dr: Agata Dutka−Szmigiel, Lucyna Pesz−
ko, Dariusz Kościelniak, Robert Stępień oraz
p. Piotr Cybulski.

„Słowackie Dentalne Dni” to nie tylko targi,
lecz także cykl intensywnych i ciekawych wykła−
dów oraz wiele imprez towarzyszących. W bie−
żącym roku inauguracyjny wykład dotyczył
związków między zapaleniami przyzębia a cho−
robami ogólnoustrojowymi, który wygłosił
dr M. Straka. Wśród zaproszonych gości był
przedstawiciel FDI dr Attila Sertgöz z Turcji,
dr W. Doneus prezes CED (Europejskiej Rady Le−
karzy Stomatologów) z Niemiec oraz przedsta−
wiciel Czeskiej Izby Stomatologicznej J. Czerny.
Wykładowcami byli, oprócz przedstawicieli sło−
wackiego środowiska stomatologicznego, lekarze
z Czech dr dr P. Černochová i L. Roubalíková,
z Niemiec H.Gleixner oraz nasz kolega dr Woj−
ciech Bednarz, który przedstawił w swoich wy−
kładach problematykę paradontopatii.
Jedną z imprez towarzyszących była konty−
nuacja zeszłorocznego programu poświęconego
zdrowiu jamy ustnej u dzieci pt. „Zabawa i zdro−
we zęby razem” skierowana do najmłodszych.
Studenci stomatologii zarówno z Bratysławy, jak
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i z Koszyc pod przewodnictwem profesor Nedy
Markowskiej kontynuowali rozpoczętą przed
dwoma laty akcję profilaktyki przciwpróchnico−
wej dla dzieci. Oprócz nauki szczotkowania były
prezentowane filmy instruktażowe oraz wręcza−
ne pakiety higieniczne i książeczki dotyczące hi−
gieny jamy ustnej. Te ostatnie zawierały wierszyki
i obrazki autorstwa słowackich stomatologów.
Spotkanie w Bratysławie to także możliwość
przyjrzenia się pracy Słowackiej Komory Zubnych
Lekarow. Był to czas wymiany doświadczeń zarów−
no z braćmi Słowakami, jak i kolegami z Czech oraz
z przedstawicielem niemieckiego samorządu, a tak−
że reprezentantami CDE i FDI. Zarówno w kulu−
arach jak i podczas spotkań towarzyskich gościnni
Słowacy dzielili się z nami nie tylko osiągnięciami,
ale także problemami, jakie musi pokonać Słowac−
ka Komora Zubnych Lekarow, która, mimo iż przy−
należność do niej jest dobrowolna, zrzesza ponad
90% stomatologów.
Tych kilka dni w Bratysławie upłynęło bar−
dzo przyjemnie. Należy mieć tylko nadzieję, że
wzorem naszych sąsiadów coraz więcej dentystów
z Polski będzie odwiedzać tę ciekawą imprezę,
wysłucha prezentowanych tam wykładów oraz
zobaczy, jak może pracować samodzielna izba
dentystyczna.
Lek. dent. Agata Dutka Szmigiel

***
Słowackie Dni Dentystyczne w Bratysławie
to największa stomatologiczna impreza na Sło−
wacji, której organizacja przypomina polskie
CEDE w Poznaniu, tyle że zdecydowanie mniej−
sze. W obradach uczestniczyła kilkuosobowa pol−
ska delegacja, której skład przedstawia dr Dariusz
Kościelniak, obok. Tematyka sympozjum, w któ−
rym uczestniczyło ponad 300 osób, obejmowała
różne dziedziny stomatologii, a prowadzący wy−
kłady naukowcy omawiali zarówno aktualne moż−
liwości postępowania jak i przedstawiali szcze−
gólnie ciekawe przypadki kliniczne. Przykładem
pierwszego był wykład prof. Nedy Markowskiej
z Uniwersytetu w Koszycach, nt. długoletnich
obserwacji leczenia agresywnego zapalenia przy−
zębia zębów mlecznych i stałych. Przykładem

drugiego była prezentacja dr Jany Kaiferowej na
temat kompleksowego specjalistycznego postępo−
wania u kilku pacjentów z dysplazją ektoder−
malną.
W piątkowe przedpołudnie odbyła się sesja
anglojęzyczna, którą otworzył prof. dr Atilla
Sertgöz z Uniwersytetu Marmar w Istambule
omawiając estetyczne czynniki ryzyka w lecze−
niu implantoprotetycznym przedniego odcinka
szczęk. Następne dwa wykłady wygłosił dr Woj−
ciech Bednarz ze Specjalistycznej Przychodni
Lekarskiej MEDIDENT w Gorlicach, które doty−
czyły periodiagnostyki i perioterapii będących
podstawą do rozpoczęcia podstawowego leczenia
stomatologicznego i podtrzymującego leczenia
periodontologicznego. Potem goście konferencji
pojechali na bratysławską starówkę, by skoszto−
wać tradycyjnych słowackich potraw w jednej
z najstarszych karczm. Zwiedziliśmy też zabyt−
kową część Bratysławy, wraz z górującym nad
miastem zamkiem. Wieczorem spotkaliśmy się na
bankiecie. W sobotnie przedpołudnie prezentowa−
ne były między innymi filmy z zabiegów implan−
tacji śródkostnej i wykonawstwa natychmiasto−
wych uzupełnień tymczasowych, osadzanych na
implantach.
Uczestnictwo w bratysławskim Zjeździe po
raz kolejny pokazało, że istnieje potrzeba organi−
zacji wspólnych przedsięwzięć naukowo−dydak−
tycznych i wzajemnego w nich uczestnictwa. Bę−
dzie ku temu okazja już w kwietniu przyszłego
roku w Krakowie podczas Kongresu Stomatolo−
gów Polskich.
Wojciech Bednarz
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I Polsko−Ukraińska Konferencja Stomatologiczna
Rzeszów, 4−5 października 2013

W dniach 4−5 października bieżącego roku
w Rzeszowie odbyła się I Polsko−Ukraińska
Konferencja Stomatologiczna po hasłem
„Współczesna stomatologia zintegrowana”.
W nowo wybudowanym hotelu „Rzeszów”,
odbywały się sesje wykładowe, ekspozycja firm
stomatologicznych oraz imprezy towarzyszące.
Organizatorami konferencji były: Specjalistycz−
na Przychodnia Stomatologiczna PerioCentrum
w Rzeszowie i Centrum Implantologii i Prote−
tyki Stomatologicznej „MM” we Lwowie, a ini−
cjatorem Komisja ds. Szkolenia Przed− i Pody−
plomowego Polskiego Towarzystwa Stomato−
logicznego. Komisja ta razem z Instytutem Sto−
matologii Narodowej Akademii Medycznej
Szkolenia Podyplomowego imienia P.L. Szu−
pyka w Kijowie, Stowarzyszeniem Dentystów
Ukrainy oraz Stowarzyszeniem Prywatnie Prak−
tykujących Lekarzy Dentystów Ukrainy objęła
patronat naukowy nad konferencją, Natomiast
Patronat Honorowy sprawowały: Ambasada
Ukrainy w Warszawie, Ambasada Polski w Ki−
jowie oraz Wojewoda Podkarpacki i Prezydent
Miasta Rzeszowa.
W piątkowy ranek, zgromadzonych uczest−
ników konferencji powitali – przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego dr n. med. Wojciech
Bednarz i jego zastępca dr hab. Myron Uhryn.

W dalszej kolejności głos zabrali prof. Myro−
slava Drohomyretska. prof. Jaroslav Zablotsky
i prof. Tomasz Konopka, który odczytał pismo
od rektora Uniwersytetu Medycznego we Wro−
cławiu prof. Marka Ziętka.
Prowadzenie I sesji naukowej przypadło
prof. Irynie Mazur z ISN w Kijowie i prof.
Tomaszowi Konopce z UM we Wrocławiu, któ−
ry też wygłosił wykład inauguracyjny nt. pro−
tokołów niechirurgicznego leczenia zapaleń
przyzębia. Po nim prof. Savychuk z Kijowa
omówiła mikroekologię najczęstszych chorób
jamy ustnej, a prof. Irina Mazur zaprezentowa−
ła własne doświadczenia dotyczące leczenia
zapaleń przyzębia. Przed przerwą wygłoszono
jeszcze referat o wykorzystaniu związków cyny
w leczeniu zapalenia dziąseł.
Po przerwie dr Adriana Baryliak z UM we
Lwowie przedstawiła metodę pogłębiania przed−
sionka jamy ustnej za pomocą lasera Er:YAG,
a dr Wojciech Bednarz podzielił się z uczestni−
kami sympozjum swoją wiedzą dot. współcze−
snego postępowania chirurgicznego w zakresie
deformacji śluzówkowo−dziąsłowych. W sesji
popołudniowej tematem przewodnim była im−
plantologia stomatologiczna. Jako pierwszy za−
demonstrował swoje wyniki użycia autogennych
preosteoblastów w procedurach augmentacyj−
nych tkanek otaczających implanty śródkostne
prof. Andrzej Wojtowicz. Następnie głos zabrał
doc. Myron Uhryn podnosząc temat aspektów
estetycznych i czynnościowych rehabilitacji im−
plantoprotetycznej. Kolejny wykład dr Huberta
Kubicy dotyczył kontrowersyjnego tematu lecze−
nia implantologicznego w miejscach z brzeżnym
i okołowierzchołkowym zapaleniem przyzębia,
a wykład dr hab. Piotra Majewskiego dot.
procedur regeneracyjnych wykonywanych po
ekstrakcjach zębów. Sesję zamknęło wystąpie−
nie prof. Jaroslava Zablotskiego, który przybli−
żył słuchaczom idee akcji „Jakość życia dla
naszych rodziców”, o bezpłatnym leczeniu im−
planto−protetycznym bezzębnych pacjentów
w podeszłym wieku.
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W drugim dniu Konferencji obrady sesji ortodontycznej
rozpoczęły się od prezentacji dr hab. Agaty Czajki−Jaku−
bowskiej z UM w Poznaniu, nt. aktualnych możliwości po−
prawy higieny jamy ustnej u pacjentów ortodontycznych.

Następnie prof. Beata Kawala z UM we Wrocławiu przed−
stawiła protokoły skojarzonego ortodontyczno−periodonto−
logicznego leczenia wad zgryzu u pacjentów z cienkim bio−
typem przyzębia. Prof. Myroslava Drohomyretska z Kijo−
wa omówiła powiązania i zależności pomiędzy postawą ciała
i okluzją, a dr Ewa Czochrowska z Warszawy w perfekcyj−
ny sposób zademonstrowała współczesne postępowanie
ortodontyczne i chirurgiczne w przypadku występowania
zębów zaklinowanych. Ostatnie wystąpienie tej sesji prof.
Lyubov Smagyuk z UM w Połtawie dotyczyło długotermi−
nowych obserwacji klinicznych leczenia pacjentów z tyło−
zgryzem i stłoczeniami zębów żuchwy.
Po południu odbyła się jeszcze sesja Młodych Naukow−
ców, którą otworzyli prof. Bogumił Lewandowski z Uni−
wersytetu Rzeszowskiego oraz dr Wojciech Bednarz z Gor−
lic. Przedstawione zostały bardzo ciekawe oryginalne prace
przeglądowe i opisy przypadków z różnych dziedzin sto−
matologii. Współzawodnictwo o zwycięstwo w konkursie
na najlepszą prezentację było aż tak wyrównane, że organi−
zatorzy Konferencji zdecydowali o nieprzyznawaniu poje−
dynczej nagrody. Ich decyzją, lekarze wygłaszający refera−
ty w tej sesji, zostali zaproszeni do bezpłatnego uczestnic−
twa w II Konferencji Ukraińsko−Polskiej, która odbędzie się
w przyszłym roku we Lwowie.
Prezentacje były prowadzone w językach ojczystych wy−
kładowców i odpowiednio tłumaczone symultanicznie na
język polski i ukraiński. Dyskusja była żywa, a biorący
w niej udział lekarze podkreślali jej wysoki poziom mery−
toryczny. W ramach imprez towarzyszących odbyła się m.in.
licytacja obrazów autorstwa Grzegorza Rosiaka, z której uzy−

skane pieniądze zasiliły konto Fun−
dacji założonej przez doc. Myro−
na Uhryna, wspomagającej dzieci
ukraińskie chore na dysplazję ek−
todermalną.
Podziękowania za pomoc przy
realizacji konferencji należą się fir−
mie Oral−B Instytut Blend a Med
– złotemu sponsorowi, Nobel Bio−
care – srebrnemu sponsorowi,
a także pozostałym firmom, które
wsparły nas finansowo (Septodont,
Philips Sonicare, GC, VOCO,
Eler, Gent, W&H Poland, FM
Dental, Marrodent, Pierre Fabre
Oral Care, BIS, KN Implants, Im−
placore, Medilab, Kadent, Chema−
Elektromet, Polorto, Quadrostom,
Listeryne, Colgate, Loser & Co.,
Optident, Pierre Fabre Medica−
ment, Subaru Sobiesław Zasada
Automotive) i medialnie (Maga−
zyn Stomatologiczny, Dentonet.pl,
e−Dentico, Dentowizja.pl, Dental
and Medical Problems, DTI, TPS,
infodent 24, altermedia press&pr,
dental labor, Art of Dentistry Sztu−
ka Implantologii). Dziękujemy
wszystkim 170 uczestnikom za
przyjazd i czynny udział w naszym
przedsięwzięciu. Przepraszamy za
niedogodności i ewentualne błędy,
obiecujemy że zrobimy wszystko,
by następne nasze spotkania były
ich pozbawione. Zwłaszcza niedo−
godności komunikacyjne związa−
ne z przekraczaniem granicy
w obie strony są, mam nadzieję, do
usunięcia, jeśli nie do złagodzenia.
Dokładniejsze informacje
o terminie, programie naukowym,
warunkach uczestnictwa w przy−
szłorocznej konferencji we Lwo−
wie zostaną zamieszczone w przy−
szłorocznym wydaniu „Galicyj−
skiej Gazety Lekarza Dentysty”.
Wojciech Bednarz
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Sprawozdanie Komisji Stomatologicznej ORL
za okres VI kadencji (5.XII.2009−22.XI.2013)
Podczas minionej kadencji w skład Komi−
sji Stomatologicznej weszli wszyscy delegaci
wybrani w 2009 roku z terenu objętego działa−
niem OIL w Krakowie, z delegaturami w Kro−
śnie, Nowym Sączu i Przemyślu. Funkcję prze−
wodniczącego Komisji pełnił lek. dent. Robert
Stępień, równocześnie wiceprezes Okręgowej
Rady Lekarskiej w Krakowie. Obowiązki wi−
ceprzewodniczącego Komisji sprawował lek.
dent. Dariusz Kościelniak, a sekretarza Komi−
sji (do lata 2013) lek. dent. Katarzyna Siem−
bab.
Zgodnie z oczekiwaniami lekarzy denty−
stów, dotyczącymi podnoszenia kwalifikacji za−
wodowych i dopełnienia obowiązku kształce−
nia ustawicznego Komisja raz w miesiącu
organizowała bezpłatne szkolenia dla stomato−
logów, których wykładowcami byli wybitni
specjaliści, pracownicy naukowi, praktycy
z kraju i zagranicy. Łącznie w ciągu czterech
lat odbyło się 29 wykładów, a kolejne zaplano−
wane są przed nami.
Dwa razy w roku, wiosną i jesienią odby−
wały się konferencje naukowo−szkoleniowe
w Zakopanem−Kościelisku, Krasiczynie, Kry−
nicy i Rytrze. Ich współorganizatorem był
Związek Lekarzy Dentystów Pracowników
Ochrony Zdrowia i Polskie Stowarzyszenie
Lekarzy Stomatologów Kas Chorych. Konfe−
rencje łączyły programowo teorię z praktyką,
równocześnie z wykładami prowadzone były
warsztaty. Nadto, Komisja w porozumieniu te−
renowym oddziałem Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego w Krośnie współorganizo−
wała lub obejmowała patronatem konferencję
w Polańczyku, z roku na rok nabierającą coraz
większego znaczenia.
Istotny udział programowy w postaci sesji
naukowych posiada Komisja przy okazji orga−
nizowanych dorocznie wiosną Targów Stoma−
tologicznych KrakDent. Komisja przygotowu−
je też sesje naukowe poświęcone współczesnym

aspektom wykonywania zawodu lekarza stoma−
tologa. Nadto dwa razy w roku odbywały się
w minionej kadencji wyjazdowe posiedzenia
Komisji Stomatologicznej, poświęcone proble−
mom samorządowym, prawnym z obszerną czę−
ścią naukowo−szkoleniową. W minionej kaden−
cji odbyło się 9 takich posiedzeń.
Szczególne miejsce w działalności Komi−
sji zajmuje doroczna, odbywana jesienią, Kon−
ferencja Naukowo−Szkoleniowa w Rytrze,
łącząca część naukową poświęconą poznaniu
najnowszych osiągnięć medycyny z częścią sa−
morządową poruszającą problemy prawne
i administracyjne stomatologii. W Rytrze, co
roku wręczana jest Nagroda im. Andrzeja For−
tuny „Za zasługi dla polskiej stomatologii”
wybitnym postaciom naszego środowiska.
W kolejnych latach laureatami byli: dr Wojciech
Grabe, prof. Zbigniew Jańczuk, prof. Stefan
Włoch, dr Ryszard Łopuch, dr Kazimierz Bryn−
dal, a w tym roku został nim dr Zbigniew Kli−
mek.
Od kilku już lat Komisja Stomatologiczna
posiada bliską współpracę ze Słowacką Izbą
Dentystyczną w Bratysławie oraz Czeską Izbą
Stomatologiczną w Pradze. Jej owocem jest
wymiana delegacji samorządowych, materiałów
publicystycznych, udział lekarzy czeskich i sło−
wackich w Krakdencie, a polskich w Targach
Stomatologicznych w Ostrawie. Planowane są
dalsze przedsięwzięcia w sferze naukowej
i kulturalnej.
Komisja Stomatologiczna ORL w Krako−
wie wydaje unikalne w skali samorządu lekar−
skiego w kraju pismo „Galicyjska Gazeta Le−
karska Lekarza Dentysty”. Czasopismo, wyda−
wane dotąd jako dwumiesięcznik, ukazuje się
od 2013 roku w formie kwartalnika (w konse−
kwencji oszczędności związanych z remontem
siedziby Izby). Pismo informuje o pracach Ko−
misji, relacjonuje wydarzenia w środowisku, in−
formuje o kursach i szkoleniach, zamieszcza ko−
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mentarze i felietony, przybliża sylwetki zna−
nych i cenionych stomatologów, udostępnia
łamy dla dyskusji, podejmuje też kontrowersyj−
ne problemy kontraktowania świadczeń NFZ,
a także wątpliwych często rozporządzeń Mini−
sterstwa Zdrowia, dotyczących stomatologii.
Między innymi wielokrotnie podnoszony był
problem obniżania nakładów finansowych na
lecznictwo stomatologiczne oraz likwidacji
szkolnych gabinetów dentystycznych.
Komisja Stomatologiczna ORL interwenio−
wała w sprawie priorytetów zdrowotnych w Na−
rodowym Programie Ochrony Zdrowia, wśród
których zabrakło próchnicy jako choroby spo−
łecznej dotyczącej 99% populacji. Komisja zło−
żyła też wniosek do UOKiK o wszczęcie po−
stępowania przeciw MOW NFZ w sprawie nad−
używania pozycji monopolisty i działania na
rzecz ograniczania konkurencji.
Latem bieżącego roku Komisja oprotesto−
wała wsteczną weryfikację świadczeń stoma−
tologicznych prowadzoną przez MOW NFZ,
które to Stanowisko poparła i uznała za swoje
Okręgowa Rada Lekarska postanowieniem
z dnia 10 lipca 2013 roku.
Komisja Stomatologiczna ORL w Krako−
wie przez całą VI kadencję konsekwentnie za−
biegała o autonomię lekarzy dentystów w sa−
morządzie lekarskim, prowadząc m.in. na
łamach „GGL−LD” systematyczną kampanię na
rzecz jej pozyskania, do której przystąpiło m.in.
środowisko poznańskich stomatologów.
W trakcie mijającej kadencji Komisja Sto−
matologiczna kilkakrotnie protestowała naj−
pierw w sprawie nierealnych wymogów narzu−
conych lekarzom przez przepisy dotyczące
warunków bezpiecznego stosowania promie−
niowania jonizującego, nieprzystających do re−
aliów praktyki stomatologicznej, a potem prze−
ciw absurdalnym wymogom Izby Skarbowej
dotyczącym kas fiskalnych. Jednocześnie Ko−
misja cyklicznie organizowała obowiązkowe
kursy z zakresu ochrony radiologicznej pacjen−
ta, a we wrześniu kurs Inspektora Ochrony Ra−
diologicznej. Przedstawiono też stomatologom,
za pośrednictwem „GGL−LD” ofertę dotyczącą

możliwości nabycia kas fiskalnych odpowiada−
jących wymogom kontroli skarbowej.
Komisja przygotowała przewodnik do
opracowania systemu zarządzania i przeprowa−
dzania audytów wewnętrznych w stomatolo−
gicznych pracowniach rtg. Powołano też punkt
konsultacyjny z zakresu ochrony radiologicz−
nej, prowadzony przez dr. inż. Edwarda Arasz−
kiewicza.
Odrębnym przedsięwzięciem było opraco−
wanie wzorów zgód pacjentów na leczenie dla
poszczególnych specjalności stomatologicz−
nych
Szczególną troską Komisji była zbyt mała
ilość miejsc specjalizacyjnych dla stomatolo−
gii, wyrażająca się także niedostateczną liczbą
jednostek akredytowanych do szkoleń, brakiem
pieniędzy dla opiekunów, trudnościami biuro−
kratycznymi przy zdobywaniu miejsc w gabi−
netach prywatnych. Komisja walczyła z ab−
surdami codziennej pracy stomatologów, z nad−
miarem biurokracji i sprawozdawczości,
w szczególności z żądaniami zbiorczych zesta−
wień o rodzajach i ilości odpadów medycznych,
rtg, certyfikowaniem prac protetycznych
i z problemem wymagań przy dokształceniu po−
mocy dentystycznych.
Komisja prowadziła też akcję kontroli nie−
legalnej reklamy usług stomatologicznych.
Zadanie to jest kontynuowane przez wiceprze−
wodniczącego Komisji Stomatologicznej
dr. Dariusza Kościelniaka.
Członkowie Komisji Stomatologicznej ak−
tywnie wspomagali charytatywnie m.in. po−
szkodowaną w katastrofie pod Szczekocinami
nauczycielkę języka migowego oraz wycho−
wanków Domu Dziecka w Sieborowicach
(m.in. Katarzyna Siembab, Jolanta Pytko−Po−
lończyk). Minione cztery lata zapiszą się w pa−
mięci lekarzy jako niespokojne, pełne wyzwań,
sporów i napięć. Były sukcesy, ale były też roz−
czarowania i porażki. Szereg działań wciąż jest
w toku i będzie je musiała prowadzić Komisja
nowej VII kadencji.
Członek Okręgowej Rady Lekarskiej
Lek. dent. Anna Urbańczyk
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Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
Jesień 2013
I znów nadchodzą zimne miesiące. Miesiące
„białego szaleństwa” i wieczorów przed komin−
kiem. Upływający czas zaowocował również no−
wymi nagłówkami w czasopismach stomatolo−
gicznych. Przyjrzyjmy się krótko, jakie tematy
poruszone zostały w naszej literaturze fachowej.
W „Nowym Gabinecie Stomatologicz−
nym” wydrukowano trzy kolejne tablice sanitar−
ne, które powinny znajdować się w każdym gabi−
necie stomatologicznym. Jest to kontynuacja pu−
blikacji rozpoczętej na początku 2013 roku.
W numerze znajdziemy również nowe przepisy:
od lutego 2014 roku, co 6 miesięcy, każdy wła−
ściciel gabinetu będzie musiał przygotować raport
dotyczący zranień. Jak to zrobić? Co powinien taki
raport zawierać? Te odpowiedzi znajdziemy
w najnowszym numerze NGS. Ponadto poruszo−
no kwestie dokumentacji medycznej. Wciąż nie
wiadomo, od kiedy będzie obowiązywał nakaz
prowadzenia jej w wersji elektronicznej. Pochy−
lono się również nad problemem roszczeń pacjen−
tów związanych z błędami medycznymi oraz za−
kresem ochrony ubezpieczeniowej.
W trzecim numerze pisma „Medycyna
Praktyczna Stomatologia” poznać możemy
„Metody skutecznego leczenia zapalenia przyzę−
bia”. Na uwagę zasługują artykuły „Wybór spo−
sobu odbudowy zębów przednich – koncepcja
objętości odbudowy”, jak również „Kompozyty
do bezpośredniej odbudowy zębów przednich –
przewodnik praktyczny”. Interesujące są też ar−
tykuły dotyczące diagnostyki radiologicznej
w stomatologii: „Badania radiologiczne w stoma−
tologii. Podsumowanie wytycznych American
Dental Association i US Department of Health and
Human Services”, „Przejaśnienia przy wierzchoł−
kach korzeni zębów” oraz „Analiza zdjęcia pan−
tomograficznego u 38−letniej kobiety przed lecze−
niem protetycznym”. W dziale Praktyka Klinicz−

na przeczytać możemy artykuł „Zapalna resorp−
cja przyszyjkowa – wyzwania terapeutyczne”.
Jesienne wydanie „Stomatologii Współcze−
snej” porusza interesujący temat z zakresu prote−
tyki „Zastosowanie nowoczesnej technologii
CAD/CAM selective laser melting (SLM) w wy−
konaniu mostu okrężnego – opis przypadku”.
W pracy opisano przypadek pacjenta, u którego
wykonano okrężny most metalowo–porcelanowy
osadzony na sześciu filarach. Podbudowę meta−
lową mostu wykonano z proszku stopu Co−Cr
Wirobond C metodą selektywnego stapiania la−
serem kolejnych warstw proszku (selective laser
melting – SLM) zgodnie z patentem firmy BEGO.
Przedstawiono etapy postępowania klinicznego
oraz ciągu produkcyjnego metalowej podbudowy
zgodnie z technologią CAD/CAM SLM w dziale
BEGO Medical. Omówiono badania, które wska−
zują na korzystny wpływ wymienionej technolo−
gii na właściwości mechaniczne, strukturalne
metalowych podbudów, jak również na jakość
metalowo−ceramicznych uzupełnień. Drugi cieka−
wy artykuł o problemie, który leży w zakresie
kompetencji lekarza dentysty to „Halitoza – pro−
blem ogólnoustrojowy”. Halitoza – termin, który
dentystom jest znany od lat jako halitosis – cuch−
nący oddech, fetor ex ore lub po prostu nieświeży
oddech, zaczyna nabierać obecnie większego zna−
czenia. Jest to problem ogólnoustrojowy.
W bieżącym numerze e−Dentico w dziale Te−
mat na czasie znajdziemy ciąg artykułów na te−
mat „Dentysta na swoim”. Przeczytać m.in. mo−
żemy nt. „Skąd wziąć pieniądze na uruchomienie
prywatnej praktyki?”, „Szukamy lokalu pod ga−
binet stomatologiczny”, czy w końcu „Rozpoczę−
cie działalności gospodarczej”. Innym ciekawym
artykułem w dziale Praktyka, jest artykuł „Wie−
lospecjalistyczne leczenie pacjenta z rozpoznaną
dysplazją zębiny – opis przypadku”. W pracy au−
tor przedstawia definicję oraz rys historyczny
badań prowadzonych nad rzadkim schorzeniem
rozwojowym zębiny, jakim jest dysplazja zębi−
ny. W artykule opisano wielospecjalistyczne le−
czenie stomatologiczne u 32−letniego pacjenta
z rozpoznaną dysplazją zębiny typu I. Warto rów−
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nież poświęcić czas na przeczytanie artykułu
„Diagnozowanie depresji u pacjentów leczonych
protetycznie z powodu zaburzeń czynnościowych
układu stomatognatycznego”. Celem tekstu był
przegląd metod pomocnych w diagnostyce depre−
sji, stosowanych w grupie pacjentów leczonych
protetycznie z powodu dysfunkcji występujących
w układzie stomatognatycznym. Omówiono endo−
i egzogenne przyczyny występowania stanów
depresyjnych, klasyfikację oraz sposoby diagno−
zowania z użyciem badań ankietowych, czynniki
psychiczne predysponujące do rozwoju stanów
depresyjnych.

stomatologów. Archiwizacja i obróbka zdjęć cy−
frowych – cz. IV”. W artykule zostały przedsta−
wione podstawowe metody obróbki zdjęć cyfro−
wych w fotografii stomatologicznej. Publikacja
zawiera również opis możliwości archiwizacji
fotografii klinicznej pacjenta. Innym ciekawym
tematem dotyczącym nowych rozwiązań diagno−
stycznych jest artykuł „Klasyczna tomografia
wielorzędowa (CT) i tomografia wiązki stożko−
wej (CBTC) – porównanie i możliwości zastoso−
wania w stomatologii”.

W listopadowym numerze „Twojego Prze−
glądu Stomatologicznego”, w dziale Sylwet−

kuł „Materiały i technologie używane we współ−
czesnej protetyce stałych uzupełnień zębowych –
wady i zalety przedstawione na podstawie prze−
glądu piśmiennictwa i doświadczeń własnych”.
W artykule dokonano prezentacji opinii dotyczą−
cych współcześnie używanych materiałów do wy−
konywania stałych uzupełnień protetycznych
w oparciu o dane literaturowe i własne doświad−
czenia. Uwzględniono zarówno potencjalny
wpływ omawianych materiałów na organizm
ludzki, jak i ograniczenia stosowania wynikające
z niedoskonałości samych materiałów oraz tech−
nologii ich obróbki. Inny praktyczny artykuł
„Interakcje antagonistyczne pomiędzy podchlo−
rynem sodu, chlorheksydyną, EDTA i kwasem cy−
trynowym”, przedstawia problem stosowania pły−
nów do płukania kanałów korzeniowych, które od−
grywają istotną rolę w eliminacji mikroorgani−
zmów, rozpuszczaniu tkanek oraz usuwaniu resz−
tek i warstwy mazistej. Celem niniejszego bada−
nia było podsumowanie antagonistycznych inte−
rakcji występujących podczas łącznego stosowa−
nia podchlorynu sodu (NaOCl), chlorheksydyny
(CHX), EDTA i kwasu cytrynowego (CA) w trak−
cie leczenia endodontycznego.
To jedynie parę wybranych tytułów z całej,
dostępnej na rynku prasy stomatologicznej. Jak
zawsze zachęcam również do przeczytania innych,
może nawet bardziej interesujących artykułów,
które z braku miejsca nie znalazły się w moim
podsumowaniu.

ki stomatologii gościem jest Anna Skiba – wła−
ścicielka Specjalistycznej Przychodni Stomatolo−
gicznej „Periocentrum” w Rzeszowie, która opo−
wiada, dlaczego warto zatrudniać menadżera i zre−
zygnować całkowicie z zarządzania własną
kliniką na rzecz poświęcenia się w całości pracy
lekarza stomatologa. Zarządzanie kliniką stoma−
tologiczną jest niezwykle trudnym i absorbują−
cym zadaniem, dlatego coraz częściej w naszym
kraju pojawia się model oddzielający pracę leka−
rzy od prac administracyjnych i tworzenie oddziel−
nego stanowiska managera kliniki. Tematem nu−
meru jest artykuł „Torbielakogruczolak brodaw−
czakowaty mniejszych gruczołów ślinowych jamy
ustnej – opis rzadkiego przypadku”. W pracy
przedstawiono rzadki przypadek występowania
łagodnego nowotworu pochodzącego z małych
gruczołów ślinowych. W dziale Stomatologia
Zachowawcza zaprezentowano pracę dotyczącą zę−
biaków – „Zębiaki – przypadkowe rozpoznanie czy
planowana szczegółowa diagnostyka?”. Autorzy
opisali interdyscyplinarne leczenie pacjentki z zę−
bem zatrzymanym i zębiakiem złożonym.
W ciekawym artykule „Środki płuczące sto−
sowane w trakcie leczenia endodontycznego –
przegląd piśmiennictwa” autorzy przedstawiają
przegląd współcześnie stosowanych środków do
płukania kanałów korzeniowych w trakcie lecze−
nia endodontycznego. Praktycznym tematem jest
artykuł „Pierwsze kroki w fotografii cyfrowej dla

W bieżącym numerze „Stomatologii Este−
tycznej”, w dziale Protetyka znajdziemy arty−

opr. Grzegorz Herbut
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Adwent w Alpach

Na śniegu jestem – nie ten sam
Na śniegu jestem – wielki pan
Gdy tylko spadnie pierwszy śnieg
Uciekam z miasta – cześć-adieu!

Jeszcze tydzień, jeszcze dwa i równe rzędy
aut (zachodnich marek) z bagażnikami dachowymi (mało popularne w Austrii) ruszą na południe w stronę ośnieżonych Alp. Poprzez
Ostrawę, Ołomuniec i Brno dotrą do Salzburga potem Innsbrucku, by tu się rozdzielić. Jedni pojadą dalej prosto do Tyrolu, a inni skręcą
w lewo, by przez przełęcz Brenner dotrzeć
do południowego Tyrolu, Val Gardena, val di
Fassa, val di Fiemme – cel ich 10-godzinnej jazdy. Policja krajów EU – jest już połączona sieciowo tak, że błędy i wykroczenia będą nas drogo kosztować! Nie wolno przekraczać szybkości. Zarejestrują to pracujące w dzień i w nocy
radary. Czytanie tablic z ograniczeniami – to
obowiązek. Policjant w Austrii (tytułowany Herr
Inspektor, czyt. Inszpektor) jest bezwzględny.
Mandaty wysokie. Autobus ma pierwszeństwo
wszędzie. W kolizji z autobusem – winny nie
jest autobus. Karalne jest „draengeln” najeżdżanie na auto z przodu. Karalny jest brak
benzyny na autostradzie. Żółte światło pulsuje
cztery razy, by nie wjeżdżać na czerwone, bo
czeka fotografia i odebranie prawa jazdy.
Austria jest krajem, w którym wszyscy
i wszędzie się witają i żegnają. Rano wystarczy: Morgen! w południe – Gruss Gott! wieczorem: „Guten Abend” albo „Gute Nacht!”
Jeśli ktoś się nie wita, nie żegna i nie dziękuje
– jest cudzoziemcem – Ausländer-em. Północ
Alp jest zimniejsza od ich południa. Grudzień,
styczeń jest bogatszy w śnieg w austriackich

Alpach, zaś luty, marzec – to pełnia słońca
i śnieg w południowym Tyrolu.
Dawniej turnusy narciarskie zmieniały się
w soboty. Obecnie można rezerwować pobyt
od niedzieli do niedzieli – co zapewnia komfort dojazdu. W Austrii mało popularne jest
„podchodzenie” czy „wpychanie się” do kolejki. Jeśli w ogóle utworzy się kolejka – należy
cierpliwie czekać. Jeśli na stoku spotyka się „łańcuszek” dzieci czy emerytów (Pensionisten) –
nie należy zbliżać się do tej grupy. W hotelach, właśnie w adwencie, spotyka się często
grupy narciarzy związanych zawodowo (lekarze, studenci). Spotykają się każdego roku
w tym samym czasie i w tym samym hotelu.
Adwent to czas wyciszonego oczekiwania
(Adwent, Adwent-ein Lichtlein brennt).
Codzienne, wielogodzinne zjazdy na nartach i świeże powietrze (Kristal Klare Luft) zmuszają narciarzy do odwiedzania sauny.
Sauny wymagają znajomości pewnego rytuału. Bezsensowne wchodzenie i wychodzenie w mokrych majtkach nie jest wprawdzie
zabronione, ale... można się narazić na „buczenie” lub głośne niepochlebne uwagi.
Saunowicz ma mieć płaszcz kąpielowy, klapki
i długi na 150 cm – saunowy ręcznik. Po prysznicu należy wytrzeć się do sucha i okręcić się
dokoła (pod pachami) saunowym ręcznikiem.
W ten sposób znika różnica płci – tak, że panie i panowie mogą wspólnie korzystać ze sauny (klapki zostawić na zewnątrz). Nie wolno
wchodzić do sauny – gdy odbywa się tam Aufguss czyli polewanie wodą gorących kamieni.
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W zbiorowych większych saunach wejście sygnalizują – zielone światło lub brzęczyki. Jeśli
tego brak należy zaglądnąć przez szybę, szybko wejść i powitać zebranych – Gruss Gott,
i usiąść na dolnej ławce. Około 10 min. czeka
się na Aufguss – ręczny, czasem automatyczny. Polanie zwykle jest dwu – i trzykrotne.
Czasem następuje wachlowanie specjalnym
ręcznikiem. Na koniec tego rytuału (5 min.)
wszyscy opuszczają saunę, gdyż następuje jej
przewietrzanie. Zimny basen i leżakowanie
kończą „saunowanie”. Sauna przywraca świeżość zmęczonym nogom.
W listopadzie tematem nr 1 jest jedzenie
gęsi św. Marcina (Martiniganslessen). „Czy już
jedliście gęsi Marcina?” – słyszymy od znajomych. „Lepsze w tym roku polskie czy węgierskie?” Obowiązkiem szefa kliniki, biura, zespołu
jest zaprosić współpracowników na wieczorne, wspólne jedzenie gęsi. Najlepsze są z pieca chlebowego, z chrupiącą skórką, knedlem,
czerwoną kapustką i czerwonym wytrawnym
winem.
Listopad – to czas zakupów. W adwencie
handlowcy zarabiają tyle, co przez cały rok.
Boże Narodzenie, św. Mikołaj, a także Krampus (4 XII – diabełek) – to czas obdarowywania się (Bescherung). Jest nie do pomyślenia,
aby ktoś w szpitalu, klinice, biurze, domu rodzinnym nie dostał odpowiedniego prezentu
z okazji świąt. Dorośli i dzieci. Islamscy współpracownicy. Brak prezentu – to pewne zerwa-

nie stosunków towarzyskich przez cały rok.
Narodziny Chrystusa zepchnięto do kościołów.
Teren opanował handel prezentami. Prezenty,
prezenty, wymyślne i pięknie zapakowane.
„Stille Nacht” w domach towarowych przez
cały adwent.
Częste dopytywanie dzieci: „kiedy Wigilia?”
było motywem powstania wieńca adwentowego. Adwentskranz został stworzony przez teologa Johanna Heinricha Wicher w 1839 roku
w domu sierot Rauhe Haus. Co niedziela zapala się w nim kolejną świecę, a jest ich cztery.
Oczekiwanie Nowonarodzonego? Oczekiwanie
prezentów – oczekiwanie Chrystusa? Jedno
i drugie. Jak to dzieci.
Radosne świętowanie kończy się wraz ze
świętem Trzech Króli. Choinki wyszły z Niemiec
na cały świat w XIX wieku. Po świętach wynosi
się je na miejsce zbiórki, często przed kościoły.
Część z nich wędruje do ogrodów zoologicznych, część – spala się w Eko – ciepłowniach.
Znaną pieśnią adwentową w Austrii jest:
„Leise rieselt der Schnee”. Jako „Cud” – umieściliśmy ją w albumie Leona Pawlika „Krótka
historia Cyrulika”. Śpiewają ją dzieci z parafii
św. Wojciecha w Bronowicach pod dyr. siostry
Magdaleny Bilskiej (dostępne w Internecie).
Do słuchania w niedzielę – przy adwentowych świecach.
Franciszek Serwatka
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KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Kszta³cenie ustawiczne KS ORL w AWF
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie zaprasza na kolejne spotkanie
z cyklu kszta³cenia ustawicznego,
które odbêdzie siê w 29 stycznia 2014 r. w godz 16.00-20.00 (œroda)
w Auli Akademii Wychowania Fizycznego przy al. Jana Paw³a II 78 w Krakowie
29 stycznia 2014 r. (œroda); godz. 16.00-20.00
Tematy:
Mikroprotetyka dla dentysty i technika, czyli jak po³¹czyæ w³ókno szklane z kompozytem w estetyczn¹ ca³oœæ.
Wyk³adowca: lek. stom. Agnieszka PaŸdzior-Klocek

Estetyka Bia³a. Podstawowe kryteria naturalnej estetyki zêbów...
czyli nowoczesne podejœcie do uzupe³nieñ w odcinku przednim,wykonywanych metod¹ bezpoœredni¹.
Wyk³adowca: lek. stom. Tomasz Sosnowski
Dalsze spotkania z cyklu kszta³cenia ustawicznego, o tematyce, któr¹ podamy niebawem na stronach Komisji
Stomatologicznej ORL (Krakstom), odbêd¹ siê w œrody, o godzinie 16.00, w dniach
26 lutego; 26 marca; 23 kwietnia i 28 maja.
Uwaga: Iloœæ miejsc ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Zg³oszenia i informacje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL p. K. Trela, tel. 12 619 17 18

Ośrodek Kształcenia
Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie
zaprasza na kursy
Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Kierownik naukowy: dr n. tech. Edward Araszkiewicz
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 Radiologicznej Pacjenta prowadzonego
przez G³ównego Inspektora Sanitarnego.
www.oilkrakow.pl

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 szczegó³owe informacje:
tel.: 12 619 17 22 (Piotr Pachel)
e-mail: radiologia@oilkrakow.org.pl

www.oilkrakow.org.pl/radiologia
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Aktualnoœci
Krakowskiego Oddzia³u
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego
Informujemy o nowym miejscu odbywania spotkañ
w roku 2014: Centrum Konferencyjne hotelu Galaxy
ul. Gêsia 22, Kraków (obok Galerii Kazimierz).
Informujemy o datach Zebrañ PTS w Nowym Roku.
Ze wzglêdu na trwaj¹ce przygotowania programu podajemy jedynie tematykê g³ównych wyk³adów. Pe³ny
harmonogram wyst¹pieñ bêdzie dostêpny na stronie
internetowej www.pts.krakow.pl lub przes³any do cz³onków PTS listownie. Jednoczeœnie zachêcamy pozosta³ych
lekarzy stomatologów do wst¹pienia do Naszego Towarzystwa.

18 stycznia 2014 sobota
Centrum Konferencyjne hotelu Galaxy,
ul. Gêsia 22a

Zebranie ogólne PTS, godzina 11.00
Prof. dr hab. Tomasz Mach – Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób ZakaŸnych UJ CM
Postêpowanie poekspozycyjne w zaka¿eniach krwiopochodnych.
Zebranie Ko³a Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS, godzina 9.15

15 marca 2014 sobota
Centrum Konferencyjne hotelu Galaxy,
ul. Gêsia 22a

Zebranie ogólne PTS, godzina 11.00
Prof. dr hab. B.W Loster – Katedra i Zak³ad Ortodoncji
IS UJ CM
Koncepcja leczenia ortodontycznego i protetycznego
pacjentów ze zgryzem g³êbokim.
Zebranie Ko³a Sekcji Protetyki Stomatologicznej PTS, godzina 9.15
Przypominamy o obowi¹zku op³acania sk³adek.
Dla przypomnienia sk³adki cz³onkowskie nale¿y regulowaæ poprzez wp³aty na konto b¹dŸ w Bibliotece
Instytutu Stomatologii przy ul. Montelupich 4, od poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach 9.00-15.00
Nr konta: PKO BP I/O Kraków
25 1020 2892 0000 5602 0166 0836
Aktualnie sk³adka cz³onkowska wynosi 200 z³/rok.
Op³ata dla lekarzy emerytowanych i studentów to 40
z³/rok.
Dr n. med. Katarzyna Szczeklik
Sekretarz
Krakowskiego O/PTS

Dr hab. med. Jolanta Pytko−
Polończyk
Prezes Krakowskiego O/PTS

Wszystkim członkom i sympatykom
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
życzenia zdrowych i spokojnych
świąt Bożego Narodzenia
życzy Zarząd PTS O/ Kraków

22 lutego 2014 sobota
Centrum Konferencyjne hotelu Galaxy,
ul. Gêsia 22a

Zebranie ogólne PTS, godzina 11.00
Dr n. med. Witold Jurczyñski – Zak³ad Stomatologii Zintegrowanej IS UJ CM
Wspó³czesna diagnostyka i wytyczne do leczenia problemów œluzówkowo-dzi¹s³owych.
Zebranie Ko³a Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS, godzina 9.15

www.pts.krakow.pl
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Krakdent ’1900
Niedawno zakończyły się w Krakowie 21 Międzynarodowe Targi Stomatologiczne. Podczas
tej edycji zaprezentowało swe produkty blisko 300 wystawców z kraju i zagranicy. Skalę tej
oferty, rozmaitość instrumentów i materiałów trudno opisać. Jesteśmy w XXI wieku z jego
niezwykłym technicznym postępem.
A jak wyglądałby Krakdent, gdyby był organizowany przeszło 100 lat temu? Wszak już
w XIX stuleciu zaczęły się wielkie międzynarodowe wystawy, najpierw architektoniczne (1851
w Londynie, 1878 w Paryżu, 1893 w Chicago). W 1921 odbyły się w Poznaniu pierwsze nasze
targi. A potem rzecz zaczęła się różnicować, od kwiatów po gastronomię, od książki po samo−
chody itp. Już w 1900 w Paryżu bilansowano na Światowej Wystawie całokształt osiągnięć tech−
nicznych XIX stulecia. Kiedy natomiast wydzieliła się stomatologia? Nie wiemy. Najstarsze pol−
skie CEDE zaczęły się w Łodzi w latach 60.
Ale instrumenty i materiały stomatologiczne
reklamowano już znacznie wcześniej. Korzysta−
jąc z dawnych gazet przejdźmy się po wyimagi−
nowanej sali wystawienniczej, z prawdziwymi,
produkowanymi przed stuleciem wyrobami i ich
producentami. Zapraszamy zatem naszych czytel−
ników na wyimaginowane Targi Krakdent – 1900.
***
Najwięcej miejsca zajmowałyby firmy, które
prezentowały fotele dentystyczne zwane fotela−
mi operacyjnymi. Prześcigały się one w reklamo−
waniu liczby ruchów fotela, rodzaju obić i upięk−
szeń, a także zdobytych patentów. W rodzajach

obić brylowała „The S.S. White Dental Manufac−
turing Co” z Berlina, oferując fotel „Diamond”.
Klient miał do wyboru pokrycie ze skóry woło−
wej, albo safjan, zaś niektóre części były obite
pluszem w różnych kolorach, inne powłoką kor−
kową, a nawet na wymienianym podgłówku na
letni była wykładzina trzcinowa. Ponadto obok
fotela zwyczajnie emaliowanego na biało, można
było kupić „Diamond” z różnymi upiększeniami.
Zaraz obok, firma Ash i Synowie z Moskwy
reklamowała swoje „najnowsze krzesło operacyj−
ne nr 39, stojące bez porównania wyżej od krze−
seł wszystkich innych fabryk, zarówno europej−
skich jak i amerykańskich, albowiem żadna inna
fabryka na świecie poza naszą, nie jest w stanie
zrobić nic podobnego, co do doskonałości pro−
stoty mechanizmu i wartości”. Główną zaletą tego
fotela było: „dowcipne urządzenie wewnętrzne,
połączone z pompą hydrauliczną, które daje dol−
nej części tego krzesła taką doskonałość, przy któ−
rej pozostają w cieniu wszystkie inne krzesła do−
tychczas istniejące”. Chwalili się także posiada−
niem patentu angielskiego i niemieckiego oraz
obiciem z pluszu wzorzystego w najwykwintniej−
szym gatunku.
Trzecim krzesłem, które zwracało uwagę był
fotel „Favorit Kolumbia”, wyrób amerykański,
Ritter Dental z Rochester przedstawiany przez
dom handlowy Dobronoki i Schiele Dental
z Moskwy i Warszawy. Jego zaletą była mnogość
ustawień pozycji ułatwiających np. manipulacje
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na zębach górnej szczęki, a także możność pracy
operatora bez zginania się i wreszcie dogodność
do chloroformowania, ponieważ można je dopro−
wadzić do pozycji poziomej, a także dzięki regu−
lacji wysokości mogła służyć do operowania nie
tylko dorosłych, ale i dzieci. Firma ta zwracała
także uwagę na ruchomy podgłówek, którego
poduszki nie tylko zbliżały się i oddalały od sie−
bie, ale i „schodziły się pod kątem w ten sposób,
że obejmowały całą dolną część głowy pacjenta,
dzięki czemu nie odczuwał on silnego bólu
w bocznych częściach potylicy możliwego pod−
czas długiej operacji”.
Na stoiskach obok, firmy prezentowały róż−
norodne narzędzia np. poniklowaną dziurkowni−
cę do ślinochronu, która „dziurkuje bez zarzutu,
gładko tworząc w ślinochronie otwór ostrobrzeż−
ny”. Ta sama firma: S.S. White’a pokazała no−
wość – emaliowane łyżki do wycisków, które „są
wygodne w użyciu, nie czernieją i łatwo dają się
oczyszczać”. Dobronoki i Schiele wystawiali
m.in. ruchome kątnice (winkielsztyki) kolanko−
we, a Ash i Synowie „najnowszą składaną część
kołowrotka z ulepszeniem, które ma nadzwyczaj
wielkie znaczenie dla trwałości i równego biegu
maszyny”.

Oblegane były stoiska z propozycjami uzu−
pełnień. Były tam plomby granitowe „od dawna
znane na całym świecie, które wytrzymują dosko−
nale ciśnienie, nie kruszą się i nie rozpuszczają
w wydzielinach jamy ustnej”. Spore zaintereso−
wanie publiczności budziło, znakomicie reklamo−

wane, uzupełnienie Harvardid, przy którym bla−
dły inne wyroby: „najidealniejsza plomba pod
względem przezroczystości i w podobieństwie do
szkliwa niedościgniona” produkowana przez The
Harvard Dental Manufacturing w Londynie i Ber−
linie. Producenci podkreślali, że przy należytym
doborze barw plomba jest niewidoczna w zębach,
a dentysta miał do wyboru kolory: „białawy, bia−
łoniebieski, bladożółty, żółty, jasnoperłowy, per−
łowoszary, szary, brunatny”. Wreszcie dodawa−
no materiał do uzupełnień dziąseł w dwu odcie−
niach koloru różowego. W reklamie tej plomby
podkreślano jeszcze, że nie zawiera arszeniku, że
nie obumiera przy niej miazga, nie ujawnia kur−
czenia się, przylega szczelnie do ścian ubytku.
Ta sama firma reklamowała płytkę dostawkową
„ideał operatora”, której użycie poza różnoraki−
mi zaletami „nie wywołuje u pacjenta wymiotów”.
W tym dziale Bracia Ash z Berlina tłumaczy−
li, jak prawidłowo rozrabiać Phenalit, czyli poda−
wali zasady zestawiania trwałych plomb krzemo−
wych, a do nich polecali pastę Malakoffa nada−
jącą im połysk naturalnego szkliwa. Nie obeszło
się w tym dziale od złota. Firma Geo−Poulson
z Moskwy prezentowała korony jednolite Bibera
z 22−karatowego złota. W tej części wystawy swój
niezwykły wyrób polecała firma General Dental
Manufacturing z Berlina. Było to Aschera ulep−
szone sztuczne szkliwo do zębów „opatentowane
we wszystkich krajach kulturalnych” – najlepsze
ze wszystkich materiałów plastycznych do plom−
bowania, bo „posiada niedorównaną przezroczy−

51

52

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA
LEKARZA

52

NR

4A/2013

DENTYSTY

Z KART HISTORII

stość i jest najbardziej podobne do zęba ze wszyst−
kich innych produkowanych materiałów”.
Ta sama firma polecała najlepsze zęby S.S. Whi−
te’a w kombinowanych garniturach z prawdziwy−
mi zaczepkami. Bardzo prężna firma White’a
z Berlina rekomendowała „zęby płaskie z długą
zaczepką […], tak doskonałe, że „żaden wyrób
w świecie wykazać nie zdoła podobnej wzięto−
ści”.
Consolidated Dental Manufacturing z Nowe−
go Jorku szczyciła się słynnymi wyrobami por−
celanowymi „jednym z najgłówniejszych środków
pomocniczych dla dentysty, ponieważ zęby mar−
ki Consolidated oraz korony Davisa są jak żywe
i zupełnie podobne pod względem blasku do na−
turalnych i nie mają sztucznego wyglądu […] do
tego dodajemy nasz prześliczny katalog”. Na sto−
isku Bremeńskiej pracowni złotniczej Herbste’a
proponowano wyroby złote, które cieszyły się
„wszechświatową wziętością”, a to: folię złotą,
uniwersalne cylindry złote, złote paletki oraz
popularne złote rolki. Polecano również złoto−
platynową blachę Herbsta i uniwersalne łączno
złote znane jako najlepsze do robót koronkowych
i mostkowych.
Zwiedzający „cywile” oblegali stoiska ze
środkami do higieny jamy ustnej. Nie sposób jest
wymienić wszystkie specyfiki w tej dziedzinie.
Obok płynów do płukania ust typu Borol, Odol
z Drezna, który polecało 8 wybitnych uczonych,
wręcz cudownego Pergenolu Byke’a leczącego
różne schorzenia i Dentipuryny dr. Koszutskiego
z Poznania i dziesiątków eliksirów, mydeł, pasty−
lek, past (niezwykły Serodont o barwie czerwo−

nej i przyjemnym zapachu) zauważyliśmy kra−
kowski wyrób.
Obok, szczególnie, polecano pastę Givasan
z Berlina, która przeszła wiele badań bakteriolo−
gicznych w różnych pracowniach i okazała się
znakomitym środkiem zapobiegawczo−kosme−
tycznym, ale i skuteczna przy „cierpieniach jamy
ustnej, języka, dziąseł, migdałków i gardła i cier−
pieniach syfilitycznych śluzówki jamy ustnej”.
Zwiedzając wystawę zwracamy jeszcze uwa−
gę na bogato prezentowane środki przeciwbólo−
we z fabryk niemieckich: Nowokainę – najlepszy
specyfik zastępujący kokainę, przynajmniej 7 razy
mniej trujący, pewny i bezpieczny; Trigeminię,
bardzo dobrą przy zmianach bolesnych nerwów
mózgowych, z natychmiastowym skutkiem Pira−
midon, syntetyczną „Suprareninę” i wiele innych.
Kończąc zwiedzanie wystawy należy dodać,
że podobnie jak i dziś, towarzyszyło jej mnóstwo
poglądowych plansz przedstawiających np. uner−
wienie i unaczynienie zębów, rozgałęzienie ner−
wu trójdzielnego, formy różnych gatunków zę−
bów, roboty techniczne, choroby zębów, a także
tablice z propozycjami prawidłowego, nowocze−
snego wyposażenia gabinetu stomatologicznego.
Wygłaszane były odczyty, a specjalne jury przy−
znawało nagrody. W 1900 roku na wystawie przy−
rodniczo−lekarskiej w dziedzinie dentystyki naj−
wyższą nagrodę w postaci Dyplomu Uznania
otrzymał wtedy jeszcze docent Wincenty Łepkow−
ski za wystawione protezy zębowe, obturatory
i mostki własnego pomysłu, a technik pracujący
z nim, Edward Jachimowicz otrzymał Wielki Me−
dal Srebrny.
Wystawę zwiedziła Barbara Kaczkowska
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II Konkurs nalewek
w³asnej receptury
Nie wiemy, czy ktokolwiek degustowa³ wszystkie 26.
nalewek, które wziê³y udzia³ w II Konkursie Nalewek
W³asnej Receptury, który odby³ siê 27 listopada w naszej siedzibie przy ul. Krupniczej, pod wysokim patronatem Okrêgowych Izb – Aptekarskiej i Lekarskiej.
W ka¿dym razie szanowne jury w osobach Barbary
Jêkot i Sebastiana Janika (z OIA) oraz Katarzyny Turek-Fornelskiej i Roberta Stêpnia nie wraca³o do domu
w³asnymi pojazdami.
Autorów, by nie powiedzieæ alchemików przygotowanych napitków by³o 20. przy czym w reprezentacji aptekarzy wyst¹pili przedstawiciele Bydgoszczy, Gdañska oraz
Górnego Œl¹ska, natomiast lekarze krakowscy posi³kowali siê jedynie Ma³opolsk¹. Wzmocnili ich natomiast
przedstawiciele krakowskiego Magistratu w osobach Paw³a
Stañczyka i Paw³a Klimowicza (b. senatora).
Po 3 godzinach degustacji jury og³osi³o wyniki Konkursu. Przyznano trzy równorzêdne nagrody. Nagrodê
aptekarzy zdoby³a mgr Justyna Raupuk z Gdañska za
nalewkê imbirow¹; nagrodê lekarzy dr Piotr Nowak
z Libi¹¿a za malinówkê, a nagrodê publicznoœci dr Maciej Paw³owski za miksturê pn. królewska. (jb)

Komisja Kultury, Sportu i Rekreacji
ORL w Krakowie
serdecznie zaprasza na

XVII Bal Lekarza
który odbędzie się tradycyjnie w hotelu
„Pod Różą” w dniu 11 stycznia 2014 r.
Początek zabawy o godz. 20.30.
Cena biletu bez zmian – 270 zł od osoby.
Rezerwację i sprzedaż biletów prowadzi
p. Krystyna Trela (Biuro OIL)
tel. 12 619 17 18 lub 502 382 051
e−mail: k.trela@hipokrates.org
Dodatkowych informacji udziela organizator:
dr med. Jacek Tętnowski, tel. 607 240 938
Zapraszamy!

Prywatna
przychodnia stomatologiczna
pilnie poszukuje lekarza dentysty z kilkuletnim
sta¿em i endodenty z doœwiadczeniem
w leczeniu pod mikroskopem.
Atrakcyjne wynagrodzenie
tel. 608 163 161

Wynajmê
5 lokali na parterze (od 30m2) w nowym budynku
przy ul. Grzegórzeckiej 43 w Krakowie.
tel. 601 862 547

Sprzedam
dwa bia³e monitory Neovo X-15AV do unitów
stomatologicznych z okablowaniem, wyœwietlacz 15”.
tel. 693 160 160 Kraków
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Praktyki lekarskie i dentystyczne
wszystkie
w województwie podkarpackim
Og³oszenie Wydzia³u Polityki
Spo³ecznej Podkarpackiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Rzeszowie

Centrum Hipertermia
poszukuje
zaanga¿owanego lekarza/lekarkê
pragn¹cego siê dalej rozwijaæ
w nowym kierunku leczenia raka.
Osoby zainteresowane proszê o kontakt
tel. 00 49 16 06 76 39 02

Randka w ciemno
lub lampka Martini (8)
Sympatyczna Pani w wieku 26 lat
pozna sympatycznego Pana
w wieku do 33 lat.
e−mail: cc.cc23@wp.pl
Nietuzinkowa marzycielka z chęcią
spotka się z nietuzinkowym
marzycielem do lat 32,
zainteresowanym nie tylko
sztuką medyczną.
e−mail:chooc@interia.pl

Program badañ statystycznych statystyki publicznej
na rok 2013 stanowi¹cy za³¹cznik do rozporz¹dzenia Rady
Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. (Dz.U. 2012 r. poz. 1391
z póŸn. zm.) w czêœci 1.29 dotycz¹cej „Zdrowia i ochrony
zdrowia” jako „podmioty przekazuj¹ce dane statystyczne” wymienia podmioty wykonuj¹ce dzia³alnoœæ lecznicz¹.
W zwi¹zku z powy¿szym zwracamy siê do indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, grupowych praktyk lekarskich
oraz indywidualnych i grupowych praktyk lekarzy dentystów o przekazanie danych statystycznych za rok 2013.
Powy¿sze nie dotyczy indywidualnych praktyk lekarskich
i dentystycznych oraz indywidualnych specjalistycznych
praktyk lekarskich zarejestrowanych jako praktyka lekarska wy³¹cznie w przedsiêbiorstwie podmiotu leczniczego.
Informacja okreœlaj¹ca zakres tematyczny, terminy, miejsce i sposób przekazania sprawozdañ oraz ich wzory bêdzie zamieszczona w drugiej po³owie grudnia na stronie
Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie
(www.rzeszow.uw.gov.pl). Po przewiniêciu strony w dolnej czêœci ekranu w zmieniaj¹cym siê banerze wystêpuje
ikona „Ochrona zdrowia”, która w menu znajduj¹cym siê
po prawej stronie w pozycji „Statystyka sprawozdawcza
– metodologia” opisuje tematykê sprawozdawczoœci.

Kontakt:
Wydzia³ Polityki Spo³ecznej PUW
w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
tel.: 17 867 1516, 17 867 1525, 17 867 1508,
e-mail: jkwolek@rzeszow.uw.gov.pl.
Link do strony tematycznej:
http://pczp.rzeszow.pl/

Zatrudniê lekarza stomatologa
do pracy w praktyce w Nowym Targu (NFZ)
tel. 516 436 270
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Zbliżają się święta
(małą literą)
Bożego Narodzenia
Gwiazdką nazywamy często czas Bożego
Narodzenia i zwyczaj obdarowywania się pre−
zentami. Jaką literą zaczynamy pisać to sło−
wo? A Wigilia?
Wyraz Gwiazdka piszemy dużą literą, gdy
mamy na myśli okres świąt Bożego Narodzenia,
który stanowi synonim świąt, np. „W tym roku
Gwiazdkę spędzimy z rodziną w górach!”. „Ko−
cham piękny czas Gwiazdki!”. Sam zwyczaj da−
wania sobie prezentów i same podarunki pisze−
my małą literą np. „Na gwiazdkę otrzymałam
wymarzony rower!” albo „Muszę pamiętać
o gwiazdce dla sąsiadki!”.
Gdy piszemy słowo Wigilia dużą literą, my−
ślimy o dniu 24 grudnia, przededniu świąt Boże−
go Narodzenia np. „Dziadkowie, zazwyczaj, przy−
jeżdżają do nas już w Wigilię rano!”. Małą literą
zaczynamy to słowo, gdy piszemy o uroczystej
kolacji jedzonej w Wigilię np. „Po podzieleniu
się opłatkiem spożywamy wigilię (wieczerzę,
wilię, kolację wigilijną)”.
Małą literą piszemy ten wyraz, także mając
na myśli w ogóle słowo przeddzień np. „Odwie−
dziłem przyjaciela w wigilię jego urodzin”.
Dodajmy, że zabawę na koniec roku nazywaną
sylwestrem piszemy małą literą np. „W ubiegłym
roku zorganizowaliśmy szalonego sylwestra
w leśniczówce na Mazurach!”.
Jeszcze o znakach interpunkcyjnych!
Używanie znaków przestankowych powinno
być zgodne z zasadami pisowni, więc nie twórz−
my własnych reguł. Nieraz spotykamy ich zwie−
lokrotnienie, zwłaszcza nadmiar wykrzykników
i pytajników np. „Co ty robisz???” czy „Chyba osza−
lałeś!!!” niestosowane (powyżej trzech), w popraw−
nej pisowni choć dopuszczalne oznacza nadmierną
egzaltację, która zawsze jest rażąca.
Barbara Kaczkowska
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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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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:
• Prezes ......................................................................
• Sekretarz ORL .........................................................
• Asystentka Prezesa (mgr J. Bizoñ) ...........................
• Recepcja, Sekretariat ogólny ...................................
• Okrêgowy Rzecznik OZ ............................................
• Biuro Okrêgowego Rzecznika OZ (mgr M. Login) ....
• Biuro Okrêgowego Rzecznika OZ (mgr S. Smoleñ) ..
• Kancelaria S¹du Lekarskiego (A. Krawczyk) ............
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) .............
• Rejestr Lekarzy; Ubezpieczenia OC ..........................
• e-mail: rejestr57@hipokrates.org
• Rejestracja Indyw. Praktyk; Sta¿e podyplomowe ....
• G³. Ksiêgowy (mgr M. Chodór); Ksiêgowoœæ ............
• e-mail: ksiegowosc57@hipokrates.org
• Kasa .........................................................................
• Sk³adki ....................................................................
• e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl
• Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”................
• e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
• Informatycy; str. internetowe ...................................
Komisje
Komisje:
Bioetyki ................................
Etyki .....................................
Kszta³cenia (mgr P. Pachel)
Kultury i Sportu ....................
Organizacyjna ......................
Praktyk Lekarskich ...............
Socjalno-Bytowa ..................
Stomatologiczna (lic. K. Trela)
Zagraniczna .........................
ds. Emerytów i Rencistów .....
ds. M³odych Lekarzy .............
ds. Obcokrajowców ...............
ds. Systemu Opieki Zdrowotnej
ds. Uzdrowisk ......................
Rzecznik Praw Lekarza ........

619 17 28
619 17 28
619 17 22
619 17 21
619 17 16
619 17 13
619 17 18
619 17 18
619 17 12
619 17 01
619 17 05
619 17 16
619 17 13
619 17 28
619 17 10

619 17 10
619 17 21
619 17 05
619 17 20
619 17 29
619 17 17
619 17 25
619 17 28
619 17 26
619 17 16
619 17 13
619 17 15
619 17 14
619 17 32

Czas pracy OIL w Krakowie:
poniedzia³ek
wtorek
œroda
czwartek
pi¹tek

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

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

tel. 619 17 19

tel. 619 17 24

tel. 619 17 31

619 17 27

Delegatury OIL

619 17 01

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, Dariusz Kościelniak,
Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Anna Urbańczyk, Krzysztof Zgłobicki (grafika)
Sekretariat KS ORL: Krystyna Trela • e-mail: k.trela@hipokrates.org
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