W numerze m.in.:
XII Krajowy sprawozdawczo-wyborczy
Zjazd Lekarzy obradował w Warszawie
– relacja (4)
A w Krakowie odbył się XXXIII Okręgowy
Zjazd o charakterze budżetowym (6)
Ukonstytuowała się Komisja Stomatologiczna VII kadencji (10)
XII Kongres PTS obradował w Krakowie.
Prof. B. Loster ponownie prezydentem
(12)
22 KrakDent – rekordowy (15)
Mapa drogowa informatyzacji w systemie (18)
Konferencja szkoleniowa w Krynicy (19)
II Kongres Pol. Towarzystwa Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej (20)
Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego I-III 2014 (22)
Malediwy. Cicha śmierć... (24)
Program Krakowskiego Oddziału PTS
(25)
Krakowskie ślady
w warszawskiej dentystyce II RP (26)
Klub Seniora zaprasza
na Huculszczyznę (30)
„Gazeta” e-mailem! (30)

Nasza okładka

fot. Krzysztof Polończyk

Nawiedzenie
W końcu marca 2014 roku odbył się w Warszawie, tradycyjnie w Novotelu na linii Dworzec Centralny – Okęcie XII Krajowy Zjazd Lekarzy o charakterze sprawozdawczo-wyborczym, kończący VI kadencję odrodzonego
samorządu. Znaczenie, tego odbywanego raz na cztery lata, ustawowo
najważniejszego wydarzenia w życiu korporacji lekarskiej, rozmaite siły
próbowały pomniejszyć.
I choć może nie dziwić, że Sejm czy Senat nie kwapił się specjalnie do
wystawienia najwyższej reprezentacji, mając w pamięci niepospolitą listę
własnych zaniechań. Choć nie może zaskakiwać stanowisko premiera,
który po 5 latach od „białego szczytu” właściwie ani razu się nie zająknął
na temat postępującej degradacji systemu ochrony zdrowia. Choć smutek
ogarnia człowieka, że znalazł się lekarz, bodaj pierwszy w powojennej
historii, który na czele resortu zdrowia nie walczy o jego budżet. To jeszcze na dodatek własne szeregi przeniknął trąd, naturalną demokratyczną
rotację ludzi na stanowiskach kierowniczych zastąpiły gierki personalne.
A z szeregów Delegatów, miast tendencji konsolidacyjnych, popłynęły
opinie mające charakter rozłamowy. Przykro mi to przyznać, ale to z naszych, regionalnych, struktur.
W osobliwy zaiste sposób zamierzamy uczcić ćwierćwiecze odrodzonego samorządu, bo mija nam właśnie 25 lat od chwili jego reaktywacji.
Nie będę krył rozczarowania i rozgoryczenia. Przez cały okres VI kadencji
przygotowywaliśmy projekt niezbędnych reform w stomatologii. Chodziło
nam o likwidację rozmaitych prawnych absurdów, jak stosowanie prawa
atomowego do gabinetu dentystycznego, o podwyższenie wycen procedur,
o zmiany w obszarze korporacji lekarskiej, polegające na szerokim poszerzeniu autonomii, nadające sens współistnieniu. W tym celu zawieraliśmy
kompromisy, budowaliśmy sieć porozumień i powiązań. I oto prace prowadzone od kilku lat zostały zniweczone w ciągu dwóch dni Krajowego
Zjazdu za sprawą jednostkowej aberracji jednego z naszych delegatów.
To że nie miał poparcia krakowskiej delegacji, że wręcz zwracano mu uwagę na niestosowność miejsca jego postulatów rozłamowych, przeszło mimo
jego uszu. Jedna z najgorszych chorób polskiej współczesnej demokracji –
n a w i e d z e n i e – uskrzydliło go. I na nic były nasze głosy sprzeciwu, na
nic świetny głos Andrzeja Cisły na Zjeździe, staliśmy się jako Kraków nosicielem zarazy.
Efekt, to nowy wiceprezes NRL ds. stomatologii. Została nim dr n. med.
Agnieszka Ruchała-Tyszler ze Szczecina. Jej postulaty z programu wyborczego to walka o zweryfikowanie niedoszacowanych procedur stomatologicznych, o wyższe nakłady na stomatologię, o lepszy system specjalizacyjny ale
nie o autonomię. Te pierwsze popieram. Jednak jestem sceptyczny, co do
szans ich realizacji przy obecnym składzie Naczelnej Rady i jej Prezydium.
Myślę, że na kilka kolejnych lat o prawdziwej autonomii możemy zapomnieć.
Redaktor Naczelny
Robert Stępień
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Aktualności
XII Krajowy Zjazd Lekarzy
Prezesem NRL ponownie
Maciej Hamankiewicz
W Warszawie, w dniach 20-22 marca 2014 roku obradował XII sprawozdawczo-wyborczy Krajowy Zjazd Lekarzy.
Zjazd udzielił absolutorium ustępującej Radzie, wybrał
nowe władze, wytyczył kierunki działania na 4 najbliższe lata.

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 16 kwietnia 2014

w którym uczestniczymy z mądrego wyboru politycznego.
A trzeci – to proces globalizacji, który dotyka nas chcąc nie
chcąc, podobnie jak wszystkie inne kraje współczesnego
świata...
48 tys. studentów, 3844 pracowników naukowych
(w tym 540 profesorów), 78 kierunków studiów i 149
specjalności, przynależność do światowej elity wyższych
uczelni na świecie (miejsce wśród pierwszych 500), w budowie III Kampus UJ (największa inwestycja w Krakowie).
Gratulując Jubileuszu, kłaniamy się nisko Almae Mater!

Karuzela kadrowa w NFZ

Nie ulega wątpliwości, że narasta kryzys w systemie
ochrony zdrowia. Ofiarą są przede wszystkim pacjenci.
Dramatycznie rosną kolejki, z braku pieniędzy niemal
wszędzie blokadę stanowią limity przyjęć. Władze NFZ
są w rozsypce. Środowisko lekarskie, m.in. XII Krajowy
Zjazd, stawia wyraźnie votum nieufności aktualnemu
Ministrowi Zdrowia. Czym się to skończy, trudno przewidzieć, reformy pod pręgierzem kar, wbrew lekarzom, to
wątpliwy pomysł.

650 lat Uniwersytetu Jagiellońskiego
Niestety, daty się zbiegły. W dniach 20-22 marca
2014 roku w Krakowie odbył się Kongres Kultury Akademickiej, będący kulminacją jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, przypadającego na 2014 rok,
a ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej
18 grudnia ub. roku.
Główny temat Kongresu brzmi: „Idea Uniwersytetu
– Reaktywacja”. Świetne nazwiska mówców, frapujące
tematy wystąpień, szkoda że nas nie było. O horyzoncie
dyskusji nieźle mówi ten fragment wystąpienia profesora Piotra Sztompki: „Żyjemy w czasach wielkich zmian.
Nasz kraj stoi na skrzyżowaniu, czy jak kto woli na rozdrożu trzech wielkich procesów społecznych, z których
każdy ma inną logikę i dynamikę, a wszystkie przynoszą
konsekwencje ambiwalentne: i dobre, i złe. Pierwszy, to
proces transformacji ustrojowej, owa wielka rewolucja
obywatelska zapoczątkowana ćwierć wieku temu i jeszcze
nie dokończona. Drugi to proces integracji europejskiej,

Likwidację centrali Narodowego Funduszu Zdrowia
zapowiedział rok temu premier. Za likwidacją całego NFZ
opowiada się opozycja. Wiele dowodzi jednak, że politycy
nie zdążą, bo Fundusz wcześniej dokona samolikwidacji.
A zaczęło się wszystko po odwołaniu Agnieszki Pachciarz przez premiera pod koniec grudnia 2013 roku.
W dwa miesiące później zawieszony został jej p.o. następca Marcin Pakulski, którego odwołanie poprzedziła
zawierucha na Śląsku, gdzie najpierw prezes Oddziału
Śląskiego NFZ Grzegorz Nowak odwołał swoich dwóch
zastępców (za kontrakt dla prywatnego szpitala EuroMedic), po czym sam został odwołany przez Pakulskiego z tej
samej przyczyny.
Pakulskiego zastąpiła druga wiceprezes Wiesława
Kłos, a na Śląsk została zesłana w roli koła ratunkowego
Barbara Bulanowska, której obowiązki w Krakowie pełni
tymczasowo Elżbieta Fryźlewicz-Chrapińska, dotychczasowy z-ca ds. mundurowych. Nie zazdrościmy pani dyrektor MOW, bo fucha na Śląsku jest wyjątkowo „trefna”.
Jednocześnie w innych oddziałach odwołani zostali
Adam Twarowski, dyrektor Mazowieckiego Oddziału
NFZ oraz Jan Wojciech Bieńkiewicz, dyrektor Łódzkiego
Oddziału NFZ (kwestie kontraktowania bada prokuratura). Decyzje kadrowe dotyczące MZ, jak się domyślamy,
w toku...

Są już wyniki LEK i L-DEK
Są już wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego
w terminie lutowym 2014 roku i wyniki analogicznego
Egzaminu Lekarsko-Dentystycznego – informuje Centrum
Egzaminów Medycznych w Łodzi.
Do egzaminu lekarskiego przystąpiło 3815 osób,
z których 301 uzyskało wynik poniżej 56 procent, a do
dentystycznego 892 osoby, z których 225 podobnie uzyskało rezultat poniżej 56 procent. W obu egzaminach zadania testowe zostały w 4 przypadkach unieważnione.

Będzie mniej miejsc rezydenckich
Na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia
7 lutego ukazała się informacja, z której wynika, że
ilość miejsc rezydenckich w 2014 roku, w porównaniu
z rokiem 2013 maleje o 36. W związku z tym prezes NRL
Maciej Hamankiewicz wyraził na piśmie stanowczy protest. Redukcje dotyczą zwłaszcza medycyny rodzinnej,
która wydaje się fundamentem systemu, a także wysoce
deficytowych specjalności: anestezjologii i intensywnej
terapii, medycyny ratunkowej i patomorfologii.
W piśmie prezesa podkreślono między innymi całkowitą sprzeczność między deklarowaną przez Ministra
wolą poprawy sytuacji w ilości kształconych specjalistów,
a niezrozumiałą praktyką postępowania.

Pakiety Ministra Zdrowia
– kolejkowy i antyrakowy
Zobowiązany przez premiera do likwidacji w ciągu
3 miesięcy kolejek do lekarzy, minister Zdrowia Bartosz
Arłukowicz przedstawił na konferencji prasowej w Urzędzie Rady Ministrów, odbywającej się równolegle i niezależnie od trwającego właśnie Krajowego Zjazdu Lekarzy,
dwa pakiety propozycji, mających uzdrowić, wciąż pogarszającą się sytuację.
Tzw. pakiet kolejkowy m.in. likwiduje obowiązek uzyskania skierowania do specjalisty od lekarza rodzinnego,
upraszcza dostępność do recept, zapobiega wielokrotnej
rejestracji pacjentów do różnych specjalistów – i w ogóle
powtarza szereg propozycji, które samorząd lekarski zgłaszał od dawna, tyle że nikt go nie chciał słuchać. Wiele też
jest wniosków kompletnie nierealnych i nic nie zapowiada, by bez wzrostu nakładów na zdrowie mogły one wejść
w życie. Po prostu „zostaną w pakiecie”.
Pakiet drugi ma radykalnie poprawić opiekę nad
osobami doświadczonymi chorobami nowotworowymi.
W ogóle wprowadza on zasadę krótkiej ścieżki badań diagnostycznych i natychmiastowego przystąpienia do leczenia. Przepustką ma być tzw. „Zielona Karta”. I wszystko to
jest piękne, pożądane, wręcz potrzebne. Tyle że znosząc
limity przyjęć, trzeba odpowiedzieć na proste pytanie:

jeśli tak dalece ma się poprawić opieka medyczna nad
chorymi na raka, to komu i o ile ma się pogorszyć przy
innych schorzeniach? Bo o wzroście nakładów nadal nie
było mowy.

Jesteśmy znów na końcu
Do wiadomości publicznej podano rezultaty tzw.
Europejskiego Konsumenckiego Indeksu Zdrowia (Health
Consumer Powerhouse – PHC). Na 34 badane państwa
zajęliśmy 31 miejsce, przed Łotwą, Rumunią i Serbią.
Szczególnie kiepsko wygląda u nas wyleczalność chorób
nowotworowych, okresu 5 lat nie przeżywa ponad 2/3
pacjentów.
Indeksy prowadzone są w zakresie opieki kardiologicznej i diabetologicznej. Ich inicjatorem i organizatorem jest
od 2005 roku szwedzki epidemiolog dr Arne Björnberg.

Implant z trójwymiarowej drukarki

Holenderscy lekarze z Uniwersytetu w Utrechcie przeprowadzili niezwykłą operację wymiany dużego fragmentu puszki mózgowej u młodej kobiety – podała 4.04. br.
„Rzeczpospolita”.
Usunięty fragment kości zastąpili implantem wytworzonym z polimeru metodą druku 3D. Budowę wnętrza
czaszki odtworzono posługując się obrazowaniem rezonansem magnetycznym.
22-letnia kobieta cierpiała na rzadkie schorzenie,
w wyniku którego zwiększa się grubość kości czaszki.
W niektórych miejscach kość była już 5 razy grubsza niż
normalnie, co groziło uszkodzeniem mózgu.

Co w numerze „GGL”?
Ze względów oszczędnościowych (przygotowujemy się
do remontu siedziby przy ul. Krupniczej), nie dublujemy
drukowanych wydań edycji ogólnolekarskiej i stomatologicznej. Niektóre materiały, związane z całym samorządem
powtarzamy, do pozostałych, niekiedy bardzo interesujących, odsyłamy Czytelników na strony internetowe Izby,
gdzie wydanie to pomieszczone jest w całości.
W ostatnim numerze „GGL”, który ukazał się 1 kwietnia,
znalazł się m.in. wybór dokumentów nt. „Klauzuli sumienia
w praktyce lekarskiej” (Rady Europy, PAN, Episkopatu Polski, NRL); omówienie zamieszania wokół dyrektywy transgranicznej; rozważania nt. przyczyn kolejek do lekarzy;
spory o pediatrię; relacje z uroczystości 100-lecia Szpitala
Podhalańskiego i XXXI Zjazdu Pielęgniarek i Położnych;
portret poety prof. Waldemara Hładkiego i cz. II historii
medycznej Zakopanego (ze szczególnym podkreśleniem
postaci Andrzeja Chramca i Kazimierza Dłuskiego).
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Komunikaty są tak sformułowane, żeby poza ogólną
liczbą egzaminowanych, dokładnie nic z nich nie wynikało. Nie wiadomo, ile osób zdało, a ile nie zdało; jakie
wyniki osiągnięto w porównaniu z rokiem minionym
i jakie rysują się tendencje; która uczelnia, jak kształci, itp,
itd. A już kryterium negatywnej oceny (56%) trudno rozszyfrować, jest raczej nieznane w światowych rocznikach
statystycznych. A wszystko to wydrukowane pod szacownym parawanem BIP.
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Obradował

XII Krajowy Zjazd Lekarzy
Warszawa 20-22 marca

Maciej Hamankiewicz prezesem NRL na VII kadencję
Grzegorz Wrona (z Wielkopolskiej Izby) Naczelnym Rzecznikiem
Członkowie NRL wybrani z Krakowa:
Stefan Bednarz, Jerzy Friediger, Bartłomiej Guzik, Mariusz Janikowski,
Jolanta Orłowska-Heitzman, Robert Stępień, Jacek Tętnowski
(korespondencja własna)

Przy pięknej wiosennej pogodzie – i frekwencji
sięgającej w pierwszym dniu obrad 91.63 procent (!)
ogólnej liczby członków zgromadzenia wyborczego
– obradował w Warszawie, w dniach 20-22 marca
2014 roku XII Krajowy Zjazd Lekarzy o charakterze
sprawozdawczo-wyborczym.
Zjazd, reprezentujący wszystkich lekarzy i lekarzy
dentystów w Polsce (179 367), dokonał podsumowania działalności organów Izby w VI kadencji, udzielając
im absolutorium. Wybrano też nowe władze na VII kadencję (do 2018 roku) oraz wytyczono kierunki działalności na przyszłość. Przewodnictwo obrad powierzono
dr. Andrzejowi Savoniemu, który wywiązał się z tego
zadania perfekcyjnie.
Reprezentacja władz na Zjeździe była mocno symboliczna. W imieniu Prezydenta RP okolicznościowy list
odczytała sekretarz stanu w jego Kancelarii p. Irena Wójcicka. Parlament reprezentowało kilku posłów i senatorów ze Stanisławem Karczewskim (wicemarszałkiem
Senatu) i Tomaszem Latosem (przewodniczącym Sejmowej Komisji Zdrowia) na czele. Ministra Zdrowia nie
było, zastępował go Igor Radziewicz-Winnicki (wicemi-

nister, który po wygłoszeniu okolicznościowego tekstu
opuścił salę obrad). Listy gratulacyjne nadesłali Marszałek Sejmu Ewa Kopacz i Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. To tyle, jeśli chodzi
o oficjalne dostrzeżenie Krajowego Zjazdu Lekarzy
przez władze.
Znacząco natomiast i krytycznie wypowiedziała się
w piśmie do Zjazdu nt. błędów w systemie ochrony
zdrowia i sposobie jego reformowania (nieobecna
z powodu obłożnej choroby) Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz. Nie zawiedli też tradycyjni
sojusznicy innych samorządów zaufania publicznego,
od pielęgniarek, po adwokatów. Prezes tej ostatniej
korporacji Andrzej Zwara nie zostawił tzw. suchej nitki
na kształcie owego raczej nikłego przedstawicielstwa,
uznając je za przejaw degeneracji klasy politycznej.
Wśród gości Zjazdu byli także przedstawiciele środowisk naukowych, m.in. prof. Jerzy Woy-Wojciechowski,
prezes PTL, prof. Jacek Imiela, prezes Tow. Internistów
Polskich i prof. Alicja Chybicka – prezes Polskiego Tow.
Pediatrycznego. Miłym akcentem podczas otwarcia Zjazdu było odznaczenie Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski dr. n. med. Andrzeja Wojnara (b. prezesa
Dolnośląskiej Izby Lekarskiej) oraz wręczenie 9 lekarzom
zasłużonym dla samorządu odznaczenia Meritus Pro
Medicis, w tym Andrzejowi Mazarakiemu z Krakowa.
Liczące 240 stron „Sprawozdania kadencyjne na
XII Krajowy Zjazd Lekarzy” są oczywiście nie do zacytowania, znajdują się one na stronach internetowych NIL.
W „Sprawozdaniu” Naczelnej Komisji Rewizyjnej, przedstawionym przez dr. Jarosława Zawilińskiego, wytknięto
Naczelnej Radzie nadmierne wydatki na przedstawicielstwo samorządu w rozmaitych organizacjach zagranicznych (ok. 2 mln) oraz pewną rozrzutność dotyczącą
wyjazdów zagranicznych. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującej Radzie poparło 117 delegatów przy
23 głosach sprzeciwu i 18 wstrzymujących się od głosu.

Krajewski, Agnieszka Ruchała-Tyszler (lek. dent.) Skarbnikiem wybrano Wojciecha Marquardta. Z Krakowa
w skład Prezydium NRL wszedł dr Mariusz Janikowski.
Nierozstrzygnięta pozostała obsada stanowiska z-cy
sekretarza NRL, na które kandydują (z równą ilością
głosów) lek. dent Anna Lella i dr Jacek Tętnowski, któremu powierzono już przewodnictwo Komisji Sportu
i Rekreacji. Decyzję odłożono do następnego powiedzenia NRL. Z Krakowa także dr Kazimierz Kłodziński
kontynuuje obowiązki szefa Komisji ds. Emerytów
i Rencistów NRL.
Ogromną część Zjazdu, zajęły Uchwały i Wnioski,
a wpłynęło ich 81, z czego 50 rozpatrywano z rekomendacją Komisji Uchwał i Wniosków, a ponad 30
oddalono. Wnioski przyjęte znajdują się także na stronach internetowych NIL. Szczególnie ważnym wydał mi
się wniosek Porozumienia Zielonogórskiego do Zjazdu
(i do Sejmu) o uchylenie wobec lekarzy obowiązku
posiadania umów z NFZ na wypisywanie recept dot.
leków refundowanych. Istotnym był także wniosek
dr Janusza Legutko w sprawie wystąpienia do Ministra
Finansów o odrzucenie projektu dotyczącego obciążania lekarzy podatkiem dochodowym z tytułu udziału

w bezpłatnych szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych m.in. przez samorząd. Zjazd uchwalił także
Apel do Ministra Zdrowia o zalegalizowanie kompetencji ok. 40 tys. lekarzy z I stopniem specjalizacji, którym cofając uprawnienia, kwestionuje się wieloletnie
doświadczenia, pogłębiając równocześnie wielkość
kolejek do specjalistów.
Delegaci na Zjazd Krajowy zastanawiali się też
publicznie, czy Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz,
jako lekarz nie powinien stanąć przed sądem korporacyjnym, skoro w licznych wypadkach, w imię interesu
politycznego, działa przeciw pryncypiom etycznym zawodu? Dylematu nie rozstrzygnięto, ale pewną ocenę
postawy Ministra zawarł „List” przygotowany przez
prezesa ORL w Krakowie prof. Andrzeja Matyję „Do
Przyjaciela lekarzy Bartosza Arłukowicza”, podpisany
w kuluarach Zjazdu przez większość jego uczestników.
Przypomniano w nim wszystko, co środowisko „zawdzięcza” swemu Ministrowi. List znajdą Czytelnicy na
stronach internetowych OIL.

22 marca 2014 Samorząd Lekarski wkroczył w VII
kadencję. Z optymizmem i z niepokojem.
Stefan Ciepły
PS. Materiały XII Krajowego Zjazdu Lekarzy znajdą Czytelnicy na stronach internetowych NIL
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Sprawozdanie Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dr Jolanty Orłowskiej-Heitzman
ujęło zjawiska negatywne liczbowo. 12 260 spraw
prowadzonych przez rzeczników w latach 2009-2013
(w IV kadencji było ich 9 tys.) pokazuje jakie tu zachodzą procesy. Brak miejsca uniemożliwia mi szersze
omówienie problemu.
W dyskusji zjazdowej najwięcej kontrowersji dotyczyło
wciąż aktualnej kwestii oceny sensu i kształtu tzw. protestu pieczątkowego w sprawie powstrzymania się przez
lekarzy od wypisywania recept na leki refundowane.
Wybory na stanowisko prezesa NRL, jak Czytelnicy
już wiedzą, przyniosły sukces Maciejowi Hamankiewiczowi (290 głosów), jego kontrkandydatką była dr
Jolanta Orłowska-Heitzman (104 głosy). Naczelnym
Rzecznikiem został dr Grzegorz Wrona z Poznania.
Natomiast ukonstytuowanie się władz NRL, nastąpiło 4 kwietnia br. podczas pierwszego posiedzenia NRL.
Sekretarzem NRL został dr Konstanty Radziwiłł, wiceprezesami dr dr Zyta Kazimierczak-Zagórska, Romuald
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Okręgowy Zjazd Lekarzy
OIL w Krakowie
obradował 29 marca w sali PWST
Przyjęto projekt preliminarza na 2014 rok.
Zapoznano się z pakietami propozycji MZ w sprawie
likwidacji kolejek i leczenia chorób nowotworowych bez limitu

W Krakowie, w sali teatralnej
PWST, obradował 29 marca 2014
roku XXXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy o charakterze budżetowym.
W imieniu Komitetu Organizacyjnego gości i delegatów powitała
dr Katarzyna Turek-Fornelska,
sekretarz ORL. Obowiązki przewodniczącego Zjazdu powierzono dr. Robertowi Stępniowi,
jego zastępcami zostali szefowie
delegatur OIL dr dr Janusz Kulon,
Krzysztof Wróblewski i Marek
Zasadny, w skład Prezydium Zjazdu weszli też dr dr Tymoteusz
Derebas, Mirosława Sroka, Anna
Urbańczyk i Jarosław Zawiliński.
Po uczczeniu minutą ciszy
pamięci lekarzy, którzy odeszli w
ostatnich miesiącach na wieczny
spoczynek, dokonano aktu wręczenia odznaczeń państwowych
lekarzom zasłużonym dla samorządności lekarskiej. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został
dr Mariusz Janikowski, Brązowe
Krzyże Zasługi otrzymali śp. dr
Sławomir Kolet (odznaczenie
odebrała Małżonka, Barbara), dr
dr Witold Jurczyński, Katarzyna
Siembab, Barbara Wiejowska, Jarosław Zawiliński. Nadto Złotym
Medalem za Długoletnią Służbę
zostali wyróżnieni śp. Barbara Klec
(medal odebrał syn, Tomasz), Mirosława Gołąb i Ewa Krzyżowska,

a Srebrnym – Mirosława Dejewska. Odznaczenia państwowe wręczył Wojewoda Małopolski Jerzy Miller.
Kilka osób zostało także wyróżnione Odznakami „Za zasługi dla
ochrony zdrowia” przyznanymi we wcześniejszych terminach przez
Ministra Zdrowia, a to: dr dr Stefan Bednarz, Wojciech Groń (nieobecny), Anna Maciąg, Jolanta Pytko-Polończyk, Robert Stępień i Katarzyna
Turek-Fornelska, która dziękując w imieniu wyróżnionych podkreśliła
niezależny od nazwisk nominatów, charakter odznaczeń.
Miłym akcentem wieńczącym tę część obrad Zjazdu było uhonorowanie specjalnym pucharem dr n. med. Marii Mituś-Kenig, zdobywczyni brązowego medalu w slalomie super gigancie na Mistrzostwach
Świata w Seefeld (Austria), zdobywczyni kilku medali na Igrzyskach
w Zakopanem. Puchar wręczył dr Jacek Tętnowski, przewodniczący
Komisji Sportu i Rekreacji ORL.
Frekwencja na Zjeździe, zgodnie z komunikatem Komisji Mandatowej, której przewodniczył dr Janusz Legutko, wyniosła 70,8 procent,
słowem obrady były w pełni prawomocne.
***
Część sprawozdawczą obrad Zjazdu otworzyło wystąpienie prezesa
prof. Andrzeja Matyji, który – mając na uwadze materiały sprawozdawcze przedłożone na XXXIII Zjeździe za całą VI kadencję – ograniczył się
do przedstawienia rezultatów Krajowego Zjazdu (Kraków wprowadził
w skład NRL 7 osób), kładąc nacisk na dwie, spośród osiemdziesięciu
propozycji złożonych Zjazdowi, mianowicie uchwały w sprawie zwolnienia ze składek lekarzy w wieku powyżej 70 lat (wniosek skierowany
do nowej NRL) oraz w sprawie uzależnienia odpisu ze składek dla NRL,
od procentu składek zebranych (a nie jak dotąd, od ilości członków danej Izby). Prezes przedstawił też „List do Przyjaciela Lekarzy” Bartosza
Arłukowicza, w którym przytoczono całą listę zobowiązań Ministerstwa, których nigdy nie wykonano. Delegaci na Krajowy Zjazd podpisywali „List” masowo, a Minister na Zjazd oczywiście nie przybył.
Prezes przedstawił również plan zamierzeń Izby na najbliższy rok,
w ramach którego chcielibyśmy m.in. wykonać projekt architektoniczny remontu siedziby głównej Izby przy ulicy Krupniczej, skorelowany
z możliwościami finansowymi. Izba chciałaby też poszerzyć program
opieki nad środowiskiem senioralnym, zwiększyć ilość bezpłatnych
szkoleń do specjalizacji, a także wszcząć proces cyfryzacji w Biurze Izby,
który czeka nieuchronnie całą ochronę zdrowia.
Kolejne sprawozdanie za 5 minionych miesięcy przedłożyła
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Anna Kot.

ok. 650 tys.), pomocy socjalnej (830 tys.) i działalności wydawniczej (430
tys.). Znaczne wydatki wiążą się także z prowadzeniem Rejestru Lekarzy
(blisko 300 tys.), działalnością OROZ (311 tys.) i OSL (154 tys.). Niestety,
w tej ostatniej grupie nakładów dotujemy wciąż MZ, które zwraca najwyżej 30 procent ponoszonych kosztów.
Szczegółowe sprawozdanie Skarbnika OIL z wykonania Preliminarza
za 2013 rok znajduje się na stronach internetowych OIL w Krakowie.
Ocenę finansowej działalności Izby w 2013 roku zawarł w swoim
wystąpieniu przewodniczący OKR dr Wojciech Tokarski. Nie zawierało
ono szczególnych uwag krytycznych, poza wspomnieniem nieudanego
z braku quorum Zjazdu w Przemyślu. Zarówno Komisje problemowe
ORL, jak i Delegatury zmieściły się w swoich budżetach, stąd wniosek
Komisji Rewizyjnej był jednoznaczny: przyjąć sprawozdanie Skarbnika
za 2013 rok oraz udzielić Okręgowej Radzie Lekarskiej absolutorium za
ten okres. Oba wnioski Delegaci przyjęli jednogłośnie (patrz Uchwały
nr 1 i 2 XXXIII Zjazdu OIL na str. internetowych).

Projekt Preliminarza na 2014 rok przedłożył Delegatom wiceprezes
ORL ds. Finansowych dr Janusz Legutko. Nie różni się on w żadnej
pozycji szczególnie od preliminarza z roku ubiegłego. Przewidywane
przychody zaplanowano na poziomie 8 mln 256 tys. zł, z czego 6 mln
pochodzących ze składek. Nieznacznie obniżono niemal wszystkie
planowane wydatki ze względu na kumulowanie wszelkich środków na remont siedziby przy ul. Krupniczej. W tym celu Izba podtrzymuje utrzymywanie funduszu celowego w kwocie ok. 5 mln zł
(na który wpłynie kwota 230 tys. zł pochodząca z odsetek za 2013 tok).
W planach jest też remont siedziby w Krośnie, cyfryzacja niektórych
czynności administracyjnych w biurze Izby oraz zmniejszenie nakładów na działalność wydawniczą (czego przejawem jest m.in. nowy
„oszczędny” kształt graficzny „GGL”). Projekt preliminarza na 2014 rok
przyjęto jednogłośnie.
***
Ostatnią część Zjazdu zajęły propozycje, które napłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków oraz wystąpienie prezesa ORL prof. A. Matyji
w sprawie dwóch pakietów propozycji usprawnienia systemu ochrony
zdrowia, przedłożonych opinii publicznej 21 marca br. na konferencji
prasowej w Urzędzie Rady Ministrów, przez Ministra Zdrowia Bartosza
Arłukowicza, w obecności premiera Donalda Tuska.
Rzecz charakterystyczna, Minister nie pojawił się na Zjeździe Lekarzy
odbywanym raz na 4 lata, wystąpił natomiast „dla mediów” w Urzędzie.
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W jej „Sprawozdaniu” główny
akcent położony został na zmiany
organizacyjne w funkcjonowaniu
biura OROZ (powstała specjalna
Kancelaria w tym celu, z mgr
Sławomirem Smoleniem jako jej
kierownikiem) oraz na rosnącą
ilość skarg, które napływają do
OROZ, sięgając już 700 rocznie
(w trakcie zaledwie 2 miesięcy
2014 roku napłynęło 70 skarg,
z czego w 34 wypadkach wszczęto już postępowania). Pani Rzecznik poinformowała przy okazji, że
obowiązki pierwszych zastępców
OROZ objęli dr Ewa MikoszaJanuszewicz i dr Janusz Kubicz
oraz podkreśliła dobrze się rysującą współpracę z OSL.
Krótkie „Sprawozdanie” z pracy Okręgowego Sądu Lekarskiego w trakcie ostatnich miesięcy
przedłożył też Delegatom jego
przewodniczący prof. Waldemar Hładki. Sąd pracuje obecnie
w składzie 42 sędziów, z poprzedniej kadencji przejęto 70 spraw,
z czego 7 zagrożonych jest przedawnieniem. W okresie styczeńmarzec 2014 roku odbyło się już
27 sesji OSL, na których zapadło
14 orzeczeń. Najwięcej spraw
dotyczy stomatologii, pediatrii,
interny i medycyny ratunkowej.
Zgodnie z „budżetowym” charakterem Zjazdu podstawowe
dokumenty finansowe z wykonania preliminarza budżetowego
za 2013 rok przedłożyła Skarbnik
OIL dr Anna Maciąg, a jego ocenę przewodniczący Okręgowej
Komisji Rewizyjnej dr Wojciech
Tokarski.
Przychody Izby, jak poinformowała dr Maciąg, wyniosły w 2013
roku łącznie 8,2 mln zł, a wydatki 7
mln zł. Wpływy ze składek wyniosły
ok. 6 mln zł, pozostałe wynikły m.in.
z przekazania przez Urząd Marszałkowski ok. 200 tys. zł za czynności
przejęte od administracji państwowej, z opłat rejestracyjnych praktyk
(ok. 150 tys. zł), z lokat bankowych
(ok. 300 tys. zł). Natomiast wydatki w najwyższym procencie dotyczyły kosztów kształcenia (łącznie
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W pakiecie tzw. „kolejkowym” znalazły się – jak stwierdził
prezes Matyja – liczne propozycje, od dawna zgłaszane przez
środowisko lekarskie, przez jego samorząd, przez media – ale
nigdy z tego, nic nie wynikało. Wciąż nie precyzowano, jak
te kwestie mają być rozwiązane prawnie, za jakie pieniądze,
w jakich terminach i jakimi zasobami kadrowymi, bo obecne
już nie starczają. I podobnie było tym razem.
Owszem, zapowiedziano od dawna sugerowane zmiany,
jak poszerzenie listy badań diagnostycznych, które może
zlecać lekarz rodzinny, jak wydłużenie aktualności recept,
jak wprowadzenie infolinii dla pacjenta dotyczącej informacji
o czasie oczekiwania na świadczenia w różnych szpitalach, jak
nadanie internistom i pediatrom praw równorzędnych z lekarzami rodzinnymi poz, jak wprowadzenie pewnych ułatwień
w dostępie do badań osobom w stanie poważnego zagrożenia
zdrowia – ale wszystko to mówiono już sto razy i nigdy nic
tego nie wynikło.
Podobnie prezes ocenił tzw. pakiet onkologiczny, polegający m.in. na likwidacji limitów ograniczających przyjmowanie
pacjentów zagrożonych chorobami nowotworowymi. Pakiet
ten sam w sobie, łącznie z wprowadzeniem tzw. Karty Pacjenta Onkologicznego, torującej szybką ścieżkę diagnostyki
i wszczęcia terapii, mógłby być sukcesem, gdyby wiązały się
z nim określone zwiększone środki finansowe. Zapowiedziane
jest wprawdzie podwyższenie stawki kapitacyjnej dla lekarzy
rodzinnych i utworzenie „funduszu badań kosztochłonnych”,
ale jak i kiedy – oczywiście nie wiadomo.
Preferencje dla leczenia chorób nowotworowych, jakże
pożądane, będą zapewne oznaczać pogorszenie warunków
terapii w innych dziedzinach, a może nawet chaos, bo niektóre pomysły, jak powierzanie pielęgniarkom opieki lekarskiej
nad chorym onkologicznie, są „nie z tej ziemi”. To naprawdę
osiągnięcie, że pacjent obłożnie chory, biorący leki w sposób
przewlekły, nie będzie musiał być dowożony do lekarza, ani
lekarz przyjeżdżać by mu przedłużyć receptę. Resortowi na tę
zmianę trzeba zapewne lat przygotowań.
Oba pakiety przedstawimy w kolejnym wydaniu „GGL” bardziej szczegółowo.
***
Na XXXIII Zjazd Delegaci nadesłali też kilkanaście wniosków
i apeli, które przedstawił dr Lech Kucharski stojący na czele
Komisji Uchwał i Wniosków. A oto one, w kolejności chronologicznej, z uwzględnieniem także tych, które nie uzyskały aprobaty Komisji, ani Zjazdu.
Apel nr 1 (dr dr Krystyny Targosz, Aleksandra Więcka i Sławomira Kortasa, złożony niezależnie także przez dr Jacka Drzewickiego i dr Krystynę Pajga) do Ministra Zdrowia i Prezesa
NFZ o podwyższenie stawki kapitacyjnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wartości punktu w opiece ambulatoryjnej
i świadczeniach stomatologicznych (wniosek przyjęty, przy
1 głosie wstrzymującym się)
Uchwała nr 3 (dr. n. med. Bartłomieja Guzika) zalecająca Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie stosowanie,
w miarę możliwości prawno-technicznych, nowoczesnych

Uchwała nr 4 (w imieniu Prezydium ORL
przedłożona przez dr Katarzynę Turek-Fornelską) w sprawie zwolnienia od opodatkowania dochodów finansowych lekarzy,
korzystających ze szkoleń i innego rodzaju
działalności statutowej organów OIL
(wniosek przyjęty, przy 1 głosie wstrzymującym się).

na studia dentystyczne w polskich uczelniach oraz ograniczenie liczby otwieranych praktyk dentystycznych. Wniosek
uzasadniony „nadprodukcją” dentystów, negatywnie zaopiniowany przez Komisję UiW, po dyskusji z udziałem dr. dr.
J. Friedigera, R. Stępnia i J. Tętnowskiego odrzucony (przy
4 głosach sprzeciwu i 9 wstrzymujących się od głosu).
Wniosek (autorstwa dr Jacka Drzewickiego) o wszczęcie działań
przez Izbę, zmierzających do powstrzymania MOW NFZ przed
składaniem doniesień do UKS na lekarzy, nie posiadających
umów z NFZ, a wystawiających recepty na leki refundowane
(wniosek przyjęty przy 3 głosach wstrzymujących się od zajęcia
stanowiska).

Uchwała nr 5 (w imieniu Prezydium ORL
przedłożona przez dr Katarzynę TurekFornelską) w sprawie zmian w Regulaminie organizacji i trybu działania ORL,
na mocy których, komisje problemowe
pełnią wobec ORL „funkcje opiniodawczo-doradcze” (wniosek zaakceptowany
jednogłośnie).
Uchwała nr 6 (w imieniu Prezydium ORL
przedłożona przez dr Katarzynę Turek-Fornelską) w sprawie podziału wynagrodzenia
funkcyjnego sekretarza ORL na dwie równe
części, uwzględniające osobę z-cy sekretarza (wniosek przyjęty jednogłośnie).
Apel nr 2 (dr Krzysztofa Wróblewskiego,
pełnomocnika OIL ds. Delegatury Nowosądeckiej) adresowany do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego (motywowany bieżącą sytuacją na Ukrainie), o umożliwienie
osobom polskiego obywatelstwa, aktualnie studiującym na kierunku lekarskim
i lekarsko-dentystycznym na Ukrainie,
kontynuowania nauki na UJ.
Po dyskusji z udziałem prof. Waldemara Hładkiego, dr dr Janiny LankoszLauterbach, Macieja Jachymiaka i Marka
Zasadnego, i wniesieniu poprawek (wniosek przyjęty, przy 6 głosach sprzeciwu i 15
wstrzymujących się od zajęcia stanowiska).
Wniosek (autorstwa dr. Jarosława Zawilińskiego) o zniesienie limitu ilości członków
w zespołach Komisji ds. Systemu Ochrony
Zdrowia. Z braku rekomendacji ze strony
Komisji UiW, po dyskusji (wycofany).
Wniosek (lek. dent. Marcina Tatrzańskiego i niezależnie lek. dent. Krzysztofa
Franka) o czasowe zaniechanie naboru

Apel (autorstwa dr. Aleksandra Więcka) do Ministerstwa
Zdrowia o zapewnienie podmiotom działalności leczniczej publicznego finansowania programów i sprzętu komputerowego
wymaganego do obsługi e-recept (wniosek przyjęty jednogłośnie).
***
Na tym przewodniczący XXXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
dr Robert Stępień, zakończył obrady. Była godzina 14.20. Padł
chyba rekord, pod względem krótkiego czasu trwania okręgowego Zjazdu. Nikt jednak z Delegatów nie wyrażał na tym tle
niezadowolenia.
Stefan Ciepły
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środków komunikacji w korespondencji
kierowanej w bieżących sprawach organizacyjnych do członków OIL. Przyniesie
to oszczędności finansowe oraz wpłynie
na szybsze i sprawniejsze przekazywanie informacji (wniosek przyjęty, przy
1 głosie wstrzymującym się).
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Komisja Stomatologiczna
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej VII Kadencji

Nasi ludzie
w samorządzie lekarskim
Pierwsze posiedzenie Komisji Stomatologicznej Okręgowej
Rady Lekarskiej w Krakowie odbyło się w dniach 6-8 grudnia
2013 roku w Piwnicznej-Kosarzyskach. Przewodniczył kol.
Robert Stępień.
Na początku wyświetlono relację z posiedzenia Sejmowej
Komisji Zdrowia, w czasie którego omawiany był problem stanu
jamy ustnej i profilaktyki u dzieci. Mimo wielu wątpliwości
i niepokojących wyników przedstawiciel Ministra Zdrowia
twierdził, że poziom leczenia i dostępność dzieci do świadczeń
jest zadowalająca. Rządowe sprawozdanie zostało przyjęte przez
większość członków Komisji Sejmowej.
Konsultanci krajowi nie zabrali głosu w tej sprawie, podobnie milczą w sprawie specjalizacji i finansowania świadczeń
stomatologicznych. Od 2008 roku nakłady na stomatologię
systematycznie spadają. Kol. kol. Robert Stępień i Andrzej Cisło
opracowali raport na ten temat, ale nie został on przedstawiony
posłom.
Następnie dokonano wyboru władz Komisji Stomatologicznej na VII kadencję. W dyskusji poruszono problemy nowych
procedur wymaganych przez różne instytucje kontrolujące
nas i nasze placówki. Omówiono m.in. procedury związane
z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi
przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, wizytacje podmiotów
w zakresie odpadów medycznych skażonych, inspekcje dotyczące pomieszczeń socjalnych dla pracowników, kontrole dokumentacji w stomatologicznych pracowniach rentgenowskich.
Podkreślono korzyści płynące z posiadania Książki Kontroli
i odnotowywania przez zespoły sprawdzające czasokres trwania
inspekcji, ze względu na maksymalny ustawowy czas kontroli
przewidziany dla mikroprzedsiębiorcy. Wrócono też do tematu
wprowadzenia obowiązku prowadzenia dokumentacji w formie
elektronicznej (dotyczy to także e–recept i e–zwolnień ZUS).
Wyrażono nadzieję, że Naczelna Rada Lekarska i Krajowy
Zjazd Lekarzy poruszą kwestie zwrotu kosztów wprowadzenia
sprawozdawczości elektronicznej.
Przypomniano wystąpienie do Ministerstwa Zdrowia i do
Sejmowej Komisji Zdrowia w sprawie uproszczeniu sposobu
uzyskiwania tytułu specjalisty i decydującej roli państwowego
egzaminu. Po raz kolejny zaakcentowano konieczność stałego
śledzenia zmian przepisów i procedur obowiązujących lekarzy
i placówki przez nich prowadzone.
Na zakończenie posiedzenia kol. Wojciech Kożuch poprowadził kurs dotyczący płukania kanałów podczas leczenia

endodontycznego, za uczestnictwo w którym koledzy otrzymali
punkty edukacyjne dopełniając obowiązku ustawicznego kształcenia.
Wszyscy lekarze dentyści, delegaci na Okręgowy Zjazd Izby
w Krakowie, są członkami Komisji Stomatologicznej, mają zatem obowiązek aktywnego angażowania się w społeczną pracę
na rzecz samorządu. Ma się to przejawiać nie tylko udziałem
w corocznych Zjazdach OIL, w posiedzeniach Komisji Stomatologicznej, ale też zgłaszaniem konkretnych potrzeb i problemów
lekarzy dentystów, organizowaniem integracyjnych spotkań dla
swojej społeczności, próbą negocjacji, łagodzenia i zażegnywania potencjalnych konfliktów, podnoszeniem świadomości
i dbaniem o dobry wizerunek Komisji Stomatologicznej OIL
w Krakowie. Bardzo dużo zależy bowiem od nas samych, czy jesteśmy w stanie uporać się z „machiną administracyjną”, czy też
będziemy jedynie narzekać, zamykając się w czterech ścianach
swojego gabinetu.
Życzmy Komisji Stomatologicznej udanej kadencji, by
w podsumowaniu jej działalności w 2017 roku można było
stwierdzić, że były to dobre, nie stracone 4 lata. Powodzenia!
Anna Urbańczyk

Stomatolodzy
we władzach OIL
W skład Okręgowej Rady Lekarskiej OIL w Krakowie
weszło ośmiu lekarzy dentystów. Wiceprezesem do spraw stomatologii został kol. Dariusz Kościelniak, a przewodniczącym
Komisji Stomatologicznej kol. Robert Stępień. Komisja Stomatologiczna OIL w Krakowie jest jedyną taką komisją w kraju,
w skład której wchodzą wszyscy delegaci.
Lek. dent. Robert Stępień od przeszło 20 lat zaangażowany
w samorząd społecznik jest kontynuatorem prac śp. Zbigniewa
Żaka i śp. Andrzeja Fortuny. Inicjator i kreator samorządowych
działań stomatologicznych na terenie OIL w Krakowie jak
i w całej Polsce. Jego zasługą są krytyczne opracowania wchodzących w życie ustaw i rozporządzeń. Jest pomysłodawcą comiesięcznych wykładów na AWF w ramach szkolenia ustawicznego,
konferencji naukowo-szkoleniowych w Rytrze i w Krynicy. Jest
naczelnym redaktorem „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej – Lekarza Dentysty”. Wielu z nas doświadczyło z jego strony wsparcia

Komisji a lekarzami dentystami. Anna Urbańczyk pracuje 11
zawodowo w MCS Nowa Huta i prowadzi swoją prywatną
praktykę w Krakowie, a głównym miejscem pracy Katarzyny
Siembab jest prywatna praktyka w Chrzanowie oraz od 2011 r.
SG ZOZ w Chełmku. Obie Panie współpracują też z redakcją
„GGL Lekarza Dentysty”.
W całokształt prac całego samorządu zaangażowana jest
także lek. med. i stom. Anna Maciąg. Pani doktor ponownie
została wybrana na stanowisko Skarbnika całej OIL Kraków.
Zawodowo pracuje jako specjalista protetyk w Wojewódzkiej
Przychodni Stomatologicznej w Krakowie, której od 8 lat jest
także dyrektorem.
Prezydium Komisji Stomatologicznej uzupełniają: dr hab.
Jolanta Pytko-Polończyk oraz lek. dent.: Agata Dutka-Szmigiel,
Lucyna Peszko, Wojciech Kożuch i Aleksander Płóciennik.
To silne osobowości, o sprecyzowanych poglądach na warunki pracy zawodowej lekarzy dentystów w Polsce. Szczególne
oczekiwania wiążemy z osobą dr. Wojciecha Kożucha, posiadającego ogromną wiedzę teoretyczną (potwierdzoną praktyką
i doświadczeniem zawodowym), którą od lat się dzieli na szkoleniach i kursach oraz internetowych forach dyskusyjnych.
Jednym z głównych zadań Komisji Stomatologicznej ORL
jest troska o kształcenie ustawiczne lekarzy, nad którego kształtem będzie czuwała życzliwa idei samorządności dr hab. Jolanta
Pytko-Polończyk, związana naukowo z Instytutem Stomatologii
CM UJ w Krakowie, pełniąca ponadto obowiązki prezesa krakowskiego oddziału PTS.
Spory sukces w pracy społecznej w trakcie VI kadencji odniosła lek. dent. Anna Kot, która przeważającą liczbą głosów
na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w 2013 roku została
wybrana na stanowisko Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Krakowie. Bardzo jesteśmy z tego wyboru
dumni i gratulujemy Pani Doktor.
Nasi delegaci zostali również wybrani do: Okręgowej Komisji Rewizyjnej – lek. dent. Agata Dutka-Szmigiel i lek. dent.
Andrzej Mazaraki. Do Komisji Finansowej – lek. dent.
Lucyna Peszko i lek. dent. Grzegorz Krępa. Do Komisji
Wyborczej – lek. dent. i med. Anna Maciąg i lek. dent.
Andrzej Mazaraki. Z-cami Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej zostali lek. dent. Barbara Gajda, Anna
Głuszko, Adam Gołębiowski, Jolanta Kojzar, Grzegorz
Krępa, Jan Migas, Jolanta Pytko-Polończyk, Janusz Zimny. W Sądzie Lekarskim pracę społeczną podejmą: lek.
dent. Tadeusz Bernacik, Maria Buczko, Krzysztof Gronkiewicz, Grzegorz Irzeński, Witold Jurczyński, Joanna
Knapik, Katarzyna Siembab, Anna Urbańczyk, Jerzy
Zieliński.
Wszystkim stomatologom wybranym do władz serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w działaniach
na rzecz samorządu lekarskiego VII kadencji.
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w rozwiązywaniu osobistych i zawodowych spraw. Zawodowo
związany jest z MCS Nowa Huta.
Lek. dent. Dariusz Kościelniak, specjalista ortodoncji, został
wiceprezesem ORL w Krakowie, wybrany na to stanowisko
przez Okręgową Radę Lekarską na jej pierwszym posiedzeniu.
Człowiek wielce uczynny, życzliwy nam wszystkim, postać rozpoznawalna i znana doskonale. Wysoce zaangażowany w prace
społeczne na rzecz samorządu lekarskiego, bez jego pomocy
wiele konferencji naukowo-szkoleniowych, czy posiedzeń KS
nie doszłoby do skutku. Posiada wyjątkową umiejętność zjednywania i pozyskiwania do wspólnej pracy ludzi często o skrajnie
odmiennych poglądach. Gratulujemy wyboru i życzymy powodzenia w nowej roli.
Zastępcami przewodniczącego KS zostali: lek. dent. Andrzej
Stopa i lek. dent. Grzegorz Wawrzeń. Kol. Andrzej Stopa, jest
również długoletnim działaczem OIL w Krakowie. Związany
od zawsze z ideą niezależności, autonomii lekarzy dentystów,
potrafi być niezłomny w dyskusjach. Obecnie jest związany
z monitorowaniem działań prawnych MOW NFZ w Krakowie,
gdzie z ramienia OIL reprezentuje lekarzy i lekarzy dentystów.
Zawodowo pracuje jako specjalista protetyk w Miejskim Centrum Stomatologicznym w Myślenicach.
Lek. dent. Grzegorz Wawrzeń reprezentuje młodsze pokolenie lekarzy stomatologów, którzy swoją drogę życia zawodowego
rozpoczynali po przemianach ustrojowych w 1989 r. Należy do
pokolenia, które wierzyło, że wraz z nadejściem reformy służby
zdrowia w 1997 r. środki finansowe z ubezpieczenia zdrowotnego, adekwatne do ponoszonych kosztów, pójdą za pacjentem.
Na co dzień pracuje w ISP Stomatologiczna w Proszowicach,
będąc specjalistą chirurgii stomatologicznej. W obecnej kadencji OIL będzie także kierował Zespołem ds. Ubezpieczeń
Lekarskich.
Delegaturę Krośnieńską w Radzie Okręgowej reprezentuje
lek. dent. Grzegorz Jaracz, na co dzień pracujący jako chirurg
stomatolog w Jaśle. Będzie on łącznikiem między lekarzami
dentystami byłego województwa krośnieńskiego a ORL w Krakowie.
Lek. dent. Elżbieta Wojnarowicz reprezentować będzie ponownie lekarzy dentystów byłego województwa przemyskiego.
Zawsze chętna do współpracy, dobrze zapisała się już w minionej
kadencji jako przedstawicielka naszej dyscypliny medycznej.
Reprezentantem Delegatury Nowosądeckiej jest lek. dent.
Tymoteusz Derebas z Nowego Targu, pracujący od 20 lat w SG
ZOZ w Szaflarach. Swoją pracę społeczną rozpoczął w 2000 r.
Silnie był związany i zaangażowany w 2010 r. w reprezentowanie interesów lekarzy dentystów zrzeszonych w ZLD POZ
podczas negocjacji kontraktów na świadczenia stomatologiczne
w latach 2011–2013. Dał się poznać, jako wyraźny i nieustępliwy działacz.
Na sekretarzy Komisji Stomatologicznej zostały wybrane:
lek. dent. Anna Urbańczyk i lek. dent. Katarzyna Siembab.
Będą one kontynuowały pracę z poprzedniej kadencji, monitorując i relacjonując działania Komisji Stomatologicznej,
odpowiadając za komunikację pomiędzy członkami prezydium

Katarzyna Siembab
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obradował
w Krakowie

Wybrano nowe władze PTS
Prof. Bartłomiej Loster
nadal prezydentem
Towarzystwa
W dniach 10-12 kwietnia obradował
w Krakowie XII Kongres Stomatologów
Polskich, pod ambitnym wezwaniem
„Wszyscy jesteśmy połączeni. Stomatologia wobec wymagań współczesnej medycyny”. Uroczyste otwarcie Kongresu
miało miejsce 9 kwietnia w Teatrze im.
J. Słowackiego. Organizatorem tego odbywanego raz na 5 lat najważniejszego
spotkania polskich stomatologów był
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego, z jego prezydentem
prof. Bartłomiejem Losterem na czele.

Cremonię otwarcia Kongresu poprzedziło Walne Zebranie delegatów, podczas którego wybrano nowe władze
PTS na kolejną kadencję. Prezydentem został ponownie
prof. Bartłomiej Loster, wybrano także 23 członków
Zarządu Głównego PTS, który ukonstytuuje się w ciągu
miesiąca, powołując swoje Prezydium, wiceprezydentów
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itp. Jedno już wiadomo, że z funkcji sekretarza generalnego PTS zrezygnowała doc. Jolanta Pytko-Polończyk,
która łączyła ją ostatnio z obowiązkami prezesa Krakowskiego Oddziału PTS. Nowym sekretarzem generalnym
PTS został dr hab. Tomasz Kaczmarzyk, także z Instytutu Stomatologii CM UJ.
Witając w imieniu uczelni gości przybyłych na otwarcie Kongresu – profesorów Piotra Leidlera, Tomasza Grodzickiego, Jacka Popiela – Bartłomiej Loster podkreślił,
że Kongres wpisuje się w cykl uroczystości związanych
z Jubileuszem 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Listy gratulacyjne nadesłali m.in. Marszałek Woj. Małopolskiego Marek Sowa, a także seniorzy polskiej stomatologii Zbigniew Jańczuk i Eugeniusz Spiechowicz.
Samorząd reprezentowali dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszner (NRL) i dr Jerzy Friediger (wiceprezes ORL
w Krakowie). W imieniu resortu zdrowia gratulacje
organizatorom Kongresu składał podsekretarz stanu
Aleksander Sopliński. Lista przybyłych przedstawicieli
Towarzystw Naukowych sięgnęła 30. Warto też zaznaczyć obecność prezydentów zaprzyjaźnionych korporacji
dentystycznych z Czech (Pavel Chrz) i Słowacji (Jan
Gasić).
Prorektor CM UJ prof. Piotr Leidler uciekł się w swoim
wystąpieniu do wdzięcznego porównania – „Jeśli oczy są
zwierciadłem duszy, to zęby wyrazem zdrowia i urody”.
Miłym akcentem uroczystości otwarcia Kongresu
było krótkie i niezmiernie dowcipne wystąpienie prof.
Zdzisława Gajdy, stomatologa, a zarazem świetnego historyka medycyny, który nawiązując do 650-lecia także
Wydziału Lekarskiego UJ przypomniał osobę Józefy
Serre, pierwszej certyfikowanej stomatolożki w dziejach
tej dyscypliny.
Naturalnie nie obeszło się bez odznaczeń. Przede
wszystkim wyróżniona została nestorka krakowskiej
stomatologii pani prof. Zofia Karwan, która otrzymała
wyjątkowy Medal im. Józefy Serre (pierwszej polskiej
dyplomowanej dentystki), nadawany wyłącznie kobietom
zasłużonym dla stomatologii. Pani Profesor, znalazła się
też wśród 12 osób, obok prof. Stanisława Majewskiego,
wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Stomatologii
Polskiej nadawanym przez PTS Z kolei godność Bene
Meritus nadano 8 osobom, w tym blisko współpracującym z Krakowem prof. T. Katarzynie Różyło i prof. Tomaszowi Konopce. Przyznano także kilkunastu osobom
godność Członka Honorowego PTS oraz Złote i Srebrne
Odznaki PTS. Natomiast w skład Akademii Pierre
Faucharda przyjęto dr hab. Jolantę Pytko-Polończyk
i lek. dent. Roberta Stępnia z Krakowa oraz dr n. med.
Karolinę Gerreth z Poznania. Wszystkim wyróżnionym,
gratulujemy!
Ich listy znajdą Państwo na stronach internetowych
PTS, natomiast niespodzianką, nie ujętą w programie,
było wyróżnienie szefa Komisji Stomatologicznej ORL

14 dr Roberta Stępnia oraz p. Piotra Cebulskiego, szefa
Polsko-Słowackiej Izby przez przedstawicieli korporacji
stomatologicznych Czech i Słowacji, odznaczeniami
i pamiątkowym upominkiem.
Uroczystość otwarcia zwieńczyło przedstawienie
sztuki Josepha Kesserlinga „Arszenik i stare koronki”
w wykonaniu gwiazd krakowskiej sceny Anny Polony
i Urszuli Popiel.
A w czwartek, od rana rozpoczęły się w Auditorium
Maximum obrady Kongresu. W sumie odbyło się 29 sesji
naukowych, przedstawiono dziesiątki referatów.
Zakończyła je w sobotę, 12 kwietnia, południowa
sesja samorządowa, którą otworzył wykład wiceprezesa
ORL, lek dent. Dariusza Kościelniaka, przypominający
dzieje samorządności lekarskiej i powolne kształtowanie
się na tym tle reprezentacji stomatologicznej. Ciekawe
szczegóły w tej kwestii znajdą Państwo także w zamieszczonym w tym wydaniu tekście Barbary Kaczkowskiej
pt. „Galicyjskie ślady w warszawskiej dentystyce Drugiej
Rzeczpospolitej”.
W sesji izb lekarskich, prowadzonej przez Roberta
Stępnia, członka Prezydium ORL w Krakowie i przewodniczącego Komisji Stomatologicznej, referaty wygłosili także Andrzej Cisło, wiceprezes Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej oraz goście z Czech i Słowacji. Wszystkie
poświęcone były reprezentacji dentystów tych państwa
przez odrębne izby stomatologiczne.
Andrzej Cisło przypomniał m.in. przyczyny zjednoczenia lekarzy i lekarzy dentystów w jednej Izbie. Kiedy
odradzał się samorząd lekarski, zgodnie z prawem zawód
lekarza i zawód lekarza dentysty był jednym, dopiero
w 2004 roku doszło do ustawowego rozdzielenia tych profesji. Na fali entuzjazmu odtwarzania izb lekarskich nikt
nie dostrzegał też różnic między nimi, zresztą, w tamtym
czasie wszyscy byli w podobnej sytuacji zawodowej.
Dopiero w 2002 roku zaczęła się dyskusja o ewentualnym
odłączeniu się dentystów od lekarzy. I, zdaniem Andrzeja
Cisło, trzeba ją prowadzić. Zwłaszcza, że opinia prawna,
którą kilkakrotnie przytaczał wiceprezes Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej, podkreśla, iż reprezentowanie interesów
lub sprawowanie pieczy (czyli wykonywanie zadań, jakie
spoczywają na samorządzie) możliwe jest tylko przez
osoby wykonujące ten sam zawód. Zawody lekarza i lekarza dentysty nie są tym samym i trudno wymagać, by
lekarze, mający druzgocącą przewagę we władzach Izby,
w tym samym stopniu reprezentowali interesy własne
i dentystów.
O tym, że warto mieć swoją reprezentację, dowodzi też
przykład Austrii – zarysowany w wystąpieniu wiceprezesa
Dariusza Kościelniaka (dzięki uprzejmości dr. F. Serwatki) – gdzie po 10-letnich przygotowaniach w 2006 roku
rozdzielono izbę na lekarską i dentystyczną. Podobnie,
w Czechach i na Słowacji, dentyści mają własny samorząd.

W Słowacji od lat 90-tych ub. wieku działają dwie oddzielne izby – lekarska i dentystyczna. „W 1992 roku
przyjęto dwie ustawy, o dwóch izbach, a w 2004 roku
na mocy prawa powstało aż 11 izb reprezentujących najróżniejsze zawody związane z opieką zdrowotną” – mówił
podczas sesji dr Jan Gasić, prezydent Słowackiej Izby Lekarzy Dentystów. Do izby należy 3394 słowackich dentystów, 533 nie należy, bowiem nie jest to obowiązkowe.
Ok. 90 procent prowadzi prywatną działalność. Zadania
i struktura izby jest podobna do zasad działania polskiej
izby lekarskiej. Ale jednym z ważniejszych wyzwań jest
negocjowanie katalogu i cen usług świadczonych przez
pięć niezależnych towarzystw w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Około 70 procent dentystów dobrowolnie
czeka na sygnał z izby, czy można już podpisywać aneksy do umów. Wiedzą, że walczymy o wspólny interes”
– podkreślał Jan Gasić.
O tym, że samodzielność jest dobra, mówił podczas
sesji także dr Pavel Chrz, prezydent Czeskiej Izby Stomatologicznej. W Czechach w 1991 roku przyjęto ustawę
o działalności trzech izb – lekarskiej, dentystycznej
i farmaceutycznej. W przeciwieństwie do Słowacji,
w Czechach przynależność do Izby jest obowiązkowa,
bez tego nie można wykonywać zawodu. Podstawową
strukturą są izby okręgowe, których utworzono aż 61.
Od 2006 roku Izba nie może bezpośrednio bronić interesów ekonomicznych swoich członków. Znalazł się jednak
na to sposób – założono branżowe stowarzyszenie na
rzecz placówek medycznych (Zubohrad), reprezentujące
– na podstawie pełnomocnictw – podmioty świadczące
usługi w ramach kontraktów z ubezpieczycielem.
Zarówno w Czechach jak i na Słowacji obecnie największym problemem jest starzenie się dentystów. Budzi
to poważny niepokój nie tylko w samorządach.
Na zakończenie sesji prof. Neda Markovska z Uniwersytetu w Koszycach opowiedziała o bardzo dobrej współpracy uczelni medycznych z samorządem dentystów
w Słowacji. Realizują wspólne projekty (np. profilaktyki
wśród dzieci), wydają specjalistyczne periodyki, razem
planują programy szkoleń dla dentystów i podejmują wiele innych działań z korzyścią dla obu środowisk – praktyków i nauczycieli akademickich. „Współpraca opiera
się na ludziach, a ludzie muszą umieć się porozumieć”
– podkreślała prof. Markovska.
Miłym gestem było podarowanie przedstawicielom
OIL w Krakowie przez gości zza południowej granicy
Polski obrazu św. Apolonii, patronki dentystów. Co więcej, w „Pontyfikale krakowskim” z XV wieku Apolonia
wymieniona była także jako patronka Regni Poloniae.
Dziękując za wspaniałe kontakty i przyjaźń Jan Gasić
wspomniał też śp. Andrzeja Fortunę i śp. Zbigniewa
Żaka, którzy zainicjowali tę współpracę.
Stefan Ciepły, Jolanta Grzelak-Hodor

KrakDent
2014
już za nami

Ponad 300 wystawców, ponad 12 tysięcy gości
W dniach 6–8 marca br. już po raz 22. w Krakowie
odbyły się Międzynarodowe Targi Stomatologiczne
KrakDent. I po raz kolejny należy je uznać za sukces.
Początkowo kameralne spotkanie w ciągu 22 lat przekształciło się w najważniejsze branżowe wydarzenie
wiosny w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku
swoją ofertę zaprezentowało 312 wystawców (rekord),
w tym aż 70 z zagranicy, m.in. z USA, Chin, Niemiec,
Danii, Holandii, Francji, Finlandii, Korei Południowej,
Słowacji, Szwecji, Włoch. Odbyło się też wiele sesji
naukowo-szkoleniowych, prowadzonych przez wybitnych ekspertów. Trudno się dziwić, że frekwencja także
okazała się rekordowa – ponad 12 tysięcy gości. A przyjeżdżają na KrakDent nie tylko Polacy, lecz także stomatolodzy z ościennych państw, bo to znakomity przegląd
branżowych nowości po preferencyjnych cenach.
W przyszłym roku jeszcze więcej osób będzie mogło wziąć udział w tym wydarzeniu. Dobiega bowiem
końca budowa nowego Międzynarodowego Centrum
Targowo-Kongresowego EXPO-Kraków w pobliskiej lokalizacji (Łęg) i zgodnie z obietnicą, tam od 2015 roku
przeniesiony zostanie KrakDent.

Okiem wystawcy

Jerzy Witkowski, prezes firmy IzoDent z Olsztyna już
kilkanaście razy uczestniczył w targach KrakDent.
– To świetna, profesjonalna impreza, na najwyższym
poziomie organizacji – mówi. Pokazaliśmy m.in. mikroskopy stomatologiczne, bez których dziś nowoczesny
gabinet stomatologiczny praktycznie nie może istnieć.
W mikroskopie liczy się jakość optyki, a także sprzężenie
z przekazem telewizyjnym, i dalej z możliwością archiwizacji zdjęć. My akurat oferujemy mikroskopy amerykańskie, tego typu, które wyróżnia bardzo dobra relacja
ceny do jakości. Drugą pokazaną przez nas innowacją
było angielskie urządzenie, które żartem nazywamy
maszynką do robienia pieniędzy, bowiem dzięki niej
pacjenci chętniej odwiedzają dentystę, bo nie tylko
zwiększa ono precyzję zabiegu, ale też łagodzi bądź
likwiduje ból. Firmowa nazwa to Aquacut. Jest to piaskarka abrazyjna, choć piasku tam niewiele, którą można wykonywać prawie wszystkie zabiegi stomatologii
zachowawczej. Metoda abrazji jest znana od dawna,
pojawiają się jednak coraz doskonalsze urządzenia –
i właśnie takie prezentujemy.

Laury KrakDent-u 2014
Tradycją Targów jest rywalizacja wystawców w Konkursie o Medal Najwyższej Jakości. Laury KrakDent-u przyznawane są przez autorytety w branży stomatologicznej w pięciu kategoriach. W tym roku zdobyli je:
1. Sprzęt, aparatura diagnostyczno-zabiegowa oraz instrumentarium:
• X-MIND unity z radiowizjografią SOPIX INSIDE, producent – Satelec Acteon Group, Francja
• Skaner wewnątrzustny 3D CAD/CA< CS 3500, prod. Carestream, Niemcy
2. Materiały stomatologiczne i kliniczne:
• Activa Bioactive, prod. Pulpdent Corporation, USA
3. Materiały używane w pracowniach i laboratoriach techniki dentystycznej:
• Vintage MP Uni-Layer, prod. Shofu Inc., Japonia
4. Materiały pomocnicze, profilaktyka:
• ArthrodontClassic pasta do zębów na podrażnione dziąsła, prod. Pierre Fabre Medicament, Francja
5. Wydawnictwa, edukacja, oprogramowanie:
• Książka „EndoProtetyka. Przewodnik do praktyki.” Wydawnictwo Kwintesencja.
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KrakDent 2014

Dental Spaghetti
Ta tradycyjnie towarzysząca Targom prestiżowa konferencja cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. gromadząc elitę światowej
sławy specjalistów stomatologii estetycznej.
Prym wiodą tu z reguły dentyści z Włoch,
a tematem tegorocznym było poszukiwanie
harmonii między planem leczenia a jego
kosztami. Konferencja odbyła się w Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Czesi i Słowacy na Targach
Od paru już lat najliczniejszą klientelę
KrakDent-u stanowią czescy i słowaccy dentyści. Podobno w obu państwach, w dniach
Krakdentu, gabinety się wyludniają, bo lekarze
wyjeżdżają do Krakowa. Gospodarze Targów,
w osobach p. dyrektor Grażyny Grabowskiej
oraz p. komisarz Krakdentu Beaty Simon
zawsze goszczą ich szczególnie serdecznie.
W tym roku Jan Gasić, prezydent Słowackiej
Izby Dentystycznej, z właściwym sobie poczuciem humoru, dziękował gospodarzom nie
tylko za atrakcyjny charakter wystawy i dostępne ceny, ale też za jedyną swego rodzaju
możliwość raz na rok spotkania się... z braćmi
Czechami. Przy okazji wszystkie strony spotkania (Czesi, Słowacy i krakowianie – także
w osobach wiceprezesa ORL lek. dent. Dariusza
Kościelniaka i przew. Komisji Stomatologicznej lek. dent. Roberta Stępnia – obecnych na
spotkaniu) złożyły podziękowania p. Piotrowi
Cebulskiemu, prezesowi Polsko-Słowackiej
Izby Przemysłowo-Handlowej, który zasłużył się szczególnie dla nawiązania dobrych,
wzajemnych kontaktów dentystów trzech
korporacji stomatologicznych.
Jolanta Grzelak-Hodor; Stefan Ciepły
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Jako Firma obsługujemy także gabinety 17
dentystyczne w krajach zachodniej Europy.
Konkurujemy skutecznie, u nas też można już
trafić do gabinetów, które wyglądają wręcz
niesamowicie, jak laboratorium XXI wieku.
Dzisiaj wśród wielu stomatologów upowszechnia się świadomość, że inwestowanie
w dobry sprzęt, to szansa sukcesu; że w stomatologii poza nieustannym dokształcaniem
się, wiedzą, trzeba też pacjentowi zaoferować
nowoczesną, przyjazną technikę.
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Mapa drogowa

Informatyzacja

w systemie ochrony zdrowia
Z początkiem bieżącego roku
Ministerstwo Zdrowia, kierując się
w tym aspekcie także doświadczeniami
innych państw, przedstawiło projekt
założeń do kolejnych zmian prawnych
w zakresie stale postępującego procesu
informatyzacji systemu opieki zdrowotnej.
Biorąc pod uwagę ich aktualność,
najbardziej budzącą emocje, wydaje się
propozycja przesunięcia terminu wdrożenia dokumentacji elektronicznej.
Aktualnie obowiązującym terminem
przejścia z dokumentacji papierowej na
elektroniczną pozostaje data 1 sierpnia
2014 roku. Ministerstwo, zwracając
uwagę na skalę przedsięwzięcia oraz
różny stopień informatyzacji różnych
grup świadczeniodawców proponuje
przesunięcie terminu wdrożenia dokumentacji elektronicznej o trzy lata tj. do
dnia 31 lipca 2017 roku.
Kolejnym zaproponowanym elementem jest wprowadzenie jako zasady
wystawiania recept wyłącznie w formie
elektronicznej. Natomiast recepty papierowe można by wystawiać jedynie
w sytuacjach wyjątkowych, np. okresowo
w przypadku recept pro auctore oraz pro
familiae.
Zakłada się, iż wdrożenie e-recepty
nastąpi od 1 sierpnia 2016 roku.
Następnie przyjmuje się, iż od
1 stycznia 2017 roku nastąpi przejście
na wersję elektroniczną skierowań (np.
leczenie uzdrowiskowe, szpitalne czy
badania diagnostyczne) oraz zleceń
(wyroby medyczne).

Kierując się chronologią kalendarzową, od 1 stycznia 2015 roku zakłada
się wprowadzenie obowiązku przetwarzania danych m.in. w Systemie
Monitorowania Zagrożeń, Systemie
Monitorowania Obrotu Produktami
Leczniczymi oraz Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników
Medycznych, itd.
W założeniach do projektowanych
zmian w obszarze informatyzacji
systemu ochrony zdrowia zwraca się
także uwagę na nieadekwatność stanu
prawnego w stosunku do już wykorzystywanych rozwiązań technicznych
w zakresie telemedycyny. W szczególności dotyczy to regulacji art. 42 ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty
stanowiącej, że lekarz orzeka o stanie
zdrowia określonej osoby wyłącznie po
jej osobistym zbadaniu, z zastrzeżeniem
sytuacji wyjątkowych. Proponowane
zmiany prawa będą miały na celu
formalne usankcjonowanie możliwości
np. monitorowania stanu pacjenta bez
konieczności osobistego kontaktu.
Sporym wzywaniem wydaje się
planowane wdrożenie Elektronicznej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
(EKUZ) oraz Karty Specjalisty Medycznego (KSM).
Zasadniczo EKUZ ma przede
wszystkim służyć potwierdzeniu prawa
ubezpieczonego do świadczeń opieki
zdrowotnej. Przewiduje się zobligowanie
do posługiwania się nią przez wszystkich ubezpieczonych wykazanych
w Centralnym Wykazie Ubezpieczo-

nych (według stanu na dzień 16 grudnia
2013 roku było to 33 843 000 osób).
W zakresie dystrybucji EKUZ przewiduje się wykorzystanie w tym zakresie
pracowników jednostek podstawowej
opieki zdrowotnej. Karty mają być
wydawane w trakcie wizyty pacjenta
w placówce. Koszty mają zostać pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Przyjmuje się, iż Karta ma być również
narządzeniem umożliwiającym pacjentowi dostęp do własnej dokumentacji
elektronicznej.
Z kolei KSM (Karta Specjalisty
Medycznego), co do zasady, ma być
wydawana osobom wykonującym
zawody medyczne w ramach indywidualnej umowy z Narodowym
Funduszem Zdrowia lub zatrudnionym przez świadczeniodawców posiadających taką umową. Zakłada się
także, iż Karta KSM ma być jednym
z możliwych narzędzi umożliwiających podpisywanie medycznej dokumentacji elektronicznej przez lekarza.
W odniesieniu do niektórych grup
zawodowych Karta ma się stać elektronicznym prawem wykonywania
zawodu. Ma ona być wydawana na
okres 10 lat, a sfinansowanie kosztów
jej wydania nastąpić ma ze środków
NFZ, chociaż w pewnym zakresie
koszty obciążą także środki własne
świadczeniodawców.
Powyżej przedstawione założenia
mają charakter sygnalizacyjny – nie
obejmujący całości planowanych zmian
w obszarze informatyzacji systemu
ochrony zdrowia – należy jednak mieć
na uwadze fakt, iż aktualnie są one
jedynie pewnym oczekiwaniem, które
dopiero w praktyce legislacyjno-technicznej może znaleźć właściwy kształt.
Jak uczy doświadczenie, z wdrażania
innych podobnych rozwiązań, nie tylko
w Polsce ale na całym świecie, dopiero
po ich realizacji uzyskamy wyobrażenie
dotyczące ich rzeczywistych kosztów
tak finansowych jak i społecznych, tak
na płaszczyźnie administracji sytemu
jak i każdego obywatela.
Dariusz Dziubina
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Konferencja
naukowo-szkoleniowa
lekarzy dentystów
w Krynicy
W dniach 4-6 kwietnia 2014 roku w hotelu „Panorama”
w Krynicy-Zdroju została zorganizowana przez Komisję
Stomatologiczną Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie,
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas
Chorych – Konferencja Naukowo-Szkoleniowa dla lekarzy
dentystów. Opiekę naukową sprawowali dr hab. Jolanta
Pytko-Polończyk i dr n. med. Witold Jurczyński.
Prawdziwie wiosenna pogoda nie przeszkodziła stomatologom licznie stawić się na obradach, a może nawet
pomogła. Pani docent Jolanta Pytko-Polończyk, witając gości i uczestników, zaznaczyła, iż cieszy ją niezmiernie taka
ilość „nowych twarzy” na Konferencji, przybyło bowiem
wielu stomatologów, którzy dotąd w tego rodzaju konferencjach nie uczestniczyli.
W piątkowej części Konferencji wykładowcami byli:
dr n. med. Marta Maciak, oraz dr n. med. Paweł Witek,
a więc lekarze praktycy, z wieloletnim stażem. Zaprezentowane przez nich tematy: Licówki kompozytowe – nowa
alternatywa dla lekarza i dla pacjenta oraz Zakotwiczenie bezklamrowe wielu z nas zainspirowały do zastosowania ich we własnej praktyce, a pozostałych utwierdziły
w przekonaniu o słuszności tak wybranej metody leczenia.
Niezwykle jasne w przekazie, poparte wieloma przykładami wykłady, w pełni usatysfakcjonowały słuchaczy
i skłoniły do ożywionej dyskusji.
Miłym zwyczajem naszych spotkań są koleżeńskie
kolacje. Są one okazją podzielenia się w luźnej atmosferze
spostrzeżeniami dotyczącymi naszego środowiska zawodowego. Wspomniany wieczór w Krynicy zdominowany
został informacją o wyborze nowego Prezydium NRL.
Nową wiceprezes NRL, przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL została dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler
ze Szczecina. Czas pokaże czy ten wybór i wybór pozostałych członków dobrze będzie słóżył lekarzom dentystom.
Wątpliwości jest wiele.
Drugi dzień Konferencji przyniósł dalszy ciąg wykładów prowadzonych przez lek. dent. Wacława Steczko (Protezy całkowite w praktyce klinicznej), lek. dent. Radosława
Jadacha (Zasady leczenia obszernych torbieli zębopo-

chodnych), lek. dent. Wojciecha Kożucha (Rozwiązywanie
problemów endodontycznych na podstawie przypadków
własnych), lek. dent. Aleksandra Płóciennika (Ocena leczenia endodontycznego na podstawie obrazu klinicznego,
radiologicznego, czasu oraz zastosowania materiałów
i instrumentarium). Powtarzając opinię z poprzedniego
dnia obrad, cenne jest szczególnie to, że lekarze dentyści
o takim doświadczeniu przekazują w trakcie wykładów
swoje spostrzeżenia i wiedzę nabytą w trakcie swojej
długoletniej praktyki. Doświadczenia wydawać się mogą
czasem oczywiste, ale każdy przypadek okazuje się inny.
Te ich refleksje i uwagi są szczególnym walorem
konferencji. Pozostaje np. do rozważenia propozycja
dr. A. Płóciennika stworzenia standardów w trakcie leczenia endodontycznego. Tylko, czy u każdego pacjenta
można powielić ten sam schemat leczenia? A jeśli tak, to
czy zawsze osiągniemy ten sam efekt leczenia?
W sobotniej popołudniowej części Konferencji swoje
wystąpienie miał mec. Tomasz Pęcherz, radca prawny OIL
w Krakowie ds. stomatologii. Jego wykład uświadomił
nam, że sam pacjent, jego leczenie, a nawet rozwiązywanie
skomplikowanych przypadków medycznych, jest niczym
w porównaniu z „otoczeniem prawnym gabinetu stomatologicznego”. Sprawozdania, zachowanie ich terminów,
tworzenie procedur, znajomość rozporządzeń Ministra
Zdrowia, Ministra Finansów, dla części z nas rozporządzeń Prezesa NFZ, wymagań ze strony Sanepidu – staje się
głównym celem naszej działalności, zabierając cenny czas
przeznaczony dla pacjentów.
Panu Mecenasowi nie udało się jednak „popsuć” naszego wiosennego nastroju zmorą biurokracji. Pełni wiary,
że kiedyś będzie lepiej, milej i prościej w naszej pracy,
a my będziemy się skupiać tylko na leczeniu pacjentów,
zakończyliśmy tę bardzo udaną doroczną konferencję
w Krynicy.
Na przyszły rok zapraszamy ponownie!
Lucyna Peszko
Komisja Stomatologiczna ORL
fot. Magdalena Lubaszewska
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Kongresy...

II Kongres Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

O lekarskiej czujności
i leczeniu holistycznym
Kilkuset słuchaczy mogło przez trzy dni
uczestniczyć w serii wykładów, nie tylko
polskich, sław medycznych, w trakcie obrad II Kongresu Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, jaki odbywał się w dniach 20-22
marca br. w Krakowie. O Towarzystwie
i jego krakowskim spotkaniu rozmawiam
z prof. Janem Zapałą, dyrektorem Instytutu Stomatologii, a zarazem kierownikiem
Katedry i ordynatorem Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu im.
Rydygiera w Krakowie, specjalistą krajowym w dziedzinie chirurgii stomatolo- Maciejwskiego z Gliwic, który dokonał pierwszego
w Polsce, całościowego i ratującego życie, przegicznej.
szczepu twarzy. To dokonanie zostało uznane za
– Zajęcia Kongresu, któremu Pan przewodniczył zaczęły się serią kursów poświęconych licznym zagadnieniom szczegółowym z dziedziny
onkologii, chirurgii rekonstrukcyjnej, traumatologii czaszkowo-szczękowo-twarzowej i implantologii...
– Kilkunastoosobowe grupy uczestników Kongresu zapoznały się z całym szeregiem nowatorskich
technik medycznych m.in. z nowymi perspektywami
osteosyntezy czy stosowaniem implantów zygomatycznych, co jest pewną alternatywą dla stosowanych obecnie technik rekonstrukcji ubytków szczęki.
Propagujemy nowe metody leczenia nowotworów,
obrażeń w obrębie twarzoczaszki, czy wad rozwojowych. W ostatnim dniu obrad Kongresu gościliśmy
też niezwykłego wirtuoza chirurgii, prof. Adama

zabieg numer jeden wśród zabiegów rekonstrukcyjnych na świecie!
Wszystkie przygotowane przez organizatorów
zajęcia i wykłady, a także ożywiona wymiana myśli
i doświadczeń w kuluarach, były niezwykle cenne,
ja jednak chciałbym wyróżnić doniesienia naukowe
dotyczące onkologii głowy i szyi. Choć wyniki leczenia mamy w Polsce podobne jak wiodące ośrodki
na świecie, to przecież wzbogacanie wiedzy na ten
temat o najświeższe doniesienia nauki są dla nas
ogromną pomocą.
I tak np. wykład z dziedziny onkologicznej chirurgii rekonstrukcyjnej wygłosił prof. James Brown
z Liverpoolu, bez wątpienia lider w tej dziedzinie.
Innym znakomitym gościem był prof. Günter Lauer
z Drezna, który jest wybitnym specjalistą z dziedziny leczenia złamań żuchwy. Mogliśmy nawiązać

– Uczestniczący w obradach Kongresu wicemarszałek Małopolski Wojciech Kozak był w tych
sprawach optymistą!
– Mam szczęście, pracować w Szpitalu który –
w tak zwanych „ostrych przypadkach” – jeszcze grubo przed ministerialnymi decyzjami, nie ograniczał
przyjęć pacjentów. To przy schorzeniach onkologicznych ma ogromne znaczenie.
– Całościowe traktowanie zagadnień chirurgii
szczękowo-twarzowej świadczy o nowoczesnym,
chciałoby się powiedzieć holistycznym, podejściu do
tych zagadnień.
– Takie jest właśnie nasze spojrzenie na medycynę, o czym świadczyć może zaproszenie do wygłoszenia wykładu inaugurującego Kongres dziekana
Wydziału Lekarskiego CM UJ prof. Tomasza Grodzickiego, który zaproponował pogłębioną odpowiedź
na pytanie „Dlaczego wszyscy lekarze powinni być
geriatrami?” Problem to ważny, bo życie człowieka
jest coraz dłuższe i dziś blisko 30 proc. osób hospitalizowanych przekroczyło 65 rok życia, a w onkologii,
to aż 33 proc. chorych. Od wielu lat mamy także
znakomitą współpracę z krakowską Kliniką Neurochirurgii i Neurotraumatologi kierowaną przez prof.
Marka Moskałę i zakres proponowanych pacjentom
zabiegów niesłychanie się poszerza.
– Towarzystwo stwarza płaszczyznę współpracy bardzo różnych, z pozoru, specjalności
i środowisk – od stomatologii, często traktowanej jako rzemiosło, po onkologię będącą dla wielu rodzajem magii...
– Dziś, w krajach Unii Europejskiej, specjalizację
w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej może
zdobywać tylko osoba z podwójnym tytułem – lekarza medycyny i lekarza stomatologii. W Polsce jeszcze tego nie wymagamy, bo do niedawna program
studiów stomatologicznych pokrywał się w znacznej
części z programem studiów medycznych. Ale dziś

wymogi specjalizacji w poszczególnych kwestiach 21
powodują, że ogarnięcie całości potrzebnej wiedzy
musi zająć co najmniej 8 lat przy wykorzystaniu instytucji „studiów pomostowych”. Bywa, że jest to
nawet lat kilkanaście.
– Towarzystwo Chirurgów Szczękowych, o którym mowa jest odpowiednikiem Europejskiego
Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-SzczękowoTwarzowej, jednocześnie jest chyba najmłodszym
z polskich towarzystw lekarskich.
– Nasza organizacja jest pewnego rodzaju odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska. Kilka
lat temu, idąc śladem wcześniejszych starań prof.
Janusza Piekarczyka, którego zabrała nam niestety
przedwczesna śmierć, wyodrębniliśmy się z podobnego stowarzyszenia, którego spotkania w pewnym
momencie zostały zdominowane przez tematykę
implantologiczną. Chodziło o skupienie w jednym
środowisku lekarzy zajmujących się możliwie wszystkimi zagadnieniami chirurgii głowy i szyi. Istnieje też
sekcja Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
o podobnych zainteresowaniach, ale mamy nadzieję, że za kilka lat dojdzie do połączenia naszych
struktur. Pierwszy Kongres Chirurgii CzaszkowoSzczękowo-Twarzowej w Warszawie, zorganizował
prof. Hubert Wanyura, a dziś nową przewodniczącą
Towarzystwa...
– Po dwuletniej kadencji Pana Profesora...
– ... została pani doc. Danuta Samolczyk-Wanyura ze Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie. Członkami Towarzystwa są tak naukowcy,
jak i lekarze chirurdzy oraz stomatolodzy, ludzie
niejako z pierwszej linii. Kwestią najważniejszą jest,
by wiedza wypracowana w klinikach i ośrodkach naukowych szybko i szeroko przenikała do gabinetów
stomatologicznych, i do każdego lekarza pierwszego
kontaktu. Robiliśmy badania retrospektywne z dziedziny onkologii twarzowo-czaszkowej sprawdzając
m.in. czas, jaki wystąpił od pierwszych objawów
choroby do podjęcia leczenia i okazuje się, niestety,
że zbyt często są to aż dwa lata. Dla pacjenta może
to oznaczać wyrok śmierci! A przecież wystarczy, że
każdy lekarz-dentysta zachowa czujność i gdy pojawiają się niebezpieczne sygnały skieruje chorego do
specjalisty, który będzie umiał wdrożyć odpowiednie leczenie.
tekst i fot. Filip Ratkowski
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z profesorem rozmowę na wspólnej płaszczyźnie,
bo polska medycyna i tu znajduje się na wysokim
stopniu rozwoju dzięki nowoczesnemu sprzętowi
i nowoczesnym metodom osteosyntezy, które ułatwiają proces leczenia i dają szanse na szybki powrót pacjenta do zdrowia.
Trzecia grupa zagadnień to leczenie pacjentów
z wadami rozwojowymi i tu mieliśmy znakomitego
gościa z Belgii, prof. Gwena Swennena, który mówił
o planowaniu komputerowym zabiegów z dziedziny
chirurgii ortognatycznej. Te metody są już w Polsce
wprowadzane, ale nadal są stosunkowo drogie i nie
każdy ośrodek może sobie na nie pozwolić.
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Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
styczeń – marzec 2014
W drugim numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego
zamieszczono kolejny zestaw obowiązkowych tablic sanitarnych
– podstawowe zasady utrzymania
czystości oraz stosowania preparatów
dezynfekujących. Opisano również,
jakie wymagania lokalowe powinien
spełniać gabinet, aby mogła w nim
być przyjmowana i leczona osoba
niepełnosprawna, której powinno
zapewnić się możliwość korzystania
z pomieszczeń dla pacjentów bez pomocy osób trzecich. Dzięki dobrym
rozwiązaniom przestrzennym osoba
o ograniczonej sprawności będzie
się czuła bezpiecznie i wygodnie.
W dwumiesięczniku, poruszono
także bardzo istotny problem, jakim
jest zakup autoklawu, a szczególnie,
jakie dokumenty powinien mieć
kupowany sprzęt, zarówno nowy, jak
i używany wedle nowo wprowadzonych przepisów. Opublikowano też
terminarz składania obowiązkowych
sprawozdań, które musi przygotować lekarz dentysta – przedsiębiorca
w pierwszym kwartale nowego roku,
jak również wyjaśniono prawne
aspekty przyjmowania niepełnoletnich pacjentów. Z tematów ściśle stomatologicznych przedstawiono m.in.
raport przedstawiający wykorzystanie lasera Er: YAG (LightWalker,
TouchWhiteTM Protocol, Fotona)
w wybielaniu zębów w gabinetach
stomatologicznych, problem powstawania mikroszczeliny brzeżnej oraz
opisano wady i zalety stosowania
chlorcheksydyny w jamie ustnej.

W pierwszym numerze Medycyna Praktyczna Stomatologia
zapoznać się możemy z przeglądem
piśmiennictwa i propozycją postępowania w przypadku leczenia chorób
okołowszczepowych. Praktycznym
tematem spotykanym w codziennej
praktyce są „Afty nawracające –
nowe fakty o dobrze znanej chorobie
– komentarz”. Innymi bardzo ciekawymi artykułami są: „Zwyrodnienie
wapniowe miazgi” oraz „Odbudowa
zębów po leczeniu endodontycznym”. Inny interesujący artykuł,
poświęcony nowym technologiom
to „Samoadhezyjne cementy kompozytowe – nowa perspektywa w technologii cementowania”. Kolejne dwa
artykuły poruszające temat diagnostyki radiologicznej to: „Diagnostyka
radiologiczna. Intensywnie wysycone zacienienie na pantomogramie
przy wierzchołkach korzeni zęba 26”
oraz „Diagnostyka radiologiczna.
Zacienienie zlokalizowane między
wierzchołkami korzeni zębów 34
i 35”. I ostatnie dwa zajmujące artykuły o dużej wartości praktycznej:
„Przedprotetyczna pionizacja zęba
trzonowego przy użyciu zakotwienia
szkieletowego” i „Poprawa estetyki
uśmiechu poprzez zmianę biotypu
tkanek”.
W pierwszym w tym roku
numerze (styczeń i luty 2014) Stomatologii Współczesnej również
można „wyłowić” parę ciekawych
artykułów. Pierwszy z nich to:
„Implantoprotetyczne zaopatrzenie

szczęki o wąskiej bazie apikalnej”.
Celem pracy był opis przypadku
implantoprotetycznego zaopatrzenia pacjentki z atroficzną szczęką
o wąskiej bazie apikalnej. Zastosowano indywidualne wysokokątowe
łączniki (30-40°) zamontowane na
6 śródkostnych wszczepach, które
pozwoliły na wykonanie metalowoceramicznej protezy stałej odtwarzającej łuk zębowy do drugich zębów
przedtrzonowych. Drugi artykuł to
„Czynniki wpływające na efekt leczenia chirurgiczno-ortodontycznego
u dorosłych pacjentów z rozszczepem
wargi i podniebienia – opis przypadku”. W pracy przedstawiono przypadek dorosłej pacjentki z całkowitym
jednostronnym rozszczepem wargi
i podniebienia, u której na skutek
ciężkiej bradykardii w trakcie trwania zabiegu ortognatycznego nie odbyły się zaplanowane wcześniej wysunięcie i rotacja szczęki ku dołowi.
Pacjentka zgłosiła się do kontynuacji
leczenia w poradni ortodontycznej,
gdzie zalecono stosowanie maski twarzowej oraz zakładanie elastycznych
wyciągów wewnątrzustnych. Dzięki
stosowaniu się do zaleceń lekarskich
doprowadziła do poprawy warunków
zgryzowych, zakres ewentualnego
ponownego zabiegu chirurgicznego
może być istotnie mniejszy. Kolejny
ciekawy to „Własne doświadczenia w leczeniu zapalnej resorpcji
wewnętrznej w zębach siecznych
u młodych pacjentów”. Celem pracy
było przedstawienie postępowania
w przypadku występowania zapalnej
resorpcji wewnętrznej zębów siecznych. Leczeniu zapalnej resorpcji
wewnętrznej korzenia poddano dwie
młode pacjentki. Materiał badawczy
stanowiły zęby przednie szczęki, których resorpcję wykryto przypadkowo
podczas badań radiologicznych.
W obu przypadkach do leczenia
wykorzystano mikroskop zabiegowy,
maszynowe narzędzia endodontyczne z lokalizatorem wierzchołkowym.

W bieżącym numerze e-Dentico, w dziale Temat Na Czasie znajdziemy artykuł „Technika pracy na
6 rąk w stomatologii ogólnej – wprowadzenie do tematyki spektrum zagadnień w postępowaniu klinicznym
trzyosobowego zespołu stomatologicznego”. Artykuł jest wprowadzeniem do wieloaspektowej tematyki
zagadnień dotyczących przeprowadzania zabiegów stomatologicznych
w technice pracy na 6 rąk, która
zostanie przedstawiona w serii publikacji w „e-Dentico” precyzujących
poszczególne etapy. Celem artykułu
jest przedstawienie takich tematów
dotyczących techniki pracy na 6 rąk,
jak pozycja pacjenta i poszczególnych
członków zespołu stomatologicznego, zasady komunikacji manualnej
między operatorem i asystentami,
wymagania stawiane stanowisku
pracy, procedury związane z lokalizacją, trzymaniem i przekazywaniem
instrumentów statycznych i dynamicznych, problematyka obciążeń
poszczególnych układów oraz błędy
członków zespołu stomatologicznego
w różnych aspektach procesu pracy.
Drugim artykułem z zakresu ergonomii jest artykuł „Świadomość Punktu Zero, czyli o zasadach ergonomii

w pracy lekarza dentysty”. Kolejnym
bardzo ciekawym artykułem jest
„Łagodny zespół hipermobilności
stawów oraz jego wpływ na choroby stawu skroniowo-żuchwowego
(zaburzenia czynnościowe narządu
żucia)”. Łagodny zespół hipermobilności stawów (BJHS) jest dziedziczonym genetycznie schorzeniem
tkanki łącznej, które charakteryzuje
się nadmierną ruchomością stawów
oraz wieloma objawami towarzyszącymi. Kilka z tych objawów manifestuje się w jamie ustnej, co ma istotne
znaczenie także dla lekarzy dentystów.
Autorzy przedstawiają krótką charakterystykę tej jednostki chorobowej, metody diagnozowania oraz wpływ nieprawidłowości na trudności występujące
podczas wizyt u dentysty. Nie można
pominąć również artykułu „Podstawowe informacje związane z okluzją”, który to temat ma bardzo duże znaczenie
w naszej codziennej pracy.
W kwietniowym numerze
Twojego Przeglądu Stomatologicznego temat numeru jest „Pionowe
złamanie korzenia nieleczonego
uprzednio zęba – opis przypadku”.
Celem pracy było przedstawienie
przypadku pionowego złamania
korzenia nieleczonego uprzednio
zęba. Diagnostyka pionowych złamań korzeni zębów jest w dalszym
ciągu skomplikowana, ze względu na
niespecyficzne w początkowym stadium objawy kliniczne i radiologiczne. W Sylwetkach Stomatologii znajdziemy rozmowę z właścicielem pogotowia dentystycznego Dental Service
z Katowic, dr. n. med. Adamem Kanasem. Dental Service to ośrodek oferujący kompleksową pomoc stomatologiczna osobom niepełnosprawnym.
W wywiadzie z dr Adamem Kanasem dowiadujemy się o trudach
takiej działalności oraz o odpowiednim podejściu do niepełnosprawnego
pacjenta. W dziale „Endodoncja”
znajdziemy artykuł „Bene diagnoscitur, bene curatur” – zastosowanie
tomografii wolumetrycznej (CBCT)
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Do ostatecznego wypełnienia jam zębowych wykorzystano system Obtura
III. W opisanych przypadkach dzięki
zastosowanym metodom endodontycznym uzyskano dobry wynik leczenia,
o którym świadczy prawidłowe gojenie
się zmian w tkankach okołowierzchołkowych, a także brak postępu resorpcji
wewnętrznej korzeni. Drugim ortodontycznym tematem w „SW” był
artykuł „Kontrolowana ekstruzja
ortodontyczna – charakterystyka, zastosowanie kliniczne, techniki alternatywne – przegląd piśmiennictwa”.
Celem pracy było podsumowanie
współczesnych poglądów na temat
możliwości zastosowania klinicznego
techniki kontrolowanej ortodontycznej ekstruzji zębów (forced orthodontic eruption – FOE).

w endodoncji”. Praca ma na celu
prezentację zagadnień dotyczących
zastosowania tomografii wolumetrycznej (CBCT) we współczesnym
leczeniu endodontycznym. W dziale
„Ortodoncja” przeczytać możemy
artykuł „Skojarzone leczenie chirurgiczno-ortodontyczne pacjentki
z zatrzymanym kłem oraz rozszczepem wargi i podniebienia”. W pracy
zwrócono uwagę na planowanie,
technikę i trudności zabiegu operacyjnego odsłonięcia kła u pacjentki
z rozszczepem wargi i podniebienia.
Inny bardzo praktyczny artykuł
to „Zastosowanie kompozytowego
mostu adhezyjnego do uzupełnienia rozległych braków zębowych
z wykorzystaniem podparcia ZX-27.
Opis przypadku”. Celem pracy jest
uzupełnienie braków zębowych przy
użyciu kompozytowego mostu adhezyjnego wzmocnionego włóknem
poliaramidowym.
I znów całkiem sporo interesujących artykułów i poruszonych w nich
tematów. Co prawda ciepła wiosenna
aura sprzyja spacerom, a nie czytaniu, ale może w bardziej deszczowy
dzień każdy z nas sięgnie od czasu do
czasu po prasę stomatologiczną…
opr. Grzegorz Herbut
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Felieton

Cicha śmierć
koralowych raf
Pod nami rozpościerają się Malediwy – ostatni raj na ziemi. Wygląda to
tak, jakby ktoś rozrzutną ręką rozsypał
na granatowych wodach Oceanu Indyjskiego białe perły.
Tę krainę tysiąca atoli stworzyła
woda, wiatr i koral. What a wonderful
world! – mówi mój sąsiad, a jego oczy
zmęczone dziesięciogodzinnym lotem
nabierają blasku. Głowy pasażerów
tkwią przy oknach.
Przed wiekami małe porcelanowe
muszle kauris (Cypraea Moneta) stanowiły o bogactwie tych wysp. Były
znane jako ozdoby, a zarazem środek
płatniczy w obszarze oceanu i dalej
aż po Portugalię. Odnaleziono je nawet
w grobach blisko koła polarnego u wybrzeży Norwegii. Obecnie egzystencję
245 tys. żyjących w surowym islamie
wyspiarzy zapewnia turystyka oraz jak
dawniej rybołówstwo. Raj obejmuje
1190 wysp ułożonych pierścieniowato
w 14 atolach, z czego zamieszkane
są jedynie 203. Dla potrzeb turystyki
wydzielono 77. Atole podzielono na
Sudmale, Felidu, Ari oraz Addu. Stolicą
jest Male, a lotniskiem Hulule. Naturalnie kraje morskie – takie jak Portugalia,
Holandia, Francja i Anglia – starały się
w przeszłości zagarnąć raj dla siebie.
Od 1965 roku Malediwy są niepodległe.
Odkrycie wysp dla turystyki wodnej
nastąpiło po wojnie izraelsko-egipskiej

Yom Kippur w 1973 roku, kiedy to
zamknięto obszar Morza Czerwonego.
Od czasu pierwszego czarterowego
lotu na Hulule w 1981 roku turystyka
przeżywa niebywały rozwój.
Wśród granatu oceanu leżą zielone
laguny płytkiej wody o temp. 28°C.
Przechodzą one w biały piasek plaży.
Ten piasek jest wytworem erupcji koralowych raf i obecności ryb. Dojrzała
ryba papuzia odżywiająca się koralem
„produkuje” do 1 tony piasku rocznie.
Ten drobny, śnieżnobiały piasek zabiera
się do domu na pamiątkę. Wyspy wypełnia plątanina ciemnozielonych gęstych
krzewów (Scaevola), nad którymi dominują wysokie, dorodne i płodne palmy
kokosowe. Wśród zieleni ukryte są bungalowy. Firmy turystyczne wynajmują
małe wodne samoloty do fotografowania tego bogactwa barw z powietrza.
Po wylądowaniu na Male, w zależności
od odległości wyspy i położenia atolu
turyści są przewożeni łodziami typu
dhoni (płaskodenne wyspiarskie łodzie), ślizgaczami, helikopterami oraz
popularnymi ostatnio wodnopłatami.
Wyspy są oddzielnymi i samodzielnymi
hotelami, z własnym zaopatrzeniem
w słodką wodę. W czasie monsunowych
deszczy woda przenika poprzez piasek
wyspy i unosi się jak bania nad słoną
wodą morską. Wyżywienie przywozi
się statkami ze Sri Lanki. Mówiąca po
angielsku obsługa składa się wyłącznie

z mężczyzn. Kempingi, nocowanie na
plaży i toplees są surowo zabronione.
Ze względu na kształt, wyspy podzielono na „sadzone jajka”, „półksiężyce” oraz „ręczniki”. Różnią się one laguną, plażą, odległością do „domowego
ryfu koralowego”. Niektóre z wysp mają
bungalowy stojące na palach w wodzie.
Podróżni zafascynowani podwodną turystyką (snorkeling, nurkowanie)długo
studiują w domu położenie i kształt
wyspy. Ważny jest czas podróży (najlepiej od stycznia do kwietnia) – tak by
uniknąć pory monsunów.
Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Rozpieszczeni turyści wybiorą wyspę
Soneva Fushi na Baa-atoll, oferującą
luksus na europejskim poziomie. Zamiłowani fotograficy kierują się na
wyspę Mirihi, gdzie młode małżeństwo
prowadzi bazę dla nurków Comfort
Divers oraz Foto-Studio. Amatorzy nurkowania, którzy dużo czasu spędzają
pod wodą, wybiorą wyspę Ellaidhoo.
Tam klub „Subaqua” oferuje „non limit diving. Miłośnicy natury wybierają
„sadzone jajko” – Ihijru w atolu Nordmale. Bogaci indywidualiści, jak Boris
Becker, wybiorą Cocoa – małą wyspę
z ośmioma chatkami, bez klimatyzacji
i z podłogą z piasku, ale za to z francuskim kucharzem. Każdą z wysp można
obejść plażą w pół godziny na bosaka.
Podziwia się wschód i zachód słońca.
Dla turystyki typu „honeymoon” (miesiąc miodowy) dobre są wyspy w kształcie
ręcznika, bo mają długą plażę.
Wyspa Vellasaru jest dobra – mówi
Petra – nasz podwodny przewodnik.
Mamy karnawał ryb na rafach, żółwie
wodne i – mało „Honeymoon-ów”.
Przed dziesięcioma laty biegałem
z aparatem po wyspie Kurumba.
To była pierwsza wyspa oddana turystyce w 1972 roku. Chciałem sfotografować ptaka koel (Eudynamis
Scolopacea). Budził nas wszystkich
wczesnym rankiem głośnym krzykiem.
Podziwiałem zręczność małych wyspiarzy. Prowadzili oni bezbłędnie do wyspy
swoje dhoni, bez żadnych przyrządów
nawigacyjnych, w strugach monsunowej ulewy. Filmowaliśmy też maleńkie,
wykluwające się z jaj czarne żółwiki.
Pomagaliśmy im w biegu do ciepłych
wód laguny. Bogactwo i różnorodność

Jest to obserwowane na Florydzie i
na Karaibach, na Galapagos i Seychellen, Tanzanii, Tajlandii, Maladiwach i
Sud See. Mordercy raf to zmieniony klimat, przemysł, budownictwo, skażone
środowisko, masowa turystyka i rybołówstwo. Po pamiętnym tsunami żyjący
jeszcze 84-letni Hans Hass nurkował, by
ocenić szkody. Tsunami nie uszkodziło
rafy. Na brzeg zostały wyrzucone głębinowe ryby, których przerażający wygląd
wystraszył rybaków żyjących z połowu
od stuleci.
Dziś – po 10 latach – jestem pod
wodą wokół wyspy Velassaru i Petra
pokazuje mi obumarłe korale. Fotografuję te wybielone, martwe i te jeszcze

Aktualności
Krakowski Oddział
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego
17 maja 2014
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy,
ul. Gęsia 22, Kraków
Zebranie ogólne PTS, godzina 11.00
1. 11.00 – Dr n. med. Maciej Żarow, NZOZ SPS Dentist,
Jak uniknąć błędów w stomatologii estetycznej – 10
praktycznych wskazówek.
2. 11.50 – Dr n. med. Mariusz Szuta, prof. dr hab.
med. Jan Zapała, lek. dent. Marcin Czajka, Katedra
Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM
Leczenie przeciwzakrzepowe, a zabiegi stomatologiczne.
3. 12.25 – Firma Johnson & Johnson: Listerine.
4.12.00 – Lek. dent. Tomasz Dohnal, Zakład Profilaktyki i Stomatologii Eksperymentalnej IS UJ CM
Metody pokrycia recesji korzeniowych.

Zebranie Koła Sekcji
Stomatologii Dziecięcej PTS
godzina 9.30
1. Lek. dent. Kamila Wierzbicka-Mularczyk, lek.
dent. Marta Szurmiak, Poradnia Stomatologii Dziecięcej UKS

żyjące, barwne. Nad nami ławica kolo- 25
rowych ryb. Obok płyną żółwie morskie
niesione prądem. Jesteśmy pod wodą
już prawie godzinę. Czas się wynurzyć.
Na powierzchni wypełniamy nasze
pomarańczowe balony sygnalizacyjne
powietrzem tak, by daleka dhoni odnalazła nas wśród fal. Po drodze do chaty
stary wyspiarz częstuje mnie świeżym
orzechem kokosowym, który zręcznie
otwiera maczetą. Nasz pokojowy Muhamed wskazuje ręką moją żonę. Stoi
w morzu i karmi ryby. Idę fotografować
zachód słońca.
Tekst: Franciszek Serwatka
Zdjęcie: Szymon Serwatka

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA LEKARZA DENTYSTY nr 1a/2014

podwodnego świata wokół raf koralowych: ryb, żółwi, mant, rekinów, muren, gąbek i muszli – to temat rozmów
na tarasie restauracji do późnej, ciepłej
nocy.
Wypełniony słońcem raj wydawał
się bezpieczny i nienaruszony w swoim
pięknie. Jednakże wzrost temperatury
wód oceanu, kataklizmy klimatyczne,
tornada, susze, powodzie, pożary
lasów, lawiny – spowodowały ciche
umieranie raf koralowych. Coral Bleaching –oznacza bielenie raf. Algi odpowiedzialne za żywienie raf – opuszczają je przy zawyżonej temperaturze
wody. Miliardy kolorowych mikroalg
unoszą prądy oceanów donikąd.

Postępowanie profilaktyczno-lecznicze według zasad stomatologii minimalnie inwazyjnej.

14 czerwca 2014
Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy,
ul. Gęsia 22, Kraków
Zebranie ogólne PTS
godzina 11.00
1. 11.00 – Lek. dent. Magdalena Kukurba-Setkowicz,
WPS im. Z. Żaka
Od Juniora do Seniora.
2. 11.50 – Dr. n. med. Andrzej Gala, lek. stom. Anna
Bednarczyk*, lek. dent. Marian Inglot*, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM, Zakład Chirurgii
Stomatologicznej IS UJ CM*
Tomografia komputerowa w chirurgiczno-protetycznym leczeniu schorzeń układu stomatognatycznego.
3. 12.25 – Lek. dent. Paweł Gregorczyk, Firma GC
Fuji Triage – idealna ochrona.

Zebranie Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS
godzina 9.15
1. Dr n. med. Daniel Uryga, Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM
Ocena skuteczności antyseptycznej wybranych antybiotyków do płukania wiórów kostnych pobranych
wewnątrzustnie.
2. Lek. dent. Paweł Świerzy, Zakład Chirurgii Stomatologicznej IS UJ CM
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych.
Dr n. med. Katarzyna Szczeklik
Sekretarz Krakowskiego Oddziału
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Z kart historii

Krakowskie ślady
w warszawskiej dentystyce
w II Rzeczpospolitej
Przeglądając kolejne roczniki „Kroniki Dentystycznej” wydawanej w Warszawie przez Maurycego Krakowskiego natknęłam się na kilkurozdziałowy
artykuł z 1903 roku, napisany przez, wtedy, doc. Hilarego Wilgę o znaczeniu
zębów w medycynie sądowej. Mając sympatię do wybitnego krakowskiego
profesora medycyny sądowej Leona Wachholza i zachęcona zwłaszcza tytułem jednej z części: „Zęby idiotów, umysłowo chorych, prostytutek i karłów”
zaczęłam go czytać. Data i miejsce ogłoszenia pracy, czyli Moskwa, przeniosły mnie do zaboru rosyjskiego, tak negatywnie ocenianego pod względem
stomatologicznym przez galicyjskich luminarzy dentystyki prof. Wincentego
Łepkowskiego i prof. Antoniego Cieszyńskiego z powodu kształcenia tam
dentystów przez różnego autoramentu szkoły prywatne polskie i rosyjskie,
a także z przyczyny licznych przykładów oszustw w zdobywaniu dyplomów czy
partactwa, braku wiedzy i często niskiego poziomu moralnego dentystów.
Artykuł Hilarego Wilgi był bardzo interesujący z różnych powodów, przede
wszystkim jednak uświadamiał, jak ważna i pomocna w wielu sprawach jest
starannie prowadzona dokumentacja medyczna przez dentystów. Na dowód,
autor przytacza wiele spraw kryminalnych, w których rozwiązaniu pomogły
karty dentystyczne. Spośród wielu przykładów wybrałam dwa. W Baltimore,
we własnej willi spalił się niejaki W. Goss. Zwęglonych zwłok nie można było
rozpoznać. Towarzystwo Asekuracyjne zwróciło jednak uwagę, że Goss ubezpieczył się 8 dni przed śmiercią, więc zaczęto podejrzewać oszustwo. Wszczęto
śledztwo. Tylko zęby mogły pomóc. Po szczegółowych zestawieniach danych
z karty dentystycznej i szczątków spalonej ofiary stwierdzono, że to nie Goss.
Okazało się, że Goss nie zginął tylko ukrył się, a wspólnikiem w oszustwie
okazał się brat jego żony, z którym podzielił się pieniędzmi z ubezpieczenia.
Na tym nie koniec. Gdy Goss zaczął pić, wspólnik bojąc się, że ich niechcący
wyda, zabił go. Ciało odnaleziono i przy okazji wyjaśniono czyje zwłoki znalazły się w willi Gossa.
I drugi przykład. Gdy w 1897 roku wybuchł ogromny pożar na bazarze
dobroczynnym w Paryżu, w ciągu 10 minut runęła lekka konstrukcja budynku grzebiąc 120 ofiar, w tym 30 tak zeszpeconych, że wydawało się, iż niemożliwe jest ich rozpoznanie. Dopiero wezwanie dentystów dało pozytywne
rezultaty. W ich kartach znaleziono nie tylko dane na temat układu zębów,
brakach w uzębieniu, leczenia, ale i charakterystyczne cechy informujące
o zębach ze względu na wykonywany zawód np. muzyków, rysowników, pisarzy czy szewców.
W podrozdziale, który mnie najbardziej zainteresował, zdumiał mnie fakt,
że osobliwości w uzębieniu „głuptasów od urodzenia, idiotów, karłów, prostytutek, zbrodniarzy czy złodziei” nie dość, że są bardzo często uwarunkowane
genetycznie, to jeszcze równie często odbiegają od określonych cech. Znany,

mocno odstępujący od psychicznej
normy zabójca wielu kobiet Schenk,
miał zęby piękne i prawidłowe.
Kim był Hilary Wilga, którego
ww. artykuł był jego rozprawą doktorską, w której pojawiają się pierwsze galicyjskie ślady (przywołanie
pracy Łepkowskiego i Wachholza:
„O zębach pod względem sądowolekarskim” z 1901 roku)?
Po ukończeniu studiów medycznych w Moskwie, specjalizacji stomatologicznej w Niemczech i Austrii,
prowadził w Moskwie swoją szkołę
lekarsko-dentystyczną na wzór niemieckich instytutów. W 1918 roku
uzyskał tytuł profesora. To z jego
postacią wkraczamy do Warszawy,
gdzie po odzyskaniu niepodległości
ministrem zdrowia w rządzie Ignacego Paderewskiego został „krakowsko-zakopiański” lekarz Tomasz
Janiszewski. Po rozpoznaniu sytuacji
w stomatologii okazało się, że w kraju pracuje tylko 860 dentystów, czyli
1 przypadał na 32 tys. mieszkańców
Polski. Wtedy to, po wielu naradach i
konsultacjach z „Galicją”, Janiszewski
powołał do życia w 1920 roku Państwowy Instytut Dentystyczny, który
rozpoczął kształcenie dentystów
w cyklu czteroletnim (krótszym niż
w byłej Galicji, gdzie nauka trwała
6 lat). W przygotowawczych czynnościach organizacyjnych w 1919 roku
niepoślednią rolę odegrał Hilary Wilga przybyły natychmiast do Warszawy po apelu ministra do profesorów
stomatologii, by wspomogli naukowo
PID. Ze Lwowa i Krakowa popłynęła

a w latach 1935–1939 został najpierw 27
prorektorem, potem rektorem Akademii Stomatologicznej. To u prof.
Meissnera, krakowski lekarz stomatolog prof. Ludwik Sieppel, późniejszy
kierownik Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej krakowskiej AM,
odbywał staż i zapoznawał się z pracą
i organizacją jego kliniki chirurgicznej. Także, kolejny krakowianin,
prof. Józef Wodniecki, późniejszy kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej AM w Krakowie,
w latach 1934–1935 specjalizował się
w Klinice Chirurgii Stomatologicznej
u prof. Meissnera.

GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA LEKARZA DENTYSTY nr 1a/2014

krytyka. I Łepkowski, i Cieszyński odmówili objęcia katedr w PID ze względu na zawodowy, a nie akademicki charakter tej uczelni. Mimo tego obaj nie
szczędzili rad tak merytorycznych jak i organizacyjnych dyrektorowi i Radzie
Profesorów PID.
PID miał opozycję nie tylko w Krakowie i Lwowie, ale i w Warszawie, bo
jego powołanie naruszało interesy właścicieli różnych szkół i znacznej części
środowiska dentystów warszawskich, a także rozpoczęło spory między dwiema
organizacjami reprezentującymi interesy środowiska: Towarzystwem Odontologicznym, a Związkiem Lekarzy Dentystów Państwa Polskiego. Kością
niezgody stała się obsada stanowisk w PID, a także miejsce uzyskania tytułów
naukowych kadry kierowniczej. Wrzenie w Warszawie ostudził prof. Cieszyński, który poparł w końcu program kształcenia lekarzy w PID i bardzo wysoko
ocenił Radę profesorów, którzy od początku rozpoczęli walkę o akademizację
PID. W latach 1920–1921 powołano w nim 3 katedry: Katedrę Chirurgii
Stomatologicznej, Protetyki i Stomatologii Zachowawczej, a w 1925 Katedrę
Ortodoncji.

Rada Profesorów PID i Akademii Stomatologicznej. Od lewej: Franciszek Słupski, Roman Nitsch, Alfred Meissner, Edward Loth, Mieczysław Konopacki,
T. Czernecki, Franciszek Czubalski, Hilary Wilga, Jerzy Modrakowski, Kazimierz Kaczkowski, Marian Zeńczak, Wincenty Humanicki.

W 1921 roku związał się z PID pierwszy krakowianin, wybitny bakteriolog
i serolog prof. Roman Nitsch (1873–1940), spokrewniony przez babkę Katarzynę z lekarsko-artystycznym rodem Kremerów i Rydlów. Żoną Romana
była znana rzeźbiarka Ludwika (także Galicjanka, urodzona w Radłowie pod
Tarnowem i studiująca w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, autorka m.in.
Syreny Warszawskiej), zaś jego stryjecznym bratem był słynny językoznawca
Kazimierz Nitsch. Roman po studiach na UJ i wielu specjalizacyjnych stażach
zagranicznych pracował u Odo Bujwida. W czasie I wojny św. był lekarzem
bakteriologiem w Twierdzy Kraków. W 1919 roku przeniósł się do Warszawy
do Katedry Bakteriologii i Serologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadził
także wykłady z bakteriologii w PID w 1920 roku, a potem po jego przekształceniu w Akademię Stomatologiczną (o czym dalej) związał się z uczelnią
bardzo mocno, wszedł w skład Rady Profesorów, a w latach 1933–1937 został
rektorem Akademii Stomatologicznej.
Kierownikiem Katedry Chirurgii Stomatologicznej został, doktor medycyny Alfred Meissner, twórca Kliniki, pierwszy w Polsce profesor w tej dziedzinie, autor m.in. wielu nowych metod leczenia i rehabilitacji chorych, nowych
teorii profilaktyki i leczenia paradontozy, udoskonalania ekstrakcji zębów,
konstruktor wielu narzędzi chirurgicznych. Należał do grona profesorów PID,
które podjęło trud reorganizacji i przekształcenia go w akademicką uczelnię,

W 1945 roku prof. Meissner został
mianowany dziekanem Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. To wtedy studiowała w Łodzi
miechowsko-krakowska lekarz ortodonta, poetka, pisarka i malarka
Janina Bergander, która wspomina go
z uznaniem i wzruszeniem.
Kolejnym wybitnym naukowcem
stomatologiem, związanym z PID
i Akademią Stomatologiczną był prof.
Marian Zeńczak, twórca ortodoncji
jako nowej dyscypliny stomatologicznej
w Polsce, pierwszy profesor ortodoncji
w kraju, prorektor i rektor Akademii
Stomatologicznej. Urodzeniem, szkołami i studiami związany był z Ziemią
Lwowską i Lwowem. Po zesłaniu na
Syberię (jeniec z I wojny św.) wrócił
do Lwowa w 1920 roku, skąd został

28 oddelegowany do PID, gdzie brakowało doświadczonych wykładowców.
We wrześniu 1925 roku, gdy powołano w PID pierwszą w Polsce Katedrę
Ortodoncji, został jej kierownikiem, okresowo pełnił także funkcję kierownika Katedry Protetyki. Dzięki wielkiej życzliwości dyrektora PID prof.
Hilarego Wilgi mógł swobodnie rozwijać swoją działalność i włączyć się
w batalię przemianowania PID w akademię, łącznie z prawem nadawania
stopni naukowych.
To u niego studiował w Akademii Stomatologicznej wybitny krakowski
ortodonta prof. Kazimierz Dominik, który ukończył Akademię w 1933 roku.
Uczeń Dominika Aleksander Allerhand pisał, że „warszawski okres i Mariana
Zeńczaka zawsze wspominał z wdzięcznością i sentymentem”. Także w Akademii Stomatologicznej 30 listopada 1947 roku uzyskał Dominik tytuł doktora
wszech nauk na podst. rozprawy: „Specyficzna organoterapia w paradontozie
ze specjalnym uwzględnieniem Vadurilu”. Promotorem był Antoni Dobrzański. U Zeńczaka odbył również staż wspomniany prof. Józef Wodniecki.
Bardzo szybko Rada Profesorów PID z prof. Hilarym Wilgą na czele doprowadziła do akademizacji uczelni. Memoriał w tej sprawie został przedstawiony
w 1933 roku min. Januszowi Jędrzejowiczowi. PID wypuszczał już wtedy ok.

IX Zimowe

Igrzyska
Lekarskie
Narty, łyżwy,
słońce i pierogi

Tegoroczne Zimowe Igrzyska Lekarskie
nie zapowiadały się dobrze. Kiepska zima
spowodowała, że wielu spośród miłośników
narciarstwa, szczególne biegowego, w ogóle
nie wyciągnęło w tym roku sprzętu z szaf.
Tymczasem na podtatrzańskich stokach
śniegu nie brakowało. A pogoda w trakcie
Igrzysk była wręcz idealna. W nocy przymrozki powodowały, że poranne dyscypliny
odbywały się na idealnie twardych trasach,
a w dzień ostre marcowe słońce, pozwalało
biegać na nartach w podkoszulkach. W zawodach wzięło ostatecznie udział przeszło 150
osób. Atmosfera była wspaniała.
Nie zabrakło sukcesów przedstawicieli naszej Izby Lekarskiej. W narciarstwie alpejskim
(konkurencje: zjazd, slalom i gigant) medale
zdobywali krakowscy stomatolodzy: Maria
Mituś-Kenig oraz Paweł Drozd. Do medali
w narciarstwie alpejskim dorzucił brąz w skitourze Andrzej Zmaczyński, rezydent ginekologii z UJ. Skitour jak zwykle rozgrywany był

w malowniczych zakątkach Doliny Goryczkowej, z półmetkiem na Kasprowym Wierchu.
W tej konkurencji, jak też w biegach narciarskich jak zwykle brylował Lucjan Habieda,
anestezjolog z Rabki-Zdroju. Narciarstwo
biegowe zresztą w tym roku wyglądało bardzo
dziwnie. W godzinach południowych, na kilometrowym płacie śniegu pod Krokwią, temperatura dochodziła do 20 stopni. I niektórzy
zawodnicy przystąpili do biegu w koszulkach
z krótkim rękawkiem. Taka to była zima...
Na lodowisku w Nowym Targu odbyły się
zawody w łyżwiarstwie szybkim oraz w hokeju.
Wśród łyżwiarzy złoty medal wywalczyli Mirosław Dolecki, z II Kliniki Chirurgii UJ oraz Anna
Piąty, rezydentka ze szpitala L. Rydygiera,
a trzyosobowa sztafeta „Szpital Uniwersytecki” wywalczyła brąz. Jeszcze większe sukcesy
w tej konkurencji odniósł Piotr Świst, radiolog

500 absolwentów rocznie. Przybywało też stomatologów po lekarskich
studiach uniwersyteckich. W końcu
1933 roku zarejestrowanych było już
w kraju 10 600 lekarzy specjalności
dentystycznej. Cel dr. Tomasza Janiszewskiego zaczął się spełniać.
Akademia Stomatologiczna na coraz wyższym poziomie działała prężnie do wybuchu II wojny światowej,
a po wojnie do 1949 roku. W1950
roku została włączona jako oddział
stomatologiczny do Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warszawskiego.
Tym samym skończyły się galicyjskie
ślady w przedwojennej Warszawie.
Barbara Kaczkowska

z Zakopanego, który do złota w łyżwiarstwie
dorzucił grad bramek w meczach hokejowych.
W osłabionych składzie lekarze rozegrali dwa
mecze z amatorskimi zespołami ze stolicy
polskiego hokeja. I tak w meczu z „Góralami”
Nowy Targ padł wynik 7:12 a ze „Zbójami”
11:3 dla lekarzy. W sztafecie łyżwiarskiej
złoto wywalczył zespół „Hokeiści”. Wystąpił
w niej także inny przedstawiciel naszej izby
– Radosław Wojnarowski, rezydent urologii
z Sanoka.
Zimowym Igrzyskom, jak co roku towarzyszyły Mistrzostwa Polski Lekarzy w tenisie
stołowym. W tym roku odbyły się w małej hali
zakopiańskiego COS i cieszyły się rekordową
frekwencją.
Ceremonie medalowe igrzysk miały
miejsce w stacji narciarskiej „Suche-ski”
k. Poronina. Na tym nowym i pięknym stoku
odbył się slalom gigant o puchar Rektora UJ,
potem slalom w ramach igrzysk lekarskich,
a na koniec spotkanie w karczmie przy stoku.
W jego trakcie uczestnicy igrzysk zjedli m.in.
1500 pierogów! Zwycięzcom medale rozdawał
dr Jacek Tętnowski, przewodniczący Komisji
Sportu i Rekreacji NIL, któremu wszyscy
życzyli następnej kadencji.
Zdjęcia, wyniki oraz inne dane dotyczące
Igrzysk Lekarskich znajdują się na stronie
www.igrzyskalekarskie.org
A następne, letnie, XII Igrzyska Lekarskie odbędą się w dniach od 10-14 września,
w zakopiańskim COS. Zapraszamy!
(mj)
fot. Radosław Jastrzębski

Prywatna Praktyka
Stomatologiczna
w Nowym Targu
zatrudni lekarza stomatologa
do pracy na kontrakcie z NFZ
tel. 516 436 270
Nawiążę współpracę
lub przyjmę
lekarza stomatologa z praktyką.
Kontakt: tel. 667 971 551

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
wraz z firmą MiP
serdecznie zapraszają na kolejny wykład w ramach cyklu kształcenia
ustawicznego, który odbędzie się w dniu 24 maja 2014 r. (sobota)
w godz 9.00-13.00
w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego,
Al. 29 Listopada 46 w Krakowie:

Gabinety lekarskie
do wynajęcia w działającej
klinice stomatologicznej
tel. 667 971 551
Wynajmę lokale na gabinety
lekarskie i stomatologiczne
w Rabce Zdroju
Nowy, atrakcyjny budynek:
własny parking, alarm, ochrona,
lokalizacja przy głównej ulicy
tel. 531 209 563

Qui bene diagnoscit bene curat, czyli słowo o najczęstszych
błędach diagnostycznych i leczniczych
w schorzeniach jamy ustnej, twarzy i szyi
Wykładowca: dr n. med. Mariusz Szuta

Kalendarium stomatologiczne
IX Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej
i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
23–25 maja 2014, Jachranka k. Warszawy

12th Congress of European Academy
of Paediatric Dentistry
5–8 czerwca 2014, Sopot

Zapraszamy do udziału w zajęciach
III Kongresu Akademii po Dyplomie
Warszawa, 17 maja 2014 r.

Kierownik naukowy: dr n. med. Mariusz Szuta
Centrum Dydaktyczne
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Księcia Trojdena 2a, Warszawa
W programie m.in. sesje nt.: Lekarze innych specjalności dla stomatologów (m.in. problemy dermatologiczne, onkologiczne); 20 pytań o… (np. pacjenta przyjmującego leki przeciwzakrzepowe, choroby przyzębia,
stomatologię estetyczną); prawo kontra stomatolog
(m.in. jak prowadzić dokumentację, by była przydatna
w przypadku roszczeń pacjenta). Najczęstsze błędy
(np. w antybiotykoterapii, w korzystaniu ze znieczulenia).
Szczegółowe informacje na stronie internetowej

www.akademiapodyplomie.pl
Nie zwlekaj i zgłoś swój udział w Kongresie już dziś!
tel. 22 444 24 44
tel. 800 12 02 93
(połączenie bezpłatne z tel. stacjonarnych)

Wydział Stomatologiczny PAM w Szczecinie
rocznik 1994
Zjazd koleżeński – 20-lecia
30 maja – 1 czerwca 2014,
w hotelu Baltic Plaza MediSPA & Fit w Kołobrzegu.
Koszt od osoby 770,36 zł.
Komitet organizacyjny:
Ewa Karędys tel. 608 305 672,
e-mail: bubabuba@hoga.pl;
Tomasz Jagniewski tel. 502 354 973,
e-mail: tomekjagniewski@poczta.onet.pl
Absolwenci PAM w Szczecinie
Lekarze – Rocznik 1978–1984
Lekarze Dentyści – Rocznik 1979–1984
Jubileusz 30-lecia
Samozwańczy Komitet Organizacyjny
(Iza Doniec oraz Mariusze – Zarzycki i Pietrzak)
zaprasza w dniach 10–12 października 2014 roku
na spotkanie do Niechorza (Dworek Prawdzic).
Koszt spotkania – ok. 450 zł.
Kontakt:
Iza Doniec – e-mail: izabella@fabrykausmiechu.com
Mariusz Zarzycki – e-mail: marioz58@wp.pl
Mariusz Pietrzak – e-mail: mario241@op.pl
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Cicer cum caule

30

Klub Seniora
Klub Lekarzy Seniorów w Krakowie
informuje i zaprasza
w dniach 27 sierpnia – 3 września 2014 (8 dni)
na wycieczkę
„Czas Kresów – Huculszczyzna”
Dotychczas odbyły się trzy wycieczki na Kresy (o czym
pisałam), cieszące się dużym zainteresowaniem Seniorów. Utracone ziemie dawnej RP, tak drogie i bliskie nam,
mają jakiś nieodparty czar, magię, której ulegają wszyscy,
także ci, którzy zetknęli się z nimi po raz pierwszy.
I choć obecnie Ukraina „stoi w ogniu”, to mam głęboką nadzieję, że do tej pory sytuacja ulegnie uspokojeniu
i nasza wyprawa będzie bezpieczna. Zresztą Polacy cieszą się tam obecnie wyjątkową estymą.
Niepowtarzalna jest uroda tych ziem, a nazwy miast
i miasteczek, zamków i dworków nieodparcie przypominają nasze dzieje. I nie wątpię, że jak uprzednio mieć
będziemy szczęście do przewodników, którzy odkryją
przed nami dawnych wspomnień czar.
A oto program wycieczki „Czas Kresów – Huculszczyzna”:
27 sierpnia (środa): Kraków – Hrebenne – Skwarzawa Nowa – Krechów – Żółkiew
28 sierpnia (czwartek): Lwów – Rudki – Drohobycz
– Halicz – Stanisławów – Maniawa – Jaremcze

29 sierpnia (piątek): Nadwórna – Zielona – Rafajłowa – Kosów – Kuty – Worochta
30 sierpnia (sobota): Jaremcze – Tatarów – Bukowina – Przełęcz Tatarska
31 sierpnia (niedziela): Kołomyja – Zaleszczyki – Jazłowiec – Trembowla
1 września (poniedziałek): Brzeżany – Rohatyn
– Świrz – Stare Sioło
2 września (wtorek): Lwów
3 września (środa): Gródek Jagielloński – Mościska
– Medyka; powrót do Krakowa w godzinach wieczornych.
Szczegółowe informacje i zapisy na spotkaniach
Klubu Seniora (pierwszy i czwarty poniedziałek m-ca
godz. 15.00).

„Gazeta” e-mailem!
Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” ponawia (po 3 latach) propozycję przesyłania Państwu pisma za pośrednictwem
Internetu, na adres mailowy. Wiązałoby się to z jednoczesną rezygnacją Państwa z edycji drukowanej, otrzymywanej przesyłką
pocztową.
Edycja elektroniczna dotrze do Państwa szybciej niż edycja drukowana (co najmniej o 10 dni), a przy okazji wyraźnemu
zmniejszeniu ulegną koszty wydawnicze Izby (kolportaż to ich blisko połowa).
Obie edycje pisma (ogólnolekarska i stomatologiczna) byłyby rozsyłane w formacie PDF (plik o pojemności ok. 2 MB).
Lekarzy zainteresowanych prosimy o wypełnienie poniższej deklaracji i podanie adresu e-mail, na który ma być wysłane
pismo. Deklarację prosimy przesłać pocztą lub wyekspediować elektronicznie na adres naszej redakcji:
Galicyjska Gazeta Lekarska 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11a; redakcja@oilkrakow.org.pl

Deklaracja
Niniejszym oświadczam, że rezygnuję z otrzymywania drukowanej edycji „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” i proszę w zamian
o nadsyłanie mi wersji elektronicznej na adres:
…………….............................................................………………
Imię i nazwisko lekarza

…………….………………………………………………..............…………
e-mail

…………….............................................................……………………………………………………………………………………………………………
adres zamieszkania

Składki członkowskie
Uchwałą nr 8/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 4 kwietnia 2008 z dniem 1 października tegoż roku, uległa podwyższeniu miesięczna składka
członkowska. Wynosi ona obecnie:

Pełny
czy pełen?

– 40 zł dla lekarza i lekarza dentysty,
– 10 zł w wypadku lekarzy emerytów i rencistów
oraz lekarzy stażystów (pod pewnymi warunkami).

Pełen czy pełny? Przede wszystkim mają to samo
znaczenie: kompletny, wypełniony (po brzegi), całkowity. Skąd się wzięły formy typu: pełen, zdrów,
wesół, godzien, wart? Są to przymiotniki męskoosobowe, relikty dawnej, tzw. rzeczownikowej odmiany
przymiotników, kiedy to przymiotnik odmieniał się
jak określany przez niego rzeczownik, np. dobry
człowiek, dobra człowieka (nie dobrego człowieka).
Form, typu pełen, wolno używać w zasadzie w dwu
przypadkach. Pierwszy, gdy stanowić będzie orzecznik, czyli drugą część orzeczenia imiennego np.
Jurek jest już zdrów; On nie był godzien tego zaszczytu;
Marek jest zawsze wesół; Tyś nie jest jej wart. Mogą
one być również przydawkami, ale tylko wtedy, gdy
następuje po nich rzeczownik w dopełniaczu np.
Przyniosła koszyk pełen jabłek; Trener, pełen zapału,
zarządził wyjazd na obóz; na stole stał talerz pełen
zupy.
Formy typu: pełny, zdrowy, wesoły itd. pochodzą z zaimkowej odmiany przymiotników i pełnią
w wypowiedzi rolę przydawek np. Zapewniał jej pełne
bezpieczeństwo; To stary, godny człowiek.
Przy okazji, nie używajmy wyrażenia pełny komplet, bo obydwa wyrazy znaczą to samo. Wystarczy
słowo komplet.
Jak najlepiej wprowadzać wtrącenia? Są trzy
sposoby wydzieleń: poprzez przecinki, myślniki
i nawiasy np. Turyści polscy, a także słowaccy, mieli
kłopoty na granicy z Ukrainą. Musiało to być – o ile pamiętam – w roku 1970. Natomiast dwa nawiasy dają
mocniejszy efekt wydzielenia tekstu wtrąconego niż
myślniki i jeszcze silniejszy niż przecinki np. Za rok
(być może) wyjadę z kraju. Ja – osobiście – najbardziej
lubię myślniki.
Barbara Kaczkowska

Otóż w odniesieniu do lekarzy emerytów i rencistów, którzy nadal pracują i osiągają przychód oraz
w wypadku lekarzy, którzy nie osiągają przychodu
i to udokumentują, występują liczne odstępstwa.
Pełny tekst Uchwały drukowaliśmy w „Galicyjskiej
Gazecie Lekarskiej” nr 4/105 2008 (str. 86-87) oraz
„Galicyjskiej Gazecie Lekarza Dentysty” nr 4a/105
2008 (str. 38-39). Znajduje się ona również m.in. na
naszej stronie internetowej OIL:
www.oilkrakow.org.pl
Uchwała ustala także terminy i tryb opłacania
składek.
Poczynając od 1 stycznia 2010 roku wszedł
w życie obowiązek opłacania składek na indywidualne konta składkowe. Każdy lekarz otrzymał
do 31 grudnia 2009 r. listownie ma adres domowy
informację z podaniem numeru tego konta.
Uwaga! Dla ułatwienia opłacalności składek uruchomiliśmy z dniem 1 sierpnia br., na stronie Izby:
www.oilkrakow.org.pl możliwość samodzielnego
sprawdzenia indywidualnego numeru subkonta do
opłacania składek. Nie trzeba zatem telefonować
w tej sprawie do Izby, wystarczy wcisnąć ww. adres.
Jest on także dostępny na stronie internetowej NIL,
w zakładce BIP.
W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Izbą
Lekarską w Krakowie
tel: 12 619 17 32
lub na adres e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl

Przypominamy
Opłaty z tytułu rejestracji
gabinetów prywatnych
należy wpłacać na konto OIL:

Bank PEKAO SA
25 1240 4650 1111 0000 5149
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Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków
www.oilkrakow.org.pl; www.oilkrakstom.pl
Sekretariat:
tel. 12 619 17 20, fax 12 619 1730
email: biuro@oilkrakow.org.pl
Numery wewnętrzne:
• Dyrektor Biura (mgr J. Bizoń) .......................................... 619 17 05
• Kancelaria OROZ (Kierownik mgr S. Smoleń) .................... 619 17 25
• Kancelaria OROZ .............................................................. 619 17 17
• Kancelaria OROZ ....................................................... fax 619 17 29
• Kancelaria Sądu Lekarskiego (mgr M. Login) .................... 619 17 28
• Kancelaria Sądu Lekarskiego (mgr E. Kowaliczek) ............ 619 17 08
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) ...................... 619 17 26
• Rejestr Lekarzy; Ubezpieczenia OC .................................... 619 17 16
e-mail: rejestr57@hipokrates.org
• Rejestracja Indyw. Praktyk; Staże podyplomowe ............... 619 17 13
• Księgowość (mgr M. Chodór) ............................................ 619 17 15
e-mail: ksiegowosc57@hipokrates.org
• Kasa ................................................................................ 619 17 14
• Składki ............................................................................ 619 17 32
e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl
• Redakcja „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”........................ 619 17 27
e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
• Informatycy; str. internetowe ........................................... 619 17 01
Komisje:
• Bioetyki (A. Krawczyk).............
619 17 12
• Etyki .......................................
619 17 12
• Kształcenia (mgr P. Pachel) .....
619 17 22
• Kultury ...................................
619 17 32
• Sportu ....................................
619 17 01
• Socjalno-Bytowa .....................
619 17 18
• Stomatologiczna (lic. K. Trela)
619 17 18
• Zagraniczna ............................
619 17 05
• ds. Lek. Seniorów ....................
619 17 01
• ds. Młodych Lekarzy ...............
619 17 13
• ds. Obcokrajowców ................
619 17 16
• ds. Organizacji Syst. Ochrony Zdrowia
619 17 20
• ds. Umów i kontraktów ..........
619 17 12
• ds. Uzdrowisk ........................
619 17 13
• ds. Ubezpieczeń .....................
619 17 16
• Rzecznik Praw Lekarza ..........
619 17 13

Biuro OIL w Krakowie czynne:
poniedziałek
godz. 8.00 do 17.00
wtorek
godz. 8.00 do 16.00
środa
godz. 8.00 do 17.00
czwartek
godz. 8.00 do 16.00
piątek
godz. 9.00 do 15.00
w Krośnie:

ul. Niepodległości 2, 38-400 Krosno
tel. 13 432 18 59; e-mail: krosno@hipokrates.org

poniedziałek
wtorek
środa, czwartek, piątek

godz. 8.00 do 15.00
godz. 8.00 do 17.00
godz. 8.00 do 15.00

w Nowym Sączu:

ul. Kopernika 18, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 442 16 47; e-mail: nowy.sacz@hipokrates.org

poniedziałek, wtorek
środa, czwartek
piątek

godz. 8.00 do 17.00
godz. 8.00 do 16.00
godz. 8.00 do 13.00

w Przemyślu:

Rynek 5, 37-700 Przemyśl
tel. 16 678 26 70, fax 16 678 33 24
e-mail: przemysl@hipokrates.org

poniedziałek, wtorek
środa
czwartek, piątek

godz. 8.00 do 16.00
godz. 8.00 do 17.00
godz. 8.00 do 15.00

Dyżury Radców Prawnych:
mec. Ewa Krzyżowska tel. 12 619 17 19
Koordynator

środa
wtorek
czwartek

godz. 13.00 do 17.00
godz. 14.00 do 15.00
godz. 14.00 do 16.00

mec. Anna Gut

tel. 12 619 17 24
godz. 14.00 do 17.00
godz. 12.00 do 17.00

poniedziałek
środa

mec. Tomasz Pęcherz tel. 12 619 17 31

wtorek, czwartek

godz. 12.00 do 16.00
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