W numerze m.in.:
Drogę dentystów do samorządności
szkicuje D. Kościelniak (4)
12. Kongres Polskich Stomatologów
okiem uczestniczki (Joanna Ryniewicz)
(6)

Kto, komu zaszkodzi?

Zupełnie nie wiem, czy rzecz nazwać służalczością czy głupotą, czy może
strusią
strategią, w każdym razie nie rozumiem, jakie przesłanki kierują naJak wygląda samorządność dentystów
szymi
kolegami
dentystami, którzy na etapie tworzenia oferty i jej składania
na Słowacji (8), w Czechach (8)
oferują
swoje
usługi
Narodowemu Funduszowi p o n i ż e j tzw. ceny oczei w Austrii (10)
kiwanej przez tenże Fundusz. A zjawisko wcale nie jest incydentalne.
Wynika z niego, że cały nasz katalog procedur, mozolnie opracowany
„Znany lekarz” – próba oceny stanu
jeszcze przez Wojciecha Grabego, pierwszego laureata naszej nagrody
prawnego w ujęciu D. Dziubiny (11)
im. A.F. Fortuny; że wszystkie postulaty samorządu lekarskiego, związków
i towarzystw stomatologicznych, kierowane do resortu o u r e a l n i e n i e
Otwarcie Centrum EXPO Kraków – nie
wycen – są fałszywe! Koledzy po prostu za dużo zarabiają i kierowani troską
tylko dla Krakdentu (14)
o stan finansów państwa, deklarują gotowość pracy t a n i e j.
Rzecz wydała się podejrzana nawet w kręgach NFZ, dlatego pytano
Jeszcze o Krajowym Zjeździe Lekarzy
mnie, jaki za tym kryje się podstęp?
pisze A. Cisło (15)
No nie wiem. Coś mi jednak mówi, że bliżej tu do dość naiwnej kalkulacji
dumpingowej niż judymowskiej bezinteresowności.
Komisja Stomatologiczna w Osieczanach
O interesowność natomiast posądzam Centralę NFZ, która wszczęła
przeprowadza rachunek sumienia,
kontrolę – nazywa się to „weryfikacją” – świadczeń stomatologicznych
piórem K. Siembab (16)
w kwestii ich zgodności z limitami czasowymi zapisanymi w rozporządzeniu
koszykowym. Pominę prowadzenie kontroli bez ustawowego uprzedzenia
i szereg innych ważnych naruszeń obowiązującego prawa. Istotą mego
Zaproszenie na XLI Konferencję
sprzeciwu jest naruszenie fundamentalnej zasady prawa rzymskiego, redo Rytra jesienią 2014 (21)
spektowanego od stuleci na całym kontynencie.
O jaką zasadę chodzi? O domniemanie niewinności? Blisko, ale o inną.
Dzieje Sekcji Chirurgii PTS przedstawia
Chodzi o prowadzenie kontroli wstecz, z zastosowaniem przepisów, które
dr M. Panaś (22)
wtedy nie obowiązywały, gdyż albo n i e i s t n i a ł y, albo nawet świadczeniodawcy nie mieli instrumentów do ich weryfikacji. Mam niejasne poczucie
Przegląd piśmiennictwa
ubierania stomatologii w kostium Józefa K. z „Procesu” Kafki. I tylko nie
stomatologicznego (24)
wiem, czy starczy rządzącym odwagi, bo a nuż ząb zaboli kogoś z pierwszej
półki władzy. I co wtedy??? Czy starczy nam zastrzyków znieczulających?
Zęby i zębolecznictwo w przysłowiach
Na koniec z pełną troską chcę zapytać, jakie przesłanki kierują resortem,
(B. Kaczkowska) (26)
które nie dość, że ogranicza ilość rezydentur dla stomatologii, to jeszcze
wprowadza radykalne utrudnienia czy może ograniczenia specjalistom (czytaj – prywatnym gabinetom), posiadającym akredytację do prowadzenia
specjalizacyjnego kształcenia. Nagle żąda się od nich „certyfikatu pedaNasza okładka
gogicznych kwalifikacji”, przynajmniej trzyletniej praktyki uniwersyteckiej,
wreszcie wykazania się każdego roku dwoma publikacjami naukowymi
w rekomendowanych czasopismach.
Jakie lobby za tym stoi widać, jak na dłoni. Nie chcę się rozwodzić nad
dylematami kadr uniwersyteckich, przypominać, kto się decyduje na ten
status i jak aktualny system eliminuje najlepszych. A teraz jeszcze zadbamy,
by kolejni specjaliści nie byli zbyt wyspecjalizowani. Tak trzymać, aż osiągniemy poziom naszej piłki nożnej.
Redaktor Naczelny
Międzynarodowe Regaty Ósemek
Robert Stępień
Wioślarskich o Puchar Rektora UJ
fot. Jerzy Sawicz
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Aktualności
650-lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
W dniach 10-11 maja br. odbyły się w Krakowie główne
uroczystości Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainaugurowała je msza św. w Katedrze Wawelskiej, po czym orszak dostojnych gości przemaszerował
ulicami Krakowa do Auditorium Maximum, gdzie miało
miejsce uroczyste posiedzenie Senatu UJ z udziałem m.in.
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej Jose Manuela Barroso.
Gospodarzem uroczystości był prof. Wojciech Nowak, rektor
UJ, okolicznościowe wystąpienie wygłosiła Minister Nauki
i Szkolnictwa Wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Przy okazji uroczystości doktoratami honoris causa
wyróżniono prof. Roberta Hubera (laureat Nagrody Nobla
w dziedzinie chemii 1988) oraz prof. nauk ekonomicznych
Witolda Kieżuna, natomiast Złoty Medal „Plus Ratio Quam
Vis” otrzymał J.M. Barroso. Wkopano także, w Ogrodzie
Profesorskim UJ tzw. „Kapsułę czasu” zawierającą materiały jubileuszu, w tym aktualny numer czasopisma UJ „Alma
Mater”, a w Collegium Maius otwarto wystawę poświęconą
laureatom Lauru Jagiellońskiego, w Rynku Głównym odbyła się prapremiera widowiska muzyczno-historycznego
„Universa – Opera Otwarta”, autorstwa Jana Kaczmarka.
Niezmiernie ciekawie przedstawia się otwarta w Galerii
Stradomskiego Centrum Dialogu przy ul. Stradomskiej wystawa „Kraków oraz Uniwersytet Jagielloński na zdjęciach
i kartach pocztowych sprzed 100 lat” ze zbiorów znanych
filokartystów krakowskich. m.in. prof. Aleksandra Skotnickiego, kierownika katedry hematologii.
Bardziej szczegółową relację (ze zdjęciami) Czytelnicy
znajdą w wydaniu ogólnolekarskim „GGL”, na jej stronach
internetowych.

Wciąż rosną wydatki na zdrowie
z prywatnych kieszeni
Rok w rok rosną nakłady z naszych portfeli na ochronę
zdrowia – pisze „GW” z 4 maja br. W 2009 roku było to 29,3
mld zł, w 2011 już 32,4 mld, w ub. roku 35,5 mld, a w 2014
prognoza przewiduje wydanie 37 mld zł, choć wg firmy
badawczej MPR może to być nawet 39 mld.
Najwięcej kasy z prywatnych kieszeni idzie na leki – 23
mld, przy czym brak danych, jaki w nich procent stanowią
paraleki nie wymagające recept.
Rośnie równocześnie rynek firm, w których pracodawca oferuje pracownikowi abonament medyczny. Potentatem jest tu Lux Med, z którego pakietów korzysta ok. 800

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 25 maja 2014

tys. osób, zatrudnionych w 6 tys. firm. Na drugim miejscu
jest Medicover (400 tys.), na trzecim Enel-Med (150) tys.
Zjawiskiem nowym są pierwsze kolejki w prywatnych
przychodniach. Deficytu lekarzy nie da się już ukryć.

List prezesa Hamankiewicza
do premiera
W połowie maja Maciej Hamankiewicz zwrócił się listem
do Premiera, proponując po raz wtóry „merytoryczne spotkanie poświęcone problemom ochrony zdrowia w Polsce”
(podobną propozycję NRL wystosowała przed rokiem).
W Liście zwraca się uwagę, że postrzeganie polskiej
rzeczywistości zdrowotnej wyłącznie z perspektywy sprawozdawczości płynącej z resortu zdrowia jest błędem.
„W ostatnich dniach szczegółowo przeanalizowaliśmy
projekty ustaw i rozporządzeń nazywanych przez ministra
Bartosza Arłukowicza pakietem kolejkowym”. Obietnice,
zawarte w nim, „poskutkowały m.in. błędnym przeświadczeniem wielu pacjentów o natychmiastowym wprowadzeniu wielu rozwiązań”. Tymczasem premier wyraża stanowisko „ten temat proszę traktować jako zamknięty”.
W państwie demokratycznym zamykanie komukolwiek
ust, nie jest możliwe. Jest potrzebna stała dyskusja nad racjonalizacją wydatków na służbę zdrowia. Ocena systemu,
tak ze strony lekarzy, jak pacjentów, jest zła. Konieczny jest
wzrost środków na świadczenia medyczne – pisze prezes
NRL M. Hamankiewicz.

Antybiotyki tracą na znaczeniu
Odporność chorobotwórczych bakterii na antybiotyki
– rośnie, tak wynika z raportu WHO przygotowanego na
podstawie danych ze 114 krajów świata. Rzecz jest arcypoważna – bo zwykła grypa czy skaleczenie może prowadzić,
w wypadku nieskuteczności antybiotyku, nawet do śmierci.
Szczególne niebezpieczeństwo rysuje się przy zachorowaniach na zatrucia pokarmowe, sepsę oraz zapalenie płuc.
Proces ten jest skutkiem nie tylko nazbyt częstego
zalecania pacjentom antybiotyków przez lekarzy, ale też
stosowania ich przez hodowców zwierząt dla uchronienia
ich przed infekcjami. Błędem jest też przerywanie zażywania antybiotyków, gdy poczujemy się lepiej, zamiast przeprowadzania kuracji do końca, gdyż osłabia to późniejszą
odporność organizmu na antybiotyki.
Pesymizmem napawa także fakt, że firmy farmaceutyczne zaniechały badań nad nowymi antybiotykami, gdyż
stało się to dla nich – ze względu na wysokie koszty i długi

Zapaść stomatologii dziecięcej
Wypowiedź Roberta Stępnia
dla „Rzeczpospolitej”
Na łamach „Rzeczpospolitej” z 17 maja br. ukazał się
obszerny tekst na temat stanu dentystyki szkolnej. Wśród
rozmówców autorki (K. Nowosielska) znalazł się przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL, lek. dent. Robert
Stępień, który scharakteryzował główne przyczyny zapaści
(80% dzieci między 6 a 12 rokiem życia ma próchnicę).
Przepisy wyeliminowały dentystykę ze szkół, a rodziców
nie stać na prywatne wizyty – powiedział. Bariery, jakie
NFZ postawił przed gabinetami szkolnymi, były nie do
pokonania, zarówno techniczne, wyposażeniowe, jak organizacyjne (wymóg pracy w szkołach, po południu, gdy są
zamknięte, i w soboty). W dodatku z programów kształcenia zniknęła stomatologia dziecięca, bo straciła rację bytu.
Jest to regres w stosunku do opieki w latach PRL, a wydanie
w skali kraju ok. 170 tys. zł na stomatologię szkolną, przy
67 miliardowym budżecie, jest niepoważne.
Pisaliśmy na łamach GGL-LD o tym wielokrotnie,
a likwidację gabinetów w szkołach dla dzieci niepełnosprawnych, w tym w szkole dla ociemniałych w Krakowie,
uważamy nieodmiennie za skandal.
To jest zapaść cywilizacyjna, w skali rzadko spotykanej
w krajach rozwiniętych, a skutki tej polityki będą prześladować całe pokolenia.

Pakiet nic nie zmieni
Mowa o ministerialnym pakiecie antyrakowym, a opinię taką wyraża na łamach „Rzeczpospolitej” (18 IV) b.
minister Marek Balicki. Jak bowiem wynika z badań fundacji Watch Health Care, monitorującej dostęp do świadczeń
medycznych, kolejka do onkologów jeszcze się wydłużyła
(o 2 tygodnie) na przestrzeni od X/XI 2013 do II/III 2014.
Bo, stwierdza Balicki, każdego roku przybywa ok. 150 tys.
osób w wieku powyżej 65 lat, a to u nich ryzyko raka jest
szczególnie wysokie. Nakłada się na to, obiektywnie występujący, deficyt hematologów – stwierdza prof. Wiesław
Jędrzejczak, konsultant krajowy – i wszystkie szpitale borykają się z tym problemem.
Natomiast dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, chciałby się doczekać harmonogramu wcielenia pakietu,
bo jak dotąd to „jedynie katalog pobożnych życzeń”. Niestety,
limity przyjęć mają być zniesione dopiero w marcu 2015,
a średni czas oczekiwania na wizytę u onkologa to obecnie
45 dni. Na pocieszenie – do ortopedy czeka się 9 miesięcy.

Szpitale nie chcą się przekształcać
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Kolejna debata nt. racjonalizacji systemu lecznictwa
szpitalnego, odbyta w Warszawie (2014) potwierdziła jego
kosztochłonność i niewydolność. Szpitale „zjadają” 1/3 wydatków na zdrowie, jest ich za dużo, utrzymują zbyt wiele
łóżek szpitalnych (6,6 na 1000 mieszkańców; państwa OECD
– 4,8). I nie chcą się przekształcać w spółki samorządowe.
Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Ustawa z 16 kwietnia
2011 roku o działalności leczniczej została przyjęta niechętnie także przez samorządy terytorialne, które boją się
bankructwa w rezultacie ewentualnego przejęcia na swój
garnuszek szpitali. Pakiet antykolejkowy ministra Arłukowicza przewiduje zmniejszenie nakładów NFZ na szpitale,
m.in. poprzez wzrost liczby procedur jednodniowych.
Zaczyna się przepychanka, z której wszyscy wyjdą poszkodowani, a najbardziej pacjenci.
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czas badań – nieopłacalne. WHO apeluje do lekarzy i pacjentów o rozwagę.

Scanmed, w tym Szpital św. Rafała,
sprzedany do RPA
Grupa Scanmed Multimedis, wraz z należącym do niej
Szpitalem św. Rafała, została sprzedana za 57 mln zł do
wielkiej sieci medycznej Life Healthcare Group z RPA. Nabywca jest największym operatorem szpitalnym w Republice i zarządza 63 szpitalami.
Co to znaczyć będzie dla pacjentów? O ile nam wiadomo
– ponieważ Scanmed ma znaczący kontrakt z NFZ – zarówno w cenach usług medycznych, jak zatrudnieniu lekarzy,
nic się nie zmieni.
A czy w organizacji całego prywatnego rynku usług
medycznych, w rezultacie pojawienia się konkurencji, wystąpią zmiany, trudno przewidzieć.

Ilu mamy uzdrowicieli?
W Polsce nie ma ustawy regulującej pragmatykę
zawodu fizjoterapeuty. Czas oczekiwania na zabiegi rehabilitacyjne sięgnął już roku w wielu regionach kraju.
To znakomita gleba dla funkcjonowania rozmaitego rodzaju uzdrowicieli, których ilość – według Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii – oblicza się na ok. 80 tys., a więc blisko
połowę ogólnej liczby lekarzy (ok. 160 tys.).
Projekt ustawy, wprowadzającej samorząd zawodowy,
zasady egzaminu dyplomowego, system sądownictwa
korporacyjnego, fizjoterapeuci przedłożyli resortowi już
w marcu 2013 roku, ale jak to u nas, rzecz nabiera mocy
w biurkach. Są natomiast przeciwnicy regulacji prawnych
w osobach... lekarzy rehabilitacji medycznej.
Trudno sobie wyobrazić, że byłaby ona dla nich niekorzystna. Łatwo natomiast wyobrazić sobie, jak cieszą się
z obecnego stanu prawnego rozmaici szarlatani.
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Samorządność
lekarzy dentystów
w ujęciu historycznym
Wystąpienie wiceprezesa ORL w Krakowie, lek. dent. Dariusza Kościelniaka
na XII Kongresie Stomatologów Polskich w Krakowie
Pierwsze wzmianki na temat samorządności lekarzy pochodzą już z kodeksu
Hammurabiego, gdzie przewidziano
szczególne zasady odpowiedzialności medyków. Również w Egipcie, w starożytnej
Grecji i Rzymie istniały zasady deontologiczne regulujące pracę medyków.
Prekursorami samorządu lekarskiego
były w Europie cechy zawodowe cyrulików i balwierzy. Już w 1505 r. otrzymali
oni prawo zrzeszania się w korporację zawodową pod nazwą „Balwierze
i chirurdzy krótkiej togi”. Organizację tę poparł paryski wydział lekarski.
Cyrulicy i balwierze w krajach niemieckojęzycznych i innych, z wyjątkiem Anglii
i Francji, gdzie chirurgia rozwijała się
jako sprawność lekarska, przejmowali
od lekarzy drobne działania medyczne
polegające na zabiegach chirurgicznych
i dentystycznych. Lekarzami byli w większości przypadków duchowni, a Kościół
nie popierał ich angażowania się w przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych,

ginekologicznych oraz dentystycznych, gdyż był to kontakt z krwią.
Lekarze zrzeszali się w stowarzyszenia o nazwie Collegium
Medicorum, a do ich zadań należało zapewnienie odpowiedniego statusu lekarzom, kontrola i nadzór na sprawami
służby zdrowia, rozpatrywanie skarg na nierzetelne leczenie,
niezgodne z przysięgą Hipokratesa. Do zadań tych należał
także nadzór nad szkoleniem i zapewnieniem swoim członkom opieki materialnej, dbałość o status społeczny zawodu
oraz zlecone przez magistraty prace orzeczniczo sądownicze.
Na ziemiach polskich pierwszy cech balwierzy
i cyrulików powstał w Gdańsku w 1454 roku, następne
były w Poznaniu, Krakowie i Elblągu. Natomiast pierwsza organizacja samorządowa lekarzy powstała również
w Gdańsku w 1636 r. i nosiła nazwę Collegium Medicorum Gedanensis.(...) Dopiero w 1768 r. sejm powołał
Komisje Dobrego Porządku, których zadaniem było
uporządkowanie spraw lecznictwa, kontroli przez lekarzy uprawnień chirurgów oraz uaktualnianie przepisów
cechowych czy zmian w nauczaniu.
Co poszczególne zabory wniosły w tym względzie
w nową polską rzeczywistość?
W okresie rozbiorów powstaje potrzeba powołania
organizacji, która zintegrowałaby środowisko medyczne.

Wschodnio-Galicyjskiej Izby Lekarskiej. Zabiegał też
o ustawowy zakaz wykonywania pewnych zabiegów chirurgicznych przez techników.
Odzyskanie niepodległości przeniosło rozporządzenie
o rozwiązaniu izb Krakowskiej i Lwowskiej i powołanie
na ich miejsce – ustawą z dnia 2 grudnia 1921 roku Izb
Lekarskich. Po weryfikacji kadr medycznych okazało
się, że w Polsce występuje ogromy deficyt dentystów
(na jednego dentystę przypadało 32 tys. mieszkańców).
Z tego powodu Ministerstwo zdecydowało o powstaniu
w Warszawie w 1920 roku Państwowego Instytutu Dentystycznego. Jednakże dały o sobie znać duże różnice
programowe między uczelniami Krakowa i Lwowa,
a rzeczonego Instytutu. Stąd też pojawiły się nieporozumienia. Początkowo, zarówno prof. Łepkowski i prof.
Cieszyński nie akceptowali powstania Instytutu, jednak
w późniejszym czasie ich stanowisko uległo zmianie.

Na tym podłożu ruszyły też prace nad ustawą normującą status dentysty, które zaczęły się po 1925 roku.
Wtedy też zaczęło się mówić o powołaniu izb lekarsko-dentystycznych. Trwało to bardzo długo. Mijały lata, podczas
których powstawały rozwiązania cząstkowe, do których
należał m.in. „Kodeks Deontologii Dentystycznej”. Punkt
3. Kodeksu mówił: „Łącz się z kolegami zawodowymi dla
ochrony i podniesienia swego zawodu. Nie pozostawaj
sam izolowany!” Wyraźnie wskazywano tym samym na
konieczność stworzenia korporacyjnej izby lekarsko-dentystycznej, która zajmowałaby się sprawami środowiska.
Kodeks ten (złożony z 10 pkt.) wyznaczał cele takiej izby,
m.in. głosił konieczność doskonalenia się i studiów oraz
nakazywał powstrzymywanie się od wszelkiej reklamy,
„bo poniża ona praktyka i rzuca cień na cały zawód”.
W innym punkcie żądano odpowiedniego wynagrodzenia dla świadczących usługi dentystyczne. Ostatni paragraf brzmiał: „Nie dozwól, by żaden człowiek niegodny
wszedł do zawodu i wykonywał go […]. Dbaj o to, by
twój zawód szanowano!”

5
GALICYJSKA GAZETA LEKARSKA LEKARZA DENTYSTY nr 1a/2014
2a/2014

Prekursorami były powstające Towarzystwa Lekarskie:
w Wilnie (1805 r.), Warszawie (1820 r.) oraz w Krakowie(1866 r.).
W ślad za nimi sytuacja polityczna w zaborze austriackim sprawiła, że 7 listopada 1891 r. uchwalono ustawę
powołującą do życia pierwszy samorząd lekarski. Powstały wtedy Wschodnio-Galicyjska Izba Lekarska z siedzibą
we Lwowie i Zachodnio-Galicyjska w Krakowie.
Ale już na przełomie XVIII i XIX wieku walczono
o wyodrębnienie i nadanie stomatologom odpowiedniego, odrębnego statusu. Wśród walczących o pozycję
stomatologów byli między innymi profesorowie: Rafał
Czerwiakowski (1773-1816), Jan Niepomucen Rust
(1775-1840), Mikołaj Cordé (1745-1821), Karol Soczyński (1781-1862), Józef Brodowicz (1790-1885) i pierwszy
docent dentystyki w historii stomatologii – Karol Goebel
(1845-1890).
Najgorsza była spuścizna w zaborze rosyjskim, w którym wg „Kroniki Dentystycznej” „hurtowo fabrykowano
dentystów”, nie dbając o ich status naukowy. Obniżenie
poziomu usług dentystycznych powodowali także partacze, firmanci i firmantki. Ci pierwsi przemieniali się
w techników dentystycznych, chociaż, poza prywatną
szkołą techników Wincentego Łepkowskiego w Krakowie, innych szkół o takiej specjalności w kraju nie było.
Partacze działali poza oficjalną stomatologiczną służbą
zdrowia, nie rejestrowali gabinetów, więc nie podlegali
kontroli. Zakładał je, kto chciał: lokaje, krawcy, ślusarze,
pracownicy lombardów, jubilerzy i ich pomocnicy.
Natomiast firmanci i firmantki, to były osoby użyczające swoich gabinetów partaczom. Zjawisko to trwało
jeszcze po 1918 roku, mimo piętnowania i wydania szeregu różnorodnych zarządzeń. Na I Polskim Naukowym
Zjeździe Lekarzy Dentystów we Lwowie, w lipcu 1923
roku spadek po zaborze rosyjskim określono mianem
„przekleństwa polskiej dentystyki”.
Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja w Galicji, gdzie
działali dwaj niepośledni stomatolodzy: prof. Wincenty Łepkowski (1866-1935) w Krakowie i prof. Antoni
Cieszyński (1882-1941) we Lwowie, twórcy polskiej
dentystyki na przełomie XIX i XX w. I to oni wywalczyli
stomatologii rangę uniwersytecką.
Prof. Wincenty Łepkowski określany bywa czasem
mianem ojca polskiej dentystyki. Młodszy od niego
Antoni Cieszyński, przyjaciel i towarzysz w walce
o poziom stomatologii, legitymował się także wybitnymi
osiągnięciami naukowymi. Uważał, że dentystyka jest
traktowana jak „macosze dziecko medycyny”. Wiele
czasu poświęcił integracji środowiska. Zaczął wydawać
„Polską Dentystykę”. Wywalczył we Lwowie równy status
zawodowy stomatologów z lekarzami innych specjalności.
Dentyści stworzyli tam swój związek i stali się członkami
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Starania o utworzenie własnego samorządu powiodły
się dopiero pod koniec dwudziestolecia międzywojennego.
11 stycznia 1938 roku Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy
Mościcki podpisał ustawę o powołaniu izb lekarskodentystycznych, wzorowanych na poprawionej ustawie
o izbach lekarskich z 1934 roku. Na jej mocy powstały
cztery izby, zrzeszające 3678 polskich dentystów: Okręgowa Izba Lekarsko-Dentystyczna m. stołecznego Warszawy (1328 dentystów); Izba w Poznaniu obejmująca obszar
województwa łódzkiego, pomorskiego, poznańskiego
i śląskiego (758 dentystów); Izba w Wilnie zrzeszająca
dentystów z woj. białostockiego, nowogródzkiego, poleskiego, warszawskiego i wileńskiego (801 dentystów);
wreszcie Izba z siedzibą w Krakowie, obejmująca dentystów z województw: kieleckiego, lubelskiego, lwowskiego,
stanisławowskiego i krakowskiego (789).
Prezesem Naczelnej Izby Lekarsko-Dentystycznej został Julian Łączyński, lek. dent. z Pabianic. Zaczęto wtedy
wydawać własny organ: „Dziennik Urzędowy Izb Lekarsko-Dentystycznych”. Rozpoczęto też prace nad ustawami o wykonywaniu praktyki lekarsko-dentystycznej oraz
o postępowaniu dyscyplinarnym w izbach. Podjęto także
współpracę z izbami skarbowymi w celu regulacji spraw
podatkowych. Tak prężnie rozpoczętą pracę przerwał wybuch II wojny światowej.
Po II wojnie światowej reaktywowane w 1945 r. Izby:
Lekarska i Lekarsko-Dentystyczna rozpoczęły działalność, jednakże już w 1948 roku zostały rozwiązane przez
władze komunistyczne, a ich mienie upaństwowiono.
Po reaktywacji samorządu w 1989 roku pojęcie zawodu zaufania publicznego, wprowadzone przez art. 17
Konstytucji RP, nie zostało w pełni zdefiniowane przez
ustawodawcę. Pojawiło się już wtedy pytanie, jak ma
wyglądać kształt organizacyjny: Razem z lekarzami medycyny, czy osobno? – jak w wielu krajach Europy. Było to
zasadniczym problemem odrodzenia samorządu, a ORL
w Krakowie od lat była zwolennikiem wspólnej organizacji, ale z poszerzeniem autonomii stomatologów.
Samorząd zawodowy jest jednym z podstawowych
elementów demokratycznego państwa. Zgodnie z konstytucją jego zadaniem jest nie tylko reprezentowanie
zrzeszonych osób, ale także sprawowanie pieczy nad
należytym wykonywaniem zawodu zaufania publicznego
w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
Czy samorząd pozostanie w połączonej strukturze,
jest pytaniem otwartym. Moim zdaniem, warunkiem jest
szeroka autonomia. I jej wywalczenie stawiamy sobie za
cel.
Lek. dent. Dariusz Kościelniak

Okiem
uczestnika
W dniach 9–12 kwietnia 2014 roku miał miejsce, organizowany po raz pierwszy w Krakowie, 12. Kongres
Stomatologów Polskich. To wielkie wydarzenie w naszym
środowisku odbywa się cyklicznie co pięć lat, gromadząc szerokie gremium stomatologów z kraju i zagranicy.
W tym roku w Kongresie udział wzięło ponad tysiąc uczestników. Honorowy patronat nad Kongresem, będącym częścią
obchodów 650 rocznicy założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, objął JM rektor UJ w Krakowie prof. Wojciech Nowak oraz
prorektor UJ ds. Collegium Medicum prof. Piotr Laidler. Honorowym przewodniczącym Komitetu Naukowego Kongresu był
dziekan Wydziału Lekarskiego UJ prof. Tomasz Grodzicki.
Głównym organizatorem 12. Kongresu Stomatologów
Polskich było Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, którego
prezydentem jest prof. Bartłomiej W. Loster, prodziekan ds.
studenckich i programu studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym CM UJ.
Uroczyste otwarcie Kongresu miało miejsce w Teatrze
im. J. Słowackiego. Podczas wieczornej gali prof. Bartłomiej
W. Loster wręczył honorowe odznaczenia, medale oraz
godności zatwierdzone na Walnym Zebraniu Delegatów PTS
w dniu 9 kwietnia 2014 roku.
I tak godność Członka Honorowego otrzymali: lek. dent.
Kazimierz Bryndal, lek. dent. Konrad Gordon, prof. Ryszard
Koczorowski, lek. dent. Witold Kureczko, lek. dent. Wiesław
Latała, lek. dent. Halina Muszyńska-Świniarska, dr n. med. Danuta
Nowakowska, prof. Jadwiga Sadlak-Nowicka, dr n. med. Anna
Sobolewska, dr n. med. Zofia Sozańska, dr n. med. Maciej Żak.
Godność Bene Meritus otrzymali: dr hab. Janusz Kleinrok,
prof. Maria Prośba-Mackiewicz, lek. dent. Witold Ratuszyński,
prof. T. Katarzyna Różyło, prof. Joanna Wysokińska-Miszczuk. Natomiast Medalem Józefy Serre odznaczono prof.
Zofię Knychalską-Karwan. Pani Profesor znalazła się również,
obok prof. Stanisława Majewskiego wśród osób wyróżnionych Medalem za Zasługi dla Stomatologii Polskiej, nadawanym przez PTS. Wręczono również Złote i Srebrne Honorowe
Odznaki PTS.

wzięli udział w wykwintnej kolacji w Sukiennicach, w Galerii
Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku Oddziału Muzeum
Narodowego w Krakowie. Natomiast drugi dzień kongresowy zakończono wieczornym spotkaniem członków Sekcji
Polskiej Akademii Pierre Faucharda w Muzeum Historycznym
Miasta Krakowa, w podziemiach Rynku Głównego. W trakcie tej uroczystości w poczet członków Akademii włączono
dr n. med. Karolinę Gerreth, dr hab. Jolantę Pytko-Polończyk
oraz lek. dent. Roberta Stępnia.
12. Kongres Stomatologów Polskich wprowadził uczestników w zagadnienia nowoczesnej stomatologii, kładącej
nacisk na szeroko pojętą profilaktykę oraz działania mało
inwazyjne, stomatologii funkcjonującej jako integralna część
medycyny, z którą powiązań powinniśmy stale poszukiwać.
Organizatorom Kongresu należą się słowa uznania i podziękowania za ogromny wysiłek związany z jego organizacją.
I oczywiście, już czekamy na następny 13. Kongres Stomatologów Polskich, który odbędzie się w 2019 roku.
Lek. stom. Joanna Ryniewicz
Krakowski Oddział PTS
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Podczas uroczystości ogłoszono także wyniki konkursu
organizowanego przez firmę Phytopharm Klęka oraz Polskie
Towarzystwo Stomatologiczne. Pierwszą nagrodę otrzymała
praca pt.: „Analiza porównawcza zmiany pojemności buforowej i stężenia jonów: Ca, Mg, Zn, Cu, Fe w ślinie spoczynkowej
pod wpływem płukanki Dentofresh” autorstwa Kamili Jóźwiak
i Marcina Mitała – studentów z koła naukowego Pomorskiego
Uniwersytetu Medycznego ze Szczecina. Drugą nagrodę przyznano pracy pt.: „Wpływ zastosowania preparatu Dentosept
na wyniki leczenia chirurgicznego zatrzymanych dolnych
zębów ósmych”- autorstwa zespołu lekarzy z Centralnego
Ambulatorium Stomatologicznego Uniwersyteckiej Kliniki
Stomatologicznej w Krakowie – Bartłomieja Ciągło, Jolanty
Pytko-Polończyk, Jorge Sanchez-Lugo oraz Teresy Szupiany.
Wieczorne inauguracyjne spotkanie Kongresu zakończono
spektaklem teatralnym Josepha Kesserlinga, będącym brodway’owskim przebojem, o tytule przywołującym stomatologiczne asocjacje: „Arszenik i stare koronki” w wykonaniu Anny
Polony i Doroty Segdy.
Obrady kongresowe miały miejsce w nowoczesnym centrum kongresowym Audytorium Maximum UJ. Poszczególne
sesje wykładowe w kolejnych dniach Kongresu odbywały
się jednocześnie w pięciu przygotowanych salach wykładowych. W tym samym czasie miała miejsce wirtualna Sesja
Plakatowa. W pierwszym dniu Kongresu wykłady wygłosiło
14 referentów, podsumowując dokonania polskiej stomatologii na przełomie ostatnich pięciu lat. Wykład inauguracyjny przedstawił prof. Tomasz Guzik, kierownik Kliniki
Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału Lekarskiego
CM UJ, analizując powiązania pomiędzy stanami zapalnymi
jamy ustnej a rozwojem nadciśnienia tętniczego. W Sesji
Inauguracyjnej wysłuchano wykładów: prof. Alicji Hubalewskiej-Dydejczyk, dr. Stephena Masona, dr hab. Doroty
Olczak-Kowalczyk, dr hab. Piotra Fudaleja, prof. Marka Ziętka,
prof. Jana Zapały, prof. Pawła Stręka, lek. stom. Anny Lelli, prof. Honoraty Shaw, prof. Ingrid Różyło-Kalinowskiej,
dr hab. Izabeli Szarmach oraz prof. Elżbiety MierzwińskiejNastalskiej.
W ramach pierwszego dnia Kongresu miały miejsce
jeszcze dwie sesje habilitantów: Sesja Biomateriałów i Sesja
Ortodoncji oraz ortopedii szczękowej. Następne dni obfi-

towały w sesje: chirurgiczne, stomatologii zachowawczej
z endodoncją, periodontologiczne oraz chorób błony śluzowej, protetyczne i pedodontyczne. Podjęto również zagadnienia powiązań między stomatologią a chorobami ogólnoustrojowymi, jak również fizykodiagnostyki i fizjoterapii
stomatologicznej.
Ostatni dzień obrad obfitował w tematykę zagadnień
diagnostyki obrazowej, dysfunkcji narządu żucia, implantologii stomatologicznej. Obradowano również na sesji izb
lekarskich oraz sesji Studenckiego Towarzystwa Naukowego. I nagrodę Towarzystwa otrzymała praca pt.: „Świadomość kobiet ciężarnych w zakresie profilaktyki chorób jamy
ustnej” autorstwa Anny Fano, Barbary Paśnik, Anny Przeklasy oraz Anny Wójcik, wykonana w Zakładzie Stomatologii
Zintegrowanej Instytutu Stomatologii CM UJ pod kierunkiem
dr n. med. Katarzyny Szczeklik.
Zmaganiom naukowym uczestników Kongresu towarzyszyły przygotowane przez organizatorów wieczorne
spotkania kulturalne, umożliwiające obcowanie ze sztuką
i zabytkami Krakowa. Po pierwszym dniu obrad uczestnicy
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Jak to robią Czesi
Pierwsze stowarzyszenie lekarzy dentystów w Czechach – Towarzystwo Czeskich Lekarzy Dentystów
– powstało już w 1897 roku i pod tą nazwą trwało w Czechosłowacji lat międzywojennych, rozwiązano je po 1948
roku, po przejęciu władzy przez komunistów. Odrodzenie
nastąpiło dopiero w 2005 roku.

Historia organizacji zawodowej lekarzy dentystów
w Czechach jest znacznie krótsza. W 1989 roku powstało
Forum Obywatelskie Pracowników Stomatologicznych.
Rok później powstała Izba Lekarska Stomatologów, którą
w 1991 roku przekształcono w Czeską Izbę Stomatologiczną, na mocy ustawy o Czeskiej Izbie Lekarskiej, Czeskiej
Izbie Stomatologicznej i Czeskiej Izbie Farmaceutycznej.
Członkostwo w CzIS jest o b o w i ą z k o w e . Każdy
lekarz praktykujący na terenie Czech musi należeć do
samorządu zawodowego, z wyjątkiem lekarzy z zagranicy
przebywających służbowo w Czechach bardzo krótko.
Struktura Czeskiej Izby Stomatologicznej opiera się
na podziale terytorialnym kraju. Podstawową jednostką
organizacyjną jest Okręgowa Izba Stomatologiczna (OIS)
z własnym zarządem. Obecnie na terenie Czech działa
61 okręgowych izb stomatologicznych. Najwyższym
organem CzIS jest Zgromadzenie, liczące 92 członków
wybieranych przez OIS. Zgromadzenie wybiera przewodniczącego i wiceprzewodniczącego, 15-osobowy zarząd
i 9-osobową radę honorową. Kadencja władz izby wynosi
4 lata. Podobnie zorganizowane są okręgowe izby.
Zadania samorządu dentystycznego określono w ustawie. Zgodnie z prawem ma on dbać, by członkowie izby

Samorządy...

Dobrowolność
w Słowacji
W 1992 roku, na parę miesięcy przed uzyskaniem
przez Słowację suwerenności politycznej, przyjęto ustawę
o działalności Słowackiej Izby Lekarskiej i Słowackiej
Izby Stomatologów. Kolejną regulacją prawną w tym
zakresie była ustawa z 2002 roku o zawodzie lekarza
dentysty, a także o Słowackiej Izbie Lekarzy Dentystów.

W 2004 roku przyjęto przepisy regulujące status wielu innych zawodów medycznych – powstało aż 11 izb reprezentujących najróżniejsze profesje związane ze służbą zdrowia.
Przynależność do Izby w Słowacji nie jest obowiązkowa. Z 3394 lekarzy dentystów zarejestrowanych na
terenie całego kraju do SILD należy 2895, a więc ok.
85 procent, przy czym 90 procent słowackich dentystów
prowadzi prywatne praktyki.
Najwyższą władzą Słowackiej Izby Lekarzy Dentystów jest tzw. sejm, czyli podobnie jak w Czechach czy
w polskiej izbie lekarskiej – zjazd delegatów. Na co dzień
władzę sprawuje Rada SILD z Prezydium i Prezesem na
czele oraz Komisja Kontroli i Komisja Dyscyplinarna.
Podobną strukturę na niższym szczeblu organizacji Izby
ma osiem Regionalnych Izb Lekarzy Dentystów, odpowiadających podziałowi terytorialnemu kraju.
Głównym źródłem dochodów SILD są składki,
zróżnicowane dla różnych grup lekarzy np. w zależności
o tego, czy prowadzi się prywatną działalność, czy pracuje
w publicznej placówce. Izba dorabia także na organizacji
różnych imprez, ale niewiele, bowiem większość przedsięwzięć odbywa się „po kosztach”, za sprawą tzw. pieczęci
(adnotacja na określonym produkcie – „zalecane przez
SILD”). Samorząd ma również sponsorów zewnętrznych.

Czeska Izba Stomatologiczna zorganizowała ponad 100
imprez edukacyjnych i była patronem blisko 750 innych
tego typu spotkań, włączając je do systemu kredytowego
(edukacyjnego). CzIS jest także wydawcą renomowanego
magazynu LKS, umieszczonego przez czeską Radę na
rzecz Badań i Rozwoju na liście recenzowanych periodyków, wydawanych na terenie Czech. Działalność wydawnicza Izby obejmuje 13 tytułów. CzIS przyznaje również
swoją „pieczęć” produktom i programom o walorach cennych dla profilaktyki stomatologicznej. Temu samemu
celowi – promocji zdrowego uśmiechu – służy wydawana
dla najmłodszych Czechów przez Izbę „Legitymacja dentystyczna dziecka”.
Niektóre z tych działań przynoszą też Izbie dochód.
60 procent wpływów do kasy CzIS stanowią składki lekarzy, 40 procent to dochody z organizacji imprez i innej
działalności.
Do CzIS należy obecnie 9638 lekarzy dentystów,
w tym 7931 aktywnych zawodowo. Największym problemem czeskiego samorządu dentystów jest, podobnie jak
w Słowacji, starzenie się tej grupy zawodowej. Ponad 3 tysiące czeskich dentystów to osoby w wieku 55–65 lat.

Zadania Izby nie odbiegają od standardów przyjętych
w innych tego typu organizacjach. SILD ma bronić praw
i interesów swoich członków w związku z wykonywaniem
zawodu medycznego, reprezentuje ich wobec władz,
prowadzi rejestr dentystów oraz zapewnia systematyczne
kształcenie. W tym ostatnim wypadku decyduje o programach koniecznego kształcenia ustawicznego. SILD
wydaje także lub tymczasowo zawiesza, a niekiedy odbiera prawo wykonywania zawodu. Samorząd decyduje również w sprawach dotyczących etyki zawodowej oraz bierze
udział w procesach legislacyjnych związanych z pragmatyką zawodu oraz świadczeniem opieki zdrowotnej.
Prezes SILD Ján Gašič nie ukrywa jednak, że to ostatnie
zadanie, podobnie jak u nas, nie zawsze realizowane jest
w pożądanym przez dentystów wymiarze. Izba współpracuje także z administracją rządową w sprawowaniu
nadzoru nad przestrzeganiem warunków prowadzenia
placówek medycznych. SILD świadczy też swoim członkom doradztwo prawne, finansowe i zawodowe.
Słowacka Izba Lekarzy Dentystów ma istotny wpływ
na warunki świadczenia usług w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego. Negocjuje z Ministerstwem Zdrowia katalog świadczeń oraz ich wartość punktową oraz wysokość
refundacji z ubezpieczalni zdrowotnych świadczeń z zakresu protetyki. Izba negocjuje także z towarzystwami

ubezpieczeniowymi treść umów i wartość punktu. Jak
podkreślają władze Izby, około 70 procent lekarzy dentystów w Słowacji z podpisaniem umów z ubezpieczycielem
dobrowolnie czeka na wynik tych negocjacji. Świadomy
tej jedności środowiska ubezpieczyciel jest bardziej skłonny do porozumienia. Ewentualny bojkot umów uznanych
przez dentystów za niekorzystne, byłby dla niego katastrofą.
Na co dzień Izba organizuje także, zapewnia i prowadzi ewidencję kształcenia ustawicznego. A w Słowacji
za lekceważenie obowiązku ciągłego szkolenia płaci się
finansowe kary, notabene – egzekwowane właśnie przez
samą Izbę. Na tym tle warto podkreślić, iż słowacki
samorząd dentystów nawiązał bardzo dobrą współpracę
z ośrodkami akademickimi i podejmuje wiele wspólnych
działań.
Jednym z największych problemów środowiska dentystycznego jest obecnie jego dramatyczne starzenie się.
Aż połowa wszystkich czynnych zawodowo lekarzy dentystów w Słowacji to osoby w wieku powyżej 55 lat.

(opr. JGH)

(opr. JGH)
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wykonywali swój zawód profesjonalnie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, prawem i regulaminem izby. Izba
gwarantuje, że jej członkowie to specjaliści spełniający
stawiane im wymagania zawodowe. Izba także broni praw
oraz interesów zawodowych swoich członków. Oczywiście Izba prowadzi rejestr lekarzy, a także angażuje się
w kształcenie ustawiczne dentystów, przydzielając tzw.
punkty kredytowe.
Natomiast od 2006 roku samorząd nie może bezpośrednio bronić interesów ekonomicznych swoich członków. Dla częściowego ominięcia tej zasady ustrojowej,
powołano ZUBOHRAD, czyli branżowe stowarzyszenie
na rzecz placówek medycznych, reprezentujące podmioty
świadczące usługi medyczne w kontaktach z ubezpieczycielem. „Organizacja działa na mocy pełnomocnictw
podpisanych przez poszczególnych lekarzy dentystów,
jeśli reprezentuje osoby fizyczne albo poprzez organy
statutowe danej placówki medycznej” – wyjaśnia Pavel
Chrz, prezes Czeskiej Izby Stomatologicznej.
Samorząd czeskich dentystów jest widoczny. Na przykład ogromną renomą cieszą się organizowane przez niego co roku Praskie Dni Dentystyczne – specjalistyczny,
międzynarodowy kongres stomatologiczny. W 2013 roku

10

Izba Dentystyczna

w Austrii

Lekarze dentyści po studiach stomatologicznych
– 1637 osób.
Dentyści. Są to technicy dentystyczni ze specjalnymi
uprawnieniami. Grupa powstała po wojnie, w wyniku
braku lekarzy i liczy obecnie tylko 40 osób. Studium
zawodowe zamknięto w 1975 roku.

Samorządy...
Historia izb lekarskich w Austrii sięga końca XIX wieku, jednak samodzielna izba lekarzy dentystów istnieje
dopiero od ośmiu lat.
Pierwsze izby lekarskie powstały w Austrii w 1891
roku i funkcjonowały do 1 maja 1938 roku, zawieszone
w trakcie anschlussu. Po zakończeniu II wojny światowej
powróciły stare struktury – podporządkowane austriackiemu ustawodawstwu. 30 marca 1949 roku utworzono
Austriacką Izbę Lekarską, jako organ naczelny, któremu
podporządkowano 9 krajowych izb lekarskich (odrębnych
dla każdego z austriackich krajów związkowych – landów). W 1998 roku powołano organy przedstawicielskie
dla obrony interesów lekarzy pracujących na umowach,
lekarzy wolno praktykujących i lekarzy dentystów.
Środowisko widziało jednak potrzebę dalszego podziału kompetencji. W rezultacie, 1 stycznia 2006 roku,
po dziesięciu latach przygotowań, reprezentacja dentystów oddzieliła się od izby lekarskiej.
Austriacka Izba Dentystyczna składa się z 3 grup
członkowskich:
Lekarze specjaliści zębowo-ustno-szczękowi. To lekarze po studiach ogólnomedycznych oraz specjalizacjach
stomatologicznych (od 1998 roku taki tryb kształcenia
stomatologicznego nie jest już możliwy). Grupa obejmuje
3120 osób.

Każdy kraj związkowy ma własną izbę lekarzy dentystów, jednak bez osobowości prawnej. Najwyższe władze
Izby to prezydent, trzech wiceprezydentów oraz referent
finansowy.
Zadania Austriackiej Izby Lekarskiej:
1. Zawieranie zbiorczych umów – kontraktów ze
wszystkimi kasami chorych, co jest podstawą do prowadzenia ordynacji.
2. Zawieranie umów zbiorczych o pracę dla personelu
zatrudnionego w praktykach dentystycznych.
3. Organizowanie dokształcania dla lekarzy i personelu.
4. Kontrola jakości świadczeń.
5. Prowadzenie komisji rozjemczych w sporach z pacjentami.
6. Zarządzanie dokształceniem, reklamą, szyldami.
Ustalanie w formie zaleceń wspólnych stawek honorariów dla świadczeń lekarskich w praktykach prywatnych,
w celu ujednolicenia cen.
7. Komisyjna ocena treści ustaw i zarządzeń związanych z wykonywaniem zawodu.
8. Sprawy dyscyplinarne.
9. Prowadzenie rejestru zatrudnionych lekarzy i personelu.
10. Wydawanie legitymacji członkowskich.
11. Prowadzenie rejestru zatrudnienia na obszarze EU.
Lek. dent. Franciszek Serwatka

Czy
mam prawo

być nieznanym lekarzem?
Postęp techniczny w sferze komunikacji niesie za sobą pojawienie się
szeregu inicjatyw, które korzystając
de facto ze społecznego zaangażowania uczestników, przynoszą komercyjne zyski ich twórcom.
Tak dzieje się m.in. na gruncie serwisów „rankingowych” oceniających,
mocno subiektywnie, poziom fachowości zawodowej poszczególnych
lekarzy. Ta, najczęściej anonimowa
działalność „recenzentów” budzi zrozumiałe emocje lekarzy. Wątpliwości,
co do ww. praktyk mogą rodzić się
tak na płaszczyźnie nagromadzenia
ocen negatywnych (możliwy przejaw
działań konkurencyjnych, których
we współczesnej dobie nie można
wykluczyć także w odniesieniu do
rynku usług medycznych poddanego
mechanizmom rynkowym), ale także
w odniesieniu do ocen pozytywnych,
za którymi mogą stać próby swego
rodzaju marketingu, próby ominięcia sformułowanych, zarówno na poziomie ustawowym jak i etycznym,
zakazów reklamy.
W przytoczonych wyżej sytuacjach obracamy się w sferze domniemań, ale niewątpliwie taka działalność rankingowa musi stanowić
przedmiot badań pod kątem zgodności z prawem statuującym ochronę
danych osobowych. Standard ochrony danych osobowych kształtowany
jest na poziomie szeregu aktów
prawnych, począwszy od art. 51
Konstytucji, a skończywszy na ustawie o ochronie danych osobowych.

Od chwili, kiedy serwisy rankingowe
np. „znany lekarz” rozpoczęły funkcjonowanie na rynku, ich działalność
znalazła się w sferze zainteresowania
Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, czyli organu,
którego zadaniem jest stanie na straży legalności przetwarzania danych
osobowych obywateli. Ze względu na
kontrowersyjność zagadnienia, tylko
kwestią czasu było zaangażowanie
się sądów w ocenę legalności działań
prowadzonych przez ww. serwisy
rankingowe.
Poniżej, pokrótce, omówię wyrok,
jaki 29 stycznia br. wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
(sygn. II SA/Wa 1819/13), na kanwie
skargi lekarza złożonej w sprawie nieuzasadnionego, w jego ocenie, przetwarzania przez portal rankingowy
jego danych osobowych.
Jedynie gwoli lepszego wglądu
w sprawę pragnę wyjaśnić, iż za
używanym w dalszej części pojęciem
„przetwarzanie danych” kryją się
każdorazowo operacje prowadzone
na danych osobowych, w tym ich
gromadzenie, udostępnianie czy
usuwanie.
Stan faktyczny sprawy kształtował się następująco. W czerwcu 2012
roku lekarz skierował do Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (w dalszej części „GIODO”) wniosek, m.in. o spowodowanie zaprzestania przetwarzania jego
danych osobowych zamieszczonych
w jednym z portali rankingowych.

W lutym 2013 roku GIODO wydał
decyzję, w której odmówił uwzględnienia wniosku.
W uzasadnieniu decyzji odmownej GIODO wskazał, że Spółka (właściciel serwisu) jest administratorem
danych osobowych lekarza, bowiem
decyduje o celach i środkach przetwarzania tych danych na potrzeby
realizacji usług świadczonych drogą
elektroniczną na rzecz użytkowników tego serwisu internetowego,
polegających na umożliwieniu użytkownikom serwisu wymiany informacji, komentarzy i opinii, a jednocześnie decyduje ona o zamieszczeniu
na jej stronie internetowej bądź też
usunięciu z niej informacji, komentarzy lub opinii użytkowników.
Po przeprowadzeniu dość obszernego
wywodu prawnego na temat usprawiedliwionego celu, w jakim administrator przetwarza dane, jak również
wskazaniu, iż ich udostępnianie, wobec istnienia równorzędnych przesłanek legalności przetwarzania, nie
wymaga li tylko i wyłącznie zgody
osoby, której dane są przetwarzane.
GIODO uznał, że dane osobowe
skarżącego lekarza, udostępniane na
stronie internetowej Spółki, dotyczą
wyłącznie jego życia zawodowego,
a tym samym nie sposób uznać, iż
doszło do naruszenia jego prawa do
ochrony życia prywatnego, rodzinnego czy też prawa do decydowania
o swoim życiu osobistym.
Ponadto GIODO podkreślił,
że zawód lekarza uznawany jest za
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12 zawód zaufania publicznego, którego
wykonywanie jest istotne z punktu
widzenia interesu publicznego. Ze
względu na specyfikę wykonywanego
zawodu, lekarz musi liczyć się z tym,
iż jego dane osobowe – w zakresie
dotyczącym wykonywanego przez
niego zawodu – podlegają słabszej
ochronie. Jak stwierdził GIODO,
nie ulega wątpliwości, iż świadczona
przez lekarza praca, w szczególności
sposób jej wykonywania i uzyskane
efekty, podlegają społecznej kontroli.

Co czwarty
lekarz został
poddany ocenie
na portalach
społecznościowych
Natomiast serwis internetowy umożliwiający użytkownikom zamieszczanie opinii i komentarzy jest jednym
z narzędzi za pomocą, których pacjenci mogą wykonywać tę społeczną
kontrolę.
Powyższą
decyzję
GIODO
utrzymał także w trybie ponownego rozpoznania wniosku lekarza.
Z kolei odmowną decyzję GIODO
lekarz zaskarżył do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego podnosząc
w skardze, że celem działania Spółki
jest zorganizowanie płatnego pośrednictwa w umawianiu konsultacji za
pomocą portalu internetowego, zaś
jego dane osobowe są wykorzystywa-

ne bez jego wiedzy, zgody i umowy
oraz przy sprzeciwie do ogłaszania
rodzaju i miejsca konsultacji.
W ocenie Sądu, okoliczności
przedmiotowej sprawy nie pozwalały na uznanie oceny GIODO za
prawidłową – ponieważ Generalny
Inspektor nie wziął jednak pod
uwagę, że dane osobowe skarżącego
lekarza były przetwarzane w rejestrze
o charakterze stricte komercyjnym,
przy czym w przypadku skarżącego,
nie wyraził on zgody na przetwarza-

nie jego danych, a na stronie internetowej Spółki znajdowały się także
dane lekarzy, którzy zawarli stosowne
umowy z podmiotem prowadzącym
portal, jako przedsiębiorcą.
GIODO nie wziął również pod
uwagę okoliczności związanych z faktem, że regulowanym przez prawo rejestrem lekarzy, którzy uzyskali prawo
wykonywania zawodu, jest rejestr prowadzony przez właściwą okręgową radę
lekarską. Zdaniem Sądu, a wbrew ocenie GIODO, tylko rejestr prowadzony
przez właściwą okręgową izbę lekarską
pełni zarówno funkcję informacyjną,
jak też ochronną i to nie tylko dla osób
korzystających ze świadczeń medycznych, ale również i dla samych lekarzy. Rejestr ten nie ma charakteru
prywatnego ani komercyjnego, nie
służy celom marketingowym (reklamowym) usług medycznych.
Natomiast z częściowo poczynionych ustaleń GIODO w sposób
bezsporny wynika, że ten ostatni

charakter ma natomiast portal
„znanylekarz.pl”. Reasumując Sąd
stwierdził, że GIODO nie ustalił, czy
właściciel portalu jako administrator
zapewnia należytą ochronę danych
osobowych, nie wziął również pod
uwagę, że jakakolwiek możliwość
ingerencji lekarza w kwestii przetwarzania jego danych osobowych jest
możliwa wyłącznie po jego zarejestrowaniu na portalu, w sytuacji gdy
jego profil już istnieje. Tym samym
GIODO nie ustalił w istocie, czy
w odniesieniu do skarżącego lekarza rzeczywiście istnieje przesłanka

legalizująca przetwarzanie danych,
skoro dla zapewnienia ich ochrony
lekarz musi spełnić dodatkowe i to
pozaustawowe obowiązki w postaci
zawarcia z administratorem (właścicielem portalu) stosownej umowy
cywilnoprawnej. Do tego zaś czasu
uprawnień takich w ogóle nie posiada.
Wskutek wydania orzeczenia
sądowego, decyzje GIODO zostały
uchylone, zaś cała sprawa wraca
niejako do pierwszej instancji.
W chwili obecnej trudno przesądzić
rangę omówionego orzeczenia dla
praktyki funkcjonowania portali
rankingowych, niewątpliwie jednak
ma ono istotne znaczenie dla całości zagadnienia, ponieważ przesuwa
ciężar debaty z płaszczyzny emocji na
grunt analizy prawnej.
W oczekiwaniu na dalsze opinie
w powyższej kwestii, zarówno lekarzy jak i organów administracji oraz
sądów, przedstawiamy naszym Czytelnikom aktualny stan rzeczy.
Opr. Dariusz Dziubina

Z obrad ORL
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Uhonorowanie najlepszych

na egzaminach specjalizacyjnych
Od wręczenia kwiatów, dyplomów i nagród młodym
lekarzom, którzy w sesji jesiennej najlepiej zdali egzamin
specjalizacyjny, rozpoczęło się 23 kwietnia posiedzenie
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. „Gratulujemy,
bo wiemy, jak trudną drogę musieli przejść ci młodzi
lekarze. Ale za to mają przed sobą świetlaną przyszłość,
bowiem za parę lat jako specjaliści będą dyktować warunki zatrudnienia. Specjalistów, po prostu, coraz bardziej
brakuje. Ta przyszłość to dobra praca, wielu pacjentów
i wysokie uposażenia, które i tak dziś są nieporównywalne
z tymi sprzed 10 lat. Co nie znaczy, że jesteśmy w pełni
usatysfakcjonowani” – powiedział witając przybyłych na
posiedzenie członków Rady i zaproszonych gości dr Jerzy
Friediger, wiceprezes ORL w Krakowie.
Takie uroczystości odbywają się w Izbie dwa razy
w roku. Za wyniki sesji jesiennej nagrodzono 20 osób,
wśród nich czworo stomatologów: Agnieszkę BielWiendlochę (chirurgia szczękowo-twarzowa) i Łukasza
Musiała (chirurgia stomatologiczna) z Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Szpitalu im. Rydygiera,
Annę Bednarczyk (chirurgia stomatologiczna) z Zakładu
Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ i Edytę Gotkiewicz-Cichoń (protetyka stomatologiczna).
„Ciężko było w trakcie tej specjalizacji. Sam egzamin
to kilka miesięcy wytężonej pracy. To wszystko wymagało wyrzeczeń ze strony całej rodziny, a mój mąż też
jest lekarzem. Teraz on robi kolejną specjalizację, więc
ja przejmę wszystkie rodzinne obowiązki” – powiedziała
nam jedna z laureatek Edyta Gotkiewicz-Cichoń, która uzyskała specjalizację z protetyki stomatologicznej.

Odbyła ją w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej
im. Z. Żaka w Krakowie: „Jestem bardzo zadowolona
z tego wyboru. Dał mi możliwość praktycznego rozwoju
w zderzeniu z różnymi przypadkami, koniecznością kompleksowego leczenia i z możliwością szerokich konsultacji
z doświadczonymi specjalistami. Gdybym jeszcze raz
miała robić specjalizację, to także w tym miejscu”.
Po uroczystości, Okręgowa Rada przeszła do bardziej
przyziemnych spraw. Kolejnym punktem programu było
powołanie kandydatów na członków komisji i zespołów
Naczelnej Rady Lekarskiej. Jednocześnie dr Friediger
zaapelował o zgłaszanie się delegatów do tych komisji.
Konieczna też była zmiana składu Komisji ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia i Zespołów tej Komisji.
Okręgowy Zjazd odrzucił bowiem prośbę o poszerzenie
składu tej komisji powyżej przewidywanej liczby członków.
Podczas posiedzenia ORL przedstawiono także
koncepcję remontu i modernizacji siedziby Izby przy
ul. Krupniczej. Była to bardzo wstępna faza omawiania
projektu, niemniej analizowano budowę w przyziemiu
kawiarni, podziemnej sali widowiskowo-konferencyjnej,
usytuowanie w oficynach hotelu dla lekarzy dojeżdżających z terenu, wreszcie rozmieszczenie samych biur
i agend OIL na piętrach. Gdy założenia zostaną przyjęte
i projekt zyska akceptację po analizie kosztów, całość
przedstawimy naszym czytelnikom.
Na tym posiedzenie ORL zakończono.
(jgh)
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Tu odbędą się

XXII Międzynarodowe Targi Stomatologiczne

KrakDent 2015

Otwarcie Centrum
Targowo-Kongresowego EXPO Kraków
Przy ulicy Galicyjskiej, której jeszcze nie ma na mapach Krakowa
(a więc uściślijmy lokalizację – opodal kominów Elektrociepłowni
w Łęgu, naprzeciw „Praktikera” przy ul. Nowohuckiej) otwarto 14 maja
br. wielkie centrum targowo-kongresowe, pod nazwą EXPO Kraków.
W ciągu 228 dni, jak chwalą się organizatorzy, a zarazem właściciele, na terenie ok. 7 ha, odkupionym od dawnych zakładów prefabrykatów budowlanych (Prefabet) powstał ogromny obiekt wystawienniczy,
dysponujący największą z a d a s z o n ą powierzchnią w południowej
Polsce.
To tutaj, wraz z kilkunastoma innymi przedsięwzięciami targowymi
przeniosą się z namiotów przy ul. Centralnej nasze Międzynarodowe
Targi Stomatologiczne KrakDent, które – co tu dużo mówić – dusiły się
w dotychczasowych warunkach. Tym samym rywalizacja z CEDE o miano
największych targów stomatologicznych w Polsce, nabiera rumieńców.
Na ciasnotę użalały się też największe w Polsce Targi Książki, nie
mówiąc o Międzynarodowych Targach Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń
do Obróbki Materiałów EUROTOL, czy o Targach Technologii i Maszyn
do Produkcji Materiałów Kompozytowych KOMPOZYT. Inne wielkie
imprezy targowe Krakowa, które mają już swoją markę, to Międzynarodowe Targi Wyposażenia Hoteli i Gastronomii HORECA, Międzynarodowe Targi Wina ENOEXPO, Letnie Targi Biżuterii i Zegarków JUBINALE,
a niewątpliwie hitem pierwszego roku istnienia EXPO będzie jeszcze
w maju 2014 salon samochodowy „Tuning Show Krakow 2014” pomyślany jako ekspozycja adresowana do rozmaitych miłośników motoryzacji,
od najmłodszych do najstarszych.
Pierwsze Targi w Krakowie, tzw. Powszechna Wystawa Krajowa
odbyła się w 1887 roku. Później jednak, mimo wielokrotnie manifesto-

wanej tęsknoty, miasto nie było zbyt łaskawe dla tego rodzaju inicjatyw.
Brakowało przede wszystkim lokalizacji. Te powojenne, przy ul. Reymonta, a potem przy ul. Zapolskiej czy Centralnej były mało rozwojowe.
Niemniej zawiązana w 1996 roku Spółka pod kierownictwem p. Grażyny
Grabowskiej, uparcie szukała lokalizacji i zabiegała o pomoc miasta.
Aż w końcu się udało, z wykorzystaniem wyłącznie kredytu komercyjnego, najpierw nabyć teren, a potem wybudować infrastrukturę.
Składają się na nią dwie ogromne hale wystawowe, o powierzchni 5000 m2 „Wisła” i 4000 m2 „Dunaj”, kilka sal konferencyjnych
„Bratysława”, „Wiedeń”, „Lwów”, „Budapeszt”, „Praga” o rozmaitej
powierzchni, sala bankietowo-restauracyjna i szereg pomniejszych
pomieszczeń. Swego rodzaju sukcesem technicznym jest brak słupów
dźwigających zadaszenie hal wystawowych, o powierzchni bliskiej
boisku piłkarskiemu (wykorzystano nowe techniki, tzw. dźwigary klejone). Całość jest naturalnie klimatyzowana. Szczyptą dziegciu byłby
za mały parking (na 400 aut), który aż się prosi o podziemny poziom.
Nazewnictwo, nawiązujące wzorem miast należących do rejonu dawnej
Galicji, aspiruje do pełnienia przez EXPO Kraków roli centrum targowego Europy Środkowo-Wschodniej. Natomiast otoczenie, niezależne
od Spółki, przypomina aktualnie krajobraz po bitwie. Ale Targi szybko
przekształcą okoliczny teren w atrakcyjną lokalizację.
Myślę, że nasi Czytelnicy nie mają co zwlekać. Kilka najbliższych
imprez w EXPO powinno być atrakcyjnym wydarzeniem. W epoce
wszechogarniającej konsumpcji, wizerunek miasta nie tylko historycznego, ale też targowego, oznacza bezsporny krok w przód.
(cis)
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O Zjeździe,
co „wypunktował”
sam siebie
O sprawie punktów edukacyjnych
na 12. Krajowym Zjeździe Lekarzy
...i nie tylko
Prawem izb okręgowych jest przedstawienie Krajowemu Zjazdowi (przez swych Delegatów) projektów uchwał
i tą drogą sprowokowanie np. jakiejś większej lub mniejszej
reformy.
Projekt, o którym piszę, zgłoszony został przez delegatów Izby Dolnośląskiej i dotyczył punktów edukacyjnych.
Jego ideą było przedstawienie Ministrowi Zdrowia postulatu obniżenia liczby wymaganych punktów edukacyjnych
(np. do 100). Jeszcze nie wybrzmiał dobrze postulat i jego
uzasadnienie przedstawione przez Alicję Felby, a już widać
było w blokach startowych oponentów.
Komisja Uchwał i Wniosków Zjazdu była za odrzuceniem tego projektu, ponieważ (uwaga!) „od 2006 roku
obowiązuje Apel Zjazdu Krajowego o powstrzymanie się od
wypełniania obowiązku edukacyjnego, więc bez sensu jest
pisanie o zmniejszenie liczby punktów, skoro Izby wzywają
do ich bojkotowania”.
Wobec takiego postawienia sprawy, po krótkiej wymianie zdań, zgłaszająca wniosek wycofała projekt. Widać było
na twarzy niektórych delegatów ulgę, że poważniejsza dyskusja jest „z głowy”. Ale tak, proszę państwa, być nie może.
Zabrałem na koniec w tej sprawie głos twierdząc, że taki
właśnie sposób myślenia sprawia, że władze wszelakich
szczebli traktują nas niepoważnie. Sami się właściwie
podkładamy. Wyobraźmy sobie, że od 8 lat obowiązuje
Apel najwyższej władzy samorządu o niekolekcjonowanie
punktów edukacyjnych. A co robią biura okręgowych izb?
Co 4 lata przyjmują od lekarzy poświadczenia, skrupulatnie
je liczą, a prezydia okręgowych rad lekarskich podejmują
uchwały zatwierdzające uzyskane punkty. I nikt, nic, sobie
z tego apelu nie robi. A Izby, jak Polska długa i szeroka,
organizują kursy i wykłady ogłaszając ile to punktów każdy
uczestnik dostanie.
Pozwoliłem sobie na stwierdzenie, że bardziej zrozumiałe byłoby pogodzenie się z projektem doktor Alicji Felby

i obniżenie pensum punktowego, skoro Minister nie chce
płacić za kształcenie podyplomowe. A tak na kolejne lata
utrzymujemy fikcję, uzasadnianą tym, że „my jesteśmy
przeciwni zbieraniu punktów”.
Sprawa punktów była (też z inicjatywy Wrocławia) już
w porządku obrad XI Krajowego Zjazdu Lekarzy w 2012
roku. Żarliwość, z jaką wówczas broniono tego pensum
(200 pkt.), w połączeniu z absurdalnością argumentacji
Komisji Uchwał i Wniosków 12. KZL, obserwatorowi
z zewnątrz nasunąć mogłyby przypuszczenie, że jest to
materia, w obrębie której krzyżują sie jakieś ważne interesy
(również finansowe). Niestety, jest to tylko dowód nieuczciwości w dyskusji, największy bodaj grzech instytucji
mieniącej się „samorządem”.
Bojownicy o autonomię stomatologów bezbłędnie
rozpoznają takie sytuacje. W sumie bowiem cały nasz bój,
przez ostatnie 5 lat, to nie walka na argumenty (bo i o co
się tu spierać? Logika i fakt, że w Europie są tylko 3 wspólne lekarsko- stomatologiczne samorządy mówią same
za siebie. Natomiast zastępują to potyczki z żenującą polityką kierownictwa Komisji Stomatologicznej NRL, polegającą na przeinaczeniach, pisanych na zamówienie wątpliwej
jakości opinii prawnych, a w razie braku argumentów –
z nieodpowiadaniem na pisma i zapytania.
Niestety, wszyscy już się do tego przyzwyczaili. To zło
weszło w nasze życie, podobnie jak bezsilna świadomość
bezwzględności tego świata. Czym jednak ci, którzy dopuszczają się takiego instrumentalnego traktowania dyskusji samorządowej (nieważne czy chodzi o punkty, czy
autonomię) różnią się od struktur władzy (MZ, NFZ ), które
tak chętnie krytykują?
„Wypunktowany”, ale nie zrezygnowany
Andrzej Cisło, Poznań
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;zawodu lekarza dentysty i lekarza medycyny.
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Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie
3391
lekarzy dentystów

1 lekarz dentysta na 1041 mieszkańców (Małopolska)
144 lekarzy dentystów pracuje jako
pracownicy naukowi i dydaktyczni

1 lekarz dentysta na 1364 mieszkańców (Podkarpacie)
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ntystów to kobiety ,a 897 jest mężczyzn

Znaczącym ośrodkiem dydaktycznym jest Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Krakowie
Lekarze dentyści z naszej izby stanowią 21,9 %(3391/15481) wszystkich lekarzy skupionych w OIL
zatrudniająca
lekarzy - wszystkich specjalności dentystycznych z 2 stopniem specjalizacji - w liczbie
Kraków .Wśród lekarzy dentystów jest 34 posiadających podwójne prawo wykonywania zawodu

południowy- wschód terenie OIL w Krakowie.
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GDZIE PRACUJEMY?
Gdzie pracujemy?

2415 praktyk dentystycznych
1080 IPL
764 ISPL

41%

361 IPL w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego
111 ISPL w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego

41%
59%

59%

50 IPL wyłącznie w miejscu wezwania
7 ISPL wyłącznie w miejscu wezwania
42 praktyki grupowe
ISPL IPL

ISPL

IPL
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być
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2014,
czyli
Krajowy
Lekarzy,
którzy
bronili
redaguje
swoje
czasopismo,
organizuje
rynkowej.
XII Krajowy Zjazd Lekarzy w War- koncepcji wspólnej Izby Lekarsko- wykłady w ramach kształcenia ustaszawie w dniach 21-22 marca. To, co Dentystycznej. Status quo pozostał wicznego, zabiega o pomoc socjalną.
się wydarzyło na Zjeździe, w żadnym na kolejne lata dla całej społeczności I choć to z pewnością nie wystarcza,
aspekcie nie powinno mieć miejsca. lekarzy dentystów.
stara się reagować bieżąco na bolączki
Nie wolno, nie konsultując się z rówTo wydarzenie z Warszawy, a nas- życia zawodowego lekarzy dentystów.
noprawnie wybranymi delegatami tępnie zdarzenia z Okręgowego Zjazdu Nie wolno nam antagonizować środoz Izby, występować na forum całe- Lekarzy w Krakowie 29 marca 2014 wiska! Mamy je integrować i spajać,
go Zjazdu z inicjatywami, które ze roku, zostały poddane pod ocenę wspólnie realizując nasze postulaty.
względów pragmatycznych nie mają zebranych delegatów. Z sali padły
Nie mniejochrony danych ososzans realizacji. Muszą być tworzo- liczne słowa krytyki, wszyscy oczeki- bowych. Ustawa o ochronie danych
ne koalicje, muszą być prowadzone wali wyjaśnień samego dr. Tatrzań- osobowych w Polsce obowiązuje od
wcześniejsze rozmowy i wypraco- skiego. Większość delegatów uznała, 1998 r. Jest zgodna z dyrektywami
wywane kompromisy. Pojedyncze że choć szkód powstałych nie da się UE i nakłada na wszystkich proopinie, nawet słuszne, bez wsparcia naprawić, to mimo wszystko dla wadzących działalność gospodarczą
grupy, nie mają żadnej siły spraw- dobra sprawy mamy razem działać obowiązek zabezpieczenia danych
czej. I tak się stało z wystąpieniem i tworzyć monolit.
wrażliwych. Są nimi zwłaszcza dane
dr. Marcina Tatrzańskiego. Zostało
To dzięki pracy i zabiegom śp. medyczne zawarte w dokumentacji
źle zrozumiane, źle odebrane, zaszko- Andrzeja Fortuny i Zbigniewa Żaka, pacjenta. Mec. Tomasz Pęcherz,
dziło całej sprawie. Konsekwencje których kontynuatorem i kreatorem który przedstawiał to zagadnienie,
okazały się dalekosiężne, bowiem autonomii (jedynej w skali kraju) zwrócił uwagę na obowiązek stwomozolnie, przez szereg lat budowana jest dr Robert Stępień, lekarze den- rzenia systemu zabezpieczeń danych i
koalicja na rzecz ewolucyjnych zmian tyści w ramach Okręgowej Izby opisanie ich w dwóch dokumentach:
i utworzenia odrębnego samorządu Lekarskiej w Krakowie decydują polityka bezpieczeństwa przetwarza-

studiach doktoranckich. Przyszłość naszej korporacji to ……..studentów stomatologii w trybie
dziennym i ………na studiach płatnych.

UNIWERSYTECKA KLINIKA STOMATOLOGICZNA

WOJEWÓDZKA PRZYCHODNIA
STOMATOLOGICZNA W KRAKOWIE

GDZIE PRACUJEMY?

Dla 778 lekarzy na 3204 lekarzy dentystów czynnych zawodowo (25%) lekarzy dentystów MOW NFZ
zaplanował pełne kontrakty stomatologiczne. Pozostali praktykują wyłącznie w ramach konkurencji
rynkowej.
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i Cyfryzacji. Jak na razie pozostają 19
one bez odpowiedzi.
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej wysunął propozycję
stworzenia na potrzeby środowiska
Dentyści krakowskiej OIL pracują jako pracownicy
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Kadra naukowo-badawcza i dydaktyczna
Spotkało się to z aprobatą i zawiązała
UKS w Krakowie to: 4 prof. hab. n. med.,
się grupa, która przygotuje projekt
10 dr hab. n. med., i 42 dr n. med. + 88 lekarzy
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i pedodoncji)
niak, W. Kożuch, A. Płóciennik.
Na zakończenie piątkowej części
obrad na ekranie została przedstawiona multimedialna analiza statystyczna naszego stanu lekarsko-denopracowana przez KaKrakowie
Znaczącym ośrodkiem dydaktycznym jest Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w tystycznego,
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przygotowy- prowadzone jest szkolenie. Dr Aneta
Pomimo prawdopodobnego prze- Lekarskiej
50 IPL wyłącznie
miejscu wezwania
7 ISPL wyłącznie w miejscu wezwania
i przesyłała stosowne wnioski Furtak i dr Ewa Pająk przygotowały
sunięcia terminu wprowadzenia elek- wała
praktyki grupowe terminów i refundatronicznej dokumentacji medycznej o 42przesunięcie
apele w tej sprawie do Min. Zdrowia,
IPL ISPL
na 2017 rok, należy się spodziewać, cję ponoszonych kosztów do NIL Sejmowej Komisji Zdrowia, Senatu
że już od stycznia 2016 wejdą w ży- oraz do Ministerstwa Administracji RP oraz Wojewody Małopolskiego,

20 poparte przez wszystkich delegatów. Apele te będą prezentowane na
zbliżającej się w czerwcu Konferencji
Młodych Lekarzy.
Wnioski z prowadzonego przez
MOW NFZ postępowania konkursowego na świadczenia stomatologiczne przedstawiła przewodnicząca
ZLD-POZ dr Agata Dutka Szmigiel.
Stwierdziła, że konkurs przebiegł
spokojniej niż w 2010 r. Z zebranych
danych wynika, że tylko w nielicznych zakresach będą prowadzone postępowania uzupełniające. Na rynku
stomatologicznym, z analiz ZLDPOZ wynika, pojawiło się około 80
nowych świadczeniodawców. Nowy
sposób rankingowania ofert konkursowych wprowadził element promujący lekarzy specjalistów. Natomiast
harmonogram preferujący jednostki
pracujące w soboty i popołudniami
okazał się często nie konsultowany przez kierowników przychodni
z samymi zainteresowanymi, czyli
z lekarzami. Ujawniły się na tym tle
nieetyczne zachowania i konflikty
wewnątrz niektórych placówek medycznych. Nie jest wykluczone, że
tymi sprawami powinna się zainteresować Komisja Etyki ORL.
Inną niezrozumiałą kwestią, którą poruszył dr R. Stępień, było podawanie w składanych ofertach ceny
niższej niż oczekiwana przez MOW
NFZ i to jeszcze przed właściwymi
negocjacjami. Czy naprawdę ceny
świadczeń stomatologicznych są tak
dobrze oszacowane przez NFZ? Czy
rzeczywiście pokrywają koszty związane z udzielaniem tych świadczeń
i warto stosować dumping? Pytania
te pozostają otwarte. Przewodnicząca
ZLD-POZ zwróciła się z prośbą o informacje na adres: agatkads@onet.eu,
lucyna@peszko.pl o tych świadczeniodawcach, którzy już po rozstrzygnięciu
konkursu na świadczenia stomato-

logiczne, zamieszczają ogłoszenia
z ofertami pracy dla lekarzy dentystów, by móc realizować wynegocjowany kontrakt. Wskazuje to bowiem
na podawanie nieprawdziwych danych ofertowych, czego następstwem
było eliminowanie innych oferentów
w konkursie.
Pozostałe poruszane tematy to:
konsekwencje podatkowe bezpłatnych szkoleń, które mogą sparaliżować dotychczasowe działania
w zakresie szkoleń dla lekarzy dentystów prowadzone przez Komisje
Stomatologiczną OIL w Krakowie.
O nowelizację w tym zakresie do
Min. Finansów będzie występować
z odpowiednią uchwałą Rada ORL
w Krakowie. Jednocześnie powstała
konieczność przygotowania raportu
o dopełnieniu obowiązku o ustawicznym szkoleniu przez lekarzy i lekarzy
dentystów i przesłanie stosownych
rejestrów posiadanych kwalifikacji
przez lekarzy i lekarzy dentystów
do Urzędu Wojewódzkiego w celu
przygotowania w przyszłości raportu
o stanie kadr medycznych.
W sytuacji trudnego rynku stomatologicznego i dynamicznie rozwijającego się sektora informatycznego, warto pomyśleć o e-marketingu.
Przeprowadzone badania świadczą
o korzyściach płynących z tego dla
lekarzy i pacjentów. Jednakże należy
pamiętać o zasadach informacji, a nie
reklamy swojego leczenia. Na zakończenie posiedzenia przypomniano
o obowiązku zgody na udzielenie
świadczenia medycznego u dzieci
przez opiekunów prawnych. Dalsze
zadania to ubezpieczenie praktyk
lekarzy i personelu od zdarzeń losowych; koniecznoś dopilnowywania
okresowych szkoleń w zakresie BHP
zatrudnionych pracowników; ocena
opinii środowiska lekarzy na temat
propozycji Min. Zdrowia w sprawie

pakietu onkologicznego i kolejkowego.
Trwają dalsze wspólne prace Komisji Stomatologicznej w Krakowie
reprezentowanej przez dr Roberta
Stępnia i dr Andrzeja Stopę z sekcją
edukacji Wojewódzkiej Stacji Sanepid-u w Krakowie nad tworzeniem
Programu Profilaktyki Próchnicy
u dzieci. Program jest na etapie
aplikacji i niewykluczone, że w najbliższym czasie zostanie przedstawiony do realizacji przez zgłoszonych
i wyłonionych w ramach konkursu
lekarzy dentystów.
W przedstawionym sprawozdaniu z I posiedzenia Komisji Stomatologicznej w 2014 r. jest zawartych
wiele ważkich tematów, którymi
żyje środowisko lekarzy dentystów.
Idée fixe przewodniczącego Komisji
Stomatologicznej dr Roberta Stępnia
jest, by wiedza o naszych dyskusjach
docierała powszechnie do lekarzy
dentystów. Każdy lekarz dentysta
ma swojego wybranego w wyborach
w 2013 r. reprezentanta. Domagajmy
się informacji od nich, sami angażujmy się w nasze sprawy. Jeżeli nie
mamy czasu na wspólne spotkania,
możliwości internetu ułatwiają nam
wzajemne kontakty. Nie bójmy się
rozmawiać, wszyscy „jedziemy na
tym samym wozie”.
Kolejne posiedzenia Komisji
Stomatologicznej zaplanowane są na
wrzesień w Krakowie, a wyjazdowe
– podsumowujące pracę w 2014 r.
– w Krynicy, na dni 12-14 grudnia.
Są to zebrania otwarte, każdy lekarz
dentysta może wziąć w nich udział.
Serdecznie zapraszamy.
tekst i infografika: Katarzyna Siembab
sekretarz Komisji Stomatologicznej
ORL w Krakowie
fot. Dariusz Kościelniak

W imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam Państwa, na Naukowo-Szkoleniową Konferencję Lekarzy Stomatologów, Rytro – Jesień 2014.
Tematem części naukowej konferencji będzie:
Interdyscyplinarne leczenie pacjentów z chorobą przyzębia wokół zębów i implantów zębowych.
Wykłady przedstawią interdyscyplinarne podejście do prowadzenia pacjenta z chorobą przyzębia,
w poszczególnych fazach leczenia tj. higienizacyjnej, resekcyjno-odtwórczej oraz tak ważnej w utrzymaniu
wyników leczenia – fazie podtrzymującej. Przedstawiony będzie również rosnący na sile problem periimplantitis. Ta utrata tkanek przyzębia, wokół implantów zębowych, staje się bowiem coraz większą zmorą
naszej codziennej praktyki. Wykładowcami będą nasi koledzy, praktycy zajmujący się tymi zagadnieniami na
co dzień, słowem: „Praktycy – praktykom!”.
Przedstawimy aktualne poglądy, oparte na doświadczeniu klinicznym i mocnych dowodach naukowych,
dotyczące wyboru metod leczniczych w poszczególnych fazach leczenia, biorąc pod uwagę oczekiwania
i możliwości ekonomiczne pacjenta.
W części samorządowej Konferencji skupimy się na sprawach bieżących, nurtujących środowisko. Jak co
roku, wydarzeniem szczególnego znaczenia będzie wręczenie symbolicznej Nagrody im. Andrzeja Janusza
Fortuny za zasługi dla polskiej stomatologii.
Kto będzie laureatem, poinformujemy na stronach internetowych Izby, gdy Kapituła ustali ostatecznie
jego osobę. Czegoś można się jednak z tego wydania domyślić.
Dr n. med. Witold Jurczyński
Opiekun naukowy Konferencji

XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Dentystów

Rytro Jesień 2014
24-26 października – hotel „Perła Południa
Organizatorzy:

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców
Ochrony Zdrowia
Patronat:

Prof. dr hab. Andrzej Matyja,
prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
oraz
Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów
Kas Chorych
Opiekunowie naukowi Konferencji:

Dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk
Dr n. med. Witold Jurczyński

Program konferencji:

24 października 2014 r. – piątek,
godz. 15.30 – 19.30

25 października 2014 r. – sobota,

godz. 10.00 – 13.30
– sesje naukowe prowadzone przez dr hab. Jolantę PytkoPolończyk oraz dr. n. med. Witolda Jurczyńskiego. Szczegółowy program zostanie podany na stronie internetowej
Komisji Stomatologicznej ORL (oilkrakstom).

25 października 2014 r. – sobota,

godz. 16.00 – 19.30
– sesja samorządowa prowadzona przez prof. Andrzeja
Matyję i dr. n. med. Jerzego Friedigera.
Zakończenie obrad – niedziela w godz. 10.00 – 11.00.

Uwaga: w piątek, w godz. 20.30- 23.00, podczas uroczystej kolacji nastąpi wręczenie odznaczenia imienia
Andrzeja Janusza Fortuny. W programie także – Wieczór z Gwiazdą.
W sobotę o godz. 20.00 – spotkanie w „Chacie u Stacha”.
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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy!
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Uroczyste Zebranie

Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego
w Krakowie
W dniu 22 lutego 2014 roku
odbyło się uroczyste zebranie Koła
Sekcji Chirurgii Stomatologicznej
PTS, zorganizowane wspólnie
z Zakładem Chirurgii Stomatologicznej oraz Katedry Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS CM UJ dla uczczenia
jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Władze Uniwersytetu reprezentował prodziekan
Wydziału Lekarskiego Collegium
Medicum prof. Bartłomiej W.
Loster, równocześnie prezydent
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

P

odczas zebrania przedstawiono referat: „Rozwój krakowskiej uniwersyteckiej chirurgii
stomatologicznej i szczękowo-twarzowej od 1951 roku do dziś”
przygotowany przez prof. Jadwigę
Stypułkowską, dr hab. Małgorzatę
Zaleską, dr n. med. Marię Panaś,
prof. Jana Zapałę, dr n. med. Mariana Kurka, dr n. med. Grażynę
Wyszyńską-Pawelec i dr n. med. Mariusza Szutę. Pod nieobecność prof.
Jadwigi Stypułkowskiej, związanej
z krakowską chirurgią szczękową
i stomatologiczną od lat, referat wygłosiła dr hab. Małgorzata Zaleska.
Natomiast o aktualnym stanie chirurgii szczękowo-twarzowej i wielkim postępie w tej dziedzinie mówił
prof. Jan Zapała.

P

rzypomnijmy, że Katedrę
i Zakład Chirurgii Stomatologicznej krakowskiej Akademii Medycznej utworzono w 1951 roku,
pod kierownictwem dr hab. Jerzego

Drozdowskiego (ucznia W. Łepkowskiego). Prowadził on leczenie
i dydaktykę z czterema asystentami,
a chorych wymagających hospitalizacji leczył w II Klinice Chirurgii
Ogólnej AM.

K

olejny kierownik (od 1954)
dr hab. Henryk Dorski, prekursor krakowskiej chirurgii szczękowej, utworzył 20-łóżkowy oddział
szpitalny, gdzie leczono obrażenia,
niezłośliwe nowotwory, zapalenia
i wady rozwojowe twarzoczaszki.
Dr Dorski zatrudnił kilku chirurgów
ogólnych i młodych absolwentów
Oddziału Stomatologii AM. Był też
autorem świetnego podręcznika pt.
„Chirurgia Szczękowa”, w którym
zawarł teoretyczne podstawy chirurgii stomatologicznej i szczękowej,
służący studentom przez wiele lat.

W

1962 roku kierownictwo
objął prof. Tadeusz Pawela, zaangażowany dydaktyk, który
zwiększył liczbę łóżek do 46 i utworzył pracownię protetyczną. Zmienił
także nazwę podległej mu jednostki
na Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej AM.
Prof. Pawela zintensyfikował działalność naukową m.in. dotyczącą
problemów zapaleń zębopochodnych, obrażeń kości szczękowych
oraz guzów nowotworopodobnych.
Po jego odejściu w 1971 r. obowiązki kierownika Katedry i Kliniki pełniła
dr hab. Jadwiga Stypułkowska.

N

astępnym kierownikiem od
listopada 1971 roku (przez
blisko 30 lat) był prof. Stanisław B.
Bartkowski, wysokiej klasy specjali-

sta chirurgii szczękowo–twarzowej
i chirurgii plastycznej. W tym okresie
nastąpił dynamiczny rozwój działalności klinicznej, przy współpracy
interdyscyplinarnej. Profesor Bartkowski znacznie poszerzył zakres
wykonywanych procedur chirurgicznych i metod leczenia m.in.
obrażeń twarzoczaszki (ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii oczodołowej), nowotworów włącznie
z rekonstrukcją operacyjną ubytków
tkanek i rehabilitacją protetyczną,
zapalenia kości (wprowadził własną
metodę leczenia skojarzonego), wad
rozwojowych itd. Ośrodek krakowski
znalazł się wtedy w ścisłej czołówce
krajowej. Wydano m.in. dwa skrypty i doskonały podręcznik chirurgii
szczękowo-twarzowej, służący do
dzisiaj studentom i lekarzom stomatologom.

P

o restrukturyzacji przeprowadzonej w 1996 roku Katedra
i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej dalej rozwijała swoją działalność
naukowo-dydaktyczną i kliniczną,
a od 2002 roku – już pod kierownictwem prof. Jana Zapały, wdrożyła
nowe techniki chirurgiczne, zabiegi
endoskopowe, złożone przeszczepy
łączone mikrochirurgicznie w rekonstrukcji ubytków po zabiegach
onkologicznych i inne. Stąd także
aktualna nazwa – Katedra Chirurgii
Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej
IS CM UJ.

N

atomiast od 1996 roku
Zakład Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii pod
kierownictwem dr hab. Jadwigi
Stypułkowskiej prof. UJ (do 2004 r.),
a następnie – dr hab. Małgorzaty
Zaleskiej – kontynuował nauczanie
studentów, szkolenia specjalizacyjne, prowadził działalność leczniczą
i naukowo-badawczą w zakresie
problematyki nowotworów i guzów
zębopochodnych oraz torbieli kości
szczękowych, zasad antybiotykoterapii w chirurgii stomatologicznej,
autotransplantacji zębów, krioterapii

Zespół Zakładu Chirurgii Stomatologicznej IS CM UJ

zmian przedrakowych, zapalenia zębopochodnego w etiopatogenezie
miażdżycy, chirurgii dolnego zęba
mądrości, zastosowania komórek
progenitorowych tkanki tłuszczowej
do uzupełnienia ubytków żuchwy
itd. Wydano m.in. dwa podręczniki
(wysoko cenione) dla studentów
i lekarzy na temat współczesnej
farmakoterapii w chirurgii stomatologicznej i szczękowej oraz nowotworów i guzów zębopochodnych
kości szczękowych.W 1993 roku
Zakład wszedł w skład Collegium
Medicum UJ.

W

dalszym toku uroczystego
posiedzenia prof. Jan Zapała wygłosił wykład nt. „Chirurgia
szczękowo-twarzowa, teraźniejszość
i przyszłość 2014” – oraz szeroko
omówił działalność leczniczą Kliniki.
Na szczególne podkreślenie zasługują takie zagadnienia jak: skojarzone
leczenie nowotworów głowy i szyi
(współpraca z Centrum Radioterapii
Amethyst i Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie
oraz z Oddziałem Onkologii Klinicznej Szpitala im. Rydygiera); złożone
rekonstrukcje chirurgiczne u chorych
po operacjach blokowych, w tym
z zastosowaniem wolnych płatów;
skojarzone leczenie bakteryjnego
zapalenia kości (ośrodek tlenoterapii
hiperbarycznej); wielospecjalistyczne
leczenie obrażeń i guzów podstawy
czaszki; chirurgia oczodołowo-powiekowa; wielospecjalistyczne leczenie pourazowej neuropatii nerwu
wzrokowego; wielospecjalistyczne
leczenie wad III klasy szkieletowej;
rehabilitacja protetyczna chorych

Zespół Katedry i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS CM UJ

po rozległych operacjach blokowych
(protezy, epitezy); trójścienne odbarczenie oczodołu w chorobie GravesBasedowa; chirurgia endoskopowa.

B

ogato ilustrowany materiał
kliniczny obrazował między
innymi wyniki leczenia rekonstrukcyjnego pacjentów po rozległych
operacjach onkologicznych, przykłady
planowania
wirtualnego
w chirurgii ortognatycznej, zabiegów dystrakcji szczęk oraz wyników
leczenia chorych z III klasą szkieletową. Zaprezentowano również
technikę intubacji podbródkowotchawicznej, stosowaną w Klinice
od 1984 roku oraz nowe techniki
zespoleń odłamów osteotomijnych
stosowane w osteotomii szczęk
i żuchwy.

D

uże zainteresowanie wzbudziły techniki odbarczenia
oczodołów stosowane jako ostateczna metoda ratująca prawidłową
ostrość wzroku i inne funkcje układu
wzrokowego w wytrzeszczu złośliwym w przebiegu choroby GravesBasedowa, wykorzystanie technik
endoskopowych w chirurgii głowy
i szyi, metody inżynierii tkankowej
z wykorzystaniem hodowli keratynocytów i komórek macierzystych
tkanki tłuszczowej.

P

rzyszłość Kliniki wiąże się z doskonaleniem metod hodowli
komórek, technik endoskopowych
w chirurgii podstawy czaszki, mikrochirurgicznej rekonstrukcji utraconych tkanek oraz wprowadzenia
do użycia w terapii materiału zwierzęcego od świni transgenicznej,

nawigacji śródoperacyjnej w traumatologii, chirurgii onkologicznej
i rekonstrukcyjnej obszaru twarzy
i jamy ustnej, jak również metod
artroskopowych w leczeniu schorzeń
stawu skroniowo-żuchwowego.

D

orobek naukowy i zawodowy pracowników ww. jednostek od 1951 roku to: 6 habilitacji,
40 doktoratów, 5 podręczników,
wiele publikacji w czasopismach
krajowych i zagranicznych oraz
doniesień ze zjazdów i kongresów.
Specjalizację ze stomatologii ogólnej uzyskało 5 lekarzy, z chirurgii
stomatologicznej I i II stopnia 66,
z chirurgii
szczękowo-twarzowej
17, z chirurgii ogólnej – 1 lekarz,
z chirurgii plastycznej – 1 lekarz
i z anestezjologii – 2 lekarzy.

P

rof. Bartłomiej W. Loster
w dyskusji podkreślił wysoki
poziom kształcenia stomatologicznego w omawianym zakresie,
o czym świadczą wyniki egzaminów
LDEP, a także dyplomy dla Zakładu
Chirurgii Stomatologicznej IS Collegium Medicum UJ za uzyskanie
tytułu Najlepszej Jednostki Dydaktycznej Nauk Klinicznych CM UJ za
lata 2012, 2013.

W

dyskusji wzięli również
udział prof. Zofia Knychalska-Karwan, prof. Zdzisław Gajda
z Zakładu Historii Medycyny CM UJ
oraz lek. dent. Dariusz Kościelniak,
przedstawiciel Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie.
Dr med. Maria Panaś
prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej
PTS w Krakowie
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Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
kwiecień – maj 2014
Wiosna w pełni. Co prawda trochę
mokra, ale zielona. Kolejne mijające
miesiące to czas nowych ciekawych
artykułów w prasie stomatologicznej.
Krótko przejrzyjmy niektóre z nich.
W trzecim numerze Nowego
Gabinetu Stomatologicznego wydrukowano kolejny zestaw obowiązkowych tablic sanitarnych, opisano
w jakich sytuacjach lekarz dentysta
może być pociągnięty do odpowiedzialności prawnej za pozostawione
narzędzie w kanale korzeniowym.
Przeczytamy tam również, jakie są
najczęstsze błędy popełniane przez
lekarzy dentystów w prowadzonej
przez siebie dokumentacji medycznej.
Ciekawy temat to kwestia korupcji – jakie zagrożenia korupcyjne
czekają na lekarzy dentystów i jak
im przeciwdziałać? Okazuje się, że
z przedstawicielem handlowym koncernu medycznego możemy umówić
się tylko poza godzinami pracy.
Nie wolno nam przyjąć od niego
prezentu, jeśli jego wartość księgowa przekracza 100 zł. Na podarku
powinno być logo firmy. Jeśli firma
sponsoruje szkolenie, musimy dostać
od niej PIT-8C. W przeciwnym
wypadku możemy zostać posądzeni
o korupcję, nawet gdy prowadzimy
prywatny gabinet. W majowym
numerze zaproponowano również,
jak powinien być zaprojektowany
gabinet, aby przyciągnąć małych
pacjentów. Ponadto poruszono temat
turystyki medycznej (stomatologicz-

nej), która doczekała się nawet swojej
polskiej nazwy – denturyzm.
W drugim numerze e-Dentico, w dziale – Temat na czasie „Onkologia a stomatologia” – znajdziemy
artykuł „Profilaktyka i leczenie
zmian w jamie ustnej wywołanych
chemioterapią i radioterapią onkologiczną – przegląd piśmiennictwa”.

Autorzy artykułu podkreślają, że leczenie chemioterapeutyczne i radioterapeutyczne jest ratunkiem dla wielu
pacjentów z chorobą nowotworową,
jednak pomimo bezsprzecznych
korzyści terapeutycznych wywołuje
wiele skutków ubocznych. Jednymi
z częściej wymienianych powikłań
są procesy patologiczne w obrębie
jamy ustnej, znacznie obniżające
odporność organizmu oraz komfort
życia pacjentów. Skuteczna profilaktyka zapaleń jamy ustnej powstałych

w przebiegu leczenia przeciwnowotworowego zależy od współpracy
lekarza onkologa prowadzącego ją
z lekarzem stomatologiem. Inny
ciekawy artykuł o tej tematyce to
„Diagnostyka przesiewowa stanów
patologicznych błony śluzowej jamy
ustnej”. W pracy przedstawiono
nowe, nieinwazyjne i łatwe do przeprowadzenia sposoby wykonania badań przesiewowych w kierunku wykrywania raka błony śluzowej jamy
ustnej. Z powodu ograniczonego dostępu do badań diagnostycznych zmiany
patologiczne na błonach śluzowych
nie zawsze diagnozowane są w szybki
i prawidłowy sposób. W gabinecie dentystycznym od niedawna można przeprowadzić bezpieczne badanie, które
wykazuje obecność nieprawidłowych
komórek.
Z innych praktycznych artykułów
na uwagę zasługuje artykuł „Spektrofotometryczna ocena przebarwień materiałów stomatologicznych
wywołanych barwnikami pochodzenia spożywczego w badaniu in
vitro”. Trwałość koloru uzupełnień
protetycznych zależy od odporności
materiałów stomatologicznych na
przebarwienia. Jak wynika z długoterminowych badań klinicznych,
mimo ciągłego doskonalenia stosowanych materiałów, nie wszystkie
z nich przechodzą próbę czasu.
Celem pracy była analiza wpływu
barwników zawartych w napojach
spożywczych na przebarwienia materiałów stomatologicznych. Materiałami użytymi w badaniach był kom-

W majowym numerze Twojego Przeglądu Stomatologicznego
Tematem wydania jest „Uzupełnienie braków zębowych po zabiegu
implantacji z jednoczasowym podniesieniem dna zatok szczękowych”.
W artykule opisano przebieg wprowadzenia u pacjentki wszczepów
śródkostnych z jednoczasową poprawą warunków implantacji (sinus lift
otwarty i zamknięty, zastosowanie
materiału kościozastępczego), a także ostateczną odbudowę protetyczną.
W dziale Sylwetki stomatologii, w artykule „Zdrowe ciało, zdrowy umysł”,
przeczytamy rozmowę z kierownikiem

W dziale Protetyka przeczytamy arty- 25
kuł „Korona na implancie bez wycisku
– czy to jest możliwe? Zastosowanie
systemu CEREC w implantoprotetyce”. Artykuł przedstawia możliwości
wykonania uzupełnień protetycznych
opartych na implantach z zastosowaniem skanera wewnątrzustnego
Omnicam, bez konieczności wykonywania tradycyjnych wycisków.
Inny interesujący artykuł w bieżącym numerze to m.in. „Zastosowanie
ozonu w stomatologii i endodoncji.
Przegląd piśmiennictwa”. Omówiono w nim możliwości zastosowania
ozonu w nowoczesnej stomatologii,
ze szczególnym uwzględnieniem endodoncji. Przedstawiono mechanizm
działania, właściwości oraz wskazania i przeciwwskazania do stosowania ozonoterapii w stomatologii.
Warto również poświęcić czas
na artykuł „Rodzaje uszczelniaczy
kanałowych – przegląd piśmiennictwa”. W ciągu ostatnich lat nastąpił
bardzo burzliwy rozwój endodoncji,
który zaowocował pojawieniem się
na rynku szeregu nowych materiałów oraz urządzeń. Jednak, jak
wykazuje praktyka kliniczna, lekarze
nie zawsze sięgają po nowoczesne
materiały zapewniające szczelne
wypełnienie wierzchołkowej części
kanału korzeniowego. Z tych też
powodów autorzy na podstawie
dostępnego piśmiennictwa podjęli
próbę porównania poszczególnych
grupy uszczelniaczy kanałowych
pod względem ich właściwości fizykochemicznych oraz biozgodności.
I na koniec „wisienka na torcie”, czyli
artykuł o dość przewrotnym tytule:
„Dlaczego tylko niektórzy stomatolodzy odnoszą sukces?”
Zaryzykuję odpowiedź. Może to
są tylko Ci, co regularnie czytają prasę
stomatologiczną…?
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pozyt Boston (Arkona), gotowe zęby
akrylowe (Wiedent, Mifam) w różnych kolorach oraz glazura do kompozytu (Arkona). Materiał składający
się z 270 próbek kompozytowych,
kompozytowych pokrytych glazurą
i akrylowych był zanurzony przez
1 miesiąc w płynach spożywczych:
kawie i czarnej herbacie. Badania
koloru dokonywano przy użyciu spektrofotometru SpectroShade (MHT).
Oba użyte w badaniach płyny wywarły wpływ na materiały stomatologiczne. Kawa i czarna herbata
w równym stopniu spowodowały
przebarwienia. Kompozyt pokryty
glazurą w najmniejszym stopniu
uległ przebarwieniu, niezależnie od
płynu, w którym był zanurzany.
Akryl przebarwił się najintensywniej.
Glazura w znaczącym stopniu wpłynęła na zmniejszenie intensywności
przebarwień.
Inny bardzo zajmujący artykuł,
to „Dlaczego porcelana pęka i odpryskuje – 10 czynników zmniejszających ryzyko niepowodzeń po zacementowaniu uzupełnień”. Autorzy
odpowiadają na to nurtujące wielu
lekarzy pytanie – jakie czynniki
mogły doprowadzić do tego niepowodzenia? I na koniec jeszcze jeden
artykuł godny polecenia, „Niewykorzystany potencjał zawodowy asysty
stomatologicznej”.

Katedry i Kliniki Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
prof. dr hab. Krystyną Pierzchałą.
Pani Profesor opowiada o tym, do
jakich chorób mają skłonności lekarze stomatolodzy, w jaki sposób
można im pomóc i co robić, by żyć
zdrowo i szczęśliwie. W kolejnym
dziale Kompendium lekarza praktyka,
dowiemy się, w jaki sposób „krok po
kroku”, zarejestrować praktykę lekarsko-dentystyczną oraz jakie są zasady
rozliczania punktów edukacyjnych
uzyskiwanych w trybie kształcenia
ustawicznego podyplomowego.
Ciekawy artykuł znajdziemy też
w dziale Pedodoncja „Leczenie stomatologiczne dzieci z autyzmem”.
W artykule przedstawiono podstawowe
informacje
dotyczące
diagnozy, obrazu klinicznego dzieci
autystycznych. Omówiono specyfikę
pracy w gabinecie stomatologicznym
z tego rodzaju pacjentami, zwracając
szczególną uwagę na sposoby komunikacji, przygotowanie do pierwszej
wizyty oraz techniki psychologiczne
wykorzystywane w pracy z dziećmi
prezentującymi zaburzenia autystyczne. Znajomość przebiegu choroby umożliwia dobór odpowiedniej
metody leczenia, zapewniając opiekę
medyczną na wysokim poziomie.

opr. Grzegorz Herbut
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Z kart historii

Zalotny, kto ma zęby rzadkie…
Zęby i zębolecznictwo w przysłowiach

Przysłowie (łac. proverbium) jest w zasadzie bardzo starym gatunkiem
literackim, który powstawał od początków ludzkości. Przysłowia powtarzane
były z pokolenia na pokolenie, bo wyrażały w sposób bezpośredni lub metaforycznie jakąś myśl o treści mądrościowej czy umoralniającej lub ogólną
naukę.
W przysłowiach skupiały się doświadczenia wieków, obserwacje, jak się
okazało powtarzających się zdarzeń, zachowań ludzi, sytuacji życiowych czy
społecznych. Ze względu na ich sentencjonalność i aforystyczność, zwięzłość
i wyrazistość pzrysłowia były i są popularnym utworem literackim, często bliskim stałym związkom frazeologicznym typu: „Ząb czasu”. Ciekawe są różne
definicje przysłów, równie krótkie jak one same: miedziaki wiedzy, okruchy
ze stołu mądrości, dowcip i dusza narodu, zdrowy rozum ludu, filozofia zwykłych ludzi.
Przysłowia zbudowane są na zasadzie paralelności np. „Dał Pan Bóg zęby,
da i chleb” lub kontrastu: „Częstuje orzechami tego, co nie ma zębów”. Powstają one i funkcjonują w kulturach i środowiskach zamkniętych, są przeto istotnym składnikiem literatury ludowej. A ponieważ mają wiele cech wspólnych
z zagadką, bajką, przypowieścią, anegdotą czy facecją są niezwykle cennym
źródłem dla charakterystyki środowisk. Jak pisze Mieczysław Jesionowski
w swojej „Historii Stomatologii Polskiej”, na której się m.in. opieram –
charakteryzują stan zębolecznictwa, zwłaszcza z czasów, kiedy nie istniała
jeszcze dentystyka jako nauka, a parali się nią ludzie przypadkowi – kowale,
ślusarze, golibrody, balwierze, łaziebnicy, niewydarzeni cyrulicy „leczący”
chore zęby w jakichś wydzielonych dla nich zakątkach murów miejskich.
Bo jak powiadał Stańczyk, najwięcej jest w Polsce lekarzy.

Spora część przysłów o zębach
mówi o ich stanie i zależności od
sytuacji materialnej człowieka, dostatku lub niedostatku chleba: „Aby
chleb, to i zęby będą”, „Łatwiej
o zęby do chleba niż o chleb do
zębów”, „Kto dał zęby, da i chleba”, „Kto dał zęby, da i do gęby”,
„Gdzie chleb, tam się i zęby znajdą”,
„Bieda, choć zęby na policę połóż”.
To ostatnie przysłowie istniało także
w formie frazeologizmu: „Kłaść zęby
na policę” czyli półkę, oznaczało
głodowanie, brak jedzenia. Podobne
znaczenie miały przysłowia: „Wbić
zęby w ścianę”, „Trzy dni nic nie jadł,
a zęby wykala”, „Księżyca zębami
nie ukąsisz”, a także tajemnicze, ze
względu na język, „Oczyć się widy
dobrze miały, zęby od głodu szczękały” czy „Każdy ma na to zęby, aby
nie próżno kładł kąski do gęby” lub
„Chleb zębów nie łamie”.
Oczywiście, inne przysłowia
mówią o odwrotnej sytuacji, gdy
jest chleb, a nie ma go czym gryźć:
„Co mi po chlebie, kiedy nie ma
zębów w gębie”, „Jednym zębem
chleb trzeba jeść”, „Będzie wtenczas
chleb, gdy nie będzie zębów”, „Nie
do twych to zębów kostka”.
Zajmijmy się teraz tymi, którzy
zęby leczą. Jednym z cenionych
dawniej sposobów leczenia było
„zamawianie”, czego symbolem jest
przysłowie: „Co ty mnie zdrowe zęby
zamawiasz”, co czyniły różne zielarki, jakieś wiejskie babki, czarownice,
ale i „uczeni” pomocnicy aptekarzy
czy nawet felczerzy.
Antoni Czechow – sam lekarz
– dowcipnie karykaturuje w opowia-

dentysta” widzimy kowala z ogrom- 27
nymi obcęgami, do którego przyszła
po pomoc kobieta. Powiedział jej, jak
się to rwanie odbędzie – Otworzycie
Jakubowa szeroko gębę, ja złapię
ząb, tarrach i po krzyku. Gdy baba
dowiedziała się, że za ten jeden ząb
chce dwie dyski, zaproponowała,
że da trzy, byleby jej wyrwał trzy.

Przysłowie „Głupi, choć mu zęby wybierz” mówiło o tym, że nie darzono
zaufaniem osób trudniących się usuwaniem zębów. Bardzo różne były przecież efekty działania wyrwizębów, a to: pozostawianie sterczących ostrych
kawałków albo wyrywanie zębów zdrowych, wyłamywanie i rozrywanie
szczęk, krwotoki i zakażenia, a wszystko było czynione „na żywca”, bardzo
boleśnie. Przypomina o tym przysłowie – „Gdy koń twardej gęby, mocno mu
żelazem załamuj zęby”. Ówczesne usuwanie zębów i strach przed pójściem
do cyrulika powodowany był brakiem ich wiedzy, nieznajomością potrzebnej
techniki, nieposiadaniem lub nierozróżnianiem narzędzi czy wreszcie niewiedzą, jak one działają.
Przytoczony wcześniej Antoni Czechow w innym opowiadaniu, mianowicie
w „Chirurgii” opisuje domorosłego pomocnika jakiegoś małomiasteczkowego
dentysty, który z powodu wyjazdu „mistrza” postanowił jakiemuś chłopu wyrwać ząb. Najpierw popisywał się przed nim swoją rzekomą wiedzą i talentem,
czekający go zabieg lekceważył, „z namysłem” wybierał narzędzia, które znał
tylko z nazwy. Wreszcie wybrał nie te, co trzeba, wziął jakieś kleszcze i zmasakrował chłopu i ząb, i szczękę. Wyjący z bólu chłop, wzywający na pomoc
wszystkich świętych i w przerwach proszący, by „dentysta” ciągnął mocniej
i szybciej, dowiedział się, „ciemny naród nie będzie uczonego uczył”.
Nieszczęsnego chłopa ze sterczącymi odłamkami zęba pożegnał pocieszeniem;
„Nie zdechniesz chamie”.
Mimo takich praktyk, dentystom powodziło się nieźle, ale ich klienci
starali się wydać jak najmniej nawet kosztem stanu uzębienia. Franciszek
Kostrzewski, malarz, rysownik, karykaturzysta, łączący swój zmysł obserwacji z humorystycznym zacięciem często w czasopismach umieszczał rysunki
związane m.in. z dentystami. Na jednym z nich zatytułowanym „Wioskowy

Nic dziwnego, że powstały takie
przysłowia jak: „Zalotny, kto ma
zęby rzadkie”. Przedwczesny ubytek
zębów jest w przysłowiach nie tylko
przedmiotem żartów z utraty urody,
ale i świadectwem stanu higieny jamy
ustnej: „Ma tyle cnót, co stara baba
zębów”, „Wyszczerza tyle zębów, co
stara kobyła”, „Siedzi na wierzchu,
jak ząb u starej baby”.
Wróćmy, jeszcze na chwilę, do
zarobków dentystów. Na innym
rysunku Kostrzewskiego pt. „Wesoły dentysta” klient zainteresowany
urządzeniami w gabinecie dentystycznym pyta o ich zastosowanie.
Dowiedziawszy się, że jedno z nich
wytwarza gaz rozweselający potrzebny do robienia operacji i że taka operacja kosztuje 40 rubli, komentuje:
Oooo! – to panu musi być wesoło,
ale pacjentowi – nie bardzo.
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daniu „Końskie nazwisko” takie praktyki. Opisuje w nim straszliwe cierpienia
z powodu potwornego bólu zęba pewnego generała. Mimo że zastosowano
wszystkie możliwe domowe sposoby, a to płukanie ciepłym mlekiem, wódką,
naparami z ziół, gotowanym tytoniem, naftą ból nie ustępował. Doradzono
mu wreszcie, by ząb zamówić. Niestety zamawiacz Jakow Wasylicz mieszkał
daleko, ale uzdrawiał także telegraficznie. Generał, choć uważał takie zamawianie za brednie i oszukaństwo zgodził się, bo „z tego bólu człowiek gotów
jest do samego diabła depeszować”. Oczywiście zamawianie nic nie dało
i wreszcie oszalałemu z bólu generałowi wyrwał ząb sprowadzony dentysta.

Barbara Kaczkowska

28

Gabinet Stomatologiczny
w Olkuszu
(NFZ + pacjenci prywatni)
zatrudni lekarzy stomatologów
oraz nawiąże współpracę
z ortodontą.
Kontakt tel.: 698 692 705
lub 32 726 28 87

Lokal do wynajęcia
na Kazimierzu
oferuje Biuro nieruchomości.
Pow. 68 m2 (4 pomieszczenia),
idealnie nadaje się na gabinety
stomatologiczne.
Możliwość najmu od zaraz.
Czynsz najmu wynosi 4080 zł
+ opłaty administracyjne.
Kontakt: Michał Pisulewski
tel. 537 765 494

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
zaprasza
na kolejny wykład w ramach cyklu kształcenia ustawicznego,
który odbędzie się 20 września 2014 r.
(sobota) w godz. 11.00-14.00,
w sali konferencyjnej OIL w Krakowie, ul. Krupnicza 11a.
Prelegenci:
Wojciech Krówczyński-Grawena
mec. Tomasz Pęcherz – OIL Kraków.
Tematyka:
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna w praktyce stomatologicznej.
Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej.
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Cicer cum caule
Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna
im. dr. n. med. Zbigniewa Żaka w Krakowie,
ul. Batorego 3
zatrudni lekarzy dentystów specjalistów
w następujących dziedzinach:
Ortodoncja
Chirurgia stomatologiczna
Protetyka stomatologiczna
Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt telefoniczny lub osobisty.
Kadry tel.: 12 631 44 71
Sekretariat tel.: 12 633 76 18 lub 12 633 68 26

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Nowym Sączu
przyjmie do pracy lekarza dentystę.
Umowa z NFZ plus prywatna praktyka
tel. kontaktowy: 604 118 482

Najnowsze trendy w stomatologii
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
6-8 lutego 2015 r.

Hotel „Aquarius” w Kołobrzegu

Uznani wykładowcy, interesujące, praktyczne wykłady i warsztaty w urokliwym miejscu, sprzyjającym integracji i wypoczynkowi.
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne.
Koszt – 850 zł plus koszt warsztatów – płatne do
30.06.2014 r.
1000 zł plus koszt warsztatów – płatne do
30.09.2014 r.
1200 zł plus koszt warsztatów – płatne do
30.11.2014 r.
Rejestracja na: www.trendy2015.pl
Szczegóły: www.oil.szczecin.pl. zakładka:
Konferencje/szkolenia lekarze dentyści

Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej
właściciel firmy Włodzimierz Rogowicz

Oferujemy Państwu usługi w zakresie:
Projektowania, wyceny i montażu systemów:
• sygnalizacji pożaru
• sygnalizacji włamania i napadu
• kontroli dostępu, komunikacji i powiadamiania
• oddymiania, przewietrzania i napowietrzania
• wykrywania gazów technicznych
• telewizji przemysłowej analogowej oraz IP
• ostrzegania dźwiękowego w instalacjach ppoż.
• sieci komputerowych

Konserwacji, remontów, pomiarów:

• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, naprawy
• modernizacje i rozbudowy istniejących systemów

Prace wykonują wysokiej klasy specjaliści
Oferujemy krótkie terminy realizacji projektów
Wystawiamy Zleceniodawcy deklarację zgodności projektu, instalacji oraz
protokoły: uruchomienia, prób odbiorczych i odbioru.
Posiadamy ważne zezwolenia wydane przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej,
SITP, SEP, TECHOM Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Producentów oraz koncesję MSWiA, poświadczenia bezpieczeństwa oraz licencje techniczne.
Uzyskane poufne dane od właścicieli obiektów wykorzystamy wyłącznie
w celu realizacji zlecenia.

Telcomp • 30-837 Kraków ul. Aleksandry 22E
tel. 601 458 141 • 12 658 32 29 • fax. 12 657 67 23
e-mail: w.rogowicz@telcomp.pl
e-mail: biuro@telcomp.pl

www.telcomp.pl
Nowoczesny zespół
gabinetów stomatologicznych i lekarskich
w Krakowie – obok Szpitala JP2
nawiąże współpracę ze stomatologami z co
najmniej 3-letnim stażem pracy (szczególnie
zajmującymi się protetyką, ortodoncją
oraz chirurgią) i lekarzami różnych specjalności
(możliwość wynajęcia gabinetu).
Dobre warunki płacowe i elastyczne godziny pracy.
Oferty z CV: aggaaatta@poczta.onet.pl
tel.: 602 333 167, 602 743 152

Specjalna oferta dla Lekarzy
Zabezpieczenie na wypadek utraconego dochodu
z powodu choroby lub wypadku
• Najwyższe na rynku sumy ubezpieczenia – od 300 tys. do 10 mln zł
• Bez podatku dochodowego
• Renomowany ubezpieczyciel – LLOYDS
Kontakt: doradca finansowy – tel. 502 680 387
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Józefa Kaczora
Józef Kaczor urodził się 27 lutego 1946 roku w Posadzie
Dolnej (obecnie Rymanów). Od 5. klasy szkoły podstawowej
do końca edukacji w szkole średniej był aktywnym harcerzem.
W 1964 roku ukończył w Rymanowie Liceum Ogólnokształcące,
po czym rozpoczął studia medyczne na Wydziale Stomatologii
Akademii Medycznej we Wrocławiu. W trakcie studiów angażował się w działalność Związku Młodzieży Wiejskiej dochodząc
do wysokiego stanowiska prezesa Zarządu Wojewódzkiego
ZMW. Równolegle działał w Okręgowej Radzie Zrzeszenia
Studentów Polskich we Wrocławiu.
Po uzyskaniu dyplomu podjął pracę w Wiejskim Ośrodku
Zdrowia w Łękach Dukielskich na Podkarpaciu, a następnie
w latach 1972-1989 pracował jako lekarz stomatolog w Zespole
Opieki Zdrowotnej w Sanoku, w Ośrodkach Zdrowia w Zarszynie i Jaćmierzu. W tymże okresie, w 1980 roku uzyskał tytuł
specjalisty z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Po roku 1989 rozpoczął praktykę stomatologiczną w rodzinnym Rymanowie, w ramach kontraktu z Kasą Chorych, a następ-

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

nie NFZ. Od chwili reaktywowania w Polsce izb lekarskich był 31
aktywnym członkiem samorządu lekarskiego, m.in. delegatem
do Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie pierwszej kadencji.
Był z natury społecznikiem. Po powrocie ze studiów
w rodzinne strony działał m.in. w Komendzie Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego w Krośnie jako instruktor. Uzyskał stopień
Harcmistrza Rzeczypospolitej.
Nadto, od początku lat 80. był przewodniczącym wydziału
gier i dyscypliny OZPN, a w latach 1988-2000 pełnił funkcję
prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krośnie. W dowód uznania za zasługi dla piłki nożnej nadano mu – po raz
pierwszy w historii Okręgowego Związku – tytuł Honorowego
Prezesa OZPN Krosno. Od 1999 roku angażował się aktywnie
w tworzenie Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie. Na Walnym Zebraniu Założycielskim w 2000 roku została
powierzona mu funkcja I wiceprezesa Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej w Rzeszowie. Od 1998 r. był członkiem Sądu
Koleżeńskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej w Warszawie.
W dowód zasług i uznania dla polskiego piłkarstwa odznaczony
Brązowym, dwukrotnie Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową Polskiego Związku Piłki
Nożnej oraz Diamentową Odznaką Podkarpackiego Związku
Piłki Nożnej w Rzeszowie. W 2008 r. otrzymał tytuł Honorowego Członka PZPN.
Zmarł w dniu 24 kwietnia 2014 roku. Pogrzeb odbył się
w rodzinnym Rymanowie, na cmentarzu przy kościele św. Wawrzyńca.
Lek. dent. Wojciech Kaczor (syn)

Uwaga! Na stronie Izby: www.oilkrakow.org.pl
istnieje 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
2553
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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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