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Exposé
Przedświąteczne refleksje zacznę tym razem od przypomnienia in extenso fragmentu exposé pani premier Ewy Kopacz, wygłoszonego w Sejmie RP
1 października 2014 roku.
„Począwszy od 2015 roku sfinansujemy specjalizację lekarzy w ramach
rezydentur – wszystkich absolwentów uczelni medycznych z lat 2012-2015.
Jest ich dziś 3 i pół tysiąca. Dzięki temu do polskich szpitali i przychodni
trafią młodzi i zdolni lekarze rezydenci, co skróci czas oczekiwania na wizyty lekarskie. Powyższe rozwiązanie może przyczynić się także do powrotu
gabinetów stomatologicznych do szkół. Dziś samorządy nie mają pieniędzy
na zatrudnienie lekarzy stomatologów. Sfinansowanie wynagrodzeń rezydentów z budżetu państwa rozwiąże ten problem, a mając zapewnioną
obsługę, zainteresowane samorządy będą mogły wyposażyć gabinety stomatologiczne, korzystając z funduszy unijnych”.
Przyznam się, że o ile mnie cieszy delikatne muśnięcie przez Panią
Premier problemu rezydentur, a w ślad za tym przyszłościowe skrócenie
kolejek do specjalistów, o tyle po byłym lekarzu POZ, a przede wszystkim
po byłej minister zdrowia spodziewałbym się pewnej wiedzy (programowy
eufemizm) w kwestii szkolnych gabinetów stomatologicznych. Bo ż a d n e
wypowiedziane wyżej zdanie na ten temat nie pokrywa się z prawdą.
I tak:
Po pierwsze, rozwiązanie problemu lekarzy rezydentów nijak się ma do
„powrotu gabinetów stomatologicznych”. Generalnie lekarzy dentystów
nam nie brakuje, a nawet mamy ich znaczną nadwyżkę. Natomiast lekarzy
dentystów parających się stomatologią dziecięcą wręcz u s u w a n o z pracy, pozbawiając szkolną stomatologię kontraktów NFZ. W samym Krakowie
wypowiedziano zatrudnienie ok. 70 lekarzom.
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Po drugie, pogląd, że „samorządy nie mają pieniędzy
na zatrudnienie lekarzy stomatologów” jest o tyle prawdziwy, że samorządy w o g ó l e nie mają pieniędzy na
zatrudnianie lekarzy. Bezpośrednio czynią to placówki
lecznicze, do niedawna zwane NZOZ-ami, a pośrednio
Narodowy Fundusz Zdrowia, jako płatnik kontraktujący
świadczenia medyczne. Owszem, rządowi się marzyło
przeniesienie do samorządów – na wzór oświaty – także
ochrony zdrowia, ale nie wyszło.
Trzy. „Sfinansowanie wynagrodzeń rezydentów
przez budżet państwa” r o z w i ą ż e problem dentystów w szkołach (dop. red.), jeśli akurat rezydentom
mielibyśmy powierzyć szkolną opiekę stomatologiczną,
zapewne spodobałoby się NFZ i samorządom. Trudno
jednak nie zauważyć, że wydaje się to mało konstytucyjne i merytorycznie wątpliwe. Gdyby ktoś był zainteresowany, to służę wykładnią prawną.
Po czwarte wreszcie – pisze Pani Premier: „mając
zapewnioną obsługę, zainteresowane samorządy będą
mogły wyposażyć gabinety stomatologiczne, korzystając
z funduszy unijnych”. W wielu szkołach gabinety jeszcze są, urządzone, może przestarzałe nieco, ale lepsze
niż żadne. W wielu gminach na ten akurat cel pieniądze
znalazłyby się natychmiast. Natomiast w a r u n k i e m
jest, żeby ktoś kompetentny siadł w resorcie na jeden

25-lecie
Samorządu Lekarskiego
25 lat temu, w ramach transformacji
ustrojowej, dokonało się odrodzenie samorządu lekarskiego. W wyniku aktywnych działań środowisk lekarskich, m.in.
Krakowa, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
podjął w tej kwestii stosowną uchwałę
w dniu 17 maja 1989 roku.
Centralne uroczystości jubileuszowe
podkreślające wagę tej rocznicy odbędą się
w dniu 6 grudnia w Warszawie. Konferencja naukowa odbędzie o godzinie 10.00
w Hotelu Sofit, po czym o 12.00 rozpocznie się uroczyste posiedzenie naczelnej
Izby Lekarskiej. O godz. 15.45 w kościele
Świętego Krzyża odbędzie się uroczysta
msza św. intencji lekarzy, a o 18.00 uroczysta Gala w Teatrze Narodowym.
Szereg Izb zorganizowało już uroczystości jubileuszowe w wymiarze lokalnym.
Rozpoczęła je Okręgowa Izba Lekarska
w Warszawie, w ślad za nią poszły m.in.
Dolnośląska Izba Lekarska, Śląska Izba Le-

dzień i przygotował nowelizację rozporządzenia o warunkach udzielania świadczeń stomatologicznych na
terenie szkół. Bo wymaganie NFZ, by szkoły przyjmowały pacjentów w soboty (nawet nie uczniów), doprawdy
jest żądaniem absurdalnym. A to główny pretekst odmowy kontraktowania świadczeń. Prof. Lena Bobińska
zapewne to Pani Premier wytłumaczy. A co o tym myślą
publicyści, proszę przejrzeć „Stronniczy przegląd prasy”
(str. 11)
***
Tak wyglądają fakty, w konfrontacji z 90% dwunastolatków w Polsce z próchnicą (!).
Można by dodać jeszcze kilka szczegółów, ale
przecież jako drobny żuczek stomatologiczny nie będę
Pani Premier zamęczał. A swoją drogą, ktoś, kto pisał
exposé, chyba dawno nie był u dentysty. Czekamy
z utęsknieniem. Gdyby jeszcze nie było ochrony danych
osobowych, frajda byłaby niewątpliwa.
Redaktor Naczelny
Lek. dent. Robert Stępień
PS. Tak się zagalopowałem, że zapomniałem
o życzeniach świątecznych i noworocznych.
Niech się Wam darzy...

karska, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi.
W Krakowie jubileusz postanowiono połączyć z dorocznym Okręgowym Zjazdem
o charakterze budżetowym, który odbędzie się w marcu 2015 roku (w sali konferencyjnej Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego), zamykając w skali
kraju jubileuszowe uroczystości.

Krakdent 2015
W dniach 19-21 marca 2015 roku
po raz pierwszy w nowym Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym
EXPO Kraków, przy ul. Galicyjskiej 9
(wjazd od ul. Nowohuckiej, naprzeciwko
Praktikera) odbędą się 23. Targi Stomatologiczne.
Nowe przestronne wnętrza, dwie wielkie hale wystawowe, liczne sale konferencyjne pozwolą na podniesienie poziomu
imprez, szkoleń, wykładów, warsztatów
towarzyszących Targom, tradycyjnie odbędzie się też Międzynarodowa Konferencja
Stomatologiczna Dental Spaghetti (już

po raz XIV), z udziałem zagranicznych
wykładowców. Nowym przedsięwzięciem
będzie kurs doskonalący dla higienistek
i asystentek stomatologicznych.

Gloria Medicinae
dla A. Matyji
Na Zamku Królewskim w Warszawie
odbyła się 8 listopada br. uroczystość
wręczenia Medalu „Gloria Medicinae”,
przyznawanego dorocznie przez Polskie
Towarzystwo Lekarskie 10 osobom szczególnie zasłużonym w dziedzinie medycyny. Wśród osób wyróżnionych za 2013 rok
znalazł się prof. Andrzej Matyja z I Katedry Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologii
CM UJ, aktualnie prezes Okręgowej Rady
Lekarskiej w Krakowie.
Odznaczenie przyznawane jest przez
kapitułę PTL od 1990 roku, a w Krakowie do jego laureatów należą J. Bogusz,
J. Skalski, J. Sadowski, M. Robakowa
i A. Wiernikowski.
Laureatowi serdecznie gratulujemy.

ORL

Status lekarza dentysty

wolny do przesady
5 października 2014 roku w siedzibie OIL w Krakowie odbyło
się posiedzenie Komisji Stomatologicznej ORL, które poprowadzili lek. dent. Robert Stępień, jej przewodniczący, i lek. dent.
Dariusz Kościelniak, wiceprezes ORL.
Plan zebrania przewidywał: 1) relację dr. Dariusza Kościelniaka z posiedzenia Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady
Lekarskiej w dniu 26 września 2014 roku; 2) problematykę
obowiązku wprowadzania elektronicznej rejestracji pacjentów
i list kolejkowych (już od 1 stycznia 2015 roku, jako wstępnego
etapu informatyzacji służby zdrowia); 3) informację o obowiązku
posiadania kas fiskalnych przez wszystkich lekarzy prowadzących
działalność gospodarczą, niezależnie od osiąganych przychodów
(po 1 stycznia 2015 roku); 4) sprawę rozliczania nieodpłatnych
szkoleń podyplomowych i niejasnych następstw podatkowych
w tej kwestii; 5) relację z prac legislacyjnych nad prawem atomowym, z uwzględnieniem przepisów stosowanych w pracowniach
RTG gabinetów stomatologicznych; 6) sprawy różne.
Do tak zaproponowanego i przegłosowanego porządku obrad
lek. dent. Marcin Tatrzański wniósł wniosek o omówienie konfliktu pomiędzy zarejestrowanym w Krośnie w lipcu 2014 roku
Stowarzyszeniem „Podkarpacka Izba Lekarsko-Dentystyczna”,
a Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie. W głosowaniu prowadzonym przez dr. Roberta Stępnia zebrani zdecydowaną większością
głosów odrzucili propozycję. Sprawa ta, jak wiadomo, była już
omawiana na poprzednim posiedzeniu Komisji i zdaniem zebranych ponowne jej analizowanie mijałoby się z celem, tym bardziej
że już na poprzednim posiedzeniu Komisji postanowiono do niej
nie wracać. Niestety, argumenty te nie przekonały kol. M. Tatrzańskiego, po burzliwej wymianie zdań i kolejnym głosowaniu dyskusję ostatecznie przerwano.
Nierozwiązany spór o kształt samorządu zawodowego lekarsko-dentystycznego prowadzi u części lekarzy dentystów do
izolacji i negowania działań istniejącego samorządu, u innych
do ostentacyjnego podkreślania naszych niezbywalnych praw do
samostanowienia za cenę utraty prestiżu, jakim się cieszy środowisko lekarskie w całości. Żyjemy wprawdzie w demokratycznym
państwie, niemniej prawa mniejszości stomatologicznej nie
wszędzie i nie zawsze są respektowane. Ewidentnym przykładem
niesłuchania nas jest notowany corocznie wzrost naboru na studia
stomatologiczne, niekonsultowany ze środowiskiem izb lekarskich. Niesie to spore negatywne konsekwencje na przyszłość.

Aktualnie wydłużony wiek przejścia na emeryturę sprawia, że nie
zwalniają się miejsca pracy dla młodych lekarzy dentystów. Z kolei
relatywne ubożenie społeczeństwa w niektórych rejonach Polski
powoduje, że prowadzenie praktyki dentystycznej opartej wyłącznie na świadczeniach stomatologicznych opłacanych przez pacjentów jest nierealne. Natomiast środki finansowe, proponowane
w ramach kontraktów stomatologicznych NFZ, są dostępne tylko
dla 1/3 lekarzy dentystów. Podaż usług stomatologicznych dalece
przekracza popyt. Przykładowo w Małopolsce jeden lekarz dentysta przypada na 1030 mieszkańców, gdy tymczasem wg norm
WHO powinno ich być minimum 2500. Skutkiem zjawiska
nadprodukcji dentystów są dumpingowe ceny usług, narastające
konflikty personalne między lekarzami, pomówienia i anonimy
– o czym informowały m.in. przedstawicielki lekarzy dentystów
z Przemyśla.
Nasza profesja, jak żaden inny zawód lekarski, jest obecnie
wykonywana w szczególnie liberalnym systemie. Wszystko,
co lekarz dentysta potrzebuje do założenia i utrzymania praktyki, obciąża jego prywatne konto. Nie może liczyć na pomoc
z zewnątrz. Dalsze poszerzanie przez MZ limitu naboru kandydatów na stomatologię, inspirowane przez lobby akademickie
zainteresowane uzyskaniem wymaganego pensum, nie może być
aprobowane przez samorząd lekarski. Trzeba zwracać uwagę na
rosnące zagrożenia młodym adeptom stomatologii, których marzenia o wolnym, samowystarczalnym zawodzie pozostaną tylko
mrzonką. Na tym tle zaostrzy się też wewnętrzny konflikt między
działaczami samorządu, aprobującymi obecny stan, a zwolennikami zmian.
W świetle zaistniałych faktów nie dziwi oburzenie, jakie
pojawiło się w środowisku dentystycznym po podniesieniu wysokości składki od 1 stycznia 2015 roku na mocy uchwały NRL.
O kulisach tych zmian i przebiegu głosowania w Naczelnej Radzie sprawozdanie przedłożyli zebranym kol. Dariusz Kościelniak
i kol. Robert Stępień, podkreślając, że przedstawiciele OIL
w Krakowie nie głosowali za jej podwyższeniem.
Na posiedzeniu Komisji wspomniano też o Konferencji Młodych Lekarzy, która została zorganizowana w czerwcu w Krakowie. Mówiono też o przygotowaniach do konferencji FDI w 2016
roku w Poznaniu, której organizacji zrzekła się Komisja Stomatologiczna NRL, a którą przeprowadzi PTS (z pomocą zewnętrznej
firmy). Nie jest to na pewno nasz sukces.
Poruszone wyżej tematy wyczerpały porządek zebrania.
Kolejne, wyjazdowe posiedzenie Komisji Stomatologicznej planowane jest w Krynicy w dniach 12-14 grudnia 2014 roku.
Katarzyna Siembab
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„Bóg się rodzi...”
Zbliża się północ. Bijące dzwony wzywają na uroczystą mszę świętą zwaną pasterką. Kościoły pełne ludzi wybuchają kolędą
„Bóg się rodzi”. Reymont w „Chłopach”
opowiada: „Zatrzęsły się od tego drzewa
i zadygotały od tej serdecznej wichury głosów i tak się zwarli duszami, wiarą i głosami, że jakby jeden głos śpiewał, bił pieśnią
ogromną ze wszystkich serc rwącą, aż pod te
święte nóżeczki Dzieciątka”.
Śpiew tej pięknej polskiej kolędy Franciszka Karpińskiego
rozpoczynał i rozpoczyna święta Bożego Narodzenia. Tę kolędę
ukochali Polacy, ale przecież nie tylko tę. W ogóle kolędy kocha
Europa i świat cały. Jak powstały i cóż w nich jest tak niezwykłego?
W Polsce pierwotnie były to pieśni ludowe związane
z obrzędami Nowego Roku i z obyczajem składania życzeń gospodarzom przez służbę. Rozliczano się wtedy także z najemną
czeladzią i godzono na kolejny rok pracy, bo z końcem roku wygasały umowy najmu. Temu wszystkiemu towarzyszyły zabawy,
śpiewy, rozdawanie podarków, poczęstunek. Przykładem jednej
z najwcześniejszych ludowych pieśni noworocznych zwanych
kolędami gospodarskimi jest pochodząca z „Ludycji wieśnych”
drukowanych u Ungera w Krakowie w 1544 roku pieśń, którą
śpiewano, przymawiając się do podarków. Jej refren brzmi tak:
Maszli nam daci,
Nie daj nam długo staci,
Boć nas będzie uziąbaci.
W innej kolędzie domawiano się jedzenia: Skakały bosy pod
niebiosy, chciały kołaczy i kiełbasy. Te noworoczne pieśni miały
charakterystyczną trójdzielną budowę: na początku były życze-

nia powodzenia, szczęścia i urodzaju, następnie prośby o datek
i wreszcie podziękowanie za podarki tzw. kolędę.
Kolędy mają długą historię, bo wywodzą się ze starożytnej
tradycji... rzymskiej. Na przełomie grudnia i stycznia konsulowie obejmowali urzędy, co było powodem hucznych zabaw,
śpiewania pieśni dziękczynnych, dawania podarków. Zwyczaje
te przejęło chrześcijaństwo. W 46 roku p.n.e. Juliusz Cezar
zadecydował, że będzie to 1 stycznia. Nazwa kolęda pochodzi
od łac. calendae – pierwszy dzień miesiąca.
Nieco później miejsce tych kolęd zajęły pieśni religijne, z którymi ten termin się związał. Były to pieśni kościelne i świeckie
o narodzeniu Chrystusa, o Betlejem, o Gwieździe Betlejemskiej,
o pasterzach i ich darach dla Jezusa, o trzech królach spieszących
do szopy z hołdem, o żłóbku betlejemskim, Maryi i Józefie,
o zwierzętach w szopie i aniołach nad nią. Śpiewano je przez
cały okres świąteczny, bo aż do 2 lutego. Te kolędy wywodzą się
z hymnów łacińskich o Bożym Narodzeniu, komponowanych
we Włoszech już w średniowieczu i rozpowszechnionych w całej
Europie przez zakony franciszkańskie, tak jak kult Dzieciątka
Jezus i misteria o narodzeniu Chrystusa. Według legendy autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek.
Najstarsze polskie kolędy, przełożone z kancjonałów łacińskich, a także czeskich (od Czechów zapożyczyliśmy ok. 30
kolęd) pochodzą z XV wieku. Do nich zalicza się „Zdrow bądź
Krolu Anjelski” – rękopis z 1424 roku, oraz śpiewana dotychczas kolęda chorał „Anioł pasterzom mówił”, przetworzona
z oryginału łacińskiego „Angelus pastoribus”, a pochodząca
z XVI wieku. W XVI wieku powstała także „Kolęda” Jana
Kochanowskiego.
Oryginalna polska twórczość kolędnicza rozwijała się bujnie w XVII i XVIII wieku. Powstały wtedy liczne teksty kolęd
o dużej wartości literackiej, m. in. „W żłobie leży” pióra wielkiego polskiego kaznodziei ks. Piotra Skargi, śpiewana do melodii
poloneza koronacyjnego króla Władysława IV. Barokowy poeta
Jan Żabczyc, autor „Symfonii anielskich”, stworzył wiele kolęd

ludowej melodii, której fragment wplótł Fryderyk Chopin do
swojego scherza h-moll. Kolęda ta i jej melodia znalazły się także
w „Betlejem polskim” Lucjana Rydla i w „Wigilii na Syberii”
Jacka Kaczmarskiego.
Później, bo w XVIII wieku, kolędę „Bóg się rodzi” a. „O narodzeniu Pańskim” stworzył Franciszek Karpiński. Pochodzi ona
z cyklu „Pieśni nabożne”. O zbiorze tym tak mówił poeta do
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego: „Według możności
pieśni moje składałem w myśl pokazania ludowi […] powinności względem Boga i bliźniego i jak kochać ojczyznę mają”. I tak,
w ostatniej zwrotce tej kolędy śpiewamy:
Podnieś rączkę, Boże Dziecię,
błogosław ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie,
wspieraj jej siłę swą siłą,
dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami […].
Legenda mówi, że melodię do tej wielkiej kolędy skomponował Karol Kurpiński, jednak najprawdopodobniej jest ona
przetworzeniem poloneza koronacyjnego Stefana Batorego.
Do znanych autorów kolęd należy romantyczny poeta Teofil
Lenartowicz, który napisał liryczną, rzewną kolędę „Mizerna
cicha stajenka licha”.
Poczynając od XVII wieku, w kolędach zaczynają pojawiać się
wątki ludowe. W opowieść biblijną o narodzeniu Jezusa wnikają
elementy folkloru polskiego. Głównym motywem jest wędrówka
pasterzy do Betlejem z pokłonem i darami dla Dzieciątka, np.
A kiedy pasterze do Betlejem zaszli,
a któren miał podarek, to z sobą ponieśli
Jan chudy wziął dudy, a Maciek kukiełkę,
Mikołaj kopę jaj natoczył w kobiałkę.
W ten sposób powstały skoczne pastorałki, śpiewane
głównie w domach. Ich cechą charakterystyczną jest serdeczna

poufałość wobec Jezusa, który chociaż jest Bogiem, to przecież
narodził się „Maluśki, maluśki kieby rękawicka, alibo, alibo
kawałecek smycka […]”. Ponadto wypadało zaprosić małego
Jezuska z lichej szopy do ciepłej chaty albo nawet pognać do
Betlejem prosiaka, bo było ono blisko, gdzieś za Wieliczką.
Urokliwe współczesne wiersze-pastorałki tworzył ks. Jan
Twardowski. Bohaterami ich są głównie zwierzęta ze stajenki betlejemskiej, którym mieszkańcy szopy są bardzo bliscy.
W „O zachowaniu się osiołka i wołu w Noc Narodzenia” czy
w „W kropki zielone” rozbrykany osiołek „Matce Boskiej łzę
zdmuchnął jak niebieską bombkę […], Anioła, co przyfrunął
mokrą mordką potrącał, a gdy zobaczył we żłobie Dzieciątko to
w najświętsze rączki chuchał […]. Wół z tego wszystkiego oniemiał”. Napisał także ks. Twardowski współczesną wersję kolędy
„Bóg się rodzi, moc truchleje”, w której biegli do Betlejem ci
najprostsi: „niespokojni – czy się nie przeziębił, czy gwiazda
w ostatniej chwili go nie przestraszyła, czy miał suche pieluszki,
czy przy pięknie śpiewającym aniele nie dostał chrypki, czy
Go siano nie podrapało […]”.
Współczesną kolędą jest napisana przez o. Mateusza Jeża
w klasztorze oo. Jezuitów w Nowym Sączu: „Nie było miejsca
dla Ciebie”, zwaną kolędą sądecką. Wydana w 1938 roku, poszła za sądeczanami do sowieckich gułagów, do hitlerowskich
obozów koncentracyjnych, co przydało jej melancholijnej rzewności, a także nazwy kolędy obozowej.
Do formy i treści kolęd nawiązują także poeci współcześni,
np. Stanisław Grochowiak („Kolęda”), Joseph Brodsky („Kolęda
stanu wojennego”) czy Krzysztof Kamil Baczyński („Kolęda”).
Na koniec zacytujmy jeszcze raz ks. Jana Twardowskiego
i jego odpowiedź na pytanie: „Dlaczego śpiewamy kolędy?”
Dlatego, żeby podawać sobie ręce
Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie,
Dlatego, żeby sobie przebaczać,
Żeby każda czarodziejka po trzydziestu latach nie stawała się
czarownicą.
Wielu takich pięknych chwil przy śpiewaniu kolęd życzy
w imieniu Redakcji
Barbara Kaczkowska
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i pastorałek. Wśród nich znajdują się: „Przybieżeli do Betlejem”, „A wczora z wieczora”, „W dzień Bożego Narodzenia”,
„Przy onej górze”. W jego kolędach znajdują się stare melodie
taneczne: kujawiaki, mazury, polonezy. Kolędy pisali uznani
poeci baroku – Hieronim Morsztyn i Wespazjan Kochowski.
To wtedy powstają np. „Gdy się Chrystus rodzi”, „Jezus malusieńki”, „Ach, ubogi żłobie”, „Tryumfy króla niebieskiego”,
„Gdy śliczna Panna”, „Mędrcy świata monarchowie”. W baroku
została napisana piękna kolęda kołysanka „Lulajże, Jezuniu”, do
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Bratysława

Slovenské Dentálne Dni
W dniach 25-27 września w Bratysławie odbyły się
Slovenské Dentálne Dni 2014, których organizatorem jest
Slovenská Komora Zubných Lekárov (SKZL) oraz środowisko akademickie. Impreza odbywa się pod patronatem
FDI. Te coroczne spotkania słowackich stomatologów
to połączenie targów z trzydniowym cyklem wykładów
oraz akcji promujących higienę jamy ustnej, zwłaszcza
u dzieci.
W Bratysławie gościli też przedstawiciele Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie oraz Związku Lekarzy Dentystów – Pracodawców Ochrony Zdrowia.
Część naukową otworzył wykład prof. Karola Javorki
„Palenie tytoniu, a jama ustna”. Swoje wykłady prezentowali także przedstawiciele krakowskiej szkoły stomatologicznej. Dr Kinga Grzech-Leśniak przybliżyła zastosowanie lasera diodowego w stomatologii, a dr Wojciech Kożuch jak zwykle
porwał słuchaczy, przedstawiając kilkanaście skomplikowanych przypadków
endodontycznych. Natomiast w imieniu FDI dr Hande San Sancakli mówiła
o mostach adhezyjnych kompozytowo-włóknoszklanowych wykonywanych
w laboratorium i przy pacjencie.
Od kilku lat słowackim „Dentalnym Dniom” towarzyszy promocja higieny jamy ustnej. Skierowana jest ona do najmłodszych pacjentów, czyli dzieci
przedszkolnych oraz pierwszych klas szkoły podstawowej. Organizatorkami
akcji są prof. Neda Markovska z uniwersytetu w Koszycach oraz Ingrid Herbertova ze SKZL. Studenci z Bratysławy, Koszyc i Martina uczą małych pacjentów, jak dbać o zęby.
Slovenské Dentálne Dni cechuje doskonała organizacja, widoczna jest jedność środowiska i duże zaangażowanie w realizację projektu. Jest to wspaniały
przykład tego, że samodzielna Izba Lekarzy Dentystów, mimo że mała – doskonale daje sobie radę i jest poważnym partnerem do współpracy ponadregionalnej między naszymi samorządami.
Agata Dutka-Szmigiel

W dniach 2-3 października 2014 roku odbyło się kolejne, 17. spotkanie z cyklu Pražské dentální dny, znane
również pod nazwą Prague Dental Days.
„Dni”, to w rzeczywistości Kongres, organizowany co
roku w Pradze przez Czeską Izbę Dentystyczną (Česká
Stomatologická Komora, ČSK), któremu towarzyszą rozmaite wystawy i warsztaty. Jest to jedno z najważniejszych
wydarzeń stomatologicznych w naszej części Europy.
Z roku na rok przybywa coraz więcej specjalistów z całego świata, prócz lekarzy obecni są technicy dentystycznie,
higienistki stomatologiczne i pielęgniarki, zwykle ponad
tysiąc osób. W tym roku w komitecie naukowym Kongresu znaleźli się m.in. Pavel Chrz, prezydent Kongresu, oraz
przedstawiciele Czeskiej Izby Dentystycznej, wiceprezes
Robert Houba oraz przewodniczący Ladislav Korabek.
Okręgową Radę Lekarską w Krakowie reprezentował wiceprezes ORL w Krakowie lek. stom. Dariusz Kościelniak.
Tematyka wykładów dla lekarzy dotyczyła głównie
problemów w leczeniu przedniego uzębienia, a więc tzw.
strefy estetycznej. Pośród tegorocznych wykładowców
znaleźli się m.in. dr Jiří Škrdlant z Pragi (wystąpienie pt.
„Estetyczne konsekwencje leczenia kanałowego zębów
przednich”), dr Lenka Roubalíková z Brna („Postendodontyczne leczenie przednich zębów – możliwości
i zagrożenia”), dr Daniel Hess z Knittelfeld w Austrii
(„Wyzwania dla implantologii w leczeniu zębów w strefie
estetycznej”) oraz dr Eva Tuzarová z Pilzna („Uzupełnienia pełnoceramiczne w przednich zębach”). Drugiego
dnia Kongresu odbyły się także wykłady dla pielęgniarek
i asystentek stomatologicznych.
Zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia Kongresu
równolegle odbywały się warsztaty dla lekarzy. Ważnym
wydarzeniem był międzynarodowy panel dotyczący spe-

Kościelniaka. Ponieważ jest on też członkiem Komisji
Kształcenia ORL, przedstawił największe bolączki specjalizacji stomatologicznych w Polsce.
Efektem dyskusji podczas panelu było postanowienie o konieczności dalszych konsultacji oraz rozmów na
szczeblach rządowych i Unii Europejskiej w celu poprawy
funkcjonowania kształcenia podyplomowego we wszystkich krajach. Na tym panel zakończono, a organizatorzy
wyrazili gorące podziękowania uczestnikom za przybycie
oraz za bogatą we wnioski dyskusję.
Wiceprezes ORL w Krakowie
Lek. dent. Dariusz Kościelniak
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Prague
Dental Days

cjalizacji w stomatologii w różnych
krajach europejskich, na którym
wypowiadali się przedstawiciele Izb
Dentystycznych z Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Węgier oraz
Polski. Przedstawiono stan obecny
w poszczególnych krajach, problemy
specjalizowania się oraz propozycje
zmian. W związku z brakiem reprezentanta delegowanego przez NRL
poproszono o reprezentowanie strony
polskiej wiceprezesa ORL w Krakowie, czyli podpisanego niżej Dariusza

Z obrad ORL
8

Sprawozdanie z działań Komisji
i Zespołów ORL w Krakowie
Uroczystym wręczeniem nagród za najlepiej zdany egzamin
specjalizacyjny w sesji wiosennej 2014 rozpoczęło się 5 listopada
br. posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie. Wyróżniono 16 osób. „Teraz czeka was kolejne wyzwanie, podjąć
satysfakcjonującą pracę. Zachęcam gorąco do podejmowania jej
na terenie szpitali Małopolski i Podkarpacia. Mamy spore braki”
– mówił do młodych specjalistów prof. Andrzej Matyja, prezes
ORL w Krakowie.
Niestety, wśród wyróżnionych nie znalazł się ani jeden stomatolog, nikt bowiem z naszych koleżanek i kolegów prawdopodobnie nie przekroczył wymaganej wysokiej średniej. Natomiast
listę wyróżnionych lekarzy medycyny publikujemy w wydaniu
ogólnolekarskim.
Po pamiątkowym zdjęciu ORL przystąpiła do pracy.
Na wstępie zapoznano się z ofertą kredytową przedstawioną przez
Deutsche Bank adresowaną do lekarzy, jak to określono „profesjonalistów”, pragnących poszerzyć swoją działalność leczniczą
o nowe gabinety i wyposażenie. Proponowane pożyczki mogą tu
sięgać 400 tys. zł, ale szczegóły znajdziecie Państwo w reklamie,
jeśli otrzymamy zlecenie.
W dalszym toku obrad przystąpiono do zasadniczego punktu
programu, omówienia działalności wszystkich komisji i zespołów
problemowych Izby w okresie od lutego do września 2014 roku,
które przedstawili przewodniczący zespołów. Istotą tego przeglądu, było prócz strony merytorycznej, przyjrzenie się wysokości
nakładów finansowych na wykonywane zadania i ich celowości.
Jako pierwszy przedłożył sprawozdanie Komisji Kształcenia
Medycznego jej przewodniczący dr Lech Kucharski. Komisja
organizuje przede wszystkim obowiązkowe kursy doszkalające
dla lekarzy do specjalizacji, ale nie tylko. Ostatnio np. o przygotowanie stosownego szkolenia poprosili pediatrzy, dostrzegający
niedostatek wiedzy na temat zabiegów resuscytacyjnych u dzieci.
Istotne jest to, że szkolenia OIL są często bezpłatne bądź wyraźnie tańsze od organizowanych przez inne podmioty edukacyjne.
Komisja organizuje też m.in. we współpracy z małopolskim Kuratorium akcję edukacyjną dla licealistów. Równolegle przygotowano także projekt takiej akcji, adresowanej do zainteresowanych mieszkańców Krakowa. Ustalono, iż działania edukacyjne
zostaną podjęte także w innych miastach w zasięgu krakowskiej
OIL.
ORL przyjęła uchwałę w sprawie zmiany statutu Ośrodka
Kształcenia, w myśl której Zarządowi Ośrodka doradztwem służyć będzie Koordynator Naukowych Programów Kształcenia.

Podczas dyskusji członkowie ORL postanowili na piśmie
zwrócić uwagę Ministerstwu Zdrowia na jeden z licznych absurdów związanych ze szkoleniem w ramach przygotowań lekarzy
pierwszego kontaktu do wdrożenia „pakietu onkologicznego”.
Otóż mimo istnienia w Krakowie od lat filii Instytutu Onkologii,
szkolenia dla krakowskich lekarzy zorganizowano w Warszawie.
I to w środku tygodnia, naruszając normalny tok pracy. To ewidentna strata czasu i pieniędzy, nie wspominając o zagrożeniu dla
pacjentów, płynącym z pomysłu zamknięcia jednego dnia większości gabinetów w mieście.
Z kolei Komisja ds. Młodych Lekarzy przedstawiła krótkie
sprawozdanie z odbytej w Krakowie Konferencji Młodych Lekarzy i losów jej postulatów. Przy okazji przewodniczący Komisji
dr Maciej Krupiński poinformował o konieczności zmian
w składzie Komisji, której dwaj członkowie nie przychodzą
w posiedzenia.
Na problemy kadrowe zwrócił też uwagę przewodniczący
Komisji ds. Organizacji Systemu Ochrony Zdrowia dr Jarosław
Zawiliński. Rozległość tematyki legislacyjnej dotyczącej ochrony
zdrowia jest tak duża, że bez poszerzenia jej składu o lekarzy spoza
grona swoich członków, Komisja nie jest w stanie w wymaganych
terminach analizować projektów aktów prawnych, których jest
po prostu za dużo. Komisja zaapelowała do lekarzy o poszerzenie grona opiniującego zmiany. Tym się kierując, nawiązano też
współpracę w tym zakresie z organizacjami i związkami lekarskimi
oraz izbą pielęgniarską.
Najbardziej wymierne efekty pracy przedstawiła Komisja
Socjalno-Bytowa. Od lutego do września br. rozdysponowano
na zapomogi losowe dla lekarzy ponad 390 tys. zł. Zapomogi
stałe przyznano 19 lekarzom, okresowe – 86, a jednorazowe
– 4 osobom. Zapomogi szkolne, po 400 zł miesięcznie przyznano
dwójce lekarskich dzieci, stypendium studenckie (w wys. 600 zł)
otrzymuje 21 osób. Zapomogę z tytułu śmierci lekarza otrzymało
13 osób. Po wakacjach – do listopada przyznano kolejne zapomogi
i stypendia – 7 uczniom, 15 studentom, 7 okresowych zapomóg
losowych, 13 kontynuacji okresowych zapomóg i 10 zapomóg
z tytułu śmierci lekarza członka OIL. Przy okazji przewodnicząca
Komisji dr Barbara Wiejowska zaapelowała do członków OIL
o aktualizację dokumentów wskazania osoby uprawnionej do
uzyskania zapomogi pośmiertnej.
Komisja Sportu złożyła krótkie sprawozdanie z Igrzysk
w Zakopanem oraz zadeklarowała gotowość organizowania
imprez bardziej masowych, dla wszystkich lekarzy i ich rodzin,

Przedkładając swoje sprawozdanie Rzecznik Praw Lekarza
dr Katarzyna Turek-Fornelska podkreśliła, że większość skarg dotyczyła kar nakładanych na lekarzy za wystawianie, zdaniem NFZ,
błędnych recept. Dwie skończyły się w sądzie. Bieżąco pojawiają
się kwestie odpowiedzialności za błędy lekarskie, ale większość
spraw w tym zakresie trafia do OROZ.
Obrady zakończyły się powołaniem przez Okręgową Radę
Lekarską Komitetu Organizacyjnego uroczystości 25-lecia samorządu w Krakowie, które (połączone z ustawowo koniecznym
zjazdem budżetowym) – według propozycji prezesa A. Matyji
– mogłyby się odbyć w Collegium Novum UJ. Kraków zamknie
prawdopodobnie cykl uroczystości 25-lecia, które trwają w całym
kraju. Propozycję przyjęto, obowiązki przewodniczącego Komitetu powierzono doktorowi Jerzemu Skucińskiemu.
JGH, SC

Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego (XI)

Media

sierpień – październik 2014

Po krótkiej przerwie wracamy do naszego cyklu przeglądu
czasopism stomatologicznych. Przeglądnijmy tylko niektóre tytuły naszego fachowego piśmiennictwa i wybrane nagłówki.
W Nowym Gabinecie Stomatologicznym przeczytamy,
iż w sierpniu ukazało się rozporządzenie Ministerstwa Edukacji
Narodowej o naborze do szkół kształcących w zawodzie asystentek
stomatologicznych. Rozpoczęty właśnie rok akademicki będzie
ostatnim, w którym przyszłe asystentki stomatologiczne będą
mogły zdobyć umiejętności potrzebne do pracy w tym zawodzie.
Natomiast w środowisku pracodawców rośnie zainteresowanie
współpracą ze szkołami i zatrudnianiem asystentek stomatologicznych. W tym zakresie również w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia brak jest określenia racjonalnych przesłanek do wykreślenia tego zawodu (poza wzmianką, iż jest zawodem pokrewnym
dla wspomnianego zawodu higienistka stomatologiczna).
W numerze znajdziemy również wyliczenie kolejnych akceptacji pacjenta na leczenia stomatologiczne. Okazuje się, że
sądy nie uznają już ogólnej zgody stomatologicznej, pacjentowi
trzeba dać do podpisania zgodę, na której są wymienione wszelkie możliwe, zdaniem MZ, powikłania po zabiegu. W siódmym

numerze „NGS”, poruszono
także istotny problem zawieszania działania praktyki lekarskiej
na określony czas. Prawo dość
jasno określa, kto i na jaki czas
może praktykę zawiesić. Na
podmiocie wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej
spoczywa obowiązek złożenia
wniosku o zmianę wpisu, jeśli
uległy zmianie dane dentysty
objęte wpisem. Inny obszerny
temat to zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej. Każdy
właściciel gabinetu musi taką kontrolę przeprowadzić raz na
6 miesięcy. Jak to zrobić skutecznie, tzn. jak to zrobić, aby Sanepid
uznał kontrolę za poprawną. Co powinno się znaleźć w raporcie?
Właśnie ten opis sposobów przeprowadzenia kontroli wewnętrznej znajdziemy w „Nowym Gabinecie Stomatologicznym”.
W piątym numerze e-Dentico, w dziale Temat Na Czasie
„Endoskopowe dojście do zatoki szczękowej – opis przypadków”,
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a nie tylko dla pasjonatów, wyczynowo uprawiających niektóre
dyscypliny sportu.
Komisja Stomatologiczna może się pochwalić wyjątkowym
zainteresowaniem dentystów organizowanymi przez nią kursami:
„W szkoleniach przygotowanych przez Komisję w skali roku bierze udział aż 37 procent wszystkich dentystów zarejestrowanych
w krakowskiej OIL” – powiedział Robert Stępień, przewodniczący
Komisji. Ten wysoki procent jest też skutkiem organizacji kursów
„terenowych”, odbywających się poza Krakowem, w delegaturach.
Takie właśnie szerokie wychodzenie naprzeciw potrzebom lekarzy
wydaje się szczególnie wskazane.
Generalnie wszystkie komisje i zespoły mają się czym pochwalić. Dobrze także realizują swoje budżety, bo nawet, jeśli gdzieś
dotychczasowe wydatki wydawały się zbyt duże, miało to swoje
uzasadnienie, a w ogólnym bilansie nie naruszyło budżetu OIL.

10 przedstawiono trzy odmienne przypadki izolowanych zmian chorobowych zatoki szczękowej pacjentów, u których zastosowano
endoskopową czynnościową operację FESS. Endoskopowa wewnątrznosowa czynnościowa operacja (FESS) zmian w zatokach
szczękowych (np. pochodzenia stomatologicznego) jest mało
inwazyjną i efektywną metodą leczenia chirurgicznego, która
w ostatnich latach zastąpiła radykalną operację zatok szczękowych
metodą Caldwella-Luca. Autorzy zwrócili uwagę na to, że pacjenci przed kwalifikacją do tego zabiegu zawsze muszą mieć wykonaną tomografię zatok przynosowych, która umożliwia wstępnie
ustalenie charakteru zmian, choć ostateczne rozpoznanie można
postawić dopiero podczas zabiegu operacyjnego i po ocenie
histopatologicznej materiału z zatok.
Kolejnym bardzo ciekawym artykułem jest Rewaskularyzacja
jako metoda endodoncji regeneracyjnej alternatywna dla leczenia
kanałowego.
Ogromnym zainteresowaniem nowoczesnej stomatologii cieszą się metody endodoncji regeneracyjnej, które mogą stanowić
alternatywę dla leczenia tradycyjnego. Rewaskularyzacja oznacza
ponowne wrośnięcie naczyń w martwiczą ischemicznie i niezainfekowaną tkankę, czyli – w przypadku zęba – w miazgę. Można
wyróżnić dwa stomatologiczne odniesienia tego terminu. Pierwsze, biologiczne, dotyczy przypadku samoistnego uruchomienia
w organizmie procesów regeneracyjnych, a drugie odniesienie,
medyczne, dotyczy jednej z metod endodoncji regeneracyjnej,
indukującej proces formowania nowej tkanki w jamie zęba.
Poprzez wdrażanie modyfikacji różnych etapów tej nowatorskiej
metody czynione są starania, aby osiągnąć jak najkorzystniejsze
warunki i jak największe prawdopodobieństwo zaistnienia w zębach z martwą miazgą procesów regeneracyjnych. Autorzy pracy
usystematyzowali etapy metody rewaskularyzacji i dostępne badania nad próbami wprowadzenia jej ulepszeń. Nie można pominąć
również artykułu „Reaktancja – opór psychologiczny pacjenta
wywołany postawą lekarza”. Prowadzone od prawie 10 lat przez
zespół Oboda Consulting & Training Group badania w ramach
projektu Tajemniczy Pacjent oraz obserwacje lekarzy podczas pracy z pacjentami podczas audytów tworzą statystyczny obraz pracy
lekarza z pacjentem w tym obszarze. Cechą charakterystyczną tego
modelu jest to, że nacisk i energia lekarza w zdecydowanej większości przypadków skupia się na opisywaniu tego, co można w danym przypadku zrobić. Autor próbuje odpowiedzieć na pytanie,
jak sprawić, aby pacjent podążał za zgodnymi ze sztuką medyczną
sugestiami lekarza? Jak uniknąć obawy o bycie posądzonym
o manipulację czy „naciąganie”?
W bieżącym numerze czasopisma Stomatologia Estetyczna godnym uwagi jest artykuł „Diagnostyczny mock-up jako
obiektywna metoda przewidywalnego określenia efektu leczenia
z użyciem licówek porcelanowych u pacjentów o wysokich wymaganiach estetycznych: prezentacja przypadku klinicznego”.
Autorzy w powyższej prezentacji przypadku klinicznego przedstawili możliwość obiektywnego pokonania niektórych utrud-

nień związanych ze świadczeniem przewidywalnych zabiegów
estetycznych w sposób satysfakcjonujący obie strony. Rozpoznano
i omówiono dwa takie problemy. Pierwszy wiąże się z aspektem
psychologicznym i stosunkiem pacjenta do leczenia. Drugi dotyczy faktycznie przeprowadzanego zabiegu klinicznego. Opisano
technikę bezpośredniej odbudowy typu mock-up, która stanowi
skuteczne narzędzie komunikacji pomiędzy lekarzem dentystą,
pacjentem i technikiem w pracowni protetycznej.
Inny, bardzo interesujący artykuł to „Trwałość i wytrzymałość
na obciążenia licówek ceramicznych o różnym typie preparacji po
ekspozycji na symulację żucia”. Ponieważ nie ma zbyt wielu danych
dotyczących wpływu kształtu preparacji na trwałość licówek ceramicznych, autorzy artykułu postanowili ocenić wpływ typu preparacji na trwałość i wytrzymałość na obciążenia licówek ceramicznych osadzanych adhezyjnie na przyśrodkowych siekaczach szczęki po obciążaniu cyklicznym i cyklicznych zmianach temperatury
w dwuosiowym symulatorze żucia. Po analizie otrzymanych wyników nie stwierdzono znaczących różnic pod względem trwałości
i wytrzymałości na obciążenia pomiędzy zębami naturalnymi
i zębami odbudowanymi z wykorzystaniem licówek ceramicznych. Odporność na złamania zębów szczęki, odbudowanych
z użyciem 3 typów licówek z materiału IPS Empress 1, była zbliżona do zębów siecznych niepoddanych preparacji.
Inny temat na czasie to „Wybielanie zębów: aktualny stan wiedzy”. Współczesne badania dotyczące wybielania zębów dowodzą,
że jest ono bezpieczne i wydajne, o ile przestrzega się sposobu
postępowania opisanego przez producenta. Istnieją jednak pewne zagrożenia, z których powinni sobie zdawać sprawę zarówno
lekarze dentyści, jak i użytkownicy. Autorzy dokonali przeglądu
współczesnych doniesień związanych ze stosowaniem metod
wybielania opartych na stosowaniu nadtlenku wodoru. Artykuły
te obejmowały badania in vitro, mające na celu optymalizację
metod i mechanizmów, oraz badania kliniczne dotyczące efektów
stosowania różnych schematów wybielania. Publikacja ta zawiera
podsumowanie najnowszych badań oraz analizę bezpieczeństwa
i skuteczności poszczególnych metod wybielania zębów. Kolejny
niezmiernie interesujący artykuł o metodach wspomagających leczenie stomatologiczne z zakresu estetyki to „Toksyna botulinowa
typu A w leczeniu uśmiechu dziąsłowego”. Autor podnosi problem
nadmiernego odsłaniania dziąseł, którego m.in. jedną z przyczyn
jest wyższe niż przeciętnie unoszenie górnej wargi przez mięśnie.
Znane są różne metody korekty chirurgicznej tego stanu, jednak
leczenie chirurgiczne zawsze pociąga za sobą ryzyko i jest kosztowne. Omawiane pilotażowe badanie kliniczne przeprowadzono dla
określenia, czy iniekcje BTX-A mogą zmniejszyć stopień odsłaniania dziąseł. Iniekcje z BTX-A zastosowano u pięciu pacjentek
z uśmiechem dziąsłowym związanym z nadmierną aktywnością
mięśni unoszących górną wargę. Zastosowana metoda postępowania była skuteczna i zapewniła pacjentkom uśmiech akceptowalny
z estetycznego punktu widzenia. Poprawa utrzymywała się przez
okres od 3 do 6 miesięcy. Iniekcje BTX-A w wybranych miejscach
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Twojego Przeglądu Stomatologicznego dział sylwetki stoma-

tologii poświęcony został rozmowie z prof. Jerzym Sokołowskim,
dziekanem Oddziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – „Pewnym krokiem
w przyszłość. Transformacja Wydziału Stomatologii Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi”. Tematem
numeru jest „Postępowanie po
urazie zębów – opisy przypadków zwichnięć całkowitych i częściowych zębów. Leczenie chirurgiczno-ortopedyczne”. Zwichnięcia częściowe zębów stałych stanowią 15-40% wszystkich
urazów, natomiast zwichnięcia całkowite stanowią 0,5-16%
urazów. Najczęściej uszkodzeniom ulegają zęby górne sieczne.
Należy pamiętać, że często dochodzi również do uszkodzenia
zębów sąsiednich lub przeciwstawnych oraz kości wyrostka zębodołowego i tkanek miękkich. Autorzy podkreślają, że w leczeniu
należy wykorzystać wszystkie dostępne metody, aby ze względu na
młody wiek pacjentów i ich dalszy wzrost zachować zęby w jamie
ustnej. Prawidłowa diagnoza i wcześnie wdrożone leczenie są
podstawą do osiągnięcia sukcesu i powodzenia zabiegu. Inny ciekawy temat to „Zróżnicowana morfologia systemów kanałowych.

Opis przypadku klinicznego”. W artykule opartym na podstawie 11
piśmiennictwa przedstawiono zróżnicowaną morfologię systemów kanałowych różnych grup zębowych, która może przyczyniać się do niepowodzenia terapeutycznego i powikłań w przeprowadzanych procedurach endodontycznych. Wskazano metody
mogące pomóc w dokonaniu dokładnej diagnostyki, tj. zdjęcia
rentgenowskie, tomografię wolumetryczną i mikroskop. Opisano
przypadek kliniczny leczenia endodontycznego dwukanałowego
prawego kła żuchwy.
I na koniec trzeci numer Medycyna Praktyczna Stomatologia, w którym przeczytamy m.in.teksty „Diastema i jej przyczyny – przegląd piśmiennictwa”, „Nakład pośrednio-bezpośredni
z uszczelnieniem ścian ubytku – przegląd procedur klinicznych”.
W numerze znajdziemy również kontynuację tematu „Odkryj
w sobie artystę: trzyetapowe podejście do przewidywalnego
projektowania uśmiechu – część 2” oraz problem dotyczący
coraz większej grupy pacjentów „Działania niepożądane terapii
przeciwnowotworowej w obrębie jamy ustnej – perspektywa
stomatologa (część 1)”. Innymi bardzo ciekawymi artykułami
są „Chirurgiczne leczenie recesji dziąsłowych metodą tunelową
z wykorzystaniem materiału Mucoderm oraz przeszczepu tkanki
łącznej pobranej z podniebienia” i „Uzupełnienie stałe oparte na
wkładach koronowych – rozwiązanie kliniczne z wykorzystaniem
jednolitej ceramiki cyrkonowej”.
I znów jak widać, mnogość tytułów i tematów pozwala
każdemu z nas znaleźć coś interesującego dla siebie. Jak zwykle
namawiam serdecznie do lektury i życzę miłego czytania.
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to nowa, skuteczna pod względem kosmetycznym, minimalnie
inwazyjna alternatywna metoda czasowej korekty uśmiechu dziąsłowego związanego z nadmierną aktywnością mięśni unoszących
górną wargę.
W listopadowym numerze

opr. Grzegorz Herbut

W ślad za przeglądem prasy stomatologicznej, przygotowanym przez dr. Grzegorza Herbuta, publikujemy
wyjątkowo w tym wydaniu swego rodzaju przegląd prasy nie profesjonalnej, lecz tej adresowanej do najszerszych kręgów opinii publicznej. Co się bowiem stało?
Otóż rośnie w przyspieszonym tempie świadomość społeczna w kwestii fikcji bezpłatnego dostępu dzieci
do usług stomatologicznych finansowanych przez NFZ. Zaniechano walki z próchnicą, upadła ortodoncja,
teraz dorzyna się chirurgię stomatologiczną.
Jak wygląda sytuacja jamy ustnej w najstarszym pokoleniu, też lepiej nie mówić, ale coś tam Państwo znajdziecie
w Raporcie „PolSenior” z 2011 r. streszczonym przez red. Jolantę Hodor na str. 21.

Stronniczy przegląd prasy
W Oświęcimiu niepokój. „Gazeta Krakowska” (9 czerwca)
informuje, że chodzą pogłoski, iż od lipca zostanie ograniczona
(do jednego) liczba gabinetów dentystycznych, w których dzieci
leczone będą bezpłatnie. NFZ wprawdzie uspokaja, wysokość
kontraktów pozostanie bez zmian, czemu jednak nie dementuje
ograniczenia liczby gabinetów – wolimy się nie domyślać.

Teraz czeka się w Oświęcimiu ok. dwa tygodnie na wizytę,
do ortodonty trzy-cztery miesiące. W Wadowicach limity przyjęć
są niewystarczające, w Olkuszu jest jeszcze gorzej, za to lepiej
w Zatorze i Chrzanowie.
W podsumowaniu „GK”, charakteryzując opiekę stomatologiczną w zachodniej Małopolsce (powiaty: chrzanowski, olkuski,

12 oświęcimski i wadowicki), stwierdza, że działają tu 74 gabinety, które
przyjmują także dzieci, a globalny nakład MOW NFZ na stomatologię wynosi 179,9 mln zł. Zamiast komentarza tekst puentuje historia
9-letniej pacjentki z bolącym zębem i terminem przyjęcia za miesiąc.
***
Po wizycie w zachodniej Małopolsce „Gazeta Krakowska”
zagląda następnego dnia do Nowego Sącza, gdzie niepokój jeszcze rośnie, bo w lipcu utracić może kontrakt 9 placówek, w tym
Specjalistyczne Centrum Stomatologii przy ul. Żółkiewskiego.
A ceny usług, narzeka jedna z matek trojga dzieci, są nie do
udźwignięcia: plomba (80-100 zł); leczenie kanałowe zębów trzonowych (250 do 400 zł), ekstrakcja (100 do 200 zł).
***
Dziecięce Centrum Stomatologii im. Astrid Lindgren przy
ul. Siewnej w Krakowie, działające od 1994 roku – pisze Dorota
Stec-Fuss w „Dzienniku Polskim” – utraciło kontrakt z NFZ, bo
nie przyjmuje w soboty, nie zatrudnia pedodontów, nie posiada
certyfikatu ISO. Szwedzki sponsor wyposażenia pewnie się zdziwił,
a protest rodziców nie pomógł. Tym samym 6 tys. małych pacjentów musiało się zapoznać z regułami dorosłych. Poszkodowani są
zarówno rodzice ponoszący spore koszty w prywatnych gabinetach, jak i dzieci, dla których sporym stresem będzie zderzenie się
z nową dentystyczną rzeczywistością (gabinetem, lekarzem).
Nie będę cytował, ilu placówkom w Bronowicach i Prądniku
Białym przyznano kontrakt, a ilu nie przyznano, ani jakie „najwyższe” nakłady na stomatologię dziecięcą ponosi Małopolski
Oddział NFZ, bo mało mnie to obchodzi. Z mojego obywatelskiego punktu widzenia fakt, że Małopolska ma najwyższe
w kraju wskaźniki próchnicy u 12-latków (90%) – wystarczy.
I że gorzej w Europie jest tylko na Łotwie – jedynie mnie utwierdza w tym przekonaniu. A kiedy zamyka się gabinet w zespole
szkół dla dzieci ociemniałych, mimo protestów Rzecznika Praw
Dziecka i Prezydenta Miasta, to uważam, że powinna wkroczyć
prokuratura! Pippi Langstrumpf lepiej by rządziła.
***
Także w Tarnowie od lipca 2014 roku – czytamy w „Gazecie
Krakowskiej” z 16 lipca br. – obniżono kontrakty na leczenie
u chirurgów stomatologicznych i ortodontów o 60%! Kolejka do
tych ostatnich sięga już 2 lat, a w Dąbrowie Tarnowskiej nawet
3 lat. Rekord dzierżą Gorlice – 1100 dni.
Jolanta Pulchna, rzecznik MOW NFZ, wyjaśnia, że obniżenie
było aktem sprawiedliwości, Tarnów bowiem „konsumował” kosztem
regionu najwyższy procent usług stomatologicznych, których dostępność była tu najwyższa. Trochę to przypomina dzielenie się biedą.
A swoją drogą, jak mogło dojść do takiego deficytu ortodontów przy takiej nadwyżce kształcenia dentystów. Jeśli zważyć na
cykl leczenia ortodontycznego i zasady jego finansowania (do 12.
roku życia), praktycznie ortodoncja została z leczenia z udziałem
środków NFZ wyimpasowana. Protestu Krajowego Konsultanta
ds. ortodoncji w tej kwestii trudno się doszukać.

***
Dentofobia, nie wiem, czy tak się nazywa lęk przed wizytą
w gabinecie dentystycznym, w każdym razie dla jej złagodzenia
– pisze „Gazeta Wyborcza” – pojawiła się zamiast znieczulającego
zastrzyku książka autorstwa pary dentystów Doroty i Przemysława
Stankowskich, z rozweselającymi rysunkami Henryka Sawki.
Jeśli komuś to pomoże, niech kupi. Już sam pomysł, żeby przed
wizytą zasiąść do lektury, wydaje się nam nieodparcie śmieszny.
***
W tejże „Gazecie Wyborczej” informacja, którą drukowaliśmy
też na przykładzie CM UJ w poprzednim wydaniu „GGL”. Oto
na łódzkim Uniwersytecie Medycznym padł rekord zainteresowania studiami stomatologicznymi (19 osób na 1 miejsce; w Krakowie było 17). Ideologia na temat motywów tego zainteresowania
wydaje się ryzykowna.
Natomiast z absolutnym zainteresowaniem czyta się o postępie technicznym na studiach dentystycznych w Łodzi. „Popiersia
fantomów wysuwają się spod stolików wszystkim słuchaczom.
Przy każdym jest podstawowy zestaw urządzeń i ekran LCD”
– to na pierwszym roku. Na drugim obok fantomu „stoi turbina,
mikrosilnik, ślinociąg, ssak, dmuchawka, skaler, lampa polimeryzacyjna – jak w profesjonalnym gabinecie”. Na trzecim roku
fantomy siedzą już na fotelach, a na czwartym studenci wyrywają
zęby i wprawiają plomby z tworzywa, usuwają kamień nazębny
itp. Tak jeszcze nie jest w całej Polsce, ale kiedyś będzie.
***
Na deser informacja z prestiżowego Instytutu Stomatologii
Collegium Medicum UJ. Oto – jak informuje Sylwia Nowosińska
na łamach „Dziennika Polskiego” (22 sierpnia br.) – Poradni Stomatologii Dziecięcej Uniwersyteckiej Kliniki przy Montelupich
odmówiono przedłużenia kontraktu z NFZ.
Nie będziemy tu cytować opinii zbulwersowanych rodziców,
tego się można było spodziewać. Natomiast ciekawym wydaje się
w szerszej skali pomysł eliminacji miejsca kształcenia studentów
i specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej.
Fundusz wyjaśnił swoje stanowisko słabą dostępnością godzinową usług Poradni (brak świadczeń w godzinach popołudniowych
i w soboty) oraz niskim udziałem specjalistów w realizacji świadczeń, co uczyniło ofertę kliniki niekonkurencyjną. Podkreślił też,
że nie zamierza traktować uniwersyteckiej poradni w sposób uprzywilejowany. Są w tym pewne racje, choć akurat inne, bo polegające
przede wszystkim na oczekiwaniu od uniwersyteckiej kliniki, jako
miejsca dydaktyki medycznej, najwyższego poziomu świadczeń.
Natomiast w kwestii godzin pracy np. w soboty, popołudniami
itp. czas najwyższy, by wielcy ministrowie z ulicy Miodowej (Zdrowia) i alei Szucha (Edukacji) spotkali się może po środku, przy ulicy
Wspólnej (Szkolnictwa Wyższego) i uzgodnili dostępność placówek
szkolnych i uczelnianych dla świadczeń medycznych. Krętactwo
w tym względzie jest po prostu szkodliwe społecznie.
opr. cis

Prawo i medycyna

Elektroniczna
dokumentacja medyczna

w praktyce stomatologicznej
Termin obowiązku prowadzenia dokumentacji
medycznej w formie elektronicznej przesunięto do
dnia 1 sierpnia 2017 roku. Ponieważ wprowadzenie
elektronicznej dokumentacji medycznej jest olbrzymim przedsięwzięciem ze względu na zróżnicowany
stopień informatyzacji podmiotów udzielających
świadczeń zdrowotnych, w tym podmiotów administracji rządowej, wydłużono okres przejściowy,
w którym równolegle będzie funkcjonować papierowa i elektroniczna postać dokumentacji medycznej.
Wprowadzone zmiany niewątpliwie umożliwią
pełne wdrożenie rozwiązań w zakresie informatyzacji
w ochronie zdrowia, obejmujących: e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, a także wprowadzenie działań z zakresu telemedycyny. Umożliwi
to funkcjonowanie elektronicznej Karty Ubezpieczenia
Zdrowotnego (KUZ) oraz Karty Specjalisty Medycznego (KSM), potwierdzającej udział takiego specjalisty
w udzielaniu świadczenia. KSM mają być wydawane
w IV kwartale 2015 roku, zaś KUZ mają być wydawane
od IV kwartału 2015 roku, początkowo dla celów pilotażowych w kilku wybranych placówkach medycznych.
Ich wydawanie ma zakończyć się do końca 2017 roku.
Obowiązek wystawiania recept tylko w postaci elektronicznej ma obowiązywać od 1 sierpnia 2016 roku.
Z kolei e-skierowania i e-zlecenia na wyroby medyczne
mają być wystawiane wyłącznie w postaci elektronicznej od 1 marca 2017 roku.
Resort chce, aby KUZ, oprócz funkcji dokumentu
potwierdzającego prawo do świadczeń, był też nośnikiem danych niezbędnych przy udzielaniu pomocy
pacjentowi w nagłych wypadkach, w stanach zagrożenia zdrowia i życia (medyczne dane ratunkowe). Dane
takie byłyby umieszczone na karcie wyłącznie wtedy,
jeżeli pacjent wyraziłby na to zgodę. Karta nie będzie
zawierała zdjęcia. Funkcja potwierdzenia wykonania
świadczenia poprzez jednoczesne użycie KUZ i KSM ma
być realizowana od 2019 roku.
Jak widać, wbrew powszechnej opinii środowiska
nie zostało nam dużo czasu. Powinnyśmy już dziś

zacząć testowanie powszechnie dostępnego oprogramowania, tak aby poznać najczęstsze pułapki czyhające na nieświadomych użytkowników. Trzeba ocenić
program, umowę licencyjną, dodatkowe opcje, serwis
(wsparcie techniczne), wymagania sprzętowe, system
operacyjny, koszty dokumentacji, licencji, koszty ukryte
(subskrypcje, aktualizacje). Nie unikniemy informatyzacji, wykluczenie cyfrowe powoduje wykluczenie
zawodowe i społeczne. To nieuchronna cena postępu.
Z końcem 2014 roku przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r.
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012
r., poz. 1382).
W przyszłym roku m.in. wszyscy lekarze, doradcy
podatkowi, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, warsztaty motoryzacyjne
zainstalują kasy fiskalne. Wynika to z projektu rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencji
na kasach rejestrujących. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że takie były postulaty organów podatkowych
i konsumentów. Ministerstwo Finansów musi wydać
nowe rozporządzenie dotyczące zwolnień z obowiązku
prowadzenia kas fiskalnych, ponieważ z końcem tego
roku ważność traci poprzednie obowiązujące od dwóch
lat. „Zgodnie z tym rozporządzeniem zwolnienia, co do
zasady, przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2015
roku. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2015 roku skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia
2015 roku obowiązkiem stosowania kas rejestrujących
wszystkich podatników korzystających dotychczas ze
zwolnień od ewidencjonowania w tej formie” – wyjaśniło ministerstwo w uzasadnieniu do projektu. Kasę
fiskalną będą oni musieli wprowadzić w swojej działalności najpóźniej 1 marca 2015 roku.
Anna Urbańczyk
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Dentystyka
z muzyką w tle,
czyli o zobowiązaniach
wobec ZAiKS-u, ZASP, ZPAV, SFP itd.
W świetle obowiązujących przepisów ustawy o prawie autorskim
twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.
W przypadku, gdy jego rozpowszechnianie następuje bez odrębnej
indywidualnej umowy z twórcą, wynagrodzenie jest pobierane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami
autorskimi. Są to np.: Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Związek Artystów Scen Polskich (ZASP), Związek Producentów Audio-Video (ZPAV),
Stowarzyszenie Filmowców Polskich (SFP) i inne.
Organizacje te działają na podstawie decyzji Ministra Kultury i Sztuki, a w zakresie swojej działalności mogą się domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia
wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń, a także występować
z powództwami do sądu. Podobne ustalenia, jak przywołane regulacje
krajowe, obowiązują także w innych państwach Unii Europejskiej.
Wyjątek od zasady, że korzystanie z utworu podlega wynagrodzeniu, dotyczy – zgodnie z cyt. ustawą – m.in. sytuacji posiadaczy
urządzeń radiowo-telewizyjnych, którzy mogą za ich pomocą odbierać
nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu
ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych.
Wątpliwości co do prawnej dopuszczalności korzystania z uprawnienia odtwarzania utworów bez konieczności wnoszenia wynagrodzenia
dotyczyły w szczególności sytuacji, w której utwory rozpowszechniane
są niejako „przy okazji” wykonywania usług właściwych, w tym m.in.
przy udzielaniu świadczeń medycznych. Sprawa okazała się na tyle
skomplikowania, iż stała się przedmiotem analiz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (TSUE), czyli najwyższego
organu sądowniczego Unii Europejskiej.
Wyrokiem z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie C-135/10, TSUE
uznał generalnie, że opłata z tytułu praw autorskich nie obejmuje
bezpłatnego odtwarzania jako tła fonogramów w gabinecie dentystycznym w ramach wykonywania wolnego zawodu, z korzyścią
dla klientów, którzy korzystają z tego niezależnie od swojej woli.
Przywołany wyżej wyrok Trybunału zapadł w następującym stanie
faktycznym.
Societa Consortile Fonografici (SCF) zajmuje się we Włoszech zbiorowym zarządzaniem prawami autorskimi jako pełnomocnik zarzą-

dzający, odbierający należności
i rozdzielający prawa zrzeszonych
producentów fonograficznych. Wykonując czynności pełnomocnika,
SCF podjęła negocjacje z włoskim
stowarzyszeniem
stomatologów
w celu zawarcia zbiorowego porozumienia określającego wysokość
odpowiedniego wynagrodzenia za
każde „publiczne udostępnienie”
fonogramów, w tym udostępnianie
w gabinetach osób wykonujących
wolne zawody. Z uwagi na brak pomyślnego zakończenia tych negocjacji SCF wniosła do sądu pozew
przeciwko jednemu z lekarzy dentystów o stwierdzenie, że odtwarzał
on muzykę chronioną prawem
autorskim w swoim prywatnym
gabinecie dentystycznym oraz że
działania te, w zakresie, w jakim
stanowią „publiczne udostępnianie” z prawem międzynarodowym i prawem Unii, podlegają
wypłacie odpowiedniego wynagrodzenia.
W swoim orzeczeniu Trybunał
stwierdził, że pacjenci dentysty
tworzą zwykle „(…) krąg osób,
którego skład jest w dużym stopniu ustabilizowany, i że stanowią
zatem określony krąg potencjalnych odbiorców, ponieważ inne
osoby nie mają co do zasady
dostępu do wykonywanych przez
dentystę zabiegów”. W rezultacie
nie chodzi tu o „ogół ludności”.
W odniesieniu do liczby osób,
będących odbiorcami tego samego utworu, TSUE uznał, że
w odniesieniu do klientów jednego dentysty kwestia tej liczby
osób jest mało ważna, a wręcz
nieznacząca, przy uwzględnieniu,
że krąg osób obecnych równocześnie w jego gabinecie jest co
do zasady bardzo ograniczony.
Co więcej, choć klienci przychodzą kolejno po sobie, to jednak
klienci ci, obecni na zmianę, nie
są co do zasady odbiorcami tych
samych utworów, w szczególności tych nadawanych drogą
radiową. TSUE zwrócił również
uwagę, że dentysta, który odtwarza w obecności pacjentów

się na przedstawionej argumentacji, także sąd 15
polski w tym roku uznał, że dopuszczalne jest
odtwarzanie muzyki w zakładzie fryzjerskim, bez
konieczności wnoszenia wynagrodzenia z tytułu
praw autorskich. Należy jednak pamiętać, iż każda
sprawa ma swój indywidualny wymiar i mimo swojego znaczenia wyrok TSUE może stanowić jedynie
wskazówkę interpretacyjną.
Niewątpliwie na kwestię odtwarzania utworów
chronionych prawem autorskim w gabinetach
i kwestii ewentualnego wnoszenia z tego tytułu wynagrodzenia trzeba przede wszystkim patrzeć przez
pryzmat skali podmiotów, w których udzielane są
świadczenia. Trzeba niewątpliwie również zwracać
uwagę, czy rozpowszechnianie tych utworów nie
generuje dodatkowych korzyści finansowych, które
mogą być potraktowane jako działalność zarobkowa.
Dla zainteresowanych podaję link do pełnotekstowej polskojęzycznej wersji omawianego wyroku:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
?uri=CELEX:62010CJ0135
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utwory jako muzykę tła, nie może rozsądnie ani
oczekiwać zwiększenia liczby klientów swojego
gabinetu tylko z powodu tego odtwarzania, ani
podwyższać ceny wykonywanych przez siebie
zabiegów. W rezultacie takie odtwarzanie nie
może samo w sobie mieć jakiegokolwiek wpływu na dochody dentysty. Podkreślono również, że
w rzeczywistości, klienci dentysty udają się do gabinetu dentystycznego jedynie w celu poddania się
zabiegom, natomiast odtwarzanie muzyki nie jest
nieodłącznym elementem przy świadczeniu opieki
stomatologicznej. Jedynie przypadkowo i niezależnie od swej woli klienci dentysty korzystają z dostępu do pewnych utworów w zależności od momentu
przybycia do gabinetu i czasu trwania oczekiwania
oraz charakteru leczenia, któremu są poddawani.
W tych okolicznościach nie można domniemywać,
by zwykli klienci dentysty byli podatni na omawiane
odtwarzanie, a tym samym takie odtwarzanie nie
ma charakteru zarobkowego.
Powyższy wyrok ma o tyle znaczenie, że choć
zapadł w indywidualnej sprawie, może wpływać na wymagany obowiązek proeuropejskiej
interpretacji przepisów prawa krajowego. Opierając

mgr Dariusz Dziubina
Biuro Prawne OIL w Krakowie

XLI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
Lekarzy Dentystów
Lekarzy Stomatologów

Rytro Jesień 2014
24-26 października
Ponad 340 osób przyjechało do Rytra, by wziąć
udział w dorocznej, Ogólnopolskiej Konferencji Lekarzy
Stomatologów. XLI już konferencja odbyła się w hotelu
Perła Południa w dniach 24-26 października 2014 roku.
Organizatorzy spotkania: Komisja Stomatologiczna
Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie i Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochrony Zdrowia, zapewnili obecność interesujących wykładowców, atrakcyjny
program naukowo-szkoleniowy oraz miłą atmosferę także
podczas towarzyskich spotkań.
Opiekunami naukowymi Konferencji byli, podobnie
jak w poprzednich latach, dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk i dr n. med. Witold Jurczyński. Patronatem honorowym objęli „Rytro” prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie prof. Andrzej Matyja, który poprowadził także, wspólnie z wiceprezesem ORL dr. Jerzym
Friedigerem, specjalną sesję samorządową oraz Polskie
Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych.

W trakcie konferencji tradycyjnie już wręczono Nagrodę
im. Andrzeja Janusza Fortuny za zasługi dla polskiej stomatologii. W tym roku uhonorowano tym wyróżnieniem
krakowskiego lekarza dentystę Antoniego Stopę.

Sesje naukowe – wokół chorób przyzębia

Tegoroczne sesje naukowe dotyczyły interdyscyplinarnego leczenia pacjentów z chorobą przyzębia wokół
zębów i implantów zębowych. Zespół młodych wykładowców – lekarzy stomatologii w składzie Magdalena
Baker, Edyta Furtak, Monika Prokop-Franaszek, Tomasz
Dohnal, Andrzej Żegień, pod kierownictwem dr. Witolda Jurczyńskiego, zaprezentował algorytmy postępowania w przebiegu fazy higienizacyjnej leczenia przewlekłej
choroby przyzębia, postępowanie terapeutyczne w fazie
korekcyjnej leczenia przewlekłej choroby przyzębia, istotę
fazy podtrzymującej w leczeniu periodontopatii. Podczas
drugiej, sobotniej sesji omawiano dylematy stomatologii
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odtwórczej w zaawansowanych postaciach chorób przyzębia oraz periimplantitis jako problem diagnostycznoterapeutyczny patologii przyzębia wokół implantów.
Periodontologia to jedna z trudniejszych dziedzin stomatologii, dlatego spotkała się z dużym zainteresowaniem
uczestników. Przejawiało się ono w dość burzliwych dyskusjach i długich rozmowach kuluarowych. Podkreślić
należy pełną gotowość zespołu prelegentów do odpowiedzi na liczne pytania, chęć poświęcenia czasu i deklarację
udzielenia konsultacji zainteresowanym słuchaczom.

Nagroda im. Andrzeja J. Fortuny
dla Antoniego Stopy

Wieczorem pierwszego dnia konferencji odbyła się
w odświętnej oprawie, prowadzona przez doktora Roberta
Stępnia, szefa Komisji Stomatologicznej ORL, uroczystość

wręczenia doktorowi Antoniemu Stopie Nagrody im.
A. Fortuny. Wyróżnienie to przyznawane jest osobie, która
w szczególny sposób służy całemu środowisku stomatologicznemu. Sylwetkę Antoniego Stopy przedstawiliśmy
w przedostatnim wydaniu „GGL” (4/2014), przypomnijmy
więc tylko, iż ten krakowski dentysta cieszy się w środowisku szczególną estymą, słynie m.in. z wyjątkowej umiejętności łagodzenia konfliktów i szukania kompromisów.
W samorządzie współtworzył ramy dla formalnej działalności sądów polubownych, a potem wprowadzał te zasady
w życie. Kojący wpływ miał także zawsze na swoich pacjentów i podwładnych w MCS „Śródmieście”, którym kierował
przez 15 lat, aż do emerytury rozpoczętej w ub. roku.
Niezwykłą empatię, z jaką tegoroczny laureat podchodzi do ludzi, podkreślał też, wręczając nagrodę, prof.
Andrzej Matyja:
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– Wśród lekarzy medyków masz tylu samo sympatyków, jak między dentystami, technikami i asystentkami
dentystycznymi. Samorząd lekarzy zawdzięcza Ci od
pierwszej chwili jego zawiązania kreowanie atmosfery
wzajemnej życzliwości, solidarności, zaufania całkowicie
bezinteresownego. Twoje funkcje w samorządzie pozostawiły trwały ślad poszanowania godności lekarza. Masz
zdolność godzenia ludzi o odmiennych przekonaniach,
jesteś człowiekiem z niezwykłym poczuciem humoru, jesteś wyjątkowy i taki pozostań. A ta nagroda jest jedynie
skromnym przejawem naszego uznania – mówił prezes
ORL do Antoniego Stopy.
Gratulacje laureatowi złożyła też obecna w Rytrze
wiceprezes NRL Agnieszka Ruchała-Tyszler, a synowie
doktora Fortuny Maciej i Tomasz wręczyli laureatowi
statuetkę ze słowami: „Antku, na pewno jesteś godzien

tej nagrody”. Niestety, na uroczystości zabrakło dr Barbary Fortuny, która zmarła tydzień przed konferencją.
Jej pamięć uczczono minutą ciszy.
Doktor Antoni Stopa, dziękując za nagrodę, podkreślał, iż ma ona szczególny, bardzo osobisty wymiar:
– Z Andrzejem Januszem Fortuną łączyła mnie przyjaźń.
Przez wiele lat pracowaliśmy razem. Trzecim był Zbyszek
Żak. Zainspirowany przez Zbyszka i Andrzeja włączyłem
się w działalność samorządu. Dziś komisja stomatologiczna jest czymś oczywistym. Ale na początku tak nie
było, bo niektórzy lekarze protestowali: „dlaczego ma być
komisja stomatologiczna, a nie ginekologiczna czy inna?”.
Jednak udało nam się ten opór przełamać. Pamiętam
nasze pierwsze spotkania w Warszawie, pierwsze inicjatywy Andrzeja i Zbyszka, a także pierwsze osoby,
które angażowały się w tę działalność. Później zaczęła

18 się współpraca w wywieraniu presji na kasy chorych,
a potem na NFZ. Oczywiście, motorami tego wszystkiego byli Andrzej i Zbyszek, ale zawsze chętnie ich wspierałem – wspominał laureat.
Uroczystą kolację tradycyjnie zakończył recital gwiazdy. W tym roku była nią znana i powszechnie lubiana aktorka Joanna Trzepiecińska, która wraz z towarzyszącymi
jej muzykami wykonała popisowo utwory ze swojej ostatniej płyty „Żarcik a propos” – głównie piosenki Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego. Potem z uśmiechem
pozowała do zdjęć i składała autografy. We wspaniałej
atmosferze bawiono się do północy, a ci, którym jeszcze
nie dość było atrakcji, mogli balować dłużej w dyskotece.

Wokół samorządu,
specjalizacji i kontraktów
– sesja samorządowa

Na zakończenie XLI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rytro 2014” odbyła się sesja samorządowa,
prowadzona przez prof. Andrzeja Matyję i dr. Jerzego
Friedigera. Poruszane podczas niej tematy cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem i były potem szeroko omawiane także w kuluarowych rozmowach.
Za wprowadzenie do zmian czekających wszystkich
lekarzy można uznać krótkie przedstawienie przez Cezarego Mirończuka najistotniejszych cech programów
komputerowych do elektronicznej dokumentacji medycznej. Ta inwestycja musi być przemyślana, by prowadzenie
elektronicznej dokumentacji było proste, ale też precyzyjne i niezawodne. O tym, co nas czeka w tym zakresie,
pisze też dr Anna Urbańczyk w tym wydaniu.
Z kolei dr Andrzej Cisło, wiceprezes Wielkopolskiej
Izby Lekarskiej i pełnomocnik Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Dentystów, przedstawił, jak wyglądają
w praktyce istotne dla tej grupy zawodowej zmiany legislacyjne dokonane w ostatnim roku i planowane na najbliższe miesiące. Mówił np. o problemach ze spełnieniem
wymogu poświadczenia unieszkodliwienia odpadów.
Otóż okazuje się, że w wielu regionach, gdzie firmy
odbierające odpady niebezpieczne nie zajmują się ich
unieszkodliwianiem, ale przekazują je dalej, ci pośrednicy
żądają zapłaty za stosowne zaświadczenie. Jednocześnie
ukrywają dane zakładu utylizacyjnego, by gabinet nie
mógł takiego dokumentu uzyskać bezpośrednio. Andrzej
Cisło zwracał też uwagę na niuanse przepisów „kolejkowych”, np. na liście oczekujących na świadczenie nie
umieszcza się pacjentów kontynuujących leczenie, co
może przecież zasadniczo zmieniać obraz kolejki (w rzeczywistości znacznie dłuższej) oraz na to, że elektroniczna
kolejka ma być weryfikowana codziennie. Kolejnym problemem utrudniającym praktykę jest możliwość kontroli
NFZ w gabinecie bez wcześniejszego powiadomienia.

Pełnomocnik Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Dentystów poinformował również, iż wystąpiło ono o uproszczenie procedur i złagodzenie przepisów dotyczących
atestowania aparatury wykorzystującej promieniowanie
jonizujące – chodzi o to, by jako potencjalnie najmniej niebezpieczna nie wymagała tak częstych testów specjalistycznych, jak określają to nowe normy Prawa Atomowego.
Kolejny gość konferencji – dr Jolanta OrłowskaHeitzman, przez wiele lat rzecznik odpowiedzialności
zawodowej w Okręgowej, a potem Naczelnej Izbie, dziś
– dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Ministerstwie Zdrowia, przekazała informacje o stanie
kształcenia specjalizacyjnego. Jak wiadomo, szkolenie
specjalizacyjne odbywa się już w systemie modułowym.
Jesienią MZ rozdysponowało 2,5 tysiąca rezydentur,
w tym wszystkie z zakresu stomatologii dziecięcej
i ortodoncji. W porównaniu z wieloma innymi krajami
możemy mówić o swoistym fenomenie – mamy aż 86
programów specjalizacji i 280 ich wariantów. W ośmiu
specjalizacjach nie przewidziano rezydentur (nie ma
wśród nich specjalizacji dentystycznych). Akredytację do
szkolenia uzyskało łącznie ponad 5 tysięcy jednostek, lecz
dyrektor Jolanta Orłowska-Heitzman nie ukrywała, że
brakuje miejsc, gdzie mogliby się szkolić dentyści.
MZ oszacowało koszt priorytetowej rezydentury na
55 tys. zł, a specjalizacji w niepriorytetowej dziedzinie na
48 tys. zł rocznie. Niestety, aż 230 do 490 osób rezygnuje
ze specjalizacji w pierwszym roku rezydentury. Pieniądze
się marnują. Podobnie jest, gdy ktoś rezygnuje z egzaminu specjalizacyjnego, i występuje o kolejną rezydenturę.
Zdaniem chyba wszystkich obecnych w Rytrze, kryteria
powinny zostać zaostrzone. Być może należy też zaostrzyć
warunki LEK – dziś płaci się za poprawkę dopiero od
czwartego podejścia do tego egzaminu – za późno zdaniem starszych lekarzy.
W kolejnym wystąpieniu dr Anna Kot, okręgowy
rzecznik odpowiedzialności zawodowej, przypomniała
uczestnikom konferencji w Rytrze problemy związane
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z zakresu stomatologii zawarte w tym roku. Struktura 19
świadczeń prezentuje się następująco: ponad 66 proc.
stanowią świadczenia ogólnostomatologiczne, na drugim
miejscu są świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci
– ponad 15 proc. Wzrostu nakładów na świadczenia ogólnostomatologiczne nie będzie, natomiast powinny rosnąć
wydatki na świadczenia wysokospecjalistyczne, szczególnie z zakresu chorób nowotworowych.
Dyr. Kazberuk-Jezierska po raz kolejny przypomniała
konsekwencje niespełnienia warunków umowy, szczególnie braku kadry deklarowanej w umowach. „Wciąż zdarza
się wykazywanie wśród personelu osób, które nawet o tym
nie wiedzą”. Dentyści zapominają także, iż zmiana miej-

z reklamą świadczeń medycznych – bezwzględnie zakazaną. Informacje, jakie nie tylko można, ale trzeba
przekazać pacjentom, są ściśle określone, podobnie jak
sposób ich udzielania. – I jest to katalog zamknięty,
nie ma żadnej dowolności – przypominała Anna Kot.
Jasne są też uregulowania dotyczące zakazu reklamy –
w przepisach prawa, Kodeksie Etyki Lekarskiej, uchwale
NRL. – Te przepisy mają być gwarancją obiektywnej
i rzetelnej informacji dla pacjentów – z uwagi na szczególną wartość, jaką jest zdrowie i życie – wolną od marketingowych technik pozyskiwania klienta, czyli pacjenta
– podkreślała Anna Kot.
Choć niektórzy twierdzą, że definicja reklamy jest
nieostra, nie jest to żadnym wytłumaczeniem dla lekarzy występujących w reklamach czy dla karygodnych
i karanych już reklam usług medycznych sprzedawanych
za pośrednictwem portali oferujących tzw. grupowe
zakupy. Powszechnie reklamowane są tam usługi z zakresu stomatologii estetycznej, medycyny estetycznej,
chirurgii plastycznej. Pomijając fakt, iż ich ceny bywają
podejrzanie niskie (tym bardziej, jeśli uwzględni się prowizję dla portalu), samorząd lekarski nie zamierza przymykać oczu na ewidentne przewinienie zawodowe, jakim
jest zakazana reklama.
Na zakończenie sesji samorządowej wystąpiła dr Monika Jezierska-Kazberuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ds. Medycznych.
MOW NFZ przedłużył na 2015 rok wszystkie umowy

sca wykonywania zakontraktowanych świadczeń wymaga
uzyskania wcześniejszej zgody NFZ, gdyż wcale nie jest
ona oczywista. Problemem jest też rosnąca liczba skarg na
jakość świadczeń protetycznych. Pacjenci nie są zadowoleni z usług, a tracą prawo do refundacji, mimo wadliwego
wykonania protezy. Dlatego należy ze szczególną starannością prowadzić dokumentację tych świadczeń.
***
Sobota zakończyła się biesiadą w góralskiej chacie
U Stacha. Spotkania w kuluarach były okazją do gorących dyskusji związanych z niepewną sytuacją panującą
w branży medycznej i nowymi wyzwaniami czekającymi
lekarzy w najbliższych latach, ale nie brakowało też żartów
i wesołej zabawy. W niedzielę po śniadaniu wszyscy rozjechali się do domów, obiecując wrócić do Rytra za rok.
Podziękowania należą się sponsorom, firmom: GC,
Septodont, Olimpia, Galicja BWS, Optident, MiP Pharma, Dentsply, Marrodent, Stomed, Dental S, VOCO,
Zakładom Sanitarnym w Krakowie, Quadrostom, AnGer
A&A, ATZ Farmont Poland, ProfiMed, DentoMarket,
ZdrowePodlasie.
Anna Urbańczyk
Jolanta Grzelak-Hodor
fot. Jolanta Grzelak-Hodor
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Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie kontynuuje szkolenia w ramach cyklu kształcenia ustawicznego. Wykład wygłoszony 20 września 2014
roku z wielu względów czysto praktycznych wart jest
przybliżenia całemu środowisku stomatologicznemu. A dotyczył on ochrony danych osobowych oraz
elektronicznej dokumentacji medycznej – w praktyce
stomatologicznej. Wykładowcami byli: pan Wojciech
Krówczyński (firma Grawena) i mec. Tomasz Pęcherz
(Zespół Radców Prawnych OIL Kraków).

Ochrona danych
osobowych
w praktyce
stomatologicznej
Dane osobowe, zwłaszcza dotyczące stanu zdrowia
podlegają szczególnej ochronie. Należą do tzw. danych
wrażliwych, których ujawnienie mogłoby zniszczyć prywatność pacjenta, zwłaszcza w sytuacji pozyskania ich przez
osoby nieuprawnione. Na ich straży stoi GIODO. Każdy
lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską powinien stosować w swojej działalności przepisy ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst
jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące
zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej. Danymi osobowymi są więc informacje zawarte w dokumentacji medycznej, sporządzonej zarówno
w wersji papierowej jak i elektronicznej oraz dane osób
zatrudnionych w praktyce lekarskiej. Lekarz, jako posiadacz
danych osobowych, jest tzw. administratorem danych osobowych.
Jako administrator danych osobowych lekarz jest
zobowiązany do stosowania środków technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności zobowiązany
jest do zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zawłaszczeniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator danych jest zobowiązany do prowadzenia
dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych
oraz środki ich ochrony.
Lekarz, który prowadzi praktykę, jako administrator danych osobowych, zobowiązany jest również do:
1. opracowania i wdrożenia dokumentu Polityka bezpieczeństwa,

2. opracowania i wdrożenia dokumentu Instrukcja
zarządzania systemem informatycznym (w przypadku
prowadzenia zbioru danych w systemie informatycznym)
3. wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji
4. dopuszczenia do przetwarzania danych wyłącznie
przez osoby posiadające upoważnienie
5. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do
przetwarzania danych.
Dokument Polityka bezpieczeństwa powinien zawierać:
1. wykaz budynków, pomieszczeń lub części pomieszczeń, tworzących obszar, w którym przetwarzane są dane
osobowe; 2. wykaz zbiorów danych osobowych wraz ze
wskazaniem sposobów zastosowanych do przetwarzania
tych danych; 3. opis struktury zbiorów danych wskazujący
zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi; 4. sposób przepływu danych pomiędzy
poszczególnymi systemami; 5. określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia
poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych
danych.
Instrukcja przetwarzania danych powinna zawierać:
1. procedury nadawania uprawnień do przetwarzania
danych i rejestrowania tych uprawnień w systemie informatycznym oraz wskazanie osoby odpowiedzialnej za te
czynności
2. stosowane metody i środki uwierzytelnienia oraz procedury związane z ich zarządzaniem i użytkowaniem
3. procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia
pracy przeznaczone dla użytkowników systemu
4. procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narzędzi programowych służących
do ich przetwarzania
5. sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych nośników informacji zawierających dane osobowe,
kopii zapasowych,
6 . sposób zabezpieczenia systemu informatycznego
przed działalnością złośliwego oprogramowania,
7. sposób realizacji wskazanych wymogów,
8. procedury wykonywania przeglądów i konserwacji
systemów oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych.
Za naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych
osobowych grożą sankcje karne i administracyjne. Sankcje
karne grożą między innymi za: udostępnienie przez administratora danych osobowych osobom nieupoważnionym
– naruszenie, choćby nieumyślnie, przez administratora
obowiązku zabezpieczenia danych przed zabraniem ich
przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Lekarz, który zlekceważy zalecenia GIODO, może być
ukarany karą grzywny w wysokości do 50 tysięcy złotych.
Anna Urbańczyk
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jak polscy seniorzy...
Opieka stomatologiczna nad dziećmi to jeden z problemów najczęściej poruszanych przez specjalistów i jeden
z nielicznych „dentystycznych” tematów, którymi zajmują się
dziennikarze prasy codziennej i ogólnodostępnych periodyków. Tymczasem na drugim biegunie jest stan uzębienia osób
w wieku podeszłym – równie zły, jak w przypadku dzieci.
I problem to bardzo poważny, bo bezzębność wywołuje
fatalne konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego.
Opublikowany przez Wydawnictwo Termedia raport „PolSenior” z 2011 roku „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”, pod
redakcją Małgorzaty Mossakowskiej, Andrzeja Więcka i Piotra
Błędowskiego alarmuje, że własnych zębów nie ma średnio
połowa Polaków w wieku powyżej 65 lat i, niestety, blisko
20 procent z tej grupy nie używa protez.
Polscy badacze jak dotąd nie zajmowali się oceną stanu
uzębienia osób starszych. Jedynie w badaniu polskich stulatków pochylono się nad tym problemem, stwierdzając, że
własne zęby ma tylko 14,2 procent Polaków żyjących 100 lat
lub dłużej, a protez zębowych używało kiedykolwiek tylko 55
procent bezzębnych stulatków. W omawianym tu raporcie
dane dotyczące stanu uzębienia uzyskano od 651 osób
w wieku 55 – 59 lat oraz 4453 osób powyżej 65. roku życia.
Taka próba daje wiarygodny obraz. Niestety, pesymistyczny.
Uzyskane wyniki dowodzą, iż w grupie 55–59 lat własnych zębów nie ma 14,1 proc. osób, w tym 16,2 proc. kobiet i 11,6 proc. mężczyzn. Z osób bezzębnych protez używa
93,1 proc. kobiet i 88,2 mężczyzn. W grupie osób starszych
zębów nie ma 55 proc. kobiet (protez używa 84,4 z tych pań)
i 46,4 mężczyzn (protez używa 85,9 proc.). Z wiekiem liczba
osób bezzębnych systematycznie rośnie. To, że kobiety są
bardziej niż mężczyźni narażone na problemy z uzębieniem,
i to w każdej grupie wiekowej, nie wynika z ich mniejszej
troski o uśmiech, wręcz przeciwnie. Badania prowadzone
we Włoszech wykazały, iż stan uzębienia kobiet zależy od
liczby posiadanych dzieci (ciąża i karmienie piersią osłabiają
zęby) oraz wieku, w jakim pojawi się menopauza. Natomiast
zębom mężczyzn szkodzi głównie palenie papierosów.
Nasi badacze nie stwierdzili istotniejszych różnic w stanie
uzębienia mieszkańców poszczególnych makroregionów.
Generalnie wszędzie jest tak samo źle, choć w makroregionie
zachodnim zauważono nieco mniejsze dysproporcje między
kobietami a mężczyznami. Za to stan uzębienia starszych
kobiet ewidentnie zależy od wielkości miasta, w którym żyją.
Najgorzej jest na wsi, najlepiej wśród mieszkańców dużych
miast – o liczbie ludności powyżej 200 tys.. „W grupie mężczyzn nie zaobserwowano różnic w występowaniu bezzębia
w zależności od miejsca zamieszkania” – dodają autorzy
raportu.

Wyraźnie jednak starsi mężczyźni mniej dbają o swój wygląd – rzadziej używają protez zębowych, co nie tylko z przyczyn estetycznych jest problemem, ale też może rzutować na
stan zdrowia. W badanej grupie Polaków w wieku 55–59 lat
spośród bezzębnych kobiet protez nie nosi 6,9 proc. kobiet
i aż 11,8 proc. mężczyzn, w tym połowa miała lub ma protezy, ale ich nie używa. Wśród osób w starszym wieku protez
nie używało w czasie badań 16,7 proc. kobiet i ponad 21
proc. panów. W tej grupie jednak większość osób po prostu
w ogóle nie miała protezy.
Oceniając stosunek polskich seniorów do protez obserwuje się różnice terytorialne – najrzadziej używają ich mieszkańcy wschodniej części kraju.
Podobnie jak w ocenie skali bezzębia, i w tym przypadku
mieszkańcy wsi wypadają znacznie gorzej niż mieszkańcy dużych miast. Autorzy raportu upatrują przyczyn tego
w gorszym dostępie do opieki stomatologicznej, w różnicach
dochodów i statusu ekonomicznego, ale również w mniejszej
trosce o wygląd. Warto podkreślić jednak dodatkowy aspekt,
szczególnie istotny w przypadku, gdy ktoś już nawet ma
protezę, lecz z niej nie korzysta – mieszkańcy wsi rzadziej
korzystają z odpłatnych świadczeń zdrowotnych, tymczasem, jak czytamy w opracowaniu: „(...) Protezy wykonywane
bez refundacji mogą być lepszej jakości, przez co są dobrze
tolerowane i chętniej używane. Wpływ materiałów, z jakich
są wykonane protezy na ich tolerancję, potwierdzają wyniki
ostatnio opublikowanego badania z randomizacją (GohlkeWehrse i wsp. 2011)” (te, za które pacjent płaci sam, są
lepszej jakości – przyp. red.).
Polscy badacze, porównując wyniki swoich analiz z podobnymi raportami z krajów Europy Zachodniej, jednoznacznie
stwierdzają, iż stan uzębienia naszych seniorów jest gorszy.
Problemu nie wolno lekceważyć choćby dlatego, że wszystkie
badania dowodzą, iż bezzębie sprzyja m.in. otyłości i nadwadze, a jakie są tego konsekwencje dla zdrowia, nie trzeba
chyba przypominać.
Opracowała: Jolanta Grzelak-Hodor

„Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne
starzenia się ludzi w Polsce”, red.: Małgorzata Mossakowska, Andrzej
Więcek, Piotr Błędowski, koordynator projektu: Międzynarodowy
Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Wydawnictwo Termedia 2012.
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Z poznańskiej perspektywy

Przegląd legislacyjny
Rok się kończy, warto zatem przejrzeć notatki i podsumować,
co nam ten rok przyniósł i co zapewne pozostanie, gdyż uchwalone ustawy i podpisane rozporządzenia to bagaż, który (niestety)
zostaje na jakiś czas. Najważniejsze nowości legislacyjne w mijającym roku to:

Luty
Przez wydanie rozporządzenia określającego wzór dokumentu
potwierdzającego utylizację odpadów zakaźnych Ministerstwo
wprowadziło w życie zapisany w ustawie o odpadach obowiązek
gromadzenia potwierdzeń utylizacji. Na mocy art. 27 ustawy
nasza odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami zakaźnymi
kończy się nie w momencie zdania tych odpadów, a w momencie
ich utylizacji. Jest to z pewnością nadmierne obciążenie, gdyż
w większości przypadków firmy zbierające i utylizujące to dwa
różne przedsiębiorstwa, a umowę (a więc i jakąś kontrolę) mamy
tylko z firmą odbierającą odpady. Do tego firmy zbierające
i utylizujące życzą sobie za wydanie tego dokumentu ok. 18 zł.
Prawnicy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej stoją na stanowisku, że
opłata za wydanie tego dokumentu się nie należy. WIL prowadzi
w tej sprawie działania.

Kwiecień
Duża, nawet bardzo duża nowelizacja ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej. Wprowadzono do niej cały pakiet onkologiczny. Dalej rozszerzono zakres prac AOTM na sprawy jednolitej
wyceny świadczeń. Owa jednolita wycena nie jest pojęciem zupełnie jasnym, gdyż sama ustawa definiuje ją jako „tabelę wartości
względnych”, przypisanych procedurom. Poza tym, w tej części
ustawy, która reguluje postępowania konkursowe, utrzymano
cenę jako kryterium oceny ofert.
Skoro jesteśmy przy ocenie ofert – jej kryteria będą teraz ustalane przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia, a nie jak
dotąd przez prezesa NFZ. Nowości w tym względzie jest więcej:
przy porównywaniu ofert będzie się brało pod uwagę, czy oferent
jest podmiotem, który powstał przed 30.06.2016 r. Powstałe po
tej dacie podmioty będą musiały mieć opinię wojewody o celowości istnienia na podstawie mapy potrzeb zdrowotnych.
Brane też będzie pod uwagę, czy podmiot ma umowę
z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na udział
w procesie liczenia kosztów. Trudno było nie zauważyć ryzyka
– dodatkowe punkty w konkursie dla współpracujących podmiotów to niesłychana furtka dla ukrytej promocji.

Wielkopolska Izba zabiegała (zgłoszenie w trybie ustawy
lobbingowej) o doprecyzowanie w ustawie kryteriów podjęcia
tej współpracy oraz o zmianę statusu wytycznych do rachunku
kosztów z obwieszczenia MZ na rozporządzenie. Te postulaty
zostały uwzględnione [!] w ostatecznej wersji ustawy (jak to bywa
w takich przypadkach – nie wiemy, czy to nasza zasługa, ale warto
zawsze stanąć po stronie lepszego rozwiązania).
• Wprowadzono zasadę 5-letnich kontraktów dla lecznictwa
ambulatoryjnego.
• Wprowadzono też obostrzenie dla podmiotów, które w poprzedzających konkurs 5 latach miały rozwiązaną umowę z NFZ
z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy – oferta takiego
podmiotu (w tym zakresie, którego dotyczyło zerwanie umowy
przez NFZ ) będzie z mocy prawa odrzucona. Takie wypowiedzenie umowy przez NFZ to swoisty wilczy bilet (rzecz wcale nie
nowa w naszym systemie NFZ ), więc zapewne podmioty takie
będą to obchodzić poprzez zmianę formy prawnej.
Ustawa wprowadziła też nowe regulacje, jeśli chodzi o listy
oczekujących. Nie umieszcza się na nich od 1.01.2015 osób
kontynuujących leczenie w danej placówce. Dalej, zapisy na
listę przyjmowane mają być w każdy dzień udzielania świadczeń.
Raporty z list oczekujących zawierać mają imiona, nazwiska
i numery PESEL oczekujących pacjentów. Raz w tygodniu
świadczeniodawca musi powiadomić NFZ w formie raportu
o „pierwszym możliwym terminie przyjęcia”. Co do tego ostatniego – naprawdę proszę mnie zwolnić z obowiązku komentarza
z uwagi na cokolwiek już przedświąteczny nastrój. To są jakieś
„kosmiczne” pomysły mające wywrzeć chyba wrażenie troski
o pacjenta ze strony władz publicznych.
• Nie będzie możliwe ponowne zażalenie do prezesa NFZ na
czynności dyrektora oddziału.
• Wreszcie udało się Funduszowi dopiąć swego i wstawić do
ustawy zapis wyłączający obowiązek powiadamiania przedsiębiorców o zamiarze przeprowadzenia kontroli. Od 1.01.2015 (to jest
data wejścia w życie ustawy) kontrola NFZ może być nam oznajmiona w momencie jej rozpoczęcia.

Lipiec
Zakończyły się prace nad nowelizacją ustawy Prawo atomowe.
Nowelizacja spowodowana była wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ograniczania prawa do wykonywania testów
specjalistycznych fizykom medycznym. Przy okazji odbyła się na
forum Komisji Zdrowia i specjalnej podkomisji debata nad racjonalnością niektórych obowiązków dotyczących przeprowadzania
testów aparatów rtg w stomatologii. Posłowie byli zdania, że należy
to od razu ująć w ustawie, ale Biuro Legislacyjne Sejmu sprzeciwiło
się wychodzeniu w nowelizacji poza jej ściśle określony przez wyrok
TK przedmiot. Sprawa bynajmniej nie została odłożona ad acta.
Porozumienie Stomatologów, którego mam przyjemność być
pełnomocnikiem, wystosowało we wrześniu do ministra zdro-

Sierpień
Sejm przesunął obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) na 1 sierpnia 2017 r.
W Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej powołany został Zespół ds.
EDM. Naszym celem nie jest bynajmniej wskazanie lekarzom
konkretnego produktu, jaki mają kupić. Broń Boże, program
musi „pasować” użytkownikowi. Nakreśliliśmy jednak dwie
podstawowe cechy, których spełniania lub niespełniania lekarz
kupujący program musi być świadom:
1. czy program ma potwierdzoną testami zdolność komunikowania się z Platformą Gromadzenia Danych o Zdarzeniach
Medycznych (wysyłanie i przyjmowanie komunikatów xml)?
2. czy program umożliwia zrzut dokumentacji w określonym
przez Centrum Systemów Informatycznych MZ porządku?
Pozwoliłoby to w dowolnym momencie przejście na inne oprogramowanie i przez to uwolniło od ryzyka związania się na zawsze
z jednym programem kupionym podczas zawieruchy, jaka zapewne powstanie tuż przed 1.08.2017 roku.
Prace trwają. Są trochę utrudnione zwlekaniem przez Centrum Systemów w MZ z realizacją kluczowych decyzji. Z pewnością też trzeba zewrzeć szyki i wzmocnić koordynację działań izb
ws. EDM, która teraz w zasadzie nie istnieje.
Ostatnie listopadowe propozycje MZ będą niezłym testem dla
obecnych programów rozliczających usługi z NFZ. Od stycznia
(jak wspomniałem, omawiając nowelizację ustawy) mamy raporty
z kolejek wraz z danymi pacjenta. Co więcej – na protezy i aparaty ortodontyczne kolejki i raporty z kolejek mają być osobne.
W kontraktach ogólnych będziemy więc mieli dwie kolejki.
Wrzesień
Naczelna Rada Lekarska podjęła uchwałę o podniesieniu
składki członkowskiej do 60 zł miesięcznie z jednoczesnym
uproszczeniem sytemu zwolnień. Sprawa odbiła się bardzo sze-

rokim echem w mediach, nie tylko lekarskich. Wielu lekarzy 23
nie widzi przełożenia dotychczasowych wydatków na korporację
lekarską na właściwe warunki wykonywania przez nich zawodu
lekarza i lekarza dentysty. Artykuł ten jest przeglądem legislacyjnym, więc pominę kwestię poczucia zasadności wzrostu składki.
Jako członek NRL i komisji legislacyjnej NRL powtórzyć mogę
jedynie oficjalnie złożone zastrzeżenia, co do prawidłowości
procedowania nad tą uchwałą. Analizując racjonalność czy też
konieczność podniesienia składki, trzeba cofnąć się do odbytego
w marcu Krajowego Zjazdu Lekarzy i jego uchwały o zmianie
sposobu obliczania składki przekazywanej przez okręgowe izby
do NIL. Pojawia się bowiem pytanie, czy Delegaci zostali zaznajomieni z konsekwencjami finansowymi tej uchwały. Tę sprawę
może jednak rozpatrzyć tylko następny Krajowy Zjazd Lekarzy.
Gdzieś i kiedyś ta dyskusja musi znaleźć swój finał.
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wia pismo nakreślające propozycje koniecznych zmian, jeśli nie
w samej ustawie, to w rozporządzeniu o bezpiecznym stosowaniu
promieniowania jonizującego. Zwróciliśmy też uwagę na zapisy
nowej Dyrektywy Euroatom, która ma wejść w życie w lutym
2018 r. – zapisy nakazujące państwom Unii wprowadzenie procedur nadzoru proporcjonalnych do stopnia narażenia pacjentów na
niebezpieczeństwo. Przywołaliśmy w tym miejscu opinię Konsultanta Krajowego w dziedzinie radiologii stwierdzającą, że wskutek
dość prostej budowy generatorów X w aparatach do zdjęć punktowych trudno spodziewać się, że coroczne testy wykażą jakieś
odchylenia. W tym sensie powtórzyliśmy całą argumentację, jaką
w lipcu w Sejmie przedstawiła Komisja Stomatologiczna NRL.
10 listopada przyszła odpowiedź – MZ podziela pogląd o konieczności redukcji obowiązków związanych z obsługą rtg oraz
przyznaje, że ważne w tym zakresie są wskazane przez nas zapisy
Dyrektywy, zapowiadające pierwsze prace nad dostosowaniem
polskich przepisów do Dyrektywy w pierwszym kwartale 2015 r.

Listopad
Minister finansów wydał rozporządzenie ws. zwolnienia
z obowiązku dokumentowania obrotu za pomocą kas rejestrujących (fiskalnych). Od razu warto zaznaczyć, że obowiązek nie
dotyczył i nie dotyczy osób, które nie prowadzą sprzedaży konsumenckiej (mają np. tylko kontrakt z NFZ lub z podmiotem leczniczym). Sprawa jest szeroko omawiana, więc tylko z obowiązku
wspomnę, że w par. 4 minister raczył skonstruować katalog profesji, których wykonywanie nie może być związane ze zwolnieniem,
niezależnie od obrotu. Jako lekarze znaleźliśmy się na tej liście w
towarzystwie prawników, doradców podatkowych, taksówkarzy,
wulkanizatorów i fryzjerów. Naturalny odruch sprzeciwu, jaki
pojawił się u mnie podczas czytania konstrukcji tego przepisu,
znalazł potwierdzenie w lekturze artykułu w „Rzeczpospolitej”,
która piórem wicenaczelnej red. E. Usowicz łaskawa była zasugerować, że „po grubych rybach oszukujących na paliwie i stali rząd
zabrał się za mniejsze ryby oszukujące na podatkach”. Tak więc,
jak widać, poważna gazeta potrafi postawić nas w jednym rzędzie,
jeśli chodzi o sposób zarabiania pieniędzy, z pospolitymi wyłudzaczami i przestępcami, często obstawionymi mafią.
Dlatego dbajmy i spierajmy się o zasady fair play w aktach
stanowiących o prawach i obowiązkach dla nas jako lekarzy
i obywateli. I to zarówno tych stanowionych przez Sejm czy rząd,
jak i tych stanowionych przez organa własnego, opłacanego przez
podwyższoną właśnie składkę, samorządu. Skutki złej legislacji
– jak widać na ostatnim przykładzie dotyczącym kas fiskalnych
– mogą iść dużo dalej, niż można by przypuszczać.
Andrzej Cisło
wiceprezes Wielkopolskiej ORL
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„Na zęba bolenie

nie potrza doktora, jeno
zębownika korzenie”
Zęby i zębolecznictwo
w przysłowiach cz. 2
Drugą część artykułu na temat przysłów związanych z dentystyką zacznę nie od przysłowia, ale od tytułowej rady, czyli powiedzenia, które ma budowę przysłowia, a ze względu na rzadkość
podobnych i rymowanych porad zasługuje na wzmiankę.
Ludzkość od swych początków szukała pomocy w bólu
i chorobie. Przydatne były zwłaszcza różne rośliny, których wiele
rosło w otoczeniu człowieka. Szczególnym ziołem, dobrym na
uśmierzenie bólu zęba, była maruna, która „Bolenie zębów koi, tłukąc świeżą, a na bolący ząb przykładając, abo na ucho, które po tej
stronie, gdzie jest bolący ząb”. Z biegiem czasu maruna będzie nosić
różne nazwy, np. korzeń św. Apolonii (wyciąg z korzenia marunki
stanowił podstawę do wytwarzania wody św. Apolonii), bertram
turyński, pierściennik lekarski i wreszcie zębownik.
Obok zębownika cenione były w leczeniu bólu zębów korzenie
bzu: „A ty święty bzie, ja ciebie bronię od ognia palenia, a ty mnie
broń od zębów bolenia” lub „Święty bzie, weź moje zęba bolenie,
pod swoje zdrowe korzenie”.
Zioła i ich możliwości lecznicze czy tajemne driakwie ucierane
przez zielarki i inne baby czarownice były zdecydowanie mniej bolesne niż zabiegi różnych zębidłubów.
A teraz czas na omówienie pozostałych przysłów, kończące artykuł z poprzedniego numeru.
Wiele przysłów, w których występują zęby, jest ilustracją konieczności zachowania tajemnicy, dyskrecji, unikania plotek, niepowtarzania ich: „Chcesz od plotek oduczyć, daj mu w zęby jeża”,
„Co z zębów wypuścisz, tego wargami nie utrzymasz”, „Gdyby
niejeden miał język na zęby, pewnie by nie miał wyciętej gęby”,

„Jedz pieróg z grzybami, trzymaj język za zębami”, „Jest to cnota
nad cnotami, trzymaj język za zębami”, „Dzierż język za zębami,
a koszulkę między nogami”. Z plotkami łączy się często obmowa,
oszczerstwa, które nie tak łatwo zniszczyć: „Szczuka zdechła, a zęby
zostały”, „Trudno się złośliwego zęba ustrzec”, ostrzegają przed
odwetem – „Ty masz język, a ja zęby”. Taka tematyka przysłów
jest bardzo stara. Ze starożytnej literatury pochodzi „Ząb Teona”,
czyli o kimś, kto ma skłonność do rzucania oszczerstw (Teon był
poetą satyrycznym chętnie posługującym się potwarzą). W twórczości Horacego występuje wyrażenie dente superbo znaczące tyle, co
„wzgardliwym zębem”, czyli zachowanie wyniosłe, lekceważące innych, przed którym Horacy przestrzega, bo jak mówią przysłowia,
niedobrze jest „ Popaść na zęby”, a już bardzo źle, gdy dopadnie nas
stare „Oko za oko, ząb za ząb”.
W niektórych frazeologizmach zęby służą do opisu uśmiechu.
Najbardziej znane to: „Szczerzyć zęby”, „Suszyć zęby”, tzn. zalotnie się
uśmiechać, wdzięczyć. O tym samym mówią przysłowia: „Wyszczerza zęby jak pies na otręby”, „Wyszczerza zęby jak pieczone prosię”.
Zęby to także symbol drapieżności, napastliwości, chciwości:
„U wilka dowód na owcę, że zębami kołacze”, „Nóż, zęby, paznokcie – broń niepoczciwa”, „Gwałt i potrzeba ostre zęby mają”,
„Urosną wilczkowi zęby”, „Nie sadzaj palca w cudze zęby”, „Świecą
mu się jak psu zęby”.
Zęby służące tylko do jedzenia są przedmiotem kpin i mają
wyraźnie charakter dydaktyczny i wychowawczy: „Nie przylecą do
lenia pieczone gołąbki, by siedział i nasiedział zgotowawszy ząbki”,
„Gość tylko z brzuchem i zębami godzien siedzieć jest z osłami”.
Przedmiotem wielu porzekadeł są zęby i śmierć. Są one dowodem nie tylko na dużą śmiertelność w dawnych czasach ludzi
w pełni sił, ale i na zły stan czy nawet brak higieny jamy ustnej i uzębienia: „Śmierć wszystko zmiecie i zmiele zęby na otręby”, „Śmierć
nie patrzy w zęby”, „Trzyma jak umarły w zębach”, „Śmierć zębów
nie liczy”, „Umarli zębów nie mają”, „Zębów utrata wyprzedza
zejście ze świata”.
Nie sposób jest uporządkować wszystkie frazeologizmy
i przysłowia, których tematem są zęby. Wymieńmy chociaż jeszcze
kilka: „Nie wierz gębie, połóż na zębie”, „Chleb go w zęby kole”
(w innym koli go kasza), „Dzwonić zębami”, biblijne „Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów”, „Darowanemu koniowi nie zagląda się
w zęby”, „Jeszcześ wtedy koszulę w zębach nosił”, „Wziąć coś na kieł
(na ząb)”, „Pytać się nic nie kosztuje i ząb od tego nie zaboli”.
Wielu porzekadeł związanych z zębami nie wykorzystałam, bo
albo były wariantami już przytoczonych, albo ze względu na język
czy wreszcie nie do końca zrozumiałe sytuacje, które je spowodowały. Zakończmy te dywagacje o zębach bardziej poetycko – cytatami
z literatury pięknej; „Jakież to słowo wymknęło się z zagrody twych
zębów?” (Homer), „Zęby twoje jak trzody owiec postrzyżonych,
które wyszły z kąpieli” („Pieśń nad Pieśniami”).
Barbara Kaczkowska
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Korsyka
„Góra w morzu” albo „piękna wyspa” to czwarta co do wielkości (183x83 km) – po Sardynii, Sycylii i Cyprze – wyspa na Morzu
Śródziemnym. Jest to najbiedniejszy rejon Francji, jednak z najwyższymi cenami. Bywa tu drożej niż na Lazurowym Wybrzeżu.
Z morza wyłaniają się groźne góry. Od Kasprowego Wierchu
wyższych jest aż 20 szczytów. Ośnieżony Monte Cinto sięga 2706
m n.p.m., Monte Rotondo – 2622 m n.p.m. Migrującym ludom
– a także uciekającym przed katastrofami (wybuch wulkanu na
Santorini w 1650 r. p.n.e., siedem plag egipskich) czy wojnami
(z egipskim faraonem Ramzesem III – 1100 r. p.n.e.), budzące
respekt skały i wzgórza całkowicie porośnięte zielenią (maquis)
dawały nadzieję na bezpieczne schronienie. Trzeba tylko było
znaleźć dolinę z wodą w głębi wyspy!
Ślady osadnictwa (kamienne posągi, obeliski, mury i naczynia) zachowane na wyspie mają 8000 lat! Przed ponad 1000 laty
przypłynął tu enigmatyczny morski lud Torrenów (Shardanów
z Krety), potem Rzymianie (300 lat p.n.e.) oraz emigranci z ziemi
Kanaan – Fenicjanie.
W średniowieczu porty Korsyki były pod władzą włoskich
morskich handlowych republik: Pizy oraz Genui. Kościoły ro-

mańskie na wyspie to pozostałość z czasów Pizy. Kościoły barokowe oraz system obronnych wież strażniczych, solidne łukowate mosty
na rzekach – pamiętają czasy rządów Genui. System wież i obronne
wioski na zboczach gór służyły obronie przed atakami z morza – przed
Maurami i Osmanami. W portowym mieście Calvi za rządów Genui
miał urodzić się Krzysztof Kolumb (tablica w Cytadeli).
W połowie XVIII w. Republika Genui przekazała Korsykę
Francji. Stało się to niedługo przed narodzinami Napoleona
Bonapartego w mieście portowym Ajaccio. W rodzinie pochodzenia toskańskiego, która zrobiła karierę, służąc interesom Francji.
W oczach Korsykanów – byli to zdrajcy! W latach napoleońskich
Pascal Paoli, korsykański Ojciec Narodu („Babbu di a Patria”) wywalczył z pomocą angielskiej floty admirała Nelsona krótkotrwałą
niepodległość (1794-1796). Paoli zmarł na emigracji w Londynie
w 1802 roku. Jego pamięć czci się do dziś i aktualnie jedna z partii
politycznych uważa się za jego spadkobierczynię.
Wyspiarze nigdy nie uznali obcych rządów. Walczą nadal
o przetrwanie swojej kultury, języka i śpiewu. Jest to gregoriański polifoniczny śpiew kilku głosów męskich – Paghjella. Znana
w krajach alpejskich pieśń gór „La Montanara” (polecam w wykonaniu Waltera Scholza) przypomina bardzo korsykański zaśpiew.
Słuchaj „La Montanara”
To echo wysokich gór
Gdzie strome nagie szczyty
Ukryte wśród chmur
Tam szumią wodospady w zielonych dolinach
A woda po kamieniach
Strumieniem płynie w dół…
Nie uznając żadnej władzy poza Bożą, Korsykanie niechętni
są Francuzom wraz z ich językiem. Zaklejają na tablicach rejestracyjnych aut znak „F”, a przyklejają flagę Korsyki z głową Maura
przewiązaną na czole opaską. Górska wieś Evisa jest oddalona
od stolicy Ajaccio tylko 1,5 godz. jazdy autem. Zdziczałe czarne
świnie biegają po drogach, prosięta bawią się w przydrożnych rowach. Spacerują krowy. W powietrzu unosi się wszechogarniający
zapach pinii. Każdy znak drogowy podziurawiony jest jak sito.
To miejscowi. Zamiast strzelać do dzików – strzelają do tablic.
Stoi za tym mafia.
Na Korsyce nie ma prostych dróg. Wszystkie są strome, kręte,
wąskie, pełne niekończących się zakrętów. Od strony przepaści
niezabezpieczone. Dobre są dla małych zwrotnych aut, które
wypożycza się na lotnisku w Ajaccio. Po tych górskich drogach
poruszają się dziesiątki czarnych motocyklistów na swych olbrzymich motorach. Wyprzedzają tylko miejscowi. W zawieszonych
na zboczach wioskach kupuje się oliwę z oliwek, owcze sery (brosciu), sery krowie i kozie, a także miód i mięso. Dobre są wędliny
z czarnych świń, karmionych żołędziami. Na zboczach rosną aromatyczne zioła, które dodaje się do piwa i mięs.
Turystyka rozwija się w dużym tempie. Bogaci się na tym
garstka Korsykanów. Mafia jest silniejsza od organów państwa,

Cicer cum caule

i ludzie jej ufają. Większość klepie biedę albo emigruje. Kierunek emigracji jest od stuleci ten sam. Ze wschodu na zachód.
Z południa na północ. Południowo-zachodnia część wyspy wokół
portu Propriano, stare górskie miasta Sartene i Levi to atrakcja dla
tych, którzy podróżują z „Herodotem” Kapuścińskiego w kieszeni.
Herodota i jego uczniów interesuje historia rozumiana jako ciąg
wymieniających się pokoleń.
Kilka kilometrów od Propriano znajduje się prehistoryczna
stolica Korsyki. To Filitosa, której zabytki zostały wpisane na

We wrocławskim Wydawnictwie Elsevier Urban&Partner
ukazał się podręcznik autorstwa prof. Stanisława Majewskiego, zatytułowany Współczesna protetyka stomatologiczna.
Podstawy teoretyczne i praktyka kliniczna.
Opasły tom liczy 420 stron, formatu A4, w pełnej gamie
kolorystycznej. Podręcznik adresowany jest do studentów,
dentystów praktykujących oraz kadry naukowo-dydaktycznej
na oddziałach stomatologicznych uczelni medycznych.
Recenzję opublikujemy w następnym wydaniu „GGL-LD”,
tu natomiast wspomnimy jeszcze, że Elsevier jest największym na świecie wydawcą książek i czasopism medycznych
(m.in. „Lancetu”).
W Polsce wydawnictwo obecne jest od 2003 roku, zdążyło wydać ok. 600 książek naukowych. Na świecie posiada
filie w 30 krajach, a dorobek wydawnictwa przekracza 22
tysiące tytułów, plus 2300 czasopism.
(cis)

Msza w dniu św. Apolonii
9 lutego 2015 roku (poniedziałek) w Kościele Mariackim, o godzinie 18.00 odprawiona zostanie Msza św.
w intencji stomatologii i stomatologów krakowskich.
Święta Apolonia jest patronką dentystów na całym
świecie. Żyła w III wieku naszej ery w Aleksandrii. Za wiarę poddano ją torturom, podczas których m.in. usunięto
jej wszystkie zęby. Kanonizowano ją w roku 249. Jej dzień
obchodzony jest właśnie 9 lutego.
Doroczna sesja „Ból i cierpienie”
Doroczne sympozjum „Ból i cierpienie” odbędzie się
17 stycznia 2015 roku w Domu Towarzystwa Lekarskiego
Krakowskiego przy ul. Radziwiłłowskiej 4. Tradycyjnie,
w pierwszym dniu wysłuchać będzie można wielu
wykładów szeroko omawiających problematykę bólu
i cierpienia. W drugim dniu – w niedzielę, jak zwykle
zaplanowano poranną mszę świętą w Kościele Sióstr
Duchaczek przy ul. Szpitalnej 12.

Listę UNESCO. Dwa tygodnie pobytu i zwiedzanie autem miejsc
„godnych obejrzenia” nie jest zajęciem uciążliwym. Zawsze jest
ochota na pływanie w morskiej wodzie. Dużo jest pięknie położonych zatoczek z piaszczystą plażą, a woda jest przyjaźnie ciepła.
W niedostępnych przyklejonych do stromych zboczy osadach
chrześcijańskie świętowanie jest zbratane z pogańskimi zwyczajami. Fascynujące! Nasz hotelowy barman Jean-Pierre („mów mi
JP-dżipi”) – wznosi na pożegnanie toast dobrym winem z regionu
Patrimonio. Patrzymy sobie w oczy (obowiązek) i stukamy się
kielichami. JP mówi po korsykańsku „saluta”!
A my dziękujemy p. Sławkowi Szymańskiemu z Paryża za
organizację pobytu!
Franciszek Serwatka
Jan Spiechowicz

Zespół Gabinetów Stomatologicznych
i Lekarskich NilaDent w Krakowie

(k. Szpitala im. Jana Pawła II)
nawiąże współpracę z lekarzami specjalistami
lub podnajmie gabinety na korzystnych warunkach.
Oferty: e-mail: aggaaatta@poczta.onet.pl
lub tel. 602 333 167, 602 743 152

Poszukuję lekarza stomatologa
do pracy w Nowym Targu,
w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie.
tel. 516 436 270
Zatrudnię lekarza dentystę w Mielcu
tel. 600 335 198
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Ukazała się „Protetyka” S. Majewskiego
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Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
zaprasza
na kolejne wykłady w ramach cyklu kształcenia ustawicznego,
które odbędą się 21 stycznia 2015 r. o godz 16.00-20.00 (środa)
w auli Akademii Wychowania Fizycznego przy Al. Jana Pawła II 78 w Krakowie
Wykładowca:
lek. stom. Agnieszka Paździor-Klocek
• Mikroprotetyka w stomatologii zachowawczej – technologia włókien szklanych
• PinPost – spersonalizowany wkład koronowo-korzeniowy którym wzmocnisz każdy kanał: bardzo cienki,
lekko zakrzywiony, bardzo szeroki, kanał o nieregularnym kształcie bez użycia fabrycznych dryli,
profesjonalna odbudowa zrębu zęba przy użyciu nowatorskiego materiału Encore firmy Centrix

oraz
na Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. „Lekarze praktycy – lekarzom praktykom”,
która odbędzie się w dniach 8-10 maja 2015
w Centrum Konferencyjnym Hotelu Mercure, w Racławicach k. Krakowa
Uwaga: Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenia i informcje: Biuro Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie, p. Krystyna Trela, tel. 12 619 17 18
Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Krakowskiego
Oddziału
Polskiego
Towarzystwa
Stomatologicznego
zaprasza na zebrania
naukowo-szkoleniowe
w Centrum Konferencyjnym Hotelu Galaxy
przy ulicy Gęsiej 22 w Krakowie
W nowym roku zebrania odbędą się:
17 stycznia 2015 • sobota • godz. 11.00

Zebranie ogólne PTS
Wykład główny na temat zasad wypisywania recept refundowanych na leki recepturowe oraz możliwości nowoczesnej receptury
wygłosi dr n. farm. Witold Jamróz z Katedry Technologii Postaci
Leku i Biofarmacji UJ CM.

Zebranie Koła Sekcji
Stomatologii Zachowawczej PTS
odbędzie się o godz. 9.15

28 lutego 2015 • sobota • godz. 9.15
Zebranie Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS
Zebranie ogólne PTS o godz. 11.00
rozpocznie się wystąpieniem mgr prawa Macieja Gibińskiego
z Centrum Doradczego Prawa Medycznego dotyczącym prawa
medycznego w codziennej praktyce stomatologicznej.
28 marca 2015 • sobota • godz. 11.00
Zebranie ogólne PTS
rozpocznie się wykładem dr hab. med. Grażyny Biesiady z Katedry Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych UJ CM
na temat postępowania w przypadku rozpoznania promienicy.
Zebranie Koła Sekcji Periodontologii PTS
odbędzie się o godz. 9.15
Szczegółowy program zostanie rozesłany Członkom Krakowskiego O/PTS w grudniu br.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w naszych spotkaniach. Jednocześnie informujemy o możliwości jednorazowych
wejść na Zebrania dla osób nie będących Członkami PTS, za
dodatkową opłatą.
Sekretarz Zarządu
Dr n. med. Katarzyna Szczeklik

Prezes Zarządu
Dr hab. n. med.
Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
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EUROMARKET Sp. z o. o.

al. Jana Pawła II 43, Kraków
tel. 12 646 26 00, www.euromarket.pl
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Ośrodek Kształcenia

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
W roku 2015 zapraszamy na kursy:

Ochrona radiologiczna pacjenta
Inspektor ochrony radiologicznej
Zapisy i szczegółowe informacje:
tel. 12 619 17 22 (Piotr Pachel)
e-mail: radiologia@oilkrakow.org.pl
www.oilkrakow.org.pl/radiologia

Składki członkowskie

Uchwała nr 27/14/VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 5 września 2014 r.

w sprawie wysokości składki członkowskiej
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219,
poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz.
657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:
§1
1. Ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę, członka okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej, zwanego dalej „lekarzem”,
w wysokości 60 zł miesięcznie.
2. Lekarz posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu, zwany dalej „lekarzem stażystą”,
opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.
§2
1. Obowiązek opłacania składki powstaje od
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym lekarz, lekarz stażysta:
1) został wpisany do rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej;

2) utracił prawo do zwolnienia z obowiązku
opłacania składki.
2. Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca
tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem, osobiście lub za pośrednictwem pracodawcy:
1) na konto bankowe okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej lub
2) na indywidualny numer subkonta bankowego nadany i przekazany przez okręgową lub
wojskową izbę lekarską lub
3) w kasie okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej.
3. Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe od dnia wymagalności.
§3
1. Zwolnienie z obowiązku opłacania składki
powstaje na podstawie niniejszej uchwały w pierwszym dniu miesiąca następującego po miesiącu,
w którym lekarz:
1) ukończył 75 lat;
2) został skreślony z rejestru członków okręgowej
lub wojskowej izby lekarskiej;
3) złożył oświadczenie, że nie osiąga przychodów
z tytułu wykonywania zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty
lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne
służb mundurowych.

§4
1. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały,
miał ustaloną miesięczną wysokość składki na kwotę
10 złotych, opłaca składkę w tej kwocie do czasu nabycia prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania
składki na podstawie § 3 uchwały.
2. Lekarz, który przed wejściem w życie uchwały,
uzyskał prawo do zwolnienia z obowiązku opłaca-

nia składki zachowuje prawo do zwolnienia do cza- 31
su zaistnienia zdarzenia skutkującego powstaniem
obowiązku opłacania składki zgodnie z § 3 ust. 6.
§5
Traci moc uchwała Nr 8/08/V Naczelnej Rady
Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, zmieniona uchwałą
Nr 9/12/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składki członkowskiej.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2015 r.
Prezes Maciej Hamankiewicz
Sekretarz Konstanty Radziwiłł

Załączniki do Uchwały znajdują się na stronie:
www.nil.org.pl

Przypominamy
Przypominamy, że składka za dany miesiąc powinna
wpłynąć na konto Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie do końca miesiąca, za który powstało zobowiązanie.
W przypadku nieuregulowania składki w terminie, automatycznie naliczane będą odsetki ustawowe.
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie przypomina też
o konieczności niezwłocznego zgłaszania do Działu Rejestru wszelkich zmian, dotyczących adresu zamieszkania
i adresu do korespondencji (będziemy wdzięczni za dołączenie adresu e-mail), miejsca pracy, stanu cywilnego,
uzyskania tytułu naukowego lub specjalizacyjnego oraz
informacji dotyczących przejścia na rentę lub emeryturę.
Numer indywidualnego konta – na które proszę przekazywać comiesięczne składki – pozostaje bez zmian.
W wypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Izbą
Lekarską w Krakowie

tel: 12 619 17 32
e-mail: skladki@oilkrakow.org.pl
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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2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
ma charakter czasowy i przysługuje tylko na okres
nieosiągania przychodów z tytułu wykonywania
zawodu oraz ze źródeł przychodów wymienionych
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem renty lub emerytury, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych lub ustaw regulujących zaopatrzenie emerytalne służb mundurowych.
3. W razie uzasadnionych wątpliwości co do
spełnienia przez lekarza warunku nieosiągania
przychodu opisanego w ust. 1 pkt 3, okręgowa lub
wojskowa rada lekarska może zażądać od lekarza
dokumentów podatkowych w celu weryfikacji prawdziwości oświadczenia o nieosiąganiu przychodu.
4. W przypadku ustalenia, na podstawie analizy
dokumentów podatkowych przedstawionych przez
lekarza, że oświadczenie o nieosiąganiu przychodu
zostało złożone niezgodnie z prawdą, oraz w przypadku nieprzedstawienia przez lekarza dokumentów podatkowych, okręgowa lub wojskowa rada
lekarska podejmuje uchwałę stwierdzającą brak
podstaw do zwolnienia lekarza z obowiązku opłacania składki w okresie, w którym lekarz faktycznie
korzystał ze zwolnienia, oraz wzywa lekarza do
zapłaty zaległych składek wraz z odsetkami ustawowymi.
5. Lekarz korzystający ze zwolnienia z obowiązku opłacania składki na podstawie ust. 1 pkt 3 ma
obowiązek niezwłocznie powiadomić okręgową lub
wojskową radę lekarską o osiągnięciu przychodów,
o których mowa w ust. 1 pkt 3.
6. Lekarz traci prawo do zwolnienia z obowiązku
opłacania składki na podstawie ust. 1 pkt 3 z pierwszym dniem miesiąca, następującego po miesiącu,
w którym osiągnie przychód, o którym mowa w ust.
1 pkt. 3.
7. Wzór oświadczenia o nieosiąganiu przychodów, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
8. Wzór oświadczenia o osiągnięciu przychodów,
o którym mowa w ust. 5, stanowi załącznik nr 2 do
uchwały
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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; fax 619 17 29
• 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)...............................
• Etyki .........................................................
• Kształcenia (mgr P. Pachel) ........................
• Kultury ......................................................
• Sportu .......................................................
• Socjalno-Bytowa .......................................
• Stomatologiczna (mgr K. Trela) .................
• Zagraniczna ..............................................
• ds. Lek. Seniorów ......................................
• ds. Młodych Lekarzy (mgr A. Chuchmacz)
• ds. Obcokrajowców ...................................
• ds. Organizacji Syst. Ochrony Zdrowia .....
• ds. Praktyk (mgr A. Chuchmacz) ..............
• ds. Umów i kontraktów ............................
• ds. Uzdrowisk ..........................................
• ds. Ubezpieczeń .......................................
• Rzecznik Praw Lekarza ............................

619 17 12
619 17 12
619 17 22
619 17 32
619 17 01
619 17 18
619 17 18
619 17 05
619 17 01
619 17 13
619 17 16
619 17 20
619 17 13
619 17 12
619 17 13
619 17 16
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

poniedziałek, środa

mec. Tomasz Pęcherz tel. 12 619 17 31

wtorek, czwartek

godz. 12.00 do 16.00
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