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W numerze m.in.:
Doroczny Kongres FDI dotarł do Polski
– relacja prof. Jolanty Pytko-Polończyk
i lek. dent. Anny Bednarczyk (4)
Refleksje sceptyka o Światowym
Kongresie FDI w Poznaniu
– przedstawia Andrzej Cisło (6)

Busola moralna

Wedle „Słownika języka polskiego” busola to przyrząd do określania
kierunków na powierzchni Ziemi w stosunku do południka magnetycznego (…) używany do orientowania się w nieznanym terenie; stosowany
w geodezji i w nawigacji lotniczej i morskiej; kompas”. Z przymiotnikiem
„moralna” byłoby to urządzenie pozwalające zorientować się, ku czemu
Rytro Jesień 2016 już za trzy tygodnie (9)
powinniśmy zmierzać, by nie pobłądzić.
Sylwetka Andrzeja Mazarakiego, laureata
Chciałem się Państwa poradzić, bo najwyraźniej zagubiłem się w meanNagrody im. A.J. Fortuny 2016 (10)
drach samorządowej rzeczywistości.
Bieg wydarzeń był następujący. Oto Komisja Stomatologiczna NRL,
Nie szargajmy własnego imienia – Renata
złożona
wyłącznie ze stomatologów, w absolutnej zgodzie ze swymi natuMichna o lecznictwie z reklamą (13)
ralnymi uprawnieniami, wysunęła kandydaturę jednego z Kolegów z PoznaO wodzie w unitach – przedruk
nia (A.C.) na stanowisko wiceprezesa NRL ds. stomatologii. Wydawałoby
z szczecińskiego „Vox Medici”
się, iż to oczywiste, że Naczelna Rada i jej Prezes kandydaturę zaakceptują.
tekstu lek. dent. Anity Pacholec (14)
Ale nie, ten akurat poznaniak nie przypadł NRL do gustu, Prezes zaproponował Koleżankę ze Szczecina, którą Naczelna Rada zaakceptowała, za
NRL za nic sobie ma autonomię
nic sobie mając kandydaturę Komisji Stomatologicznej. Jako jeden z niewiestomatologów – pisze Andrzej Cisło
w komentarzu „Sakramencka
lu byłem przeciw.
autonomia” (15)
Nie minęło parę miesięcy, a tu Koleżanka ze Szczecina przestała się podobać Prezesowi, była najprawdopodobniej zbyt mało spolegliwa, zaproWręczono karty absolutoryjne i tymczaponował więc jej odwołanie, znów za nic sobie mając stanowisko Komisji
sowe Prawa Wykonywania Zawodu
Stomatologicznej. I tym razem byłem przeciw, choć na nic się to zdało.
absolwentom Wydz. Lekarskiego (16)
Następnie Prezes zaproponował na to stanowisko postać z innego
Czy Kreta to mityczna Atlantyda?
rozdania, historycznie zasłużoną dla stomatologów i przez nich cenioną
– dociekają Franciszek Serwatka
(L.D. z Olsztyna). Ale nie wiedzieć czemu, znów nie poddał jej ocenie
i Jan Spiechowicz (25)
Komisji, nie umożliwił jej uzyskania oczywistego poparcia. Wybór dokonał się zatem po raz kolejny z pominięciem samorządowej autonomii.
Zmarł nestor polskiej stomatologii
prof. Zbigniew Jańczuk (27)
Nie byłem wtedy w kraju, ale nie wiem, jak powinienem był się zachować.
O to właśnie pytam.
Zmiany w regulaminach dopłat do
Bo czy ma jakikolwiek sens funkcjonowanie komisji reprezentującej
kształcenia dzieci lekarzy i wypłacania
22% środowiska medycznego, której kandydatury na lidera są traktowane
zapomóg z tytułu śmierci lekarza (30)
niczym nadgniłe jabłka, spośród których w dowolnym momencie wybierzemy sobie pasujące nam do domowej szarlotki?
Nasza okładka
Ustawa (o dwóch zawodach), procedury wyborcze (regulamin Zjazdu),
opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, zwykła przyzwoitość i lojalność
wobec mniejszości we wspólnej organizacji są lekceważone. Wszelkie
działania ukierunkowane są na rozwód. Bądź na całkowitą marginalizację
partnera, z pozycji większości. Oczywiście, w jakimś interesie.
Analogia i wzory są oczywiste. Busola nakazuje tzw. reorientację kierunku bądź gwarantuje pobłądzenie.
Nie wiem, na co jesteście Państwo zdecydowani? Odpowiedzcie! Moim
zdaniem wkroczyliśmy na drogę, która prowadzi donikąd.
Aktualny stan opieki stomatologicznej
w Polsce i jej perspektywy w myśl
proponowanych zmian – w ujęciu
Roberta Stępnia i Andrzeja Stopy (7)

Basen infinity
fot. Franciszek Serwatka

Lek. dent. Robert Stępień
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2

Apel NRL
do Ministra Zdrowia
2 września, na posiedzeniu Naczelnej
Rady Lekarskiej w Warszawie uchwalono
Apel do Ministra Zdrowia w sprawie
wzrostu nakładów na ochronę zdrowia
i wzrostu wynagrodzeń.
Istotą Apelu jest fakt, że założony
w perspektywie 10 lat wzrost nakładów do
6% PKB jest nazbyt oddalony, „budząc
obawę o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa”. Na tle nakładów na zdrowie
w innych krajach Unii Europejskiej pozostajemy na końcu, co zresztą wielokrotnie
podkreślaliśmy na łamach prasy medycznej i w uchwałach organów samorządu
lekarskiego.
„W chwili obecnej system balansuje na
granicy wydolności” – czytamy w Apelu.
Jego pełny tekst znajduje się na stronie internetowej NIL.

Pora na sprzeciw!
Na tym samym posiedzeniu NRL
przedstawiono członkom Rady wydanie
nadzwyczajne naszej „Galicyjskiej Gazety”, w którym politycy wszystkich opcji
parlamentarnych oraz przedstawiciele
najważniejszych struktur przedstawicielskich w ochronie zdrowia opowiadają się
za wsparciem, planowanej na 24 września
przez OZZL, manifestacji dokładnie w tej
samej kwestii, co Apel NRL.
Sytuacja doprawdy staje się krytyczna,
a środowiska medyczne uciekają się do
rozmaitych form protestu. Jak wypadnie
manifestacja, trudno przesądzić, niemniej
sprzeciw wobec stagnacji w zasadniczej
kwestii – zbyt niskich nakładów – wydaje
się konieczny.

Światowe Dni Młodzieży
Niezwykłe, wręcz zdumiewające milczenie zapadło po wydarzeniu odnotowanym
przecież w annałach światowego chrześcijaństwa. Światowe Dni Młodzieży odeszły w niepamięć. Były, a może nie były.
Odwiedził nas papież, czy może była to

Przyjmowanie materiałów do numeru zakończono 15 września 2016

wizyta z zaświatów Jana Pawła II. Komu jest
na rękę owo milczenie, kto i co chciałby
zapomnieć z pouczeń papieża Franciszka?
Ocenę wysoką i pozytywną pracy służb
medycznych przedstawiliśmy w nadzwyczajnym wydaniu „GGL”. Ale to był zaledwie jeden aspekt wizyty.
Zastanawiające…

Jubileusze
W ostatnich miesiącach w Krakowie
obchodzono wiele znaczących jubileuszy,
z których relacje zamieściliśmy w bieżącym wydaniu lekarskim, dostępnym także
na stronie internetowej Izby.
W dniu 9 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kultury swój jubileusz
65-lecia istnienia świętował Instytut
Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie.
Stał się on też okazją do zorganizowania
dwudniowej 5. Krakowskiej Konferencji
Onkologicznej.
Zapewne najbardziej doniosłym wydarzeniem były obchody 150-lecia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego w dn.
14 czerwca br., na które złożyła się m.in.
specjalna sesja naukowa w auli Collegium
Novum oraz spektakl poetycko-muzyczny
„Leczymy słowem” w Teatrze im. Słowackiego. W czasie spektaklu nagrodzono
lekarzy – finalistów konkursu poetyckiego
organizowanego przez Unię Polskich Pisarzy Lekarzy.
Niewiele krótszym stażem może się
poszczycić Wojewódzki Specjalistyczny
Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika, obchodzący w dniach 2-4 września 140.
rocznicę istnienia. Główne uroczystości
miały miejsce w Teatrze im. Słowackiego,
gdzie odbywała się także pediatryczna
konferencja naukowa.
Zostaliśmy również zaproszeni na jubileusz XXV-lecia powstania Małopolskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
obchodzony w dn. 8 września br. w Teatrze
im. Słowackiego.
Wszystkim jubilatom składamy serdeczne gratulacje.

Nowe zasady uzyskiwania
punktów edukacyjnych
8 września 2016 r. weszły w życie
zmiany do rozporządzenia Ministra Zdrowia sprzed 12 lat (6 X 2004) w „sprawie
sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy
dentystów”.
Wreszcie likwidacji ulegają zapisy
limitujące pozyskiwanie „punktów edukacyjnych”, jakie lekarz może uzyskać w toku
rozmaitych form dokształcania.
Zmiana w dużej mierze jest rezultatem
wnoszonych od lat propozycji samorządu
lekarskiego, by cały ten proces zbliżyć do
realiów życia. Przychodzi zresztą tak późno, że aż trudno będzie cały obowiązek
reaktywować, jeśli środowisko nie zechce
go uznać w warunkach ostrego deficytu
kadr.
W najbliższym wydaniu „GGL” szczegóły z komentarzem.

Apteki „na zakręcie”
Podczas krynickiego Forum Ekonomicznego, w ramach panelu zorganizowanego w Salonie „Rzeczpospolitej”, wywiązała się interesująca dyskusja na temat
modelu polskiego aptekarstwa.
Jak wynika z raportu Fundacji Republikańskiej (autor R. Momot), wartość
rynku sięga 30 mld zł. Przeciętny Polak
odwiedza aptekę co najmniej raz w miesiącu. Młodszy (do lat 60) pozostawia w niej
przeciętnie 50 zł, starszy 150 zł.
Ilość aptek w Polsce wynosi ok.
15 tys., w tym 40% to apteki sieciowe,
natomiast 60% należy do indywidualnych przedsiębiorców. Znaczna ilość
leków, tych bez recepty, zwłaszcza
suplementów diety, sprzedawana jest
w sklepach spożywczych, supermarketach,
na stacjach benzynowych. W ślad za nimi
część aptek poszła w kierunku drogerii.
Świetnie wykształceni farmaceuci stają
się ekspedientami.
Jak ma wyglądać model docelowy?
– jest kwestią otwartą.

O ok. 94 mln zł ma wzrosnąć budżet
Małopolskiego Oddziału NFZ na 2017
rok. Ok. 66 mln ma trafić do szpitali,
na tzw. nadwykonania oraz procedury,
których koszty wzrosły w ostatnim roku,
jak np. zawarte w tzw. pakiecie onkologicznym czy w pediatrii.
Resztę Oddział Małopolski chce przeznaczyć na zabiegi, do których są największe
kolejki (endoprotezy i zaćmy), ok. 25 mln
otrzymają przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. na wynagrodzenia dla
pielęgniarek i położnych.
Na leczenie stomatologiczne MOW
NFZ przewidział wydatki w wysokości
3,08%. W stosunku do potrzeb to o wiele
za mało, ale i tak pozytywnie wyróżniamy
się na tle krajowego budżetu – 2,48%.
Wg informacji centrali NFZ na leczenie pacjentów będzie w przyszłym roku ok.
1,1 mld zł więcej. Kropla w morzu potrzeb.

Medal
im. R. Czerwiakowskiego
dla prof. O. Gedliczki
i dr. Z. Cibora
W dniu 24 czerwca br., w sali konferencyjnej hotelu Rubinstein w Krakowie, odbyło się zebranie Oddziału Krakowskiego
Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Głównym punktem spotkania było
wręczenie medali i dyplomów Bene Merentibus („Zasłużeni w Dobrym”) im. Rafała
Czerwiakowskiego dla zasłużonych lekarzy
z Oddziału Krakowskiego TChP: prof.
Otmara Gedliczki i dr. n. med. Zdzisława
Cibora.
Medal im. Czerwiakowskiego przyznawany jest od 2003 roku za szczególne
zasługi na polu praktyki i sztuki chirurgicznej. Na jego awersie napisano: „Nie
dla nas samych jesteśmy urodzeni, lecz dla
Ojczyzny i Przyjaciół”.
Prof. Otmar Gedliczka to wybitny
klinicysta i dydaktyk z II Katedry Chirurgii CM UJ, uczeń prof. J. Oszackiego,
a dr n. med. Zdzisław Cibor to chirurg

dziecięcy, ordynator Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Naczyń w Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Serdecznie gratulujemy!

Andrzej Wajda
i prof. Kalina Kawecka-Jaszcz
wyróżnieni
Andrzej Wajda – medalem złotym
i prof. Kalina Kawecka-Jaszcz – medalem
srebrnym, zostali wyróżnieni za „Zasługi
dla Małopolski” podczas uroczystej gali,
która odbyła się 11 czerwca br. na Zamku
w Nowym Wiśniczu.
Wyróżnienia przyznano też zasłużonym dla regionu instytucjom, stowarzyszeniom: Cracovii i Wisły oraz Państwowej
Wyższej Szkole Teatralnej. Aktu wręczenia
dokonał marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.
Pani Profesor, obok rozległej działalności dydaktycznej i naukowej, której nie
sposób tu omówić, zapisała się w historii
regionu prowadzeniem badań profilaktycznych chorób układu krążenia oraz rolą
wieloletniego konsultanta wojewódzkiego
ds. hipertensjologii. Jest też autorką Krakowskiego Programu Wtórnej Prewencji
Choroby Niedokrwiennej.
Serdecznie gratulujemy, podziwiając
nieodmienną aktywność Pani Profesor na
emeryturze, w działalności na rzecz zdrowia publicznego.

Kronika personalna
Doktor Zbigniew Król, dyrektor Szpitala im. S. Żeromskiego w Nowej Hucie,
po trzech latach na stanowisku podał się
do dymisji. Organem założycielskim dla
Szpitala jest Rada Miasta Krakowa. Konkurs na następcę odbędzie się w październiku br. Wśród kandydatów wymienia się
przede wszystkim dr. Jerzego Friedigera,
wiceprezesa ORL.
Lek. dent. Leszek Dudziński z Olsztyna został wiceprezesem NRL ds. stomatologii. 2 września powołała go na to
stanowisko Naczelna Rada Lekarska (nie
zasięgając opinii Komisji Stomatologicz-

nej NRL). Trzykrotny prezes Warmińsko-Mazurskiej ORL (II, IV-V kadencji),
b. dyrektor miejscowego szpitala (20102016) jest kandydatem znakomitym.
Czemu więc nie umożliwiono mu startu
z poparciem środowiska?
Rzecznik prasowy Collegium Medicum
Maciej Rogala po bodaj 15 latach reprezentowania uczelni zmienił status zawodowy,
uzyskał doktorat na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UJ i przeszedł na stanowisko adiunkta tamże. Dziękujemy za lata współpracy
z redakcją i serdecznie gratulujemy.
Prof. Antoni Basta, kierownik Katedry
Ginekologii i Położnictwa CM UJ przeszedł
na emeryturę.

Zamieszanie
wokół CUMRiK
Chyba nikt przy zdrowych zmysłach
nie potraktował poważnie opublikowanej
w „Dzienniku Polskim” informacji, jakoby „Nowoczesny ośrodek ratunkowy…”
tzw. CUMRiK, postawiony w 2013 roku
przy ul. Kopernika kosztem 90 mln zł,
„…miał zniknąć z centrum Krakowa”,
po wybudowaniu Szpitala w Prokocimiu.
CUMRiK to struktura związana
z bezpieczeństwem państwa, usytuowana
ustawowo w każdym województwie, na
wypadek określonego zagrożenia. Istotą
CUMRiK jest m.in. bezpośredni związek z wielospecjalistycznym, tzw. ostrym
szpitalem. Stanie się nim Prokocim,
a przestanie nim być pozostałość Szpitala
Uniwersyteckiego przy ul. Kopernika,
m.in. obiekt opodal ronda Mogilskiego.
Oczywiście, nie zostanie wyburzony,
a nawet niewiele zmieni swoje funkcje
śródmiejskiego pogotowia. Nadal będzie
działał blok operacyjny z salami zabiegowymi, oddział anestezjologii i intensywnej
terapii, itp. Zmieni się głównie nazwa.
Zachęcamy Czytelników do lektury
wywiadu z rektorem elektem prof. Tomaszem Grodzickim, m.in. na temat przekształceń kompleksu przy ul. Kopernika.
Mamy nadzieję, że będą Państwo wtedy
bliżsi prawdy.
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Doroczny Kongres FDI
po ponad stuleciu
dotarł do Polski
W dniach 7-10 września 2016 roku stolica Wielkopolski na cztery
dni stała się stolicą światowej stomatologii. Rzesze dentystów ze 119
krajów przybyły do Poznania, by wziąć udział w 104. Kongresie FDI,
który po raz pierwszy, w ponad stuletniej historii Federacji, odbył się
w tej części Europy. Stało się to dzięki staraniom między innymi Zarządu Głównego PTS na czele z prezydentem – prof. Bartłomiejem
Losterem, a także członkinią Parlamentu FDI – dr Anną Lellą.
Kongres uświetniły wystąpienia wiodących polskich i międzynarodowych ekspertów wszystkich dziedzin stomatologii. Funkcję przewodniczącej Komitetu Naukowego pełniła prof. Marzena Dominiak.
Z kliniczno-naukowego punktu widzenia niezwykle interesujące były
dwie sesje z cyklu tzw. Hot Topics, które w tym roku poświęcono problemowi nadużywania antybiotyków w stomatologii oraz zagadnieniu
„Periodontologia versus Implantologia”. Słuchacze wspomnianych
sesji szczelnie wypełnili największe sale wykładowe Międzynarodowych
Targów Poznańskich.

Poza głównymi sesjami wykładowymi uczestnicy Kongresu mieli
okazję zapoznać się z doniesieniami naukowymi prezentowanymi przez
specjalistów niemal ze wszystkich krajów świata. Dodatkową atrakcją
były sesje z cyklu: „Spotkania z Ekspertem”, a także towarzyszące Kongresowi warsztaty praktyczne. Równolegle odbywająca się Światowa
Wystawa Stomatologiczna zgromadziła ponad 300 czołowych firm
oferujących sprzęt, materiały i produkty stosowane w stomatologii.
W trosce o wszechstronny rozwój całego zespołu stomatologicznego organizatorzy nie zapomnieli o edukacji średniego personelu – techników dentystycznych oraz higienistek i asystentek stomatologicznych,
przygotowując dla nich specjalne sesje panelowe. W ostatnim dniu
Kongresu dla licznie zgromadzonych uczestników z Ukrainy i Niemiec
zorganizowano odrębne sesje narodowe, prowadzone przez specjalistów
z tych krajów.
Ceremonia otwarcia Kongresu miała niezwykły wymiar. Zebranych powitali: prezydent FDI dr Patrick Hescot, prezydent PTS prof.

Bartłomiej W. Loster, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz prezes
Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz. Po przemówieniach
władz FDI i PTS, niemal jak podczas otwarcia Igrzysk Olimpijskich,
na ogromnych telebimach można było zobaczyć flagi wszystkich krajów
świata, a podczas prezentacji każdej z nich przedstawiciele danego państwa (wielu w strojach narodowych) głośno podkreślali swoją obecność,
machając narodowymi chorągiewkami. Uczestnicy z bardzo odległych
i egzotycznych części świata byli witani owacjami.
Po tej niezwykle radosnej części ceremonii przyszedł czas na
występy artystów. Posługujący się uniwersalnym językiem pantomimy Ireneusz Krosny oraz muzyki – Grupa Mozarta, skradli serca
zgromadzonych, wprowadzając ich w świetny nastrój. Jednakże prawdziwą ucztą duchową był recital fortepianowy jednego z laureatów
XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina
Jacka Kortusa, który owacjami na stojąco został przyjęty przez uczestników uroczystej kolacji, odbywającej się w unikalnych wnętrzach
Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w trzecim
dniu Kongresu.
Na zakończenie Kongresu, który w tym roku odbywał się pod
hasłem: „Face the world with a smile”, organizatorzy życzyli wszystkim
uśmiechu na co dzień, zapraszając za rok do słonecznego Madrytu.
Tekst: dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
lek. stom. Anna Bednarczyk
Fot.: dr hab Tomasz Kaczmarzyk
oraz dzięki uprzejmości organizatorów Kongresu
i infodent24.pl
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Światowy Kongres FDI

Światowy Parlament Dentystyczny

Na początek – skojarzenie z pogranicza symboliki.
W przeddzień otwarcia Kongresu doszła do nas smutna
wiadomość o śmierci ikony polskiej stomatologii, profesora Zbigniewa Jańczuka. Profesor dożył sędziwego wieku
92 lat i trudno daty Jego odejścia w dniu Kongresu nie
odebrać jako symbolicznej klamry, spinającej pracowite
i nacechowane nowoczesnym myśleniem życie.
W poniższej krótkiej notatce nie znajdzie, Drogi
Czytelnik, odpowiedzi na pytanie, czy było to „święto
polskiej stomatologii”, czy wielki sukces, a może brak
sukcesu. Takich imprez nie da się po prostu podsumować.
Na pewno fakt, że się odbyła, chwalić Boga bez żadnych
nieszczęść przy tych rozmiarów przedsięwzięciu, to wystarczający powód do zadowolenia. Oczywiście, przy tak
wielkich imprezach każdy spodziewa się czego innego.

Moim zdaniem, organizowanie Światowego Parlamentu
Dentystycznego w kraju, gdzie lekarzom dentystom odmawia
się prawa do należytej reprezentacji, jest czymś podobnym
do organizowania kongresu wolności słowa u Łukaszenki na
Białorusi.
Jeden z pierwszych artykułów Konstytucji FDI określa ją
jako „worldwide, authoritative and independent voice of
the dental profession”. Ciekawy byłby „independent voice”,
gdyby wszystkie kraje należące do FDI przyjęły polski model
reprezentacji zawodu stomatologa.
Podjęta na Kongresie uchwała w sprawie nowej definicji
zdrowia jamy ustnej nie wydaje się czymś szczególnie nowatorskim. Od dawna wiadomo, że jej stan u obywateli jest
jednym z wyznaczników poziomu rozwoju cywilizacyjnego.
Moim zdaniem, takie zgromadzenia jak FDI winny szukać
dróg dotarcia do ośrodków decyzyjnych w sprawach polityki
zdrowotnej. I dokładnie przedstawiać im przeszkody, jakie
w danej kwestii występują. Przykładem braku rozeznania
tematu jest nasza polityka zdrowotna, w myśl której „dziecku trzeba dać stomatologa rodzinnego”. A obecny na gali
otwarcia Kongresu minister Konstanty Radziwiłł sugerował,
by w serialach telewizyjnych przemycać informacje o wadze
higieny jamy ustnej u dzieci.

Wystawa

Frekwencja

Refleksje sceptyka

Światowa Wystawa Stomatologiczna nie była większa
niż na tradycyjnych dorocznych targach CEDE. Udział w niej
wzięło ponad 300 wystawców, m.in. z Wielkiej Brytanii, Korei
Południowej, USA i Włoch. Ceny powierzchni wystawienniczej, liczonej w setkach euro za metr kw., były słone, ale
wyznaczyła je FDI. Impreza jest jak najbardziej komercyjna,
miejscowi organizatorzy (PTS, Exactus i Międzynarodowe
Targi Poznańskie) zobligowani są do wypłacenia władzom
FDI sowitej franczyzy. Stąd także wejściówki do tanich nie
należały.

Wykłady

Atrakcyjność poszczególnych wykładów była oczywiście
zróżnicowana, jedne odbywały się przy pełnej widowni,
inne mniej licznej. Zaskoczeniem były zmiany tematu, niesygnalizowane wcześniej nawet poprzez aplikację mobilną.
Ale generalnie na elektronicznych posterach można było
zapoznać się z pracami nadesłanymi z całego świata przez
lekarzy praktyków. Ciekawe, czy FDI planuje publikację tego
w sieci. Dużo inwencji widać było podczas warsztatów.
Wartą odnotowania inicjatywą było zorganizowanie przez
stowarzyszenie Be Active Dentist przeszklonego gabinetu
i serii zabiegów „Live Surgery”.

Według danych organizatorów, na Kongres przyjechało
„kilka tysięcy” stomatologów ze 120 krajów świata. Aktywnie
podczas dni wykładowych wystąpiło ok. 4 tys. osób. Znaczna
ich część to lekarze z Polski. Oczywiście była to dobra okazja
do kontaktu z przedstawicielstwem towarzystw dentystycznych wielu krajów. Może przełoży się to na wzrost wymiany
studentów i młodych naukowców polskich z zagranicą.
Jak zawsze w trakcie tego rodzaju kongresu, nie brakowało imprez towarzyszących: koncertów, dni narodowych,
spektakli, rautów itp. Obraz stomatologii rozwijającej się
powszechnie wypadł dynamicznie. Ale ważną szansą kongresowej fraternizacji jest wykorzystanie jej do uzgodnienia
jakiegoś consensusu, w kwestii np. promocji zdrowia jamy
ustnej czy dróg nacisku na lokalnych decydentów. Odnoszę
wrażenie, że polskie problemy są gdzieś pośrodku. Nie jesteśmy Krajem Trzeciego Świata, ale też do prymusów nam
w wielu wskaźnikach daleko.
Kongres zaczął się i skończył bez żadnych nieprzewidzianych perturbacji. Jest więc sukcesem samym w sobie. Pozostaje czekać na podsumowanie finansowe. Tak po poznańsku
dodam, żal byłoby dokładać do interesu.
Za rok stomatologów gościć będzie Madryt.
Andrzej Cisło, Poznań

Ochrona zdrowia

Aktualny stan
opieki stomatologicznej
i jej perspektywy
w myśl proponowanych
zmian systemowych
Wyniki Ogólnopolskiego Monitoringu Zdrowia Jamy Ustnej
wskazują, że ok. 90% Polaków ma próchnicę o różnym stopniu
nasilenia, w tym 40% osób powyżej 65. roku życia nie ma zębów,
a 37% dorosłych Polaków nosi mniejsze lub większe ruchome
uzupełnienia protetyczne.
Według badań Ministerstwa Zdrowia w Polsce mamy
także epidemię próchnicy u dzieci, która występuje aż u 95%
18-latków. Problemem są także wady zgryzu występujące u 55%
dzieci i młodzieży. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia
wyznaczyła cel dla wszystkich krajów europejskich do 2020 roku.
Do tego czasu odsetek dzieci sześcioletnich bez próchnicy ma osią-

gnąć 80%. Opierając się na potwierdzonych badaniach, obecnie
w Polsce w tej grupie znajduje się zaledwie 15% dzieci.
Problemu nie można bagatelizować. Nieleczone zęby, wady
zgryzu, resztkowe uzębienie i fatalna higiena jamy ustnej są
przyczyną wielu innych chorób, w tym układu pokarmowego,
oddechowego, stawowego, schorzeń kardiologicznych (zapalenie
wsierdzia), nefrologicznych, onkologicznych, które czasami mogą
prowadzić do śmierci, jak w przypadku ropni mózgu czy sepsy.
Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że
obserwuje się zwiększenie występowania zmian onkologicznych
w jamie ustnej. Ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej wzrasta proporcjonalnie do skali stwierdzonych zaniedbań w stanie uzębienia.
W przypadku nowotworów złośliwych jamy ustnej (gardła, języka, krtani) w Polsce jest ich dwa razy więcej niż wynosi średnia
w krajach Unii Europejskiej. Gorsza jest też dostępność do
leczenia jako wynik zmniejszającej się dramatycznie liczby samych
lekarzy specjalistów i ograniczeń w dostępności do bezpłatnych
świadczeń na poziomie podstawowym.

NFZ przeznacza średnio rocznie na leczenie stomatologiczne
jednego obywatela ok. 50 zł, czyli równowartość badania kontrolnego, które każdy powinien wykonać minimum dwa razy w roku,
a w grupach ryzyka nawet cztery razy. Pytanie więc, skąd wziąć
pieniądze na chociażby podstawowe leczenie?
To, jak ważne są systematyczne kontrole i leczenie, potwierdzają najnowsze badania przeprowadzone przez naukowców
z NYU Langone Medical Center oraz New York University
School of Medicine, ogłoszone w tym roku na zjeździe American
Association for Cancer Research w Nowym Orleanie. Obecność
konkretnych szczepów bakterii w jamie ustnej zwiększa ryzyko
raka trzustki o 59% przy Porphyromonas gingivalis oraz o 50%
przy Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Obie te bakterie
występują pierwotnie w jamie ustnej w ilościach śladowych, ich
istotny wzrost powiązany jest z brakiem dostatecznej higieny
jamy ustnej oraz schorzeniami stomatologicznymi, w tym m.in.
z nieleczoną parodontozą. Warto zaznaczyć, że walkę z tą chorobą
przegrali m.in. Steve Jobs i Patrick Swayze.
Paradoksem jest, że Ministerstwo Zdrowia jednocześnie alarmuje: „polskie dzieci mają najgorsze zęby w Europie”, i promuje
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W dniu 10 sierpnia 2016 roku, w siedzibie krakowskiej
Izby, odbyło się spotkanie szefów zespołów problemowych zajmujących się POZ, AOS, szpitalnictwem oraz stomatologią,
którzy przygotowali uwagi do projektu zmian systemowych
w ochronie zdrowia przedłożonego opinii publicznej
21 czerwca br. przez ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. W spotkaniu wzięli udział m.in. wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, dyr. MOW NFZ Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska, prezes Związku Powiatów Polskich i Związku Miast
Polskich Marek Wójcik.
Poniżej przedstawiamy prezentację lek. dent. Roberta
Stępnia i Andrzeja Stopy, ujmującą całokształt problematyki
stomatologicznej, a przedłożoną uczestnikom spotkania oraz
przesłaną do Ministerstwa Zdrowia.
Tekst ujmuje syntetycznie kilka głównych problemów
praktyki stomatologicznej (z pominięciem szkolnictwa) i wart
jest uważnej lektury. Ewentualne uwagi chętnie opublikujemy
w następnym wydaniu.
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zapisy uniemożliwiające skuteczne leczenie. W samym Krakowie
decyzje resortu zdrowia i NFZ w 2010 r. doprowadziły do likwidacji większości gabinetów dentystycznych w szkołach. Część
mogłaby dalej funkcjonować, bo stoją w pełni wyposażone, ale
brak im źródeł finansowania. Fatalne zapisy w kolejno wydawanych rozporządzeniach spowodowały, że gabinety szkolne nie
mają szans w rywalizacji o umowy z NFZ, bo np. nie gwarantują
ciągłości świadczeń (czyt. nie są czynne w wakacje), nie pracują
w soboty czy popołudniu, nie mają w większości podjazdów dla
niepełnosprawnych, wind, nie mogą posiadać RTG.
Zmiana tych przepisów wg MZ jest niemożliwa, ponieważ
m.in. „naruszałoby to zasady uczciwej konkurencji”. Z kolei
przedstawiciel NFZ dodaje: „nie ma możliwości kontraktowania
gabinetów stomatologicznych dla dzieci i młodzieży wyłącznie
w szkołach, ponieważ nie ma takiego produktu kontraktowego”.
Tymczasem eksperci alarmują, że z powodu ograniczonej
dostępności i zaniedbania opiekunów tylko 27% dzieci korzysta
z opieki stomatologicznej.
Problemy z uzębieniem Polaków będą się pogłębiać, jeśli nie
powstanie rządowy program stomatologicznej opieki nad dziećmi
i młodzieżą oraz program stomatologicznej opieki senioralnej.
Konieczne jest także zwiększenie wydatków na opiekę stomatologiczną.
Analiza projektu całego budżetu NFZ na rok 2017 wskazuje
na kolejne obniżenie nakładów na stomatologię z 2,6% w roku
bieżącym do 2,48% w roku przyszłym. Zmniejszenie nakładów
globalnych następuje sukcesywnie od roku 2008, w którym partycypacja stomatologii wynosiła 4,2% całego budżetu NFZ przy
zakładanym 5-procentowym udziale w trakcie tworzenia systemu
Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego w 1998 roku.
MOW NFZ wyróżnia się pozytywnie na tle krajowego budżetu, projektując wydatki w wysokości 3,08% na leczenie stomatologiczne. Jednak w stosunku do potrzeb jest to ciągle o wiele za mało.
Należy pozytywnie zaakcentować 2,1 % wzrostu rok do roku, ale
też i przypomnieć, że podstawowa opieka ma wzrosnąć o 5,31%.
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie w ślad za ekspertami postuluje o: powrót lekarzy dentystów do szkół, powrót higienistek
stomatologicznych do szkół, obowiązek półrocznych przeglądów
stomatologicznych potwierdzonych wpisem do książeczki zdrowia
dziecka, wprowadzenie obowiązku dla lekarzy rodzinnych egzekwowania tych przeglądów.

Proponujemy system kapitacyjny finansowania opieki nad
dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania, sprawdzany okresowo wskaźnikami epidemiologicznymi typu PUW, dodatkowo
proponujemy zmiany w prawie usuwające konieczność obecności
opiekuna prawnego każdorazowo podczas wizyty w szkolnym
gabinecie stomatologicznym i wymóg każdorazowej zgody na
leczenie.
Badania prowadzone w latach 2001-2003 określiły optymalne
zakresy populacyjne szkolnej opieki stomatologicznej: stosunkowo dla szkoły do 400 dzieci wskazana opieka lekarza dentysty
raz w tygodniu, a gdy uczniów jest 1000 i więcej – pięć razy
w tygodniu, czyli pełny etat.
W Małopolsce jest ok. 700 000 dzieci i młodzieży. Dla optymalnego zabezpieczenia potrzebujemy ok. 700 lekarzy dentystów
realizujących tylko i wyłącznie opiekę stomatologiczną w środowisku nauczania (analogicznie tyle samo gabinetów). Potrzebni są
też specjaliści z zakresu stomatologii dziecięcej i ortodoncji (wyższy
poziom referencyjny) w proporcji 1 specjalista na 10 000 – 15 000
dzieci. Lekarzy jest dość, ale specjalistów w tych zakresach brakuje, a ci którzy są, nie chcą w większości pracować w ramach NFZ
ze względu na niską wycenę świadczeń i wszechogarniającą biurokrację. Problemem jest również brak miejsc specjalizacyjnych
(wirtualne wymagania akredytacyjne).

Wnioski:
• Należy urealnić wycenę świadczeń, ponieważ ceny praktycznie nie zmieniły się od 8 lat, a koszty wzrosły dwukrotnie – głównie przez presje płacowe i koszty materiałowe
• Należy odbiurokratyzować leczenie. Zmieniające się przepisy destabilizują pracę gabinetów, m.in. eWUŚ, Sanepid, GIODO, cyfryzacja, refundacja leków, kolejki oczekujących, przepisy
podatkowe, specjalizacje, zgody na leczenie, ankiety zdrowotne,
certyfikaty ISO itp.
• Włączyć przedstawicieli Okręgowej Izby Lekarskiej do prac
nad nowym systemem opieki stomatologicznej na terenie woj.
małopolskiego, jeżeli taki powstanie.
Lek. dent. Robert Stępień
Lek. dent. Andrzej Stopa

Kalendarium stomatologiczne
XVI Konferencja Biomateriały i Mechanika
w Stomatologii
13-16 października 2016 r., Ustroń, hotel Jaskółka
Ogólnopolska Konferencja Stomatologów
Praktyków „Days for Dentists”
21-22 października 2016 r., Jachranka
nad Jez. Zegrzyńskim, Hotel Windsor

II Konferencja Ortognatyczna OMFS 2016
4-6 listopada 2016 r., Sopot, Mera Spa Hotel
15. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne
„Dentamed”
18 listopada 2016 r., Wrocław, Hala Sportowa AWF

XLIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

Rytro Jesień 2016

28-30 października 2016 r. – hotel Perła Południa
Organizatorzy:

Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców
Ochrony Zdrowia
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
Opiekunowie naukowi konferencji:

dr hab. n. med. Halina Ey-Chmielewska, PUM Szczecin;
dr hab. n. med. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ
Program konferencji:
28 października 2016 r. – piątek
15.00–15.30
Przyjazd uczestników, rejestracja, zakwaterowanie
I Sesja – Naukowa
16.00 – Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu
żucia w aspekcie diagnostyki funkcjonalnej – dr n. med. Edward
Kijak, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
17.30 – Staw skroniowo-żuchwowy a postawa ciała – powiązania tensegracyjne łańcuchów kinematycznych. Kinesiology Taping w dysfunkcjach stawu skroniowo-żuchwowego –
prof. Zbigniew Śliwiński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
20–23 – Uroczysta kolacja
Wręczenie corocznej Nagrody im. A.J. Fortuny
Wieczór z piosenką
29 października – sobota
II Sesja – Naukowa
9.30 – Możliwości i ograniczenia działań fizyko diagnostycznych i fizykoterapeutycznych w leczeniu wybranych stanów

patologicznych i powikłań w stomatologii – dr n. med. Danuta
Lietz-Kijak, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
10.30 – Stomatologia estetyczna czy estetyka w stomatologii?
– dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, Instytut Stomatologii CM UJ
w Krakowie
12.30 – Wina niezamierzona a błąd w sztuce medycznej, rękojmia
i gwarancja w procedurach stomatologicznych – dr hab. Halina
Ey-Chmielewska, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
III Sesja – Samorządowa
16.00 – Bieżące aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza
dentysty – mec. Tomasz Pęcherz
17.00 – Odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty – lek.
dent. Anna Kot, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL
Kraków
17.30 – Zmiany przepisów a wykonywanie praktyki lekarskiej
– lek. dent. Andrzej Cisło, pełnomocnik Porozumienia Stowarzyszeń Lekarzy Dentystów
18.00 – Świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ – wprowadzenie – prof. Andrzej Matyja, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie
18.15 – Stomatologia w Małopolsce z perspektywy płatnika na
2017 rok – przedstawiciel MOW NFZ
20.00 – biesiada w Chacie u Stacha
30 października – niedziela
10.00 – Zakończenie obrad – wyjazd uczestników
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa:

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie,
mgr K. Trela – 12 619 17 18
e-mail: k.trela@hipokrates.org
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– A przyjaciele stomatolodzy z krakowskiej OIL jeszcze
całkiem nie złożyli broni w tej sprawie – mówi z uśmiechem
Andrzej Mazaraki.

Dentysta z powołania?

Andrzej Mazaraki

Andrzej Mazaraki urodził się 16 maja 1950 roku w Krakowie: – Dzień urodzin zdecydował o patronie – jest nim
św. Andrzej Bobola – zauważa mój rozmówca. Św. Andrzej chyba
jednak kiepsko czuwał nad małym chłopcem, bowiem Andrzej
Mazaraki dzieciństwo wspomina jako pasmo licznych chorób:
– Choroby zakaźne wieku dziecięcego, bardzo częste anginy.
Miałem problemy z odpornością, aż trzy razy chorowałem na
dyfteryt, co było rzadkością, byłem leczony szpitalnie i już wtedy pojawiły się u mnie kłopoty z sercem, miałem zalecone unikanie wysiłku – wyznaje mój rozmówca: – Dopiero pod koniec
szkoły podstawowej zacząłem uprawiać lekkoatletykę – biegi
i skok w dal. W szkole średniej przyszła fascynacja koszykówką,
grałem w klubie szkolnym i RKS Sparta Nowa Huta. Niestety,

laureat Nagrody
im. Andrzeja Janusza Fortuny 2016

Czy tak miało być...
– Czy mam satysfakcję z tego, co robiłem dla środowiska
lekarskiego, a szczególnie lekarzy stomatologów? Oczywiście tak!
– mówi Andrzej Mazaraki, lekarz dentysta, specjalista chirurgii
szczękowej oraz lekarz medycyny, tegoroczny laureat Nagrody
im. Andrzeja Janusza Fortuny.
Przyjmuje tę nagrodę z wdzięcznością, choć z perspektywy
czasu satysfakcja ma słodko-gorzki smak.
– W samorządzie staraliśmy się, by nasze projekty zostały
zrealizowane. Niestety, potykaliśmy się o różne przeszkody i brak
zrozumienia u decydentów. Mimo założeń, że będziemy sami
stanowić o naszych sprawach, mam niedosyt i czuję żal, że nie
spełniły się moje nadzieje, iż będziemy mieli wpływ na to, co się
dzieje, decydowali o sobie. Dziś lekarzy dentystów sprowadzono
w samorządzie do roli grupy płacącej składki, bez prawa głosu.
Jedyna pociecha, że nie dotyczy to krakowskiej Izby, że tu, na
miejscu, współpraca między lekarzami medycyny i dentystami układa się tak, jak powinna – podkreśla doktor Mazaraki,
dodając, iż w obecnym kształcie samorządu i powszechnie znanych układach na najwyższych szczeblach władzy można jedynie
trzymać kciuki, by lekarze dentyści uzyskali autonomię.

brakowało mi wzrostu i trzeba było zmienić hobby. Zająłem
się działalnością w harcerstwie, prowadząc drużynę, obozy
harcerskie aż do czasów studenckich. Następnie poznałem
grupę żeglarzy i razem organizowaliśmy rejsy po Mazurach,
a nawet wyprawę do Skandynawii na wyczarterowanym jachcie
s/y „Wanda”.
Czy częste choroby i spotkania z medycyną w wieku dziecięcym były powodem studiów na Akademii Medycznej? Raczej
nie. Po prostu kilku kolegów z klasy postanowiło zostać lekarzami, więc Andrzej, zainteresowany na pewno bardziej naukami
przyrodniczymi niż matematyką, dołączył do nich. Wybrał
stomatologię na krakowskiej Akademii Medycznej, ponieważ
powszechnie uważano, że łatwiej się na nią dostać, a na początku i tak wszyscy studiowali razem, więc później można się było
ewentualnie przenieść na kierunek lekarski.
Zainteresowanie studiami medycznymi wkrótce stało się dla
jego rodziny (dotąd bez powiązań z tą profesją) tak widoczne,

Portrety

Na polu bitwy

W maju 1975 roku Andrzej Mazaraki otrzymał powołanie
do wojska i został dentystą w Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Mirosławcu.

– Przyjmowałem lotników, oficerów i żołnierzy w gabinecie
mieszczącym się w baraku Izby Chorych. Asystentka była na
urlopie macierzyńskim, więc musiałem przyuczyć sanitariuszy
do pomocy. Warunki były prymitywne i dopiero po pewnym
czasie udało się uzyskać jakie takie zaopatrzenie. Jakie? Wiertarka
turbinowa, tzw. pralka i nożno-elektryczna, i sterylizator na suche powietrze, w którym „sterylizowały się” też gaziki, „na oko”
– uzyskiwały beżowe zabarwienie i specyficzny zapach przypalonej bawełny.
Praca polegała głównie na podstawowych zabiegach ze stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej. Jednak to
był niesamowity czas, bo poza obowiązkami w gabinecie doktor
Mazaraki musiał zaliczać także ćwiczenia ogólnowojskowe na
strzelnicy oraz w namiotach wypełnionych gazami, w maskach
przeciwgazowych. W wojsku zdobył też prawo jazdy. A wolny
czas spędzał z kolegami, pływając w licznych w tej okolicy leśnych
jeziorach. Rozwój zawodowy został przyhamowany. – W każdym

razie, moje zamówienie na unit stomatologiczny zostało zrealizo- 11
wane, kiedy już kończyłem karierę w polskim lotnictwie – w 1977
roku. Za to mój następca był tak zadowolony z warunków pracy,
że został tam na stałe – opowiada Andrzej Mazaraki.
Z wojska doktor Mazaraki wrócił do krakowskiej Kliniki
Chirurgii Stomatologicznej i szybko zrobił I stopień specjalizacji.
Pociągały go duże zabiegi, chętnie przy nich asystował,
jednak czuł, że do poważnej chirurgii szczękowej i chirurgii
plastycznej potrzebna jest większa wiedza z medycyny ogólnej.
I tak, w 1982 roku, Andrzej Mazaraki, cały czas pracując
w klinice i godząc życie zawodowe z rolą młodego męża i ojca,
zdobył drugi dyplom – lekarza medycyny. Jednak pozostał
wierny stomatologii.
– Studia medyczne niewątpliwie wiedzę poszerzyły, ale
najlepszą naukę otrzymałem w klinice, pod kierunkiem docenta Bartkowskiego i całego zespołu pracujących tam lekarzy.
Tak więc bez większego wahania pozostałem dentystą – wyznaje
doktor Mazaraki.
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iż także młodszy brat wybrał zawód lekarza. Andrzejowi spodobała się jednak stomatologia, a zwłaszcza chirurgia stomatologiczna. Do dziś wspomina swoich nauczycieli, profesorów
Ludwika Sieppla, Kazimierza Dominika, Tadeusza Pawelę, Zofię
Knychalską-Karwan. Dzięki adiunktom i asystentom Kliniki
Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej dr dr Jadwidze Stypułkowskiej, Marianowi Kurkowi i Marii Panaś, którzy zaszczepili
w nim pasję i zainteresowanie chirurgią, oczywistym wyborem
była praca w tej właśnie klinice.
Kierował nią docent Stanisław Bartkowski. Od października
1973 doktor Mazaraki przez półtora roku pracował w ambulatorium i na oddziale przy ul. Kopernika 26. Był to bardzo intensywny okres doskonalenia się w technice operacyjnej.

Nowe wyzwania

W Klinice przepracował kolejnych dziesięć lat, jako asystent
i starszy asystent, po osiągnięciu specjalizacji z chirurgii szczękowej. Praca z pacjentami w oddziale, na sali operacyjnej i ambulatorium, a także prowadzenie ćwiczeń ze studentami dawały
wiele satysfakcji. Przyszedł jednak czas na zmiany i możliwość
dalszego, samodzielnego już rozwoju. Decyzję przyspieszyła
propozycja nie do odrzucenia – 36 dodatkowych dyżurów,
w czasie letnich wakacji, które zamierzał spędzić z rodziną:
– Tym bardziej że spodziewaliśmy się narodzin kolejnego potomka…
Po zakończeniu kariery klinicznej w 1993 roku, za namową
Roberta Stępnia rozpoczął pracę w nowohuckiej Poradni Chirurgii Stomatologicznej. Andrzej Mazaraki zastąpił tam odchodzącego na emeryturę doktora Zbigniewa Fecia (ubiegłorocznego
laureata Nagrody im. A.J. Fortuny) i przejął obowiązki inspektora do spraw stomatologii w ramach ZOZ.
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Podlegało mu ponad 100 lekarzy dentystów – poradnie rejonowe, specjalistyczne, pracownia protetyki, gabinety szkolne.
– Ta praca, choć już nie tak skoncentrowana na chirurgii
stomatologicznej, także dawała mi dużo radości – podkreśla
Andrzej Mazaraki.
Kolejnym etapem była prywatyzacja przychodni i powołanie
m.in. z Robertem Stępniem spółki Miejskie Centrum Stomatologii Nowa Huta. Kiedy powstawała kasa chorych, byli już
gotowi zmierzyć się z nowymi zadaniami. Za pierwsze zarobione
pieniądze wymienili cały sprzęt, mieli szalenie ambitne plany.
Z czasem jednak zaczęto obcinać kontrakty i trudniej było
o zapał do pracy.
Istniało jednak też inne pole do wykazania kreatywności
i zaangażowania w zachodzące wokół przemiany. Doktor
Mazaraki praktycznie od początku uczestniczył w odbudowie
samorządu lekarskiego, walczył o odrodzenie Izby. W zebraniach założycielskich brał udział, będąc jeszcze pracownikiem
Kliniki. Po przejściu do przychodni zaprzyjaźnił się z nieobec-

zajmuję się obowiązkami w domu na wsi – drobne prace polowe,
zbiory owoców, przycinanie gałązek itp. W zimowe wieczory
planuję budowę modeli statków i samolotów, o czym marzyłem
od dziecka. Ponadto interesuję się historią I i II wojny światowej,
rozwoju uzbrojenia i ogólnie wojskowości.
Kiedy troszkę jednak tęskni za pracą, z nostalgią wspomina
to, co kiedyś robił w klinice chirurgicznej – trudne rekonstrukcje, pacjentów po wypadkach, z nowotworami, którzy m.in.
dzięki zespołowi lekarzy, w jakim pracował, odzyskiwali zdrowie i komfort życia. Np. pewną studentkę z olbrzymim naczyniakiem twarzy, która trafiła do kliniki z powodu krwotoków
z tej zmiany i spędziła w niej kilka lat. Była bardzo dzielną
osobą. Przeszła wiele zabiegów przygotowawczych przed zasadniczą operacją usunięcia zmiany. Dla młodego lekarza opieka
nad ciężko dotkniętą przez los młodą dziewczyną nie była
łatwa.
– To za długa historia, by ją tu przytaczać, ale w końcu udało
się skutecznie zrobić przeszczepy. Byliśmy wszyscy szalenie szczę-

nymi już wśród nas Zbigniewem Żakiem i Andrzejem Fortuną.
Uczestniczył w pierwszych krajowych i okręgowych zjazdach
Izby Lekarskiej, zasiadał we władzach samorządu – jako członek
Rady ORL I kadencji, skarbnik Izby II i III kadencji, członek
Komisji Rewizyjnej od IV kadencji do chwili obecnej, członek
Naczelnego Sądu Lekarskiego.
Brał udział w posiedzeniach Komisji Stomatologicznej ORL,
działał w Komisji Kształcenia ORL oraz z ramienia Naczelnej
Rady Lekarskiej był powołany do ministerialnej Komisji Akredytacyjnej placówek organizujących szkolenie (staże specjalizacyjne) z chirurgii szczękowej.
W 2014 roku za zasługi dla samorządu lekarskiego
Andrzej Mazarki otrzymał z rąk prezesa NRL medal Meritus
Pro Medicis.
Teraz doktor Mazaraki cieszy się prywatnym życiem.
Nie pracuje, założył drugą rodzinę.
– Pewnie mógłbym jeszcze prowadzić swoją praktykę, ale
przeszedłem na emeryturę ze względów zdrowotnych. Obecnie

śliwi, kiedy po latach dowiedzieliśmy się, że ta nasza pacjentka
wyzdrowiała i założyła rodzinę.
Podobnych wspomnień jest mnóstwo. Dzieci Doktora Mazarakiego nie poszły w jego ślady. I może dobrze? – zastanawia się
nasz rozmówca:
– W tej profesji tylko ciężką i systematyczną pracą zdobywa
się zaufanie pacjentów, trzeba wielu lat, aby osiągnąć jakąś pozycję zawodową i sukcesy. I są one wynikiem ciągłego pogłębiania
wiedzy – mówi Andrzej Mazaraki, laureat Nagrody im. Andrzeja
Janusza Fortuny 2016.
Notowała Jolanta Grzelak-Hodor
Fot. Archiwum rodzinne

Etyka

Nie szargajmy

własnego imienia...
W aktach prawnych dotyczących reklamy nie wszystko jest
takie oczywiste i pewne furtki wydają się uchylone. Wnikliwie
pisze o tym pan Marek Antkowiak w pracy konkursowej na najlepszy esej poruszający tematykę prawa medycznego pt. „Zakaz
reklamy świadczeń zdrowotnych” (biuletyn „Prawo i Medycyna”), do przeczytania którego gorąco zachęcam na stronie: http:
//www.prawoimedycyna.pl/?str=artykul&id=1023
Powszechnie uznawana definicja reklamy brzmi, że jest ona
informowaniem ludzi o świadczeniach i usługach, podkreśleniem
ich zalet tak, by ludzie chcieli za nie zapłacić. Formalnej definicji
nie ma.
Nie chcę pisać i rozwodzić się na tematy prawne, ale chcę napisać parę słów na temat przyzwoitości; paru drobiazgów, na które
może nikt nie zwraca uwagi, a przecież właśnie z nich, z małych
okruchów składa się nasze życie, w tym również życie zawodowe.
Wydawałoby się, że pewne kwestie w jednym z zawodów
zaufania publicznego nie potrzebują tak wielu aktów prawnych
regulujących zakaz reklamy. Ale skoro już powstało prawo, to
powinniśmy go przestrzegać. Podmioty gospodarcze, do których
zaliczają się wszystkie gabinety lekarskie, począwszy od indywidualnych praktyk lekarskich, poprzez różnego rodzaju spółki, mają
jedną wspólną cechę. Otóż wszędzie pracują lekarze i to do nich
przychodzą pacjenci, a więc szukanie usprawiedliwień w stylu „to
nie ja”, dla mnie trąci hipokryzją.
No cóż, żyjemy w czasach, w których wszystko jest na sprzedaż. Trzeba tylko umiejętnie zasugerować, że właśnie to, czym
dysponujemy, co jest absolutnie potrzebne do szczęścia, znajduje
się w naszych rękach. Więc jeśli ktoś chce zostać pięknym, zdro-

wym, bogatym i oczywiście młodym, niech się uda pod wskazany
przez nas adres.
Dlatego sami oceńmy, czy nasza działalność jest tylko sprzedażą usług czy może czymś więcej?
Patrząc wstecz, wydaje mi się, że jest trochę lepiej niż w początkach transformacji. Coraz rzadziej lekarze biorą udział w telewizyjnych spotach reklamowych. Ale na stronach internetowych
placówek medycznych wciąż znaleźć można zdania: „Gwarantujemy państwu najwyższy standard usług”. „Nasze zabiegi są bezbolesne!”, „Zapewniamy profesjonalną obsługę”, „Dysponujemy
najnowocześniejszym sprzętem stomatologicznym”. To wszystko
niby drobne stwierdzenia, ale przecież wiemy, co oznaczają w domyśle. Że w innym gabinecie, u Kolegi, odwala się fuchę, pracuje
się bez znieczulenia, pacjenci chodzą po ścianach z bólu.
No i oczywiście nie pracują tam profesjonaliści tylko konowały,
w dodatku na starym zdezelowanym sprzęcie.
Każdy z nas chce mieć dużo pacjentów, to normalne. Zabiegajmy o nich. Ale są przecież metody marketingowe, z których
można korzystać bez naruszania prawa i szargania dobrego imienia kolegów.
Bardzo niepokojącym faktem, który prześledziłam ostatnio
w internecie, jest to, że ktoś celowo umieszcza nieprawdziwe dane
o naszych gabinetach. Jeśli raz wpadnie się w taką sieć, to już nie
sposób się z niej wyplątać. Zresztą pewne pomysły są niezrozumiałe. Oto na jednym z portali, z którym nigdy się nie kontaktowałam, zostałam profesjonalnym ortodontą, którym nigdy nie
byłam. Czemu ma to służyć? Skontaktowałam się z tym portalem
i usłyszałam, że widocznie ktoś podał takie moje dane. O tyle
tylko mnie to nie dziwi, że internet to miejsce, w którym nawet
nieprawdopodobna informacja może się pojawić. I nie mamy na
to zjawisko wpływu. Ale na treści zamieszczane na własnej stronie,
owszem, już mamy. Cytowane przykłady reklamowania gabinetów przytoczyłam z oficjalnych stron gabinetów.
Pamiętajmy również o odpowiedzialności, nie tylko karnej, do której możemy być pociągnięci za stosowanie reklamy.
Wystarczająco często nasze dobre imię jest naruszane, byśmy dbali
wzajemnie o wizerunek.
Życzę wszystkim dużo pacjentów, najlepiej pozyskiwanych
drogą dobrej opinii o nas przekazanej przez pacjenta pacjentowi,
który przyjdzie do nas. Taki jest bezcenny.
Czytając ten tekst przed wydrukiem, dotarło do mnie, że
bardzo łatwo zamiast rekomendować swój gabinet, po prostu
go reklamujemy. Przeczytajmy więc może jeszcze raz przepisy
dotyczące zakazu reklamy. A najlepiej zastanówmy się, cierpiąc na
jakąś dolegliwość, w jaki sposób sami szukamy dobrego lekarza
dla siebie.
Lek. dent. Renata Michna
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Art. 63 Kodeksu Etyki Lekarskiej brzmi: 1) Lekarz tworzy
swoją opinię zawodową jedynie w oparciu o wyniki swojej
pracy, dlatego wszelkie reklamowanie się jest zabronione;
2) Lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swego
nazwiska dla celów komercyjnych.
Obszerne uszczegółowienie zakazu reklamy zawiera „Opinia
prawna” Naczelnej Rady Lekarskiej z 6 marca 2013 roku,
powołująca się na zapisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej.
Jak wygląda praktyka? – wszyscy wiemy. Komercja przebija
się ponad wszelkie wartości. Ale czy na nią przystaniemy?
Poniżej kilka refleksji lek. dent. Renaty Michny na ów newralgiczny temat:

Defekty systemu
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Poniżej publikujemy tekst (z nieznacznymi
skrótami) autorstwa lek. dent. Anity Pacholec,
stanowiącego polemikę z opublikowanym w „Gazecie Lekarskiej” artykułem kol. Anny Śmiałek pt.
„Woda stomatologiczna”. Redakcja „GL” polemikę
odrzuciła, tekst ukazał się w rezultacie na łamach
szczecińskiego „Vox Medicine”.
Nasz przedruk ukazuje się za zgodą Autorki
i szczecińskiej redakcji, uznaliśmy bowiem, że zawarte w nim tezy warte są uwagi całego środowiska stomatologicznego.

O wodzie w unitach
raz jeszcze
Artykuł kol. Anny Śmiałek, który ukazał się w ostatniej
„Gazecie Lekarskiej” pt. „Woda stomatologiczna”, sprawia
wrażenie, jakby autorka chciała konewką zgasić pożar lasu.
Zapewne jest ona całkowicie świadoma, iż to nierealne,
ale chyba chęć zaczarowania rzeczywistości była silniejsza.
W tekście poruszone zostały dwie kwestie: pierwsza, którą
już przegraliśmy, czyli separatory amalgamatu, i druga, którą
jak wnioskuję, zaraz przegramy – woda w unicie. Wygląda na
to, że swym stonowanym artykułem chce się nas przygotować na tę przegraną.
Zacznijmy od sprawy pierwszej, tj. od separatorów amalgamatu.
FDI podjęła działania w celu zmniejszenia emisji rtęci do
środowiska. Wyznaczyła w tym celu 9 metod działania. (…)
Siedem pierwszych leży w gestii instytucji państwowych i to
państwo ponosi konsekwencje finansowe ich zastosowania.
Natomiast dwie ostatnie leżą wyłącznie w gestii lekarzy dentystów i to oni ponoszą całkowicie koszty regulacji (ograniczenie stosowania amalgamatu stomatologicznego do jego
formy kapsułkowanej; promowanie stosowania najlepszych
praktyk w zakresie ochrony środowiska w ośrodkach stomatologicznych w celu zmniejszenia uwolnień rtęci i związków
rtęci do wody i gruntu).
Co w tej sytuacji zrobiła Komisja Europejska CED (Rada Europejskich Lekarzy Dentystów)? Ano wydała projekt rozporządzenia, który optuje tylko za tymi właśnie dwoma rozwiązaniami. Chodzi o wprowadzenie od 2019 r. obowiązku stosowania
amalgamatu wyłącznie w formie kapsułkowanej i wyposażenie
gabinetów stomatologicznych w separatory amalgamatu.
Jak czytamy w różnych doniesieniach: „Na forum Unii
Europejskiej problem związany z nakazem wyposażenia gabinetów dentystycznych w separatory zgłosiły jedynie – oprócz
Polski – Węgry” (...)

Dlaczego jesteśmy w tej sprawie tacy osamotnieni? Myślę,
że powodów jest kilka, ale wszystkie niestety dotykają spraw
finansowych.
Po pierwsze wyższe koszty pracy (inwestycja i serwis)
w całym cywilizowanym świecie będą miały przełożenie na
cenę usługi i to zarówno tej prywatnej, jak i tej finansowanej
przez ubezpieczyciela. U nas nie jest to możliwe, ponieważ
społeczeństwo i tak już ledwo „zipie”, a NFZ, czy jego ewentualny następca, nie wydaje się chętnym do podwyższenia
wyceny świadczeń.
Po drugie, producentami separatorów są Niemcy, Austriacy czy Włosi. (...) A więc to oni na tym najwięcej zarobią (...).
Jeżeli weźmiemy szacunkowo tylko nasz kraj, gdzie mamy
ok. 30 tys. czynnych zawodowo lekarzy dentystów i każdy
z nich pracuje na jednym unicie, to mamy 30 tys. separatorów do sprzedania. (…)
Na marginesie trzeba dodać, że sama Komisja Europejska
przyznaje w swym opracowaniu, że nie ma naukowych dowodów na szkodliwość stomatologicznych odpadów amalgamatowych. Zaś pozornie ogromna ilość tych odpadów
w Polsce spowodowana jest wadliwie skonstruowanymi
drukami sprawozdawczymi, gdzie najmniejszą ilością, jaką
można podać, jest kilogram.
Na tym tle wydaje się, że druga poruszona kwestia,
sprawa wody do i z unitu, będzie załatwiona w podobnym
stylu. Znów spotkają się przedstawiciele krajów w jakimś
egzotycznym miejscu, znów zostanie przekazane lub może
nawet odczytane nasze stanowisko. Zapewne będzie ono
w przybliżeniu mówiło, że skoro pacjent może w domu
pić wodę z kranu, to logicznym wnioskiem jest, że zupełnie
bezpiecznie może wypłukać nią usta. Że dla bezpieczeństwa
sprzętu jest on chroniony przed resztkami biologicznymi,
a do kanalizacji dostaje się tylko ślina pacjenta i płyny używane przez lekarza, które są przecież dla pacjenta bezpieczne,
więc nie są toksyczne dla otoczenia, bo resztek amalgamatu
już tam nie będzie. Ale efekt będzie jak zwykle żaden (...)
Patrząc na fakt, że nasze składki do dentystycznych organizacji międzynarodowych wynoszą ponad 50 tys. euro rocznie
(…), a z naszym zdaniem i obawami nikt się tam nie liczy, to
może lepiej przestać udawać, że nas na to stać i te pieniądze
przeznaczyć na pomoc naszym lekarzom w dostosowaniu się
do światowych wymogów. (…) Nawet fakt, że przewodniczącą
ERO FDI jest nasza koleżanka Anna Lella, też nic nie znaczy. (…)
Niestety, tak dalej być nie może. Czym szybciej nasza
Komisja NRL do Współpracy z Zagranicą zda sobie z tego sprawę, czym szybciej zrobi bilans zysków i strat i opracuje nową
strategię, tym szybciej i mniej „poobijani” mamy szansę wyjść
z tego impasu. Jesteście tam, by nas, lekarzy w swoim kraju,
bronić i to nasz interes powinien być dla Was najważniejszy,
a nie miła atmosfera spotkań międzynarodowych. (…)
Lek. dent. Anita Pacholec

Felieton

Sakramencka autonomia
Poprzedni numer „GGL-LD” zamknął się w tym temacie
opisem dość bezceremonialnego odprawienia postulatu grupy
delegatów na Krajowy Zjazd (o wprowadzenie elementów autonomii) oraz (podaną przez Roberta Stępnia w słowie wstępnym)
informacją o zamiarze odwołania kol. Agnieszki Ruchały-Tyszler
ze stanowiska wiceprezes NRL.
I tak się stało. 16 czerwca br. Naczelna Rada Lekarska, na
wniosek swego Prezesa, odwołała szefową Komisji Stomatologicznej NRL i wiceprezesa Rady z obu stanowisk jednocześnie.
Do tego dość niemądrą decyzją Rady posiedzenie utajniono, przybyłym na posiedzenie stomatologom z komisji okręgowych nakazano więc wyjście i związano Radę tajemnicą w kwestii przebiegu
całego posiedzenia. Skutkiem tego do dzisiaj ci, którzy wówczas
przyjechali i musieli wyjść, nie wiedzą, co było tak naprawdę
powodem wniosku o odwołanie.
Oczywiście utajnienie obrad byłoby racjonalne, gdyby w mowie oskarżycielskiej zostały ujawnione jakieś wstrząsające fakty,
np. jakaś defraudacja na większą skalę czy zdrada stanu. Nic z tych
rzeczy.
Nie chcę wdawać się w ocenę, czy wiceprezesura kol. Tyszler
była lepsza czy gorsza. Natomiast zarówno jej powołanie, jak
i ewentualne odwołanie powinno być w samorządzie lekarskim decyzją osób, których jej działalność dotyczyła, a więc
stomatologów, a nie widzimisię Prezesa. Nic więc dziwnego,
że przeciwko odwoływaniu wiceprezesa NRL, bez konsultacji
z Komisją Stomatologiczną, zaprotestowało 11 okręgowych komisji. Bezskutecznie.
Przez cały okres wakacji toczyła się w środowisku ostra dyskusja na temat miejsca stomatologów we wspólnej izbie. I padło
tam fundamentalne pytanie: Skoro wszyscy są za pozostaniem we
wspólnej izbie, to czy Zjazd opowiedział się przeciwko dokonywaniu jakichkolwiek zmian? I jaki jest związek logiczny pomiędzy
zapowiadaną większą decyzyjnością stomatologów a rozdziałem?
Przy okazji warto zapytać, kto i w jaki sposób poniósłby
jakikolwiek uszczerbek w wyniku wdrożenia zasad autonomii
stomatologów?
Oczywiście, odpowiedzi się nie doczekaliśmy i zapewne nie
doczekamy.
Ponieważ powstał wakat na stanowisku wiceprezesa, stomatolodzy domagali się, by Prezes NRL zwołał zgromadzenie

Andrzej Cisło
wiceprezes Wielkopolskiej ORL

autonomia-dent.pl
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delegatów-stomatologów na Krajowy Zjazd, które to gremium
wskazałoby kandydata na wiceprezesa, do przedstawienia Naczelnej Radzie na posiedzeniu w dniu 2 września.
W odpowiedzi Prezes NRL zwołał 19 sierpnia br. (w szczycie sezonu urlopowego) spotkanie stomatologów pracujących
w strukturach Naczelnej Izby celem omówienia wyzwań stojących
przed zawodem stomatologa w RP. Miało ono być okazją dla
poparcia oficjalnej polityki władz Izby, przeciwnej jakimkolwiek
zmianom, w zgodzie z uchwałami majowego Zjazdu (najwyższej
władzy w samorządzie).
To osobliwa praktyka unikania dialogu. Schować do szuflady
apele okręgowych izb, napływające do Zjazdu (o uregulowanie
autonomii stomatologów). Na Zjeździe spreparować pseudoprawnicze powody niemożności podjęcia jakichkolwiek uchwał.
A po Zjeździe uznać, że wszelkie zmiany są niemożliwe, bo Zjazd
ich nie chciał.
Do wyborów na wakującą wiceprezesurę przystąpiliśmy więc
w atmosferze totalnej odmowy NRL do podjęcia merytorycznej
dyskusji.
Kiedyś mówiono entuzjastom autonomii, że są w mniejszości. Teraz za koniecznością zmian opowiadają się kierownictwa
komisji stomatologicznych izb okręgowych w których liczebność
stomatologów wynosi ponad połowę liczby stomatologów w Polsce. Ale mniejszość, pod skrzydłami swoistej Grupy Trzymającej
Izbę, narzuca swoją wolę większości. Problemem nie jest zatem
brak racji z naszej strony, a jedynie brak możliwości poddania tej
racji pod obiektywny osąd, a w rezultacie przeprowadzenie zmian
w ustawie o izbach lekarskich.
Jak się rzecz ma w świetle etyki? Czy deklarowanego zewsząd
koleżeństwa?
2 września NRL przystąpiła do uzupełnienia wakatu na
stanowisku wiceprezesa NRL – lekarza dentysty. Prezes NRL
zgłosił jedynego kandydata – dr. Leszka Dudzińskiego z Olsztyna.
Gdy zapytałem kandydata o pomysł na sklejenie pęknięcia (pół
na pół) w Komisji Stomatologicznej NRL – nie znalazł odpowiedzi. Spodziewałem się jakiejś oferty pojednawczej, czegoś,
co zwykle oferuje się opozycji (bo tak właśnie dokonuje się postęp w upodmiotowieniu społeczności domagających się reform),
ale niczego nie usłyszałem.
Więc co? Trwać będziemy podzieleni? Tylko komu to doprawdy jest na rękę, bo na pewno nie środowisku stomatologicznemu
postrzeganemu jako całość.

CM UJ
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Karty absolutoryjne dla absolwentów 2016
Wydziału Lekarskiego CM UJ

Tegoroczni absolwenci Wydziału Lekarskiego CM UJ świętowali zakończenie studiów w niedzielę, 3 lipca 2016 roku. Karty absolutoryjne odebrali świeżo upieczeni lekarze, lekarze dentyści i dietetycy. Oficjalne uroczystości, które odbyły się w Centrum
Kongresowym – ICE Kraków, poprzedziła msza święta w kolegiacie św. Anny.
Po odśpiewaniu nieśmiertelnego Gaudeamus igitur przemówienia wygłosili prof.
Piotr Laidler oraz prof. Tomasz Grodzicki – dziekan Wydziału Lekarskiego (obecnie
już prorektor UJ ds. CM). Następnie absolwenci i ich goście wysłuchali wykładu
absolutoryjnego prof. Macieja Małeckiego „Współczesna medycyna – dowody naukowe, indywidualizacja, humanizacja”.

Później prof. Beata Tobiasz-Adamczyk pełnomocnik rektora UJ ds. kształcenia
i współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum wręczyła najaktywniejszym
absolwentom nagrody za wyróżniające się wyniki naukowe oraz za działalność
w Samorządzie Studenckim, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny, Akademickim Związku Sportowym, Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii oraz Teatrze Krakowskich Medyków „Cyrulik”.
Absolwenci natomiast nie zapomnieli o podziękowaniach dla rodziców oraz władz
uczelni. Kolejno, wyróżnienia otrzymały Instytut Pediatrii, Katedra Neurologii i Kate-

dra Periodontologii i Klinicznej Patologii
Jamy Ustnej jako najlepsze jednostki
dydaktyczne. Ponadto wyróżniono: prof.
Jolantę Pytko-Polończyk, dr hab. Grażynę Wyszyńską-Pawelec, dr. hab. Tomasza
Kaczmarzyka, dr. hab. Jakuba Keniga,
dr. Marcina Czajkę, dr. Mirosława Doleckiego, dr. Tomasza Klekawkę, dr. Jacka
Czepiela, dr. Andrzeja Grudnia, dr. Pawła
Franczuka, lek. dent. Paulinę Opławską,
lek. Mirosławę Puskulluoglu, lek. Katarzynę Strzępek, lek. Macieja Bochenka
oraz mgr. Jacka Czownickiego jako osoby
najbardziej zaangażowane w dydaktykę.
Następnie nadszedł wyczekiwany
przez wszystkich moment kulminacyjny
– absolwenci odebrali karty absolutoryjne z rąk prof. Tomasza Grodzickiego
(kierunek lekarski), prof. Bartłomieja
Lostera (kierunek lekarsko-dentystyczny) oraz prof. Małgorzaty ZwolińskiejWcisło (kierunek dietetyka), po czym
nastąpiło wzniosłe złożenie przyrzeczenia
lekarskiego i przyrzeczenia dietetyka.
Ponowne odśpiewanie Gaudeamus igitur
zakończyło uroczystość.
Całe absolutorium było prowadzone
przez starostów kierunku lekarskiego
– Zofię Orzeszko, i lekarsko-dentystycznego – Mikołaja Szarstuka.
Mikołaj Szarstuk
Absolwent kierunku lekarsko-dentystycznego
2011-2016
fot. www.fotomami.pl
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U progu sukcesu

Z najlepszymi nadziejami na przyszłość, z górą trzystu młodych lekarzy i lekarzy stomatologów, tegorocznych absolwentów Collegium Medicum UJ, odbierało
5 września w sali teatralnej krakowskiej PWST dokumenty potwierdzające prawo wykonywania zawodu.

Jeszcze „tymczasowe”, ale jednak ważne. Czeka ich
jeszcze staż, państwowe egzaminy, a potem ewentualny paroletni proces specjalizacji oraz obowiązek
stałego dokształcania i doskonalenia, zapisany także
w rozporządzeniach.
Gratulacje, w imieniu Ministra Zdrowia, złożył
młodym lekarzom wiceminister Jarosław Pinkas, podkreślając blaski zawodu lekarza i znaczący wymiar
sukcesu, jakim jest zdobycie lekarskiego dyplomu,
tak dla samych zainteresowanych, jak i dla ich rodzin.
Minister zapewnił też, że ministerstwo zrobi wszystko,
by naprawić polski system ochrony zdrowia.
A że jest co naprawiać, nikt nie ma wątpliwości.
Mówił o tym gospodarz spotkania, prezes Okręgowej
Rady Lekarskiej, prof. Andrzej Matyja, który nie ukrywał, że obok niewątpliwych blasków profesji, jednego
z ostatnich wolnych zawodów cieszących się zaufaniem

18

społecznym, są i poważne cienie, z którymi trzeba się
liczyć. Ot, mamy w Polsce ok. 168 tys. lekarzy, co daje
średnią 2,2 lekarza na tysiąc mieszkańców, wobec
średniej europejskiej powyżej 4 lekarzy. – Będziecie
więc lekarzami bardzo, bardzo zapracowanymi!
– podkreślał profesor. Trudno zresztą znaleźć dziś
lekarza, który nie pracuje na kilku etatach, płacąc
za to niestety własnym zdrowiem, a niekiedy nawet
życiem. Dyskusja o ograniczeniu godzin pracy lekarza
w Polsce właśnie się toczy, a wiadomo, że bez podpisanych przez lekarzy kontraktów nie zaspokoilibyśmy
potrzeb pacjentów.
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Przy tych kłopotach niezmienne pozostają oczekiwania wobec lekarzy i nieodłącznie związane z zawodem
wymogi etyczne – o czym przypomniał wiceprezes ORL
dr Jerzy Friediger. Poza trudnymi sprawami, do których
musi się odnosić Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej czy w skrajnych przypadkach przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego (dr Anna Kot
i prof. Waldemar Hładki – oboje obecni na uroczystości)
są kwestie trudne do rozstrzygnięć nawet przez Okręgową Radę Lekarską, bo co czynić, gdy jeden lekarz
pracuje w 10 różnych instytucjach, a konstytucja mu

tego nie zabrania. I jak tu rozmawiać o jakości jego pracy? Czy nakłaniać go do dbałości o własne zdrowie?
Na uroczystości dominował oczywiście nastrój radości i nadziei. Jako pierwsze odebrały swe dokumenty
(oraz specjalne gratyfikacje od OIL) absolwentki, które
uzyskały dyplomy „magna cum laude” – Magdalena Stec-Polak i Anna Kluz. Zastępca sekretarza ORL
dr Bartłomiej Guzik oraz przewodniczący Komisji ORL
ds. Młodych Lekarzy Maciej Krupiński apelowali do
debiutujących w zawodzie kolegów, by brali aktywny
udział w pracach lekarskiego samorządu i zapraszali na
specjalnie dla tegorocznych absolwentów zorganizowane szkolenie w Poroninie...
W uroczystości uczestniczyli też dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia
Justyna Mieszalska, sekretarz miasta Krakowa Paweł
Stańczyk, prezes Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Inter Polska Janusz Szulik, od wielu lat współpracującego z samorządem oraz wiceprezes ORL Dariusz
Kościelniak i sekretarz ORL Katarzyna Turek-Fornelska,
która część spotkania poprowadziła. Radosny nastrój
chwili podkreślił swym recitalem, najbardziej krakowski
z artystów piosenki – Andrzej Sikorowski.
Filip Ratkowski
fot. Jerzy Sawicz

Z obrad ORL
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Z obrad ORL w czerwcu i wrześniu 2016 roku

Finansowe wsparcie
tylko dla płacących składki
W czasie, który minął od ostatniego wydania „Galicyjskiej
Gazety Lekarskiej Lekarza Dentysty”, odbyły się dwa posiedzenia
Okręgowej Rady Lekarskiej. Omawiano zarówno sprawy o wymiarze jednostkowym, jak i istotne dla całego samorządu.
Czerwcowe spotkanie (22.06.2016) zdominowały problemy
związane z zasadami pomocy finansowej dla członków OIL
w Krakowie. Najwięcej uwagi poświęcono zmianom w regulaminach udzielania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy oraz wypłat
zapomóg z tytułu śmierci lekarza. Propozycje zmian przedstawiła
dr Barbara Wiejowska, przewodnicząca Komisji Socjalno-Bytowej
ORL. W tym numerze publikujemy w całości znowelizowane
zasady przyznawania dopłat do kształcenia dzieci oraz regulamin
udzielania zapomóg pośmiertnych. W tej drugiej kwestii podstawowym problemem jest zapominanie przez lekarzy o konieczności
złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego osobę uprawnioną
do tej formy pomocy. Gdy się tego nie dopełni, podział zapomogi
pośmiertnej bywa konfliktowym problemem. Może warto więc
szybko sprawdzić, czy dopełniło się tej formalności. Wysokość
zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest ustalana corocznie uchwałą ORL, w pierwszym kwartale
roku kalendarzowego. Obecnie wynosi 3,5 tys. złotych. Należy
także pamiętać, iż warunkiem korzystania ze wsparcia finansowego samorządu jest regularne opłacanie składek na jego rzecz.
Zarówno podczas czerwcowych, jak i wrześniowych obrad
ORL (7.09.2016) doktor Dariusz Kościelniak, wiceprezes ORL,
i doktor Robert Stępień, przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL, mówili o narastającym konflikcie między środowiskiem
stomatologów a władzami Naczelnej Rady Lekarskiej. Bez akceptacji Komisji Stomatologicznej NRL najpierw (przed wakacjami)
odwołano poprzednią wiceprezes ds. lekarzy dentystów Agnieszkę
Ruchałę-Tyszler. 2 września, na posiedzeniu Naczelnej Rady,
w tym samym trybie powołano nowego wiceprezesa, lek. dent.
Leszka Dudzińskiego, b. prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby
w Olsztynie. Członkowie krakowskiej ORL po raz kolejny podkreślili, że na naszym gruncie żadnych sporów o autonomię nie ma,
a środowisko lekarzy dentystów w żaden sposób nie jest dyskryminowane, posiadając decydujący głos we własnych sprawach.
– Mam wrażenie, że zaczęła się już kampania wyborcza
– skomentował sytuację już w czerwcu prof. Andrzej Matyja,
prezes ORL: – Niektórzy działacze chyba przestali być lekarzami,
stając się wyłącznie funkcjonariuszami Izby. Nie wyobrażam sobie

w Krakowie, żeby lekarze medycyny narzucali stomatologom, kto
ma przewodzić ich Komisji.
Niestety, w Warszawie toczy się otwarta wojna o stanowiska,
co dla niektórych oznacza początek końca samorządności lekarskiej, a przynajmniej – koniec wspólnego samorządu lekarzy
i dentystów.
7 września na powakacyjnym posiedzeniu członkowie ORL
dużo uwagi poświęcili projektowi ustawy o wpisaniu samorządu
lekarskiego na listę biegłych instytucjonalnych. Jak relacjonowała
ww. temat dr Anna Kot, rzecznik odpowiedzialności zawodowej
OIL w Krakowie, celem tej propozycji jest m.in. profesjonalizacja
pionów odpowiedzialności zawodowej samorządów lekarskich,
pomoc wymiarowi sprawiedliwości, podniesienie kwalifikacji
biegłych i jakości ich opinii, skrócenie czasu oczekiwania na ustalenia biegłych. A służyć ma temu stworzenie przez poszczególne
izby lekarskie list biegłych w określonych specjalnościach, prowadzenie szkoleń dla biegłych oraz opracowanie katalogu ich praw
i obowiązków. Taki system – oparty o struktury samorządu
– gwarantowałby wyższą jakość pracy biegłych, większą stabilność
i jednolitość procedur sądowych, zwiększyłby transparentność pracy biegłych i ułatwił ich komunikację z organami procesowymi.
Ideę zaakceptowano, korzystając z dokumentacji przygotowanej
w tej kwestii przez Śląską Izbę Lekarską, która pierwsze szkolenia
kandydatów na biegłych sądowych już przeprowadziła.
Podczas Okręgowej Rady zrelacjonowano także ostatnie posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwentu Prezesów, poświęcone m.in. projektom planowanych przez rząd zmian w systemie
ochrony zdrowia, entuzjastycznie przedstawianych przez ministra
Radziwiłła. Oczywiście, ma być lepiej. Pierwsze reformy powinny
wejść w życie w połowie przyszłego roku (m.in. trzystopniowa sieć
szpitali oraz nowa struktura POZ). Nowe zasady finansowania
ochrony zdrowia wejdą w życie nie wcześniej niż w styczniu 2018 r.
Z tą też datą Minister zapowiedział początek podnoszenia nakładów na zdrowie.
Na koniec wrześniowych obrad Rada przyjęła też informację
dr. Jerzego Friedigera o zakończeniu pracy przez zespół ORL
ds. inwestycji i przystąpieniu do dalszych działań związanych
z organizacją remontu siedziby Izby, w formie ogłoszenia konkursu ofert dla potencjalnych wykonawców.
Jolanta Grzelak-Hodor

12:00 – Lek. dent. Katarzyna Machaj, Konsultacyjna Poradnia 21
Ortodoncji Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im.
dr. Z. Żaka w Krakowie
Wpływ materiałów stosowanych w stomatologii na badanie rezonansu magnetycznego
12:30 – Lek. dent. Joanna Łoboda, Konsultacyjna Poradnia
Stomatologii Zachowawczej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej im. dr. Z. Żaka w Krakowie:
Patologiczne resorpcje wewnętrzne zębów

zaprasza na zebrania
naukowo-szkoleniowe

Zebranie Koła Sekcji Stomatologii Zachowawczej PTS,
godzina 9.15

Centrum Konferencyjne Hotelu Galaxy
ul. Gęsia 22, Kraków

22 października 2016 • sobota
Zebranie ogólne PTS
godzina 11.00

11:00 – Dr Teresa Fehrenbach, Curaden Polska
Specyfika profilaktyki w różnych okresach życia
12:15 – Dr Wojciech Ryniewicz, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM
Współczesne zasady odbudowy protetycznej zębów leczonych endodontycznie
12:40 – Lek. dent. Magdalena Groch, Katedra Protetyki Stomatologicznej IS UJ CM
Ocena stanu psychoemocjonalnego pacjentów w podeszłym wieku,
zakwalifikowanych do leczenia protetycznego
Zebranie Koła Sekcji
Chirurgii Stomatologicznej PTS
godzina 9.15

Lek. dent. Mariola Witkowicz-Wójtowicz, lek. dent. Marta Świerzy, lek. dent. Monika Zemanek, Wojewódzka Poradnia Stomatologiczna im. dr. Z. Żaka w Krakowie
Interdyscyplinarna współpraca ortodontyczno-chirurgiczna w przypadku zatrzymanych drugich zębów trzonowych
Lek. dent. Grzegorz Hille, Zakład Chirurgii Stomatologicznej
IS UJ CM
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych

19 listopada 2016 • sobota
Zebranie ogólne PTS, godz. 11.00

11:00 – Dr Dagmara Darczuk, Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej IS UJ CM
Suchość jamy ustnej – rozpoznanie i leczenie
11:30 – Lek. dent. Jan Miech, Konsultacyjna Poradnia Chirurgii
Stomatologicznej Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej
im. dr. Z. Żaka w Krakowie
Torbiele zawiązkowe – przypadki kliniczne leczone w Konsultacyjnej
Poradni Chirurgii Stomatologicznej

Dr Przemysław Kustra, stud. Elżbieta Zarzecka-Francica, stud.
Olga Górnicka, stud. Joanna Gołda, stud. Barbara Śliwowska,
prof. Joanna Zarzecka, Zakład Stomatologii Zachowawczej
z Endodoncją IS UJ CM
Wpływ środków znoszących nadwrażliwość zębiny na adhezję materiału kompozytowego do tkanek twardych zęba. Badania in vitro
Dr Przemysław Kustra, stud. Radosław Borek, stud. Katarzyna Bolt,
stud. Frida Forland, prof. Joanna Zarzecka, Zakład Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncją IS UJ CM
Nowe podejście do problemu nadwrażliwości zębiny, diagnostyka
i leczenie

3 grudnia 2016 • sobota
Zebranie ogólne PTS, godz. 11.00

11:00 – Prof. Bartłomiej W. Loster, Katedra Ortodoncji IS UJ CM
Diagnostyka ortodontyczna narzędziem do określenia, opartych na
faktach naukowych, wskazań do leczenia
12:00 – Dr Paweł Myciński, Zakład Stomatologii Zachowawczej
z Endodoncją IS UJ CM
Endodoncja chirurgiczna – uzupełnienie czy alternatywa dla endodoncji niechirurgicznej?
12:30 – Lek. dent. Katarzyna Macikowska, Zakład Stomatologii
Zintegrowanej IS UJ CM
Problemy kliniczne związane z występowaniem „zębów dziewiątych”
Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS,
godzina 9.15

Dr Marcin Czajka, Katedra i Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej IS UJ CM
Etiopatogeneza i symptomatologia raka błony śluzowej jamy ustnej
Lek. dent. Iwona Rząsa, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej UKS
Demonstracja wybranych przypadków klinicznych
Sekretarz Zarządu
Dr n. med.
Katarzyna Szczeklik

Komunikat

Prezes Zarządu
Dr hab. n. med.
Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ

Składka za rok 2017 wynosi 200 PLN – płatna do końca grudnia
2016 roku. Wpłaty można dokonywać przelewem na konto banku PKO BP I/O Kraków 25 1020 2892 0000 5602 0166 0836
na zebraniach naukowo-szkoleniowych PTS O/Kraków, w Bibliotece Instytutu Stomatologii przy ulicy Montelupich 4 w Krakowie
(I p. – sala nr 154), od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00.
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Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
serdecznie zaprasza
na wykład w ramach cyklu
kształcenia ustawicznego,
który odbędzie się
1 października 2016 r. w godz. 10.30-13.00
(sobota)
w sali konferencyjnej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie, ul. Krupnicza 11a.
Wykład poprowadzi prof. Simone Grandini,

specjalista stomatologii dziecięcej; światowej sławy wykładowca;
kierownik Zakładu Endodoncji i Stomatologii Odtwórczej na Uniwersytecie Sieneńskim; dziekan Wydziału Higieny Stomatologicznej; opiniotwórca dla Międzynarodowego Dziennika Endodontycznego, Dziennika Stomatologii i Stomatologii Adhezyjnej.
Wygłosił ponad 400 wykładów na świecie oraz opublikował
ponad 250 artykułów w międzynarodowych magazynach stomatologicznych. Członek grupy Style Italiano

Temat wykładu:
Odbudowa ubytku klasy II

1. Diagnoza – jak postąpić z ubytkiem
2. Preparacja
3. Adhezja
4. Odbudowa zębów bocznych – ceram.x SphereTEC
5. Ewolucja procedury odbudowy zęba
6. Anatomia punktów stycznych
7. Estetyka – zastosowanie kompozytów
8. Kolorystyka
Zgłoszenia i informacje:
Biuro Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie,
p. Krystyna Trela, tel. 12 619 17 18
e-mail: k.trela@hipokrates.org
Serdecznie zapraszamy

List do Redakcji
Szanowny Panie Redaktorze
W nawiązaniu do treści artykułu Pani Barbary Kaczkowskiej pt. „Początki Kliniki Chirurgii Stomatologicznej”, który ukazał się w ostatnim nr. „Galicyjskiej Gazety
Lekarskiej – Lekarza Dentysty”, a zwłaszcza końcowego
zdania, że „dalsze losy chirurgii stomatologicznej i szczękowej wymagają odrębnego opisania…” pozwalam sobie
poinformować, iż w ramach obchodów 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano i opublikowano przed
ponad rokiem obszerny artykuł w „Journal of Stomatology” („Czasopismo Stomatologiczne”) 2015, 68,5,615-641
pt. (…) „Rozwój krakowskiej uniwersyteckiej chirurgii
stomatologicznej i szczękowo-twarzowej od 1951 roku
do dziś” autorów: Jadwiga Stypułkowska, Grażyna
Wyszyńska-Pawelec, Małgorzata Zaleska, Jan Zapała,
Maria Panaś, Marian Kurek, Mariusz Szuta, Tomasz
Kaczmarzyk.
W artykule przedstawiono chronologicznie zmiany
organizacyjne, sylwetki kolejnych Kierowników Jednostek, rozwój i zakres działalności naukowo-dydaktycznej,
szkoleniowej oraz leczniczej. Zamieszczono wykaz habilitacji, doktoratów, artykułów i podręczników, uzyskanych
specjalizacji przez pracowników w okresie od 1951 r. do
2015 r.
Z poważaniem,
w imieniu Autorów
dr hab. med. Jadwiga Stypułkowska, prof. UJ

Specjalizacje
Poniżej drukujemy listę specjalizacji uzyskanych przez lekarzy stomatologów zrzeszonych w krakowskiej OIL w sesji
wiosennej 2016 r.
chirurgia szczękowo-twarzowa
Katarzyna Iwulska
Maciej Opach
ortodoncja
Krzysztof Hes
Agata Pardus
periodontologia
Katarzyna Talik
protetyka stomatologiczna
Izabela Glica
Małgorzata Lisiewicz

Agnieszka Łuczkiewicz-Wilk
Szymon Majewski
Barbara Stokłosa
Hubert Trzepatowski
stomatologia dziecięca
Dorota Skrzyńska-Pollak
Marta Szurmiak
stomatologia zachowawcza z endodoncją
Katarzyna Dobroś
Bartłomiej Kopeć
Agnieszka Trzepatowska

Media

Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
czerwiec – wrzesień 2016

Nie tak dawno rok szkolny dobiegał końca. Miały zacząć się
wakacje. A dzisiaj już się skończyły, podobnie jak nasze długo
oczekiwane urlopy. Tym samym zaczynamy nowy rok szkolny
i akademicki. Z zapałem mniejszym lub większym wracamy
do naszych praktyk dnia codziennego. Namawiam, aby raczej
z większym zapałem przeglądnąć ostatnie numery naszej prasy
stomatologicznej.
I tak w dwumiesięczniku Nowy Gabinet Stomatologiczny przeczytamy między innymi o tym, że w mediach co chwilę

pojawiają się informacje o zleconych bądź przeprowadzonych
kontrolach w placówkach systemu ochrony zdrowia. Czy lekarz
takich kontroli powinien się obawiać? Jakie są „sztuczki prawne”,
aby jej uniknąć? Na te pytania odpowiada prawnik p. Maciej
Gibiński. Dalej w numerze znaleźć możemy kolejne, niepublikowane dotąd, procedury sanitarne do gabinetu stomatologicznego,
oraz przeczytać o zasadach udzielania lekarzom dni wolnych na
szkolenia. Lekarze dentyści zobowiązani są do nieustannego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Ostatnio pojawił się projekt
nowego rozporządzenia w tej sprawie. Zmieniono nieco zasady
przyznawania tzw. punktów edukacyjnych. Niemniej, wciąż
najwięcej punktów można zdobyć, uczestnicząc w szkoleniach.
Mikroskop stomatologiczny – jak wybrać najlepszy? To kolejny
interesujący tekst w „NGS”. Powiększa się liczba dentystów,
którzy dostrzegają zalety mikroskopu zabiegowego i decydują
się na pracę z jego wykorzystaniem. Z nowości, znajdziemy tu
informację o instrumentach stomatologicznych nowej generacji,
czyli wykonanych z tytanu. Kolejny bardzo ciekawy tekst to
artykuł ukazujący podstawowe wiadomości w zakresie wstrząsu
anafilaktycznego. Napisany został przez ratownika medycznego
z wieloletnim stażem. Powinien go przeczytać każdy dentysta.
Autor omawia m.in. standardy zachowań w różnych sytuacjach
w gabinecie stomatologicznym: gdy lekarz jest sam, gdy lekarz
pracuje z asystą itp.
W kwartalniku Medycyna Praktyczna Stomatologia
przeczytamy m.in. artykuł o urazach zębów „Leczenie urazowych
uszkodzeń zębów. Wytyczne American Association of Endodontists” – amerykańskie spojrzenie na ten ważny i częsty problem
wśród naszych pacjentów. Inny temat na czasie, z którym każdy

z nas lekarzy praktyków codziennie się spotyka, to „Czy u osób
z retainerami ortodontycznymi można wykonywać rezonans magnetyczny?”. Pytanie to bardzo często stawiane jest przez naszych
pacjentów. Warto więc pogłębić wiedzę na ten temat. Z innych
artykułów przeglądowych interesującym jest temat „Pośredniobezpośrednia technika wykonywania uzupełnień klasy V. Nowatorskie podejście do leczenia ubytków przyszyjkowych pochodzenia niepróchnicowego”, jak również „Zakażona zębina – ponowne
spojrzenie” czy „Zachowawcza metoda estetycznego zamknięcia
mnogich poszerzonych przestrzeni międzyzębowych”. Z nowoczesnej tematyki możemy przestudiować artykuł „Fotografia cyfrowa
jako składnik nowoczesnej dokumentacji medycznej”. Coraz
więcej lekarzy prowadzi właśnie taką rozbudowaną dokumentację
fotograficzną, z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, że ma
to głęboki sens.
W bieżącym numerze czasopisma Protetyka Stomatologiczna możemy przeczytać ciekawy artykuł „Ocena zależności

między bruksizmem, a wartością wskaźnika starcia zębów TWI
u pacjentów z patologicznym starciem”. Ponieważ starcie patologiczne zębów jest zjawiskiem, które ma różnorodną etiologię,
autorzy pracy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, czy bruksizm
może mieć wpływ na jakość starcia zębów. Innym interesującym
artykułem, o bardzo praktycznym aspekcie jest tekst „Porównanie retencji koron osadzonych na łącznikach implantologicznych
za pomocą cementu tymczasowego i cementów implantologicznych”. Celem badań było porównanie siły retencji koron
osadzonych na łącznikach implantologicznych z wykorzystaniem
cementu tymczasowego i implantologicznych cementów pół-permanentnych. Określano również wpływ modyfikacji powierzchni
łącznika za pomocą lubrikantu na siłę połączenia. Uszeregowano
cementy pod względem rosnącej siły retencji. Warto również poświęcić czas, by przeczytać: „Porównanie odporności na korozję
wybranych stopów metali stosowanych w protetyce stomatologicznej”. Autorzy pracy zadali sobie trud porównania odporności
korozyjnej wybranych stopów metali po ich odlaniu oraz ocenę
wpływu środka do dezynfekcji protez na odporność korozyjną.
Numer wrześniowy Twojego Przeglądu Stomatologicznego to zbiór artykułów z różnych dziedzin stomatologii
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i uzyskamy odpowiedź na pytanie „Czy recesje dziąsłowe wymagają leczenia chirurgicznego?”. Inny ciekawy temat z zakresu
implantologii to „Zaawansowane rozwiązania w implantologii
stomatologicznej: tworzenie „estetycznych podstaw miejsca
implantacji””. Na koniec przeczytać możemy artykuł „Metody
relaksacji mięśni stosowane w leczeniu zaburzeń czynnościowych
narządu żucia”. Celem pracy jest przegląd metod fizjoterapeutycznych wykorzystywanych w relaksacji mięśni żucia, stosowanych w
leczeniu wspomagającym pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi narządu żucia.
w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Wersje anglojęzyczne zostały przygotowane specjalnie dla wszystkich zagranicznych gości, którzy odwiedzą Polskę w ramach odbywającego
się w Poznaniu kongresu i targów FDI. W dziale „Sylwetki stomatologii” gości Włoch, florencki kreator uśmiechów, konsultant
firmy Rhein’83, dr Neri Pinzuti. W wywiadzie zdradza szczegóły
wykładu, który wygłosi podczas III Międzynarodowego Kongresu
Stomatologicznego Dent Group Academy (Kongres DGA), który
odbędzie się 8-9 października 2016 roku w Katowicach. Wykład
będzie poświęcony leczeniu implantoprotetycznemu. Z zakresu
periodontologii, można polecić uwadze artykuł na temat wykorzystania techniki tunelowej w leczeniu recesji dziąseł, „Leczenie
pojedynczej recesji dziąsła z wykorzystaniem techniki tunelowej
i przeszczepu łącznotkankowego – opis przypadku”. W dziale
„Chirurgia stomatologiczna” odnajdą Państwo ciekawą fotorelację
dokumentującą proces leczenia torbieli kanałowej u 17-letniej
pacjentki, „Przypadek torbieli korzeniowej spowodowanej przetrwałym korzeniem zęba mlecznego u 17-letniej pacjentki”. Inny
ciekawy artykuł o tematyce endodontycznej to „Wykorzystanie
nowego systemu pilników rotacyjnych w codziennej praktyce endodontycznej”. Autorki artykułu omówiły zakres wykorzystania
nowego systemu pilników rotacyjnych – artykuł zawiera dwa opisy przypadków klinicznych. Inne artykuły w najnowszym „TPS”,
którymi warto się zainteresować, to „Odporność na przecieki bakteryjne czterech środków łączących używanych do cementowania
koron” i z zakresu ortodoncji „Wpływ sił ortodontycznych na stan
zębów leczonych endodontycznie”.
W bieżącym numerze czasopisma Stomatologia Estetyczna pierwszy artykuł to „Projektowanie uśmiechu” w którym

szczegółowo przedstawiono zasady projektowania nowego
uśmiechu. Inny, bardzo interesujący tekst to „Leczenie pacjentki
z uśmiechem dziąsłowym w połączeniu z techniką Digital Smile
Approach”. Przedstawiono w nim przypadek leczenia pacjentki
w sposób interdyscyplinarny oraz z użyciem Digital Smile Approach (DSA), w celu uzyskania przewidywalnego efektu estetycznego.
Autorzy konkludują, że wykorzystanie cyfrowego projektowania
uśmiechu stało się w stomatologii kosmetycznej potężnym narzędziem, które ułatwia zarówno lekarzowi, jak i pacjentowi wizualizację ostatecznego efektu. W dziale Periodontologia przeczytamy

Na koniec przeglądu nowinka w świecie czasopism stomatologicznych, pojawił się kwartalnik Endodoncja w praktyce. Jak
sama nazwa wskazuje, kwartalnik ten to czasopismo poświęcone
zagadnieniom z zakresu endodoncji. Po „przerzuceniu” pierwszych stron przeczytać możemy artykuł „Zębopochodna torbiel
gruczołowa imitująca okołowierzchołkową torbiel korzeniową
– opis przypadku i przegląd piśmiennictwa”. W pracy przedstawiono przypadek zębopochodnej torbieli gruczołowej szczęki.
Przeprowadzono również dokładną analizę piśmiennictwa pod
kątem możliwych kryteriów diagnostycznych tej rzadkiej torbieli
kości szczękowych. Inny artykuł o problemie nadal aktualnym to
„O potrzebie czujności onkologicznej w stomatologii”. Autorzy
na podstawie przypadku klinicznego omówili przykład błędu diagnostycznego. Warto również poświęcić czas, aby przeczytać tekst
„Ocena warstwy mazistej po opracowaniu kanałów korzeniowych
narzędziami rotacyjnymi PathFile – badanie in vitro” oraz „Reakcja ludzkich komórek struktur jamy ustnej na różne materiały endodontyczne – badanie in vitro”. Inne ciekawe artykuły to m.in.
„Nietypowa morfologia pierwszego zęba trzonowego żuchwy
– opis przypadku”, jak również „Optymalna metoda odbudowy
zębów leczonych endodontycznie – analiza strukturalna”.
Jest więc w czym wybierać, jest czym wypełnić wolny czas,
kiedy pierwsze chłodniejsze dni zaglądają powoli do naszych praktyk i domów. Miłej lektury!
opr. Grzegorz Herbut

Felieton
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Kreta
Jest początek czerwca. Wody Morza Libijskiego, wokół
najbardziej na południe wysuniętego brzegu Krety, są tak
ciepłe, że trudno się z nimi rozstać. Robimy to dla Knossos.
Knossos – albo pałac Minosa, albo labirynt Minotaura
zbudowano 2000-1750 lat przed Chrystusem. Wysoka kultura istniejąca wtedy w Egipcie, Małej Azji i Mezopotamii kończyła się na Krecie. Dalej na zachód było tylko morze, leśne
wyspy i dzikie pola, na których pasły się byki. Jak bizony na
amerykańskiej prerii. Europa, jak Far West 200 lat temu „Dziki
Zachód” była prawie bezludna. Nie było komu prowadzić
wojen.
Na Krecie przez setki lat ludzie żyli w pokoju. Nie budowali murów obronnych wokół miast i portów. Bogate
pozostałości archeologiczne, portrety mozaikowe, kolorowe
obrazy przedstawiają ludzi fizycznie pięknych. Eleganckie
kobiety. Smukłych mężczyzn. Ludzi wyraźnie szczęśliwych.
Potwierdzają to znaleziska wystawione w pobliskim muzeum
w Heraklionie. Na mozaikach widać akrobatyczny wyczyn kapłanów. Skok przez byka. Salto z odbicia z ziemi – do przodu,
ponad głową byka – wzdłuż jego grzbietu – uchwyt za rogi
– i lądowanie na ziemi, za ogonem. Jest to taurocatapsia.
Tauromachia to nazwa ówczesnych spektakli z bykiem w roli
głównej.
Kreta była wyspą szczęśliwą już 3000 lat przed Chrystusem. Kultura wyspowa wokół Krety przez 1500 lat – to „Talassokracja”. Dominacja Krety na morzu. Epoka brązu. Cynę
sprowadzano z Cypru. Świat minojski – to były małe społe-

Książę, Heraklion Muzeum
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Głowa byka, 3000 lat p.n.e.,
Heraklion Muzeum

Skok przez byka,
Heraklion Muzeum

czeństwa, żyjące przy brzegu morza, skupione wokół pałacu.
Pałac był lokalnym ośrodkiem władzy. Kultu bóstw. Produkcji
rzemieślniczej, składowania zapasów oraz handlu. Droga
komunikacji między pałacami biegła przez morze. Wysokie
góry wewnątrz Krety stanowiły przeszkodę w komunikacji
lądowej. Również dziś w epoce aut i autostrad.
Knossos – odległe 5 km od brzegu morza odkopało
kilkuset ludzi w latach 1900-1935. Wzgórze zakupił bogaty arystokrata brytyjski sir Arthur Evans. Evans studiował
pisma z czasów antycznych. Jego wykopaliska pozwoliły na
rekonstrukcję fragmentów pałacu. Wzgórze z pałacem najlepiej zwiedzać w czerwcu i wrześniu ze względu na upały.
Najlepsze wyobrażenie o życiu w mieście minojskim daje
jednak „minojska Pompea”. Miasto odkryte spod warstwy
popiołu wulkanicznego w Akrotiri, na południowym brzegu
wyspy Santorini. Od Krety odległym tylko 90 km. W Akrotiri
odsłonięto „miasto Corbusiera”. Szerokie brukowane ulice,
centralny system ścieków, porządnie murowane domy dwu
i trzypiętrowe z tarasami dachowymi. Nie znaleziono żadnych szczątków ludzkich. Widocznie Akrotiri ewakuowano.
Trzęsienia ziemi były coraz silniejsze, coraz częstsze.
W Pompei nie było na to czasu. Wybuch wulkanu był tam
zaskoczeniem. Nadpalone drzewo oliwne wśród znalezisk
pozwoliło ustalić datę wybuchu wulkanu na lata 1642-1627
p.n.e. Największy ze znanych wybuch wulkanu pokrył pyłem
Bliski Wschód od Anatolii do doliny Nilu. Spadający z nieba
kwas siarkowy skaził wody Nilu, co zapamiętano i zapisano
w Starym Testamencie jako sześć plag egipskich. W lodowcach na Grenlandii odkryto pył wulkanu. Znaleziska ceramiczne nie mają podpisu wykonawców. Pismo minojskie jest
nieodcyfrowane. Kreta minojska pozostaje anonimowa.
Czytelna dla nas jest Kreta późniejsza, opisana pismem
linearnym. Pismo to odczytano w latach 50. Jest to wczesny
język grecki kultury mykeńskiej (ok. 1500 lat p.n.e). Język
używany w czasach trojańskich jest w „Iliadzie” i „Odysei”
u Homera. Miasto Mykeny oraz Troję ponownie odkrył dla

świata Heinrich Schliemann (1822-1890). To odkrycie uczyniło
go sławnym na cały świat. Schliemann zdobył majątek dzięki
gorączce złota w Kalifornii. Wzbogacił się także na dostawach broni do Rosji podczas wojny krymskiej. Ślepo wierząc
w prawdomówność opisu Homera, poświęcił swój majątek
na odkrycie obydwu miast. Spełnił swoje młodzieńcze marzenia. Stworzył też technikę datowania znalezisk wyrobów
ceramicznych z gliny. Odkrycie ruin Myken i Troi korygowało
pogląd na długość czasu, który upłynął od stworzenia ziemi.
Pogląd ten obowiązywał w czasie młodości Schliemanna,
irlandzki biskup anglikański Ussher (XVII w.) przypisał akt
stworzenia ziemi na rok 4004 p.n.e. Za bajki uważno więc
homeryckie historie opisane w „Iliadzie” i „Odysei”.
Wyspa Santorini dziś to owalny krąg lądu w morzu.
Składa się z trzech cienkich wysp. Morze zewnętrzne łączy
się z wewnętrznym poprzez cieśniny. W środku jest wysepka
z kraterem. Pozostałość po wybuchu w 1627 p.n.e. Obecnie wulkan jest mało aktywny. Jednak żyjący równolegle
z Chrystusem rzymski pisarz Seneca opisał duży wybuch tego
wulkanu. Czy kaldera na Santorini to Atlantyda, która była
i zaginęła?
Obecnie uważa się, że mityczna Atlantyda to była cała
minojska Kreta. Jej zagłada przypomina kataklizm opisany
przez Platona. Straszliwy wybuch wulkanu spowodował
gigantyczną falę tsunami, która w ciągu paru minut zniszczyła minojską Talassokrację, porty i statki. I ludzi.
Po prawie 3800 latach możemy powiedzieć: „Pater
sancte, sic transit, gloria mundi”. „Ojcze Święty, tak przemija
chwała tego świata”.
Wracamy do ciepłych wód morza. Podobno można tu
pływać nawet w sylwestra.
Franciszek Serwatka, Wiedeń
Jan Spiechowicz, Oslo

Kronika żałobna

Lipa św. Apolonii
Jest w Ziemi Częstochowskiej miejscowość Cielętniki, leżąca na szlaku pielgrzymek do trzech sanktuariów:
na Jasnej Górze, w Gidlach i Świętej Annie (nie mylić
z Górą św. Anny na Śląsku). Obok kościoła parafialnego
pw. Przemienienia Pańskiego w Cielętnikach, zaraz za
murem prezbiterium, rośnie lipa. Ponoć jest najstarsza
w Polsce, bo jej wiek obliczany jest na ponad 530 lat.
Jest nie tylko najstarsza, ale ma największy obwód, bo aż
11 m i 5 cm, a do tego jest wysoka na 35 m. Legenda głosi, że miejscowy wojewoda posadził tu 18 maleńkich lip,
które po pewnym czasie zrosły się, tworząc jedno drzewo.
W 1937 roku wybujałe konary spięto klamrami, w 1949
ścięto różne odnogi i założono plomby, otaczając drzewo
siatką.

Lipa św. Apolonii

Przed kościołem w Cielętnikach,
z prawej strony lipa św. Apolonii

Byt tego niezwykłego pomnika przyrody, w pewnym
okresie jego dziejów, był w osobliwy sposób zagrożony.
Otóż pielgrzymi uwierzyli, że św. Apolonia, patronka chroniąca od bólu zębów, której obraz znajduje się
w zewnętrznej niszy prezbiterium, pomoże im w dolegliwościach. Ponieważ lipa swymi rozrosłymi konarami
dotykała obrazu Świętej, to wg pątników i drzewo nabrało cudownej mocy, uśmierzając ból zębów. Zaczęli więc
obgryzać korę drzewa.
Tej wzmocnionej kuracji: modlitwa i kora, która
ratowała nie tylko od bólu, ale i odwiedzin u dentysty,
poddawały się tysiące pielgrzymów. Z powodu licznych
uzdrowień, a co za tym idzie zwiększającej się liczby obgryzaczy, los wiekowego drzewa był zagrożony.
Postanowiono więc opatrzyć rozległe rany w korze i prócz
ogrodzenia umieszczono stosowną tablicę z napisem:
„Pomnik przyrody” i danymi drzewa.
Byłam tam, ale drzewa nie ogryzałam, bo okrutnie lał
deszcz, a i do kory nie ma dostępu.

Barbara Kaczkowska

Zmarł Profesor

Zbigniew Jańczuk
Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 6 września 2016 roku
zmarł Profesor Zbigniew Jańczuk, nestor polskiej stomatologii.
Profesor Zbigniew Jańczuk był wybitnym polskim specjalistą
w zakresie stomatologii zachowawczej, periodontologii i stomatologii dziecięcej. Jednym z wielkich nauczycieli akademickich.
W latach 1978-1981 rektor Pomorskiej Akademii Medycznej
w Szczecinie, doktor honoris causa PAM. Miał 92 lata.
Profesor Zbigniew Jańczuk był absolwentem Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył w 1954 roku. Tytuł specjalisty
w zakresie stomatologii zachowawczej, periodontologii i stomatologii dziecięcej uzyskał w 1974 roku. Stopień naukowy doktora
otrzymał w 1959 roku, habilitował się w 1964 roku. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1971 roku, a profesora
zwyczajnego w 1977 roku.
W latach 1970-1982 dyrektor Instytutu Stomatologii PAM,
1967-68 prodziekan Wydziału Lekarskiego, 1975-1978 prorektor ds. wychowania i dydaktyki. Wieloletni kierownik Katedry
Stomatologii Zachowawczej PAM (1965-1994). Nauczyciel
pokoleń polskich stomatologów. Promotor w 31 przewodach
doktorskich i opiekun sześciu habilitacji. Autor 13 podręczników
z dziedziny stomatologii. Rozwinął stomatologię w Szczecinie,
nadając jej priorytetowe miejsce w Polsce. W 1991 roku stworzył
Zakład Stomatologii Dziecięcej. Inicjator wielu ogólnopolskich
akcji profilaktycznych. Pomysłodawca programu lakowania zębów trzonowych u dzieci.
W młodości, w czasie II wojny światowej pracował jako
robotnik leśny, walczył w Batalionach Chłopskich w powiecie
sandomierskim.
Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem
Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.
Dr hab. med. Halina Ey-Chmielewska
Prezes Oddziału PTS w Szczecinie
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W ostatnim wydaniu „GGL”, w edycji dla lekarzy
medycyny, opublikowaliśmy obszerną recenzję pióra
Barbary Kaczkowskiej z drugiego tomu niedawno wydanych „Dziejów medycyny w Polsce” obejmujących
lata 1914-1944, pod redakcją naukową prof. Wojciecha
Noszczyka. Ponieważ wydanie to nie dociera do lekarzy
stomatologów poniżej przedstawiamy fragment wspomnianej recenzji poświęcony tej tematyce.

Miejsce stomatologii
w „Dziejach medycyny
w Polsce” – tom II
„II tom „Dziejów…” – pisze B. Kaczkowska, podobnie
zresztą jak pierwszy, ma przejrzysty układ treści. Po początkowym omówieniu sytuacji polityczno-społecznej kraju, poczynając
od wybuchu I wojny światowej, następują rozdziały o tematyce
ogólnolekarskiej, a mianowicie: kształtowaniu ochrony zdrowia,
ustawach o zawodzie lekarza czy systemach ubezpieczeń społecznych. W części tej zapoznajemy się także z lecznictwem sanatoryjno-uzdrowiskowym, izbami i towarzystwami lekarskimi,
instytutami medycznymi, organizacją wyższego szkolnictwa medycznego i poszczególnych wydziałów, wydziałów lekarskich PAU.
Część zasadniczą publikacji stanowi przedstawienie poszczególnych działów medycyny. Tom kończy się rozdziałem poświęconym
II wojnie światowej z dwoma suplementami: „Lekarze polscy
w łagrach sowieckich” i „Polski Czerwony Krzyż”.
Wśród wielu gałęzi nauk medycznych ukazanych w II tomie
„Dziejów” stomatologia nie znalazła się jako osobny dział medycyny. Dosłownie jednym zdaniem skwitowana też została informacja o powołaniu w 1938 roku izb lekarsko-dentystycznych.
Dopiero w rozdziale „Ustawy o zawodzie lekarza” – dodajmy od redakcji – szerzej omówione zostało Rozporządzenie
Prezydenta RP o wykonywaniu zawodu lekarza dentysty i technika dentystycznego z 1927 roku. Precyzowało ono, kto może
się zajmować praktyką lekarsko-dentystyczną, określało zasady
zakładania i prowadzenia przychodni lekarsko-dentystycznych

oraz procedury administracyjnej rejestracji osób zamierzających
wykonywać praktykę dentystyczną. Co ciekawe, w odróżnieniu od
lekarskiej mogła być ona wykonywana tylko w jednym miejscu
pracy. W rozdziale tym pada stwierdzenie, że w dwudziestoleciu
międzywojennym dentystyka na ziemiach polskich rozwijała się
i przekształcała w nowoczesną stomatologię.
Poświęcony stomatologii fragment zrecenzowany przez
B. Kaczkowską znajduje się w rozdziale „Uniwersyteckie wydziały
lekarskie i uczelnie stomatologiczne”. Autorka pisze: „Zapoznajemy się w nim z ośrodkami dentystyki w różnych miastach oraz
postaciami je tworzącymi. Otrzymujemy informacje o projektach
programów studiów i związanymi z tym kontrowersjami, o egzaminach, ustawach o wykonywaniu zawodu, szkołach i instytutach
dentystycznych, możliwościach zdobywania specjalizacji stomatologicznej przez lekarzy medycyny po uzupełnieniu studiów
i innych rozlicznych projektach reform. Sporo miejsca poświęcono Państwowemu Instytutowi Dentystycznemu powstałemu
w Warszawie, walce Krakowa i Lwowa o jego akademizację, przekształconemu dzięki temu w Akademię Stomatologiczną. Wreszcie w osobnym akapicie omówiono problem feminizacji zawodu.
Centralną postacią tego rozdziału jest prof. Antoni Cieszyński ze
Lwowa, ale głównie jako reformator i organizator szkolnictwa
stomatologicznego.
W żadnym rozdziale poza „Radiologią”, gdzie zostały
wymienione prace prof. Cieszyńskiego o zastosowaniu promieni
Roentgena w celach rozpoznawczych, nie znalazły się informacje
o dokonaniach naukowych tak wybitnych stomatologów jak:
Wincenty Łepkowski z Krakowa, Andrzej Gońka i Antoni Cieszyński ze Lwowa, Franciszek Zwierzchowski z Wilna, Hilary Wilga,
Alfred Meissner i Marian Zeńczak z Warszawy, a przecież cieszyły
się one uznaniem Europy. Potwierdza to niejako autor rozdziału
„Radiologia”, pisząc, że prof. Cieszyński położył podwaliny pod
rozwój światowej radiologii. Mówiąc krótko, brakuje w tomie
osobnego rozdziału o stomatologii jako dziale medycyny.”
Czy zachęci to stomatologów do zapoznania się z „Dziejami…” trudno przesądzić. W każdym razie skłonność do drugorzędnego traktowania tej dziedziny medycyny nawet w ujęciu
historycznym nie ustępuje.
opr. KD

„Dzieje medycyny w Polsce”, pod redakcją Wojciecha Noszczyka, t. II, PZWL, Warszawa 2015, s. 690,
ilustr. ISBN 978-83-200-5008-0
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Komisja Bytowa
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Zmiany w Regulaminach dopłat
do kształcenia dzieci lekarzy
oraz wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza
na podstawie uchwały nr 16/ORL/VII/2016

Regulamin

przyznawania dopłat do kształcenia dzieci lekarzy
członków OIL w Krakowie w szkołach średnich
i wyższych

§1
1. Dopłata do kształcenia jest świadczeniem okresowym
przyznawanym lekarzowi członkowi OIL w Krakowie lub jego
pełnoletniemu zstępnemu albo przysposobionemu będącym
w trudnej sytuacji materialnej.
2. Dopłata do kształcenia, o której mowa w ust 1. może być
przyznawana również sierotom i półsierotom po zmarłym lekarzu byłym członku OIL w Krakowie.
3. Dopłaty do kształcenia, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługują wyłącznie w związku z okolicznością podjęcia kształcenia przez zstępnych lub przysposobionych lekarza członka OIL
w Krakowie w trybie dziennym w państwowych szkołach ponadgimnazjalnych lub uczelniach wyższych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i może być wypłacana nie dłużej
niż do momentu ukończenia 26. roku życia przez uczącego się.
4. Pierwszeństwo w otrzymywaniu dopłat mają sieroty
i półsieroty.
5. Warunkiem uzyskania dopłaty jest złożenie podania.
W podaniu powinna być opisana sytuacja materialna kandydata
do otrzymania dopłaty wraz z motywacją merytoryczną oraz
przedstawienie stanu finansów rodziny (np. ilość osób pozostających na utrzymaniu rodziców we wspólnym gospodarstwie
domowym, miesięczny dochód pracujących członków rodziny).
6. Załącznikiem do podania, o którym mowa w pkt. 5,
winno być zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dokumentujące
wysokość dochodów wnioskującego lekarza członka OIL za
ostatni rok podatkowy.
7. W przypadku gdy wnioskującym jest zstępny lub przysposobiony lekarza członka OIL załącznikiem do podania, o którym mowa w pkt 5., winno być także Zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o wysokości dochodów wnioskującego za ostatni
rok podatkowy.
8. Wnioskujący o przyznanie dopłaty ponownie (na kolejny rok nauki zstępnego/przysposobionego) zobowiązani są
do załączenia kserokopii świadectwa szkolnego (za ostatni rok
nauki) lub indeksu, potwierdzającego pozytywne rezultaty nauki. Studenci zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia
o ewentualnym pobieraniu stypendiów z innych źródeł.
9. Zaleca się, aby zgodność danych zawartych w podaniu
była potwierdzona przez przynajmniej dwóch delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy.

10. Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez Komisję jest
uzyskanie informacji z Działu Składek o braku zaległości
w opłatach na rzecz Samorządu Lekarskiego.
§2
1. Dopłata wypłacana jest z funduszu Komisji będącego
składową Uchwały Budżetowej OIL.
2. Dopłata przyznawana jest na okres:
– 10 miesięcy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – od
1 września do 30 czerwca;
– 9 miesięcy dla studentów – 1 października do 30 czerwca.
3. Wysokość dopłat i ich liczba jest corocznie ustalana decyzją ORL na wniosek Komisji Bytowej przed 30 czerwca każdego
roku kalendarzowego.
4. Dopłaty są bezzwrotne.
5. Podania zostaną rozpatrzone na wrześniowym posiedzeniu Komisji Bytowej.

Regulamin

wypłacania zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza
członka OIL w Krakowie

§1
Zapomoga losowa z tytułu śmierci lekarza członka OIL
w Krakowie jest wypłacana z tytułu zgonu członka Okręgowej
Izby Lekarskiej w Krakowie – posiadającego aktualne prawo
wykonywania zawodu.
§2
Wysokość zapomogi losowej z tytułu śmierci lekarza członka OIL w Krakowie jest ustalana corocznie uchwałą ORL
w Krakowie w pierwszym kwartale roku kalendarzowego.
§3
Wszelkie należności z tytułu zobowiązań zmarłego członka wobec Izby, w szczególności zaległe składki członkowskie,
potrąca się z kwoty odprawy pośmiertnej.
§4
1. Zapomoga losowa z tytułu śmierci lekarza członka OIL
w Krakowie jest wypłacana osobie wskazanej przez członka
OIL.
2. Oświadczenie wskazujące uprawnionego do zapomogi sporządzane jest w formie pisemnej i winno być złożone
w Okręgowej Izbie Lekarskiej osobiście lub przesłane za pośrednictwem poczty.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2, jest deponowany
w aktach lekarza wskazującego.
4. W przypadku wskazania przez członka OIL w Krakowie
więcej niż jednej osoby uprawnionej do uzyskania zapomogi,
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świadczenie jest dzielone równo i wypłacane wnioskującemu
w wysokości proporcjonalnej do liczby osób wskazanych przez
lekarza członka OIL.
5. W przypadku złożenia przez lekarza członka OIL kilku
oświadczeń wskazujących uprawnionego do zapomogi – za skuteczne uznawane jest złożone ostatnio.
6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dostarczone po
śmierci wskazującego członka OIL (wysłane lub dostarczone)
nie uprawnia do uzyskania zapomogi.
§5
1. Pisemny wniosek o wypłatę – z dołączonym aktem zgonu
– przedstawiany jest Komisji Bytowej ORL.
2. Przed przekazaniem wniosku Komisji Bytowej podlega
on zaopiniowaniu:
a) przez radcę prawnego, co do zgodności pod względem
formalnoprawnym z niniejszym regulaminem
b) przez osobę odpowiedzialną w OIL za pobór składek
członkowskich – co do stwierdzenia braku zaległości z tego
tytułu
3. Wnioski będą rozpatrywane na posiedzeniu Komisji
Bytowej.
§6
1. Roszczenie, o którym mowa w §1 niniejszego załącznika,
winno być zgłoszone najpóźniej w terminie 12 miesięcy od daty
zgonu członka OIL w Krakowie.
2. Świadczenie przyznane, a nie podjęte w terminie 12 miesięcy od chwili przyznania pozostaje w gestii OIL.

............................................................
podpis i pieczątka

Jeszcze o budżecie NFZ
na stomatologię
Jakie niezwykłe siły tkwią w strukturach urzędniczych NFZ? – nie sposób zrozumieć. Oto dwie kolejne
panie premier: Ewa Kopacz i Beata Szydło deklarują
publicznie wzrost nakładów na stomatologię i jej powrót do szkół, a kończy się identycznie.
Nakłady rosły w latach 2003-2009 sięgając kwoty
1,97 mld zł. Oznaczało to np. w roku 2008, udział
stomatologii w całości budżetu NFZ na poziomie
4,2 procent.
A potem było już tylko gorzej, magicznej granicy
2 mld zł stomatologia nigdy nie osiągnęła. Nie będziemy ilustrować nakładów latami, powiemy tylko, że
po licznych deklaracjach władz, na 2017 rok wydatki
na stomatologię wyniosą 1,79 mld zł, co oznacza
2,49 procent całości budżetu.
Nadal zatem koszty finansowane z prywatnych
portfeli obywateli na dentystykę będą rosły, a kandydatów na studia stomatologiczne nie ubędzie.
MZ, czy NFZ (kto, tego nie wiadomo) broni się też
przed powrotem gabinetów dentystycznych do szkół.
To rzeczywiście niebezpieczne. Ilość pacjentów wchodzących w dorosłe życie mogłaby się zacząć kurczyć.
(cis)
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realizacja inwestycji budowlanych,
sprzeda� lub wynajem budynków,
administracja i zarz�dzanie nieruchomo�ciami.
Nasz� ofert� mieszkaniowa znajdziesz na www.mieszkania.inter-bud.pl
Oprócz dzia�alno�ci deweloperskiej, niew�tpliwym atutem Grupy Inter-Bud jest szeroka specjalizacja i kompleksowa
realizacja innych zada� budowlanych. Oferujemy m.in.:
generalne wykonawstwo inwestycji,
wykonawstwo us�ug remontowo-budowlanych i instalacyjnych,
wykonawstwo robót drogowych i ziemnych,
wykonawstwo i monta� systemów elewacyjnych,
wykonawstwo i monta� stolarki PCV,
projektowanie i wykonawstwo techniki basenowej.

Cicer cum caule...

podejmie współpracę z lekarzami o specjalizacji:
• ortodoncja,
• chirurgia w zakresie stomatologii.
Praca w nowo powstałej, kompleksowo wyposażonej
przychodni stomatologicznej, z doświadczonym
zespołem lekarzy, w dobrej atmosferze.
Pacjenci wyłącznie prywatni.
Możliwość pracy w częściowym wymiarze godzin.
Prosimy o przesłanie CV na adres
e-mail: adam.pietrzkiewicz18@gmail.com
tel. 506 146 520, 509 955 508
Medicodent
ul. Zapolskiej 5, 25-435 Kielce

Centrum Zdrowia Tuchów sp. o.o.
zatrudni lekarzy stomatologów.
Praca w ośrodkach: w Tuchowie,
w Wierzchosławicach (wymagana specjalizacja).
Oferujemy: elastyczny, dostosowany do innych
zobowiązań zawodowych system zatrudnienia,
atrakcyjne wynagrodzenie. Możliwość współpracy
w zakresach komercyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.
Kontakt: kadry@czt.com.pl
Telefon: 784 960 419, 14 653 52 26

Prywatny gabinet dentystyczny
w Sanoku
świadczący pełen zakres usług stomatologicznych,
podejmie współpracę z lekarzem dentystą.
Atutem gabinetu jest możliwość prowadzenia
leczenia wielospecjalistycznego.
Gabinet posiada 3 stanowiska.
Obecnie pracują
w nim stomatolog ogólny, chirurg stomatologiczny
i ortodonta.
Kontakt tel.: 664 131 904

Lekarz dentysta
poszukiwany do pracy
w gabinecie stomatologicznym w Wolbromiu.
Duża baza pacjentów wyłącznie prywatnych.
Nowoczesne wyposażenie, RVG.
Praca z asystą. Korzystne warunki finansowe.
Praca 2-3 dni w tygodniu.
Kontakt tel. 516 961 769
lub e-mail: miechowska12@gmail.com

Ogólnopolska
Wystawa Fotograficzna Lekarzy
„Wakacje w obiektywie lekarza”
W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3
odbędzie się w październiku, jak co roku, powakacyjna
Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy,
tym razem pod hasłem „Wakacje w obiektywie lekarza”.
Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak poprzedniej,
towarzyszył będzie konkurs.
Wernisaż wystawy
– 23 października 2016 roku (niedziela) o godz. 17.
Wystawa potrwa do 28 października br.
Zapraszamy do udziału w prezentacji zdjęć Koleżanki
i Kolegów ze wszystkich okręgowych izb w Polsce.
Prace prosimy nadsyłać na nasz adres
do 12 października br.
Fotogramy winny być nie mniejsze niż w formacie A5,
wykonane w technikach dowolnych,
opatrzone następującymi informacjami: imię i nazwisko,
specjalizacja i miejsce zamieszkania
Autora, a także tytułem.
Kontakt:
Iwona Szelewa, Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej,
93-005 Łódź, ul. Czerwona 3; tel. 42 683 17 01

Prywatne Centrum Stomatologiczne
z trzema placówkami na terenie Krakowa zatrudni:
– lekarzy dentystów – dni i godziny do uzgodnienia
– chirurga stomatologicznego
– na piątki, godz. 17-21
Oferujemy bazę pacjentów, atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość dokształcania.
Zainteresowane osoby proszę o wysyłanie CV na adres email: abf@wp.pl

Odstąpię lokal i podmiot medyczny
przygotowany pod trzystanowiskową
klinikę stomatologiczną w Krakowie.
Obiekt posiada ekskluzywny standard,
miejsca parkingowe.
tel. 00 31 611 873 332

SP ZOZ w Mogilnie
zatrudni lekarzy do pracy
w poradniach n/w specjalizacji:
laryngologa
stomatologa
Warunki zatrudnienia do uzgodnienia.
Kontakt pod nr. tel. 52 315 25 15
lub e-mail: sekretariat@mpcz.pl
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Nowoczesne centrum stomatologiczne
Medicodent w Kielcach
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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.
(...)
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 opła-

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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Składki członkowskie

cania 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
§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 opłacania składki
zachowuje prawo do zwolnienia do czasu 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
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Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
ul. Krupnicza 11 A, 31-123 Kraków
izbalekarska.pl; www.oilkrakstom.pl
Sekretariat:
tel. 12 619 17 20, fax 12 619 17 30
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
Numery wewnętrzne:
• Dyrektor Biura (mgr J. Bizoń) .......................................... 619 17 05
• Kancelaria OROZ (kierownik mgr S. Smoleń) .................... 619 17 25
e-mail: s.smolen@hipokrates.org
• Kancelaria OROZ ........................................ 619 17 17; fax 619 17 29
• Kancelaria Sądu Lekarskiego (mgr E. Kowaliczek) ............ 619 17 08
e-mail: emilia@oilkrakow.org.pl
• Biuro Radców Prawnych (mgr D. Dziubina) ...................... 619 17 26
e-mail: d.dziubina@hipokrates.org
• Rejestr Lekarzy ............................................................... 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:
• Bioetyczna (A. Krawczyk) .....................................
619 17 12
e-mail: a.krawczyk@hipokrates.org
• Etyki ............................................................................... 619 17 13
• Kształcenia (mgr P. Pachel) ............................................. 619 17 22
e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org
• Kultury ........................................................................... 619 17 16
• Sportu ............................................................................ 619 17 01
• Socjalno-Bytowa ............................................................ 619 17 18
• Stomatologiczna (mgr K. Trela) ...................................... 619 17 18
e-mail: k.trela@hipokrates.org
• Zagraniczna i Obcokrajowców......................................... 619 17 05
• ds. Lek. Seniorów ........................................................... 619 17 01
• ds. Młodych Lekarzy (mgr A. Chuchmacz)....................... 619 17 13
e-mail: a.chuchmacz@hipokrates.org

• ds. Organizacji Syst. Ochrony Zdrowia ............................
• ds. Praktyk (mgr A. Chuchmacz) ....................................
• ds. Umów i kontraktów ..................................................
• ds. Uzdrowisk .................................................................
• ds. Ubezpieczeń ..............................................................
• Rzecznik Praw Lekarza ...................................................

619 17 20
619 17 13
619 17 12
619 17 12
619 17 18
619 17 13

Biuro OIL w Krakowie czynne:
poniedziałek, środa
godz. 8.00 do 17.00
wtorek, 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, środa
wtorek, czwartek
piątek
w Nowym Sączu:

godz. 8.00 do 17.00
godz. 8.00 do 16.00
godz. 9.00 do 15.00

poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
piątek
w Przemyślu:

godz. 8.00 do 17.00
godz. 8.00 do 16.00
godz. 9.00 do 15.00

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

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

poniedziałek, środa
godz. 8.00 do 17.00
wtorek, czwartek
godz. 8.00 do 16.00
piątek
godz. 9.00 do 15.00
Dyżury Radców Prawnych:
mec. Anna Gut
tel. 12 619 17 24
poniedziałek, środa
godz. 14.00 do 17.00
mec. Tomasz Pęcherz tel. 12 619 17 31
wtorek
godz. 12.00 do 15.00
czwartek
godz. 13.00 do 16.00
mec. Tomasz Huber
tel. 12 619 17 19
poniedziałek, środa
godz. 13.00 do 17.00
wtorek,
godz. 12.00 do 16.00
Kancelaria Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
poniedziałek, środa
godz. 9.00 do 17.00
wtorek, czwartek
godz. 9.00 do 16.00
Ubezpieczenia
• Ubezpieczenia OC (Inter) Ubezpieczenia życiowe ........... 619 17 15
• Ubezpieczenia OC (Inter, PZU, Uniqa) ............................ 619 17 16
• Ubezpieczenia OC – PZU ................................................ 619 17 18
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