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W numerze m.in.:
Real-Inwest wszedł na Krupniczą.
Rozpoczęliśmy remont siedziby Izby (5)
Wybory 2017. Komunikat nr 5
dr J. Orłowskiej-Heitzman (6)
Zaproszenie do Rytra na XLIV Konferencję
(7)

Separatory

Jestem zdecydowanym zwolennikiem Unii Europejskiej. Uważam za jej
ogromy sukces fakt, iż udało jej się na tym maleńkim, wstrząsanym od stuleci
wojnami kontynencie zachować przez ponad 70 lat p o k ó j , poza paroma
Apel NRL do p. premier RP
w sprawie separatorów amalgamatu (8)
lokalnymi wojnami na Półwyspie Bałkańskim.
Ale nie mam tu zamiaru roztrząsać aktualnych dylematów ideologicznych,
Portret dr Haliny Teodorczyk, tegorocznej opowiadać się za którąś z opcji politycznych – to Państwa prywatna decyzja
Laureatki Nagrody im. A. Fortuny, pióra
podejmowana przy urnie wyborczej.
Stefana Ciepłego (9)
Chcę natomiast, poza dostojnymi gremiami Europejskiej Regionalnej Federacji Organizacji Dentystycznych, Światowego Parlamentu FDI czy dostojnego
Fundamentalny podręcznik onkologii
kierownictwa Akademii Pierre Faucharda wyrazić kilka opinii z pozycji zwykłego
głowy i szyi (J. Zapały, G. Wyszyńskiejstomatologa.
Pawelec) – w recenzji prof. Jadwigi
Otóż, proszę Państwa, jest nie do przyjęcia to codzienne nękanie stomatoStypułkowskiej (16)
logów. Pomijam coroczny spadek nakładów na dentystykę dzieci i młodzieży,
na protetykę pań i panów w wieku złotej jesieni. To nasz polski, wewnętrzny
Wakacje w Iranie
w obiektywie dr. Wojciecha Kożucha (17) problem, który kolejni premierzy, ostatnio Ewa Kopacz i Beata Szydło, obiecywali rozwiązać.
Ale popatrzcie Państwo, co nam serwuje Unia Europejska, która nawet nie
Konferencja w Kosarzyskach (20)
powołała w swej strukturze Komisji Zdrowia. Oto nagle dowiadujemy się, że
Rozważania na rozdrożu
każdy, ale to każdy gabinet dentystyczny, w nieodległej perspektywie, będzie
– publicystyka dr. Andrzeja Cisło (22)
musiał być wyposażony w aparat rentgenowski. To jeszcze można zrozumieć.
Ale okazuje się, że śladowe ilości promieniowania jonizującego wymagają
Błędy farmakoterapeutyczne w praktyce
w tych gabinetach uruchomienia całej procedury kontrolnej jak w reaktorze atostomatologicznej – prof. Ryszard Korbut
mowym, z utylizacją nieomal kosmiczną. A teraz, jakby tego było mało, wproi dr Jarosław Woroń (24)
wadza się ograniczenia amalgamatu stomatologicznego do jego formy kapsułkowej i nakaz wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu. Separatory,
Zorza polarna nad Skandynawią – felieton
bagatela, kosztują 8-10 tys. zł jeden, a produkują je zaprzyjaźnieni Niemcy.
F. Serwatki wg Jana Spiechowicza (28)
30 tys. polskich dentystów, razy tyleż samo separatorów, wychodzi ok. 300 mln
zł, całkiem nieźle. Coś mi się tu kojarzy z zamykaniem naszych stoczni, które
Rafał Józef Czerwiakowski pionierem
u sąsiadów rozkwitły.
uniwersyteckiej dentystki
Nie chcę wchodzić na polityczny grunt, ale zajmowanie się separatorami
– pisze B. Kaczkowska (29)
amalgamatu przez urzędniczą armię Unii, kiedy cała się ona chwieje, kiedy brakuje rozwiązań fundamentalnych, pojawiają się dylematy związane z setkami
Nasza okładka
tysięcy uchodźców, wyjściem Wielkiej Brytanii z UE – pachnie absurdem. Przypomina się modelowy przykład Northcote’a Parkinsona. Jest rok 1945, wszystkie fabryki stalowego giganta Kruppa, 220 tys. zatrudnionych, uległy ruinie, ani
jedna nie pracuje. A administracja Koncernu w Essen – dwa tysiące urzędników
– ani na moment nie przerywa radosnej twórczości i wnosi o wzrost etatów.
Nie mam nic do dodania, poza przypomnieniem, że już trwają wybory do
samorządu lekarskiego. Jaką sobie wybierzemy reprezentację, taką będziemy
mieli codzienność. Z separatorami albo bez. Nie zaniedbajcie tego Koleżanki
i Koledzy. To Wasz wybór zadecyduje.
Z wyprawy do Iranu
Lek. dent. Robert Stępień
fot. Wojciech Kożuch
Przewodniczący Komisji Stomatologicznej
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NFZ przetrwa!
To może najważniejsza informacja łagodząca skutki tzw. reform wprowadzanych
w ochronie zdrowia. Przez najbliższe dwa
lata, do końca bieżącej kadencji parlamentu, nie będzie likwidacji NFZ.
Nikt w samorządzie lekarskim nie
głosił zachwytów nad polityką NFZ,
w wielu kwestiach zgłaszane były głośne
protesty, niemniej likwidacja struktur
administracyjnych głównego płatnika groziła katastrofą organizacyjną całej ochrony
zdrowia. A pomysł powrotu do zarządzania poprzez wydziały zdrowia urzędów
wojewódzkich wydawał się archaizmem.
Dopóki polski system ubezpieczeniowy będzie oparty na monopolu jednego
płatnika – o reformie może być mowa tylko teoretycznie. W holenderskiej ochronie
zdrowia, stawianej w Europie za wzór,
działa kilkanaście konkurencyjnych kas
chorych. Poszliśmy dokładnie w odwrotnym kierunku.
Sieć wchodzi w życie
1 października br. wchodzi w życie
tzw. sieć szpitali. W Małopolsce złożono
6 protestów, wszystkie zostały odrzucone,
w tym m.in. wystosowane przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
przy Modrzewiowej oraz niepubliczny
położniczy Szpital przy Siemiradzkiego.
Poza siecią znalazł się też Szpital Ujastek
o podobnym profilu, posiadający wysoki
stopień referencyjności. Do konkursu
(o 7 procent budżetu NFZ), którego
termin jest wciąż odkładany, musi też
przystąpić Wojewódzki Szpital Okulistyczny na Wzgórzach Krzesławickich oraz
Szpital Rehabilitacyjny im. Jasieńskiego
w Zakopanem. Natomiast nie mają problemu, zakwalifikowane w Małopolsce,
obok szpitali publicznych, placówki prywatne, tj. Szpital Bonifratrów i św. Rafała.
Generalnie w skali kraju na 912 placówek posiadających kontrakt z NFZ,
565 spełniło kryteria kwalifikacji do
sieci, 319 wypadło. W większości są to
małe, prywatne placówki (1-2-łóżkowe),
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wykonujące nieskomplikowane operacje
w ramach „chirurgii jednego dnia”. W Małopolsce kontrakt traci 36 placówek. Skala
zwolnień personelu czy utraty miejsca
w kolejce do zabiegu jest trudna do oceny.

Budżet NFZ na 2018 rok
Sejmowa Komisja Zdrowia zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu NFZ na
2018 rok. Wyniesie on 77,5 mld zł. Jest to
o 5,5 mld zł więcej niż w mijającym roku.
Wzrost nakładów obejmie szpitalnictwo,
na które przeznacza się 47% budżetu
(o 4% więcej niż w poprzednim roku),
co jakby rozmija się z deklarowanymi
ideami zbliżenia się do modelu holenderskiego, a wynika z wprowadzania sieci oraz
obowiązku podwyżek m.in. dla najniżej
zarabiających pracowników w szpitalach.
Wzrost nakładów obejmie też POZ,
przeznacza się na ten cel ok. 500 mln zł
i wiąże się z poszerzeniem profilu świadczeń. Nieco wyższe środki przeznaczone są
też na rehabilitację, opiekę psychiatryczną
i leczenie uzależnień. Spadną natomiast
nakłady na Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną. Na temat stomatologii się
milczy, mimo wcześniejszych obietnic.
Nihil novi sub sole.
Generalnie nakłady z budżetu na
ochronę zdrowia (4,6% PKB) nadal sytuują nas na jednym z ostatnich miejsc w
krajach OECD. Jeśli więc nakłady wzrosną, to głównie z prywatnych portfeli.
Weryfikacja budżetu NFZ
na 2017
Ministerstwo Zdrowia wydało zgodę
na weryfikację budżetu NFZ jeszcze
w bieżącym roku. Z rezerwy ogólnej,
drogą rozmaitych przesunięć, Fundusz
otrzyma 2,2 mld zł więcej.
Doraźny zastrzyk pozwoli zapewne
dotrwać do końca roku placówkom, które
w sieci (wprowadzanej od 1 października
br.) się nie znalazły, a miały wcześniej
zakontraktowane świadczenia, oraz na pokrycie przez szpitale kosztów wzrostu płacy
minimalnej dla swoich pracowników.

O fundamentalnej reformie mowy
jednak nie ma. A jak pisze Marcin Kautsch
z Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ
„W Polsce mamy zdecydowanie za dużo
łóżek i szpitali, co przekłada się na skandalicznie niskie, na poziomie 66 procent obłożenie łóżek (…). Ale wolimy opłacać puste
miejsca niż przeznaczać środki na leczenie.”
Gdzieś tu może trzeba szukać oszczędności,
tyle że nie da się ich uzyskać bezboleśnie.

Polska na 31. miejscu
Na 35 państw uwzględnionych
w Europejskim Konsumenckim Indeksie
Zdrowia, oceniającym opiekę zdrowotną
z perspektywy pacjenta, Polska zajmuje
obecnie 31. miejsce – między Węgrami
i Albanią. Oczywiście, można to też nazwać „dobrą zmianą”, bo rok wcześniej
byliśmy na przedostatnim – 34. miejscu.
Europejski Konsumencki Indeks Zdrowia to jeden z najważniejszych, publikowanych od 2005 roku, raport przygotowywany przez szwedzką firmę Health Consumer
Powerhouse. Ocena wystawiana jest na
podstawie 50 wskaźników podzielonych
na 6 kategorii, obejmujących m.in. prawa
pacjenta, dostępność i zakres świadczeń,
wyniki leczenia, dostęp do leków. Od początku istnienia rankingu jesteśmy w nim
przy końcu. Liderzy to w kolejności od
1. miejsca: Holandia, Szwajcaria, Norwegia, Belgia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,
Finlandia, Dania i Austria.
Zdaniem komentatorów, przyczyną niskiej pozycji Polski jest brak rzeczywistych
reform zmierzających m.in. do lepszego
finansowania i usprawnienia systemu opieki zdrowotnej oraz zwiększenia dostępu
do świadczeń.
Ilu kształcić lekarzy?
„Dziennik Gazeta Prawna” (31.07.2017)
ogłasza „Alarm!”. W zeszłym roku na studia medyczne w Collegium Medicum UJ
było 8,6 osób na jedno miejsce, w tym
roku 7,3. A w Lublinie zamiast 13,6 osób,
tylko 10,2. I tak dalej, we Wrocławiu,
Bydgoszczy czy Białymstoku.

Studia medyczne w CM UJ
W nadchodzącym roku akademickim
2017/2018 największym zainteresowaniem
na kierunkach medycznych w Collegium
Medicum UJ cieszyła się „tradycyjnie”
stomatologia (na Wydziale Lekarskim).
Na 1 miejsce kandydowało 10,6 osób,
miejsc było 50. Na drugim miejscu znalazła
się analityka medyczna (Wydz. Farmaceutyczny) – 10,2 osób, przy podobnej ilości
50 miejsc. Na trzecim znalazł się kierunek
lekarski – 7,73 osób na 1 miejsce, przy
tradycyjnie utrzymanej ilości 200 miejsc.
Polityka CM UJ pod tym względem jest
wyjątkowo konsekwentna, ilość miejsc
w porównaniu z uczelniami Warszawy, Łodzi czy Gdańska jest niska, co w praktyce
przekłada się na wysoki poziom studiów –
potwierdzają to również doroczne rankingi.

Dalsze ilości kandydatów na 1 miejsce
ukształtowały się następująco: farmacja
– 7,44; fizjoterapia – 6,44; ratownictwo
medyczne – 5,16; dietetyka – 4,83; położnictwo – 4,52; elektroradiologia – 4,20;
pielęgniarstwo – 3,29. Na ostatnim miejscu znalazło się zdrowie publiczne – 1,82
i nie ma się co dziwić brakowi kandydatów
do porządkowania tego galimatiasu.

Zamiast gabinetów
– dentobusy
Żadne wskaźniki próchnicy nie są
w stanie pokonać resortowych urzędników. Zamiast gabinetów szkolnych
w Polskę ma ruszyć 16 dentobusów (po
jednym na województwo), które będą
udzielać „mobilnej opieki stomatologicznej”. Chyba w latach 50. XX w., gdy
Polska podnosiła się z powojennych ruin,
już to przerabialiśmy. Dzisiaj natomiast,
gdy dziecko nie daj Boże ząb rozboli
w dzień po wizycie dentobusu, to jak
długo poczeka? Chyba więc chodzi nie
tyle o opiekę dentystyczną, co o poprawę
wizerunku resortu, który „obejmie opieką wszystkie dzieci”.
Oczywiście, dla uczniów małych szkół,
gdzie trudno o gabinet, jest to jakieś
rozwiązanie profilaktyczne. Znane zresztą
w krajach o rozległym terytorium, jak
Australia. Natomiast reaktywacja gabinetów w szkołach ma potrwać 5 lat, a zacznie
się w roku szkolnym 2018/2019. Na szczęście dla resortu nie ma jeszcze w tej kwestii
ustawy, której przygotowanie potrwa, bo
tenże resort ma ją przygotować.
Nie słychać też nic o wędrownych
stomatologach i ich asystentkach. Ale rekrutację można by już rozpocząć.
Zmora inwestycji
Kiedy powstawał Narodowy Fundusz
Zdrowia, jedno z głównych zastrzeżeń
krytyków dotyczyło braku stosownej
pozycji przewidującej inwestycje. Rozdzierano szaty, snuto ponure horoskopy,
słowem zapaść. Tymczasem dzisiaj Ministerstwo Zdrowia i NFZ robią wszystko,

by nowe inwestycje i remonty rozmaitych
przychodni i szpitali powstrzymać. Bo
co rusz ktoś zgłasza informację, że właśnie sprostał wymogom, postawił nowy
obiekt, uruchomił supernowoczesne
urządzenia, posiada najlepsze warunki
lokalowe, zatrudnił kadrę, a pacjenci się
wpraszają.
Nie wiadomo, co z tym robić, jak
powstrzymać eskalację żądań przyznania
w związku z tym zwiększonej kasy na działalność. Najczęściej pierwszą zaporą jest
kwestionowanie profilu przedsięwzięcia:
Czy odpowiada rzeczywistym potrzebom
zdrowotnym? Jak się ma nowa inwestycja
do regionalnych priorytetów i map potrzeb
zdrowotnych? I oczywiście szuka się skrupulatnie, czy czegoś tam jeszcze nie brakuje?
Generalnie, wychodzi na to, że jak się
czegoś nie kontroluje, to może się rozwinąć ponad miarę. Trzeba to wyhamować.
Resort ufa, że sobie poradzi. Powołał
nawet specjalny Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia,
gdyby ktoś przypadkiem domagał się dofinansowania przedsięwzięcia ze środków
publicznych.

Sankcje za brak
obowiązkowych szczepień
Naczelna Rada Lekarska proponuje, by
warunkiem przyjęcia dziecka do żłobka,
przedszkola lub szkoły było udokumentowanie obowiązkowych szczepień. Lekarze
ostrzegają przed odradzaniem się zapomnianych już chorób zakaźnych, np. odry
czy krztuśca.
Aktywność ruchów antyszczepionkowych powoduje, że w Polsce systematycznie
rośnie liczba rodziców odmawiających
szczepienia dziecka. W ub. roku było ponad 23 tys. takich przypadków. Uzasadnia
się to obawą przed powikłaniami poszczepiennymi. Jednak przy rzetelnej kwalifikacji
dziecka do szczepień, powikłania zdarzają
się niezmiernie rzadko, a ich ryzyko jest bez
porównania mniejsze niż ryzyko powikłań
związanych z chorobami, przed którymi
chronią szczepionki.
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Obyśmy tylko takie zmartwienia mieli. W końcu z jakiegoś powodu powstały
te nowe uczelnie i kierunki medyczne
w Kielcach, Zielonej Górze, Rzeszowie czy
(drugie) w Krakowie, a lada moment ruszą
studia prywatne w Akademii im. Łazarskiego w Warszawie. Nabór na kierunek lekarski
ogłosił też Uniwersytet w Opolu. Lekarzy
brakuje nam dramatycznie, więc jeśli tu jest
jakiś problem, to dotyczy raczej kosztów
studiów medycznych wymagających znacznych nakładów państwa oraz utrzymania
poziomu kształcenia, przy niedostatku bazy
klinicznej i kadry niektórych specjalności.
A dopóki kandydatów jest ponad 2 na
1 miejsce, nie ma się co martwić.
Deficyt lekarzy na tle europejskim
mamy znaczący. Opór rektorów uczelni
medycznych o wcześniejsze wykorzystanie
limitów miejsc w istniejących już uczelniach
też miał uzasadnienie. Ale przy braku jakiejkolwiek perspektywicznej polityki w kwestii
kształcenia lekarzy, musiało się to skończyć
rozpaczliwymi gestami nadrabiania deficytu
drogą eksperymentowania w dydaktyce
medycznej. Ostateczne konsekwencje ewentualnego niedouczenia młodych lekarzy
poniosą pacjenci, tym bardziej że droga do
rezydentury wciąż jest irracjonalna.

Aktualności
Warto jednak zauważyć, iż wg ostatniego sondażu CBOS,
stosunek Polaków do obowiązkowych szczepień w porównaniu
do 2013 roku poprawił się. Zdaniem 73 proc. ankietowanych
szczepionki są bezpieczne. Wyraźnie wzrosła liczba przekonanych, że szczepienia są najskuteczniejszym sposobem ochrony
dzieci przez poważnymi chorobami. Konieczna więc jest dalsza
proszczepionkowa edukacja – równie agresywna, jak kampanie
ruchów przeciwnych tej formie profilaktyki.

Cracoviae Merenti dla TLK
21 czerwca podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa
prezydent miasta Jacek Majchrowski oraz przewodniczący Rady
Bogusław Kośmider wręczyli Towarzystwu Lekarskiemu Krakowskiemu brązowy medal Cracoviae Merenti, przyznawany za szczególne zasługi dla Krakowa i jego mieszkańców. Medal odebrał
prof. Igor Gościński, przewodniczący TLK.
Towarzystwo powstało w 1866 roku, zawsze było organizacją
nie tylko zawodową i naukową, ale też prowadziło działalność
społeczną, edukacyjną, patriotyczną. Jego zasługi dla Krakowa

fot. Jolanta Hodor
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są nie do przecenienia. TLK przyczyniło się także do rozwoju samorządności lekarskiej, a w czasach PRL zastępowało w pewnym
sensie nieistniejącą wówczas Izbę Lekarską. Dlatego też o uhonorowanie Towarzystwa medalem Cracoviae Merenti wnioskowała
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie.

Wpis do rejestru – to nie wszystko!
W związku ze staraniami niektórych lekarzy lub ZOZ-ów, posiadających gabinety, o wpis do rejestru podmiotów prowadzących staż podyplomowy lub specjalizacyjny – zwracamy uwagę, że spełnienie wszystkich wymogów formalnych
nie kończy tematu, bo uprawnienie to oznacza również obowiązek kształtowania ogólnych postaw młodych lekarzy
w ich drodze do kariery zawodowej, która powinna być nienaganna od chwili startu (czyli stażu).
Rezultat naszego kształcenia jest postrzegany przez opinię publiczną jako spełnianie w naszym zawodzie niepisanych wskazań Przysięgi Hipokratesa.
Dlatego prosimy kształcących lekarzy i lekarzy dentystów o zwrócenie szczególnej uwagi na kształtowanie właściwych postaw młodych lekarzy w praktyce medycznej, nie tylko pod względem fachowym czy etycznym, ale też kultury
osobistej.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej

Kalendarium stomatologiczne
26. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE 2017
oraz 1. Kongres Unii Stomatologii Polskiej
14-16 września 2017, Międzynarodowe Targi Poznańskie
XVII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii
12-15 października 2017, Ustroń, hotel Jaskółka
XXIII Ogólnopolska Konferencja i XXIII Targi Stomatologiczne „Expodent 2017”
20-21 października 2017, Toruń
Aula Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
3M Oral Care Masterclass Conference
26 października 2017, Łódź, Centrum Dydaktyczne UM w Łodzi
44. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów
27-29 października 2017, Rytro, hotel Perła Południa

OIL

12 lipca 2017 – umowa podpisana!
Generalny wykonawca Real-Inwest
wkroczył na plac budowy!

Krupnicza 11a – w remoncie
Biuro Izby już czynne
(ul. Kordylewskiego 11, p. VI)

Chwila była uroczysta. Po wielomiesięcznej, a ściślej nawet
paroletniej mitrędze administracyjnej, której znaczącą częścią był
przetarg na remont siedziby głównej Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie, doszło do podpisania umowy z wykonawcą. Remont
kapitalny obiektu przy ul. Krupniczej 11a stał się faktem.
Każdy inwestor w Polsce wie, jak bardzo istotny jest to moment. Żółte światło przestało migać, zapaliło się zielone.
Oczywiście, to jeszcze nie meta. Przy remoncie obiektu z końca XIX wieku możliwe są niespodzianki. Kraków dostarcza ich
niemało, ale na tym też polega jego uroda. Prezesi Real-Inwest są
jednak przekonani, że termin zakończenia remontu – 31 grudnia
2018 roku, zostanie dotrzymany.
I chyba można im wierzyć. Założona w 1981 roku firma braci
Artura i Władysława Filipowiczów (spółka z o.o.), zatrudniająca
aktualnie ok. 100 pracowników, ma za sobą liczne remonty
kamienic, m.in. narożnego obiektu przy Radziwiłłowskiej 33,
budynków przy ulicach Lubicz, Dietla, Sarego, Limanowskiego,
Krakowskiej, Stradomskiej, a także udział w pracach na Wawelu,
przy remoncie pałacu Goetza w Brzesku oraz opactwie Benedyktynów w Tyńcu. Trzykrotnie była laureatem „budowlanych Oscarów”, nadawanych w konkursach organizowanych przez Polską
Izbę Inżynierów Budownictwa.
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu, firma
Real-Inwest została wyłoniona w rezultacie przetargu z udziałem
6 firm. Ostateczna wartość podpisanego przez obie strony kontraktu wynosi 9 mln 146 tys. zł. To mniej, niż dotychczas zakładano, ale samorząd obciążą jeszcze koszty wynajętych zastępczo
dla Biura powierzchni (z Rejestrem włącznie), wyposażenia nowych wnętrz, przeniesienia internetu i telefonów, transportu itp.

Odrębnego policzenia wymagają koszty wymiany stolarki okiennej i oczyszczenia rozległej fasady.
W uroczystym podpisaniu kontraktu wzięli udział członkowie
ORL z prezesem Andrzejem Matyją i skarbnikiem Anną Maciąg
(reprezentującymi na piśmie samorząd) na czele. Obecni też byli
członkowie ORL szczególnie zaangażowani w proces przygotowania
remontu, m.in. wiceprezes dr Jerzy Friediger – zasłużony w pokonywaniu barier biurokratycznych, i dr Jacek Tętnowski, który reprezentował i reprezentuje Izbę w kwestiach procesu wykonawczego.

Real-Inwest reprezentowali Artur Filipowicz – prezes Zarządu,
Władysław Filipowicz (jego brat – wiceprezes), Tomasz Filipowicz
(członek Zarządu) oraz Andrzej Rosiejka – kierownik budowy.
Pośrodku, na zdjęciu, rozdziela ich inspektor nadzoru (z ramienia
Izby) inż. Paweł Reguła.
Wznosząc toast symboliczną lampką szampana, prezes
Andrzej Matyja wyraził nadzieję, że powstanie Dom Lekarza na
miarę oczekiwań środowiska, które nie rezygnuje równocześnie
z odzyskania drugiego obiektu należącego przed wojną do samorządu, czyli kamienicy Pod Gruszką przy ul. Szczepańskiej 1.
Natomiast wiceprezes Real-Inwest Władysław Filipowicz,
gwarantując dotrzymanie terminu przeprowadzenia remontu
(„o ile nie przeszkodzi nam trzęsienie ziemi”), wyraził nadzieję,
że Okręgowa Rada Lekarska, dumna z nowego kształtu swojej
siedziby, sama wystąpi do Izby Budownictwa w Warszawie
z wnioskiem o kolejne wyróżnienie dla wykonawcy za wzorowo
przeprowadzony remont.
Jak będzie, pokaże rzeczywistość…
Stefan Ciepły
fot.: Katarzyna Domin

PS: Jak już informowaliśmy na stronach internetowych,
zastępcza siedziba Biura Izby (łącznie z kancelariami
Sądu i Okręgowego Rzecznika, Rejestrem Lekarzy, Kasą,
ubezpieczeniami, redakcją „GGL”) znajduje się przy
ul. Kordylewskiego 11, na VI piętrze (w sąsiedztwie
budynku Urzędu M. Krakowa).
Jednocześnie przepraszamy za podaną w poprzednim
wydaniu informację o przenosinach na ul. Toruńską,
która okazała się nieaktualna.
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Wybory, wybory, wybory 2017
Komunikat nr 5
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
z dnia 16 sierpnia 2017 roku
W poprzednim Komunikacie zaznaczyłam: „Zgodnie z kalendarium wyborczym rozpoczęliśmy wybory”.
W terminie czerwcowym odbyły się wybory w Delegaturze Przemyskiej – 6 lekarzy dentystów zostało wybranych
na delegatów na OZL. Także w Krakowie 4 lekarzy dentystów otrzymało mandat delegata na OZL. Gratulacje!
Teraz, po wakacyjnej przerwie – kontynuujemy wybory.
Przypominam, iż lista kandydatów na delegatów na
Okręgowy Zjazd Lekarzy w VIII kadencji została opublikowana na stronie internetowej naszej Izby oraz znajduje się
do wglądu w tymczasowej siedzibie OIL w Krakowie przy
ul. Kordylewskiego 11 – VI piętro. Podaję również ustalone terminy zebrań wyborczych i możliwość głosowania
w niżej podanych terminach osobiście do urny:
Delegatura Nowy Sącz – 12 września br. (wtorek),
w siedzibie Delegatury w Nowym Sączu:
– godz. 12.45-13.45 – lekarze dentyści
Delegatura Krosno – 21 września br. (czwartek),
w siedzibie Delegatury w Krośnie:
– godz. 13.00-14.00 – lekarze dentyści Krosno
– godz. 14.15-15.15 – lekarze dentyści Jasło
– godz. 15.30-16.30 – lekarze dentyści Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne
Kraków:
– 26 września (wtorek) – sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul. Kordylewskiego 11, VI piętro
godz. 15.00-16.00 – MCS Śródmieście, Śródmieście,
Krowodrza, Podgórze
godz. 16.30-17.30 – Nowa Huta, MSWiA, Wojsko,
WPS, Wieliczka
– 27 września (środa) – sala w siedzibie OIL w Krakowie – ul. Kordylewskiego 11, VI piętro
godz. 15.00 – Chrzanów, Olkusz, Myślenice, lekarze
dentyści stażyści
Każdy członek naszej izby lekarskiej otrzyma na adres
domowy listę kandydatów na delegatów z rejonu, do którego należy, instrukcję głosowania korespondencyjnego,
kopertę zwrotną (prosimy nie nalepiać znaczka) w celu
wysłania swojego głosu na adres OIL oraz informację
o możliwości głosowania osobistego (do urny).

Proszę o zapoznanie się z przesłanymi informacjami dotyczącymi głosowania, a umieszczonymi na obu
stronach karty informacyjnej, a następnie o głosowanie
ściśle wg zasad.
Nie zapominamy:
– przy oddaniu głosu – wskazań nie może być więcej
niż mandatów przyznanych w danym rejonie wyborczym
– o umieszczeniu oddanego głosu w nieoznakowanej
małej kopercie (białej) i jej zaklejeniu
– o umieszczeniu małej (białej) koperty w większej
kopercie (szarej – tej z adresem OIL) oraz o przybiciu na
odwrocie koperty w oznaczonym miejscu – pieczątki
i złożeniu swojego podpisu (Uwaga: brak pieczątki
lub/i podpisu jest uznawane za nieuczestniczenie w wyborach).
– kopertę z oddanym głosem przesyłamy drogą pocztową lub dostarczamy (osobiście, dzięki uprzejmości koleżanek lub kolegów, sąsiadów, znajomych itd.) do siedziby
OIL lub Delegatur nie później niż do dnia poprzedzającego dzień głosowania osobistego – „do urny”
– ze względu na zauważoną opieszałość Poczty Polskiej proszę o niezwłoczne odsyłanie „szarych” kopert na
adres OIL w Krakowie lub Delegatur, aby mieć pewność,
że oddany głos dotrze na czas do Okręgowej Komisji Wyborczej
– jedynie prawidłowo oznaczone (podpis i pieczątka
w ramce na odwrocie) „szare” koperty będą liczone w celu
ustalenia kworum w danym rejonie wyborczym
– na szarej kopercie nie nalepiamy znaczka pocztowego.
Apeluję do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów
o wzięcie czynnego udziału w wyborach, gdyż jedynie
od nas samych zależy, kto będzie naszym reprezentantem
w najbliższej kadencji.
Proszę o bieżące śledzenie informacji podawanych na
stronie internetowej naszej izby lekarskiej, w zakładce
„Wybory”. Kolejne informacje w następnym komunikacie.
Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie
Jolanta Orłowska-Heitzman

XLIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

Rytro – Jesień 2017
27-29 października 2017 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. Jolanta Pytko-Polończyk, prof. UJ,
dr n. med. Witold Jurczyński
Program konferencji:
27 października 2017 r. – piątek
15.00–15.30 – Przyjazd uczestników, rejestracja
I Sesja – Naukowa • 15.45–19.30
15.45 – Zdrowie jamy ustnej gwarancją poprawy jakości życia prof. Jolanta Pytko-Polończyk, Instytut Stomatologii CM UJ
16.15 – Problem starzejącej się populacji jako wyzwanie dla stomatologii XXI wieku – dr hab. Agnieszka Mielczarek, Konsultant Krajowy
w dziedzinie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją
17.30 – Specyfika postępowania profilaktycznego i terapeutycznego
w gerostomatologii – dr n. med. Marcin Aluchna, WUM
18.30 – Problemy stomatologiczne osób w podeszłym wieku –
dr n. med. Katarzyna Szczeklik, Instytut Stomatologii CM UJ
20.00-23.00 – Uroczysta kolacja
– Wręczenie odznaczenia im. A. J. Fortuny (wywiad z laureatką
lek. dent. Haliną Teodorczyk ze Szczecina w numerze)
– Wieczór z Gwiazdą
28 października – sobota
II Sesja – Naukowa • 10.00–13.00
10.00 – Choroby przyzębia u ludzi starszych – diagnostyka i leczenie
– dr n. med. Dagmara Gałecka-Wanatowicz, Instytut Stomatologii CM UJ
10.45 – Suchość jamy ustnej u ludzi w podeszłym wieku – problem
interdyscyplinarny – dr n. med. Dagmara Darczuk, Instytut
Stomatologii CM UJ

11.45 – Diagnostyka i leczenie stomatopatii protetycznych –
dr n. med. Wojciech Ryniewicz, Instytut Stomatologii CM UJ
12.15 – Zmiany estetyki twarzy związane z wiekiem – lek. dent.
Teresa Szupiany-Janeczek, lek. dent. Aleksandra Paruzel-Pliskowska, Instytut Stomatologii CM UJ
III Sesja – Samorządowa • 16.00–19.00
16.00 – Bieżące aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza dentysty – mec. Tomasz Pęcherz
16.30 – Postulaty środowiska dentystycznego wczoraj i dziś –
lek dent. Tomasz Fortuna
16.45 – Odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty – lek. dent.
Anna Kot, Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL Kraków
17.15 – 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 ORL w Krakowie
18.15 – Stomatologia w Małopolsce z perspektywy płatnika na 2018 r.
– przedstawiciel MOW NFZ
20.00 – biesiada w Chacie u Stacha
29 października – niedziela
10.00 – zakończenie obrad – wyjazd uczestników
Uczestnicy Konferencji otrzymują świadectwo uczestnictwa oraz punkty edukacyjne zgodnie z poz. 4 oraz
5 zał. nr 3 Rozp. MZ z dnia 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego
lekarzy i lekarzy dentystów
Szczegółowy program i warunki uczestnictwa zostaną
opublikowane na stronie www.oilkrakstom.pl
lub www.oilkrakstom.eu

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie, mgr K. Trela
tel. 12 619 17 18; 12 619 17 20; e-mail: k.trela@hipokrates.org
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Naczelna Rada Lekarska
zgłasza zastrzeżenia
wobec obowiązku wyposażenia gabinetów
w separatory amalgamatu
Apel Nr 6/17/P-VII
Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 23 czerwca 2017 r.
do Prezes Rady Ministrów
w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE)
nr 1102/2008
Naczelna Rada Lekarska zwraca się z apelem o zaskarżenie
przez Polskę, w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej L 137 z 24.5.2017, str. 1), w szczególności art.
10 tego rozporządzenia, który określa warunki stosowania amalgamatu stomatologicznego, m.in. nakładając od dnia 1 stycznia
2019 r. na podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne,
w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub
w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, obowiązek
wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu, w zakresie,
w jakim przepis ten nie przewiduje odpowiedniej vacatio legis,
co czyni art. 10 ust. 4 rozporządzenia niewykonalnym.
Jak można wnosić z pisma Ministra Zdrowia z dnia 22 maja
br. (znak MDL.0762.1.2016), rząd polski nie popierał wprowadzenia obowiązku instalacji separatorów amalgamatu, a w szczególności wnioskował o wyznaczenie znacznie późniejszego terminu
wprowadzenia takiego obowiązku.
W Unii Europejskiej pracuje ok. 300 000 lekarzy dentystów.
Niezależnie od tego, jaka część gabinetów ma już zainstalowane
separatory amalgamatu, liczba stanowisk, w których należałoby
w terminie 18 miesięcy zainstalować te urządzenia, liczona winna
być w setkach tysięcy.
Pozbawia to placówki medyczne zupełnie możliwości należytego rozeznania oferty rynkowej, zmusza do działania pod presją
czasu i rynku producenta. Sytuację pod względem technicznym
komplikuje różnorodność konstrukcji unitów stomatologicznych.
Tak krótki okres wdrażania tak szeroko zakreślonego projektu
uniemożliwia też potencjalnym nowym producentom uzyskanie
niezbędnych pozwoleń i homologacji.
Samorząd lekarski zgłasza ponadto wątpliwości, czy przepis
ten został wprowadzony z należytym rozważeniem samej jego
racjonalności, w szczególności pod kątem proporcjonalności
obciążeń do spodziewanych efektów dla ochrony środowiska.
Sekretarz NIL
Marek Jodłowski

Prezes NIL
Maciej Hamankiewicz

Andrzej Janusz
Fortuna

– dziesięć lat nieobecności
W kwietniu minęło 10 lat od chwili, kiedy pożegnaliśmy się
bezpowrotnie z Andrzejem Januszem Fortuną. Tej nieobecności nie
da się wypełnić żadnym amalgamatem, choć trzeba oddać honor
Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie, że już 20 października
tegoż samego roku ustanowiła honorowe odznaczenie Jego imienia
i rokrocznie przypomina w Rytrze o Jego osobie.
Kim był Andrzej? – trzeba może w paru zdaniach przypomnieć
młodszemu pokoleniu, w encyklopedycznym ujęciu, jego sylwetkę.
Sądeczanin, absolwent krakowskiej AM, po wprowadzeniu przez
ekipę E. Gierka nowego podziału administracyjnego kraju szef
Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Nowym Sączu,
w chwili przełomowej transformacji ustrojowej dyrektor Szpitala
im. Śniadeckiego (z woli załogi).
Współtwórca samorządu lekarskiego, członek Komitetu Założycielskiego Izb Lekarskich, pierwszy przewodniczący Komisji
Stomatologicznej NRL, w II i III kadencji wiceprezes NRL. Pilotował prywatyzację stomatologii, chlubiąc się powstaniem pierwszego
wolnego zawodu medycznego w Polsce. Opracował zasady autonomii stomatologów w samorządzie. Zasiadał w dziesiątkach komisji
sejmowych, senackich, ministerialnych, współtworzył traktat akcesyjny do UE w zakresie statusu polskich stomatologów i uznawania
ich dyplomów.
Świetny negocjator, obdarzony wyjątkowym poczuciem
humoru, znakomity kompan, dusza towarzystwa, niezrównany
gawędziarz. Stronił od polityki, „nie w opcjach politycznych, lecz
w przymiotach charakteru innych ludzi szukał oparcia”.
Był także człowiekiem bardzo rodzinnym, wspólnie z małżonką
Basią oraz synami Maciejem i Tomaszem (ten drugi również został
stomatologiem) potrafili stworzyć wyjątkowy klimat.
Miałem to szczęście, że w domu rodzinnym Zbyszka Żaka
w Starym Sączu spotykaliśmy się towarzysko z Andrzejem przez
kilka lat, co weekend. Byliśmy też razem, wraz z moją żoną Martą,
na niezwykłym urlopie w Grecji, obfitującym w dziesiątki anegdot,
na które nie miejsce tutaj. Spędziliśmy wreszcie obaj kilka dobrych
godzin w przyziemiu Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej przy Kopernika, podczas których mocno już wymęczony
chorobą opowiedział mi swoje życie, od dzieciństwa. Zapis tej
rozmowy mam w komputerze, miał świadomość swego stanu
i żegnał się z życiem z godnością. W minutę po zgonie przysłał do
przyjaciół pożegnalny SMS. Należałem do adresatów. Jak go nadał?
– pozostanie tajemnicą.
Andrzeju, pamiętamy o Tobie, bo jakże można zapomnieć
o Człowieku, który tak wiele dawał innym.
Stefan Ciepły

Portrety
Wojciech Grabe (Gdańsk) – 2008
Stefan Włoch (Poznań) – 2009
Ryszard Łopuch (Wrocław) – 2010
Zbigniew Jańczuk (Szczecin) – 2011
Kazimierz Bryndal (Toruń) – 2012
Zbigniew Klimek (Warszawa) – 2013
Antoni Stopa (Kraków) – 2014
Zygmunt Feć (Kraków) – 2015
Andrzej Mazaraki (Kraków) – 2016

Miałam być

chłopakiem…

Nie napiszę d r z e m i e w niej, bo raczej w r z e niezwykła siła
witalna. I wysoce ponadprzeciętna emanacja życzliwości wobec
ludzi, połączona z ciekawością świata.
Halinkę Teodorczyk, stomatolożkę ze Szczecina, znają we
wszystkich izbach lekarskich w kraju, choć nigdy żadnych szczególnych funkcji w samorządzie nie sprawowała. Niemniej Jej wizerunek zdobi „galerię gwiazd”, czyli jedną ze ścian Sali Prezydialnej Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, gdzie wiszą portrety
jej honorowych członków. A zaszczyt to niemały, bo na przestrzeni
przeszło 20 lat przyznano taki tytuł zaledwie 28 osobom, w tym
4 stomatologom (prof. Krystynie Lisieckiej-Opalko, dr Halinie
Ey-Chmielewskiej, dr. Zbigniewowi Hamerlakowi i właśnie naszej laureatce). Lek. dent. Halina Teodorczyk, przewodnicząca
Koła Seniorów lekarzy całej Izby (od dwóch kadencji), znalazła się
tu zasłużenie, jest bowiem postacią wyjątkową, o czym za chwilę.
A docierała i dociera do każdego zakątka kraju, gdzie dzieje
się coś fascynującego, nie tylko jako członkini Komisji Stomatologicznej ORL czy NRL, ale także jako redaktorka czy fotoreporterka „Vox Medici” (organu szczecińskiej Izby Lekarskiej).
Mało tego, trafiła też do wszystkich portów europejskich, bo
mamy jednocześnie do czynienia z jachtowym sternikiem morskim, który to tytuł nie łatwo zdobyć.

– Zacznijmy od korzeni. Czy jest Pani szczecinianką? Skąd
pochodzi Pani rodzina?
– Urodziłam się w Zamościu, na przeciwległym krańcu Polski,
gdzie osiedli moi pradziadkowie (Margerita i Franciszek Hilcher),
sprowadzeni w 1875 roku przez dwór Zamoyskich jako osadnicy,
prawdopodobnie z Lotaryngii. Franciszek osiągnął znaczną pozycję w mieście, był Mistrzem Cechu Krawieckiego, wychował cały
poczet czeladników. Jego pogrzeb zgromadził pono tłumy.
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Nim przedstawię dr Halinę Teodorczyk ze Szczecina, laureatkę tegorocznej Nagrody im. Andrzeja
Janusza Fortuny „Za Zasługi dla Polskiej Stomatologii”, konieczne wydaje się przypomnienie obok dziewięciu nazwisk, które poprzedzają pierwszą kobietę
wśród laureatów.
Te lata były dla stomatologii – nękanej stałym spadkiem nakładów finansowych i utrudnieniami administracyjnymi – trudne. Dlatego tym większy szacunek
należy się lekarzom stomatologii, którzy znajdowali
czas i wolę działania na rzecz dobra publicznego.
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Natomiast rodzice pochodzili już z Zamościa, mój ojciec był
kolejarzem i to wysokiej klasy, bo zajmował stanowisko Naczelnika Parowozowni. I w tej funkcji został przeniesiony po wojnie
najpierw do Godkowa, gdzie była ogromna zdewastowana parowozownia, a potem na takie samo stanowisko do Nowogardu.
Ot, przywracał Polsce do życia zrujnowane wojną zakłady.
W 1961 roku został przeniesiony do Szczecina i ja do dzisiaj
mieszkam w przyznanym wtedy rodzicom mieszkaniu w centrum
miasta. Ale zdążyłam się jeszcze urodzić w Zamościu w 1945 roku.
Natomiast maturę zdałam w liceum w Nowogardzie, dojeżdżając
do szkoły w ostatnim roku nauki.
Wybór mojego zawodu nie był łatwy. Miałam być „chłopakiem”! Całe zresztą życie marzyłam o służbie na morzu. Rozczytywałam się w literaturze morskiej, prenumerowałam pismo „Poznaj
świat”, którego uskładałam kilkanaście roczników. Problem był
jeden, do Szkoły Morskiej nie przyjmowali wtedy dziewczyn.
Ojciec wybrał się nawet ze mną do rektora Szkoły Morskiej, ale
nic nie wskórał. Jedyną reprezentantką płci żeńskiej w marynarce
była kpt. Danuta Walas-Kobylińska, zresztą przez kilka lat niedopuszczana do funkcji dowódczych.
Szansą pływania dla kobiety było jedynie ukończenie medycyny i zaokrętowanie się w funkcji lekarza. Byłam zdeterminowana.
Zdałam egzamin wstępny na medycynę, zostałam przyjęta, ale
interesowało mnie to umiarkowanie. Po III roku przeniosłam
się na stomatologię, w rok później na farmację w Poznaniu, po
roku znów wróciłam na stomatologię i wyszłam za mąż, za kolegę
z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. W 1971
roku uzyskałam dyplom ukończenia studiów stomatologicznych
i urodziła nam się córka Monika.
Wspomnę, że podczas studiów trwało moje zafascynowanie
morzem. Ponieważ nie mogłam się dostać do Szkoły Morskiej,
związałam się z Pałacem Młodzieży w Szczecinie, gdzie uzyskałam pierwsze szlify żeglarskie. Kiedy jedne drzwi się przed tobą
zamykają, trzeba znaleźć drugie. Pogłębiłam te umiejętności
w Trzebieży, gdzie znajdował się Port Jachtowy i Ośrodek Szkolenia Polskiego Związku Żeglarskiego, na bardzo wysokim poziomie.
Trudno się było tam dostać, ale za to wszystkie stopnie edukacji że-

glarskiej, od majtka po sternika, odbyłam na celującym poziomie.
Moją drugą pasją była siatkówka, brałam udział w Mistrzostwach
Polski, byłam wiceprzewodniczącą uczelnianego AZS.
– A jak wyglądała Pani droga kariery zawodowej?
– Nie ma w niej nic nadzwyczajnego, nie poszłam ścieżką rozwoju naukowego, choć na studiach kierowałam Kołem
Naukowym, pod opieką profesora Zbigniewa Jańczuka. Pierwszą pracę zawodową podjęłam w powstałych w końcu lat 60.
Zakładach Chemicznych Grupy Azoty w Policach. To był
ogromny kombinat chemiczny, zatrudniający ponad 10 tys. pracowników. Pracowałam tam przez 4 lata w Poradni Zakładowej
zatrudniającej czterech stomatologów. Płaca była niezła, zrobiłam
w tym czasie także specjalizację I stopnia ze stomatologii dziecięcej. W 1978 roku przeniosłam się do Szczecina, do Przychodni
Rejonowej nr 1, gdzie przepracowałam blisko dwadzieścia lat.
To była placówka specyficzna, bowiem przez ok. 15 lat dla całej
aglomeracji szczecińskiej pełniliśmy dyżury nocne na zasadzie
pogotowia, a ponadto na podstawie umowy z Akademią Medyczną kształcili się tam studenci stomatologii, głównie w zakresie
ekstrakcji. Jak pan pamięta, w 1997 roku powstały Kasy Chorych, poprzedziła to masowa likwidacja przychodni rejonowych,
rozwiązywano wojewódzkie przychodnie – Kraków notabene, był
nam wzorem, bo tam WPS kierowana przez doktora Zbigniewa
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Żaka trwała i przetrwała. W każdym razie u nas sprzęt wyprzedawano, lokale uwłaszczano. Odeszłam wcześniej z Przychodni
nr 1 do Przychodni nr 12, którą kierowałam, a która wchodziła
w skład jednej z czterech ważniejszych przychodni ogólnych,
i w ramach tego procesu, w 1998 roku założyłam z przyjaciółką
ginekolożką gabinet Wielmed, który do dzisiaj prowadzimy.
– A kiedy zainteresowała się Pani samorządem?
– Właściwie w drugiej kadencji, bo w pierwszej na uczestnictwo kierowników patrzono niezbyt przychylnie. Wciągnął mnie
doktor Zbigniew Hamerlak, poniekąd mój uczeń z Pogotowia,
przez dwie kadencje przewodniczący Komisji Stomatologicznej
ORL w Szczecinie, dziś podobnie jak ja członek honorowy Izby.

Wystartowałam w II kadencji jako wiceprzewodnicząca
Okręgowej Komisji Rewizyjnej i sekretarz Komisji Stomatologicznej. Od tej chwili byłam delegatką na wszystkie Okręgowe
Zjazdy Lekarskie i na Zjazdy Krajowe. Od 1997 roku byłam
członkinią Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji ORL i NRL.
Organizowałam Mistrzostwa Izb Lekarskich w żeglarstwie oraz
wyjazdy do Opery w Berlinie, poczynając od rezerwacji miejsc
i kupowania biletów. Działałam przez dwie kadencje w Komisji
Organizacyjnej NRL, m.in. we współpracy z dr Ł. NykandąTrepką, a ostatnio od dwóch kadencji związana jestem z Komisją Emerytów i Rencistów NRL. Jednocześnie pełnię funkcję

w VII kadencji wiceprzewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej (jako jedyny stomatolog).
Natomiast w ORL działałam przede wszystkim w Komisji
Stomatologicznej, gdzie byłam na przemian wiceprzewodniczącą
lub sekretarzem. Nadto pracowałam w Komisji Praktyk, Komisji
Organizacyjnej, organizowałam benefisy, zjazdy okręgowe, zjazdy koleżeńskie, wystawy fotograficzne, uroczystości uczczenia
doktoratów honoris causa, jubileusze 50-lecia pracy zawodowej
koleżanek i kolegów. Od dwóch kadencji jestem przewodniczącą
Koła Seniorów całej Izby, wprowadziłam m.in. zwyczaj wizyt
u 90-latków, z kwiatami, dyplomem i wsparciem finansowym.
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W minionym roku złożyłam 12 takich wizyt. Organizuję też rok
w rok olimpiady sportowe dla seniorów.
Osobne wspomnienie należy się mojej aktywności na łamach
„Vox Medici”, która trwa od lat, a przysłużyła się mojej obecności
na wielu ogólnopolskich imprezach, w izbach lekarskich, na konferencjach i sympozjach. Nie było chętnych, więc wyjeżdżałam,
fotografowałam, pisałam relacje, wciąż należę do kolegium redakcyjnego. Szczególnie ważne były, moim zdaniem, wyjazdy integracyjne, które podupadły ostatnio, wyparła je polityka. Trzyma się
Rytro, w którym byłam chyba na wszystkich konferencjach.
Szczególną rolę w integracji środowiska przypisać muszę Andrzejowi Fortunie. To on już na początku powstania Kas Chorych
próbował bilansować nakłady na stomatologię, gromadził nas
w Warszawie, ściągał Wojtka Grabe, Ryśka Łopucha, Kazia Bryndala, Roberta Stępnia, dyskutowaliśmy godzinami. Miał stały kontakt
z Ministerstwem Zdrowia, co nie znaczy, że go kochano.
W każdym razie sporządzał raporty, analizy, zawsze perfekcyjnie
przygotowany, koncyliacyjnie usposobiony, z poczuciem humoru.
A my przyjeżdżaliśmy, bo chcieliśmy, znajdowaliśmy w tym sens.
Dodam, że ze Szczecinem łączyły go szczególne związki, przyjeżdżał
często do Profesora Jańczuka – nie jestem pewna, ale chyba robił
u niego doktorat, a na pewno go konsultował. Myślę, że nagroda
Jego imienia, którą mi Państwo przyznaliście, to jakby przyjacielski
uścisk dłoni, świadectwo mojej wierności Jego marzeniom.

– Pozostańmy chwilę przy Pani marzeniach. Dokąd odbyła
Pani swoje rejsy pełnomorskie? I na jakich jednostkach, bo to,
o ile wiem, ma znaczenie w żeglarstwie?
– Moim największym przeżyciem był udział w transatlantyckich
Grande Regate w 1992 roku, zorganizowanych z okazji 500-lecia
odkrycia Ameryki przez Kolumba. Rejs z Kadyksu, przez Maderę,
Portoryko, Nowy Jork, Boston, Liverpool trwał 45 dni. Płynęłam
na pierwszym, wybudowanym w polskich stoczniach żaglowcu „Pogoria” i byłam nawet przez chwilę pierwszym oficerem. Zajęliśmy
7. miejsce. Płynęłam także największym polskim żaglowcem „Dar
Młodzieży” z Gdyni do Antwerpii. Głównie jednak uczestniczyłam
w rejsach po Bałtyku, Morzu Północnym i Morzu Śródziemnym,
gdzie dotarłam do wszystkich chyba portów, na Bermudach,
w Genui, na Korsyce. Wie Pan, liczy się też „ilość osób na burcie”.
Mniejsze żaglowce, pływające po Bałtyku, najczęściej mają ich
od 10 do 15. Większe, jak „Zawisza Czarny” czy „Pogoria” ok. 50.
A „Dar Młodzieży” liczy nawet 200 osób „na burcie”.
– W tym roku też się Pani gdzieś wybiera?
– Przede wszystkim w dniach 5-8 sierpnia odbędzie się w Szczecinie, pod patronatem prezydenta RP, wielka gala największych żaglowców świata, rywalizujących w regatach po Bałtyku. Spodziewamy się ok. 3 tys. żeglarzy, nawet 150 żaglowców. Wały Chrobrego
wypełnią się żeglarską bracią, wystąpi m.in. Andrea Bocelli, słynny
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Okręgowa Izba Lekarska
w Szczecinie
Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie, według stanu na koniec
2016 roku, liczy 6 350 lekarzy, w tym 1625 stomatologów.
Izba nie posiada delegatur. Działalność prowadzi poprzez Komisje problemowe. W zakresie kształcenia podyplomowego przyznaje
lekarzom nagrody za najlepsze wyniki uzyskane podczas egzaminów
specjalizacyjnych oraz LEP i LDEP, a w zakresie pomocy socjalnej prócz
zapomóg przyznaje „becikowe” w kwocie 1000 zł z tytułu narodzin lub
przysposobienia dziecka, a także w wypadku śmierci lekarza zasiłek
pogrzebowy dla rodziny w kwocie 1500 zł.
Ciekawą formą wyróżnień za działalność na rzecz samorządu jest
przyznawanie od 1994 roku członkostwa honorowego (nie więcej niż
dwóm osobom rocznie), przez specjalną Kapitułę, której werdykty
zatwierdza Okręgowa Rada Lekarska.
Izba posiada własną siedzibę w centrum miasta, złożoną z dwóch
obiektów (w mniejszym mieści się OROZ i OSL). Jest to spuścizna
w postaci poniemieckiej zabudowy mieszkaniowej, o ograniczonych

fot: radioszczecin.pl

– Nie powiem, że się cieszę, ale w jakimś sensie czujemy się
zaszczyceni. Powie Pani jeszcze parę zdań o sobie prywatnie...
Pani credo?
– W tym roku mija nam 52. rocznica ślubu ze Sławkiem,
radcą prawnym m.in. NFZ w Szczecinie. Córka Monika pracuje w ubezpieczeniach, a nasz wnuk Rafał obdarzył nas właśnie
prawnukiem, który będzie nosił imię Chrystian. Mamy też za
sobą kilkuletni epizod wychowania dwójki adoptowanych dzieci,
siostry mojego męża. Ja sobie myślę, że przede wszystkim ważna
jest normalność. Czasy się zmieniają, ale tak w naszym zawodzie,
jak w życiu publicznym nie może dominować komercja.

I co jeszcze mogę panu dodać? Kolekcjonuję filiżanki i łyżeczki. Proszę spojrzeć na zawartość tej serwantki. Ani jedna filiżanka
nie jest taka sama…
Rozmawiał: Stefan Ciepły
fot. Archiwum Rodzinne

gabarytach (w największej sali mieści się ok. 40 osób) – stąd, w myśl
decyzji ostatniego Okręgowego Zjazdu Lekarzy, trwa poszukiwanie
nowej siedziby bądź działki pod jej budowę.
Prezesem Izby jest dr n. med. Magda Wiśniewska (drugą kadencję), a dyrektorem Biura mgr Agnieszka Niśkiewicz, której zawdzięczam powyższe informacje.
fot. Stefan Ciepły
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niewidomy włoski tenor. Nie mogłabym tego opuścić. Mam poza
tym zaproszenie na rejs po Morzu Śródziemnym, na Korsykę, ale
zbiega się to z terminem Rytra, więc muszę zrezygnować.
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Wybrane zagadnienia
z onkologii głowy i szyi
Podręcznik dla lekarzy i studentów
pod redakcją
Jana Zapały i Grażyny Wyszyńskiej-Pawelec
Na rynku wydawniczym ukazała się książka pt. „Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi” pod redakcją Jana Zapały i Grażyny
Wyszyńskiej-Pawelec, która z całą pewnością spotka się z ogromnym
zainteresowaniem i wręcz gorącym przyjęciem przez chirurgów szczękowo-twarzowych i stomatologicznych, otolaryngologów, wszystkich
specjalistów w zakresie onkologii oraz patomorfologów, radiodiagnostów i lekarzy specjalizujących się w ww. dziedzinach.
Przewidywany sukces podręcznika zapewnia wysoka wartość
merytoryczna jego treści i forma przekazu wraz z bogatą ikonografią,
co składa się na jego ogromną praktyczną użyteczność i walory szkoleniowe. Najwyższe uznanie należy się autorom, a zarazem redaktorom
książki za sam pomysł na jej temat i kształt – za opracowanie oparte
na w ł a s n y c h doświadczeniach klinicznych i współczesnej literaturze przedmiotu. Redaktorami są prof. dr hab. n. med. Jan Zapała
i dr hab. n. med. Grażyna Wyszyńska-Pawelec, absolwenci Wydziału
Lekarskiego Oddz. Stomatologii AM w Krakowie, długoletni pracownicy
naukowo-dydaktyczni Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
i Stomatologicznej AM, wychowankowie prof. Stanisława Bartkowskiego. Od 2001 r. prof. Zapała jest jego następcą i kierownikiem Katedry
i Kliniki Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej UJ CM, funkcjonującej na bazie Wojewódzkiego
Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera.
Leczenie chorych z nowotworami jamy ustnej, twarzy i szyi prowadzone w Klinice od lat 70. ubiegłego wieku uległo w ostatnich latach
znacznemu rozwojowi i unowocześnieniu, przyjmując wręcz modelowy
kształt w oparciu o wielospecjalistyczną współpracę z innymi Oddziałami Szpitala oraz Jednostkami UJ CM i Krakowskim Oddziałem Centrum
Onkologii. Owocem tej współpracy jest również niniejszy podręcznik zawierający 18 rozdziałów napisanych przez zespół 20 autorów, z których
12 – to pracownicy Kliniki, a pozostali to ordynatorzy lub doświadczeni
pracownicy oddziałów: onkologii, otolaryngologii i anestezjologii (3),
Krakowskiego Oddziału Centrum Onkologii (1), kilku Zakładów Naukowo-Dydaktycznych UJ CM (3) oraz Centrum Radioterapii Ametyst (1).
W poszczególnych rozdziałach zostały przedstawione wybrane zagadnienia onkologiczne z uwzględnieniem danych epidemiologicznych,
patomorfologicznych i klinicznych oraz symptomatologii, a zwłaszcza
nowoczesnych zasad diagnostyki i terapii (z techniką operacyjną

włącznie) dotyczących nowotworów głowy i szyi. Autorzy przedstawili
tę złożoną problematykę, posługując się tekstem lub różnymi formami
obrazowania (wykresy, tabele, algorytmy, ryciny, kadry operacyjne
i fotografie chorych). Każdy rozdział kończy się spisem piśmiennictwa.
Rozdział pierwszy, autorstwa Macieja Opacha, poświęcony jest potencjalnie złośliwym zmianom na skórze i błonie śluzowej jamy ustnej,
których wczesne wykrycie i odpowiednie leczenie ma istotne znaczenie
profilaktyczne i mieści się w ramach czujności onkologicznej obowiązującej każdego lekarza, nie tylko onkologa. W kolejnym rozdziale
dotyczącym diagnostyki obrazowej w onkologii głowy i szyi autorzy
(Anna Dubis i Przemysław Dubis) przedstawili zastosowanie różnych
technik obrazowania od USG i konwencjonalnych zdjęć RTG, poprzez:
KT, MR, PET, scyntygrafię, do metod medycyny nuklearnej włącznie.
Wyniki badania obrazowego mają podstawowe znaczenie dla ustalenia
rozpoznania i oceny zaawansowania nowotworów, ale też dla zaplanowania właściwego leczenia i monitorowania jego przebiegu.
W rozdziale nt. radioterapii (Bogdan Gliński i Marta UrbańskaGąsiorowska) przedstawiono jej zastosowanie w zależności od promienioczułości nowotworów tej okolicy. Ok. 90% tych nowotworów ma różny
stopień zróżnicowania (G1 – G4), stąd decyzja o wdrożeniu radioterapii
i wyborze metody jej stosowania jest podejmowana w wielospecjalistycznym zespole onkologicznym. Może to być brachyterapia lub teleterapia
– jako metoda indukcyjna, lub uzupełniająca leczenie operacyjne.
Autorzy przedstawili algorytmy postępowania skojarzonego oraz powikłania radioterapii. Następnie została omówiona chemioterapia chorych
(Piotr Koralewski), która ma nieco mniejsze zastosowanie w tym obszarze, w którym najczęściej występują raki płaskonabłonkowe o wysokiej
dojrzałości, a więc o mniejszej wrażliwości na chemioterapeutyki. Jednak
stosuje się ją w leczeniu chorych z odległymi przerzutami, a także w terapii skojarzonej z chirurgią jako terapia indukcyjna umożliwiająca nawet
radykalne leczenie operacyjne. Omówiono stosowane w chemioterapii
leki, sposób ich podawania oraz działania niepożądane.
W rozdziale piątym Wojciech Mudyna przedstawił problem
specyfiki znieczulenia i postępowania okołooperacyjnego w chirurgii
onkologicznej głowy i szyi. Jego powodem jest wspólne pole działania
anestezjologa i chirurga, a ponadto bywa utrudniona lub wręcz niemożliwa intubacja przez usta lub nos, dlatego w Klinice krakowskiej przed

Nowe książki
z uzupełniającym napromieniowaniem. Autorzy omówili i zobrazowali 15
typy resekcji, dostępy i pola operacyjne na różnym etapie zabiegów,
a także metody rekonstrukcji chirurgicznej ubytków poresekcyjnych
z wykorzystaniem wolnych płatów skórno-mięśniowych i łączonych
mikrochirurgicznie. Chirurgia endoskopowa nowotworów nosa, zatok
przynosowych i podstawy czaszki jest małoinwazyjną techniką operacyjną, która w ostatnich latach znalazła zastosowanie i jest skuteczna
w leczeniu guzów złośliwych o tej lokalizacji. Endoskopia pozwala na
dokładną ocenę wyglądu i lokalizacji nowotworu, pobranie wycinka lub
usunięcie w całości, a następnie – kontrolowanie pod kątem wykrycia
ew. wznowy.
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laty wprowadzono intubację podbródkowo-tchawiczą, którą szczegółowo omówiono. Chorzy onkologiczni – często starsi i obciążeni innymi
schorzeniami – są niekiedy poddawani wielogodzinnym operacjom
ablacyjno-rekonstrukcyjnym i wymagają czujnej i przedłużonej opieki okołooperacyjnej, w tym zabezpieczenia oddychania, odżywiania,
terapii bólu pooperacyjnego, zapobiegania zmianom zatorowo-zakrzepowym w zabiegach rekonstrukcyjnych, zakażeniu, a także specjalnej
opieki w cukrzycy.
Kolejne dwa rozdziały (Marcin Czajka i Marcin Szuta) poświęcone
są rakom błony śluzowej jamy ustnej i wargi dolnej. Jest to najczęstsza lokalizacja tego nowotworu. W planowaniu leczenia podstawowe
znaczenie ma stopień zaawansowania nowotworu i stan węzłów chłonnych okolicznych. W ośrodku krakowskim od lat obowiązuje zasada
jednoczasowego wycięcia zmiany na wardze z rekonstrukcją ubytku
i elektywnym obustronnym wycięciem węzłów chłonnych szyi I poziomu. Niechirurgiczne metody leczenia raka wargi to – w zależności od
wskazań – brachyterapia lub teleterapia, a we wczesnych postaciach
– kriodestrukcja lub terapia fotodynamiczna. W przypadku raka błony
śluzowej jamy ustnej stosuje się bardzo często operacje węzłowe, również doraźne rekonstrukcje, a także leczenie skojarzone w zależności
od wskazań. Autor rozdziału ósmego (Mariusz Szuta) szczegółowo
omówił postępowanie w przerzutach do węzłów chłonnych szyi. W raku
płaskonabłonkowym – zwłaszcza przy III i IV stopniu zaawansowania
– przerzuty stwierdza się aż w 60-70% przypadków. Przedstawiono
etiologię ich powstawania, anatomię chirurgiczną układu chłonnego
szyi (7 poziomów) oraz diagnostykę kliniczną i obrazową (USG, TK, MR,
PET, limfoscyntygrafia).
W kolejnych podrozdziałach autor zamieścił opisy operacji węzłowych (kompleksowych i selektywnych), z których w siedmiu przedstawił
szczegółowo postępowanie operacyjne step by step, ilustrując je schematami dostępów, kadrami śródoperacyjnymi i fotografiami pacjentów
– co nadaje treści rozdziału charakter wybitnie szkoleniowy.
W rozdziale 9 (Michał Gontarz, Grażyna Pawelec-Wyszyńska)
przedstawiono nowotwory gruczołów ślinowych stanowiące ok. 6%
wszystkich tu zlokalizowanych. Rozwijają się one w śliniankach
i drobnych gruczołach ślinowych. Autorzy omówili ich obraz kliniczny i mikroskopowy, ich podział pod względem stopnia złośliwości,
a także postępowanie diagnostyczne i lecznicze. We wczesnych stadiach
rozwoju tych nowotworów stosowane jest tylko leczenie chirurgiczne,
a w zaawansowanych – skojarzone z radioterapią uzupełniającą.
Opisano szczegółowo leczenie operacyjne z odniesieniem do lokalizacji
guzów, dołączając obrazy anatomiczne i kadry operacyjne, co bardzo
podnosi walory dydaktyczne rozdziału. Rozdział 10 (Agnieszka BielWiendlocha) poświęcony jest nowotworom masywu szczękowo-nosowositowego, stanowiących około 5% ogółu nowotworów złośliwych głowy
i szyi. Zwykle są to raki, ale także mięsaki, guzy neurogenne i limfatyczne. Badanie histopatologiczne decyduje o rozpoznaniu. Lokalizacja
nowotworów w bliskim sąsiedztwie ważnych dla życia narządów i układów z OUN na czele oraz struktur anatomicznych czyni bardzo trudnym
ich leczenie. Podstawową metodą stosowanej terapii jest chirurgia

Nowotwory złośliwe usuwane są zwykle przeznosowo, techniką „na
4 ręce”, najczęściej fragmentami, aż do czystych onkologicznie marginesów. Roman Głowacki przedstawił algorytm postępowania oraz możliwości powikłań wczesnych i późnych. W rozdziale o nowotworach skóry
(Katarzyna Iwulska, Grażyna Wyszyńska-Pawelec) zamieszczono dane
epidemiologiczne, które wskazują, że 80% tych wszystkich zmian jest
zlokalizowana na skórze głowy i szyi oraz że raki stanowią około 96%,
a czerniak złośliwy około 1%. O rozpoznaniu decyduje wynik badania
histopatologicznego materiału uzyskanego drogą biopsji wycinkowej
lub wycinającej. Przedstawiono różne postaci raka, w których leczeniu
metodą z wyboru jest chirurgia, rzadziej z radioterapią uzupełniającą.
W raku płaskonabłonkowym częściej są konieczne operacje węzłowe.
Na twarzy ze względu na dużą ekspozycję na promieniowanie słoneczne
i często obecność znamion barwnikowych rozwija się czerniak złośliwy.
W jego wykryciu duże znaczenie ma dermatoskopia (czułość tej metody
to ok. 90%), ponadto zastosowanie ma biopsja wycinająca (margines
do 3 mm), a przy dużych zmianach – biopsja wycinkowa pełnej grubości lub sztancowa. Rokowanie w czerniaku zależy od stanu jego zaawansowania ocenianego głębokością naciekania wg skali Breslowa i Clarka.
Uzupełnieniem chirurgii może być radioterapia lub chemioterapia.
Jeden z podrozdziałów poświęcono leczeniu rekonstrukcyjnemu
ubytków po wycięciu nowotworów skóry twarzy, podano jego zasady
oraz przykłady stosowania różnych płatów. Nowotwory tkanek miękkich i kości obszaru głowy i szyi, opisane w rozdziale 13 (Katarzyna
Iwulska, Agnieszka Biel-Wiendlocha), występują rzadko (ok. 10%
ogółu), a spośród nich ok. 20% rozwija się w kościach. Szybkiemu
rozwojowi mięsaków często towarzyszy ból, obrzęk tkanek miękkich,

Nowe książki
16 gorączka i chudnięcie, a o rozpoznaniu decyduje badanie histopatologiczne (zwykle biopsja gruboigłowa pod kontrolną USG lub wycinek),
zaś o zaawansowaniu – obraz kliniczny i badania obrazowe włącznie
z TK, MR i PET. Zwykle pacjenci kwalifikowani są przez zespół onkologiczny do leczenia skojarzonego, tj. chemioterapii, leczenia
chirurgicznego i napromieniania. U dzieci najczęściej stosowana jest
tylko chemio– i radioterapia. Przedstawiono metodykę tego leczenia,
uwzględniając nowy kierunek, tj. celowaną terapię.
Rozdział 14 (Marcin Czajka) pt. „Nowotwory układu chłonnego”
zawiera aktualny podział WHO na chłoniaki z komórek B i z komórek
TNK oraz ziarnicę złośliwą. Objawy tych nowotworów w obrębie głowy
i szyi to powiększenie węzłów chłonnych, guzy w jamie ustnej i gardle,
owrzodzenia i rozchwianie zębów. O rozpoznaniu decyduje wynik
badania histopatologicznego węzłów lub wycinka z guza oraz badań
laboratoryjnych i biochemicznych krwi, czasem także szpiku. Leczenie
chłoniaków nieziarnicznych to chemioterapia lub przeszczep szpiku, ew.
uzupełniająca radioterapia (załączono schematy leczenia). W szpiczaku
charakterystyczne są ubytki osteolityczne w kościach. Pojedyncze ogniska szpiczaka należy wyciąć, ponadto stosowana jest chemioterapia,
przeszczep szpiku i leki immunomodelujące. W wykrywaniu chłoniaków
decydujące jest badanie kliniczne węzłów chłonnych na szyi oraz USG
i KT lub MR. O ile ich powiększenie nie ma charakteru odczynowego na
tle zapalnym, konieczna jest dalsza diagnostyka.
W kolejnym rozdziale (Jolanta Pytko-Polończyk) omówiono
szczegółowo zasady opieki stomatologicznej nad pacjentem leczonym
z powodu nowotworu złośliwego głowy i szyi. Przed rozpoczęciem
leczenia onkologicznego jest to higienizacja i sanacja jamy ustnej,
a w czasie tej terapii – leczenie zapalenia błony śluzowej po napromienianiu, zakażenia grzybiczego, a po zakończeniu radioterapii leczenie
kserostomii, częstych zmian próchnicowych zębów, zapaleń przyzębia
oraz kontrola stanu higieny jamy ustnej, a także prowadzenie systematycznych kontroli.
Rozdział 16 (Piotr Koryczan) pt. „Polekowa martwica kości
– (MRON)” poświęcony jest uciążliwemu schorzeniu występującemu
w następstwie stosowania leków antyresorpcyjnych w leczeniu onkologicznym, np. w szpiczaku mnogim czy w przerzutach nowotworów do
kości. Do tych leków należy bisfosfonian i denosumab oraz grupa inhibitorów angiogenezy. W wyniku długotrwałego stosowania bisfosfonianu,
zwłaszcza drogą dożylną, dochodzi do martwicy kości szczękowych,
najczęściej żuchwy. Zwykle ujawnia się ona po ekstrakcji zęba, urazie
dziąsła lub przy użytkowaniu wadliwej protezy zębowej. W profilaktyce MRON należy zawsze przed wdrożeniem terapii bisfosfonianami
przeprowadzić radykalną sanację jamy ustnej. W diagnostyce należy
wykluczyć martwicę popromienną kości i ocenić rozległość zmian drogą
badania obrazowego (RTG, KT, scyntygrafia, SPECT). Leczenie MRON
winno być głównie zachowawcze, celowana antybiotykoterapia, czasem
konieczna jest resekcja odcinkowa kości.
Rozdział 17 (Małgorzata Kulesa-Mrowiecka) pt. „Fizjoterapia
chorych z porażeniem pooperacyjnym n. twarzowego” jest poświęcony
problemowi upośledzenia wyglądu estetycznego i funkcji tego nerwu

w obrębie twarzy. Odnerwione mięśnie twarzy ulegają szybko zanikowi
i zwyrodnieniu, dlatego rehabilitację należy rozpocząć jak najszybciej.
Mają zastosowanie: biostymulacja laserowa, ultradźwięki, elektroterapia i kinezyterapia, tj. masaż leczniczy, ćwiczenia mięśni twarzy oraz
face taping. W rozdziale tym autorka zamieściła zestaw ćwiczeń do
wykonywania przez pacjenta przy porażeniu n. twarzowego.
Rozdział 18 pt. „Wybrane techniki rekonstrukcyjne w chirurgii onkologicznej głowy i szyi” został opracowany przez wielospecjalistyczny
zespół chirurgów (Mariusz Szuta, Marcin Czajka, Andrzej Pawelec, Paweł
Maleta) w oparciu o ich bogate doświadczenia kliniczne i piśmiennictwo
przedmiotu. Od rodzaju i rozmiarów ubytków poresekcyjnych zależy
wykorzystanie odpowiedniej techniki operacyjnej i dobór właściwych
płatów dla ich odtworzenia. Autorzy opisali kilka takich płatów, m.in
promieniowy, strzałkowy, z grzebienia kości biodrowej i inne, każdorazowo podając wskazania do ich użycia oraz opisując krok po kroku
technikę ich pobierania i przenoszenia w miejsce ubytku, włącznie
z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń. Przedstawili również wady
i zalety poszczególnych płatów oraz powikłania śród- i pooperacyjne
operacji rekonstrukcyjnych. Treść, forma przekazu oraz ikonografia
rozdziału decyduje o jego wysokiej wartości merytorycznej i szkoleniowej.
Na całość podręcznika składa się prócz przedmowy, 18 rozdziałów,
łącznie 346 pozycji piśmiennictwa, ok. 300 rycin (w tym ponad 50 ręcznie wykonanych barwnych obrazów anatomicznych – przy okazji wyrazy
uznania dla ilustratorki, p. Marty Pawelec), schematy cięć i płatów, kadry śródoperacyjne i fotografie chorych, 85 tabel, 44 radiogramy i wiele algorytmów postępowania diagnostycznego i leczniczego. Ta bogata
i różnorodna ikonografia wkomponowana w treść podręcznika bardzo
podnosi jego wartość merytoryczną, walory dydaktyczno-szkoleniowe,
a także jego praktyczną użyteczność. Właśnie z tych powodów omawiany podręcznik powinien znaleźć się na liście obowiązkowej literatury
do Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych w dziedzinach: chirurgii
szczękowo-twarzowej i stomatologicznej, otolaryngologii, niektórych
dziedzin onkologii, a także powinien obowiązywać studentów do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu
Końcowego. Na zakończenie w podręczniku zamieszczono bogaty indeks
rzeczowy ułatwiający korzystanie z niego.
Całość zawarta jest w pięknej, barwnej i laminowanej okładce
z rysunkiem przedstawiającym głowę i szyję (w połowie w formie
preparatu anatomicznego) nawiązującym do treści książki. Piękny
papier kredowy, rodzaj czcionek, forma wykresów, tabel i schematów
oraz zastosowana kolorystyka sprawiają bardzo korzystne wrażenie
estetyczne i dodatkowo podnoszą wartość książki wydanej w twardej
i miękkiej oprawie.
Na koniec redaktorom, autorom i Wydawnictwu UJ w imieniu
przyszłych czytelników składam wyrazy uznania i podziękowania za
to piękne dzieło, które będzie im bardzo pomocne w nauce, szkoleniu
zawodowym i w pracy, a pośrednio przysłuży się także pacjentom.
Jadwiga Stypułkowska, Kraków
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Oczywiście, nie jest to raj na ziemi. 17
Funkcjonuje policja obyczajowa i cenzura.
Trwa konflikt na tle religijnym z sąsiadującą Arabią Saudyjską. Donald Trump
znów grozi embargiem. Ale na Facebooku,
pomimo jego blokowania, funkcjonują
profile walczące z surowymi regułami
szariatu (White Wednesday, My stealthy
freedom). Działają również (sic!) kliniki
leczące z uzależnienia od alkoholu.
Warto odwiedzić Iran, pamiętając
o jego serdecznym przyjęciu przeszło 100
tys. Polaków, żołnierzy Armii Andersa
z rodzinami, opuszczającymi Rosję podczas II wojny światowej. Miejmy nadzieję,
że wielka polityka nie zahamuje jego
rozwoju.

Wakacje

Iwona Faber

– na przykład w Iranie
Czy znacie Państwo wiele osób, które były w Iranie? My – to znaczy nasza 12-osobowa grupa – nie znaliśmy nikogo. Dlatego propozycja odwiedzenia Persji wzbudziła nasze
zainteresowanie, ale również obawy. Tym bardziej że znajomi żegnali się z nami, jakbyśmy
jechali na wojnę. Panie z niepokojem przyjęły wiadomość, że muszą ubierać się jak Iranki
– w tunikę i hidżab. Panowie nie wierzyli w obowiązującą jakoby w Iranie prohibicję, ale
na wszelki wypadek…
W ogóle nasza wiedza o Iranie bazuje na stereotypach: islam, Arabowie, szach, Chomeini itd. A tymczasem Persowie to nie Arabowie. Należą do grupy ludów indoeuropejskich i są naszymi kuzynami. Owszem, używają alfabetu arabskiego, ale jest to pokłosie
700-letniej arabskiej okupacji. Również irański islam (szyizm) jest bardziej tolerancyjny
od arabskiego sunnizmu.
Cywilizacja perska ma ponad 2500 lat. Jej pozostałości – Persepolis, Nash-e Rustam,
Pasargady – świadczą o jej potędze i robią niezapomniane wrażenie. Nie mniejsze zachwyty sprawiają zabytki z czasów nowożytnych. Sziraz, Isfahan, Kaszan, Teheran są ich pełne.
Meczety, pałace, ogrody, mosty Isfahanu przyciągają coraz liczniejsze grupy przybyszów
z Europy. Wielokrotnie pytano nas, skąd jesteśmy, zaskakując przy okazji sporą wiedzą
na temat Polski.
Iran, po latach izolacji, zaczyna powoli nadganiać lata embarga. Na ulicach nie widać
biedy. Miasta są zadbane, kolorowo oświetlone, pełne parków, restauracji i co najważniejsze, bezpieczne. Można spokojnie spacerować nocą, odwiedzać restauracje (polecamy
wyśmienitą baraninę i pyszne herbaty), spacerować po parkach pełnych piknikujących
Irańczyków (ich narodowe hobby).
W wielu miastach funkcjonuje i rozbudowuje się metro. Kraj połączony jest siecią
autostrad. Edukacja jest na bardzo wysokim poziomie, przy czym 60 proc. studentów
to kobiety. Iranki są piękne! Tak zadbanych, eleganckich kobiet trudno szukać w innych
państwach. Pomimo narzuconych prawem wymogów dotyczących stroju wyglądają oszałamiająco. Ba! Naszym paniom również, po początkowym sprzeciwie, chusty i tuniki
coraz mniej przeszkadzały. Dostrzegły nawet ich elegancję, co potwierdziły męskie komplementy.

Iran

Państwo na Bliskim Wschodzie, między
Morzem Kaspijskim a Zatoką Perską; pow.
1 645 000 km kw.; 80,2 mln mieszk. (2014);
stol. Teheran – 8,1 mln mieszk.; wyznanie
– islam (90,5% szyici, 7,8% sunnici); narodowości: Persowie 51,0%; Azerowie 16,8%,
Kurdowie 9,1%; bogactwa naturalne – ropa
naft., II m. w świecie, ponad 9% świat. zasobów; gaz ziemny – IV m. w świecie.
Europejska nazwa – Persja, zmieniona
na Iran za rządów szacha Rezy Pahlawiego
(1928-1941), podyktowana miejscowymi
względami etnograficznymi. Dawna monarchia, ob. republika islamska (obowiązuje
prawo szariatu); duchowy przywódca Ali
Chamenei (od 1989). Po upadku rządów
ostatniego króla Mohammeda R. Pahlawiego
(1979), państwo obciążone sankcjami USA
i Unii Europejskiej (za realizację programu
atomowego), zniesionymi przez prezydenta
B. Obamę.
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Zdjęcia dr Wojciech Kożuch
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KS ORL

Wiosenna konferencja naukowo-szkoleniowa

Stomatolodzy w Kosarzyskach
Minęło 12 lat, odkąd członkowie Komisji Stomatologicznej i zainteresowani lekarze dentyści regularnie spotykają się na konferencjach
naukowo-szkoleniowych organizowanych przez KS ORL w Krakowie,
Związek Lekarzy Dentystów i Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych. Te spotkania to nie tylko interesujące wykłady naukowe. Doceniani byli zawsze także prelegenci praktycy, którzy dzielili
się swoimi doświadczeniami z codziennej pracy.
Choć postęp technologiczny jest olbrzymi, także w metodach
komunikacji i doskonalenia zawodowego (internetowe kursy, fora
dyskusyjne itp.), to jednak bezpośredni kontakt i rozmowa są nadal
w najwyższej cenie. Przy specyfice naszej pracy o zamknięcie się w gabinecie i skupienie na własnych problemach nie trudno. A takie spotkania,
jak Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w Piwnicznej – Kosarzyskach,
zorganizowana pod patronatem naukowym prof. Jolanty Pytko-Polończyk i dr. Wojciecha Kożucha 26-28 maja br., są bardzo dobrą okazją do
rozmów z koleżankami i kolegami lekarzami dentystami.
W tym roku na zaproszenie doktora Kożucha wykładowcami zostali: dr Paweł Grabowski, dr Katarzyna Olszewska, lek. stom. Tomasz
Rozwadowski, lek. stom. Błażej Szczerbaniewicz i tech. dypl. Leszek
Volker.
Niezwykła osobowość dr. Pawła Grabowskiego (specjalisty chirurgii
szczękowo-twarzowej, absolwenta AM w Krakowie, byłego adiunkta
Centrum Onkologii w Warszawie) i jego wykład „Chory z nieuleczalnym nowotworem jamy ustnej – co można zrobić, kiedy już nic nie da
się zrobić” – opowieść o oczywistości przemijania i śmierci, dostarczyły

wielkich emocji i refleksji lekarzom dentystom, którzy na co dzień nie
stykają się z takimi problemami.
Wykład rozpoczęła prezentacja pacjentów z chorobami nowotworowymi w obrębie jamy ustnej. Akademicki wstęp mówił o przyczynach,
metodach diagnozy i leczenia oraz o tym, jak przekazać informację
pacjentowi i jego rodzinie, gdy konwencjonalne metody leczenia już nie
wystarczają. Jak pomóc przekroczyć granicę niemożności terapeutycznej
i zapewnić pacjentowi i rodzinie wsparcie do końca. To wszystko było
zawarte w głównej części wykładu dr. Grabowskiego. Prezentował on też
pracę jedynego w Polsce Wiejskiego Hospicjum Domowego, działającego w niewielkiej wiosce na Podlasiu, 40 km od Białegostoku.
Nieco odmienne wykłady dr. Błażeja Szczerbaniewicza i dr. Tomasza Rozwadowskiego – profesjonalne prezentacje z wykorzystaniem
najnowszych technik wizualizacji przypadków z pogranicza medycyny
i estetyki, też nie pozostawiły słuchaczy obojętnymi. Dr Szczerbaniewicz
w prelekcji pt. „Planowanie leczenia interdyscyplinarnego wg filozofii
Spear Education” zwrócił uwagę m.in. na kompleksowość leczenia całego układu stomatognatycznego i – przede wszystkim – na umiejętność
przewidywania i planowania następstw naszego postępowania.
Dr Rozwadowski mówił o „Praktycznym zastosowaniu Digital
Smile Design w codziennej pracy lekarza stomatologa. Komunikacja
zespołowa, planowanie leczenia czy tylko marketing? – do czego tak
naprawdę się przydaje”. Digital Smile Design – kierunek w stomatologii bardzo popularny w krajach Ameryki Łacińskiej, gdzie kult piękna
rozwija się najlepiej na świecie, ma zwolenników też w Polsce.
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w syntetyczny sposób przedstawił L. Volker. Specjalista krok po kroku
omówił błędy i przeoczenia, które mogą wystąpić zarówno w gabinecie
stomatologicznym, jak i w pracowni techniki dentystycznej.
Praktyczny wymiar miał też wykład dr. Kożucha „Fibryna bogato
płytkowa (PRF) w stomatologii i medycynie – moda czy cudowny preparat?”.
Następne spotkanie czeka nas 27-29 października, podczas Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Stomatologów Rytro Jesień
2017, na które Komisja Stomatologiczna serdecznie wszystkich zaprasza.
Katarzyna Siembab, Anna Urbańczyk

PTS

Nowa kadencja
władz
Krakowskiego
Oddziału
Polskiego
Towarzystwa
Stomatologicznego
10 czerwca br. w hotelu Galaxy w Krakowie odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, które poprowadził dr
hab. Tomasz Kaczmarzyk. Przedstawiono na nim sprawozdania
z działalności oddziału krakowskiego PTS i w głosowaniu
jawnym jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu
Zarządowi.
Podsumowując działalność Zarządu w latach 2013-2017,
uczestnicy spotkania wyrazili uznanie dla pracy ustępujących
władz oraz dyskutowali na temat mobilizacji młodych lekarzy
do uczestnictwa w działalności PTS. Sygnalizowano także problem stale malejącej liczby członków Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego. Zaproponowano organizowanie warsztatów
praktycznych z różnych dziedzin stomatologii, co może zachęcić
młodych dentystów do udziału w pracach PTS. Zaplanowano
też zorganizowanie konferencji naukowej (temat jest przedmiotem konsultacji) pod patronatem PTS O/Kraków.
W części wyborczej spotkania, w głosowaniu tajnym, po raz
kolejny prezesem oddziału krakowskiego PTS wybrana została
profesor UJ Jolanta Pytko-Polończyk. Członkami Zarządu zostali: prof. Bartłomiej W. Loster, dr hab. Grażyna Wiśniewska,
prof. UJ Małgorzata Zaleska, dr dr: Dagmara Darczuk, Krzysztof

Gronkiewicz, Joanna Ryniewicz, Katarzyna Szczeklik oraz lek.
dent. Iwona Sewioł i lek. dent. Wacław Woliński.
Nowo wybrana prezes PTS O/Kraków powołała dr hab.
Grażynę Wiśniewską na stanowisko wiceprezesa Zarządu.
Obowiązki sekretarza Oddziału powierzono ponownie dr Katarzynie Szczeklik, której zastępcą został dr Krzysztof Gronkiewicz. Funkcję skarbnika sprawować będzie dr Joanna Ryniewicz,
a zastępcy skarbnika – lek. dent. Iwona Sewioł.
W trakcie spotkania dr Anna Kot, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej OIL w Krakowie, wygłosiła interesujący wykład, w którym przedstawiła niektóre z postępowań
toczących się w Izbie Lekarskiej przy Okręgowym Rzeczniku,
a dotyczące lekarzy dentystów i popełnianych przez nich błędów
lekarskich.
Zebranie zakończyło się w serdecznej atmosferze pełnej podziękowań dla ustępującego Zarządu oraz gratulacji dla nowo
wybranych władz. Naturalnie wyrażono nadzieję, że kolejne
cztery lata pracy Zarządu będą równie owocne.
Wszelkie informacje dotyczące działalności PTS O/Kraków
są dostępne na stronie internetowej www.pts.krakow.pl. Pierwsze zebranie członków Oddziału krakowskiego PTS odbędzie się
21 października, kolejne – 2 grudnia 2017 roku. O programie
poinformujemy na stronie internetowej.
Serdecznie Państwa zapraszamy!
Sekretarz Zarządu
Dr n. med.
Katarzyna Szczeklik

Komunikat

Składka za rok 2018 wynosi 200 PLN – płatna do końca grudnia
2017 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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Dopełnieniem prezentacji był wykład dr Katarzyny Olszewskiej
„Psychologiczne aspekty komunikacji w gabinecie stomatologicznym
– jak lekarz dentysta może efektywnie kształtować współpracę z pacjentem”. Stanowił łącznik między altruistycznym postrzeganiem leczenia
z prezentacji dr. Grabowskiego a merkantylnym patrzeniem na potrzeby i ich wzbudzanie u pacjentów z wykładów dr. Rozwadowskiego
i dr. Szczerbaniewicza. My też, prowadząc działalność gospodarczą
i lecząc, mamy często dylemat, jak połączyć misję leczenia z myśleniem
o rachunkach i dochodowości praktyki.
Podczas konferencji zaprezentowano też wykłady dr. Wojciecha
Kożucha i tech. dypl. Leszka Volkera. Wykład pt. „Taki ładny wycisk...
To dlaczego praca nie pasuje? Dylematy współpracy technik – lekarz den-
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Rozważania
na rozdrożu
Jedno można powiedzieć o dzisiejszych czasach z całą pewnością: nie jest nudno. Pytanie: „w co tu najpierw ręce włożyć?”
pasuje jak ulał. Jak nie NFZ, to rtęć lub EDM. Jak nie to, to perspektywa corocznego badania jakości wody w unitach albo inna
urokliwa utarczka z administracją publiczną. To takie pierwsze
z brzegu zagadnienia – szerzej piszę o wielości problemów w dalszej części felietonu. Co gorsza, w izbowej robocie sprawdza się coraz częściej jedno z praw Murphy’ego, że jeśli myślimy, iż sprawy
na jakimś odcinku idą OK, to znaczy, że nie wiemy wszystkiego.
I niezmiennie – z tym wszystkim jako lekarze dentyści musimy
się mierzyć, będąc pozbawionymi sprawnie działającej struktury
samorządowej.
Pisałem o tym nieraz – idea naszej autonomii miała służyć nie
nowemu rozdaniu kadrowemu, a stworzeniu jasnych reguł wyłaniania sprawnych ciał przedstawicielskich (sprawnych, bo jeśli
byłyby niesprawne, to czekałoby je albo odwołanie, albo w najlepszym razie obsadzenie na nowo w następnej kadencji). Szczególnie ubiegły rok obfitował w dramatyczne decyzje: odrzucenie na
Krajowym Zjeździe postulatów środowiska stomatologów w NIL,
potem odwołanie Agnieszki Tyszler z funkcji wiceprezes NRL, następnie fasadowe ruchy przywództwa izbowego mające wywołać
wrażenie merytorycznej dyskusji (co tylko pogłębiło przygnębienie, bo dyskusja była wyjątkowo nieuczciwa), zwieńczone powołaniem nowego wiceprezesa ds. stomatologii, pomimo nawoływań
o poprzedzenie tej decyzji szerszą konsultacją ze środowiskiem.
Wszystko to najwyraźniej wygenerowało „efekt mrożący”– sytuację, w której na wszelki wypadek unika się ważnych, ale kontrowersyjnych tematów, bowiem dominuje przekonanie, że albo
dyskusja niewiele wniesie, albo nawet jak dojdziemy wspólnie
do sensownych wniosków, to przywództwo izbowe nam to i tak
zawetuje (tak się stało np. z możliwością zatrudniania lekarzy
w praktykach lekarskich).
I wcale nie pociesza fakt, że prezes NRL niedawno „wyraził
ubolewanie”, iż sprawa z wiceprezesurą A. Tyszler przybrała taki
obrót. To tylko dowodzi, że problemy stomatologii w izbach
mogą rozwinąć się w dowolnym kierunku. Wystarczy impuls ze
strony izbowego szefostwa (nawet nieprzemyślany – jak dowodzi
„ubolewanie” dr. Hamankiewicza), a machina izbowa urzeczywistni go w imię „jednej izby”, bez większej refleksji nad kosztami
społecznymi.
Napisaliśmy projekt nowelizacji Ustawy o izbach lekarskich,
zgłosiliśmy go ministrowi Radziwiłłowi i nawet nie dostaliśmy

odpowiedzi, choć przedstawienie takiego projektu było z nim
uzgodnione. Oczywiście, pozostało parę „chwytów” w zanadrzu,
ale chyba ogólna niepewność, w którą stronę zmierza Polska, oraz
cień ryzyka, że władza wykorzysta nasze ruchy do wendety przeciw Samorządowi sprawiły, że przyjdzie poczekać na dyskusję do
przełomu kadencji. Tak więc tkwimy na tym rozdrożu, czas leci,
a problemów przybywa.
W większości województw odbyły się ostatnio konkursy na
zawarcie umowy z NFZ – tym razem na 5 lat. Jego nieszczęściem
było fatalne rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny ofert. Udało
się jednak delegacji KS NRL uzyskać i w jakimś też zakresie wynegocjować z prezesem NFZ interpretację wyjątkowo nieszczęśliwych
fragmentów rozporządzenia, co w dużej części uratowało całą akcję.
Ale jakość konkursu jak zwykle zależała od lokalnych oddziałów.
Obecne przepisy dość mocno promują duże podmioty. Skutkiem
tego w takim np. Śląskim Oddziale (jak donoszą koledzy ze Śląskiej
Izby Lekarskiej) ubyło ok. 250 miejsc udzielania świadczeń!
O konkursach można by napisać i pięć felietonów. Poprzestanę na tym, że obecne przepisy dość mocno potrafią wpłynąć na
rynek stomatologiczny i dlatego powinniśmy – nie zważając na
opór MZ – jeszcze raz poruszyć w rozmowach z władzami sens ich
utrzymywania.
Goszczę już na tych łamach na tyle długo, że chyba nie muszę obawiać się posądzenia o chęć wzbudzenia zainteresowania
swoimi felietonami wyłącznie przez nakreślanie czarnego scenariusza. Fakt – filmów grozy nakręcono więcej niż komedii romantycznych. Andrzej Wajda twierdził nawet, że „zło jest bardziej
fotogeniczne”. Nic z tych rzeczy. Już Etruskowie pisali o fatalnie
wychowanej młodzieży, więc dla swoich wizji trzeba przyjąć szerszą perspektywę.
Ale pomyślmy: kontrakty – ciężka sprawa, ciągłe zakusy
wszelkich inspekcji, od 2019 r. obowiązkowe separatory amalgamatu i elektroniczna dokumentacja medyczna. „Zabawki” mamy
na szczęście coraz lepsze, ale to wszystko jakoś nie chce tanieć.
Do tego rynek puchnie w nowe podmioty. Przez totalny marazm nie zauważamy nawet, że wyhodowaliśmy sobie kolejną
czapę administracyjną w postaci portali, które działają wedle
niejasnych reguł i mogą zupełnie dowolnie sterować opiniami
o nas. Wreszcie – zachęceni tym wszystkim pacjenci coraz częściej
i w coraz bardziej błahych sprawach ciągają nas przed rzeczników
lub po sądach. Do tego władza publiczna, która się wyalienowała,
i niepewny (co tu dużo mówić) los demokracji w Polsce.

Poglądy i opinie

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna

Sejm znowelizował Ustawę o systemie informacji w ochronie
zdrowia. Przesunięto o rok (na 1.01.2019) obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Rok to nie jest
dużo. Już teraz powstaje wątpliwość, czy uda się przygotować
tysiące podmiotów do wdrożenia tego obowiązku. Co prawda
przekazywanie danych o wykonanych zabiegach przesunięto na
1.01.2021 r., jednak lekarz kupujący program, aby zdążyć przed
1.01.2019, nie zrezygnuje przecież z niego dwa lata później.
Tymczasem nie ma pewności, że wszystkie programy będą się bezbłędnie komunikować z platformą w Warszawie. Trzeba też mieć
świadomość, że wielu lekarzy nie będzie mogło sprawdzić, czy
program, który mają kupić, jest rzeczywiście tym, czego szukali
dla swojej praktyki.
Wszystko więc sprawia wrażenie prowizorki, pozostaje
czekać na rozporządzenia wykonawcze do zmienionej ustawy.
Jeśli mogę wskazać, gdzie gromadzimy aktualne informacje, to
proszę: www.wil.org.pl/edm – to strona, na której Wielkopolska
Izba Lekarska publikuje nowości na ten temat. Będziemy też,
decyzją NRL, organizatorami ogólnopolskiej konferencji ws.
EDM. Trzeba omówić wiele szczegółów. Choćby to, jak w postaci
elektronicznej gromadzić zgody na zabieg, skoro nasi pacjenci na
ogół nie dysponują żadnym narzędziem elektronicznej autoryzacji
podpisu.

Rtęć na cenzurowanym, czyli separatory od 2019 r.

Nie tak miało być – uzgodnienia między państwami członkowskimi zakładały, że obowiązek posiadania separatorów wejdzie
w roku 2021. Skrócono więc vacatio legis o 2 lata [!]. Razem
z Robertem Stępniem zgłosiliśmy Naczelnej Radzie projekt Apelu
(Rada go przyjęła) do Prezes Rady Ministrów o zaskarżenie nowego rozporządzenia unijnego ws. rtęci do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Nie tyle liczymy na wygraną w Strasburgu, ile na
potwierdzenie przez Rząd RP jego dotychczasowego stanowiska,
iż ustanowiony w rozporządzeniu UE wymóg jest nieracjonalny.
Przede wszystkim zaś – jest niewykonalny. 18 miesięcy to za mało,
aby w poradniach, gdzie pracuje ok. 300 tys. stomatologów europejskich, zamontować nagle separatory. Zakup urządzenia to nie
wszystko. Jest to przecież wyrób medyczny, który będzie musiał
być atestowany. Nie wiadomo, którego kosztu bać się bardziej.

Rejestr orzeczeń
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Na koniec krótka refleksja dotycząca naszego izbowego wymiaru sprawiedliwości. W maju zgłosiłem na liście dyskusyjnej
Krajowego Zjazdu Lekarzy postulat zbudowania rejestru orzeczeń
sądów lekarskich. Taki rejestr funkcjonuje w sądownictwie powszechnym. I nie jest to element mody na umieszczanie wszystkiego w internecie, tylko (zdaniem prawników) konieczność gwarantująca uczciwe postępowanie sądowe. W „Gazecie Lekarskiej”
oraz biuletynach okręgowych często znaleźć można omówienia
jednostkowych postepowań wraz z komentarzem, dlaczego sądy
lekarskie daną sprawę tak, a nie inaczej traktują. To niestety za
mało, aby mówić o możliwości przygotowania przez lekarza czy
jego pełnomocnika skutecznej linii obrony. Orzeczenia zawarte
w takim rejestrze mogą być też świetnym materiałem dla okręgowych komisji etyki lekarskiej oraz podstawowym elementem
kontroli pracy sądów lekarskich, do jakiej to kontroli jesteśmy jak
najbardziej uprawnieni. Zdarzają się orzeczenia z dość osobliwymi
tezami i zamiast czekać, aż utrwalą się w postaci linii orzeczniczej,
lepiej dyskutować z nimi w sposób cywilizowany, oszczędzając
sobie i wszystkim obiegowych opinii, że sądownictwo lekarskie
niesprawiedliwie traktuje lekarzy. To jest postulat wart intensywnej promocji.

***

Czy o sprawę uznania naszej podmiotowości będziemy musieli się bić „do końca świata i jeden dzień dłużej”? Wygląda to trochę
tak: jest grupa osób ostrzegających, że jako korporacja stomatologiczna jesteśmy niezborni, pozbawieni reprezentacji, i że cierpią na
tym zarówno jednostki, jak i cała nasza dentystyczna społeczność.
Nie wszyscy odczuwają to równie dotkliwie, ponieważ nie wszyscy
mają tę samą wiedzę na temat tego, co się dzieje, nie wszyscy mają
taką samą wrażliwość i spora część pewne nie bardzo wierzy, że
uporządkowanie spraw korporacyjnych wywoła znaczącą poprawę
ich codziennego losu. Sprawa komplikuje się w przypadku, kiedy
wobec źle działającej machiny staje jednostka (ot, np. lekarz z jakimś problemem). Sprawy jednostek (najczęściej dość poufne) nie
wywołają refleksji w grupie. Jakie jest więc wyjście? Wyjściem jest
na ogół trzymanie się uznanych standardów. Jeśli standardem jest
samorządność zawodów zaufania publicznego, to niezależnie, ile
osób się o to akurat upomina, musi być to urzeczywistnione.
No dobrze, a jeśli żyjemy w otoczeniu nie bardzo przejmującym się standardami? Cóż… W normalnej sytuacji uznalibyśmy
to za pytanie filozoficzne. Anno Domini 2017 – starczy rzut oka
na sytuację w naszym kraju.
Andrzej Cisło

autonomia-dent.pl
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Zbliżają się wybory. Cztery następne lata to w naszej branży
epoka. W tym czasie przyjdzie nam się zmierzyć się z kilkoma
zasadniczymi wyzwaniami, o których już dziś wiemy, i z całą pewnością z kilkoma, o których nie mamy jeszcze pojęcia. Dlatego
rozprawianie o konieczności naszego uczestnictwa w wyborach do
Izb byłoby w tym miejscu zbędne, a nawet niestosowne.
Z problemów, o których wiemy i o których chciałbym szerzej
napisać, wybrałem dwa związane z organizacją naszych praktyk
i jeden – z pieczą nad należytym wykonywaniem zawodu.
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10 najczęstszych błędów
farmakoterapeutycznych
w praktyce stomatologicznej
Dr Jarosław Woroń, prof. dr hab. Ryszard Korbut
Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego CM UJ Kraków,
Zakład Farmakologii Klinicznej
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania
i Badania Niepożądanych Działań Leków

W ostatnim roku znacznie wzrosła liczba zgłoszonych działań
niepożądanych spowodowanych błędami farmakoterapeutycznymi w praktyce stomatologicznej. Większość z nich jest do uniknięcia i dlatego pragniemy przedstawić 10 najczęstszych błędów,
które przyczyniają się do powstawania powikłań.
1. Nieprawidłowe dawkowanie klindamycyny. Klindamycyna jest antybiotykiem dość szczególnym, bowiem jego skuteczność jest zależna nie tylko od czasu, w którym stężenie leku
w miejscu zakażenia przewyższa wartość MIC (minimalne stężenie
hamujące wzrost bakterii), ale ponadto antybiotyk wykazuje efekt
postantybiotykowy – PAE (hamowanie wzrostu przy stężeniach
niższych niż MIC). Z uwagi na farmakokinetyczny profil leku
klindamycyna w optymalnym dawkowaniu powinna być stosowana w odstępach co 8 godzin, a nie co 12.
W tabeli 1 przedstawiono podział antybiotyków stosowanych w stomatologii według ich profilu farmakokinetyczno/
farmakodynamicznego (PK/PD).
Tabela 1. Profile PK/PD leków przeciwbakteryjnych
stosowanych w stomatologii

Leki czasozależne
Leki stężeniozależne
Leki czasozależne
(T>MIC) z minimal- (Cmax/MIC lub AUC24/ (T>MIC) z efektem
nym efektem postanty- MIC) posiadające efekt postantybiotykowym
biotykowym
postantybiotykowy
Antybiotyki
beta-laktamowe
Wankomycyna

Aminoglikozydy
Fluorochinolony
Metronidazol
Azytromycyna

Makrolidy
Klindamycyna
Tetracykliny

2. Łączenie klindamycyny lub amkosycyliny z klawulanianem z metronidazolem. Zarówno klindamycyna, jak
i amoksycylina z klawulanianem wykazują aktywność przeciw-

bakteryjną wobec drobnoustrojów beztlenowych. W praktyce
stomatologicznej połączenie takie nie poszerza spektrum działania przeciwbakteryjnego, natomiast zwiększa ryzyko wywołania
dysbakteriozy w przewodzie pokarmowym, a ponadto zwiększa
ryzyko wystąpienia CIC (clindamycin induced colitis).

3. Brak uwzględnienia niekorzystnych interakcji
pomiędzy antybiotykoterapią a doustną hormonalną antykoncepcją. U pacjentek stosujących doustną hormonalną an-

tykoncepcję oraz takie leki przeciwbakteryjne, jak: klindamycyna,
amoksycylina, amoksycylina z klawulanianiem, cefuroksym lub
biseptol, przez cały okres terapii przeciwbakteryjnej oraz 7 dni od
odstawienia leków należy stosować dodatkowo barierowe metody
antykoncepcyjne.

4. Stosowanie subterapeutycznych dawek amoksycyliny w leczeniu przeciwbakteryjnym. U pacjentów dorosłych

rekomendowana dawka amoksycyliny w praktyce stomatologicznej to 1,5-2 g w odstępach 12-godzinnych. W przypadku stosowania amoksycyliny z klawulanianem warto pamiętać, aby stosować
w tych połączeniach najmniejszą skuteczną dawkę klawulanianu,
z uwagi na jego potencjalne działanie hepatotoksyczne.

5. Stosowanie roztworów wody utlenionej do płukania
jamy ustnej. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami dotyczącymi

dezynfekcji, woda utleniona nie może być stosowana w tym wskazaniu. Kontakt patogenów bakteryjnych z wodą utlenioną może
powodować tworzenie biofilmu, do którego aktualnie dostępne
antybiotyki nie penetrują i w konsekwencji ogranicza to skuteczność leczenia przeciwbakteryjnego.

6. Stosowanie paracetamolu w monoterapii bólu zęba.

Ból zęba ma najczęściej charakter bólu nocyceptywnego, zapalnego, w którym paracetamol nie wykazuje skutecznego działania
przeciwbólowego. Paracetamol wykazuje skuteczność w bólu
nocyceptywnym o charakterze somatycznym, który rzadko występuje w praktyce stomatologicznej. W bólu zęba największą sku-
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dzialność prawną.

pamiętać, że wszystkie analgetyki nieopioidowe charakteryzują się
tzw. efektem pułapowym, co oznacza, że powyżej ustalonej dawki
maksymalnej nie dochodzi do zwiększenia efektu przeciwbólowego, natomiast znacznie zwiększa się ryzyko wystąpienia powikłań.
Najczęściej stwierdzanym błędem jest przekraczanie maksymalnej
dobowej dawki ketoprofenu, która wynosi 200 mg, a po jej przekroczeniu znacznie wzrasta ryzyko występowania powikłań ze
strony przewodu pokarmowego oraz nerek.

bólu było skuteczne i bezpieczne, w każdym przypadku należy
ustalić zarówno natężenie, jak i patomechanizm powstawania
bólu. Rekomendowaną skalą jest skala numeryczna (NRS), gdzie
0 to brak bólu, natomiast 10 to najgorszy ból, jaki chory może
sobie wyobrazić. Analgetyki nieopioidowe są skuteczne tylko
wtedy, gdy natężenie bólu nie przekracza wartości 4 w skali NRS.
Gdy ból ma większe natężenie, wtedy do leków nieopioidowych
należy dołączyć opioidy. Dla stomatologów polecanym skojarzeniem jest połączenie deksketoprofenu z tramadolem. W przypadku stosowania tramadolu na początku terapii mogą wystąpić nudności i wymioty, które wynikają z profilu farmakodynamicznego
tego leku.

7. Przekraczanie maksymalnych dobowych dawek leków, które charakteryzują się efektem pułapowym. Warto

8. Stosowanie tolperyzonu (Mydocalm, Tolperis)
w dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego oraz
w szczękościsku. Stosowanie tolperyzonu w tym wskazaniu jest

poważnym błędem, bowiem lek objęty jest komunikatem bezpieczeństwa i może być stosowany tylko w spastyczności ośrodkowej.
Warto przypomnieć, że każdy lekarz stomatolog ma obowiązek
zapoznawania się i stosowania w praktyce komunikatów bezpieczeństwa dostępnych na stronie internetowej: www.urpl.gov.pl/
produktylecznicze/komunikatybezpieczenstwa. Stosowanie produktów leczniczych niezgodnie z komunikatami bezpieczeństwa

9. Brak monitorowania natężenia bólu i niewłaściwy,
w odniesieniu do natężenia bólu i patomechanizmu jego
powstawania, wybór leku przeciwbólowego. Aby leczenie

10. Brak uwzględniania w praktyce niekorzystnych
interakcji lignokainy. U pacjentów, u których w procedurze
znieczulenia miejscowego stosowana jest lignokaina, należy
pamiętać o potencjalnych niekorzystnych interakcjach z lekami
beta-adrenolitycznymi (sotalol).

Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
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Podsumowując nowości w prasie stomatologicznej, chciałem
Państwa zachęcić – jak za każdym razem – do poświęcenia chwili
na naszą fachową literaturę. Niektórzy z nas są już po urlopie, niektórzy w trakcie, a jeszcze inni dopiero przed nim. Tak czy inaczej,
nieważne czy przed, w trakcie czy po, zawsze warto coś przeczytać,
czegoś się nauczyć, czegoś się dowiedzieć.
W Nowym Gabinecie Stomatologicznym przeczytamy
o nowych prawach pacjenta. 11 maja 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta. Wprowadzone zmiany nie wzbudziły istotnego zainteresowania w świecie medycznym (m.in. portalach medycznych),
jednak w sposób istotny wpływają one na funkcjonowanie placówki, wymuszając jednocześnie dostosowanie się do nowych
wymogów. Dowiemy się zatem o postępowaniu z pacjentem,
który nie chce poddać się zabiegowi, a także, kto może wydać
pacjentowi dokumentację medyczną.

Z tematów sprzętowych polecić można tekst lek. dent.
Krzysztofa Polanowskiego o lampach polimeryzacyjnych – jakie
są technologie polimeryzacji, co wpływa na jej jakość, jak dbać
o lampę, aby polimeryzacja była zawsze skuteczna? Jednocześnie
autor podkreśla fakt, że właściwa polimeryzacja materiałów kompozytowych ma ogromny wpływ na jakość wykonanej odbudowy.
Z cyklu „Szkoła Okluzji” został opublikowany tekst lek. dent.
Krzysztofa Adamowicza na temat projektowania uśmiechu,
a w nim sporo informacji o tym, co można osiągnąć, projektując
„nowy uśmiech” i jakie są korzyści dla lekarza i pacjenta.
Z tematów medycznych w bieżącym numerze „NGS” przeczytać można o zmianach w jamie ustnej w przebiegu chorób
endokrynologicznych. Lekarze dentyści często odgrywają rolę
lekarzy pierwszego kontaktu. Muszą zachować czujność onkologiczną i endokrynologiczną ze względu na to, że jama ustna
to jedno z miejsc, gdzie manifestują się objawy wielu zaburzeń
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teczność wykazują niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mogą
być kojarzone z paracetamolem i/lub z metamizolem, uzyskując
działanie addytywne lub synergiczne.

26 hormonalnych. Dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe
przy znajomości tych symptomów może przyczynić się do szybszego rozpoznania i skierowania pacjenta do endokrynologa. Inny
ciekawy temat to „Drukowanie 3D – recepta na wszelkie problemy?”. Artykuł dr. Zbigniewa Raszewskiego na temat drukowania
3D. Ta nowa technologia już „zajrzała” do stomatologii. Warto
wiedzieć, na czym polega, jak są tworzone wydruki i co nowego
czeka lekarzy. Alternatywą dla powszechnie znanej technologii
CAD-CAM, która na dobre już zagościła w stomatologii, jest proces drukowania 3D. Łatwiej i taniej jest bowiem spajać ze sobą niż
frezować i oddzielać nadmiar materiału. Do spajania potrzebna
jest mniejsza ilość energii, nie powstają odrzuty ze sfrezowanych
materiałów i wreszcie nie trzeba używać frezów. Wydaje się, że jest
to przyszłość stomatologii, w szczególności protetyki.
W bieżącym numerze e-Dentico w dziale „Mistrzowie
Stomatologii” przeczytamy parę artykułów autorstwa dr Ewy
Chomik, m.in. „Wykorzystanie precyzyjnych elementów retencyjnych w złożonych pracach
protetycznych ze szczególnym uwzględnieniem wymagań estetycznych pacjentów”.
W pracy zaprezentowano
dwa przypadki kliniczne
kompleksowego leczenia protetycznego z wykorzystaniem
koron zespolonych metalowo-ceramicznych oraz koron
złożonych, całocyrkonowych,
redukowanych, licowanych
ceramiką,
zaopatrzonych
w precyzyjne elementy retencyjne oraz bezklamrowych protez
szkieletowych. Zblokowanie koron zębów filarowych zwiększyło
ich stabilność, pozwoliło lepiej kontrolować periodontopatię
oraz umożliwiło bardziej korzystny sposób przenoszenia sił żucia
na ozębną zębów filarowych. Uzyskano zadowalającą funkcję oraz
skuteczną kontrolę choroby przyzębia przy znacznie ułatwionym
utrzymywaniu higieny jamy ustnej.
Inny ciekawy artykuł to „Możliwości leczenia implantoprotetycznego z uwzględnieniem profilaktyki zapalenia okołowszczepowego – opis przypadku”. Autorzy prezentują przypadek pacjentki,
która po wielu latach użytkowania całkowitej protezy górnej osiadającej zdecydowała się na leczenie implantoprotetyczne. Trudne
warunki podłoża kostnego wymusiły niekorzystną pozycję implantów. Aby uniknąć niekorzystnego z punktu widzenia tkanek
okołowszczepowych cementowania pracy stałej, zaprezentowano
rozwiązania kliniczne i laboratoryjne, umożliwiające wykonanie
pracy stałej, przykręcanej do implantów bez umniejszania jej walorów estetycznych. Przedstawiono poszczególne etapy kliniczne,
począwszy od planowania pracy, przez wizyty pośrednie, aż do
wizyt kontrolnych.
Inny interesujący artykuł w dziale Praktyka nosi tytuł „Osocze
bogatopłytkowe jako metoda wspomagająca w leczeniu schorzeń

stawów skroniowo-żuchwowych – przegląd piśmiennictwa”.
Celem pracy było określenie schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych oraz zabiegów, w których wykorzystywana jest terapia
z zastosowaniem osocza bogatopłytkowego wraz z oceną ich skuteczności. Na podstawie analizowanego w artykule piśmiennictwa
iniekcje dostawowe PRP wydają się być skutecznym sposobem
leczenia niektórych schorzeń stawów skroniowo-żuchwowych.
Autorzy konkludują, że w związku ze zbyt dużym zróżnicowaniem metodologii i poziomu badań nie jest możliwa pełna ocena
efektywności. Konieczne jest przeprowadzenie dalszych wystandaryzowanych randomizowanych badań kliniczno-kontrolnych
z reprezentatywnymi próbami i dłuższymi czasami obserwacji.
Warto również poświęcić czas, aby przeczytać artykuł „Zębowe
VTO – metoda analizy modeli diagnostycznych”. Zębowe VTO
jest wizualizacją celów leczenia przeprowadzoną na modelach
diagnostycznych. Analiza ta uzupełnia badanie kliniczne i analizę
rentgenogramów – pantomograficznego i bocznego odległościowego głowy. Zębowe VTO jest metodą prostą i mało czasochłonną. Pozwala na ustalenie diagnozy i zaplanowanie postępowania
ortodontycznego, podjęcie decyzji dotyczących ekstrakcji zębów
stałych, a także planowania zakotwienia podczas przemieszczania
zębów w trakcie leczenia ortodontycznego.
Bardzo praktyczny temat artykułu, który znaleźć możemy
dalej w e-Dentico, to „Leczenie poziomego złamania korzenia
w zębie siecznym przyśrodkowym szczęki – opis przypadku”.
W artykule opisano przypadek 11-letniego chłopca, który zgłosił
się do poradni stomatologicznej w dziewiątej dobie od urazu.
Praca przedstawia postępowanie po urazie z poprzecznym złamaniem korzenia w części środkowej, gdy pacjent nie zgłasza się
bezpośrednio po urazie.
W wakacyjnym numerze Twojego Przeglądu Stomatologicznego, w dziale Sylwetki Stomatologii gościem jest dr Olga
Krukowska-Drozd z Kliniki Jomadent w Dąbrowie Górniczej.
Pani Doktor dzieli się z czytelnikami w wywiadzie nie tylko doświadczeniem zawodowym, ale także przepisem na sukces kliniki,
która jest efektem pracy kilku pokoleń stomatologów, zaznaczając
tym samym, że praca w rodzinnej klinice to ogromne wyzwanie,
któremu niełatwo sprostać.
Tematem głównym numeru jest artykuł „Podniesienie dna
zatoki szczękowej z jednoczasowym rozszczepieniem wyrostka
zębodołowego w zaniku kości szczęki”. Autorzy artykułu opisali
metody regeneracyjne tkanki kostnej. Praca wzbogacona jest
o dokumentację zdjęciową. W dziale Stomatologia Zachowawcza
zaprezentowano artykuł opisujący minimalnie inwazyjną technikę
leczenia próchnicy „Leczenie próchnicy początkowej i wczesnej
metodami stomatologii minimalnie inwazyjnej”. W ciekawym
artykule „Powikłania leczenia implantoprotetycznego – część I”
autorzy zwracają uwagę na komplikacje powstające w trakcie terapii z użyciem implantów stomatologicznych, które mogą pojawić
się na każdym z etapów leczenia, także w czasie, kiedy implant jest
już obciążony pracą protetyczną. Problem powikłań będzie stawał
się coraz częstszy, a kwestia ich leczenia będzie w przyszłości sta-
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kanałowego u pacjentów cierpiących na tę jednostkę chorobową
jest znaczne. Cukrzyca jest chorobą przebiegającą skrycie, gdyż
alarmujące objawy pojawiają się stosunkowo późno. Monitorowanie wyników leczenia przewlekłych zmian okołowierzchołkowych
u pacjentów chorych na cukrzycę różni się od klasycznego schematu. Pomyślność leczenia zmian okołowierzchołkowych zależy
od początkowej ich wielkości i, co bardzo ważne, od ogólnego
stanu zdrowia oraz funkcji układu immunologicznego.
Warto również zwrócić uwagę na artykuł „Resilon i Epiphany
kontra gutaperka i uszczelniacze epoksydowe”. Publikacja przedstawia porównanie materiałów stosowanych w leczeniu endodontycznym – Resilon i Epiphany ze standardowym i sprawdzonym
wypełnieniem tworzonym na bazie gutaperki z żywicą epoksydową. Nie można również pominąć innego bardzo ciekawego tematu
„Rola materiału Mineral Trioxide Aggregate (MTA) w dzisiejszej
stomatologii. Opis preparatu, porównanie z innymi materiałami,
zastosowanie. Przegląd piśmiennictwa z ostatnich lat”. Celem
pracy było omówienie, na podstawie dostępnego piśmiennictwa,
składu chemicznego, właściwości oraz możliwości zastosowania
klinicznego w stomatologii materiału Mineral Trioxide Aggregate
(MTA). Inny praktyczny temat artykułu to „Endodontyczne
leczenie niedojrzałego siekacza przyśrodkowego szczęki – opis
przypadku”. Artykuł przedstawia opis leczenia kanałowego zęba
21. z niezakończonym rozwojem korzenia i rozległym przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych u 18-letniego
pacjenta, po urazie doznanym 10 lat temu.
To jedynie parę wybranych tytułów z całej, dostępnej na rynku prasy stomatologicznej. Jak zawsze zachęcam do przeczytania
zaprezentowanych przeze mnie czasopism, a także innych, może
nawet bardziej interesujących artykułów, które z braku miejsca nie
znalazły się w moim omówieniu.
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nowiła znaczną część zagadnień
związanych z implantologią.
Praktycznym tematem jest
artykuł „Systemy retrakcyjne
w codziennej praktyce stomatologicznej”. Autorzy pracy
podkreślają, iż zabieg retrakcji
jest nieodzownym elementem
nowoczesnych procedur oraz
zabiegów stomatologicznych,
przypominając tym samym,
że przy wyborze rodzaju nici
należy kierować się nie tylko
miejscową skutecznością, ale też ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
W najnowszym wydaniu Stomatologii Estetycznej znajdziemy wprowadzający artykuł „Współpraca pomiędzy ortodoncją, periodontologią i protetyką sposobem na udany efekt
estetyczny i czynnościowy”. Autorzy podkreślają, że obecnie wielu
pacjentów i dentystów kładzie nacisk na estetykę. Często dla uzyskania optymalnych efektów istnieje potrzeba współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy dziedzinami ortodoncji, periodontologii,
stomatologii odtwórczej i chirurgii szczękowo-twarzowej. Obecnie
proces planowania rozpoczyna się od estetyki, kolejno uwzględniając funkcjonalność, strukturę, a wreszcie biologię. Na przykładzie
pacjentki opisanej w artykule autorzy przedstawili prawidłową
kolejność interdyscyplinarnego leczenia stomatologicznego.
Warto również zwrócić uwagę na artykuł „Porównanie czasu leczenia w stosunku do zadowolenia pacjenta w przypadku
wybielania zębów w domu i gabinecie”. W artykule próbowano
porównać skuteczność różnych środków do wybielania zębów
i czasu niezbędnego do uzyskania zadowolenia pacjenta w przypadku wybielania w domu i gabinecie. W dziale Materiałoznawstwo przeczytamy o praktycznym problemie „Czy jest możliwe
uzyskanie trwałej adhezji do uzupełnień z dwutlenku cyrkonu?
Systematyczny przegląd piśmiennictwa.” Celem przeglądu naukowego piśmiennictwa była klasyfikacja i analiza istniejących
metod i materiałów, które mają poprawić adhezję do powierzchni
dwutlenku cyrkonu.
W wiosennym wydaniu czasopisma Endodoncja w praktyce
przeczytamy m.in. o „Usunięciu złamanej i zablokowanej w kanale
podczas leczenia endodontycznego końcówki ultradźwiękowej
– opis przypadku”. Autorki artykułu przedstawiają opis powikłania,
podczas opracowania jamy zęba, w postaci złamania z zablokowaniem w kanale końcówki ultradźwiękowej ProUltra ENDO oraz
przedstawiają sposób jej usunięcia. W podsumowaniu piszą, że usuwanie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego jest zabiegiem
trudnym, wymagającym odpowiedniej wiedzy, umiejętności i zdolności manualnych oraz bezwzględnie wymaga użycia mikroskopu
zabiegowego.
Inny interesujący artykuł to „Leczenie kanałowe u pacjentów
chorych na cukrzycę – opis przypadku”. Ze względu na dużą

opr. Grzegorz Herbut

Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy
„Uchwycone obiektywem lekarza”
Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym
zapraszamy Koleżanki i Kolegów ze wszystkich
okręgowych izb w Polsce. Po raz pierwszy prosimy
o przesyłanie fotografii drogą elektroniczną
lub na nośnikach danych. Pozostawiamy też możliwość
nadsyłania zdjęć w wersji papierowej.
Termin – do 6 października br.
Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną
ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego, odbędzie
się 22.10.2017 r. (niedziela), o godz. 17.
Wystawa potrwa do 27 października br.
Kontakt: Iwona Szelewa,
sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi
tel. 42 683 17 01
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Pierścień
zorzy polarnej
Zorza polarna, po łacinie Aurora borealis, po norwesku
nordlys, to przepiękne zjawisko świetlne obserwowane na wysokości około 100 km, czyli w najwyższej warstwie atmosfery,
w pierścieniu otaczającym północny biegun magnetyczny
Ziemi. Strumień naładowanych cząstek emitowanych przez
Słońce jest w pobliżu Ziemi odchylany przez jej pole magnetyczne w obszarze polarnym. Powoduje to wzbudzanie
atomów i świecenie. Autorem naukowego wyjaśnienia tego
zjawiska był w roku 1888 norweski fizyk Kristian Birkeland.
Obserwowane są emisje w zakresie wielu barw: zielonej, niebieskiej, żółtej, różowej, lila, fioletowej, białej, ale najczęstszy
jest kolor zielony. Zorza polarna pojawia się w nocy, kiedy
niebo jest ciemne, i zwykle trwa do dwu minut.
Pierścień zorzy polarnej przebiega nad północną Norwegią wzdłuż wybrzeża atlantyckiego, od Lofotów przez Tromso
do Nordkapp. Dla osób chcących zobaczyć to zjawisko, jest
to jedno z najbardziej interesujących i najłatwiej dostępnych
miejsc na świecie. Niejednokrotnie można też obserwować tę
samą zorzę polarną z Lofotów, jak i z Tromso – pod różnymi
kątami. Drugim terytorium norweskim, ponad którym przebiega ten pierścień, jest Svalbard (Spitsbergen).
W ostatnich latach popularne stały się Nordlyssafari:
organizowane dla turystów kilkudniowe podróże w rejonie
pierścienia zorzy nad północną Norwegią lub Svalbard w celu
fotografowania zorzy polarnej. Warunkiem jej obserwacji jest
sucha wyżowa pogoda i bezchmurne nocne niebo, najlepiej
nieoświetlone.
Największe szanse zobaczenia zorzy są wtedy, gdy jest
ciemno, między godziną 18 a 1 w nocy, czyli między jesiennym i wiosennym zrównaniem dnia z nocą, zwłaszcza od
listopada do stycznia.
Białe światło norweskiego lata
W Oslo pod koniec czerwca słońce zachodzi o godz.
23, a wstaje o 3, bo koło podbiegunowe przebiega ok.
1000 km dalej na północ. Stanowi ono granicę, poza którą

słońce nie wznosi się ponad horyzont w zimie i nie schodzi
poniżej horyzontu w lecie. Im dalej na północ, tym dłuższe
są te okresy. Dlatego też dla Finów, Szwedów i Norwegów
letnie jasne noce są czymś oczywistym. Słońce wolno obniża
się na zachodnim nieboskłonie, gdzie trwa czerwień chmur
podświetlanych promieniami słonecznymi spod horyzontu.
Równocześnie północny nieboskłon zachowuje swą jasność,
a niebieski wschodni staje się coraz ciemniejszy. W Norwegii
godzina zmierzchu nazywa się więc niebieską a nie szarą, jak
w Polsce. Świt także jest inny.
W letnią norweską noc kolor biały staje się jeszcze bielszy
– intensywna biel zwyczajowo na biało malowanych obrzeży
dachowych i okien staje się niemal oślepiająca, to samo dzieje
się w ogrodach za sprawą powszechnie tu rosnących żółtawych kwiatów, które w nocnym świetle stają się uderzająco
białe. Myślę tu o niespotykanym w Polsce gatunku wiesiołka
dwuletniego (Oenothera biennalis L.), którego krzak dorasta
120 cm i kwitnie nieprzerwanie każdej nocy od końca maja
do jesieni, bo kwiaty, zapylane przez nocne ćmy, otwierają się
o zmierzchu lub przy dużym zachmurzeniu. Ponieważ cała ta
feeria bieli dosłownie oświetla ogrody w letnie noce, ludowa
norweska nazwa tej rośliny to nocne światło.
Inną charakterystyczną cechą północnego położenia
Norwegii jest znacznie większa niż w Polsce liczba godzin
słonecznych w maju, czerwcu i lipcu. Wtedy to cała przyroda z nawiązką nadrabia swój późniejszy start na wiosnę.
Szczególnie dotyczy to szybko rosnących w lekkiej piaszczystej glebie warzyw czy truskawek, którym mocno rozgrzane
w ciągu długiego słonecznego dnia granitowe podłoże oddaje swe ciepło.
Norweskie truskawki słyną w świecie ze swego aromatu
i są tradycyjnym przysmakiem lata. A wielkość upraw w całej
południowej i środkowej części kraju stwarza zapotrzebowanie na dodatkowe ręce do pracy, o czym osobiście przekonało
się wielu Polaków spędzających lato na norweskich truskawkowych polach.
***
„Jest czerwcowe południe, a my z zakupami wchodzimy
na mały rynek w Tromso. Nagle rozchodzą się chmury i miasto
rozświetla radosne słońce. Jakby na dany „od góry” sygnał
przechodnie zatrzymują się i opuszczają na kamienny bruk
torby z zakupami. Wszyscy zaczynają tańczyć. Mężczyźni
z kobietami, kobiety z kobietami, nieznajomi z nieznajomymi.
Wiele osób unosi ręce ku górze, jakby nakładali na głowy kapelusze z promieni słońca. Zjawiają się też muzycy. Grają na
skrzypcach. Futerały leżą u ich stóp. Zanim poprosiła mnie do
tańca jasnowłosa niebieskooka – rzucam monetę do futerału
muzyka. Ten patrzy na mnie zdziwiony, nie przerywając gry.
To moje spotkanie ze słońcem nie spodobało się nikomu.
Szczególnie moim norweskim przyjaciołom”.
Jan Spiechowicz, Oslo; Franciszek Serwatka, Wiedeń
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bratanek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Po pięciu 29
latach studiów Czerwiakowski uzyskał stopień doktora filozofii
i medycyny, a następnie przez trzy dalsze lata doskonalił się
w Szpitalu św. Ducha de Saxia w Rzymie. Potem poznał szkoły medyczne w Bolonii, Padwie, Neapolu, Paryżu, Wiedniu, Berlinie.
Zaproszony przez bpa Massalskiego do Wilna, by objąć tam
katedrę chirurgii, zrezygnował z propozycji i za namową Badurskiego oraz samego Kołłątaja znalazł się w Krakowie, gdzie w 1779
roku został mianowany profesorem anatomii, chirurgii i położnictwa na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Oczywiście, wkrótce pojawił się pierwszy, ale nie ostatni problem obyczajowy Profesora, czyli pogodzenie zawodu akuszera
i położnika z byciem duchownym. Zdejmował więc w pracy
sukienkę zakonną, co stało się przyczyną zatargów z jurysdykcją
kościelną. Dzięki poparciu Kołłątaja i prymasa M. Poniatowskiego udało się sprawę załagodzić.
Niedługo trzeba było czekać na następny skandal. Ks. pijar
Czerwiakowski zakochał się w swojej pacjentce, słynnej z urody
kasztelańskiej córce – Helenie Katerlance. Uczucie to doprowadzało go do obłędu. Kołłątaj pisał do prymasa: „Kurując tu jedną
panienkę opuszczoną przez wszystkich doktorów, miał nieszczęście
przywiązać serce swoje do niej, że ani czas, ani najpoufalsi przyjaciele nie mogli na nim tego dokonać, aby sobie wyperswadował tę
niepodobną miłość, która ze stanem jego zgodzić się nie może”.
W innym liście donosił: „Litość bierze zapatrując się na niego,
w takim znajduje się stanie. Po kilka razy w oczach moich zalewał
się łzami przedstawiając mi stan swój, zatopiony w pożerającej serce jego rozpaczy, że bycie pijarem uniemożliwia mu małżeństwo”.
Zaczęto się w rezultacie obawiać, że z powodu tej szalonej miłości
nie będzie mógł pełnić obowiązków profesorskich.
W końcu Poniatowski i Kołłątaj uzyskali dla niego z Rzymu
sekularyzację. Państwo Czerwiakowscy zamieszkali początkowo
w Szpitalu św. Barbary, potem profesor zakupił dom Pod Wiewiórką przy ul. Floriańskiej 15 (gdzie umieszczona jest tablica pamiątkowa). Pani Czerwiakowska słynęła z urody tak dalece, że w przewodnikach po Krakowie wzmiankowano o niej, a wielu zwiedzających
miasto chciało ją koniecznie poznać. Ale istnieją także przekazy,
że na co dzień była dokuczliwa i nieznośna. Czerwiakowski doczekał się z nią dwóch synów. Jeden z nich, Napoleon Ignacy został
znanym botanikiem, profesorem i rektorem UJ.
Droga zawodowa Czerwiakowskiego, zwłaszcza jako profesora
anatomii i chirurgii, była dla krakowian równie interesująca jak
jego życie prywatne. Budziły grozę, ale i fascynację prowadzone
przez niego publiczne sekcje, które wykonywał początkowo
w oratorium w budynku Kolegium Nowodworskiego przy
ul. św. Anny. Choć przy bramie stały warty i można było tam
wejść tylko mając bilet wstępu, to jak pisze prof. Zdzisław Gajda
w swoim „Przewodniku po Krakowie dla medyków”: „przez
nacisk straszny stołki, kanapy precz połamane, okna powybijane,
przymurki powyrywane zostały”.

Początki
uniwersyteckiej dentystyki

Rafał Józef Czerwiakowski
5 lipca 2016 roku minęła dwusetna rocznica śmierci profesora Rafała Józefa Czerwiakowskiego (1743-1816), uważanego
za ojca polskiej chirurgii. Jego pomnik stoi przy ul. Kopernika
przed I Katedrą Kliniki Chirurgii Ogólnej. Mógłby też stanąć
z powodzeniem przed Instytutem Stomatologii, jako że bez przesady można nazwać Czerwiakowskiego także ojcem uniwersyteckiej stomatologii.
Sięgnijmy wstecz do historii medycyny polskiej.
Rozwijała się ona głównie za sprawą uniwersyteckich fakultetów medycznych, przy czym dentystyka nie stanowiła odrębnej
dziedziny nauki. Pozostawała w rękach przypadkowych „zęborwaczy”, zielarzy, balwierzy czy nawet kowali, wędrownych bądź
osiadłych cechowych cyrulików, w bliskości z medycyną ludową
pełną zabobonów i przesądów.
Taki stan rzeczy trwał do czasu reform KEN w Krakowie, kiedy
to Akademię Krakowską zreformował Hugo Kołłątaj, współpracujący z mężem opatrznościowym krakowskiej medycyny doktorem
Andrzejem Badurskim. Dziełem tego ostatniego był bowiem projekt
„Urządzenia Wydziału Lekarskiego na Akademii Krakowskiej” przygotowany na zlecenie Kołłątaja. A do pracy na tym Wydziale został
zaproszony w styczniu 1780 roku świetnie wykształcony pijar, Rafał
Józef Czerwiakowki, postać pod każdym względem nietuzinkowa.
Kim był i skąd się wziął w Krakowie? Pochodził z Polesia.
Po ukończeniu szkoły pijarskiej w Pińsku wstąpił do tegoż zakonu
w Lubieszewie. W 1765 roku złożył śluby zakonne, a pracując
w klasztornej aptece, zainteresował się medycyną. W 1771 roku
został wysłany na koszt zakonu na studia medyczne do Rzymu.
Wziął go w opiekę ks. Michał Poniatowski, późniejszy prymas,
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Sam Czerwiakowski opisał pierwszą sekcję
tak: „Ludzie uważali za nadzwyczajne dziwowisko, gdy po raz pierwszy wniesiono trupa na
salę, a tym bardziej, że było to ciało ściętego
mężczyzny i ściętej kobiety, których ciała od
sędziego grodzkiego wyjednałem”. Niedługo
potem zajęcia z anatomii prowadził w pojezuickim kolegium przy kościele św. Barbary przy
Małym Rynku, gdzie powstał działający przy
Akademii pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie szpital kliniczny. Magistrat
wydał wtedy zgodę na korzystanie ze zwłok
wszystkich zbrodniarzy straconych w mieście
„za wyrokiem”. Wykłady i sekcje odbywały się
w naprędce stworzonym w klinice pewnego
rodzaju teatrum anatomicum: „Były to ławki
do siedzenia gradualne, na suficie było malowidło nawiązujące do
soboru trydenckiego z postaciami akademików krakowskich wykładających uczniom polskim i węgierskim”. Sekcje i zdobywanie
ciał przez Czerwiakowskiego, nie zawsze drogą legalną, od grabarzy i miejskiego kata budziło protesty krakowian do tego stopnia,
że profesor był strzeżony przez straże obywatelskie, a nawet przez
oddział żołnierzy miejskich.
Szpital św. Barbary miał bardzo skromne warunki do prowadzenia działalności medycznej. Było tam w efekcie tylko
16 łóżek, bez możliwości zwiększenia ich liczby. Poza ciasnotą bardzo dokuczliwe było sąsiedztwo jatek miejskich i kanału ściekowego z Małego Rynku, a także pobliskiego cmentarza przy kościele
Mariackim. Poszukiwanie nowego miejsca na szpital zakończyło
się zakupem w 1788 roku pokarmelickiego klasztoru na Wesołej
(dzisiaj ul. Kopernika 19). Nowy szpital przyjął nazwę św. Łazarza.
Tam przenieśli swoją działalność Badurski i Czerwiakowski, który
pracował w nim „przy łóżku chorego”. Wykłady zaś prowadził
w katedrze anatomii, w przebudowanym na potrzeby uniwersytetu budynku przy ul. św. Anny zwanym Collegium Physicum.
Na emeryturę przeszedł w 1805 roku. Napisał wtedy
6-tomowy podręcznik chirurgii pt. „Narzędzia opatrzenia chirurgicznego”. Dziełem tym dowiódł, że niezaprzeczalnie jest ojcem
chirurgii polskiej. W tej nazwie mieści się również bycie twórcą
uniwersyteckiej stomatologii. Dlaczego?
Był pierwszym lekarzem, który zajął się dentystyką jako
dziedziną chirurgii, wykładaną przez niego jako jej część.
W inauguracyjnym, inkorporacyjnym wykładzie wygłoszonym
w języku polskim (co nie było dotąd praktykowane) pt. „Wywód
o narzędziach cyrulickich” przedstawił także przyrządy do usuwania zębów, propagując równocześnie instrumenty do leczenia
zachowawczego.
W swoim głównym dziele „Narzędzia opatrzenia chirurgicznego część I–VI”, będącym pierwszym polskim podręcznikiem
chirurgii teoretycznej i praktycznej, omówił sposób leczenia zła-

mań szczęk, nastawianie zwichnięcia żuchwy, dał
wskazania i pokazał technikę usuwania zębów.
Wyliczył i opisał narzędzia służące „pro evulsione
dentium”: klucz poprawiony angielski – clavis
anglicana; pelikan wieloraki – pelicanus; kleszcze do zębów proste – forceps dentoria simplex;
kleszcze do zębów składane – forceps dentoria
composita; kruczy nos do wyciągania korzeni
zębów pozostałych; pręt do wypychania korzeni zębów. Czerwiakowski propagował również
leczenie zachowawcze, prezentował aparat do
bezpiecznego wypalania bolącej miazgi zęba.
Uczył wypełniania ołowiem (plumbum) próchniczych ubytków i wykonywania sztucznych szczęk.
W cytowanym dziele znajduje się pierwszy
w Polsce opis dolnej sztucznej szczęki człowieka,
który stracił ją w wyniku rany postrzałowej. Szczęka jest ze srebra
powleczonego woskiem, w naturalnym kolorze ciała, zaopatrzona
w gąbkę, która bierze w siebie ślinę; po obu stronach przyprawione
są podłużne wałki z żywicy elastycznej i wstęgi, którymi ta sztuczna szczęka przytwierdzona jest na głowie. Pisał także o sztucznych
zębach. Wg niego nieciekawe są zęby z kości słoniowej, bo szybko
żółkną, najlepsze zaś te „z zębów człowieczych uczynione”, bo
długo zachowują naturalny kolor. Zęby takie przytwierdza się przy
pomocy jedwabnej nitki do zębów sąsiednich.
Studenci, po złożeniu egzaminu uniwersyteckiego przed profesorami chirurgii, anatomii i filozofii otrzymywali tytuł magistra
dentystyki. Prof. Czerwiakowski swoim udziałem w egzaminach
i oceną wypromował w 1813 roku pierwszą polską dentystkę Józefę
Serre. Kraków, jako pierwszy z polskich ośrodków medycznych
za jego sprawą wprowadził prekursorsko do studiów medycznych
stomatologię. Zajęcia, początkowo nadobowiązkowe, przejął po
Czerwiakowskim – Mikołaj Corde, także Ludwik Bierkowski,
a Maciej Brodowicz pod jego wpływem za temat pracy doktorskiej
wziął anatomię i fizjologię zębów.
Aby choć w drobnej części dopełnić portret profesora Czerwiakowskiego, należy dodać, że zajmował się również okulistyką
i ortopedią. Od 1785 roku był lekarzem nadwornym Stanisława
Augusta. W czasie powstania 1794 roku, na prośbę Tadeusza
Kościuszki, pełnił obowiązki naczelnego sztabsmedyka w Głównym Lazarecie w Krakowie, który mieścił się w pojezuickich
zabudowaniach przy kościele św. św. Piotra i Pawła.
W jego spuściźnie znalazły się również utwory literackie:
fraszki, pamflety, anegdoty z czasów Sejmu Wielkiego, będące
źródłem wiedzy o epoce. Swoją znakomitą bibliotekę i zbiór
instrumentów chirurgicznych przekazał Akademii Krakowskiej.
Barbara Kaczkowska
fot. Katarzyna Domin

Cicer cum caule...

29 stycznia • poniedziałek, Costa Verde – zwiedzanie Zielonego
Wybrzeża (kurorty).
30-31 stycznia • wtorek/środa – wypoczynek w kurorcie Angra
dos Reis.

Pielgrzymka lekarzy
Archidiecezji Krakowskiej
do Brazylii
20 stycznia – 3 lutego 2018

Obok poznania niezwykle barwnej kultury i niesamowitej
przyrody Brazylii, a także odpoczynku na rajskich plażach głównym celem pielgrzymki jest pogłębienie wiary we wspólnocie pielgrzymów, dlatego centrum każdego dnia będzie stanowić Msza
św. i modlitwa.
Jak wiemy, większość mieszkańców Brazylii stanowią katolicy,
którzy charakteryzują się wyższym stopniem praktykowania wiary
w stosunku do innych narodów Ameryki Łacińskiej. Pielgrzymkę
organizuje Biuro Podróży „Prestige” z Krakowa. Opiekunem duchowym grupy będzie diecezjalny duszpasterz lekarzy Archidiecezji Krakowskiej ks. dr hab. Dariusz Oko.

Program
20 stycznia • sobota, wylot z Krakowa. Rano zbiórka na lotnisku
w Balicach. Podróż z przesiadką do Sao Paulo, największego miasta Brazylii.
21 stycznia • niedziela, przelot do Iguazu – jedne z najpiękniejszych wodospadów świata (zwiedzanie od strony Brazylii).
Miejsce scenografii „Misji” z Robertem De Niro.
22 stycznia • poniedziałek, wodospady Iguazu (Argentyna),
ujście rzeki Iguazu do Parany, kaskada Garganta, styk granic
Brazylii, Argentyny i Paragwaju, miasteczko Ciudad del Este.
23 stycznia • wtorek, przelot do Amazonii – lot do Manaus
w Amazonii (tropikalne miasto otoczone puszczą).
24 stycznia • środa, Amazonia – podróż rzeką, podziwianie
dżungli, w tym aligatorów, jadowitych pająków i węży. Nocleg
w bungalowach.
25 stycznia • czwartek, Amazonia – ponowna wyprawa do
dżungli, możliwość łowienia piranii, spotkanie z mieszkańcami
Amazonii.
26 stycznia • piątek, przelot do Rio de Janeiro. Hotel w rejonie
plaży Copacabana.
Promocja

1 lutego • czwartek – Paraty – portugalskie miasteczko kolonialne; rejs na w. Aparecida (wielkie sanktuarium maryjne).
2 lutego • piątek wylot z Brazylii – zwiedzanie Nowej Bazyliki,
powrót do Sao Paulo
3 lutego • sobota, powrót do Krakowa – przylot po południu.
***
Cena: 3749 USD + 400 USD dopłata w Brazylii (płatne
w 5 ratach). Napiwki ok. 60 USD
Szczegółowe informacje w biurze „Prestige”, ul. Lubicz 3;
tel. 12 633 04 60; office@egzotyka.tv.
Zebranie organizacyjne: sobota, 13 stycznia 2018, godz.
11.00, sala nr 6 parafii św. Jadwigi Królowej w Krakowie,
ul. Łokietka 60 (róg ul. Wybickiego). Kontakt z ks. Dariuszem
Oko: 660 494 733, e-mail: oko.dariusz@gmail.com

Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
serdecznie zaprasza
na wykład w ramach cyklu
kształcenia ustawicznego,
który odbędzie się
25 listopada 2017 r. (sobota)
w godz. 10.00-14.00
Akademia Rolnicza, Al. 29 listopada 46

Temat:
Zarządzanie bólem w gabinecie stomatologicznym,Triki z mojej praktyki – dr n. med Agnieszka
Pacyk
Zgłoszenia i informacje:
Biuro Komisji Stomatologicznej ORL w Krakowie,
p. Krystyna Trela, tel. 12 619 17 18
e-mail: k.trela@hipokrates.org

Sprostowanie
Jak nam zwrócił uwagę dr Piotr Müller, w poprzednim wydaniu
„Galicyjskiej Gazety Lekarskiej”, w notce poświęconej niedawno
zmarłemu prof. Jerzemu Vetulaniemu została podana błędna informacja dotycząca jego udziału w filmie Krzysztofa Zanussiego. Otóż,
był on konsultantem naukowym filmu „Iluminacja”, a nie jak napisaliśmy „Iluzjonista”.
Za niedopatrzenie serdecznie Państwa przepraszamy.
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27 stycznia • sobota, Rio de Janeiro – zwiedzanie miasta, 31
m.in. wyjazd kolejką linową na Pao de Açúcar (Głowa Cukru),
na Corcovado (figura Chrystusa); stadion Maracana.
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Tel.: 502 382 051, 12 619 17 18

Cicer cum caule...
(jednoosobowych, spółek), kadry, płace, ZUS, PIT-y,
pomoc w rejestracji firmy, nadzór księgowy
nad prowadzoną działalnością.
www.kancelariaAGRA.eu
Kontakt: Kraków, ul. Szlak 65, pok. 905,
tel. 607 799 514

Clinica Uśmiechu
w związku z rozwojem prowadzi rekrutację
na stanowisko lekarza stomatologa.
Godziny pracy do ustalenia.
Oferujemy bardzo atrakcyjne warunki współpracy.
Zapraszamy do wysyłania CV:
e-mail: dentysta@clinicausmiechu.pl
lub do kontaktu telefonicznego 784 107 696
www.clinicausmiechu.pl

Prywatny Gabinet Stomatologiczny CMPdent
zatrudni
lekarza dentystę, najlepiej z min. 2-letnim doświadczeniem, z zainteresowaniami w kierunku endodoncji
lub periodontologi. Mile widziane osoby w trakcie
lub po specjalizacji w tych dziedzinach.
Oferujemy elastyczne formy zatrudnienia
Aplikacja: e-mail: biuro@cmpdent.pl lub pocztą:
Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o.,
ul. Bolesława Komorowskiego 12, 30-106 Kraków

Klinika Supradent
w Jeleniej Górze
zatrudni młodego i ambitnego lekarza stomatologa.
Oferujemy: wsparcie merytoryczne i finansowe
w rozwoju zawodowym, dedykowaną asystentkę,
pracę na cztery ręce,
bardzo dobre warunki finansowe.
Tylko prywatni pacjenci.
Kontakt: praca@supradent.com.pl; tel. 667 751 989

Gabinet Stomatologiczny Dental Pasja
zatrudni lekarza dentystę oraz lekarza ortodontę.
Oferujemy:
– pracę na nowoczesnym sprzęcie
– atrakcyjne wynagrodzenie
oraz elastyczność w wyborze czasu pracy
Aplikację prosimy przesyłać na adres e-mail.
Kontakt: Dental Pasja, ul. XX Pijarów 5,
www.dentalpasja.pl, kontakt@dentalpasja.pl
tel. 48 602 266 466

Pracownia Projektowa „Archimed”
Teresa Strzyż
Wykonujemy pełny zakres projektów dla obiektów służby
zdrowia; szpitale, kliniki prywatne, zakłady opieki leczniczej,
sanatoria, obiekty diagnostyki obrazowej wraz
z obliczeniami osłon, gabinety lekarskie i stomatologiczne.
Zapewniamy krótkie terminy realizacji projektów.
ul. Mazowiecka 21, Kraków
tel. 12 299 74 34, 609 490 630
www.archimed-biuro.pl

Centrum Medyczne w Przeworsku,
ul. Konopnickiej 15

zatrudni lekarza dentystę.
Zapewniamy pracę z wykwalifikowaną asystą.
Dwa gabinety wyposażone w nowoczesny sprzęt
i urządzenia (RTG, panorama, sedacja, znieczulanie komputerowe, mikroskop).
Oferujemy b. dobre warunki finansowe.
Kontakt: tel. 693 306 062; e-mail: wladekkruk@tlen.pl
Dobrze działająca

Przychodnia Stomatologiczna
w Chełmie
zatrudni lekarza dentystę chcącego wykonywać zabiegi
z chirurgii stomatologicznej lub stomatologii estetycznej.
Atrakcyjne warunki pracy. Kontrakt chirurgiczny z NFZ
oraz pacjenci prywatni. Możliwość noclegu.
Kontakt tel. 660 051 022 lub biuro.ekomed@wp.pl

Trzystanowiskowa praktyka lekarska
zatrudni
endodontę oraz lekarzy stomatologów.
Przy każdym fotelu rentgen punktowy. Pantomogram.
Praca z asystą. Tylko praktyka prywatna.
Praktyka znajduje się w Lubaczowie (40 km od autostrady A4), woj. podkarpackie.
Możliwa praca 1-5 dni w tygodniu (bez weekendów)
i korzystanie z mieszkania lub pokojów z łazienką.
tel. 695 915 831, e-mail. robertgorycki@onet.pl
Zatrudnię lekarza dentystę
do pracy w okolicy Nowego Sącza.
Kontakt tel. 506 755 035
Zatrudnię lekarza dentystę
do nowoczesnego, prywatnego gabinetu
w Gorlicach. tel.: 608 069 032
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Cicer cum caule...
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Kompleksowa obsługa
w zakresie ochrony radiologicznej
stomatologicznych pracowni rentgenowskich:
• projekty ochrony radiologicznej
• pomiary osłon stałych
• dokumentacja systemu zarządzania jakością
• testy podstawowe aparatów rtg
• merytoryczne wparcie audytów wewnętrznych
• usługi inspektora ochrony radiologicznej
Dominika Wierzba Domi-Skopia,
tel. 784 026 748, domiskopia@gmail.com

Zatrudnię:
– lekarza stomatologa do pracy komercyjnej
i w ramach NFZ,
minimum 15 h w tygodniu, okolice Tarnowa, duża liczba
pacjentów, nowocześnie wyposażone stanowisko pracy,
bardzo dobre warunki płacowe.
– lekarza pasjonata endodoncji. Oferujemy nowocześnie
wyposażone stanowisko pracy. Przeszkolona asysta.
Warunki do uzgodnienia, nawet raz w miesiącu.
Kontakt tel. 604 093 982

Przychodnia Stomatologiczna Ortho-Dent
w Mielcu
nawiąże współpracę z lekarzem stomatologiem
z doświadczeniem w leczeniu protetycznym
i endodontycznym. Wymagania to co najmniej 3-letni
staż pracy, leczenie wg najnowszych standardów,
gotowość do podnoszenia kwalifikacji,
umiejętność pracy z mikroskopem.
Oferujemy nowocześnie wyposażone gabinety,
pracownię RTG (zdjęcia panoramiczne, cefalometryczne,
zębowe, tomografia 3D),
elastyczny system zatrudnienia.
Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres:
e-mail: recepcja@orthodent.pl

Studio stomatologii Odeondent
w Skawinie
podejmie długoterminową współpracę z lekarzem
stomatologiem w zakresie
• stomatologia zachowawcza z endodoncją,
• pedodoncja.
Osoby zainteresowane proszę o kontakt
tel.: 602 791 225

Dr ............................................................

........................... dnia ........................

..................................................................
..................................................................
dokładny adres zamieszkania

Okręgowa Izba Lekarska
w Krakowie
Stosownie do Regulaminu wypłacania zapomóg losowych z tytułu
śmierci lekarza – członka OIL w Krakowie
(Załącznik do Uchwały ORL 100/VI/ORL/2012 z dnia 9.05.2012 r.)
do odbioru wskazuję

.....................................................................
.....................................................................
imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby wskazanej

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

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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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
na czas remontu
przyjmowanie stron i korespondencji
ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków
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 – przyjmowanie stron:
poniedziałek – czwartek godz. 8.00 do 16.00
piątek
godz. 8.00 do 14.00
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

poniedziałek, środa
wtorek, czwartek
piątek

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

Dyżury Radców Prawnych:
mec. Anna Gut
tel. 12 619 17 24
poniedziałek, środa
godz. 14.00 do 16.00
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 16.00
wtorek,
godz. 12.00 do 16.00
Kancelaria Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
poniedziałek, środa
godz. 9.00 do 16.00
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

Galicyjska Gazeta Lekarska Lekarza Dentysty – suplement Komisji Stomatologicznej Okręgowej
Rady Lekarskiej w Krakowie • nakład 3700 egz.
tel. 12 619 17 27; fax: 12 422 57 55; e-mail: redakcja@oilkrakow.org.pl
Redaguje kolegium w składzie: Redaktor Naczelny – Robert Stępień; Sekretarz Redakcji – Stefan Ciepły
Członkowie: Grzegorz Herbut, Barbara Kaczkowska, Dariusz Kościelniak, Renata Michna, Jolanta Pytko-Polończyk, Katarzyna
Siembab, Anna Urbańczyk, Jolanta Grzelak-Hodor, Krzysztof Zgłobicki (grafika), Katarzyna Domin (korekta) • Sekretariat KS ORL:
Krystyna Trela, e-mail: k.trela@hipokrates.org • Przygotowanie do druku: Globic RC, e-mail: globic@gmail.com
Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmian tytułów w nadsyłanych tekstach i korespondencji.
Anonimów nie drukujemy. Za treść ogłoszeń nie ponosimy odpowiedzialności.

TOYOTA C-HR
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Zapraszamy do salonu:
Toyota Romanowski Kraków
al. Bora-Komorowskiego 6
31-466 Kraków
tel. 12 390 76 46
www.toyotakrakow.com.pl
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