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Koleżanki i Koledzy,
Lekarze Dentyści!
Tak zawsze rozpoczynał swój felieton mój prześwietny poprzednik na stanowisku redaktora naczelnego „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Lekarza Dentysty”,
prowadzący ją od samego początku, obecny prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Krakowie, kolega Robert Stępień. Ponieważ teraz przypadł mi w udziale
zaszczyt prowadzenia zespołu naszej „Gazety”, a poprzeczka została wysoko
postawiona, dlatego będę starał się utrzymać dotychczasowy wysoki poziom,
nie wyważając „otwartych drzwi” i pozostając przy tradycyjnym powitaniu.
Przejdźmy teraz do spraw, które zajmują lekarzy stomatologów.
Jak już wiadomo, w tym roku wybory do samorządu obrodziły prezesami
stomatologami. Aż pięciu szefów okręgowych rad lekarskich to stomatolodzy.
Tego nigdy nie było. Wreszcie nasza działalność w ramach samorządu została
zauważona przez kolegów lekarzy i oceniona pozytywnie. Oczywiście z nadzieją zmian na lepsze.
Niestety, pomimo naszych pism i interwencji u Ministra Zdrowia po raz
kolejny resort podwyższył w nowym roku akademickim limit przyjęć na polskojęzyczne studia stacjonarne na kierunku lekarsko-dentystycznym (o 29 miejsc).
Przypomnę, że zgodnie z prawem o szkolnictwie wyższym limity przyjęć na
kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach określa
właśnie Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Powinien on uwzględniać nie tylko możliwości dydaktyczne uczelni, ale przede wszystkim zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków.
Wspominał już o tym mój poprzednik w publikacjach, podkreślając na podstawie badań rynku, że limity przyjęć na studia dentystyczne w porównaniu do
ilości miejsc dydaktycznych są zbyt duże.
Na nasze pisma i propozycje ich zmniejszenia Ministerstwo jest głuche,
a może zbyt uległe wobec lobby uczelnianego.
Inna nowa, swego rodzaju paranoja, tym razem jest autorstwa Głównego
Inspektora Sanitarnego. Dotyczy ona przygotowanych ogólnych wytycznych
dot. obowiązku monitorowania i dokumentowania procesów sterylizacji
w gabinetach zabiegowych. Dotychczasowe wytyczne z 2011 roku zalecały
częstotliwość testów biologicznych w przypadku sterylizacji z automatyczną
rejestracją parametrów raz na kwartał, a bez automatycznej rejestracji do
każdego wsadu, które to zalecenie do tej pory od 7 lat nie było rygorystycznie
wymagane i Powiatowi Inspektorzy dopuszczali badanie raz na miesiąc. Nowe
wytyczne z 2017 roku zwiększają częstotliwość badań z automatyczną rejestracją parametrów do częstotliwości 1 raz na tydzień czyli zwiększają częstotliwość
badania 13 krotnie, a bez rejestracji dalej utrzymują konieczność badania każdego wsadu nie dopuszczając obecnie żadnych odstępstw.
Nie byłoby pewnie tego zamieszania, gdyby nie zaczęto tych rygorystycznych zaleceń wymagać. Korespondencja pomiędzy wiceprezesem NRL
ds. stomatologii a Głównym Inspektorem Sanitarnym – trwa. Proszę pilnie
śledzić informacje pojawiające się na stronach samorządu, żeby podczas kontroli nie było przykrej niespodzianki.
A że minęła pora urlopowa, życzę Państwu owocnej pracy po tej fali upałów
i zapraszam do Rytra.
Lek. dent. Dariusz Kościelniak
Wiceprezes ORL w Krakowie ds. Stomatologicznych
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2019 – wzrost nakładów,
ale…
Wzrost nakładów NFZ na 2019 rok
wydaje się pokaźny (o 5 mld zł), ale nie
wpłynie on szczególnie na poprawę wizerunku ochrony zdrowia, bowiem zapłacić
trzeba przede wszystkim za wcześniej zaciągnięte zobowiązania, zwłaszcza płacowe,
dotyczące podniesienia wynagrodzeń m.in.
rezydentom, specjalistom, pielęgniarkom,
ratownikom itp. I tak zresztą nadal nie widać zadowolonych. Po drugie, w rezultacie
protestu osób niepełnosprawnych konieczne jest skierowanie pewnych środków na
obiecaną im rehabilitację, leki itp.
W rezultacie na poprawę można liczyć
umiarkowanie, a kilka czy kilkanaście dziedzin odczuje wręcz pogorszenie nakładów.
Tak będzie np. w zakresie stomatologii (to
już z zasady pole oszczędności). Zmniejszą
się też nakłady na profilaktykę, w tym na
mammografię i cytologię. Na tym samym
poziomie pozostanie leczenie szpitalne
(47% środków), podstawowa opieka
zdrowotna (ok. 13%), leki (10%), opieka
specjalistyczna (5%).
Spektakularną zmianę wprowadza się
w okulistyce. Z jednej strony przywraca się
pacjentom prawo do bezpośrednich wizyt
u specjalistów (bez skierowania od lekarza
rodzinnego), a z drugiej ogranicza operacje
usuwania zaćmy ze środków publicznych
do osób, u których utrata wzroku przekracza 60%.
Poprawa w ochronie zdrowia ma nastąpić przede wszystkim w zakresie rehabilitacji i dostępności sprzętu medycznego.
6 czy 6,8% PKB na zdrowie?
Spór o planowany wzrost nakładów na
ochronę zdrowia zaostrza się. Jak pamiętamy, Porozumienie Rezydentów postulowało 6,8% PKB w ciągu 3 lat, rząd stanął na
stanowisku wzrostu do 6% PKB i to za lat
7 (w 2024 roku).
Tzw. mapa drogowa wzrostu do 2024
roku przyjęta przez Sejm (na wniosek
rządu) przedstawia się następująco. Przy
punkcie wyjścia w 2018 roku wynoszącym
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4,78% PKB: rok 2019 to – 4,86% PKB;
rok 2020 – 5,03%; rok 2021 – 5,22%;
rok 2022 – 5,55%; rok 2023 – 5,80%; rok
2024 – 6% PKB.
W odpowiedzi największe przedstawicielstwa środowisk medycznych Naczelna
Rada Lekarska i Konwent prezesów ORL,
Zarząd Krajowy OZZL, Federacja Porozumienie Zielonogórskie, Porozumienie
Rezydentów, Porozumienie Pracodawców
Ochrony Zdrowia na posiedzeniu 1 sierpnia
br. ponownie oprotestowały rządowy plan.
Zdaniem ekspertów 6,8% to właściwy
wskaźnik udziału zdrowia w podziale produktu narodowego w krajach europejskich.
W związku ze starzeniem się populacji naszego kontynentu za 7 lat wskaźnik ów zostanie najprawdopodobniej podwyższony,
a my ponownie pozostaniemy na końcu.
Stąd żądanie wzrostu do 6,8% już w roku
2024 i dalszy wzrost do 9% za 10 lat.

Rekrutacja 2018
W tym roku na uczelniach medycznych
w kraju przygotowano 9211 indeksów –
w stosunku do roku ubiegłego limit przyjęć na kierunku lekarskim zwiększono
o 229 miejsc, na kierunku lekarsko-dentystycznym – o 29.
Jak informował w lipcu „Puls Medycyny”, w Collegium Medicum UJ o indeks
na kierunku lekarskim ubiegało się 1379
osób przy 240 miejscach, czyli 5,7 osób na
1 miejsce. Na kierunku lekarsko-dentystycznym 623 osoby walczyły o 60 indeksów (10,3 kandydatów na 1 miejsce).
Dla porównania, na Uniwersytecie
Medycznym we Wrocławiu o 266 miejsc
na kierunku lekarskim starało się 3814
kandydatów (14 osób na miejsce), na
kierunku lekarsko-dentystycznym – 1665
osób ubiegało się o 52 indeksy (32 osoby
na miejsce). Na Śląskim Uniwersytecie
Medycznym było na kierunku lekarskim
7,2 kandydatów na miejsce, na lekarskodentystycznym – 17,3. W Uniwersytecie
Rzeszowskim, gdzie medycynę studiować
można od niedawna, liczba kandydatów
wyniosła 26 na miejsce.

Rekord padł na Uniwersytecie Zielonogórskim. O każdy z 60 indeksów na
kierunku lekarskim ubiegało się 42 kandydatów.

Egzaminy wciąż tajne
Udostępnienie lekarzom informacji
o treści pytań testowych z przeprowadzonych egzaminów LEK, LDEK i PES jest
przedmiotem sporu z resortem od trzech
lat. Zrozumieć tego nie sposób.
Naczelna Rada Lekarska już w 2016
roku wygrała przed Trybunałem Konstytucyjnym obowiązek odtajnienia pytań,
ale kolejny minister zdrowia Konstanty
Radziwiłł, w projekcie nowelizacji ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, sparodiował werdykt Trybunału. Bo jak inaczej
interpretować ujawnienie pytań dopiero po
5 latach, i to wyłącznie zainteresowanemu,
obowiązkowo w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych.
Oczywiście Sejm nie wnikając w szczegóły ustawy projekt ministra Radziwiłła
zatwierdził, czyli wróciliśmy do punktu
wyjścia.
Przykre to, ale jedyny racjonalny motyw ukrywania pytań z egzaminów już odbytych oznacza ich błędne sformułowania.
I absolutną niechęć do poddania się ocenie
ekspertów. Nowy prezes NRL prof. Andrzej
Matyja ponownie wnosi o nadanie jawności
pytaniom.
A z redakcyjnego punktu widzenia
smuci szczególnie fakt, że sztuka z a d a w a n i a pytań wychodzi ponad umiejętność o d p o w i a d a n i a na pytania.
Prof. Chłap
Honorowym Przewodniczącym
„Lekarzy Nadziei”
Prof. Zbigniew Chłap, po przeszło
30 latach bezpośredniego kierowania
Stowarzyszeniem „Lekarze Nadziei”, objął
zaszczytną funkcję Honorowego Przewodniczącego.
Współzałożyciel odrodzonego samorządu lekarskiego, uczestnik obrad Okrągłego
Stołu (podstolika zdrowia), pierwszy prze-

Prof. Krzysztof Fyderek
w imieniu USD sygnatariuszem
inicjatywy szanghajskiej
Prof. Krzysztof Fyderek, dyrektor
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Krakowie, został jednym z 15 sygnatariuszy dokumentu „International Cooperation
on Child Health Promotion – Shanghai
Initiative”, inicjatywy zakładającej międzynarodową współpracę w 18 dziedzinach na
rzecz promocji i poprawy zdrowia dzieci,
podpisanej w Szanghaju podczas międzynarodowego forum pediatrycznego.
W Forum udział wzięło ponad 1000
uczestników z 80 krajów, specjalistów
światowej klasy w zakresie pediatrii. Jego organizatorem była Fundacja Project HOPE,
pamiętna jako współtwórca krakowskiego
Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Prof.
Krzysztof Fyderek był jedynym prelegentem
reprezentującym kraje europejskie.
Agnieszka Słowik
i Tadeusz Popiela (jr)
laureatami nagród
Premiera RP i Miasta Krakowa
Prof. Agnieszka Słowik, kierownik Katedry i Kliniki Neurologii CM UJ, oraz prof.
Tadeusz J. Popiela (jr), kierownik Zakładu
Diagnostyki Obrazowej CUMRiK, zostali
laureatami tegorocznej Nagrody Miasta
Krakowa w dziedzinie „Nauka i Technika”
za realizację „Małopolskiego programu
leczenia ostrego udaru niedokrwiennego
mózgu za pomocą trombektomii mechanicznej”.

To już druga nagroda dla obojga
uczonych. Za prowadzony w krakowskim
Szpitalu Uniwersyteckim program leczenia
udaru niedokrwiennego mózgu na początku lipca badacze otrzymali też prestiżowe
Nagrody Premiera RP, ustanowione w 1994
roku. Premier wyróżnił też najlepsze rozprawy doktorskie. Z Krakowa laureatem został
dr Mateusz Hołda z Wydziału Lekarskiego
CM UJ.

Międzynarodowe wyróżnienie
prof. T. Brzozowskiego
Prezydium Sekcji Przewodu Pokarmowego Międzynarodowej Unii Farmakologicznej przyznało prof. Tomaszowi Brzozowskiemu, kierownikowi Katedry Fizjologii CM UJ, wyróżnienie za wybitny wkład
w rozwój farmakologii przewodu pokarmowego. Wręczenie miało miejsce w dniach
29 czerwca – 3 lipca 2018 roku w Kyoto,
podczas obrad X jubileuszowej konferencji
poświęconej Mechanizmom Uszkodzenia
i Cytoprotekcji oraz Organoprotekcji Przewodu Pokarmowego (ISCTICO).
Spotkania, pod patronatem Międzynarodowej Unii Farmakologicznej – IUPHAR,
odbywają się cyklicznie od 1986 roku. Gospodarzem poprzedniej konferencji w 2016
roku – przypomnijmy – był Kraków.
Dr hab. Artur Jurczyszyn
laureatem nagrody
im. T. Browicza
Hematolog z Katedry i Kliniki Hematologii CM UJ, prezes Fundacji Centrum
Leczenia Szpiczaka, otrzymał tegoroczną
Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności
im. Tadeusza Browicza, ustanowioną przez
PAU w 1998 roku dla młodych badaczy
w wieku do 36 lat.
Dr Artur Jurczyszyn otrzymał ją za
opracowanie oryginalnego indeksu prognostycznego w pierwotnej białaczce plazmocytowej. Jest też laureatem nagrody I stopnia
w 2017 roku Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Członek Amerykańskiego Towarzystwa Hematologów, autor przeszło 120
prac naukowych.

Kronika personalna
Początek roku akademickiego tradycyjnie wiąże się z przejściem na emeryturę
wielu pracowników naukowych Collegium
Medicum. I tak, w bieżącym roku należą do
nich m.in.:
Prof. Aleksander Skotnicki – kierownik
Katedry i Kliniki Hematologii, hematolog,
erudyta, znawca problematyki holocaustu;
Prof. Kazimierz Rembiasz, od 2011
roku kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii (tzw. Czerwonej), wybitny chirurg,
gastroenterolog;
Prof. Władysław Sułowicz, nefrolog,
kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii
oraz budowniczy jej siedziby; wieloletni
redaktor naczelny „Przeglądu Lekarskiego”
i w jego ramach „Zeszytów Oświęcimskich”.
Następuje też szereg zmian na stanowiskach dyrektorskich.
M.in. rezygnację ze stanowiska złożył
prof. Jerzy Jakubowicz, dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Onkologii im.
Marii Curie-Skłodowskiej. Jego następcą został rekomendowany przez resort
dr Konrad Dziobek, ginekolog ze Szpitala
im. L. Rydygiera, sekretarz Narodowej
Rady Rozwoju przy prezydencie Dudzie,
autor prac naukowych z zakresu ginekologii
onkologicznej.
Dyrektorem naczelnym Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym
Sączu została p. Lidia Zelek, ekonomistka,
z doświadczeniem kierowania Sądecką
Lecznicą.
Natomiast w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy stanowisko z-cy ds. lecznictwa objęła
lek. med. Teresa Cieciak, spec. II st. z zakresu psychiatrii, związana z tą placówką
od 28 lat.
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wodniczący Komisji Etyki Naczelnej Rady
Lekarskiej i współtwórca KEL – przez trzy
dekady pełnił funkcję przewodniczącego
Stowarzyszenia, m.in. był założycielem
darmowej Apteki Darów oraz Przychodni
dla Bezdomnych w Krakowie.
W roku jubileuszu 90-lecia postanowił nieco odpocząć. Obowiązki prezesa
Stowarzyszenia objął dr n. med. Marian
Kopciuch, specjalista neurochirurg ze
Szpitala św. Rafała, od 21 lat związany ze
Stowarzyszeniem.
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Sekretarz ORL

Morza szum...
Siedzi sobie człowiek na plaży, a tu dochodzą go
słuchy, że recepty lekarskie nie mogą być realizowane z powodu braków na pieczątce lekarskiej tytułu
zawodowego.
I faktycznie, niektóre apteki bądź niektórzy aptekarze zaczęli na to zwracać uwagę. To nic, że jest na
pieczątce prof. dr hab. med. – kiedy nie ma: lek. czy
lek. dent. Uzasadnia się to wprowadzeniem przepisów
dotyczących wystawiania e-recept, a w ślad za tym
zmianami wielu aktów prawnych z tym związanych.
Nowe przepisy dotyczące sposobu wystawiania
recept znalazły się w ustawie Prawo farmaceutyczne,
gdzie znajduje się przepis o obowiązku umieszczenia
na pieczątce tytułu zawodowego.
Po licznych zawirowaniach, po interwencji naszej
Izby i zajęciu stanowiska przez Prezydium Naczelnej
Rady Lekarskiej temat jakby ucichł. Teraz z uwagą
będziemy śledzić losy pilotażu wystawiania e-recepty na naszym terenie, to znaczy w Krynicy, a okazją
szczególną będzie kolejne Forum Zdrowia podczas
Forum Ekonomicznego.
Mimo urlopów i wakacji (a może dlatego?) legislacja nie zwalnia. Otrzymaliśmy do zaopiniowania
duży projekt pt. „Polityka Lekowa Państwa 20182022”. Co prawda porusza on tematy bardzo ogólnie
i powierzchownie, ale są to tematy wrażliwe. Na najbliższym posiedzeniu NRL zajmie się opiniowaniem
tego dokumentu. Wspominam o tym w kontekście
złożenia przez stowarzyszenie STOP NOP inicjatywy
obywatelskiej nowelizacji ustawy o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. Jak wiadomo zawarto w niej propozycję rezygnacji z obowiązku
szczepień ochronnych. Pod projektem podpisało się
około 120 tys. osób. Jeśli dodam, że sprzymierzeńcami, czy zwolennikami tego ruchu są również lekarze, to powątpiewam, czy mamy XXI wiek. Najlepiej
cofnijmy się od razu do średniowiecza.
Pisząc o aktywności legislacyjnej, dostrzegam, że
na wakacjach są czynniki odpowiedzialne za e-pakiet

w ochronie zdrowia. Nie widać końca prac nad EDM
(elektroniczna dokumentacja medyczna) ani też nad
e-skierowaniami. Minister Zdrowia rozmyślił się też
w kwestii elektronicznego PWZ, powracając do pomysłu zawarcia w dowodzie osobistym warstwy elektronicznej, powiązanej z systemem informatycznym
ochrony zdrowia. W samorządzie nie mamy już złudzeń. Bieżąco drukujemy papierowe książeczki PWZ.
Warto przy okazji wiedzieć, że w Naczelnej Izbie
Lekarskiej przygotowywane są formularze oświadczeń lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów,
które mają posłużyć do skorzystania z uprawnień do
wyższych uposażeń. Zasady wynagradzania określone zostały w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz w zapisach niektórych innych
ustaw z dnia 5 lipca 2018 roku. Poprawność formularzy ma potwierdzić Ministerstwo Zdrowia, potem
zostaną one umieszczone „do pobrania” na stronie
NIL. Zachęcam do ich wypełnienia. A nuż okaże się,
że obiecane podwyżki staną się faktem.
Mariusz Janikowski

Prawo i stomatologia

Ogarnąć
to wszystko...
W zasadzie jestem i nie jestem w kłopocie. Przez lata pisałem
na tych łamach o wyzwaniach, jakie w krótkiej czy dłuższej perspektywie staną przed samorządnością stomatologiczną. Pisałem
też o autonomii jako niezbędnym warunku naszej normalności.
Jestem w kłopocie, bo 15 czerwca br. zostałem powołany na
stanowisko wiceprezesa NRL zajmującego się stomatologią i stałem się częściowo adresatem swoich własnych dezyderatów. Nie
czuję zaś żadnego zaambarasowania w roli szefa tego pionu, nie
muszę bowiem skreślać ani słowa z tego, co wcześniej napisałem.
Trawestując więc słowa Marszałka Piłsudskiego – nie musiałem wysiadać z tramwaju z napisem „autonomia” na przystanku
„wiceprezesura”.
Autonomia to doniosłe pojęcie, coś jak wolność, demokracja.
Rodzi się w procesach zależnych od stanowiska całej zbiorowości.
Zadaniem ośrodka władzy jest tworzenie reguł (ordynacje wyborcze, ustawowe podziały kompetencji) sprzyjających realizacji tych
idei. Prof. Andrzej Matyja występując przed Zjazdem Krajowym
jako kandydat na prezesa NRL dobitnie podkreślił, że stomatolodzy powinni mieć prawo do delegowania wskazanych przez siebie
osób do organów izbowych. To ważna deklaracja.
Niemniej osobiście już w pierwszym wywiadzie dla Infodent24.pl
podkreśliłem, że „nie zbudujemy autonomii, bo prezes lub wiceprezes ją zadekretują. Ważne, by ludzie poczuli się gospodarzami
i rzeczywiście postępowali w tym duchu. Daleki zatem jestem od
twierdzenia, że wybór tej lub innej osoby oznacza automatycznie
wprowadzenie określonego modelu zarządzania”.
To samo zresztą pisałem po wyborze Roberta Stępnia na stanowisko prezesa ORL w Krakowie. Pierwszy prezes stomatolog
tak dużej, jednej z największych izb w kraju to bardzo dobry
kierunek. Ale nie oznacza odfajkowania zadania, stanowi tylko
sygnał dla nas wszystkich. Tak więc wszyscy musimy się wokół
siebie rozejrzeć, zobaczyć, jakie mamy atuty, i czy „władza” będzie
to wspierać, a przede wszystkim, czy nie będzie przeszkadzać.
Z wieści, jakie napływają, wynika, że Komisja Wyborcza NIL
obrała sobie za cel zaproponowanie głębokich zmian w ordynacji
wyborczej do izb lekarskich. Jak głębokich? To się z pewnością dopiero okaże. Jednak członkowie KKW, następnie Naczelna Rada
Lekarska, a w końcu Krajowy Zjazd będą musieli stanąć wobec
odwiecznego, wielokrotnie zgłaszanego postulatu zmian dotyczących stomatologów. Zarówno mając w pamięci poprzednie
inicjatywy, jak i programowe wskazania nowego prezesa.

W tym dziele staniemy zapewne przed decyzją, czy wnosić
o zmiany w ustawie o izbach lekarskich, czy zapisać to jakoś inaczej. Jest wyraźnie wyczuwalny lęk sporej części osób pracujących
w organach NIL przed wszczynaniem procesu legislacyjnego
dotyczącego tej ustawy. Pewnie wytłumaczalny najnowszymi standardami legislacyjnymi i obawą, że politycy „coś przy okazji nam
dopiszą do ustawy”. Jednak w paru miejscach (nie tylko związanych z zasadami wyborczymi) ustawę warto poprawić i może się
trzeba jednak na to zdecydować.
W takim w pewnym sensie pożegnalnym felietonie warto pokusić się o wskazanie 2-3 wiodących tematów kadencji, którą się
na dość jednak poważnym urzędzie rozpoczęło. Trochę to brzmi
jak lista przebojów wszech czasów, bo gdy ktoś lubi muzykę, wskazanie 10 najlepszych przebojów to już katorga.
Nie inaczej jest przy wskazaniu, który z nękających nas
problemów jest wiodący. W tym akurat przypadku odpowiedź
„poprawna politycznie” jest równocześnie najbardziej właściwa.
Nie ma ważnych i mniej ważnych uciążliwości. Każda przekłada
się na realne kłopoty pracujących w naszym zawodzie lekarzy.
Wspólnym ich mianownikiem jest chyba fakt – na który osobiście często zwracam uwagę – że praca w małych zespołach czyni
nas kilkakroć bardziej wrażliwymi na niepewność, którą częstuje
nas rzeczywistość.
Raz będzie to znak zapytania postawiony przy kolejnym rozdaniu kontraktów, drugi raz niepewność wobec roszczeniowych
żądań pacjenta, a jeszcze innym razem może chodzić o niewytłumaczalne ograniczanie naszych zamysłów specjalizacyjnych. Lista
jest długa.
Mam spore i dość specyficzne doświadczenie, wyniesione
z 9-letnich kontaktów z Czytelnikami, w ramach prowadzonej
przez siebie witryny redakcyjnej. Wiem, jak silne jest pragnienie
uzyskania pewnego minimum komfortu i spokoju, niezależnie od
specjalizacji czy usytuowania się gabinetu na rynku pacjenckim.
A w ślad za tym idzie pragnienie, by samorząd – kolokwialnie
mówiąc – „ogarniał” to, co się dzieje.
Podzielam w pełni to pragnienie. I niech to będzie motto
programu samorządu lekarsko-dentystycznego, który w detalach
rozpisany jest na znacznie więcej składowych.
Z pozdrowieniami
Andrzej Cisło
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U progu lata, 11 lipca, miała miejsce w krakowskiej Izbie
wizyta prof. Marzeny Dominiak, od grudnia 2017 roku sprawującej (po prof. Bartłomieju Losterze) obowiązki prezydenta PTS.
Pani profesor jest – poinformujmy niezorientowanych – kierownikiem Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu
Medycznego we Wrocławiu. Towarzyszyła jej mgr Lucyna Jasińska,
dyrektor biura Zarządu Głównego PTS.
W roli gospodarza wystąpił prezes ORL lek. dent. Robert
Stępień, w towarzystwie wiceprezesa lek. dent. Dariusza Kościelniaka i prof. Jolanty Pytko-Polończyk, stojącej na czele Oddziału PTS
w Krakowie, oraz dr. n. med. Krzysztofa Gronkiewicza z Instytutu
Stomatologii CM UJ.
Tyle w kwestiach protokolarnych. A realia funkcjonowania
PTS, podobnie jak wszystkich polskich towarzystw naukowych,
najlepiej charakteryzują słowa członkini naszego kolegium redakcyjnego prof. Polończyk: „W żaden dzień i o żadnej godzinie nie
mogę znaleźć chętnych do współpracy stomatologów!”.
I nie ma się co dziwić. Konkurencja, w zawodzie legitymującym
się nadwyżką kadry, wymusza szereg zjawisk, w tym skrupulatne pilnowanie godzin praktyk we własnym gabinecie czy na kontrakcie,
niekiedy w paru miejscach. A pracownicy naukowi stanowią wśród
dentystów nieliczną mniejszość, około pięciu procent.
Gdzie zatem rekrutować członków Towarzystwa? Zarząd Główny
PTS wpadł właśnie na pomysł, by umożliwić od 1 stycznia 2018 roku
świeżym absolwentom studiów stomatologicznych członkostwo na
okres jednego roku, bez ponoszenia kosztów składek członkowskich.
O korzyściach z przynależności do PTS mówiła podczas spotkania prof. Dominiak, akcentując na wstępie potrzebę integracji
środowiska, co tu dużo mówić, zatomizowanego z wielu przyczyn,
nie tylko wynikających z podporządkowania się regułom rynku.
A korzyści to przede wszystkim szansa podnoszenia kwalifikacji
na kursach, szkoleniach i konferencjach z udziałem wybitnych specjalistów krajowych i zagranicznych oraz możliwość zapoznania się
z osiągnięciami światowej stomatologii i trendami, które w niej
panują. To także ścieżka nawiązywania współpracy, wyjazdów
i przyjaźni z dentystami z całej Europy i innych kontynentów.
PTS umożliwia też zorganizowaną obecność na rozmaitych zjazdach
specjalizacji dentystycznych, targach stomatologicznych, warsztatach, podczas których można poznać i nabyć różnorodne materiały, najnowocześniejszy sprzęt itp. A szukać tego indywidualnie,
po omacku – można, ale po co?

fot. K. Domin

Wizyta prezydent
Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego
prof. Marzeny Dominiak
w krakowskiej Izbie Lekarskiej
PTS to wprawdzie towarzystwo naukowe, nie samorząd, ale
ma także możliwość wywierania wpływu na kierunki kształcenia,
na zmiany ustawodawcze, na przedstawianie opinii całego środowiska w kwestiach zmian przepisów czy polityki finansowej resortu.
Jak to ładnie powiedziała Pani Profesor: „PTS może być inkubatorem dobrych pomysłów, realizatorem interdyscyplinarnych
projektów, platformą integrującą naukę ze światem biznesu oraz
wyrazistym głosem wszystkich lekarzy dentystów”.
Oczywiście kształcenie kosztuje, PTS wiele finansuje, ale nie
wszystko. Aktualnie przygotowuje się opracowanie nowej edycji
strony internetowej Towarzystwa. Trwa nieustanny spór z technikami dentystycznymi o prawo do prowadzenia gabinetów dentystycznych. Wciąż mają miejsce naciski asystentek i higienistek stomatologicznych o możliwość członkostwa w PTS i wiele innych kwestii.
Pojawiają się też koncepcje ujednolicenia kształcenia stomatologów
w Europie, czemu jesteśmy przeciwni.
Deklarując pełną gotowość współpracy na wielu płaszczyznach prof. Marzena Dominiak podkreśliła rangę krakowskiego
małopolskiego środowiska stomatologicznego. Jego organizacja
z przedstawicielstwem w każdym powiecie, w ramach Komisji
Stomatologicznej ORL, jest modelowa, a niestety nie ma odpowiednika w kraju. Stomatolodzy z Małopolski dysponują też własnym pismem i posiadają gwarantowany uchwałami okręgowych
zjazdów lekarzy parytet wyborczy.
Prezes Robert Stępień dziękując za wizytę podzielił opinię
o niekorzystnym klimacie towarzyszącym pracy społecznej w całym
środowisku lekarskim, nie tylko stomatologicznym. Składa się na
to, podkreślił, nie tylko rynkowy aspekt usytuowania stomatologii
w systemie ochrony zdrowia jako jedynej dyscypliny w zasadzie
sprywatyzowanej. Problemem są zagadnienia ustawowe. W sąsiedniej Słowacji i Czechach dentyści mają wpływ na wycenę procedur,
negocjują je co roku, nie zderzają się z monopolistą płatnikiem.
„Naszym problemem są też – dodał – wewnętrzne spory w samorządzie lekarskim, którego część nie chce uznać za pełnoprawnych
członków rzeczywistych 22 procent środowiska, czyli lekarzy
dentystów”.
Dylematów zdrowotnych dotyczących jamy ustnej w kraju
mamy – od młodzieży po seniorów – niemało. A poza wielokrotnymi deklaracjami polityków, i to wszystkich bez wyjątku opcji, konkretów w polityce zdrowotnej dotyczącej stomatologii nie widać.
(cis)

XLV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów

Rytro – Jesień 2018
26-28 października 2018 r. – hotel Perła Południa
Organizatorzy:
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
Związek Lekarzy Dentystów Pracodawców
Ochrony Zdrowia
Patronat:
Prezes ORL w Krakowie – lek. dent. Robert Stępień
oraz Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych
Opiekunowie naukowi konferencji:
prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
dr n. med. Witold Jurczyński

Program konferencji:
26 października 2018 r. – piątek

do 15.30 – Przyjazd uczestników, rejestracja

I Sesja – Naukowa • 15.45–19.30
Prowadzący:
prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
dr n. med. Witold Jurczyński
15.50–16.00 – Powitanie – dr n. med. Witold Jurczyński
16.00–17.30 – Zastosowanie nowoczesnych technik rentgenodiagnostyki w
pracy lekarza stomatologa – lek. dent. Daniel Bieszczad
17.30–17.45 – Kompleksowa diagnostyka w praktyce stomatologicznej. Od
kamery wewnątrzustnej do cyfrowych wycisków – mgr Andrzej Kolano
– Optident
17.45–19.15 – Nadwrażliwość zębiny– fakty, hipotezy i aktualne metody
leczenia – dr n. med. Ewa Rusyan
19.15–19.30 – Dyskusja
20.00–23.00 – Uroczysta kolacja, wręczenie odznaczenia imieniem Andrzeja Janusza Fortuny; Wieczór z Gwiazdą

27 października – sobota
II Sesja – Naukowa • 10.00–14.00
Prowadzący:
prof. dr hab. Jolanta Pytko-Polończyk
dr n. med. Witold Jurczyński

10.00–11.30 – Materiały biozgodne i bioaktywne. Powrót do przyszłości – dr n. med. Mariusz Pietrzak
11.30–12.00 – Przerwa kawowa
12.00–13.30 – Kontrola bólu w gabinecie stomatologicznym. Sposoby bezpiecznej i bezbolesnej iniekcji – dr n. med. Agnieszka Pacyk
13.30–13.45 – Dyskusja
14.00–14.30 – Obiad
III Sesja – Samorządowa • 16.00–19.30
Prowadzący:
dr n. med. Jerzy Friediger
16.00 – 16.45 – Bieżące aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza dentysty – mec. Tomasz Pęcherz
16.45 – 17.15 – Odpowiedzialność zawodowa lekarza dentysty – lek. dent.
Anna Kot – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIL
17.15–18.00 – „Jak żyć ?” – czyli dostosowanie praktyki do kilku reform naraz
– lek. dent. Andrzej Cisło – wiceprezes NRL
18.00–18.15 – Świadczenia stomatologiczne w ramach NFZ – wprowadzenie – dr n. med. Jerzy Friediger
18.15 – 19.00 – Stomatologia w Małopolsce z perspektywy płatnika
na 2019 r. – przedstawiciel MOW NFZ
19.00–19.30 – Dyskusja
20.00–24.00 – Spotkanie w „Chacie u Stacha ”– Biesiada

28 października – niedziela
10.00–11.00 – 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.
Szczegółowe informacje na stronie: www.oilkrakstom.pl, www.oilkrakstom.eu lub w tymczasowym Biurze
OIL Kraków przy ul. Kordylewskiego 11 – Komisja Stomatologiczna, mgr Krystyna Trela: k.trela@hipokrates.org;
tel. +48 12 619 17 18, +48 12 619 17 20
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Dr n. med. Romuald Tomasz Knaś

laureat Nagrody im. Andrzeja Janusza Fortuny 2018

Najważniejsza jest rodzina...
Świetnie prosperująca, własna praktyka stomatologiczna, certyfikaty zawodowe, działalność w kilku towarzystwach naukowych,
praca w samorządzie lekarskim i liczne zasługi dla środowiska
stomatologicznego, członkostwo w prestiżowej Akademii Pierre
Foucharda – lista zawodowych dokonań doktora Romualda Knasia
jest bardzo długa. Jednak na pytanie, co uważa za swój największy
sukces, doktor Knaś, lekarz dentysta z Białegostoku, mówi: „Moja
rodzina, szczęśliwe małżeństwo, moje córki i wnuki”.
26 października w hotelu Perła Południa w Rytrze doktor
Romuald Knaś odbierze z rąk prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej
w Krakowie Roberta Stępnia Nagrodę im. Andrzeja Janusza Fortuny, przyznawaną za wyjątkowe zasługi dla polskiej stomatologii.
***
Romuald Tomasz Knaś urodził się 7 lutego 1946 roku
w Kłomnicach koło Częstochowy. Po maturze, zdanej w 1963
roku w IV Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie, postanowił studiować medycynę. Czemu chciał zostać lekarzem? Właściwie trudno mu odpowiedzieć.
– Rodzice prowadzili piekarnię, mogłem dołączyć do nich
i przejąć to dziedzictwo, ale nie chciałem. Także moi dwaj bracia
wybrali inną drogę. Tak jakoś wyszło... – wspomina dr Knaś.
Rozpoczął studia na Akademii Medycznej w Krakowie.
Nie wyszło, nie zaliczył roku. Jednak był już pewien, że chce zo-

stać lekarzem. Na rok poszedł do wojska, by w ten sposób zdobyć
dodatkowe punkty. W 1966 roku ponownie został studentem
medycyny, ale już w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
– Po roku nauki na kierunku lekarskim uznałem, że bardziej
interesuje mnie stomatologia. Doszedłem też do wniosku, że jako
dentysta będę bardziej niezależny. Obserwując rodziców prowadzących prywatną piekarnię, doceniałem samodzielność zawodową. W tamtych czasach mogłem ją mieć tylko jako stomatolog.
I tak przedmioty ogólnolekarskie studiowałem w WAM, a zawodu dentysty uczyłem się w AM w Łodzi, bo uczelnia wojskowa nie
prowadziła kierunku stomatologicznego.
W 1971 roku Romuald Knaś z pierwszą lokatą na roku uzyskał dyplom lekarza dentysty, wydany przez AM w Łodzi i rozpoczął staż w Wojskowym Szpitalu Klinicznym. W tym samym roku
został wypromowany na oficera Wojska Polskiego.
– W 1972 roku skierowano mnie do pracy w jednostce wojskowej w Białymstoku, co było o tyle cenne, że w białostockiej Akademii Medycznej działał już wtedy oddział stomatologiczny. Wkrótce
postanowiłem więc najpierw jako wolontariusz, a potem na stałe
dyżurować także w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej AMB.
Nie było jeszcze specjalizacji z chirurgii stomatologicznej, lecz ta
dziedzina najbardziej mnie interesowała, więc kiedy tylko pojawiła się taka możliwość – uzyskałem specjalizację. Tytuł specjalisty
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I stopnia chirurgii stomatologicznej otrzymałem w 1976 roku,
II stopnia – trzy lata później – opowiada tegoroczny laureat
Nagrody im. A.J. Fortuny.
W 1981 roku na Akademii Medycznej w Białymstoku lek.
Romuald Knaś obronił pracę i uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Z uczelnią i Kliniką związany był do 1987 roku, nie
tylko dyżurując, ale prowadząc też zajęcia ze studentami. Jednocześnie był żołnierzem zawodowym, związanym m.in. z Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską w Białymstoku, gdzie
od 1978 przez jedenaście lat pełnił funkcję kierownika gabinetów
stomatologicznych. Na wojskową emeryturę przeszedł w stopniu
podpułkownika w 1989 roku.
Pracowitość i ambicja stawiały przed Romualdem Knasiem
kolejne cele. W 1981 roku postarał się o zgodę Głównego Kwatermistrza Wojska Polskiego na pracę w spółdzielni dentystycznej
i otwarcie prywatnej praktyki, której właścicielem był do 1991
roku. W 1992 roku zaczął działać, do dziś świetnie prosperujący,
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Stomatologia Dr Knaś
i Wspólnicy” – Spółka Jawna.
Najważniejszym wspólnikiem doktora Knasia – partnerem
na całe życie – jest jego żona Izabela Knaś de domo Grabowska,
także doktor nauk medycznych, także specjalista II stopnia, tyle że
w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Poznali się jeszcze na
studiach w Łodzi i pobrali w 1970 roku. Pani Izabela pochodzi
z rodziny wojskowo-milicyjnej, wiedziała więc, że jeśli padnie
rozkaz, mogą być z Łodzi wyprowadzeni. I tak się stało. Razem
wyjechali do Białegostoku, razem pracowali też na tamtejszej
uczelni – Pani Doktor jako adiunkt w Zakładzie Stomatologii
Zachowawczej. I razem też otworzyli swoją własną przychodnię.
– Nasza starsza córka Katarzyna także skończyła stomatologię
– jest specjalistą stomatologii zachowawczej z endodoncją, obroniła doktorat i została też naszym wspólnikiem. Jestem bardzo
szczęśliwy, że mam następcę – uśmiecha się dumny ojciec.
Mnóstwo powodów do dumy daje także druga córka, Małgorzata – doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista
farmacji aptecznej, kosmetolog, profesor Państwowej Wyższej
Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, kierownik

Katedry Kosmetologii. Oczywiście, zainteresowanie nauką pani
profesor wyniosła z domu.
Doktor Knaś jest na przykład wieloletnim członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej,
specjalistą z Certyfikatem Umiejętności w Dziedzinie Implantologii: – Po raz pierwszy implant założyłem pacjentowi w 1992
roku – mówi – kiedy przeciętny Polak nawet nie miał pojęcia,
że w ogóle jest coś takiego jak implant zęba.
Doktor należy także do Polskiego Stowarzyszenia Implantologii, European Associacion of Dental Implantology (EDI), International Congress of Oral Implantologists (ICOI). Jest członkiem
Komisji Egzaminacyjnej Lekarskiego Egzaminu Państwowego
oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego.
W latach 1999–2000 dr Romuald Knaś współtworzył Podlaskie Stowarzyszenie Stomatologów, w którym najpierw był wice-,
a w latach 2002–2017 – prezesem. Główne cele Stowarzyszenia to
podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy
dentystów oraz integracja tego środowiska. PSS organizuje liczne
konferencje, kursy i szkolenia, w tym doroczne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne.
W 2017 roku dr Romuald Knaś został członkiem Akademii
Pierre Foucharda, prestiżowej, międzynarodowej organizacji naukowej, założonej w 1936 roku w USA. Członkiem Akademii

Portrety
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można zostać wyłącznie na podstawie zaproszenia, z rekomendacji
dwóch rzeczywistych członków.
Od wielu lat doktor Knaś aktywnie działa w samorządzie
lekarskim. Związany jest z Okręgową Izbą Lekarską w Białymstoku.
– Dlaczego mimo tylu aktywności podjąłem się i tej ostatniej?
Po prostu chciałem coś robić dla środowiska stomatologicznego.
Niestety, w młodszych pokoleniach chęci do pracy społecznej jest
coraz mniej. Brakuje młodych lekarzy, którzy chcieliby „przejąć
od nas pałeczkę”. Ostatnio w Warszawie, na fali protestów lekarzy
rezydentów, w działalność samorządu zaangażowała się większa
grupa młodych lekarzy. Mam jednak wrażenie, że niektórzy nie
zdawali sobie sprawy z tego, jaka to trudna praca – mówi dr Romuald Knaś.
Doktor Knaś przez jedną kadencję był zastępcą Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej OIL w Białymstoku. Teraz, już drugą kadencję, jest Okręgowym Rzecznikiem.
Był też członkiem Okręgowej Rady Lekarskiej, delegatem na
Okręgowe i Krajowe Zjazdy Lekarzy.
– W samorządzie walczyłem zawsze o autonomię lekarzy dentystów w ramach jednej izby i jednocześnie o integrację środowiska. Akurat w naszej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku,
podobnie jak w krakowskiej i kilku innych, współpraca lekarzy
i lekarzy dentystów w ostatnich latach była bardzo dobra. I cieszę
się, że dziś w Naczelnej Radzie wzajemne relacje naszych dwóch
grup zawodowych zaczęły się układać. Natomiast jako rzecznik
staram się przybliżać lekarzom obowiązujące przepisy prawa
i przestrzegać przed ich lekceważeniem. Bowiem, moim zdaniem, właśnie z lekkomyślnego stosunku do przepisów wynika
większość problemów zgłaszanych Okręgowemu Rzecznikowi
– twierdzi doktor Knaś zapowiadając jednak, iż to ostatnia kadencja jego samorządowej aktywności. Wystarczy. Co nie oznacza
totalnej emerytury.
– Mam 72 lata, lecz dalej chcę pracować, póki zdrowia i sił
wystarczy. Co roku organizujemy spotkanie naszego rocznika ze
studiów i widzę, że najszybciej odchodzą od nas ci koledzy, którzy
najwcześniej przestali pracować.

Co poza pracą? Wspaniała rodzina (oprócz dwóch córek
Romuald Knaś ma trzech fantastycznych wnuków – studenta Jana, licealistę Michała i gimnazjalistę Macieja), domek
z ogródkiem, w którym trawę koszą... wnukowie. Dobra książka, w wygodnym fotelu, kolekcja znaczków pocztowych, długie
wędrówki (dawniej po polskich górach, dziś w formie spacerów)
– to zainteresowania.
– Nigdy nie uprawiałem żadnej dyscypliny sportowej, nie
jestem typem sportowca. Przecież nawet brydż może być niebezpieczny dla zdrowia – żartuje doktor Knaś.
Jednak jego dotychczasowe życie to droga wyczynowca – wieloboisty, który czy w biegu przez płotki, czy w skoku w dal zawsze
walczy o podium. Wkrótce otrzyma kolejne trofeum – Nagrodę
im. Andrzeja Janusza Fortuny.
Serdecznie Panu Doktorowi gratulujemy i życzymy jeszcze
wielu sukcesów!
Jolanta Grzelak-Hodor
Fot. Archiwum rodzinne

ORL
Z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej

Pierwsze po XIV Krajowym Zjeździe Lekarzy posiedzenie
Okręgowej Rady Lekarskiej rozpoczęło się 20 czerwca od gratulacji
dla członków krakowskiej OIL wybranych do nowych władz NIL.
O wynikach tych wyborów już informowaliśmy, teraz dodamy tylko, iż w związku z wyborem doktor Jolanty Orłowskiej-Heitzman
na stanowisko przewodniczącej Naczelnej Komisji Rewizyjnej NRL
(funkcji tej nie można łączyć z udziałem we władzach OIL) jej miejsce w Okręgowej Radzie Lekarskiej zajął doktor Jerzy Radziszowski,
prezes Zarządu Przychodni Lekarskiej DIAMED w Krakowie.
Po gratulacjach i wzajemnych życzeniach sukcesów w pracy
samorządowej prowadzący posiedzenie prezes ORL doktor Robert Stępień przeszedł do merytorycznej części porządku obrad.
Na wstępie zatwierdzono ustalone wcześniej składy osobowe
Komisji i Zespołów Problemowych ORL w kadencji 2018–2022,
dokonując tylko niewielkich korekt związanych z rezygnacją lub
dodatkowym zgłoszeniem pojedynczych delegatów chęci pracy
w strukturach samorządu. Rada postanowiła także oddelegować
doktora Pawła Sztwiertnię do Zespołu ds. Polityki Lekowej i Farmakoterapii Naczelnej Rady Lekarskiej.
W kolejnym punkcie powołano nowe kolegia redakcyjne
„Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” oraz „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej Lekarza Dentysty”. Możemy już oficjalnie poinformować, iż
redaktorem naczelnym „Galicyjskiej Gazety Lekarskiej” jest obecnie
doktor Janusz Legutko, natomiast redakcją „Galicyjskiej Gazety
Lekarskiej Lekarza Dentysty” kieruje doktor Dariusz Kościelniak.
Po rozstrzygnięciu kwestii personalnych członkowie Rady zapoznali się z informacją na temat przebiegu remontu siedziby Izby
przy ul. Krupniczej. Na naszych łamach, w tym wydaniu publikujemy obszerną informację na ten temat. Jak się można było spodziewać, w związku z nieoczekiwanymi odkryciami archeologicznymi
w podziemiach zabytkowej kamienicy, konieczne będą zmiany
w projekcie i remont nieco się przedłuży. Prawdopodobnie inwestycja pochłonie też więcej środków niż pierwotnie zakładano.
W związku z tym Okręgowa Rada Lekarska, prócz konieczności
przedłużenia na rok 2019 umowy najmu pomieszczeń biurowych
w obecnej tymczasowej lokalizacji (przy ulicy Kordylewskiego)
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fot. D. Dziubina

Własna „cegiełka”
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– przyjęła 20 czerwca uchwałę o znaczeniu historycznym – w sprawie ustanowienia i możliwości kupna „cegiełek” na remont siedziby
OIL przy Krupniczej.
Uchwała ta daje możliwość wykupu przez osoby fizyczne, prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej symbolicznych „cegiełek” w celu wsparcia remontu siedziby
Izby. Osoba fizyczna, która kupi „cegiełkę” o wartości przynajmniej
500 zł, oraz osoby prawne i pozostali, którzy wykupią „cegiełki”
wartości co najmniej 5000 zł, uzyskają tytuł Fundatora Remontu
Siedziby OIL w Krakowie oraz specjalny certyfikat.
Alfabetyczna lista Fundatorów – osób fizycznych – zostanie
umieszczona na specjalnej tablicy w siedzibie Izby, natomiast Fundatorzy instytucjonalni znajdą się na podobnej liście w kolejności
uzależnionej od kwoty wsparcia. Oczywiście – upublicznienie tych
informacji nastąpi za zgodą zainteresowanych. Wszystkie koszty
związane z wykupem „cegiełek” (np. zobowiązania podatkowe)
pokryje OIL.
Tradycyjnie, także i podczas tego spotkania Rady, przyjęto
uchwałę o zwolnieniu kilku lekarzy z obowiązku opłacania składek
na samorząd lekarski. Tym razem kryteria pozwalające na podjęcie
takiej decyzji spełniło 7 osób.
ORL podjęła także decyzję o utrzymaniu w zaczynającym się
właśnie roku szkolnym 2018/2019 na dotychczasowym poziomie
liczby dopłat przyznawanych przez samorząd do kształcenia studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych – dzieci z rodzin
lekarskich w trudnej sytuacji materialnej. Komisja Socjalno-Bytowa
zaproponowała, a Rada uchwaliła, by w obecnym roku szkolnym
przyznać 25 stypendiów dla studentów (w kwocie po 600 zł miesięcznie) oraz 10 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w wysokości po 400 zł miesięcznie). Dopuszczono też możliwość zmiany
liczby dopłat na kształcenie dzieci z rodzin lekarskich w ramach
przyznanych na ten cel środków.
Doktor Jolanta Orłowska-Heitzman poinformowała członków
Rady o zaawansowaniu przygotowań do planowanych przez Izbę
szkoleń dla lekarzy – biegłych sądowych. Zgodnie z wcześniejszymi
planami szkolenia takie rozpoczną się już w październiku.
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Podczas posiedzenia ORL poruszono także problematykę
wystawiania recept w kontekście ostatniego rozporządzenia regulującego te kwestie – z kwietnia br. Odpowiedzi na najczęstsze
pytania w tym zakresie można znaleźć na stronie www Okręgowej
Izby Lekarskiej w zakładce „Prawo – Informacje Zespołu Radców
Prawnych”.

Na koniec obrad wiceprezes ORL doktor Robert Szczepara
przedstawił założenia projektu stworzenia specjalnej aplikacji
mobilnej krakowskiej OIL, która ułatwi, usprawni i przyspieszy
kontakt lekarzy z Izbą. Szczegóły projektu i wyliczenia finansowe
mają zostać przedstawione na kolejnym posiedzeniu ORL –
19 września.
Jolanta Grzelak-Hodor

Izba
w budowie
Po kilkuletnim okresie przygotowawczym 12 lipca
2017 roku podpisana została umowa z wytypowaną przez
Okręgową Radę Lekarską w Krakowie firmą Real-Inwest
na przeprowadzenie robót budowlanych w budynku przy
ul. Krupniczej 11a, stanowiącym własność i siedzibę
główną Izby.
W pierwszej kolejności rozpoczęła się organizacja placu budowy oraz ruszyły intensywne prace rozbiórkowe,
z konieczności – ze względu na trwające jeszcze działania związane z przeniesieniem biur Izby do tymczasowej
siedziby przy ul. Kordylewskiego 11 – głównie w oficynie lewej. Po przeniesieniu Izby, a więc usunięciu mebli
i elementów wyposażenia oraz dokumentacji, front robót
objął cały budynek. Wdrożone zostały m.in. prace inwen-

taryzacyjne stanu konstrukcji (stropów i ścian) oraz rozbiórkowe: posadzek i ścianek działowych piwnic, podłóg
w pomieszczeniach budynku głównego i oficyny, prace
transportowe, roboty wywózkowe, demontaż instalacji
elektrycznych, wod.-kan. i zasypów podłóg.
Rozpoczęły się również prace ziemne w piwnicach
(polegające na ich znacznym pogłębianiu) celem dokonania podbicia fundamentów pod budynkiem. Prowadzenie
prac wiązało się z koniecznością uzyskania niezbędnych
zgód sąsiadów z obu stron obiektu, tj. Okręgowego Urzędu Miar w Krakowie (ul. Krupnicza 11) oraz Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 (ul. Szujskiego
2). Konieczne też było uzyskanie zgody właściciela hotelu
Grand Ascot (ul. Szujskiego 4) na rozbiórkę, a kolejno
odtworzenie małego budynku garażu przyległego do oficyny lewej budynku siedziby Izby.
Po uzyskaniu ww. zgód okazało się – ze względu na
lokalizację budynku w zabytkowym centrum miasta
oraz wymogi prawa budowlanego – że na prowadzenie
tak poważnych prac ziemnych konieczne jest uzyskanie
konserwatorskiego pozwolenia archeologicznego, które
określi ich zakres i warunki, w jakich mogą one być prowadzone.
Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego ruszyły prace archeologiczne w piwnicach, podczas których
odkryto m.in. pozostałości średniowiecznej studni oraz
kamienne fragmenty prawdopodobnie usytuowanego tu
warsztatu rzemieślniczego (konieczna była ekspertyza
historyka architektury).

Dziennik budowy

Po zdjęciu podłóg i odkuciu tynków ze ścian okazało
się, że na stropach spoczywa ogromna ilość zasypu (gruz,
piasek), zaś w ścianach znajduje się szereg przymurowanych otworów drzwiowych.
Ujawnione elementy rzutowały z jednej strony na znaczące zwiększenie ilości robót wywózkowych, z drugiej
stworzyły poważne wyzwanie dla konstruktorów, tak by
sprostać normom zapewniającym statyczność budynku.
Odkryte problemy konstrukcyjne uzasadniły również
zmianę koncepcji wentylacji budynku (konieczność zamurowania istniejących ciągów wentylacji grawitacyjnej

i wykonania projektu wentylacji mechanicznej) oraz potrzebę przeprowadzenia badań akustyki pomieszczeń.
Równolegle trwały dalsze niezbędne ustalenia z konserwatorem zabytków. Budynek Izby nie jest wprawdzie
wpisany indywidualną decyzją do rejestru zabytków,
niemniej reprezentuje on cechy stylowe historyzmu,
a z uwagi na walory urbanistyczne, architektoniczne
i historyczne (obręb układu urbanistycznego oraz zespołu
zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa – „Piasek” oraz obszar uznany za pomnik historii
Kraków) znajduje się w gminnej i wojewódzkiej ewidencji
zabytków.
W związku z powyższym należało przeprowadzić
szeroko zakrojone (ok. 200 odkrywek) badania konserwatorskie ścian, sufitów, stolarki na obecność historycznych tynków, malowań, polichromii itp. Z elementów
architektonicznych i wykończeniowych, które podlegają
szczególnej opiece konserwatorskiej, można wymienić:
sień główną budynku, biegi klatek schodowych (główną i w prawej oficynie); elementy stolarki okiennej
i drzwiowej (kilkadziesiąt skrzydeł drzwiowych) oraz
elewację od strony Krupniczej, która podlegać będzie
pełnej konserwacji oraz wyeksponowaniu poprzez system
iluminacji świetlnej. Zakwestionowano m.in. możliwość
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14 „zrzucenia” tynków sufitowych, co z kolei warunkowało
wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej wskazującej na
brak możliwości ich zachowania w pierwotnym stanie.
W trakcie odkrywek konserwatorskich w sali konferencyjnej na parterze na ścianie frontowej znaleziono pozostałości polichromii, jednakże ze względu na jej słaby
stan i niskie walory artystyczne nie zdecydowano się na
jej renowację (po zabezpieczeniu znajdzie się ona pod
tynkiem).
Odrębną kwestię stanowił także stan piwnic i konieczność zachowania ich historycznego charakteru (ceglane
ściany i sklepienia). Wszystkie te i wiele innych elementów procesu budowlanego rzutowało zarówno na kwestie
organizacyjno-techniczne, jak i czasowe w wykonawstwie
prac według pierwotnie zakładanego harmonogramu.
Warto podkreślić, że remont przy ul. Krupniczej 11a ma
charakter kompleksowy, w pełnym tego słowa znaczeniu.
Oprócz już wymienionych prac budowlanych należy
wspomnieć, że wykonywane są w nim prace żelbetonowe poprzedzające instalację dwóch wind osobowych
(z koniecznością przystosowania ich do transportu osób
niepełnosprawnych, a w tym zakresie konieczność uzyskania odstępstwa Sanepidu, które musi być poprzedzone
ekspertyzami sanitarnymi, konstrukcyjnymi oraz konserwatorskim). Podobnie konieczne są prace projektowoinstalacyjne w zakresie klimatyzacji (całość budynku),
wentylacji (zmiana z wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną), elektryczności (konieczność uzyskania znacząco
zwiększonej mocy ze względu m.in. na wentylatornie
i windy), węzła wod.-kan. (konieczność wykonania nowego przyłącza – przekop wszerz przez ul. Krupniczą), CO
(nowa wymiennikownia MPEC), sieci sanitarnej (trzy
funkcjonalności budynku i związana z tym konieczność
spełnienia wymogów sanitarnych, trudność prac w piwnicach ze względu na wysoko zlokalizowane lustro wody),
instalacji słaboprądowych (w tym m.in. sieci internetowe
i telefoniczne, system przeciwpożarowy, system dozoru
i alarmu, systemy dostępowe, monitoring i inne).
Oczywiście, podane wyliczenia mają charakter przykładowy. Wszystkie powyżej wskazane prace w zakresie
instalacyjnym musiały i muszą być poprzedzone często
skomplikowanym procesem projektowym, który ze
względu na określone warunki (ilość instalacji, ich wzajemne krzyżowania, konieczność zachowania wymogów
pożarowych w przejściach przez poszczególne strefy
i inne) podlega premanentym i dynamicznym niejednokroć zmianom. W tym zakresie istotne są nie tylko
względy techniczne, ale także czasochłonna konieczność
uzyskiwania decyzji właściwych organów, odstępstwa
w zakresie warunków ppoż, sanitarnych czy konserwatorskich.
Z kwestii wartych odnotowania należy wskazać, że po

Dziennik budowy
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rezygnacji ze względów kosztowych (niekorzystne warunki hydrogeologicz- 15
ne) z sali konferencyjnej, która jak pierwotnie zakładano miała być głęboko
wkopana w podwórze, w trakcie już trwającego procesu budowlanego uznano,
że ze względów konstrukcyjnych i funkcjonalnych warto dokonać płytszego
wkopu na obszarze ok. 40 proc. podwórza lokując pod ziemią archiwum Izby
(pierwotnie zlokalizowane było ono na I i II piętrze w budynku głównym)
oraz wyniennikownię MPEC (pierwotnie w oficynie lewej). Dzięki temu zabiegowi uwolnione zostało ok. 100 m kw. powierzchni użytkowej w samym
budynku.
W trakcie procesu inwestycyjnego (kwiecień/maj 2018) podjęto decyzję
o przeprowadzeniu niezależnego audytu (aspekt projektowy, architektura
i poszczególne branże), którego wyniki zostały przekazane autorowi projektu
budowlanego do uwzględnienia przy sporządzaniu projektów zamiennych.
Z aktualnie najistotniejszych spraw na budowie należy wymienić, iż: trwają
prace konstrukcyjne dachu (montaż konstrukcji stalowej, budowa ścian kolankowych i inne), złożony został pierwszy – z dwóch koniecznych – budowlany
projekt zamienny (podpiwniczenie podwórza), trwa obserwacja zawilgocenia
w piwnicach od strony Krupniczej, które ujawniło się po skuciu tynków,
prowadzone są analizy dotyczące maksymalizacji funkcjonalnej pomieszczeń
i komunikacji dla osób niepełnosprawnych, uzgodniono kwestie dotyczące
wykonania przyłącza wod.-kan. Wykonawca przygotowuje harmonogram
czasowy i rzeczowy z uwzględnieniem konieczności zakończenia prac stanu
surowego zamkniętego na wrzesień/październik br. (ogrzanie budynku).
Niezależnie od stałego monitorowania stanu prac przez reprezentującego
Izbę inspektora nadzoru, od rzeczywistego rozpoczęcia procesu inwestycyjnego (opróżnienie budynku i przekazanie go generalnemu wykonawcy) odbyło
się ok. 80-90 oficjalnych narad i spotkań uzgodnieniowych z udziałem przedstawicieli Izby, generalnego wykonawcy, projektanta, inspektora nadzoru
(inspektorów branżowych) oraz projektantów i wykonawców poszczególnych
instalacji, na których omawiano poszczególne zagadnienia i wynikłe problemy
oraz podejmowano działania celem ich rozwiązania. W poszczególnych obszarach stopień zaawansowania procesu remontowego jest różny. Zakładany
pierwotnie na koniec br. termin zakończenia prac okazał się nazbyt optymistyczny, jednakże należy podkreślić obiektywnie, iż wiele elementów rzutujących na postęp prac ujawniło się dopiero w ich trakcie.
Aktualnie zakłada się, że prace wraz z koniecznymi odbiorami zakończą
się w połowie przyszłego roku, należy bowiem podkreślić, iż niezależnie od
zakończenia samego procesu budowlanego (stan deweloperski) Izbę czeka
również nie mniej poważne wyzwanie, czyli niewątpliwie czasochłonny
proces aranżacji wnętrz oraz wyposażenia budynku (nad aranżacją pracuje
już wybrany architekt wnętrz). Na zakończenie trzeba również nadmienić,
iż pod względem kosztowym nie stwierdza się znaczących problemów, chociaż
tak jak w każdym procesie budowlanym, a szczególnie tak skomplikowanym
jak ten prowadzony w budynku siedziby Izby, należało się liczyć ze wzrostem
kosztów. Tym niemniej w każdym takim przypadku prowadzona jest dokładana analiza ich uzasadnienia oraz możliwości ewentualnych przesunięć na
realizację nowo wynikłych zadań w ramach pierwotnie przyjętego na remont
budżetu.
Tekst Dariusz Dziubina
Fot. Katarzyna Domin
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Wiosenne
Podlaskie
Spotkania
Stomatologiczne
W dniach 7-9 czerwca 2018 roku w Białowieży
odbyły się Wiosenne Podlaskie Spotkania Stomatologiczne zorganizowane przez Podlaskie Stowarzyszenie
Stomatologów (PSS). W imieniu krakowskiej Komisji
Stomatologicznej ORL wzięłyśmy w nim udział wspólnie z doktor Anną Urbańczyk.
Sympozjum odbywało się w hotelu Białowieski, zlokalizowanym w urokliwej miejscowości, jaką jest otoczone puszczą miasteczko o statusie gminy w powiecie
hajnowskim – Białowieża.
Sesje wykładowe otworzył prezes Podlaskiego Stowarzyszenia lek. dent. Jerzy Gryko, a następnie prof.
Halina Pawlicka z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

przedstawiła „Kompendium leczenia endodontycznego” oraz wykład „Rola płukania kanałów korzeni
zębów w leczeniu endodontycznym”. Leczenia endodontycznego dotyczył również wykład prof. Mariusza
Lipskiego nt. „Leczenie zachowawcze zębów z przewlekłym zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych”.
Oba te wykłady doskonale się uzupełniały.
Kolejnym ciekawym tematem wykładu była prezentacja dr. n. med. Michała Sobczaka „Materiały
i nowe protokoły leczenia w traumatologii zębów stałych. Cele leczenia biologicznego. Cechy materiałów
bioceramicznych z uwzględnieniem ich podziału ze
względu na skład. Wskazania do stosowania materiałów bioceramicznych w leczeniu następstw urazowych
uszkodzeń zębów. Prezentacja przypadków klinicznych
z zastosowaniem biomateriałów”.
Wykłady wygłosili również prof. Izabela Szarmach,
dr n. med. Janusz Szarmach, dr n. med. Marcin Aluchna
i prof. Jerzy Sokołowski.

Nasi koledzy z Podlasia oprócz prezentacji naukowych mieli także przygotowaną sesję dotyczącą
wprowadzenia zasad RODO w gabinetach stomatologicznych. A po zakończeniu sympozjum można było
wziąć udział w dwóch szkoleniach praktycznych, jakimi
były: kurs z pierwszej pomocy dla zespołów lekarz-personel średni oraz prowadzone przez dr Ewę Ignaczak
warsztaty „Przygotowanie oraz zastosowanie osocza
bogatopłytkowego A-PRF, I-PRF ”.
Interesujące wykłady, ciekawa architektura Białowieży, prastara puszcza oraz doskonałe regionalne
przysmaki, a przede wszystkim ciepła i serdeczna
atmosfera Podlaskich Spotkań Stomatologicznych
sprawiły, że żal było tak szybko żegnać naszych podlaskich kolegów. Ale za rok może znów będzie okazja
się spotkać.
Agata Dutka-Szmigiel

Konferencje

W pięknej scenerii Popradzkiego Parku Krajobrazowego odbyła się w dniach 11-13 maja 2018 roku konferencja naukowa
lekarzy stomatologów, którzy po raz kolejny gościli w Ski Hotelu,
w dzielnicy Piwnicznej – Kosarzyska Sucha Dolina. Najogólniej
mówiąc jej tematem był styk współczesnej stomatologii z nowoczesną techniką oraz problematyka prawna dotycząca lekarzy
w konsekwencji wprowadzanego RODO. Opiekunami naukowymi konferencji byli prof. Jolanta Pytko-Polończyk i lek. dent.
Wojciech Kożuch.
Konferencję otworzył wykład technika dyplomowanego Leszka Völkera, który w przystępny sposób przedstawił technologię
Cad/Cam od strony laboratoryjnej. Opis pracy drukarek 3D na
potrzeby protetyki stomatologicznej wydawał się momentami istnym science fiction, jak się jednak okazało, ich wykorzystywanie
staje się coraz bardziej powszechne.
Kontynuacją tematu był wykład lek. dent. Wacława Steczko
łączący laboratorium z gabinetem stomatologicznym. Następnie
dr n. med. Kinga Grzech przybliżyła uczestnikom zastosowanie
laserów w każdej z dziedzin stomatologii. O ile lasery na dobre
zagościły w szeroko pojętej stomatologii zachowawczej oraz periodontologii, o tyle dla wielu słuchaczy nowością było ich zastosowanie w ortodoncji i protetyce. W sobotniej sesji popołudniowej

dr n. med. Maciej Stupka pokazał, jak zaopatrzyć zębodół, by nie 17
utrudniać pracy implantoprotetykom. Sesję naukową zakończył
lek. dent. Wojciech Kożuch z właściwą sobie swadą opowiadający
o sukcesach i porażkach endodonty praktyka.
Niestety, w pracy stomatologa potrzebna jest również
znajomość aktów prawnych. Problemem, z którym przyszło
się zmierzyć w tym zakresie, jest RODO. Jego meandry starał się przedstawić w swoim wykładzie mec. Tomasz Pęcherz.
Wprawdzie nieco postraszył, ale też w znacznym stopniu oswoił
słuchaczy z zagadnieniem. Dobrze, że lekarze, w tym lekarze
stomatolodzy, nie zostali sami z koniecznością opracowania
dokumentów potrzebnych do wdrożenia RODO w swoich praktykach. Na stronie OIL Kraków znajdują się wzory dokumentów,
które należy przystosować do realiów poradni, zachować je,
a założenia zastosować w gabinecie.
Piękna pogoda i wspaniałe krajobrazy Beskidu Sądeckiego
zachęcały do spacerów lub wypoczynku na zalanych słońcem tarasach Ski Hotelu. A że nie samą wiedzą dentysta żyje, konferencję
zakończył klimatyczny wieczór w Ski Chacie na Końcu Świata,
który umilił uczestnikom konferencji kolega Jacek Radecki,
genialny akordeonista.
Na koniec wypada tylko napisać: i ja tam byłam, miód i wino
piłam, a kto nie był... musi poczekać do następnego spotkania
w unikalnej scenerii Piwnicznej-Zdroju.

Kalendarium stomatologiczne
27. Środkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych CEDE
20-22 września 2018 r., Poznań
XVIII Konferencja Biomateriały i Mechanika w Stomatologii
11-14 października 2018 r., Ustroń
I Konferencja Mistrzów Stomatologii,
12-14 października 2018 r., sala koncertowa Akademii Muzycznej w Łodzi
V Ogólnopolska Konferencja Stomatologów Praktyków „DaysForDentists”
19-20 października 2018 r., Jachranka nad J. Zegrzyńskim, hotel Windsor
Seminarium Naukowe z Chirurgii Stomatologicznej
20-21 października 2018 r., Hotel Rzeszów w Rzeszowie
Dental®-Ukraine oraz XVI International Dental Forum
24-26 października 2018 r., Lwów, Palace of Arts
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów
26-28 października 2018 r., Rytro, hotel Perła Południa
17. Dolnośląskie Targi Stomatologiczne Dentamed
16-17 listopada 2018 r., Wrocław
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Konferencja lekarzy stomatologów
w Kosarzyskach

Agata Dutka-Szmigiel
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Fakty i uwarunkowania
dotyczące bezpieczeństwa stosowania
leków miejscowo znieczulających
w stomatologii
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 wielu gabinetach stomatologicznych odstępuje się od
wykonania znieczulenia miejscowego z uwagi na występowanie
u pacjenta współchorobowości oraz z powodu możliwości wystąpienia objawów niepożądanych, których lekarze dentyści bardzo
obawiają się w swoich gabinetach. Postawa taka naraża pacjenta
na niepotrzebne cierpienie oraz paradoksalnie – może nawet doprowadzić do wzrostu ryzyka powikłań. Warto zatem przyjrzeć
się w sferze faktów, z jakimi działaniami niepożądanymi możemy
spotkać się w gabinecie stomatologicznym.
W praktyce działania niepożądane leków miejscowo znieczulających (LMZ) mogą wystąpić w następstwie: zbyt wysokiej
dawki LMZ, podania adrenomimetyku jako leku zwężającego naczynia oraz w wyniku wystąpienia reakcji nadwrażliwości. W tym
ostatnim przypadku należy pamiętać, że mogą one mieć charakter
alergiczny i niealergiczny. Działania niepożądane LMZ pojawiają
się w ciągu 5 – 10 minut od zakończenia iniekcji, a w przypadku
podania dożylnego mogą wystąpić natychmiast. W przypadku
reakcji nadwrażliwości mogą wystąpić reakcje opóźnione, pojawiające się nawet po 18-24 godzinach od zastosowania LMZ,
o czym pacjent powinien być poinformowany.
W sytuacjach, gdy u pacjenta stwierdzamy objawy niepożądane związane ze zbyt wysokim stężeniem LMZ we krwi, warto
wiedzieć, że może to wynikać z 3 powodów. Pierwszą i najczęściej
występującą w praktyce przyczyną jest pomyłkowe wstrzyknięcie
donaczyniowe leku (dożylne, rzadziej dotętnicze). Drugi powód
to szybkie wchłanianie, wynikające np. ze stosowania analgetyków
miejscowych bez dodatkowych leków kurczących naczynia krwionośne. Przyczyna trzecia to podanie zbyt dużej dawki leku. Stąd
też w praktyce bardzo istotna jest właściwa kalkulacja dawki przed
jej zastosowaniem.
Do najbardziej istotnych klinicznie objawów niepożądanych,
jakie mogą wystąpić w konsekwencji podania LMZ, należą:
objawy ze strony OUN oraz układu krążenia.

Objawy ze strony OUN

Większość LMZ posiada zdolność penetracji do mózgu.
Stąd też nie należy lekceważyć objawów zgłaszanych przez pacjenta, które mogą sugerować ośrodkowe działania niepożądane
tej grupy leków. Dotyczy to w szczególności braku czucia na
wargach i języku, metalicznego posmaku w ustach, senności,
zawrotów głowy, zaburzenia słuchu i wzroku, zamazania mowy,
dreszczy, drżenia mięśni twarzy i kończyn. Niekiedy mogą
występować drgawki. Ryzyko drgawek występuje w szczególności
u pacjentów, którzy przyjmują/przyjmowali jednocześnie tramadol, leki przeciwdepresyjne, hamujące wychwyt zwrotny serotoniny, bupropion oraz ciprofloksacynę, który to lek jest agonistą
miejsca pikrotoksynowego w kompleksie receptora GABA.
U pacjentów w wieku starszym objawy niepożądane mogą
mieć mniej nasilony charakter i mogą powodować niepokój,
wielomówność (słowotok), drżenia, wymioty, stany lękowe, uspokojenie, dezorientację, splątanie. W przypadku ich pojawienia się,
szczególnie, gdy występuje lęk i niepokój, skuteczne może być
podanie benzodiazepin lub hydroksyzyny (nie podawać u pacjentów powyżej 65. roku życia, którzy jednoczasowo przyjmują leki
mogące wydłużać odstęp QT w zapisie EKG).

Objawy niepożądane ze strony
układu krążenia

U pacjentów z zaburzeniami rytmu serca w przypadku podania
wysokich dawek LMZ może wystąpić ujemne działanie inotropowe,
dromotropowe, batmotropowe, a także wydłużenie okresu refrakcji. Konsekwencją tego może być wystąpienie bradykardii i bloku
przedsionkowo-komorowego. Warto pamiętać, że kliniczna istotność
opisanych powikłań jest zależna od ogólnego stanu klinicznego
pacjenta. Z kolei adrenomimetyki podawane z LMZ mogą powodować tachykardię. Ryzyko występowania tych powikłań zwiększa
współwystępowanie hiperkaliemii, hipoksji i hiperkapnii.

Nadwrażliwość i reakcje alergiczne są przyczyną mniej niż 1% powikłań po wykonaniu znieczulenia miejscowego. Reakcje alergiczne występujące po podaniu środków miejscowo znieczulających
to przede wszystkim: wysypka, napad astmy, reakcja anafilaktyczna lub anafilaktoidalna.

Dentobus
Nakłady na stomatologię w 2019 roku, według
ogłoszonego już oficjalnie projektu budżetu NFZ
mają spaść o 0,1 procenta. Ile to jest w złotówkach?
– nie wiem.
Wiem natomiast, że mimo wieloletnich już apeli
samorządu lekarskiego o zmniejszenie naboru na
kierunki dentystyczne w tym roku po raz kolejny
limit miejsc nadal wzrasta, tym razem o 28 miejsc.
Żadne racjonalne wyliczenia nie mają sensu.
Z faktu, że mamy najwięcej dentystów w Europie
na 1000 mieszkańców, a równocześnie 90 procent
dzieci ma próchnicę, nic dla resortu nie wynika.
Chyba że trzeba zmniejszyć nakłady NFZ na stomatologię, żeby pacjent nie miał wyjścia, poza leczeniem prywatnym. To wtedy rzecz się tłumaczy.
Przy okazji się okazało, że obietnice wyborcze
prezydenta o przywróceniu w 27 tysiącach polskich
szkół gabinetów stomatologicznych są księżycowe.
Gabinety są obecnie w ok. 400 szkołach w Polsce
i raczej ich ubędzie, niż przybędzie.
Lekarstwem – jak wiadomo – miały być mobilne
gabinety, zwane dentobusami. Koszt miesięczny
utrzymania dentobusu obliczono na 7 tys. zł (czyn-

Inne działania niepożądane LMZ
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Nie wolno zapominać o toksyczności niektórych metabolitów
leków miejscowo znieczulających. W przypadku stosowania lidokainy mogą być niebezpieczne jej metabolity: monoetyloglicynian
ksylidyny i glicynian ksylidyny. To ma szczególne znaczenie
w przypadku znieczulenia miejscowego powtarzanego w krótkich
odstępach czasu.

ne 5 dni w tygodniu; kierowca, paliwo, ubezpieczenie, personel wg stawek NFZ). „Obsługą” miały być
objęte niewielkie szkoły oddalone od miast, liczące
do 100 uczniów. Zasad rejestracji i całej procedury
przyjmowania małych pacjentów w trakcie różnych
pór roku, uzyskiwania zgody rodziców – nie opracowano.
Oczywiście fundamentalnym warunkiem powodzenia tego rodzaju inicjatywy musi być osiągnięcie
przez personel medyczny w y ż s z y c h wynagrodzeń niż w gabinecie. Wyraźnie wyższych, bo praca
będzie wykonywana w zdecydowanie trudniejszych
warunkach. Nie ma sensu ich wyliczać, są oczywiste,
w jakimś sensie „frontowe”.
Prasa codzienna informowała, że polowanie na
stomatologów gotowych podjąć pracę w dentobusach odbyło się w całym kraju. W niektórych województwach całkowicie bez powodzenia. Np. w woj.
opolskim odbyto nawet trzy konkursy, bez rezultatu. Jednocześnie kilkanaście dentobusów wartych
24 mln zł stoi i czeka na uruchomienie. Czy są właściwie zaprojektowane? Czy mają system grzewczy?
Rentgeny? Urządzenia gwarantujące konieczną moc
dla unitów? Utylizatory odpadów? – itp. tego nikt
nie wie, bo wykonano je pospiesznie, na zlecenie
resortu, bez koniecznych symulacji.
Nie rozważano też chyba ewentualnego przebranżowienia dentobusów dla usług także dorosłej
populacji.
Ale są też na szczęście informacje pozytywne.
Po pierwsze NFZ (pod wpływem nowego ministra
zdrowia) podniósł o 30% stawki procedur wykonywanych w dentobusach. Po drugie, wszczęte w woj.
łódzkim i mazowieckim badania profilaktyczne dzieci objęły już wcale pokaźną liczbę przedszkolaków.
I może to lepsze niż trwanie w sytuacji patowej.
Stefan Ciepły
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Reakcje nadwrażliwości występujące
w następstwie stosowania LMZ

Fot. Iwona Martuszewska

Fot. Iwona Martuszewska
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Lato

Zainteresowanie ogłoszonym przez nas Konkursem fotograficznym na zdjęcie z wakacji przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ujęcie zwycięskie, dr Małgorzaty Mieleckiej
na naszej okładce. Ze zdjęć autorstwa innych uczestników wybraliśmy po jednym –
i oto one. Gratulujemy, prosimy o jeszcze. Przed nami wiele wydań „GGL”, dlatego
zachęcamy do przysyłania na adres mailowy redakcji kolejnych, także jesiennych
fotografii. Konkurs trwa.

Fot. Monika Majer

Fot. Marta Szczepanik

w obiektywie lekarzy

Fot. Karolina Saganik

Fot. Małgorzata Mielecka
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Fot. Katarzyna Wawro-Frączek
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Fot. Marta Cyl
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RODO

czyli co...?
O tym, jak twórca
został tworzywem...
Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…),
czyli osławionego RODO, gorliwość w przestrzeganiu
jego przepisów przeszła moje najśmielsze oczekiwania.
Szczerze powiedziawszy od tego momentu nie poznaję
moich Rodaków.
I jeszcze ta rzeczywistość SKRÓTÓW. Nie znoszę tej
nowożytnej maniery nazywania wszystkiego skrótami.
Od momentu wejścia w życie RODO czuję się osaczony
„rodami”, „iodami”, „puodami”... Kiedyś, jak ktoś chciał
kogoś nastraszyć, używał innych skrótów powszechnie
uznawanych za obelżywe (MO, ZOMO, ORMO).
Dziś zdaje się zmieniać również w tej części nasza obyczajowość. Polacy przyzwyczajani są do nowej formy
powszechnie stosowanego zawołania: stój, bo RODO!!!
Potrzeba skrupulatnego „przestrzegania” przepisów
RODO, wręcz drobiazgowego ich pielęgnowania, jest
niezwykła w naszym kraju i szczerze zadziwia. Wkrótce
Polacy chyba w ogóle przestaną używać swoich nazwisk,
a może i przestaną nawzajem się rozpoznawać.
Obecna praktyka „stosowania” przepisów RODO
(piszę wyraz stosowania w cudzysłowie, bowiem nie ma
to nic wspólnego z racjonalnym i przemyślanym procesem wykładni i stosowania przepisów prawa) prowadzi
do powstawania w Polsce „licznych ferm RODO-wskich”,
w których hodowane są „RODO-wskie potworki”...

Największą bowiem głupotą, jaka może zdarzyć się
w danej wspólnocie państwowej (narodowej), jest stanowienie prawa i wykonywanie prawa... dla samego prawa.
Cóż, proces ten jest jeszcze zrozumiały, bowiem wiara
władzy w jej omnipotencję jest immanentną cechą każdej
nowożytnej władzy (patrz władza XX- i XXI-wieczna).
Jeśli nikt nie pokaże lepszego powodu uchwalenia
RODO, to można podejrzewać, że powyższy cel był
głównym motywem działania Parlamentu Europejskiego
i Rady przy wprowadzaniu RODO...
Ale że Polacy dali się wpiąć w kierat wykonywania
prawa dla samego jego wykonywania, nie próbując doszukać się w tym jakiegokolwiek sensu, tego doprawdy
nie sposób zrozumieć, patrząc na – wręcz – kombatanckie
doświadczenia naszych Rodaków w ignorowaniu absurdalnych nakazów.
***
Cóż to zatem jest to RODO? I co się zmieniło po
wejściu w życie tych przepisów? Otóż bardzo niewiele.
Można wręcz powiedzieć, że tak wiele zmieniono, żeby
tak niewiele się zmieniło.
Na plan pierwszy skutków zmian wprowadzonych
przez RODO wysuwa się... olbrzymi koszt dla polskiej
gospodarki (vide polskiego przedsiębiorcy, w tym lekarza)
i polskiego podatnika. Sławetne audyty RODO, wdrożenie nowej dokumentacji przetwarzania danych, zmiany
w portalach internetowych, powołanie i utrzymywanie
„mistrzów” IOD-ów przez administratorów danych,
tudzież cała masa innych obciążeń (nawet potrzeba osobistego stawiennictwa w poradni, bo z powodu RODO
na telefon nic nie powiemy...) też będą słono kosztować.
W pierwszym roku funkcjonowania RODO koszty te obciążą polską gospodarkę (patrz finalnie podatnika) na co
najmniej kilkadziesiąt miliardów złotych.
Ten skutek RODO, tę zmianę spowodowaną jego
wprowadzeniem, już widzimy i już zaczynamy odczuwać
w swoich portfelach. Bo przecież koszt wdrożenia RODO
to zwyczajny koszt prowadzenia działalności gospodarczej, który musi być przeniesiony na cenę towaru i usługi,
płaconej przez finalnego odbiorcę (konsumenta). Ale co
z resztą zmian i skutków?
Koniecznie należy podkreślić jedną okoliczność. Otóż
RODO nie zmienia właściwie nic w zakresie: podstaw
przetwarzania danych osobowych, zakresu dopuszczalnego przetwarzania tych danych, zakresu praw osób, których
dane są przetwarzane, zasad przetwarzania tych danych,
zasad i zakresu ochrony tych danych przez administratorów i inne podmioty przetwarzające. A zatem w najistotniejszym zakresie nic się nie zmieniło od ponad 20 lat!!!
Niewielu Rodaków, w tym naszych Lekarzy, zdaje
sobie sprawę, że w 99% obowiązki określone w RODO
– w tym samym zakresie – byli zobowiązani wykonywać
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Izby, którzy pomogą rozwiać ewentualne rozterki. Zatem,
do rzeczy.
***
1. Czy lekarz (przychodnia) może podać farmaceucie,
który realizuje receptę, numer telefonu jego pacjenta?
Chodzi tutaj o sytuację, kiedy została źle zrealizowana
recepta i pacjentowi wydano lek inny, niż zapisany na
recepcie.
Oczywiście, że można. RODO tego nie zabrania,
a wręcz pozwala na takie działanie. Z punktu widzenia
czysto ludzkiego, można się nawet pokusić o stwierdzenie, że również z punktu widzenia prawa, wręcz trzeba
tak postąpić i udostępnić ten numer telefonu. Sposobów
na weryfikację tego, czy akurat dzwoni TEN farmaceuta,
jest bardzo wiele. Zły lek może spowodować nie tylko
zagrożenie dla zdrowia pacjenta, ale także zagrożenie dla
jego życia. Udostępnienie numeru telefonu, a poprzez to
umożliwienie kontaktu z pacjentem, leży wręcz w najlepiej pojętym interesie tego pacjenta.
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od ponad 20 lat, czyli od momentu wejścia w życie Ustawy o ochronie danych osobowych, uchwalonej jeszcze
w 1997 r.
Ba, w pewnej części mamy do czynienia ze złagodzeniem regulacji, bowiem zniesiony został całkowicie
obowiązek rejestrowania w GIODO (przepraszam, zły
skrót... w PUODO) zbiorów danych osobowych.
***
Natomiast najistotniejsza zmiana polega na tym, że
te wszystkie zasady i obowiązki, istniejące w niezmienionym właściwie kształcie od 20 lat, teraz będą egzekwowane przez właściwy organ (GIODO-PUODO)
z wykorzystaniem twardych narzędzi, czyli pieniężnych
kar administracyjnych. Ich dopuszczalna wysokość
w istocie jest horrendalna. Patrząc na dopuszczalne granice pieniężnych kar administracyjnych, które w polskiej
rzeczywistości gospodarczej w olbrzymiej większości będą
kształtować się w przedziale do 10 mln lub do 20 mln
EUR, rzeczywiście można skonstatować w taki oto sposób, że „ofensywna” polityka i praktyka PUODO może
doprowadzić wielu naszych Rodaków nie tylko do łez, ale
wprost do upadłości. Sądzę bowiem, że dla 80% polskich
przedsiębiorców morderczą karą pieniężną byłaby kara na
poziomie 100 tys. EUR. A przecież do 10 mln EUR, nie
mówiąc o 20 mln EUR, jeszcze daleko...
Od samego początku obowiązywania RODO pojawiło
się wiele wypaczeń tych przepisów i ich funkcji, żeby nie
powiedzieć o jawnych idiotyzmach rodem z filmów śp.
Stanisława Barei. Niedługi okres czasu obowiązywania
RODO już dał szereg przykładów, na bazie których poproszono mnie o przygotowanie praktycznych wskazówek
w sprawie często występujących problemów. Część z nich
związana jest z nieprecyzyjnymi regulacjami RODO, część
wynika z zupełnie opacznego rozumienia tych przepisów
lub powierzchownej ich znajomości (ograniczającej się
z reguły wyłącznie do pewnych haseł), a część – mam takie
wrażenie – jest po prostu wynikiem złej woli.
Raz jeszcze zwracam uwagę, że to, co dziś często
uznawane jest za niedopuszczalne („bo RODO”), przez
ostatnie 20 lat było z reguły czymś oczywistym, mało
tego, czynionym w interesie danej osoby. I to pomimo
tego, że przepisy te nie uległy zmianie po wejściu w życie
RODO...
Problemy te dla lepszej przejrzystości ułożyłem
w punkty. Opisy są z reguły dość krótkie, co jest skutkiem
ograniczeń wynikających z wymagań artykułu prasowego. Dlatego też przy omawianiu tych przypadków nie
będą wskazywane rozległe przepisy RODO lub przepisy
polskiej ustawy, a ograniczymy się wyłącznie do stwierdzenia, że coś jest lub nie jest dopuszczalne (wymagane)
przez RODO. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
dla lepszego zrozumienia problemu, nasi Lekarze zawsze

2. Czy pacjent musi przy każdej wizycie (każdej
hospitalizacji) podpisywać nowe oświadczenie o wykonaniu wobec niego tzw. ogólnego obowiązku informacyjnego?
Oczywiście, że nie. Jeżeli już stosujemy takie odrębne oświadczenia (ich wzór został opublikowany na
stronie internetowej OIL), to powinno być ono złożone
przez pacjenta raz. Tylko wówczas, jeśli zmieniłyby się
istotnie warunki przetwarzania jego danych osobowych
(w stosunku do tych opisanych w pierwotnie złożonym
oświadczeniu), to powinniśmy go o tym poinformować
ponownie, przyjmując od niego nowe oświadczenie (pacjent oświadcza nam wówczas, że zapoznał się z tymi
zmienionymi warunkami).
3. Czy brak takiego odrębnego pisemnego oświadczenia jest sprzeczny z RODO?
Oczywiście, że nie. Z punktu widzenia RODO istotna
jest wiedza pacjenta. Natomiast to na administratorze ciąży obowiązek poinformowania o tym wszystkim pacjenta. W konsekwencji to administrator musi udowodnić, że
ten obowiązek wykonał. Najpewniejszym sposobem udowodnienia, że ten obowiązek informacyjny został wykonany, jest odebranie od pacjenta pisemnego oświadczenia.
Dlatego rekomendowane jest odbieranie od pacjentów
wspomnianych wcześniej pisemnych oświadczeń.
4. Kiedy jest konieczne powołanie „mistrza” IOD-y
(inspektora ochrony danych)?
RODO nie precyzuje tego, z tym zastrzeżeniem, że
taki obowiązek powołania IOD-a ma zasadniczo każdy
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(w tym o stanie zdrowia). Jednakże RODO nie precyzuje
tego, co należy rozumieć pod pojęciem „na dużą skalę”.
Z kolei w uwagach wstępnych (uwaga nr 91 in fine)
RODO mówi wyłącznie o jednym wypadku, kiedy nie
będzie wymagane powołanie IOD-a. Dlatego wiele zależy
od tego, jaka będzie praktyka i stanowisko PUODO.
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie – jeszcze w marcu lub kwietniu 2018 r. – wystąpiła do tego organu (ówczesny GIODO) ze stosownym zapytaniem, ale do dziś
nie otrzymała żadnej odpowiedzi. I tak – wedle RODO
– powołanie i utrzymywanie IOD-a nie będzie wymagane wyłącznie w jednoosobowych praktykach lekarskich.
Wyjaśniając tę kwestię zmuszony jestem zaznaczyć, że
chodzi tutaj o sytuację, w której tylko jedna osoba tworzy dokumentację medyczną (ten lekarz). Istotna jest
w mojej ocenie – w kwestii tego obowiązku – liczba osób
uprawnionych do tworzenia kolejnych rekordów danych
osobowych. A zatem będą już poważne wątpliwości, czy
zwolnienie z obowiązku powołania IOD-a będzie dotyczyć tych praktyk, gdzie prawo samodzielnego udzielania
świadczeń będą – obok lekarza – posiadać również inni
fachowi pracownicy medyczni. Dla lepszego zobrazowania wskazać należy na przypadek IPL, prowadzonej przez
lekarza rodzinnego, który – obok własnej listy pacjentów
– oferuje również usługi (prowadzi listy) pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej, położnej podstawowej
opieki zdrowotnej, tudzież pielęgniarki szkolnej. Mamy
wówczas do czynienia z sytuacją, w której aż 4 osoby
udzielają samodzielnie świadczeń zdrowotnych, a zatem
4 osoby samodzielnie tworzą (generują) kolejne rekordy
dokumentacji medycznej. W takim wypadku, mimo że
jest to indywidualna praktyka lekarska, będzie konieczne
– w mojej ocenie – powołanie inspektora danych osobowych.
5. Czy zabronione jest wywoływanie pacjenta „do
gabinetu” po nazwisku?
W mojej ocenie nie jest zabronione i w dalszym ciągu
jest dopuszczalne. Mamy tutaj do czynienia z najlepszym
przykładem czegoś, co – podobno – jest zabronione przez
RODO, a co w rzeczywistości od 20 lat nie doznało
żadnej zmiany w przepisach. Jeżeli zatem ktoś twierdzi,
że zabronione jest przez RODO „wołanie” pacjenta „po
nazwisku”, to chcąc być konsekwentnym musiałby twierdzić, że jest to zabronione w takim samym stopniu od
20 już lat.
Przemawiają za takim stanowiskiem również zasady
naszej kultury osobistej, kształtowane przez wieki, że do
osób nam obcych zwracamy się per Pan/Pani, wypowiadając nazwisko tej osoby. Trudno doprawdy sądzić, że celem przepisów prawa jest dokonanie rewolucji kulturalnej

(choć zapewne znajdą się tacy, którzy powołają przykład
dopuszczalnej – w tej mierze – ingerencji prawnej o azjatyckim rodowodzie). Zawsze osoba, która życzy sobie być
wołaną wyłącznie po imieniu albo po numerze (dowolnym) lub w inny sposób (np. po „pseudonimie przychodnianym”), może o to poprosić, a lekarz lub rejestratorka
winna uczynić o tym wzmiankę na dokumentacji medycznej i stosować się do tej prośby pacjenta.
Oczywiście, można również – zgodnie z najnowszymi
trendami anonimizacji totalnej – wprowadzić system
„numerków”, jak na poczcie lub w urzędzie. Jest to w pełni dopuszczalne i wówczas zapewne nie narazimy się na
żadne zarzuty jakichkolwiek RODO-oszołomów. Jednak
gdy ktoś zapyta, czy jest to konieczne, muszę odpowiedzieć, że nie.
6. Czy podmiot zwolniony z obowiązku powołania
„mistrza” IOD-y (inspektora ochrony danych) nie musi
również wdrażać dokumentacji przetwarzania danych
(słynnych polityk)?
Otóż, zasadniczo musi. Oczywiście nie jest wprost
sformułowany obowiązek opracowania i wdrożenia
dokumentów pisemnych, określających zasady przetwarzania i ochrony danych, ale musimy takie zasady
opracować i wdrożyć. Natomiast dokument pisemny jest
po prostu najlepszym tego dowodem. Zatem ktoś, kto
nawet nie musi powoływać IOD-a, musi jednak wdrożyć
u siebie całą dokumentację przetwarzania danych osobowych (polityka oraz inne regulaminy lub instrukcje).
Są to dwa niezależne od siebie obowiązki wynikające
z RODO. Zatem każdy lekarz prowadzący indywidualną
praktykę lekarską – nawet jak „nie ma u siebie IOD-a”
– musi wdrożyć tę dokumentację, która określa wszelkie
zasady przetwarzania i ochrony w jego praktyce danych
osobowych.
Tomasz Pęcherz,
radca prawny OIL Kraków

KS ORL

Podnoszenie kwalifikacji jest wpisane w istotę naszego zawodu
do końca życia. Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie podejmuje
szereg wymiernych działań na rzecz swoich członków, by temu
obowiązkowi sprostać. Jednym z takich działań jest organizacja
kursów i szkoleń dla lekarzy medycyny i lekarzy dentystów,
członków naszej Izby, realizowana przez Komisję Stomatologiczną
i Komisję Kształcenia ORL. Chodzi m.in. o pomoc w dopełnieniu obowiązku ustawicznego kształcenia. Fundusz Kształcenia
Lekarzy za 2017 rok to niebagatelna kwota blisko pół miliona
złotych (472 769 zł) wydane na kształcenie lekarzy medycyny
i 74 220 zł wydane przez Komisję Stomatologiczną na kursy dla
stomatologów. Dodam, że są to jedne z najwyższych nakładów na
kształcenie wydawane przez samorządy wszystkich izb lekarskich.
Poniżej przykłady takich szkoleń w maju br.
I tak w dniach 11-13 maja 2018 roku odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Stomatologów – Kosarzyska
2018.
W dniu 26 maja 2018 roku gościliśmy (na wykładzie
w ramach ustawicznego kształcenia) dr n. med. Agnieszkę Pacyk
z Łodzi z wykładem „Adhezja – teoretycznie i praktycznie. Jak,
gdzie i kiedy zastosować dany system wiążący zgodnie z najnowszą wiedzą. Praktyczne wskazówki na temat technik aplikacji oraz
wyboru sprawdzonych technik adhezyjnych”.
Cyklicznie organizowane są kursy z zakresu „Ochrony radiologicznej pacjenta”, wieńczone państwowym egzaminem i otrzymaniem certyfikatu uprawniającego do pracy z promieniowaniem

jonizującym przez następne 5 lat. W siedzibie Izby stale działa we 25
wtorki w godzinach 12.00–14.00 punkt konsultacyjny z zakresu
higieny radiacyjnej, prowadzony przez doktora inż. Edwarda
Araszkiewicza.
W zakresie prawa w tym roku organizowane były bardzo przydatne w codziennej pracy szkolenia „RODO w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów’’ oraz „Elektroniczne zwolnienia lekarskie
ZLA’’, we wszystkich delegaturach.
Komisja Kształcenia OIL w Krakowie przeprowadziła także
kursy specjalizacyjne dla lekarzy i lekarzy dentystów z zakresu
ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego, diagnostyki
obrazowej, onkologii klinicznej, szczepień ochronnych. Trzeba tu
dodać, że olbrzymim zainteresowaniem cieszą się cykliczne kursy
ALS z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób
dorosłych, EPLS z zakresu zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u dzieci, czy ILS z zakresu natychmiastowej pomocy
w stanach zagrożenia życia.
Stale analizujemy potrzeby środowiska, następnie organizujemy potrzebne rodzaje szkoleń. Przykładem niech tu będą zajęcia
w zakresie kompetencji miękkich, w formie wykładów i warsztatów
z mediacji, osiągania kompromisu i ugodowego kończenia sporów,
komunikacji z dzieckiem i rodzicem w gabinecie lekarskim i stomatologicznym, pozytywnej psychologii w pracy lekarza.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony www OIL
w Krakowie. Bieżąco umieszczane są tam informacje o konferencjach i kongresach, które mogą zainteresować lekarzy zrzeszonych
w naszej Izbie. Warte uwagi są też oferty szkoleń publikowane na
stronie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie.
Czekamy też na Państwa propozycje. Komisja Stomatologiczna na miarę możliwości gotowa jest w każdej chwili rozbudować
program kształcenia.
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Nasze kursy,
szkolenia, konferencje
dla ułatwienia
kształcenia ustawicznego

Z up. Komisji Stomatologicznej
Anna Urbańczyk

Zaproszenie do Polańczyka
Zarząd Oddziału PTS w Krośnie wspólnie z Komisją Stomatologiczną OIL w Krakowie organizuje Konferencję NaukowoSzkoleniową w Polańczyku, w dniach 28–29 września 2018 r.
– „Klimaty nad Soliną”, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich
stomatologów wraz z najbliższymi współpracownikami.
Miejsce spotkania: Hotel Zefir w Polańczyku.
Punkty edukacyjne – 16
Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program Konferencji do pobrania na stronie: http://www.krosno.pts.net.pl
Poza kilkunastoma szalenie interesującymi wykładami zaproszonych gości planowane są również zajęcia praktyczne – warsz-

taty dla lekarzy, higienistek i asystentek stomatologicznych.
Nauka uzupełniona zostanie o wspólną zabawę i biesiadowanie
przy ognisku. Będą także atrakcje turystyczne – w Polańczyku
i bieszczadzkiej, malowniczej okolicy.
Liczymy na Twój udział. Poznajmy się i integrujmy środowisko dentystów, niech to będzie nasz radośnie spędzony czas.
Nie zawiedź nas – czekamy!
Do zobaczenia
Prezes Oddziału PTS w Krośnie
Wojciech Kolanko

26

CEDE 2018 – hołd dla wiedzy
Historia CEDE liczy sobie ponad ćwierć wieku, jednak
tegoroczne wydarzenie jest de facto nowym projektem.
Ma zwrócić uwagę na fakt, iż kluczową wartością decydującą o rozwoju stomatologii w wymiarze branżowym oraz
indywidualnym jest wiedza.
W Poznaniu festiwal wiedzy przewidziany jest na kilku płaszczyznach. Pierwszą stanowi oferta wystawców.
Producenci oraz dystrybutorzy zapowiadają gros nowości,
prezentacji oraz szkoleń. Agenda tych wydarzeń jest dostępna na oficjalnej stronie CEDE oraz w aplikacji mobilnej.
Dodatkowo w trzech pawilonach prowadzone będą fora
edukacyjne, w których uczestnicy będą zdobywać wiedzę
o zastosowaniu produktów. Wszystko na zasadzie „przysiądź się i posłuchaj”, bez opłat i zapisów. Wstęp wolny
obowiązuje także na sesje satelitarne, w tym roku poświęcone perimplantitis oraz leczeniu zębów z przewlekłym
zapaleniem tkanek okołwierzchołkowych.
Pierwszego dnia CEDE, na stoiskach 37 wystawców
uczestnicy z pewnością będą mobilizowani do oddania głosu w internetowym plebiscycie Gwiazdy CEDE.
Do 20 września o to prestiżowe wyróżnienie w czterech
kategoriach rywalizują 52 produkty.

Kongres zespołowy

Równolegle do wystawy odbędzie się 2. Kongres Unii
Stomatologii Polskiej. To trzydniowe wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do lekarzy dentystów ogólnie praktykujących, ale nie brakuje w nim interesujących
pozycji dla specjalistów. Program ułożyli przedstawiciele
najważniejszych towarzystw i organizacji branżowych.
Prace koordynowała prof. Marzena Dominiak, prezydent
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członkini
Komitetu Edukacyjnego Światowej Federacji Dentystycznej
FDI.
– Postawiliśmy na tematy, które sprawiają najwięcej
problemów praktykom – mówi prof. Dominiak. Zaprezentujemy nowe rekomendacje racjonalnej antybiotykoterapii
oraz nowe wytyczne leczenia stawu s-ż. Usystematyzujemy wiedzę uczestników o diagnozowaniu nowotworów,

leczeniu mleczaków, opiece nad kobietami w ciąży czy
bezpieczeństwie profilaktyki fluorkowej. Będziemy dyskutować o dylematach współczesnej implantologii, reagować na wpływ nowych technologii w endodoncji, postaramy się odpowiedzieć na zapotrzebowanie starzejącego się
społeczeństwa. Program jest obszerny, warto poświęcić
chwilę na lekturę i właściwe zaplanowanie udziału.
Dodajmy, że uczestnicy mogą zapisać się na cały
trzydniowy Kongres lub wybrany dzień. Planowane są
również warsztaty, m.in. z fotografii stomatologicznej,
podstaw implantologii, wykonywania licówek czy okluzji. W ramach sesji „Naukowy Zawrót Głowy – nowości
w nauce” swoje prace zaprezentują najlepsi habilitanci,
doktoranci i studenci.

brejkDENS – przerwa na integrację

Podczas CEDE nie zabraknie okazji do integracji.
Uczestnicy imprezy brejkDENS będą uczyć się tańców latino pod okiem mistrza z Wenezueli Samuela Rodriqueza.
Tańczyć zapewne nie trzeba (ale pewnie można) podczas
koncertu mistrza fortepianu Waldemara Malickiego, który zagra podczas gali Gwiazdy CEDE. Odbędzie się też
Dentystyczny Turniej Bilardowy – amatorskie mistrzostwa
o miano najlepszego w branży stomatologa, rozgrywane
zgodnie z zasadami profesjonalistów.

Dla mieszkańców po raz pierwszy

CEDE cieszy się zainteresowaniem stomatologów
z całego kraju, po raz pierwszy otwiera się natomiast na
mieszkańców Poznania. Będą oni mogli m.in. wziąć udział
w bezpłatnych badaniach profilaktycznych w kierunku
nowotworów jamy ustnej. Projekt realizowany jest z Urzędem Miasta w Poznaniu, Fundacją „Z uśmiechem przez
życie” oraz PTS i wpisuje się w obchody Europejskiego
Tygodnia Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi.
CEDE 2018 zostało objęte Honorowym Patronatem
Prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Odbędzie się,
przypominam, 22-24 września 2018 roku.
Łukasz Sowa

Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
Doskonalenie zawodowe
Kurs: Ochrona Radiologiczna Pacjenta
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący
procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta. Obowiązek ten dotyczy lekarzy stomatologów, lekarzy
radiologów, lekarzy wykonujących procedury z zakresu radiologii zabiegowej, fizyków medycznych, techników
RTG, lekarzy i pielęgniarki medycyny nuklearnej i radioterapii.
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie zaprasza na kurs Ochrona Radiologiczna Pacjenta, który realizowany jest w
formie kursu na odległość. OIL w Krakowie jest wpisana do Rejestru Podmiotów Prowadzących Szkolenia w Dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta prowadzonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Terminy egzaminów: 29. 09. 2018 r. , 27. 10. 2018 r. , 10. 11. 2018 r., 24. 11. 2018 r., 1. 12. 2018 r.
Szczegółowe informacje: tel. 12 619 17 22, www.izbalekarska.pl
Zgłoszenia e-mail: radiologia@oilkrakow.org.pl

Kurs: Różne oblicza depresji w pracy lekarza
Kurs bezpłatny. Liczba punktów edukacyjnych – 4
Termin: 18.10.2018 r. godz. 15.30-19.30

Kurs: Wiek to stan umysłu – psychogeriatria,
czyli jak rozmawiać ze starszym pacjentem
Kurs bezpłatny. Liczba punktów edukacyjnych – 4
Termin: 29.11.2018 r.; godz. 15.30-19.30
Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala nr 53 parter)
Zgłoszenia: tel. 12 619 17 22, e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org

Kurs: Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia.
Kurs dla lekarzy dentystów
Opłata – 50 zł. Liczba punktów edukacyjnych – 8
Terminy: 12.10.2018 r.; godz. 8.00-16.00; 14.12.2018 r.; godz. 8.00-16.00
Miejsce: Ogólnopolskie Centrum Nauczania Pierwszej Pomocy i Bezpieczeństwa,
os. Złotej Jesieni 2, Kraków
Zgłoszenia: tel. 12 619 17 22, e-mail: ksztalcenie57@hipokrates.org
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Przegląd piśmiennictwa
stomatologicznego
kwiecień – wrzesień 2018

Zapewne większość z nas powróciła już po wakacyjnym odpoczynku do swoich domowych pieleszy i swoich praktyk. Ale wszyscy
możemy cieszyć się jeszcze końcówką lata. Możemy także sięgnąć po
naszą prasę stomatologiczną i coś przeczytać, czegoś się dowiedzieć,
coś sobie przypomnieć.
Wciąż nie milkną echa wprowadzania nowych obowiązków
wynikających z RODO. Nie chodzi już o zabezpieczenie danych
pacjentów, ale o zmiany w prawie. Jedną z nich jest konieczność
wydania kopii dokumentacji medycznej pacjentowi za darmo.
Właściciele gabinetów i klinik stomatologicznych, w związku z obowiązującym od 25 maja br. RODO, są zobowiązani do bezpłatnego
udostępnienia pierwszej kopii dokumentacji medycznej. Wynika to
z art. 15 RODO.
Jednak z interpretacją tego przepisu może być spory kłopot. Ten
problem i kolejne wynikające z RODO zostały dosyć szczegółowo
omówione w tekście naszego izbowego radcy mec. Tomasza Pęcherza oraz w najnowszym numerze Nowego Gabinetu Stomatologicznego. Bardzo praktyczny temat to „Skuteczna dezynfekcja”.
Profilaktyka zakażeń to największy priorytet współczesnego świata.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w 2050 roku zakażenia
drobnoustrojami opornymi na antybiotyki będą stanowiły najczęstszą przyczynę śmierci ludzi na świecie. W obliczu takiego zagrożenia
należy uważnie przyjrzeć się stosowanym procedurom higienicznym, których podstawowym celem powinna być ochrona pacjenta
przed zakażeniami. Nie ma preparatu na wszystko. Znaczy się jest,
ale nie jest skuteczny. A że Unia Europejska ograniczyła producentom możliwość stosowania niektórych składników w preparatach
do dezynfekcji, to znów powstał problem – jak skutecznie dezynfekować elementy i powierzchnie, których nie da się wysterylizować
w autoklawie. Autorzy tego artykułu radzą, jak to zrobić.
Kolejny temat to „Bioaktywne materiały używane w stomatologii”. Od kilku lat można zaobserwować nowe sposoby tworzenia
materiałów stomatologicznych. Do tej pory producenci skupiali
swoją uwagę na właściwościach mechanicznych materiałów.
W kolejnych latach dominowała estetyka. Produkowano materiały kompozytowe w wielu, nawet 30, kolorach i przeziernościach.
W ostatnich latach producenci stawiają na właściwości bioaktywne
materiałów kompozytowych, które stają się ostatnio bardzo modne.
Niewielu z nas uczyło się o nich na studiach, dlatego warto zapoznać się z tą dość obszerną i ciekawą publikacją. Następny poruszany w tym numerze temat, w ramach Szkoły Okluzji, to analiza
RTG stawów skroniowo-żuchwowych. Okluzja staje się w ostatnim

czasie bardzo modna, ale to dobrze, bo to ważna część stomatologii.
Niemniej, prawidłowa analiza układu SSŻ to podstawa do planowania leczenia.
W wakacyjnym numerze Twojego Przeglądu Stomatologicznego, w dziale „Sylwetki Stomatologii” gośćmi redakcji
są dwaj specjaliści z zakresu endodoncji – lek. dent. Grzegorz
Witkowski i dr Enrico Cassai. W tym roku po raz pierwszy odbyła
się konferencja Style Italiano Endodontics Forum Poland, podczas
której autorzy artykułu mogli porozmawiać z jej wykładowcami.
W wywiadzie panowie dzielą się najnowszymi doniesieniami
z zakresu leczenia endodontycznego, a także potwierdzają, że polscy lekarze są doskonale wykształceni w tej dziedzinie, a wiedzą
i doświadczeniem mogą konkurować z najlepszymi endodontami
na świecie.
W dziale „Temat numeru” znajdą Państwo artykuł z zakresu
okluzji „Rehabilitacja protetyczna pacjenta ze znacznym starciem
patologicznym zębów i z brakami uzębienia – opis przypadku”.
Opisany został przypadek rehabilitacji protetycznej pacjenta ze
znacznym starciem patologicznym zębów i z brakami uzębienia.
W pracy podano definicję patologicznego starcia zębów. Na podstawie wybranego piśmiennictwa podano aktualne poglądy na temat:
zasad terapii, monitorowania, profilaktyki i opieki następczej nad
zrehabilitowanym pacjentem. Z zakresu stomatologii zachowawczej
„Problematyka diagnostyki i leczenia ubytków w bruzdach – praca
przeglądowa”, autorzy artykułu przedstawili: klasyfikacje ubytków,
współczesne spojrzenie na diagnostykę zmian próchnicowych
w bruzdach, aspekt mikrobiologiczny oraz preferowane metody
leczenia zależnie od stadium próchnicy.
W dziale „Protetyka i dysfunkcja narządu żucia”, w artykule
„Tlenek cyrkonu jako alternatywa w rehabilitacji protetycznej pacjenta z wykorzystaniem protezy szkieletowej opartej na elementach
precyzyjnych – opis przypadku”, przedstawiono opis przypadku
leczenia pacjenta z rozległymi brakami skrzydłowymi w szczęce
z zastosowaniem protezy szkieletowej opartej na zasuwach cyrkonowych. W artykule „Metody leczenia »czarnych trójkątów« – przegląd piśmiennictwa”, poruszono problem „czarnych trójkątów”,
które powstają, gdy przestrzenie międzyzębowe nie są wypełnione
brodawką dziąsłową. Stanowią one poważny problem zarówno pod
względem estetycznym, jak i funkcjonalnym, dlatego wymagają korekty. Inny ciekawy artykuł to „Łączniki protetyczne na implantach
– materiał i kształt, wady i zalety”. W pracy omówiono materiały,
z których mogą być wykonane łączniki protetyczne na implantach.

Media
Jedną z możliwości leczenia takich ubytków jest wykonanie uzupeł- 29
nień pośrednich wraz z podniesieniem dna ubytku od strony stycznej. W artykule opisano bardzo obiecującą metodę postępowania
w takich przypadkach. Praktycznym tematem – z zakresu protetyki
– jest artykuł „Licówki ceramiczne o poszerzonym zasięgu jako
alternatywa dla koron pełnych. Zalecenia kliniczne i techniczne”.
Przy odpowiednim wskazaniu licówki ceramiczne o poszerzonym
zasięgu stanowią dobrą alternatywę dla tradycyjnych koron pełnych.
Aby uniknąć niepowodzeń materiałowych, należy stosować wyłącznie bardzo wytrzymałe ceramiki szklane (średnia odporność na zginanie > 350 MPa). Ponadto uzupełnienia te wymagają mocowania
adhezyjnego. Zwiększone ryzyko utraty retencji w wyniku większego obnażenia zębiny należy zredukować odpowiednio modyfikując
preparację w obszarze brzegu siecznego (półschodek na podniebiennej części brzegu siecznego). Interesującym jest artykuł „Nowe
techniki i materiały adhezyjne. Jak i kiedy?”. W obecnych czasach
stomatologia adhezyjna jest codziennością każdego lekarza dentysty. Udoskonalanie materiałów i technik adhezyjnych związane było
z potrzebą uproszczenia procedur postępowania klinicznego, które jednocześnie pozwalałyby na osiąganie trwałego powodzenia
klinicznego w przypadku uzupełnień bezpośrednich i pośrednich.
Z tych względów opracowane w ostatnim czasie materiały adhezyjne cechuje coraz większa uniwersalność.
Jak zwykle to tylko namiastka spośród wszystkich tytułów
w prasie stomatologicznej; parę artykułów, którym warto poświęcić
chwilkę czasu. Ta krótka chwila może czasem bardzo wiele pomóc
w naszych codziennych stomatologicznych zmaganiach…
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Omówiono wady i zalety łączników tytanowych, z tlenku cyrkonu,
ceramicznych oraz ze stopów metali. Zapraszam także do lektury
artykułów z dziedziny prawa (najnowsze doniesienia i opracowany
przez sanepid temat kontroli wewnętrznej gabinetu). Przygotowano
również dla czytelników szczegółowy algorytm postępowania z pacjentem z urazem zębów (zęby mleczne i stałe).
W drugim wydaniu w 2018 roku czasopisma Endodoncja
w Praktyce autorzy proponują lekturę artykułu „Leczenie kanałowe drugich zębów trzonowych żuchwy o nietypowej anatomii.
Doświadczenia własne”. Autorzy przeanalizowali dziewięć przypadków takiego leczenia i wzbogacili materiał o dużą liczbę zdjęć,
które dokładnie obrazują opisane przez nich przypadki. Nie można
również pominąć innego bardzo ciekawego tematu „Ponowne leczenie kanałowe zębów wzmocnionych wkładami koronowo-korzeniowymi – opis przypadków”. Celem artykułu jest przedstawienie
metod usuwania różnego typu wkładów koronowo-korzeniowych
i procedury ponownego leczenia kanałowego na podstawie prezentacji przypadków klinicznych. W bieżącym numerze „Endodoncji
w Praktyce” znajdziemy również artykuł „Leczenie martwych zębów
stałych z niezakończonym rozwojem korzenia po urazie – przegląd
piśmiennictwa”. Artykuł wyjaśnia pojęcia: apeksogenezy, apeksyfikacji, rewaskularyzacji, oraz przedstawia fizjologiczny proces
kształtowania się korzenia zęba aż do zamknięcia się wierzchołka.
Omówiono w nim również najczęstszą przyczynę zatrzymania
rozwoju korzenia – uraz, a także metody leczenia zębów stałych
martwych niedojrzałych z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia,
MTA i Biodentine, skrzepu oraz komórek macierzystych. Inny
interesujący artykuł to „Preparaty do irygacji kanałów korzeniowych stosowane w codziennej praktyce stomatologicznej – przegląd
piśmiennictwa”. Irygacja kanałów korzeniowych stanowi kluczowy
element procesu leczenia endodontycznego zęba. Na rynku istnieje
duży wybór preparatów wykorzystywanych do tego celu. Są one
zróżnicowane zarówno pod względem spektrum działania, jak
i zastosowanych substancji czynnych. W dalszym ciągu podejmowane są jednak próby stworzenia takiego preparatu, który spełniałby
wszystkie wymagania praktyków.
W czasopiśmie Quintessence dla lekarzy stomatologów
znajdziemy warty uwagi artykuł „Opracowanie indeksu – trójwymiarowa technika wykonywania bezpośrednich uzupełnień kompozytowych klasy IV”. Jednym z największych problemów związanych
z wykonywaniem uzupełnień kompozytowych ubytków klasy IV
techniką bezpośrednią jest odpowiednia kontrola kolejnych warstw
materiału, a jednocześnie dbanie o właściwy kształt uzupełnienia
we wszystkich trzech wymiarach. Największą troską lekarza jest
przewidywalność wyniku estetycznego, który zależy ściśle od jego
umiejętności i doświadczenia. W artykule opisano przewidywalną
technikę wykonywania uzupełnień kompozytowych w ubytkach
klasy IV. Metoda ta pozwala na dokładne określenie kształtu
i grubości nakładanych warstw kompozytu poprzez wykorzystanie
przezroczystego indeksu, przygotowanego na podstawie diagnostycznego wax-up. Przeczytamy również artykuł „Podniesienie dna
ubytku przy rekonstrukcjach pośrednich”. Z uwagi na skomplikowane dojście i kontrolę wilgotności zaopatrywanie rozległych ubytków poddziąsłowych w odcinku bocznym jest nie lada wyzwaniem.

opr. Grzegorz Herbut

Joanna Popiela-Dudek
Kraków
skarbonka.alivia.org.pl/joanna-popiela-dudek

Program Skarbonka prowadzony przez Fundację
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Zarząd
Krakowskiego
Oddziału
Polskiego
Towarzystwa
Stomatologicznego
zaprasza na zebrania
naukowo-szkoleniowe
Uprzejmie Informujemy o datach zebrań PTS
w ostatnim kwartale 2018 roku.

Trwają szczegółowe uzgodnienia programu październikowego
spotkania, które odbędzie się w:
Centrum Konferencyjnym Hotelu Galaxy
ul. Gęsia 22A, Kraków

Towarzystwa prof. Marzena Dominiak. Program ten zamieszczony będzie także na naszej stronie internetowej www.pts.krakow.pl
oraz rozesłany do Członków PTS.
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Rolniczego,
al. 29 Listopada 46, Kraków

15 grudnia 2018 • sobota
Zebranie ogólne PTS
godzina 11.oo – 13.00

1. Dr. hab. n. med. Mariusz Szuta – Miejscowe stany nagłe
w stomatologii.
2. Prof. Marzena Dominiak: Chirurgia regeneracyjna wyrostka
zębodołowego.
3. MIP Pharma – prezentacja.
Jednocześnie zachęcamy lekarzy dentystów do czynnego
uczestnictwa w zebraniach naszego Oddziału, a studentów
Oddziału Stomatologii CM UJ – do wstępowania w jego szeregi.

Komunikat

20 października 2018 • sobota
Zebranie ogólne PTS
godzina 11.00–13.00
Zebranie Koła Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS,
godzina 9.15

Kolejne spotkanie przewidujemy w grudniu, z programem,
który drukujemy obok. Udział w nim, z przedstawieniem aktualnego stanu Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego oraz
własnym wykładem naukowym zapowiedziała prezydent naszego

Składka za rok 2019 wynosi 200 PLN
– płatna do końca grudnia 2018 roku.
Wpłat 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
Sekretarz Zarządu
Dr n. med.
Katarzyna Szczeklik

Prezes Zarządu
Prof. dr. hab. n. med.
Jolanta Pytko-Polończyk

Szkolenia CM UJ
Program szkoleń podyplomowych organizowanych przez
Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ
październik, listopad, grudzień 2018 roku
Szanowni Państwo,
Rekrutację na kursy specjalizacyjne, realizowane od 1 stycznia 2018 roku prowadzi Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej www.cmkp.edu.pl

Kursy dla specjalizacji lekarsko-dentystycznych
Chirurgia szczękowo twarzowa
Choroby zatok szczękowych– ich rozpoznawanie,
różnicowanie i leczenie
10-12.10.2018

Zachowawcze i chirurgiczne leczenie
złamań wyrostka kłykciowego żuchwy
14-15.11.2018

Złamania oczodołu
– rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie
12-14.12.2018

Z kart historii...

Wspomnienie o Profesorze
Stanisławie B. Bartkowskim
(1933-2002)
Poproszona o napisanie tego wspomnienia uświadomiłam
sobie, że należę do niewielkiej garstki osób, które znały Profesora
tak dobrze, bo byłam z nim blisko przez ponad pół wieku, tj. od
studiów, przez wspólną pracę w Akademii Medycznej, w Collegium Medicum UJ, właściwie aż do czasu Jego śmierci.
Studiowaliśmy ze Staszkiem na jednym roku stomatologię
w latach 1951-1955, podczas których zbliżyła nas pasja poznania
chirurgii szczękowej zaszczepiona przez doc. Henryka Dorskiego,
prowadzącego studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Chirurgii Stomatologicznej AM, do którego należeliśmy. Pamiętam,
że pisaliśmy wtedy referaty. Staszek napisał o Alfredzie Meissnerze
– pierwszym chirurgu szczękowym w przedwojennej Polsce, a ja
o Teofilu Kaczorowskim, prekursorze teorii zakażenia ogniskowego w jamie ustnej.
Po dyplomie zostaliśmy zatrudnieni jako asystenci w Katedrze
i rozpoczęliśmy szkolenie w nowo otwartym (1.12.1955) przez
doc. Dorskiego Oddziale Chirurgii Szczękowej PSK przy ul. Smoleńsk 25. Równocześnie kontynuowaliśmy studia na Wydziale
Lekarskim, bo wówczas tylko lekarze medycyny mogli się specjalizować. Chirurgii jamy ustnej uczyliśmy się od doświadczonych
starszych asystentów (G. Wyrzykowska, H. Wachtel, J. Gugulski,
M. Strona), a zasad chirurgii ogólnej, techniki chirurgicznej
i prowadzenia historii chorób od specjalistów chirurgii ogólnej
zatrudnionych w Oddziale przez doc. Dorskiego (Ł. Hołdziewicz,
H. Pawłowska, J. Deszczowa). Chociaż współpracowały ze sobą
dwa pokolenia lekarzy, byliśmy jak jedna rodzina; chętnie spotykaliśmy się także poza pracą, obchodziliśmy wspólnie imieniny,
urodziny w mieszkaniach lub restauracjach, m.in. u rodziców
Staszka, gdzie były też tańce, a Jego ojciec, polonista – pięknie śpiewał lwowskie piosenki, akompaniując sobie na gitarze.
Tak poznałam życie rodzinne przyszłego Profesora.
Staszek urodził się 8 maja 1933 roku we Lwowie w rodzinie
nauczycielskiej. W czasie wojny kilka lat spędził z matką na
Syberii, gdzie zmarła. To były lata nędzy i głodu. Po wojnie
z ojcem zamieszkał w Krakowie. Tu uczył się, w 1951 roku zdał
maturę i rozpoczął studia na stomatologii.

Dyplom lekarza dentysty uzyskał w 1955 roku, a lekarza
medycyny w roku 1962. Po studiach przez całe życie zawodowe
pracował na uczelni i piął się po stopniach kariery pracownika
naukowo-dydaktycznego od asystenta do profesora zwyczajnego.
Osiągnął ten tytuł dzięki wrodzonym zdolnościom, w tym talentowi chirurgicznemu; dzięki systematycznej pracy nad podnoszeniem
kwalifikacji naukowych i zawodowych, a także ambicji i uporowi
w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych celów. Posiadał też umiejętność dobierania sobie odpowiedzialnych, zdolnych i wartościowych
współpracowników i organizowania pracy zespołowej.
I tak przez lata realizował konsekwentnie swój plan życia
zawodowego – od pierwszej pracy w Katedrze i Klinice Chirurgii
Stomatologicznej AM w charakterze asystenta do adiunkta (19551967); następnie w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej AM,
gdzie został delegowany (1967-1971); potem jako kierownik
Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Stomatologicznej AM; a następnie w tej samej funkcji w CM UJ, którą
piastował w latach 1971-1996.
W ciągu tych ostatnich 25 lat byłam Jego zastępcą i uczestniczyłam we wspólnej pracy naukowo-dydaktycznej, klinicznej
i szkoleniowej. Mogłam poznać Jego charakter, stosunek do
współpracowników i pacjentów, zainteresowania pozazawodowe,
sposób wypoczywania. Znałam też rodzinę Staszka, bo corocznie
byłam zapraszana na przyjęcia imieninowe, na których z serdecznością gościł krewnych i przyjaciół. W końcu 1996 roku nastąpił
administracyjny podział na uczelni, w wyniku którego wyodrębniono Zakład Chirurgii Stomatologicznej CM UJ (którego
zostałam kierownikiem), a Profesor aż do śmierci w 2002 roku
pełnił funkcję Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej CM UJ i równocześnie Ordynatora Oddziału
w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. L. Rydygiera.
Wyrazem osiągnięć w pracy naukowo-dydaktycznej, szkoleniowej i zawodowej Profesora są uzyskane stopnie i tytuły naukowe, które przedstawiam w porządku chronologicznym poniżej:
Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1965 roku, doktora habilitowanego medycyny w 1976 roku, docentem miano-
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32 wano go w 1977 roku, a tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał
w 1989 roku, zwieńczony tytułem profesora zwyczajnego w 2001
roku.
Kwalifikacje z zakresu kształcenia zawodowego uzyskał kolejno: specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej w 1962 roku;
I stopnia z chirurgii ogólnej w 1969 roku; specjalizację II stopnia
z chirurgii szczękowej w 1971 roku; wreszcie II stopnia z chirurgii
plastycznej w 1973 roku. Właśnie posiadanie specjalizacji z chirurgii plastycznej było wielkim osiągnięciem Profesora, podobnie
jak Jego zasługą było wprowadzenie zasad i technik tej dziedziny
chirurgii do praktyki chirurgii szczękowo-twarzowej. Tam przecież nieodzowne jest odtwarzanie ubytków tkanek i narządów
w obszarze twarzy, głowy i szyi, jakże ważnych z powodu spełnianych funkcji i estetyki. Dotyczy to chirurgicznych rekonstrukcji
ubytków po operacjach onkologicznych, pourazowych i leczeniu
wad rozwojowych.
Zasługą Profesora było wprowadzenie do pracy wszystkich
stosowanych wówczas na świecie metod rekonstrukcji do ośrodka
krakowskiego, co wyróżniło go na tle wszystkich tego typu jednostek
w kraju. Zostało rozszerzone znacznie leczenie onkologiczne chorych
w oparciu o ścisłą współpracę z Katedrą Onkologii AM i Instytutem
Onkologii. Zwiększył się zwłaszcza znacznie wachlarz operacji ablacyjnych i równoczesnej rekonstrukcji tkanek i narządów, wprowadzono
również chemioterapię indukcyjną lub uzupełniającą oraz kierowano
pacjentów do odpowiedniej radioterapii w zależności od wskazań.
W Klinice i Pracowni Protetycznej został zatrudniony znakomity specjalista protetyk Franciszek Serwatka (nasz felietonista), dzięki czemu
wdrożono natychmiastową lub odroczoną rehabilitację protetyczną
(endoprotezy po resekcjach szczęk lub epitezy po enukleacji lub
egzenteracji oczodołu, wycięciu nosa lub małżowiny usznej).
Dzięki Profesorowi rozwinęła się też współpraca z Katedrą
Okulistyki AM, a ściślej z prof. Krystyną Krzystkową w zakresie
obrażeń obszaru wzrokowego. W pierwszej kolejności wdrożono
zasady diagnostyki i leczenia złamań oczodołu (zwłaszcza typu
blow out), ale wykonywano także zabiegi chirurgiczne w zakresie powiek i dróg łzowych. W tej dziedzinie krakowska Klinika
zajmowała pierwsze miejsce w kraju.
W dziedzinie traumatologii szczękowo-twarzowej rozwinęła
się współpraca z Kliniką Neurotraumatologii AM, głównie dotycząca leczenia złamań górnego piętra twarzy, szczególnie równoczesnych ze złamaniem podstawy czaszki i obrażeniami nerwu
wzrokowego, grożącymi ślepotą pourazową. Doceniając wartość
współpracy wielospecjalistycznej w procesie rozpoznawania i leczenia wielu schorzeń dotyczących narządów i tkanek jamy ustnej
twarzy, głowy i szyi (obrażenia, zapalenia, guzy i nowotwory oraz
wady rozwojowe), prof. Bartkowski wprowadził wewnątrzkliniczne konsultacje interdyscyplinarne chorych ambulatoryjnych lub
przy kwalifikacjach do zabiegów operacyjnych, w których uczestniczyli – w zależności od wskazań – specjaliści z różnych dziedzin:
patomorfolog, onkolog, neurotraumatolog, okulista, ortodonta,
mikrobiolog, radiolog. Wartość tych konsultacji jest ogromna,
bo zarówno przyspieszają one ustalenie właściwego rozpoznania,

jak i zaplanowanie skutecznego sposobu leczenia. Dzięki temu, że
na podstawie pracy habilitacyjnej Profesor opracował oryginalną
metodę leczenia skojarzonego, tj. fibrynolitycznego, przeciwzakrzepowego i przeciwbakteryjnego przewlekłych zapaleń kości, do
naszego Ośrodka kierowano wielu pacjentów z całego kraju.
Dużym obszarem działalności klinicznej było również leczenie
operacyjne wad rozwojowych kości szczękowych jak progenia
i prognacja, zniekształcenia pourazowe i porozszczepowe, guzów
i nowotworów zębopochodnych, torbieli, naczyniaków tkanek
miękkich i kości twarzy. Doświadczenia i badania kliniczne
prowadzone na dużym materiale chorych znajdowały odbicie
w prowadzonych przez zespół pracowników pracach naukowych,
doktorskich i publikacjach w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w doniesieniach kongresowych i zjazdowych.
Od początku lat 80., co dwa lata braliśmy czynny udział
w Kongresie Europejskiego Towarzystwa Chirurgów SzczękowoTwarzowych (EACMFS), a także w krajowych Zjazdach Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej,
Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (Sekcji Chirurgicznej)
i innych. Staszek osobiście wygłosił ok. 100 referatów i wykładów
na kongresach zagranicznych i krajowych m.in. zarówno podczas
wymienionych wyżej, jak również organizowanych przez polskie
lub zagraniczne towarzystwa okulistyczne, chirurgii plastycznej
i rekonstrukcyjnej, których był członkiem.
Prof. Stanisław Bartkowski wielokrotnie wyjeżdżał do zagranicznych ośrodków i klinik chirurgii szczękowo-twarzowej oraz
klinik chirurgii plastycznej i estetycznej, m.in. do USA, Meksyku,
Wurzburga, Pragi, Sztokholmu na szkolenia i dla poszerzania
doświadczeń klinicznych i warsztatu chirurgicznego, które przenosił potem do naszej działalności klinicznej. Sam nieustająco się
kształcił, ale też wymagał od współpracowników stałego zgłębiania wiedzy teoretycznej i podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
W klinice wciąż prowadzone były seminaria i warsztaty doskonalenia technik operacyjnych. Obowiązywała wszystkich dyscyplina
pracy, punktualność, dyspozycyjność oraz lojalność. Miał też
Profesor w swoim zespole długoletnich współpracowników,
doświadczonych specjalistów i znakomitych nauczycieli, którzy
szkolili młodych adeptów sztuki dentystycznej, na których mógł
zawsze polegać (M. Kusek, M. Panaś, M. Zaleska, J. Zapała),
zresztą pracujących do dziś, kontynuujących jego dzieło, wśród
których profesor Jan Zapała, jako Jego następca na Katedrze,
kontynuuje i rozwija dzieło Szefa.
Na dorobek naukowy Profesora Bartkowskiego składa się
łącznie 112 prac, z czego 26 opublikowanych w renomowanych
czasopismach zagranicznych. Był redaktorem skryptu wydanego
w 1978 roku pt. „Chirurgia szczękowo-twarzowa”, wznowionego
w 1996 roku, a wykorzystywanego zresztą nadal w dydaktyce.
Ponadto był autorem wielu rozdziałów w innych podręcznikach
chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki i chirurgii ogólnej.
W ramach dydaktyki wprowadził obowiązkowe seminaria z chirurgii szczękowo-twarzowej dla studentów VI roku medycyny CM UJ.
Profesor był opiekunem przewodu habilitacyjnego późniejszego
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Umiał odpoczywać głównie poprzez zajęcia wymagające wy- 33
siłku fizycznego, ruchu, do czego zachęcał współpracowników.
Z Jego też inicjatywy w latach 70. i 80. organizowane były mecze
piłki nożnej. Systematycznie chodził na basen i grał w tenisa,
a zimą w weekendy jeździł na nartach biegowych. Latem lubił chodzić po lesie i zbierać grzyby. Zachęcał do wspólnych
wyjazdów na narty do Koninek, Poręby Wielkiej, na Zarabie,
w lecie na wyjazdy z pieczeniem barana do Limanowej i Nowego
Targu. Lubił dobrze zjeść, preferował tradycyjną polską kuchnię
(pieczone prosię, gołąbki, zrazy z kaszą). Lubił dobre kino, śpiew,
muzykę niekoniecznie klasyczną. Był towarzyski, cenił ludzi
z poczuciem humoru. Szarmancki w stosunku do kobiet, w pracy
jako szef wymagał od nich chyba nawet więcej niż od mężczyzn.
Przywiązywał wagę do stroju, kupował ładne krawaty, koszule,
dobre garnitury. Wzbudzał sympatię, a nawet podziw nie tylko
z powodu wiedzy i talentu chirurgicznego. Lubił luksus, dobre
samochody, wielogwiazdkowe hotele i restauracje – może dlatego,
że dobrze pamiętał lata nędzy i głodu na Syberii. Lubił poznawać obce kraje i ludzi, ale chyba nie potrafiłby żyć poza Polską.
Był bardzo silnie związany z rodziną, nade wszystko kochał swoich synów i bardzo troszczył się o ich przyszłość. Obaj ukończyli
studia, starszy Andrzej jest lekarzem medycyny, a Paweł – stomatologiem. Kształcili się jednak poza Krakowem. Od dawna mieszkają i pracują w USA, gdzie ojciec często ich odwiedzał.
Staszek nie był człowiekiem bez wad, popełniał błędy jak
każdy człowiek z krwi i kości. Ale zgodnie z łacińską maksymą
„de mortuis nihil nisi bene” – zmilczę. Miał też słabości, których
nie skrywał, starając się z nimi walczyć. Niestety, padł ofiarą nikotynizmu i śmiertelnej choroby, z której się nie podniósł mimo
leczenia.
Ale też nigdy nie skarżył się na swój los, nawet kiedy cierpiał
i miał świadomość, że już zbliża się smuga cienia. Kiedy krótko
przed odejściem rozmawiałam z nim w szpitalu, nie usłyszałam ani
jednego słowa żalu czy lęku przed śmiercią. Można chyba powiedzieć, że Staszek był człowiekiem sukcesu, bo osiągnął wszystko,
co zaplanował, zrobił niewątpliwą karierę naukową i zawodową,
miał interesującą i satysfakcjonującą pod każdym względem pracę, stworzył zespół wysoko kwalifikowanych współpracowników,
oddanych mu na dobre i na złe. Miał w końcu własną klinikę
chirurgii plastycznej i wybudował piękny dom, którym się cieszył. Miał wreszcie kochającą rodzinę, grono oddanych przyjaciół
i wielu wdzięcznych pacjentów.
Umiał cieszyć się życiem, czerpał z niego garściami... tylko
trwało to zbyt krótko. Jest takie powiedzenie, że człowiek żyje tak
długo, jak długo pozostaje w pamięci ludzi. O Tobie Staszku zawsze będą pamiętać Twoi najbliżsi, współpracownicy i uczniowie
oraz wdzięczni pacjenci zgodnie z sentencją: Non omnis moriar.
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profesora Jana Zapały, który po odejściu prof. Bartkowskiego
kieruje Katedrą i Kliniką i rozwija działalność kliniczną wielokierunkowo w oparciu także o współpracę interdyscyplinarną
z laryngologią, endoskopią, onkologią (w tym chemio- i radioterapię), chirurgię plastyczną i rekonstrukcyjną. Dzięki wyszkoleniu własnych współpracowników Kliniki warsztat pracy został
poszerzony o odtwarzanie ubytków tkankowych metodą połączeń
naczyniowych. Godnym podkreślenia jest fakt, że w tej dziedzinie
aktywnie działają, obecnie samodzielni pracownicy naukowodydaktyczni, znakomici specjaliści i nauczyciele akademiccy:
G. Wyszyńska-Pawelec i M. Szuta, którzy wyszli także ze szkoły
prof. Bartkowskiego.
Profesor Stanisław Bartkowski był promotorem 6 przewodów
doktorskich, recenzentem 4 prac habilitacyjnych i 8 doktorskich.
Był też kierownikiem specjalizacji z chirurgii stomatologicznej
20 lekarzy i 8 specjalizacji z chirurgii szczękowo-twarzowej.
Należał do wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych: Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, którego
był honorowym członkiem i przewodniczącym Krakowskiego
Oddziału PTS, Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego
Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej, był
współzałożycielem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej
i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Europejskiego Towarzystwa
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (EACMFS), Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii
Plastycznej i Estetycznej i wielu innych.
Jak wynika z powyższego przypomnienia prof. Stanisław Bartkowski, dzięki nieprzeciętnym zdolnościom i pracy, ma wielkie
zasługi dla rozwoju chirurgii szczękowo-twarzowej, nie tylko
krakowskiej, ale i polskiej.
Na drzwiach domu Jana Długosza przy ul. Kanoniczej
w Krakowie jest napis: „Nie ma nic w człowieku, co byłoby lepsze
niż dobry umysł”. Sądzę, że nieżyjący Profesor taki skarb miał,
wykorzystał go właściwie i zasługuje na naszą pamięć.
A jakim był nauczycielem? Prof. Jerzy Vetulani powiedział
kiedyś: „Nauczyciel jest tyle wart, ile w przyszłości okażą się
warci jego uczniowie”. W przypadku prof. Bartkowskiego nie
ma żadnych wątpliwości, bo wyszło spod Jego kurateli wielu znakomitych specjalistów, utalentowanych chirurgów i nauczycieli
akademickich. A znam jeszcze wielu uczniów Profesora, niepracujących na uczelni, także wspaniałych lekarzy praktyków, godnych
szacunku, którzy podczas spotkań prezentują wdzięczną pamięć
o swoim Nauczycielu.
Wypada jeszcze zapytać, jakim był człowiekiem? Myślę, że Staszek był człowiekiem twardym, o silnej osobowości, konsekwentnie realizującym zamierzone cele. Nie lubił ludzi narzekających
na obiektywne trudności, na brak czasu czy sił. Mówił o nich
„smutasy” albo „mięczaki”. Sam ciężko pracował, dużo czytał,
przygotowywał się do trudnych operacji, a do chirurgii podchodził z pokorą. Szczególnie interesowała go chirurgia plastyczna
i rekonstrukcyjna. Po zwiedzeniu wielu ośrodków zagranicznych
wreszcie sam otworzył własną, prywatną klinikę. Znakomitą.

Dr hab. n. med. Jadwiga Stypułkowska, prof. UJ
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Wczesną jesienią

rekomendacja Franciszka Serwatki

wiosennej nocy

Fot. K. Zgłobicki

Cyrulik żyje. W piosenkach. „Konika na biegunach” (1962) śpiewał w „Cyruliku”
przy akompaniamencie gitary autor. Potem Michał Hochman od 1968 w USA.
W końcu cała Polska (na weselach i w TVP) dzięki Urszuli.
„Wiosenną noc w starym Krakowie” śpiewała w 1968 roku w „Cyruliku”, a potem
w Piwnicy pod Baranami sama Ewa Demarczyk. Na YouTubie śpiewał „Wiosenną
noc” Paweł Orkisz. Teraz piosenka wróciła do Piwnicy (Maciej Półtorak). Słucha jej
co noc Piotr Skrzynecki, przysiadłszy na ławce przed kawiarnią „Vis-a-Vis” w Rynku.

Wiosenna noc
Wiosenna noc, śliczna dziewczyna
Z księżycem we włosach idzie ulicami,
Spać nie pozwala starym kamienicom,
Zadziwia bramy cichymi szeptami.

Wiosenna noc zmienia to miasto,
Jak wróżka w starej bajce gdzieś,
Zaczarowaną jedzie dorożką
Sam mistrz Gałczyński przez A-B.

Wiosenna noc w Starym Krakowie
Tutaj milicjant kwiaty ma
Pustą ulicą płyną melodie
Na okarynie ktoś cicho gra.
Wiosenna noc zmienia to miasto,
Jak wróżka w starej bajce gdzieś,
Zaczarowaną jedzie dorożką
Sam mistrz Gałczyński przez A-B.

Idziesz spacerem i sam nie wierzysz,
Może marzenia to są i sny,
Ulicą idzie smutna dziewczyna,
W oczach jej błyszczą dwie duże łzy.

Z pomników starych spada patyna
Śpiewają idąc srebrnymi Plantami
I noc wiosenna piosenką wita
Mroczna „Piwnica pod Baranami”.
Wiosenna noc w Starym Krakowie
Tutaj milicjant kwiaty ma
Pustą ulicą płyną melodie
Na okarynie ktoś cicho gra.

Wiosenna nocy, czyż nie potrafisz,
W tym najpiękniejszym ze wszystkich miast
W bajkę zamienić małej miłości
Ten jeden, tylko jedyny raz.
I kiedy miastem jedzie Gałczyński
I kamieniczki stare śpią,
Pozwalasz padać na bruk ulicy
Niezapomnianym, dziewczęcym łzom.
Wszystkie pieśni „Cyrulika” wydała Medycyna Praktyczna,
dostępne są też przez internet. A także na płycie załączonej do
książki: „Krótka historia Cyrulika” Leona Pawlika.
Pozdrowienia z Wiednia
Franciszek Serwatka

Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy

„Światło, barwa, cisza”

W październiku, jak co roku, w Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna
Lekarzy, tym razem pod hasłem – „Światło, barwa, cisza”.
Organizatorem jest Komisja Kultury OIL w Łodzi, współorganizatorem – Naczelna Izba Lekarska.

Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy
Koleżanki i Kolegów Lekarzy i Lekarzy Dentystów z kraju i zagranicy.
Regulamin i szczegółowe informacje – na stronie www OIL Łódź.
Wernisaż Wystawy, odbędzie się 21 października 2018 roku o godz.
17. Wystawa potrwa do 26 października br.
Kontakt: Iwona Szelewa, Sekretariat OIL Łódź, tel. 42 683 17 01

Sport

Turniej tenisowy

w Krośnie
o Puchar Prezesa OIL
w Krakowie

W dniach 26-28 kwietnia w Dębicy odbyły się XIV
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu. Równolegle
rywalizowali farmaceuci.
W skład naszej reprezentacji weszli lekarze i lekarze
dentyści: Magdalena Drab, Patrycja Hartwich, Tomasz
Fajgier, Grzegorz Herbut, Wacław Komarów, Andrzej
Maciejczak, Roman Pułyk i Mirosław Woźniak. Najlepszą zawodniczką Mistrzostw w klasyfikacji kobiet została
nasza koleżanka lekarz dentysta Magdalena Drab (13
złotych medali), na wszystkich dystansach.
W indywidualnej rywalizacji
w swoich kategoriach wiekowych
nasi reprezentanci zwyciężyli bądź
zajęli miejsca na podium w stylu
dowolnym, klasycznym, zmiennym
i grzbietowym: Patrycja Hartwich
(2 złote), Tomasz Fajgier (srebro
i brąz), Andrzej Maciejczak (złoto,
srebro i 3x brąz), Wacław Komarów (srebro i brąz), Roman Pułyk (3x srebro), Mirosław
Woźniak (3 razy srebro i 1 brąz); Grzegorz Herbut
(2 razy brąz).
Drużynowo osiągnęliśmy również spore sukcesy:
2. miejsce w sztafecie mieszanej 4x50 m. stylem dowolnym
i 3. miejsce w sztafecie męskiej 4x50 m. stylem dowolnym. W generalnej klasyfikacji drużynowej uplasowaliśmy się na 4. miejscu!
Serdecznie gratulujemy naszym reprezentantom.
Zmaganiom na basenie towarzyszyła I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Lekarzy i Farmaceutów
„Postępy w medycynie sportowej i farmacji”. Honorowy
Patronat nad Mistrzostwami objęli Maciej Hamankiewicz – prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, i Elżbieta
Piotrowska-Rutkowska – prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, a gośćmi honorowymi byli mistrzowie olimpijscy:
Otylia Jędrzejczak, Józef Lipień – zapaśnik, oraz Ryszard
Wolny – zapaśnik.
(gh)

W dniach 22-23 czerwca 2018 roku odbyła się kolejna
edycja Turnieju Tenisowego lekarzy i ich rodzin o Puchar
Prezesa OIL w Krakowie. Turniej przeprowadzono na
kortach tenisowych w Krośnie przy ulicy Bursaki. W bieżącym roku dołączyło do nas kilku nowych tenisistów.
Była to naprawdę miła niespodzianka dla organizatorów. Zawody zaczynają cieszyć się coraz większym zainteresowaniem kolegów, tenis staje się coraz popularniejszy
w naszej grupie zawodowej. Niestety, w przeciwieństwie
do lat ubiegłych zawiodła nas nieco pogoda. Przez trzy
dni turnieju było pochmurno, a temperatura bliska była
raczej jesiennej niż letniej. Nie zniechęciło to jednak
uczestników i rywalizacja była niezwykle emocjonująca.

W ostatnim dniu nawet trochę popadało i dlatego
zawody zostały dokończone na kortach krytych. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy wiekowe.
W najmłodszej wśród pań zwyciężyła Wiktoria Suchy
z Radymna. Wśród mężczyzn w pierwszej grupie (Kat A)
zwyciężył Paweł Łysikowski, a w drugiej (Kat. B) Antoni
Tełewiak.
Bardzo emocjonująco przebiegała rywalizacja turnieju
par deblowych. Ostatecznie po bardzo wyrównanej walce
zwyciężyła para Marek Regulski i Paweł Łysikowski,
którzy niemal rzutem na taśmę w końcówce pokonali
parę Kazimierz Bujak (Dębica) i Wojciech Kolanko.
Na zakończenie zawodów pamiątkowym pucharem
wyróżniony został kolega senior dr Jacek Samborski
z Iwonicza Zdroju.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za
udział i już dziś zapraszamy na kolejny turniej w przyszłym roku.
Wojciech Kolanko
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Przychodnia Zdrowia Bieżanów
Kraków, ul. ks. J. Popiełuszki 42A,
www.przychodnia-biezanow.pl
Nowa, klimatyzowana, winda, apteka, duży parking.
• Zaprasza do współpracy lekarzy specjalistów
w ramach usług NIE objętych kontraktem z NFZ
• Wynajmie lokale na działalność medyczną
Kontakt tel.: 602 608 619, 600 949 003

Gabinet dr Wójcik Aesthetic
Gabinet na Woli Justowskiej w Krakowie nawiąże
współpracę z:
– lekarzem stomatologiem,
– dermatologiem.
Czas pracy i pozostałe warunki pracy
do uzgodnienia. Oferujemy wykwalifikowany
personel, nowoczesne wnętrza oraz miłą atmosferę.
CV oraz pytania proszę kierować na adres
e-mail: recepcja@drwojcik.pl
Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnowie,
ul. E. Kwiatkowskiego 15,
– zatrudni lekarza dentystę do pracy
w ramach stomatologicznej pomocy doraźnej.
Praca w dni robocze w godz. 19.00-7.00
dnia następnego oraz soboty,
niedziele i święta całodobowo.
Informacje pod nr. tel. 14 68 80 518
lub e-mail: praca@mcm.net.pl
Stomatologia Fedczyszyn
w Myślenicach
nawiąże współpracę z ortodontą
lub lekarzem dentystą zainteresowanym
kształceniem się w kierunku ortodoncji.
Zapewniamy bardzo dobre warunki pracy,
wynagrodzenie, asystę
Kontakt tel.: 668 808 221
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Bochni
– zatrudni stomatologa na umowę o pracę
lub kontrakt.
Więcej informacji – w biurze SPGZOZ w Bochni,
ul. Kazimierza Wielkiego 26
lub pod nr. tel. 14 611 56 30

Grzywna
za zaniedbania stomatologiczne
To nie żart. Walka z próchnicą w Szwecji przyjęła
charakter obowiązku prawnego nałożonego na rodziców.
Są oni zobowiązani do regularnego odwiedzania stomatologa, a zlekceważenie tego obowiązku pociąga za sobą
grzywny, a nawet ograniczenie praw rodzicielskich.
Opieka stomatologiczna w Szwecji jest bezpłatna
dla dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat (w niektórych
regionach nawet do 26 lat). Ból jest zwalczany już przy
samym wejściu młodego pacjenta do gabinetu (gazem
rozweselającym). Profilaktyka zdrowia jamy ustnej ma
rozległy zasięg. W sklepikach szkolnych nie ma słodyczy,
podczas posiłków nie podaje się słodzonych napojów.
Jak pisze portal info-DENT.24.pl – z którego zaczerpnęliśmy tę informację – walka z próchnicą w Szwecji to
zespołowe działanie stomatologów i pediatrów.
A u nas eliminujemy stomatologów ze szkół. Bez
komentarza.

Cicer cum caule...
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Stomatologia MODENT w Przeworsku
– zatrudni lekarzy dentystów
Atrakcyjne warunki finansowe, nowoczesny sprzęt,
pełen grafik. Mile widziane min. dwuletnie doświadczenie i zainteresowanie chirurgią lub endodoncją
mikroskopową.
– nawiążemy współpracę z ortodontą.
CV proszę wysyłać na e-mail: gabstom@gmail.com
Kontakt tel.: 792 231 214
Zarządzanie i marketing
w usługach stomatologicznych
i ortodontycznych
To nowy kierunek studiów podyplomowych prowadzonych
przez Krakowską Szkołę Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.
Studia – jak piszą organizatorzy – dają możliwość zdobycia
lub poszerzenia wiedzy z zakresu form organizacyjno-prawnych
prowadzenia własnej praktyki zawodowej, ze szczególnym
uwzględnieniem jednoosobowych form zatrudnienia, spółek
cywilnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zdobycie wiedzy z podstaw zarządzania zasobami ludzkimi oraz
zarządzania firmą (m.in. analiza kosztów i przychodów, wyniku
finansowego itp.), zapoznania się z kwestiami podatkowymi oraz
nabycie podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i form reklamy w obszarze usług stomatologicznych.
Kontakt tel. 12 293 50 29

Centrum Stomatologii 5dent
zlokalizowane na terenie DH Mozart
ul. Mackiewicza 17A w Krakowie
poszukuje lekarzy do współpracy z zakresu:
– stomatologii zachowawczej
– endodoncji
– endodoncji mikroskopowej
Informacje pod nr. tel. 793 167 332
Centrum stomatologiczne w Lubaczowie
• Zatrudni lekarzy stomatologów.
RTG, panorama, asysta praca na 4 ręce,
pełny zakres usług.
Pacjenci tylko prywatni. Praca w wybrane dni
tygodnia lub codziennie.
Do dyspozycji pokój z łazienką i mieszkanie 60 m2.
• Nawiążemy również współpracę z endodontą.
• Gabinet ortodontyczny nawiąże współpracę
z lekarzem pragnącym kształcić się w tym kierunku.
Kontakt tel.: 695 915 831,
e-mail: robertgorycki@onet.pl
Praca dla lekarza dentysty
w Wejherowie, woj. pomorskie.
Praca na 4 ręce, RTG, duża baza pacjentów
tylko „prywatnych”, umowa o pracę lub współpraca
(mieszkanie służbowe).
Kontakt tel.: 601 622 994

Kronika żałobna
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Dr n. med.

Eugeniusz Banasik
ur. 16 czerwca 1938 r. w Jeleniu (Jaworzno)
zm. 17 maja 2018 r. w Krakowie

W maju 2018 roku zmarł po krótkiej chorobie nasz
Kolega dr n. med. Eugeniusz Banasik. Był serdecznym,
ciepłym i szczodrym człowiekiem, któremu życie nie
szczędziło różnorodnych przeszkód i rozczarowań.
Urodził się 16 czerwca 1938 w Jeleniu, obecnie dzielnica Jaworzna. Studiował w latach 1957-1962 na Oddziale
Stomatologicznym Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Dyplom lekarza dentysty uzyskał
w 1963 roku, po czym podjął pracę jako lekarz dentysta
w Miejskiej Przychodni w Jaworznie. W latach 1965-1970
pracował jako asystent w Klinice Chirurgii Szczękowej
AM w Krakowie.
Jako młody człowiek, żądny wiedzy, nieustannie dążący do rozwoju zawodowego i marzący o chirurgii, w 1963
roku rozpoczął studia medyczne na Wydziale Lekarskim
AM w Krakowie, które ukończył w 1966 roku uzyskując
dyplom lekarza medycyny. To podczas tych studiów spotkaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy, a nasza przyjaźń trwała do
ostatnich Jego dni.
Staż podyplomowy Eugeniusz odbył w latach 19661968 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, zajmując
się chirurgią ogólną, a następnie plastyczną, która była
Jego największym marzeniem. W latach 1970-1974 odbył
studia doktoranckie, w ramach których przygotował pracę doktorską nt. „Ocena operacyjnego leczenia choroby
Dupuytrena na podstawie materiału Oddziału Chirurgii
Plastycznej III Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej
w Krakowie”. Tamże pracował do 1977 roku jako asystent. Pracował niezmiernie intensywnie. W tych latach
uzyskał obok doktoratu specjalizacje z chirurgii ogólnej
(1972), II st. z chirurgii szczękowej (1976), z chirurgii
plastycznej (1976) i z medycyny społecznej (1977).
Uzyskane dzięki temu kwalifikacje pozwoliły Mu
objąć w 1977 roku stanowisko zastępcy ordynatora Oddziału Chirurgii Plastycznej i kierownika Wojewódzkiej
Poradni Chirurgii Plastycznej w Tarnowie.
Tym samym osiągnął w młodym wieku znaczną samodzielność zawodową w wymarzonej dziedzinie. Dążąc
do poprawy statusu materialnego, urządzenia nowego
mieszkania itp. podobnie jak wielu dobrze wykształconych specjalistów zdecydował się podjąć pracę zarobkową
w Ameryce. Wyjechał w 1981 roku, jeszcze przed stanem

wojennym. Po jego wprowadzeniu długo wahał się, czy
pozostać na emigracji. W związku z tym rozpoczął starania o uznanie swoich kwalifikacji jako chirurga plastycznego. Ale starania te nie przyniosły spodziewanego
rezultatu. Tamtejsze hermetyczne środowisko dawało do
zrozumienia, że nie ma tam czego szukać. W tej sytuacji
sięgnął po swój dyplom lekarza dentysty. Zgodnie z miejscowymi wymaganiami w 1989 roku ukończył dwuletni
Clinical Course in Dentistry w New York University
College i po zdaniu odpowiednich egzaminów uzyskał
prawo wykonywania zawodu stomatologa w Stanach
Zjednoczonych.
Niemal natychmiast otworzył prywatną praktykę
stomatologiczną w Nowym Jorku, początkowo w wynajętym gabinecie przy Queens Blvd, a następnie we własnym
domu w Kew Garden, gdzie zamieszkał.
Jego droga zawodowa i życiowa znakomicie ilustruje
koleje losu całych pokoleń polskich lekarzy, doskonale
wykształconych z uwagi na skrajnie niekorzystne warunki życia codziennego w kraju szukających pracy na
godziwych warunkach zagranicą. Podobnie jak dziesiątki
jemu podobnych zdał tam doskonale egzamin z życia
i kwalifikacji zawodowych, uzyskując szacunek i sympatię pacjentów.
Był gościnnym i serdecznym przyjacielem, zapraszając
do swojego przytulnego domu przy Queens Blvd w Nowym Jorku wielu Kolegów z Polski, służąc im gościnną
pomocą i nieocenioną radą.
Jednak tęsknił. W maju 2017 roku zdecydował się
na powrót do Polski, do Krakowa, gdzie czuł się zawsze
u siebie. I gdzie mieszkają Jego dzieci – Joanna, Tomek
i Kinga.
Nie dane Mu jednak było cieszyć się dłużej upragnioną emeryturą w Polsce. W niecały rok po powrocie zaczął
niedomagać zdrowotnie. Po krótkiej chorobie zmarł
w przededniu osiemdziesiątych urodzin. Został pochowany w grobowcu na Cmentarzu w Batowicach (kwatera
CCCXXIII, rząd 3, miejsce 30).
Cześć Jego pamięci. Żegnaj Przyjacielu!
Piotr Gutkowski
Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

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 ............................ 619 17 20
• ds. Praktyk (mgr A. Chuchmacz) .................................... 619 17 13
• ds. Umów i kontraktów .................................................. 619 17 12
• ds. Uzdrowisk ................................................................. 619 17 12
• ds. Ubezpieczeń .............................................................. 619 17 18
• Rzecznik Praw Lekarza ................................................... 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
koordynator radców prawnych
wtorek
godz. 12.00 do 14.00
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
piątek
godz. 12.00 do 14.00
Kancelaria Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
od poniedziałku do czwartku
godz. 9.00 do 16.00
Sekretariat / Dziennik podawczy
godz. 9.00 do 13.00
Ubezpieczenia
• Ubezpieczenia OC (Inter) Ubezpieczenia życiowe ........... 619 17 15
• Ubezpieczenia OC (Inter, PZU, Uniqa) ............................ 619 17 16
• Ubezpieczenia OC – PZU ................................................ 619 17 18
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