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W NUMERZE M.IN.
• Wywiad z prof. Stanis³awem
Majewskim – dyrektorem Instytutu Stomatologii CM UJ oraz
portret historyczny i wspó³czesny
Instytutu (Najlepszy w Polsce)
• O czujnoœci onkologicznej
w rozpoznawaniu nowotworów
pisze dr Mariusz Szuta
• Seminaria stomatologiczne
w Zakopanem i Rytrze (relacje
D. Koœcielniaka i T. Fortuny)
• Wizytówki:
– Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej
– Zwi¹zku Lekarzy Dentystów
Pracodawców Ochrony Zdrowia
– Oddzia³u PTS w Kroœnie
• O pozyskiwaniu funduszy UE
(c.d.)
• Porady prawne dla dentystów
niechêtnych wykonywaniu czynnoœci „jakoby zbêdnych” („Z wokandy” – A. Stopa)
• Zjazd Absolwentów rocznika
1976; zaproszenie na CEDE

Na okładce:
Instytut Stomatologii CM UJ w Krakowie, fot. K. Zgłobicki

Koleżanki i Koledzy
Lekarze Dentyści
Rośnie konkurencja na rynku stomatologicznym. Wystarczy
otworzyć strony reklamowe codziennych gazet i tygodników,
wejrzeć na frontony prywatnych nieruchomości, rzucić okiem
na szyldy oblepiające kamienice, aby zobaczyć kuszące pacjenta „bezbolesne”, „nie wymagające znieczulenia” „całodobowe”,
„specjalistyczne”, „kompleksowe”, „estetyczne”, „korygujące”,
„bezstresowe” – usługi stomatologiczne. Czegóż się tam nie dopatrzymy: wybielania, piaskowania, implantów w jeden dzień.
trzech lat gwarancji na plombę, korekt kształtu i koloru zęba,
mostów kompozytowych bez szlifowania zębów. A wszystko
to wyczytałem tylko z jednego egzemplarza gazety codziennej,
w którym stomatologia, wśród reklam świadczeń medycznych,
pod względem zajmowanej powierzchni nie ma sobie równych.
Brakuje tylko, że też nikt dotąd nie wpadł na ten pomysł, by
ci Drogi Pacjencie gabinet stomatologiczny: „super nowoczesny”, koniecznie „amerykański”, „ultradźwiękowy”, podjechał
pod dom lub zainstalował się w Twoim mieszkaniu.
No cóż, może ktoś powiedzieć, takie są prawa rynku. Kupiłem możliwie najlepszy sprzęt, zatrudniłem najwybitniejszych
fachowców opłacając ich sowicie, stworzyłem najlepsze warunki lokalowe gabinetu, dysponuję najwyższej jakości materiałami
stomatologicznymi – czemu nie miałbym tego ogłosić wszem
i wobec, w dowolnym formacie i miejscu.
Tymczasem Kodeks Etyki Lekarskiej mówi wyraźnie, że forma i treść informacji o udzielanych świadczeniach zdrowotnych
nie może mieć cech reklamy”, a „lekarz tworzy swoją opi„nie
nię zawodową jedynie w oparciu o wyniki swojej pracy”.
Zapisy te rozwija szczegółowo Uchwała NRL z 25 kwietnia 1998,
w której pisze się m.in. że informacja o udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w szczególności nie powinna zawierać (art. 4):
1. żadnej formy zachęty do korzystania ze świadczeń zdro„1.
wotnych; 2. potocznych określeń, obietnic, informacji o metodach i czasie leczenia; 3. określenia cen i sposobu płatności; 4. informacji o jakości sprzętu medycznego”.
Czym kierował się ustawodawca, tak rygorystycznie kreśląc
zakaz. Otóż szczególną materią stosunków między lekarzem
a pacjentem, które na płaszczyźnie najwyższego dobra, jakim
jest zdrowie muszą być uczciwe, a także świadomością, iż wszelkie określenia „naj” są nie do zweryfikowania, gdy tymczasem
wprowadzenie ich do informacji o sposobie udzielania świadczenia wprowadza Czytelnika w błąd.
Wracam ze spotkania Koleżanek i Kolegów lekarzy dentystów reprezentujących różne organizacje stomatologiczne, gdzie
temat zalewu reklamą i to często nachalną, naruszającą wszel1
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kie reguły przyzwoitości, atakującą podświadomość pacjenta według najnowszych zasad marketingu handlowego – był dominujący. Trudno,
byśmy jako samorząd korporacyjny przechodzili
obok sprawy obojętnie. Ta reklama (a nie informacja) kształtuje obraz naszego środowiska,
jednoznacznie sytuuje nas w kręgu przedsiębiorców, dając argumenty zwolennikom kas fiskalnych, kontrolom Urzędów Skarbowych i innym
organom administracji.
Apeluję zatem do Koleżanek i Kolegów –
hamujcie! Dbajcie o wyjątkowość naszego za-

wodu, o nasz honor. Niech pieniądz nie zagłusza naszych sumień. A swoją drogą zgodnie
z utaleniami jakie zapadły w trakcie spotkania,
o którym mowa wcześniej, powołamy w Izbie
zespół, który zacznie rejestrować drastyczniejsze przypadki wykroczeń w tej sferze i który
będzie kierował je do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. A tylko dlatego by bronić
w takich sytuacjach resztek szacunku dla naszego zawodu.
Lek. dent. Robert Stępień
wiceprzewodniczący ORL w Krakowie

FELIETON
Nomina odiosa?
Nie tylko Kopernik, Kościuszko, Mickiewicz,
należą do panteonu kultury polskiej, ale też tysiące innych przedstawicieli ruchów narodowych, społecznych, ludzi sztuki i kultury, w tym
także medycyny. Dlaczego zatem w środowiskach, które ich wydały, są często po macoszemu traktowani?
Jeszcze w latach sześćdziesiątych, przed jubileuszem Uniwersytetu Jagiellońskiego pisałem
do Bodzentyna, że przyszedł tam na świat w
1807 roku Wawrzyniec Domański, ich rodak a
nasz profesor. Podobnie jak Józef Kwaśniewski,
urodzony w Staszowie, później profesor położnictwa w Krakowie i Warszawie. Nic ich to nie
obeszło. Nawet nie było odpowiedzi. W Krzeszowicach działał dr La Fontaine, lekarz ostatniego króla polskiego. Tam miał swą habendę i
tam zmarł także Ludwik Bierkowski profesor chirurgii, ojciec anestezjologii polskiej, a obszerną
rozprawę „Krzeszowice pod względem topograficznolekarskim” (Kraków 1845) napisał lekarz M. Lissowski. Oni też „nie zasłużyli” w tym
mieście na pamięć, jak również najdostojniejszy pacjent zdrojów krzeszowickich Stanisław
August Poniatowski (dłużej zatrzymał się w
Krzeszowicach niż w Krakowie). Izba Lekarska
w Rzeszowie już w 1993 r. zwróciła się do Miejskiej Rady Narodowej (por. Biuletyn OIL nr 1/
93), o poświęcenie jednej z ulic profesorowi W.
Boduszyńskiemu, urodzonemu tamże w 1768
r. profesorowi Akademii Krakowskiej, zasłużonemu w zwalczaniu ospy. Cisza!
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Podjęte próby zainspirowania środowisk
Miechowa i Pilzna do budowy pomników Macieja z Miechowa i Sebastiana Petrycego, spełzły na niczym. Większość z nas pamięta uroczą
postać prof. Janiny Kowalczykowej, pierwszego
docenta-kobietę na Wydziale Lekarskim UJ, urodzoną w Golkowicach pod Krakowem. Nas pamięć o niej głęboko wzrusza, a jej rodaków – nie!
Dr med. Jacek Augustyn Łopacki żyjący
w XVIII w., był twórcą pierwszej biblioteki publicznej w Krakowie w 1758 r. Czy Biblioteka
Wojewódzka, przekształcona z Biblioteki Miejskiej nie powinna nosić jego imienia? Pan dyrektor zbeształ mnie za tę propozycję. Póki on
jest dyrektorem, niczego takiego nie będzie!
Z Żurawicy pod Przemyślem pochodził Marcin Król z Żurawicy. Sporo zachodu to kosztowało, ale wreszcie zwrócono się do mnie o materiały uzasadniające propozycję nazwania nowego gimnazjum jego imieniem. Posłałem. Cisza!
Jeśli nie zapomnimy o naszej przeszłości, będziemy wyglądali, jakbyśmy „wylecieli sroce
spod ogona”. Tak rzecz po imieniu nasi praojcowie nazywali.
Skoro sprawy tak źle się mają, przyszedł mi
do głowy pomysł, z którym zwracam się do kolegów lekarzy stomatologów. Ich zamiłowanie
do historii jest mi znane. Przewodniczący miejskiej czy wiejskiej rady rzadko korzysta z pomocy
kardiologa, chirurga, hematologa etc., a z pomocy stomatologa nieraz, Koledzy, użyjcie swych
możliwości: pacjent mięknie na fotelu! Być
może Wam nie odmówią.
Chodzi o naszą lekarską przeszłość i wkład
w kulturę narodu. Rzecz jest niebagatelna.
Prof UJ dr. hab. med Zdzisław Gajda
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AKTUALNOŒCI
Kole¿anki i Koledzy!
Komisja Stomatologiczna Okrêgowej Rady Lekarskiej w Krakowie we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Lekarzy Dentystów Pracodawców Ochronie Zdrowia oraz Polskim Stowarzyszeniem Lekarzy Stomatologów Kas Chorych zapraszaj¹ na Ogólnopolsk¹ Konferencjê Lekarzy Stomatologów

Rytro – Jesieñ 2006
która odbêdzie siê w dniach 3–5 listopada 2006 roku, tradycyjnie w Hotelu „Per³a Po³udnia”.
Przygotowywany program Konferencji obejmowaæ bêdzie czêœæ naukow¹ oraz samorz¹dow¹ (aktualne problemy
zwi¹zane z wykonywaniem zawodu z uwzglêdnieniem kwestii dotycz¹cych kontaktowania œwiadczeñ stomatologicznych z NFZ na 2007 rok). Ufamy, ¿e jednym z tematów bêdzie tekst zamieszczony poni¿ej: „Dlaczego protestujemy?” Ze wzglêdu na ograniczon¹ liczbê miejsc i znaczne ogólnopolskie zainteresowanie Konferencj¹ prosimy
o nadsy³anie zg³oszeñ (wraz z kopi¹ dowodu wp³aty) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 wrzeœnia 2006
roku na adres ORL w Krakowie: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11a (decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ).
Szczegó³owy program konferencji po jego opracowaniu zostanie zamieszczony na stronach internetowych:
www
.stomatolodzy
.prv
.pl oraz www
.zld.org
.pl przed planowanym terminem konferencji. Tam¿e znajduj¹ siê
www.stomatolodzy
.stomatolodzy.prv
.prv.pl
www.zld.org
.zld.org.pl
ju¿ obecnie: warunki finansowe udzia³u, wzór „Karty uczestnictwa” oraz nr konta bankowego do wymaganej wp³aty.
Dodatkowe informacje dotycz¹ce Konferencji mo¿na uzyskaæ u p. Krystyny Treli w Okrêgowej Izbie Lekarskiej
w Krakowie pod numerami telefonów: 012 619 17 18, 012 619 17 20.
W-ce przewodnicz¹cy ORL w Krakowie
dr Robert Stêpieñ

Dlaczego jedni lekarze dentyści protestują,
a drudzy „umywają ręce”?
Ci pośród nas, którzy przyłączyli się do protestu 7 kwietnia i 10 maja 2006 r rozumieją, że:
– nakłady na ochronę zdrowia, w tym na
stomatologię, są minimalne,
– świadczenia, które są wykonywane w ramach NFZ tak naprawdę są finansowane z dodatkowych świadczeń opłacanych przez pacjentów,
– podniesienie wynagrodzeń pracowników
medycznych finansowanych z budżetu państwa
nie rozwiązuje problemu 80% z nas, którzy sami
w naszych prywatnych gabinetach zarabiamy
na swoje utrzymanie.
My chcemy zmian systemowych.
Jasno określonych świadczeń gwarantowanych, rzetelnego ich wycenienia.
Spokoju administracyjnego.
Ci spośród nas, którzy nie przyłączyli się do
protestu:

– nie wierzą w powodzenie akcji,
– pilnują swoich interesów, by nie przepadł
ten jeden przysłowiowy pacjent,
– oglądają się na innych, którzy za nich coś
załatwią.
Gdy przyjdzie czas podpisywania umów
z NFZ będą głośno krzyczeć, że nic dla środowiska, dla polepszenia warunków nie zostało
zrobione.
Zadajmy sobie pytanie: Kto to miałby zrobić?
– gdy samemu jest się biernym w trakcie
wyborów do samorządu lekarskiego,
– gdy się nie odpowiada na apel do wspólnego działania?
Tak, więc pozostawajcie w zaciszu swoich
gabinetów, przyjmujcie kolejnych sfrustrowanych pacjentów i narzekajcie dalej, że nie da
(ks)
się nic zrobić w tej Polsce...
3
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XXXI Ogólnopolska Konferencja Lekarzy Dentystów
Rytro 2628 maja 2006

W dniach 26 do 28 maja 2006 roku odby³a
siê XXXI Ogólnopolska Konferencja Lekarzy
Dentystów w Rytrze ko³o Nowego S¹cza w przepiêknie po³o¿onym hotelu SPA Per³a Po³udnia.
Mimo i¿ termin Konferencji niestety zbieg³ siê
z pielgrzymk¹ papiesk¹ uczestniczy³o w niej 180
osób. Mielimy zaszczyt gociæ: prezydenta PTS
prof. Marka Ziêtka, v-ce prezesa NRL dr Andrzeja
Fortunê, v-ce prezesów ORL dr. Andrzeja Matyjê i dr. Roberta Stêpnia.
Z opinii naszych uczestników wynika, ¿e
Konferencja sta³a na bardzo wysokim poziomie,
a zawdziêczamy to naszym wyk³adowcom w osobach kolegów i kole¿anek: W. Bednarza, A. Fortuny, K. Goñczowskiego, W. Grzebielucha,
Z. Klimka, R. Stêpnia, G. miach-S³omkowskiej,
M. Winiewskiego, M. Zalewskiej, J. Zbo¿nia
oraz M. Ziêtka, za co im serdecznie dziêkujemy.
Ka¿dy z tematów by³ przedstawiony bardzo rzeczowo i przystêpnie zarówno z punktu meryto-
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rycznego jak i praktycznego, co zapewne wp³ynie na podniesienie naszych kwalifikacji zawodowych.
Przedstawione tematy wyraanie pokaza³y, ¿e
stomatologia jest dziedzin¹ wielospecjalistyczn¹
i wymagaj¹c¹ konsultacji i wspó³pracy miêdzy
lekarzami dentystami ró¿nych specjalnoci
w przypadkach w¹tpliwych trudnych do zdiagnozowania i leczenia. Wyk³ady z endodoncji nie pozostawi³y cienia w¹tpliwoci, ¿e dzisiaj nie wystarczy nasze wyczucie, bo chc¹c robiæ dobr¹
endodoncjê musimy byæ wyposa¿eni w odpowiedni sprzêt i materia³y, oraz oczywicie posiadaæ niezbêdn¹ wiedzê. Wyk³ad prof. T. Konopki wyg³oszony przez prof. M. Ziêtka pokaza³ jak wa¿na
dla nas jest wiedza ogólnomedyczna. Jak wiele
objawów chorób uk³adowych znajduje miejsce
w jamie ustnej. Z kolei wspó³praca ortodontów
i chirurgów  jak bardzo mo¿e odmieniæ ¿ycie
naszych pacjentów. Coraz czêciej na naszych
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spotkaniach gocimy psychologów podpowiadaj¹cych nam jak postêpowaæ z naszymi pacjentami. I tak by³o u nas. Wyk³ad pani Diany Senator
podkreli³ potrzebê bezpieczeñstwa i szacunku
jako wiadectwo pozamedycznych oczekiwañ pacjenta od lekarza.
Nie zapomnielimy te¿ o sprawach zwi¹zanych z naszym zawodem. Obrady okr¹g³ego sto³u by³y bardzo burzliwe a dotyczy³y kszta³cenia
podyplomowego zarówno specjalistycznego jak
i ustawicznego. Wytykalimy b³êdy i zalety obecnego obowi¹zuj¹cego systemu. Mylê, ¿e ostre
s³owa jakie pada³y daj¹ nadziejê g³ównie m³odym
kolegom, ¿e co w tym obszarze siê zmieni.
Dope³nieniem naszego kszta³cenia by³a niezliczona iloæ rozmów w kuluarach i zakamarkach hotelu Per³a Po³udnia z wyk³adowcami.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem ministra zdrowia
za udzia³ w konferencji mo¿na by³o otrzymaæ
17 punktów edukacyjnych.
Pragniemy wspomnieæ, ¿e koszt uczestnictwa
wynosi³ 550 z³ z noclegami i imprezami towarzysz¹cymi. Jej odbycie by³o mo¿liwe dziêki
wsparciu i wspó³organizacji konferencji przez
Komisjê Stomatologiczn¹ ORL w Krakowie
i oczywicie naszym sponsorom.
Zapraszamy Pañstwa do odwiedzenia naszej
strony internetowej www.pts-nowysacz.pl. Prosimy o komentarze dotycz¹ce konferencji. Mamy
nadzieje, ¿e zobaczymy siê w przysz³ym roku.
Z powa¿aniem

Tomasz Fortuna  przewodnicz¹cy
i Marzena Stanisz  sekretarz
Ko³a Terenowego PTS w Nowym S¹czu
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Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów
w Zakopanem
Komisja Stomatologiczna ORL w Krakowie
oraz Zwi¹zek Lekarzy Dentystów Pracodawców
w Ochronie Zdrowia zorganizowa³y w dniach
12-13 maja w Zakopanem, w siedzibie Centralnego Orodka Sportu (Hotel Imperial) Konferencjê Naukowo-Szkoleniow¹ Lekarzy Dentystów, odbyt¹ w trzech sesjach naukowych prowadzonych kolejno przez dr. Andrzeja Mazarakiego, dr Jolantê Pytko-Poloñczyk oraz dr n. med.
Martê Gackowsk¹.
Trzeba uczciwie powiedzieæ, ¿e na pocz¹tku
by³o nieco k³opotów technicznych, ale uda³o siê
w porê wszystkiemu zaradziæ. £¹cznie przedstawiono siedem interesuj¹cych referatów, a to:
dr. Wac³awa Steczki i technika dentystycznego
Dariusza Stefaniaka o protezach teleskopowych
w praktyce klinicznej i pracach laboratoryjnych;
dr Joanny Steinder o metodach koronowo-wierzcho³kowych opracowania systemu kana³owego,
dr n. med. Marty Gackowskiej na temat profilaktyki zapalenia wsierdzia, dr Renaty Witek na temat diagnostyki chorób miazgi w zêbach mlecznych i sta³ych z niedokoñczonym rozwojem,
dr. Paw³a Witka o zasadach postêpowania klinicznego w trakcie wykonywania licówek ceramicznych, wreszcie dr Darka Kotarby o aparatach
i fotografii zewn¹trzustnej, którego niekonwencjonalna technika wyk³adu wprowadzi³a wiele
wie¿oci i poruszy³a zebranych.
By³y te¿ prezentacje o kompaktowym generatorze ozonu (firmy Znamil) i jego zastosowaniu w praktyce stomatologicznej dr. n. med. Aleksandra Przygoñskiego z UM w £odzi; o materia³ach VOCO przedstawionych przez Roberta
Szczepankiewicza i o produktach z zakresu diagnostyki cyfrowej Optidentu. Partnerem i sponsorem Konferencji by³a firma Pfizer  dziêkujemy!
Oczywicie nie tylko obradowalimy, by³y
imprezy towarzysz¹ce. Opinie o Konferencji chêtnie przedstawiê na ³amach, jeli uczestnicy bêd¹
tak mili i zechc¹ do redakcji napisaæ.
A tymczasem proponujê wejrzeæ w tych kilka zdjêæ mojego autorstwa. Pozdrawiam.
Darek Kocielniak
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TEORIA I PRAKTYKA
Dr n.med. Mariusz Szuta

Czujność onkologiczna – podstawą sukcesu
we wczesnym rozpoznawaniu nowotworów
masywu szczękowo-sitowego
Hasła indeksowe: czujność onkologiczna, nowotwory, masyw szczękowo-sitowy
Key words: oncological alertness, neoplasms, maxillary and ethmoid complex
Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej I.S. Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum
Kierownik: Dr hab. med. Jan Zapała
Nowotwory masywu szczękowo-sitowego
stanowią 0.2–0.5% nowotworów złośliwych.
Szczyt zachorowań występuje pomiędzy 50
a 60 rokiem życia. Nowotwory te dwukrotnie
częściej rozwijają się u mężczyzn niż kobiet.
W 2003 roku zachorowalność na nowotwory
masywu szczękowo-sitowego w Polsce wyniosła 121 nowych przypadków, w tym w województwie małopolskim nowotwór ten rozpoznano u 8 chorych. W tym samym roku liczba
zgonów z powodu złośliwego nowotworu
zatok przynosowych w Polsce wyniosła 63,
w Małopolsce zmarło dwóch pacjentów.
Statystycznie najczęściej proces nowotworowy rozwija się w zatoce szczękowej (58%),
następnie w zakresie bocznej ściany nosa (30%),

w sitowiu (10%) a najrzadziej w obrębie zatoki
czołowej (2%). Nowotwory złośliwe masywu
szczękowo-sitowego mogą mieć charakter pierwotny (punkt wyjścia w zatokach przynosowych), wtórny (naciekające przez ciągłość z sąsiedztwa: CSN, skóra twarzy itp.) oraz przerzutowy (najczęściej z pierwotnego ogniska w nerce, sutku, oskrzelu, jelicie grubym, prostacie lub
jądrze). Różnorodność budowy histologicznej
oraz złożona budowa anatomiczna zatok i kompleksu ujściowo-przewodowego decyduje
o mnogości typów histologicznych pierwotnych
nowotworów złośliwych tego obszaru (Tabela I).
Ze względu na rozwój procesu nowotworowego w zamkniętej puszce kostnej zatok przynosowych, w 60% przypadków chorzy zgłaszają

Tabela I. Typy histologiczne nowotworów z³oœliwych masywu szczêkowo-sitowego
nab³onkowe

mezenchymalne

neuroektodermalne limforetikularne

zêbopochodne

Carcinoma
planoepitheliale

Miêsaki koœci:
osteosarcoma,
chondrosarcoma,
sarcoma Ewing

Melanoma malignum

Ameloblastoma
malignum

Carcinoma adenoides cysticum
(cylindroma)

Miêsaki tkanek miêkkich:
rhabdomyosarcoma, leyomyosarcoma, haemangioendotheliosarcoma, haemangiopericyto- Esthesioneuroblastoma
ma mal., sarcoma Kaposi, fibroCarcinoma mucoepidermale sarcoma, fibrohistiocytoma malignum, Schwannoma malignum,
liposarcoma

Non Hodgkin
lymphoma

Fibrosarcoma
ameloblasticum
Fibroodontosarcoma
ameloblasticum

Adenocarcinoma

Plasmocytoma
Fibrodentinosarcoma
ameloblasticum
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1. Przypadek zaawansowanego raka płaskonabłonkowego zatoki szczękowej
lewej u 74-letniego chorego. Widoczne naciekanie
policzka, oczodołu i jamy
nosowej.

się w wysokich stopniach zaawansowania klinicznego, co implikuje niski odsetek 5-letnich
przeżyć wynoszący, pomimo postępu w medycynie, zaledwie 20%. Niezwykle ważna staje się
zatem wzmożona czujność onkologiczna w zakresie wczesnych objawów nowotworów masywu szczękowo-sitowego. Na rycinie 1 przedstawiono twarz chorego z zaawansowanym
rakiem płaskonabłonkowym zatoki szczękowej
lewej w stopniu zaawansowania T 4N X M 0 .
Widoczne naciekanie policzka, jamy nosowej
i oczodołu.
Symptomatologia nowotworów złośliwych
masywu szczękowo-sitowego obejmuje szereg
objawów, których rodzaj i konfiguracja zależy
od umiejscowienia, zawansowania i kierunku
naciekania nowotworu. Należy pamiętać, że
zmiany wczesne (Tis, T1) przebiegają bezobjawowo (okres utajonego wzrostu), a ich rozpoznanie jest zwykle odkryciem przypadkowym
w trakcie diagnostyki zleconej z innego powodu. Charakter pierwszych objawów klinicznych
nowotworu masywu szczękowo-sitowego skłania pacjenta do wizyty u laryngologa, stomatologa, neurologa lub okulisty. Formy bardziej
zaawansowane cechuje interdyscyplinarny charakter dolegliwości i prezentowanych objawów.
Nowotwory rozwijające się w zakresie I kwadrantu wg Öngrena powodują w pierwszej kolejności objawy rynologiczne. Najczęstszym jest
asymetryczny, jednostronny wyciek z nosa treści ropnej, posokowatej lub podbarwionej
krwią. Warto zapamiętać, że ten stosunkowo
wczesny objaw często traktowany jest przez
chorego, a czasem nawet lekarza pierwszego
kontaktu, jako nieżyt bakteryjny nosa, co skutkuje wdrożeniem leczenia przeciwzapalnego
i/lub antybiotykoterapii. Postępowanie takie
8

może przynieść przejściową poprawę stanu
miejscowego, co oddala prawidłowe rozpoznanie i pozwala chorobie nowotworowej na dalszy rozwój.
Najbardziej właściwym jest zatem przyjęcie
zasady, że każdy jednostronny wyciek patologicznej wydzieliny z przewodu nosowego wymaga specjalistycznej konsultacji otolaryngologicznej. Poza objawami nieżytowymi guz rozwijający się na przyśrodkowej ścianie nosa lub
w zatoce szczękowej, po zniszczeniu jej ściany
przyśrodkowej, powoduje zmniejszenie drożności lub niedrożność przewodu nosowego. Jeżeli naciekanie dotyczy 2/3 przednich przewodu to w rynoskopii przedniej, po oczyszczeniu
patologicznej wydzieliny, można dostrzec masy
guzowate, z których należy pobrać kleszczykami wycinki do badania histopatologicznego.
Guzy tylnej 1/3 przewodu oraz umiejscowione
w nozdrzach tylnich (choanes) mogą być trudno zauważalne we wziernikowaniu od przodu,
zwłaszcza gdy występują dodatkowe zaburzenia budowy przegrody nosa (skrzywienie, grzebień przypodstawny itp.) lub małżowin (przerost, concha bullosa). W takich przypadkach
konieczne jest wykonanie rynoskopii tylnej. Guzy
obturujące jamę nosową obustronnie powodują
nosowanie zamknięte (rhinolalia clausa).
W grupie objawów laryngologicznych pozostają, poza rynologicznymi, objawy otiatryczne. Pojawiają się one w przypadku naciekania
lub ucisku trąbki słuchowej Eustachiusa, co poprzez jej dysfunkcję, doprowadza do rozwoju
otitis media secretoria (glue ear). Gromadząca
się w uchu środkowym gęsta jak guma arabska
wydzielina oraz ujemne ciśnienie w jamie bębenkowej (audiometria impedancyjna) odpowiedzialne są za niedosłuch przewodzeniowy
po stronie guza.
Guzy zatoki szczękowej rozwijające się pierwotnie w II kwadrancie wg Öngrena manifestują się pod postacią objawów stomatologicznych. Typowym jest rozdęcie lub owrzodzenie
wyrostka zębodołowego i/lub podniebienia.
Na rycinie 2a przedstawiono ciemno zabarwiony guz wyrostka zębodołowego szczęki prawej
u 50-letniego mężczyzny (melanoma malignum
gingivae superioris). Pomimo stosunkowo niewielkiego zaawansowania miejscowego u chorego w badaniu klinicznym, jak i w TK stwierdzono przerzuty w lokoregionalnych węzłach
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2 a. Ognisko czerniaka złośliwego dziąsła górnego szczęki
prawej (widok wewnątrzustny)

2 b. Twarz 50-letniego chorego z widocznymi przerzutami czerniaka złośliwego do
węzłów chłonnych podżuchwowych

2 d. Radiogram klatki piersiowej – owalne cienie odpowiadają przerzutom czerniaka dziąsła górnego.

tycznym powodują u pacjentów w całkowitym
lub częściowym bezzębiem złe przyleganie płyty protezy, co staje się powodem zgłoszenia do
lekarza dentysty. W grupie pacjentów uzębionych, ze względu na destrukcję kostną powodowaną przez nowotwór, typowym objawem
jest odcinkowe (segmentarne) rozchwianie
zębów. Bardziej zaawansowane nowotwory
masywu szczękowo-sitowego z propagacją
w kierunku przestrzeni skrzydłowo-żuchwowej
powodują szczękościsk (trismus). Warunki do
badania jamy ustnej oraz laryngologicznego są

3. Asymetria policzka prawego u chorego z mięsakiem gładkokomórkowym
szczęki prawej.
2 c. Tomografia komputerowa twarzoczaszki z zaznaczonym pakietem przerzutowych węzłów chłonnych u tego
samego chorego

chłonnych szyi (ryciny 2b i 2c). Przedstawiony
na rycinie 2d radiogram klatki piersiowej tego
chorego przedstawia obecność przerzutów
w płucu prawym. Guzy wzrastające podśluzówkowo mogą powodować jedynie asymetrię podniebienia, widoczną zwłaszcza przy fonacji.
Postacie egzofityczne w formie guzów, z wtórnymi zmianami troficznymi i nadkażeniem grzybiczym są równie częste. Zmiany w polu prote-

wtedy utrudnione. Nowotwory masywu szczękowo-sitowego wzrastające w kierunku policzka powodują jego patologiczne uwypuklenie.
Na rycinie 3 przedstawiono chorego z asymetrią prawego policzka w przebiegu leyomyosarcoma szczęki. Taka asymetria twarzy powinna
zwrócić uwagę każdego lekarza już przy wejściu pacjenta do gabinetu lekarskiego. W przypadkach szczególnie zaniedbanych, w wyniku
nagromadzenia się wydzieliny ropnej w zatoce
szczękowej, której ujście jest zamknięte przez
guz, w skórze policzka lub okolicy jarzmowej
9
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4. Przypadek 64-letniego
chorego z rakiem płaskonabłonkowym zatoki szczękowej prawej. Widoczne przetoki ropne okolicy jarzmowej mylnie zakwalifikowane przez lekarza kierującego jako objaw zapalenia
kości.

mogą powstawać przetoki ropne. W takich
przypadkach potraktowanie obrazu klinicznego jako stanu zapalnego kości czaszki twarzowej nie należy wcale do rzadkości. Na rycinie 4
widoczne są przetoki ropne w okolicy jarzmowej prawej u chorego z rakiem płaskonabłonkowym zatoki szczękowej. Chory zgłosił się do
Poradni Przyklinicznej z podejrzeniem gruźlicy
kości jarzmowej prawej.
Zespół objawów okulistycznych stwierdza
się u chorych z nowotworami masywu szczękowo-sitowego naciekającymi per continuitatem oczodół. Najwcześniejszym objawem nowotworu rozwijającego się w zakresie sitowia
tylnego lub komórki Ondiego jest zawężenie
pola widzenia na barwę czerwoną (perimetria).
Wnikanie guza z zatoki szczękowej do oczodołu powoduje przemieszczenie gałki ocznej
ku górze (dislocatio bulbi oculi), wytrzeszcz
(exophthalmus), zaburzenie ruchomości gałki
ocznej (naciekanie mięśni gałkoruchowych) oraz
podwójne widzenie (diplopia). Skutkiem ucisku
lub naciekania nerwu wzrokowego jest postępujące osłabienie ostrości widzenia (amblyopia)
lub ślepota (amaurosis). Poza wyżej wymienionymi objawami, okulista może być lekarzem
rozpoznającym raka masywu szczękowo-sitowego u pacjentów z patologicznym łzawieniem
(epiphora), nawracającym zapaleniem ropnym
woreczka łzowego (dacryocystitis purulenta
recidivans) lub ropniakiem (empyema sacci
lacrimalis) w wyniku naciekania przez nowotwór
przewodu nosowo-łzowego.
Ostatnią grupą objawów, występujących
w przypadku rozwoju nowotworu w III kwadrancie zatoki szczękowej wg Öngrena z propagacją do dołu skrzydłowo-podniebiennego,
są objawy neurologiczne takie jak neuralgia
10

objawowa nerwu trójdzielnego czy zaburzenia
czucia (parestezje) w zakresie podniebienia, skóry
twarzy lub skóry owłosionej głowy. W przypadkach nacieczenia dna oczodołu lub przedniej ściany szczęki chorzy podają niedoczulicę w zakresie
unerwienia przez nerw podoczodołowy.
Znajomość szerokiej symptomatologii nowotworów masywu szczękowo-sitowego pozwala na wczesne postawienie rozpoznania
wstępnego, które należy potwierdzić przy pomocy badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych. Tabela II przedstawia algorytm postępowania diagnostycznego u pacjenta z podejrzeniem nowotworu tego obszaru.
Tabela II

Algorytm diagnostyczny u chorego
z nowotworem masywu szczêkowo-sitowego
a) Ocena ogniska pierwotnego
• badanie przedmiotowe
• badanie laryngologiczne
• (otoskopia, rynoskopia, ocena nosogard³a)
• badanie radiologiczne zatok w trzech projekcjach
• tomografia komputerowa niezbêdna do ustalenia
• zasiêgu guza
b) Ocena wêz³ów ch³onnych szyi
• badanie przedmiotowe
• biopsja aspiracyjna cienkoig³owa
• ultrasonografia uk³adu ch³onnego szyi
• lub tomografia komputerowa szyi
c) Wykluczenie przerzutów odleg³ych
• Rtg klatki piersiowej (w dwóch projekcjach)
• ultrasonografia jamy brzusznej
Zwieńczeniem przeprowadzonej diagnostyki
jest rozpoznanie nowotworu masywu szczękowo-sitowego. Krokiem kolejnym jest podjęcie
odpowiedniego leczenia. Wybór metody terapeutycznej zależy od budowy histologicznej
guza, stopnia zaawansowania choroby oraz
stanu ogólnego chorego. Możliwe jest zastosowanie monoterapii (chirurgia, radioterapia
radykalna) lub leczenia skojarzonego w różnych
kombinacjach:
• chirurgia + radioterapia uzupełniająca,
• chemioterapia neoadjuwantowa + chirurgia + radioterapia uzupełniająca.
W przypadkach nieoperacyjnych stosuje się
paliatywną chemioterapię lub chemioradioterapię.
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Szansa na wyleczenie z choroby nowotworowej, bez względu na jej umiejscowienie, jest
największa w momencie wczesnego jej wykrycia. Każdy praktykujący lekarz bez względu na
specjalność, którą wykonuje, zgodnie z zasadą
czujności onkologicznej powinien z rozwagą
interpretować wszystkie zgłaszane przez chorego objawy, a w sytuacjach uzasadnionych
wykonać niezbędną diagnostykę w celu wykluczenia choroby nowotworowej.
Dr n. med. Mariusz Szuta
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ZJAZDY • SYMPOZJA • KONFERENCJE
XII Zjazd Zespo³ów Stomatologicznych • XVI wystawa CEDE
£ódŸ, 14–16 wrzeœnia 2006
Oddzia³ Stomatologiczny £ódzkiego Uniwersytetu
Medycznego zaprasza na XVI ju¿ Œrodkowoeuropejsk¹
Wystawê Produktów Stomatologicznych CEDE (najwiêksz¹ tego typu w kraju) oraz XII Zjazd Zespo³ów Stomatologicznych. Patronat medialny sprawuje Pañstwa ulubiony serwis internetowy DENTO/NET.
Tematyka Zjazdu – jak pisze prof. Stanis³aw Suliborski, jego organizator – podejmie problemy dot¹d nie
omawiane tak szeroko w £odzi, a to: endodoncjê, diagnostykê bólów twarzy, profilaktykê, implantologiê oraz
marketing w stomatologii. Wœród wyk³adowców doczytaliœmy siê nazwisk szeregu s³aw miêdzynarodowych,
m.in. prof. Camillo D’Arcangelo z Uniw. w Chieti, prof.

Thuana Dao z Toronto, prof. Shimona Friedmana z Jerozolimy. Kraków medyczny reprezentowaæ bêd¹ prof.
Stanis³aw Majewski i dr Piotr Majewski oraz dr Ewa Migaczewska z AGH (socjolog). Planowane s¹ te¿ liczne
warsztaty.
Koszty uczestnictwa s¹ doœæ wysokie (bilet na CEDE
– 25 z³), ale na pocieszenie oferta noclegowa jest mocno zró¿nicowana. Organizatorzy przewidzieli te¿ szereg ulg m.in. dla studentów, sta¿ystów oraz osób, które
zg³osz¹ uczestnictwo odpowiednio wczeœnie (decyduje
kolejnoœæ zg³oszeñ).
Wszelkie bli¿sze informacje znajd¹ Pañstwo pod ad.cede.pl
resem www
www.cede.pl
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Najlepszy w Polsce
Rozmowa z dyrektorem Instytutu Stomatologii Collegium Medicum UJ,
prof. zw. dr hab. med. Stanisławem MAJEWSKIM

Redakcja: Pan profesor jest krakowianinem?
S. MAJEWSKI: Urodzi³em siê na S¹decczynie,
ale ca³e ¿ycie zwi¹zany jestem z Krakowem. Jestem
wiêc s¹deczaninem z urodzenia, a krakowianinem
z ¿ycia.
12

Redakcja: Mia³ pan profesor rodzinne powi¹zania z medycyn¹?
S. MAJEWSKI: Po³owa mojej rodziny to farmaceuci, lub medycy. Ale mój Ojciec by³ przedwojennym u³anem, a do wojska zg³osi³ siê maj¹c 16 lat
i z armi¹ Pi³sudskiego wzi¹³ udzia³ w wojnie 1920
roku, równie¿ jako ¿o³nierz prze¿y³ gorycz klêski
wrzeniowej. Po drugiej wojnie wiatowej do wojska
ju¿ nie wróci³, zaj¹³ siê sadownictwem w ma³ej miejscowoci Wola k/ £¹cka, gdzie w³anie siê urodzi³em.
Redakcja: Dopytujê siê o korzenie, bo chcê zapytaæ ¿artobliwie: czy mo¿na w latach szkolnych
marzyæ o zostaniu stomatologiem?
S. MAJEWSKI: Mój zawód nie jest wynikiem m³odzieñczych marzeñ, choæ w efekcie sta³ siê moj¹
¿yciow¹ pasj¹. Na medycynê namówi³ mnie brat
(wówczas student na Wydziale Lekarskim AM).
Wczeniej mia³em ju¿ z³o¿one dokumenty na prawo, przemyliwa³em te¿ o studiach teologicznych.
W koñcu w wyniku pewnych kalkulacji odbytych
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w gronie rodzinnym znalaz³em siê na stomatologii.
Studia by³y tu o rok krótsze ni¿ na medycynie ogólnej, a w domu by³a po prostu zwyk³a bieda. Trzeba
by³o myleæ, jak najszybciej stan¹æ na w³asnych
nogach, tym bardziej, ¿e dwu moich starszych braci
ju¿ studiowa³o w Krakowie, a liczne m³odsze rodzeñstwo chodzi³o do szko³y b¹d przedszkola.
Redakcja: Jeli ju¿ zaczêlimy rozmowê od biografii, to proszê o jeszcze kilka zdañ dotycz¹cych
Pañskiej cie¿ki edukacyjnej i dróg kariery zawodowej.
S. MAJEWSKI: Ukoñczy³em jedno z najlepszych
gimnazjów krakowskich  Nowodworskiego  to
by³a rodzinna tradycja, uczyli siê w nim moi wujowie jeszcze przed wojn¹. Poziom by³ wysoki, obowi¹zywa³a pruska dyscyplina, ale po maturze mielimy zasób wiedzy, otwieraj¹cy drzwi na wszelkie
studia. Ukoñczy³em stomatologiê w 1965 roku i zatrudni³em siê bez wiedzy tzw. pe³nomocnika ds.
zatrudnienia w Przychodni Obwodowej w Nowej
Hucie. Zwolniono mnie stamt¹d w trybie natychmiastowym, gdy wykryto, ¿e bra³em tzw. stypendium
fundowane z Suchej, a jeszcze studiujê medycynê.
Tymczasem studiowa³em, poniewa¿ wci¹¿ chcia³em
byæ internist¹. Z tej zapaci, a tak¿e z odrabiania
stypendium wybawi³ mnie docent Ludwik Sieppel,
który zaproponowa³ mi pracê w swojej Katedrze Protetyki Stomatologicznej (wówczas przy ul. Smoleñsk). Pamiêta³ mnie ze studiów, jako starostê roku,
który m.in. wyznacza³ dy¿ury na jego wyk³ady (by³y
nudnawe i studenci ich unikali). Zaproponowa³ mi
asystenckie studia przygotowawcze, z nadziej¹ ¿e bêdê
w przysz³oci pisa³ podrêczniki (tak powiedzia³), na
których brak wci¹¿ narzeka³. To by³ rok 1966. Dosta³em stypendium, akademik, sto³ówkê  prozaiczne
rzeczy, które jednak zapewnia³y skromne bytowanie
i umo¿liwi³y mi kontynuacjê studiów medycznych.
Okaza³o siê wkrótce  za spraw¹ docenta L. Sieppla, którego uwa¿am za swego mistrza  ¿e dyplom
lekarza ogólnej medycyny nie jest konieczny do
dalszego rozwoju, gdy¿ wietnie mogê odnaleæ siê
tak¿e w stomatologii. W Katedrze przechodzi³em
kolejne fazy rozwoju, zawsze by³em najm³odszy
 najm³odszym doktorem, doktorem habilitowanym,
kierownikiem Katedry, najm³odszym profesorem 
mówi¹c nawiasem, pierwszym profesorem w Krakowie z nadania tytularnego w mojej dziedzinie.
Redakcja: Kiedy Pan Profesor zabra³ siê za budowê Instytutu, tu przy Montelupich?
S. MAJEWSKI: Pod koniec lat 80-tych. Nie by³ to
dobry czas dla inwestycji, ale znakomity dla pozy-
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skania lokalizacji dla bezdomnej od dziesi¹tków
lat krakowskiej stomatologii uczelnianej. Na fali
odwil¿y wojsko, policja i inne s³u¿by likwidowa³y
wiele swoich obiektów. Taki los spotka³ w³anie
Wy¿sz¹ Szko³ê Wojsk Chemicznych przy ul. Montelupich. Obiekt zosta³ opuszczony, by³ w ruinie,
wygl¹da³ wtedy inaczej, nikt w ówczesnym kryzysie nie mia³ koncepcji jego wykorzystania. Przez
ksiêdza Ostacha, tego od apiterapii miodowej z Kamiannej k/N. S¹cza, trafilimy z Kazimierzem Kaper¹ (jego siostra by³a gospodyni¹ u ksiêdza Ostacha) do ¿ony prezydenta Jaruzelskiego, Barbary 
i to ona podjê³a skuteczne mediacje w kancelarii
zwierzchnika si³ zbrojnych w sprawie przyznania
nam budynku. By³ rok 1989/90. Budynek przyznano Akademii Medycznej, ale tu znów trzeba by³o
walczyæ, aby w³adze AM przeznaczy³y go dla stomatologii. W koñcu siê uda³o, bo mielimy gotowy
plan oparty na dobrych wzorach zagranicznych.
Modernizacjê i rozbudowê rozpoczêlimy w 1992
roku. Trwa³a przesz³o 10 lat. To by³y lata wyjête
z mojego ¿yciorysu zawodowego  dzia³a³em jako
pe³nomocnik Rektora i koordynator rozmaitych prac
zwi¹zanych z projektowaniem, finansowaniem i realizacj¹ tej inwestycji. Jak pan wie, po przesz³o stu
latach bezdomnoci, w koñcu uda³o siê stworzyæ co
na miarê XXI wieku. Do dawnego budynku koszarowego przy ul. Montelupich, wzniesionego w 1890
roku, dobudowalimy dwa skrzyd³a mieszcz¹ce sale
æwiczeñ przedklinicznych, dwie amfiteatralne sale
wyk³adowe na 120 miejsc ka¿da. Obiekt o kubaturze 30,600 m3 i 4.638 m2 powierzchni u¿ytkowej rozbudowano do 7 tys. m2, zainstalowano m.in. system
grzewczy oparty na nowoczesnej kot³owni gazowej
oraz wyposa¿enie we wszystkie instalacje podstawowe, sprê¿onego powietrza, centralnej pró¿ni,
agregat, sieæ komputerow¹ i TV, audio-video, system dostêpu itp.
Inwestycjê zrealizowano wg najlepszych wzorów wiatowych i koncepcji u¿ytkowej przewidzianej dla nowoczesnej szko³y uniwersyteckiej, tworz¹c prawdziwe centrum stomatologiczne, gdzie
mo¿na siê uczyæ i leczyæ, a nawet zanocowaæ i wy¿ywiæ. Koledzy z Zachodu, którzy zwiedzali Instytut, powiedzieli ¿e jest to najnowoczeniejsza placówka stomatologiczna w Europie...
Redakcja: W³anie chcia³em zapytaæ: jakie jest
miejsce Instytutu na mapie kraju i Europy?
S. MAJEWSKI: Trudno mi powiedzieæ rankingowo. Je¿eli wemiemy pod uwagê wszystkie parametry: kszta³cenie, kadrê, wyposa¿enie  to w kraju s¹
13
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cztery wyró¿niaj¹ce siê orodki. Nie wypada mi
wymieniaæ Krakowa, jako pierwszego, obok nas jest
na pewno Poznañ, gdzie zosta³ wybudowany nowy
Instytut oraz Warszawa i £ód. Dzisiaj wiele zagadnieñ naukowych stomatologii, chocia¿by odtwórczej, bazuje na biomateria³ach i biomechanice, st¹d
poszukujemy kooperantów. W obszarze farmakologii wspó³pracujemy z AGH, gdzie powsta³ nawet
Zak³ad Materia³oznawstwa i Biomateria³ów, którym
kieruje doc. Liniewicz. Posiadamy w³asne zaplecze
w postaci laboratorium techniki dentystycznej i ortodontycznej, na bazie którego mo¿emy wykonywaæ
pewne badania materia³oznawcze. Mamy grant
z Politechnik¹ l¹sk¹, która posiada Katedrê Medyczn¹. Jeli potrzebujemy badaæ tkanki, czy procesy zachodz¹ce przy stomatopatiach, wspó³pracujemy z odpowiednimi laboratoriami naszej uczelni.
Je¿eli chcemy przeprowadziæ pewne eksperymenty
 ja dla przyk³adu robi³em pracê w oparciu o Instytut
Fizjologii Zwierz¹t UJ  to Kraków jest znakomitym
orodkiem akademicko-naukowym, w którym mo¿emy tworzyæ gêst¹ sieæ powi¹zañ interdyscyplinarnych.
Redakcja: Ilu Pañstwo macie studentów?
S. MAJEWSKI: Oko³o 500 ³¹cznie. W ramach
5-letnich studiów stacjonarnych przyjmowanych jest
corocznie 100 studentów, w tym 60 na studia bezp³atne i dodatkowo 40 w trybie tzw. studiów wieczorowych, które wieczorowymi s¹ tylko z nazwy,
a w praktyce s¹ to normalne studia dzienne tyle, ¿e
odp³atne. Nikt przecie¿ medycyny nie bêdzie uczy³
w ramach zajêæ zaocznych czy wieczorowych.
Jest to swego rodzaju nadu¿ycie zapisu ustawowego, który pozwala w uczelniach pañstwowych na
branie pieniêdzy za studia inne, ni¿ stacjonarne.
Studenci przyjmowani tu s¹ z ocenami na egzaminie wstêpnym poni¿ej dolnej granicy  s¹ to zatem
kandydaci nieraz po prostu s³abi. Ale p³ac¹  w tym
roku op³aty podniesiono do 16 tys. z³ za rok. Nikt
nie ma odwagi powiedzieæ publicznie, dlaczego tak
siê dzieje. A prawda jest taka, ¿e nasze pañstwo (czytaj politycy) nie przeznacza z bud¿etu odpowiedniej iloci rodków na szkolnictwo wy¿sze i naukê,
nie potrafi utrzymaæ swoich tj. pañstwowych uczelni, które w odruchach rozpaczy szukaj¹ dodatkowych
róde³ finansowania by móc w ogóle jako istnieæ.
Redakcja: Czy w ramach akcesji Polski do Unii
Europejskiej i znanych zastrze¿eñ dotycz¹cych
niedostatku praktyki w programie kszta³cenia
stomatologicznego dokonano jakich zmian?
S. MAJEWSKI: W ostatnim okresie, zespó³ pod
kierunkiem p. dziekana doc. Jana Zapa³y, przepro14

wadzi³ reformê programu nauczania, maj¹c¹ na celu
jego dostosowanie do dyrektyw programowych Unii
Europejskiej. Nie odst¹pilimy jednak od utrzymania ich medyczno-lekarskiego charakteru. W praktyce sprowadza siê to do przeznaczenia 50% godzin
na nauczanie przedmiotów ogólnolekarskich (w tym
nauk podstawowych) i 50% na zawodowe przedmioty stomatologiczne. Wyznajemy bowiem ideê, i¿
nasz absolwent w pierwszym rzêdzie ma byæ lekarzem, a dopiero potem specjalist¹ w praktyce stomatologicznej.
Muszê ten temat nieco rozwin¹æ. Historycznie
stomatologia, a w³aciwie dawniej dentystyka do³¹cza³y do nauk uniwersyteckich i medycyny, podobnie jak chirurgia. Stomatologia wywodzi siê z chirurgii, któr¹ charakteryzowa³y czynnoci okrelane
jako cyrulickie  wykonywane nieraz w warunkach jarmarcznych. Dopiero 200 lat temu chirurdzy
stali siê medykami, a tym samym i my stalimy siê
medykami, jako od³am tej dziedziny praktyki kiedy traktowane raczej jako paramedyczne. Jeli chodzi o ziemie polskie, to kolebk¹ stomatologii by³
Uniwersytet Jagielloñski, z którego bra³o wzór wiele orodków europejskich, w których czêsto znacznie póniej szko³y stomatologiczne by³y w³¹czone
do wydzia³ów medycznych na uniwersytetach.
Nale¿elimy zatem do pionierów tego procesu
i mamy d³ug¹ uniwersyteck¹ historiê i wielkie dowiadczenie. Dzisiaj podnoszenie kwestii usytuowania tego zawodu inaczej ni¿ w medycynie jest dla
mnie zwyk³ym wstecznictwem.
Jeli zapytamy teraz, kto ma siê zajmowaæ organizmem ludzkim, us³yszymy odpowied  lekarz.
A cz¹stk¹ organizmu ludzkiego?  tak¿e lekarz. Nikt
nie kwestionuje faktu, ¿e nie da siê kszta³ciæ rzemielniczo w trybie oddzielnych studiów zawodowych w takich specjalnociach zabiegowych jak np.
okulista, laryngolog, gastrolog, kardiolog, itd., bo
wiadomo ¿e organizm jest jeden, a poszczególne jego
czêci sk³adowe maj¹ ten charakter powi¹zañ, który
nie jest mo¿liwy do porównania z czêciami zamiennymi jakiej maszyny. Wiêc dlaczego kto, kto ma
majstrowaæ w ludzkiej g³owie, mia³by byæ zwolniony od znajomoci ca³oci tego organizmu, czyli
dlaczego nie mia³by mieæ pe³nego wykszta³cenia lekarskiego, i nie byæ lekarzem? Taka filozofia i praktyka nauczania dentystyki na medycynie zosta³a
wprowadzona przez UJ ju¿ 200 lat temu, podczas,
gdy w niektórych krajach europejskich d³ugo jeszcze funkcjonowa³y zawodowe szko³y dentystyczne.
Byæ mo¿e dlatego dosz³o do porównañ programów
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podczas traktatu akcesyjnego (nie bra³em udzia³u
w tych pertraktacjach). Oto absolwentów stomatologii polskich uczelni medycznych próbowano sprowadziæ do niezbyt zdefiniowanej roli tzw. dentysty, w miejsce dotychczasowego tytu³u zawodowego lekarz, co w istocie stawia³o pod znakiem
zapytania dotychczasowe uprawnienia i kwalifikacje tej grupy zawodowej. Musielimy to d³ugo t³umaczyæ najpierw w³adzom polskim. W tej sprawie
spotka³em siê nawet z ówczesnym wicepremierem
prof. Jerzym Haussnerem. Musia³em go przekonaæ,
¿e w polskich uczelniach medycznych po pierwsze
kszta³cimy lekarzy, a dopiero potem kierunkujemy
ich do wykonywania czynnoci zabiegowych wchodz¹cych w zakres specjalnoci stomatologicznych.
Dzisiaj, kiedy spotykam siê z kolegami z krajów zachodnich, to s³yszê, ¿e oni d¹¿¹ do tego modelu, który u nas z trudem uratowalimy.
Redakcja: Jest pan zatem daleki od zamys³u przekszta³cenia Instytutu Stomatologii UJ w samodzieln¹ szko³ê dentystyczn¹? Wiadomo ¿e s¹
takie na Zachodzie.
S. MAJEWSKI: Jest to absolutnie wykluczone.
W Krakowie mamy 200-letni¹ tradycjê uniwersyteckiego nauczania stomatologii, a i obecnie nasz
Instytut jest wa¿n¹ jednostk¹ Wydzia³u Lekarskiego  to nie jest wydzia³ dentystyczny, tylko lekarski
 i tak, ufam, pozostanie.
Redakcja: A nie marzy siê Panu samodzielny
Wydzia³ Dentystyczny?
S. MAJEWSKI: Obawiam siê, ¿e by³by to formalny pretekst do separowania nas od medycyny. Wiem,
¿e w niektórych uczelniach powo³ano takie samodzielne Wydzia³y  ja sam nawet, gdy pe³ni³em funkcjê prodziekana myla³em o wydziale lekarsko-stomatologicznym w naszej Uczelni. Jednak praktyka
innych orodków wykaza³a, ¿e niesie to za sob¹ same
problemy  po pierwsze s¹ to k³opoty kadrowe, bo

koledzy  samodzielni pracownicy nauki Wydzia³u
Lekarskiego przejcie do Wydzia³u Stomatologicznego czêsto odbieraj¹ (nies³usznie) jako pewien
rodzaj degradacji. Na to nak³adaj¹ siê trudnoci
z uprawnieniami np. do nadawania stopni i tytu³u
naukowego oraz k³opoty z finansowaniem. Dlatego
obecnie takiego kierunku nie popieram. Stomatologia w uczelni wietnie sprawdza siê w strukturze
Instytutu i lepiej mieæ dobry Instytut w mocnym Wydziale Lekarskim, ni¿ w³asny rachityczny Wydzia³
Stomatologiczny z problemami jak wy¿ej.
Redakcja: Przegralimy wiêc w traktacie akcesyjnym tylko sprawê nazewnictwa absolwentów.
S. MAJEWSKI: W zasadzie wy³¹cznie. Szczêliwie w naszych realiach ta raczej anachroniczna nazwa (w jêzykach zachodnich mocno zakorzeniona)
u nas w praktyce prawie nic nie zmienia.
Redakcja: A jak przedstawia siê w Instytucie
kszta³cenie specjalistyczne i ustawiczne?
S. MAJEWSKI: W oparciu Klinikê Stomatologiczn¹ kszta³cimy kilkudziesiêciu specjalistów we
wszystkich dziedzinach wspó³czesnej stomatologii,
prowadzimy studia doktoranckie i szkolenia ustawiczne na kursach, w których w ci¹gu roku bierze
udzia³ kilkaset osób z ca³ego kraju. Jestemy licz¹cym siê w skali kraju i promieniuj¹cym na zagranicê centrum ¿ycia naukowego w ró¿nych dziedzinach
stomatologii. Tu mieci siê siedziba Zarz¹du G³ównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej oraz Europejskiego Towarzystwa Implantologii Dentystycznej (którego mam
honor byæ prezydentem) oraz rodkowoeuropejska
Akademia Implantologiczna (CEIA)  jako filia
Akademii Amerykañskiej, prowadz¹ca dzia³alnoæ
naukowo-szkoleniow¹ obejmuj¹c¹ swoim zasiêgiem
s¹siaduj¹ce kraje Europy rodkowej. Tu te¿ redagowane s¹ dwa ogólnopolskie czasopisma naukowe, tj.: Poradnik Stomatologiczny oraz Implan15
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toprotetyka wysoko notowane w rankingu naukowych pism
stomatologicznych. Zespó³ naszego Instytutu jest organizatorem licznych kongresów, zjazdów i sympozjów naukowych
o zasiêgu ogólnokrajowym i czêsto miêdzynarodowym.
Pracownicy Instytutu s¹ autorami wartociowych publikacji
naukowych i opracowañ dydaktycznych, w tym podrêczników
akademickich (autorstwa Z. Knychalskiej-Karwan, S. Majewskiego i S. Bartkowskiego) polecanych przez ministerialn¹
Komisjê do spraw nauczania przed i podyplomowego. O¿ywion¹ dzia³alnoæ w ramach Instytutu prowadz¹ Studenckie
Ko³a Naukowe przy Katedrach.
Redakcja: Czy jest jaka dziedzina stomatologii, któr¹ moglibymy uznaæ za wizytówkê Instytutu?
S. MAJEWSKI: S¹dzê, ¿e w skali kraju plasujemy siê w grupie pionierów nowej dziedziny stomatologii, jak¹ jest implantologia stomatologiczna. Formalnie w strukturze Uniwersytetu dzia³a jednostka pod nazw¹ Pracownia Implantologii Stomatologicznej, która poza statutowymi obowi¹zkami naukowo-dydaktycznymi podjê³a dzia³alnoæ o charakterze miêdzynarodowym, w cis³ym powi¹zaniu kooperacyjnym z europejskimi i amerykañskimi orodkami naukowo-szkoleniowymi.
W tym celu powo³ana zosta³a organizacja pod nazw¹ Central
European Implant Academy (CEIA). Bierze ona udzia³ w realizacji kilku projektów badawczych w miêdzynarodowej
kooperacji.
Redakcja: Implantologia to rzeczywicie co frapuj¹cego...
S. MAJEWSKI: Tematem tym zajmujemy siê od ponad
20 lat. Od 1982 roku przez 10 lat przygotowywalimy w Krakowie warunki do wprowadzenia metody leczenia okrelanej
16
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jako implantoprotetyka. Fina³em tych przygotowañ,
a pocz¹tkiem zastosowania w praktyce metody implantacji ródkostnej by³ rok 1992, kiedy to w Katedrze Protetyki Stomatologicznej wykonano pierwsze zabiegi implantacji wszczepów ródkostnych.
Potem stopniowo wprowadzilimy nowe procedury
chirurgii przed- i ródimplantacyjnej, a w tym m.in.
sterowan¹ regeneracjê struktur kostnych, przeszczepy autogenne i podnoszenie dna zatok szczêkowych
oraz osteotomow¹ technikê przygotowania ³o¿a kostnego. W ostatnich latach, w oparciu o bogaty materia³ kliniczny, mo¿liwe by³o przeprowadzenie analizy w³asnego materia³u klinicznego, a w tym oceny
odleg³ych wyników stosowania ró¿nych systemów
implantologicznych i ró¿nych technik zabiegowych
oraz ró¿nych wariantów rekonstrukcji. Dziêki temu
17
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dzisiaj mo¿emy mówiæ o znacz¹cym dorobku naukowym naszego orodka, co znajduje wymierny
wyraz w naszych prezentacjach na kongresach krajowych i miêdzynarodowych oraz w licznych publikacjach w czasopismach naukowych i opracowaniach dydaktycznych, a w tym podrêcznikowych.
W klinicznym dorobku naszego orodka szczególne miejsce zajmuje opracowanie implantoprotetycznej metody rekonstrukcji uzêbienia w przypadkach ca³kowitego bezzêbia ¿uchwy oraz braków
zêbowych w przednim odcinku szczêki i ¿uchwy
w przypadkach hypodoncji  z zastosowaniem ró¿nych systemów implantacyjnych: Bränemark Nobel
Biocare, Bicortical Oraltronics, 3i oraz Osteoplant.
Równie¿ prace badawcze  prowadzone w ramach grantu KBN w kooperacji z Katedr¹ Modelowania Procesów i In¿ynierii Medycznej Politechniki l¹skiej  nad biomechanicznymi aspektami
w implantoprotetyce, maj¹ istotn¹ wartoæ poznawcz¹, a ich wyniki znajduj¹ zastosowanie w praktyce
klinicznej. Wyrazem znacz¹cej rangi tych badañ jest
m.in. uzyskany patent oraz wyró¿nienie naszego
cyklu publikacji w Serwisie Informacji NaukowoTechnicznej KBN Eureka 2003. Ostatnio za
orodek nasz uzyska³ I-sze miejsce w rankingu
Newsweeka  jako najlepszy Oddzia³ Implantologii-Stomatologii w Polsce. Kieruje nim dr Piotr
Majewski.
Szczególnym dorobkiem orodka krakowskiego s¹ równie¿ opracowania dydaktyczne, w tym pozycje ksi¹¿kowe oraz monografie i rozdzia³y w podrêcznikach akademickich. To w³anie z orodka krakowskiego wysz³y pierwsze wspó³czesne opracowania dydaktyczne w tej dziedzinie, jak choæby wydana przesz³o 10 lat temu (1994) monografia pt.: Wszczepy dentystyczne i implantoprotezy zêbowe,
a ostatnio jedyna w polskim pimiennictwie monograficzna pozycja podrêcznikowa Implantologia,
która pod moj¹ redakcj¹ ukaza³a siê w ubieg³ym roku
równoczenie w jêzyku polskim i niemieckim.
Redakcja: Panie profesorze, przejdmy teraz na
grunt realiów w wymiarze praktycznym. Chodzi
mi o strukturê organizacyjn¹ Instytutu, poziom
zatrudnienia, iloæ pracowników naukowych,
udzielanych porad itp.
S. MAJEWSKI: W obiekcie s¹ w³aciwie dwie instytucje:  Instytut Stomatologii Wydzia³u Lekarskiego UJ oraz odpowiednik Szpitala Uniwersyteckiego czyli ZOZ pod nazw¹ Uniwersytecka Klinika
Stomatologiczna (UKS) z wszystkimi specjalnociami stomatologicznymi. Jest ona cile powi¹zana
18

organizacyjnie, kadrowo i programowo z Instytutem. Organizatorem i pierwszym dyrektorem UKS
by³ doc. dr hab. Bart³omiej W. Loster, po nim lek.
stom. Aleksander P³óciennik, a obecnie kieruje ni¹
dr Kazimierz Kapera.
Natomiast chirurgiê szczêkowo-twarzow¹,
mamy w Nowej Hucie na bazie Szpitala im. Rydygiera. Takie rozwi¹zanie podyktowane zosta³o potrzeb¹ posiadania zaplecza ³ó¿kowego, którego
tutaj w zasadzie nie ma, poza ma³¹ salk¹ z dwoma
³ó¿kami pozabiegowymi w Zak³adzie Chirurgii Stomatologicznej.
I tak w sk³ad Instytutu wchodzi 5 katedr (w nawiasie podajê nazwiska kierowników): Katedra
i Klinika Chirurgii Szczêkowo-Twarzowej (dr hab.
n. med. Jan Zapa³a); Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej (prof. dr hab. Maria
Chomyszyn-Gajewska); Katedra Ortodoncji (dr hab.
n. med. Marta Dyras  prof. CM UJ); Katedra i Zak³ad Protetyki Stomatologicznej (prof. zw. dr hab.
Stanis³aw Majewski) oraz nastêpuj¹ce pracownie
i zak³ady jako jednostki w ramach katedr: Pracownia Materia³oznawstwa i Technologii Biomateria³ów
Stomatologicznych (dr hab. n. in¿. Anna Ryniewicz);
Pracownia Zaburzeñ Czynnociowych Narz¹du
¯ucia (dr n. med. Ma³gorzata Pihut); Pracownia Implantologii Stomatologicznej (dr n. med. Piotr
Majewski); Pracownia Techniki Dentystycznej
(dr n. med. Gra¿yna Winiewska); Zak³ad Chirurgii
Stomatologicznej (dr n. med. Ma³gorzata ZaleskaSzczurek); Zak³ad Propedeutyki Stomatologicznej
i Stomatologii Zintegrowanej (dr hab. n. med.
Bart³omiej W. Loster); Pracownia Stomatologii
Zachowawczej z Endodoncj¹ (dr n. med. Joanna
Zarzecka); Pracownia Stomatologii Dzieciêcej
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(dr n. med. Halina Kwapiñska); Pracownia Profilaktyki i Higieny Stomatologicznej (dr n. med.
Witold Jurczyñski).
Redakcja: A Klinika?
S. MAJEWSKI: Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna stanowi naturaln¹ bazê kliniczn¹ dla realizacji zadañ dydaktycznych Instytutu w czêci powi¹zanej z udzielaniem wiadczeñ zdrowotnych, za
struktura organizacyjna Kliniki jest cile dostosowana do odpowiednich jednostek Instytutu, a kierownicy tych jednostek pe³ni¹ funkcje ordynatorów
Oddzia³ów Specjalistycznych UKS. Aktualnie
w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej funkcjonuje siedem oddzia³ów klinicznych odpowiadaj¹cych strukturze Instytutu i zadaniom wynikaj¹cym
z kontraktu z NFZ.
Klinika zatrudnia 235 osób, w tej liczbie najwiêksz¹ grupê (116 osób) stanowi¹ lekarze stomatolodzy, którzy jednoczenie s¹ nauczycielami akademickimi oraz lekarze stomatolodzy odbywaj¹cy
specjalizacjê w trybie rezydenckim i pozarezydenckim (aktualnie ³¹cznie 30 lekarzy). Klinika realizuje podstawowe oraz wysokospecjalistyczne wiadczenia stomatologiczne dla mieszkañców Ma³opolski i s¹siednich regionów. W ramach umowy z NFZ
od stycznia 2000 do maja 2006 w UKS wykonano
532 288 zabiegów stomatologicznych. wiadczenia
nie objête programem Narodowego Funduszu Zdrowia wykonywane s¹ odp³atnie.
Redakcja: Ilu samodzielnych pracowników nauki
ma Instytut?
S. MAJEWSKI: Obecnie siedmiu i jest to liczba
formalnie wystarczaj¹ca do samodzielnego prowadzenia jakiego kierunku studiów. Pragnê jednak
zaznaczyæ, ¿e w Radzie naszego Instytutu jest kilkunastu dalszych samodzielnych pracowników nauki w osobach wyk³adowców i kierowników jednostek ogólnomedycznych, którzy prowadz¹ przedmioty lekarskie dla studentów stomatologii.
Redakcja: Czy Instytut kszta³ci równie¿ asystentki stomatologiczne?
S. MAJEWSKI: Celne pytanie. Ju¿ w fazie projektu u¿ytkowego dla przysz³ego Instytutu przy ul.
Montelupich przewidzielimy stworzenie warunków
do zrealizowania idei, któr¹ zawsze g³osi³em tj.
wspólnego kszta³cenia w ramach jednolitego systemu ca³ego zespo³u stomatologicznego (tzn. lekarza
stomatologa, higienistów i asystentów stomatologicznych oraz techników dentystycznych). Do
realizacji tej koncepcji jestemy przygotowani lokalowo, aparaturowo, organizacyjnie i kadrowo.
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By³a taka koncepcja dla rednich zawodów medycznych, aby przechodzi³y do uczelni medycznych.
W wielu dziedzinach to zrealizowano. My przygotowalimy szczegó³owy program. Dosz³o nawet do
podpisania listu intencyjnego miêdzy marsza³kiem
Województwa i Rektorem UJ przewiduj¹cego w³¹czenie Medycznego Studium Zawodowego z ul.
Miodowej do Collegium Medicum UJ. Skoñczy³o
siê jednak na podpisaniu stosownych aktów, gdy¿
do dzisiaj nikt nie potrafi³ odpowiedzieæ, jakie
by³oby ród³o finansowania tego przedsiêwziêcia.
Instytut jest przygotowany, s¹ znakomite warunki,
lecz nadal w zawieszeniu, choæ moglibymy prowadziæ zarówno studia licencjackie, jak te¿ magisterskie. W innych uczelniach zosta³o to zrealizowane
mimo nieporównywalnie gorszych warunków.
Redakcja: A kszta³cenie specjalizacyjne. Z relacji zmar³ego niedawno dr. Zbigniewa ¯aka wiem,
¿e w Wojewódzkiej Poradni Stomatologicznej
specjalizacjê uzyskiwa³o do niedawna kilkudziesiêciu lekarzy rocznie. Teraz jest ich raptem kilku. Czy to Instytut przej¹³ owo kszta³cenie?
S. MAJEWSKI: Rzeczywicie w Krakowie by³y
tradycyjnie dwa orodki, gdzie mo¿na by³o uzyskaæ
specjalizacjê: nasz Instytut i Wojewódzka Przychod19
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nia Stomatologiczna  jak zawsze uwa¿a³em wzorowa placówka znakomicie prowadzona przez kilkadziesi¹t lat przez dr ¯aka. Trudno mi siê odnieæ
w tej chwili do kondycji WSP, mylê, ¿e wci¹¿ jest
dobra, gdy¿ wci¹¿ ma wietn¹ kadrê. Dlaczego ograniczy³a iloæ prowadzonych specjalizacji?  po prostu nie wiem, mogê jedynie przypuszczaæ, ¿e jak
wszêdzie dzia³aj¹ hamuj¹co czynniki ekonomiczne.
Szkolenie specjalistyczne w stomatologii jest bardzo kosztowne, a nie ma dobrego systemu jego
finansowania.
Redakcja: A kontakty zagraniczne?
S. MAJEWSKI: Mamy je od dawna ze wszystkimi
znacz¹cymi orodkami europejskimi i amerykañskimi. Koledzy z Niemiec  mocni dot¹d w sprawach
techniki, materia³u, osprzêtowania, chemii, fizyki 
ewoluuj¹ w kierunku medycznym. Dobry, personalny kontakt utrzymujemy z wieloma uniwersytetami
np.: niemieckimi, w³oskimi, Londyñskim, Lwowskim i Praskim. Zapraszamy europejsk¹ i amerykañsk¹ kadrê naukow¹ na wyk³ady i my równie¿ wystêpujemy za granic¹. W dobrym kierunku id¹ te¿
wymiany studenckie. Najbli¿szym przedsiêwziêciem, którym kieruje Pani prof. Maria ChomyszynGajewska bêdzie organizacja w dniach 31 VIII 
3 IX 2006 Zjazdu wszystkich Dziekanów Stomatologii Uniwersyteckiej krajów Wspólnoty Europejskiej. Tematem bêdzie Dydaktyka w stomatologii
i nauczanie przez Internet. Jestemy gospodarzami  organizacjê powierzy³o nam Europejskie
Towarzystwo Stomatologiczne  co jest wiadectwem du¿ego uznania dla naszego orodka.
Redakcja: Wróæmy jeszcze do tych limitów kszta³cenia. Ze statystyk wynika, ¿e mamy Polsce powa¿n¹ nadwy¿kê stomatologów, przekraczaj¹c¹
czterokrotnie normy WHO, przewiduj¹ce ok.
2 tys. obywateli na 1 stomatologa, podczas gdy
u nas przypada ich niewielu ponad 500. Wynika
st¹d, ¿e kszta³cimy nadmiar stomatologów, których jest nadwy¿ka na rynku pracy...
S. MAJEWSKI: Nie znam tych statystyk, byæ mo¿e
dzisiaj jest, jak Pan mówi nadwy¿ka, ale brzmi¹
mi jeszcze w uszach okrzyki, ¿e za du¿o mielimy
specjalistów i w ogóle lekarzy, a zw³aszcza pielêgniarek. Polikwidowano wiêc szko³y pielêgniarskie
i dzisiaj w niektórych szpitalach jedna pielêgniarka
przypada na kilkudziesiêciu chorych, a w niektórych
dziedzinach odczuwa siê dotkliwy brak specjalistów.
Je¿eli pójdzie siê dalej t¹ drog¹, to oka¿e siê wkrótce, ¿e za du¿o jest in¿ynierów, farmaceutów, ekonomistów itd. Kszta³ciæ trzeba, bo Polska bêdzie siê
rozwijaæ, je¿eli Polacy bêd¹ posiadali odpowiednie
20

Z dziejów krakowskiej
stomatologii
Nauczanie dentystyki do medycyny wprowadzi³ pionier
polskiej chirurgii, prof. Rafa³ Czerwiakowski, od 1785 lekarz
nadworny króla Stanis³awa Augusta, profesor UJ, który
w swoim fundamentalnym podrêczniku Narz¹dy opatrzenia
chirurgicznego (1779) , jeden z rozdzia³ów zatytu³owa³
O sztucznych zêbach i omówi³ w nim m.in. zabiegi usuwania
zêbów, instrumenty dentystyczne oraz sposoby uzupe³niania
braków zêbowych. Ju¿ wkrótce zreszt¹, na prze³omie XVIII
i XIX w., na Wydziale Lekarskim UJ przeprowadzano egzaminy na magistra dentystyki. W 1817 roku z anatomii i fizjologii zêbów ludzkich doktoryzowa³ siê przysz³y rektor UJ prof.
Józef Szreniawa-Brodowicz. Z innych postaci zapisanych z³otymi zg³oskami w XIX stuleciu wymieniæ trzeba nazwiska profesorów Miko³aja Corde, Adama Rudnickiego, wreszcie Ludwika
Bierkowskiego, który jako pierwszy w Polsce stosowa³ eter do
narkozy chirurgicznej.
Osobliwoœci¹ XIX stulecia by³o wy³¹czenie dentystyki
z chirurgii, do weterynarii i okulistyki. Pierwsza habilitacja
z dentystyki mia³a miejsce w 1877 roku, docentem stomatologii zosta³ Karol Goebel, absolwent Uniwersytetu Wiedeñskiego. W tym¿e roku dentystyka zyska³a na Wydziale Lekarskim UJ rangê samodzielnego, obowi¹zkowego przedmiotu
nauczania. W 1897 roku przy Klinice Chirurgii UJ powstaje
Uniwersyteckie Ambulatorium Dentystyczne, w 1902 roku dentystyczny zak³ad naukowy, który pod zmieniaj¹cymi siê nazwami (Instytut Dentystyczny, Katedra Dentystyczna), da³ pocz¹tek w okresie miêdzywojennym Instytutowi Stomatologii,
a nastêpnie utworzonemu w 1951 roku Oddzia³owi Stomatologii Wydzia³u Lekarskiego AM. Jeszcze przed wojn¹ w ramach Instytutu wyodrêbni³y siê specjalnoœci w rodzaju chirurgii, dentystyki zachowawczej i protetyki, 1951 przekszta³cone w katedry, uzupe³nione wówczas ortodoncj¹. Pierwszym
profesorem stomatologii by³ Wincenty £epkowski (do 1935 dyr.
Instytutu), uwa¿any za Ojca tej dyscypliny medycznej, po nim zaœ
Instytutem kierowali dr Stanis³aw Nowicki i doc. Ludwik Sippel.
Tak Instytut, jak Oddzia³ Stomatologii do lat 90. XX w.
b³¹ka³y siê po czynszowych kamienicach (ul. Smoleñsk,
ul. Lubicz, ul. Kopernika, ul. Syrokomli), co hamowa³o rozwój
naukowy tej dyscypliny. Dopiero w 1992 roku prof. Stanis³awowi Majewskiego (uczniowi doc. Sippla) uda³o siê doprowadziæ do powstania Instytutu z prawdziwego zdarzenia.
Ale o tym przeczytacie ju¿ Pañstwo w wywiadzie z profesorem
Majewskim, pomieszczonym obok.
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umiejêtnoci. Ludzie wykszta³ceni to nasz najwiêkszy kapita³ narodowy. Dla mnie jednak niepokoj¹ce
jest zjawisko, które ilustruje m.in. ankieta przeprowadzona wród moich studentów, z której wynika,
¿e zaledwie jeden na dziesiêciu wyklucza wyjazd
z kraju. Tak wiêc ze 100 tegorocznych absolwentów stomatologii tylko 10-ciu deklaruje, ¿e na pewno pozostanie w kraju. Du¿o to czy ma³o?
Innym zagadnieniem jest odpowied na pytanie:
Czy staæ nas, bêd¹cych wci¹¿ na dorobku, abymy kszta³cili lekarzy dla zamo¿nych pañstw dooko³a? Czy nasz premier ma siê euforycznie cieszyæ, ¿e
w kolejnym kraju otwarto dla nas rynek pracy, czy
raczej zaj¹æ siê tym, aby ten rynek tworzyæ tutaj?
Redakcja: Panie Profesorze! Jeli ustalamy
w bud¿ecie pañstwa jak¹ pulê finansow¹ na studia wy¿sze, to mo¿e ni¹ odrobinê sterujmy, a rodki finansowe skoncentrujmy... Mo¿e jest jednak
za du¿y limit przyjêæ na stomatologiê?
S. MAJEWSKI: To jest dobre pytanie, jednak nie
koniecznie do profesora uniwersytetu, gdy¿ kreowanie polityki zdrowotnej w pañstwie nie nale¿y do
kadry uczelnianej, lecz jest kardynalnym obowi¹zkiem w³adz pañstwowych. Jestem odpowiedzialny
za kszta³cenie stomatologów w Instytucie i za jego
poziom. Gdybymy spotkali siê 15 lat temu przy
ul. Smoleñsk, powiedzia³bym, ¿e jest przestêpstwem
powierzenie nam rocznie 100 studentów, kiedy
mamy warunki do szkolenia 15-stu na rok. Ale teraz jest zupe³nie inna sytuacja, staæ nas na dobre
kszta³cenie stu na ka¿dym roku studiów. Nasi absolwenci s¹ wysoko oceniani poza granicami kraju.
Robi¹ furorê w Niemczech, Anglii, Irlandii, Grecji.
Jako Uczelnia wypuszczamy wiêc produkt najwy¿szej jakoci i to jest nasze zadanie. Mój smutek
jako Polaka p³ynie z faktu, ¿e nie znaleli tutaj,
w naszym piêknym kraju, zatrudnienia za godziw¹
zap³atê, ¿e musz¹ szukaæ chleba poza Polsk¹, lub
te¿ wyje¿d¿aj¹  jak pan mówi  bo jest ich za du¿o.
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Podpowiadam wiêc odpowiedzialnym za politykê
zdrowotn¹ czynnikom: mo¿e zróbmy inwentaryzacjê orodków kszta³cenia w kraju, dokonajmy ich
klasyfikacji pod wzglêdem warunków nauczania, bo
mo¿e niekoniecznie we wszystkich uczelniach medycznych kraju musi byæ stomatologia.
Odpowiedzmy te¿ sobie wiarygodnie, ilu jest
obywateli w Polsce wymagaj¹cych opieki w tej czy
innej dziedzinie medycyny dzisiaj i ilu bêdzie
w przysz³oci. Ustalmy, ilu specjalistów bêdziemy
potrzebowali do obs³ugi tych obywateli, jakie
koszty bêd¹ z tym zwi¹zane. Te dane trzeba skojarzyæ, porównaæ ze standardem w innych krajach
Wspólnoty Europejskiej i podj¹æ stosowne decyzje.
Ale to nie jest zadanie dla kadry uniwersyteckiej 
mo¿emy w tym wzglêdzie s³u¿yæ pomoc¹ konsultacyjn¹, co te¿ czêsto czynimy  ale z w¹tpliwym skutkiem, bo nikt nas nie s³ucha.
Redakcja: Sytuacja rzeczywicie jest anormalna,
bowiem równoczenie dopuszczono do likwidacji
setek szkolnych gabinetów stomatologicznych.
Wspomniany doktor Zbigniew ¯ak mówi³, ¿e jeszcze w latach 80. obejmowano opiek¹ stomatologiczn¹ 93% m³odzie¿y szkolnej, teraz ten wskanik spad³ do 11%...
S. MAJEWSKI: Jedn¹ z karygodnych pomy³ek tzw.
reformatorów s³u¿by zdrowia w Polsce by³o
w latach 90-tych zlikwidowanie higieny szkolnej
i gabinetów przyszkolnych. Zaniedbania w tym wieku s¹ dramatyczne i bêd¹ siê przenosiæ na doros³e
pokolenie, bo ju¿ obserwujemy fatalne tego nastêpstwa. Mo¿na to porównaæ do likwidacji PGR-ów
w wyniku czego zosta³y tylko po³acie zdegenerowanych terenów i tysi¹ce ludzi pozbawionych pracy. Bo uwa¿a³o siê, ¿e wszystko co by³o w PRL nale¿y zniszczyæ, a przecie¿ by³y i rzeczy, które po
stosownych korektach mog³y dalej dzia³aæ. Podobnie sta³o siê z medycyn¹ szkoln¹: nagle zniknê³a
kadra, organizacja, sprzêt  tylko problem opieki stomatologicznej nad m³odzie¿¹ niezmiennie pozosta³!
Dodam, ¿e w przeci¹gu ostatnich lat generalnie spad³y nak³ady na stomatologiê. To by³a dziedzina medycyny, która decydentom wyj¹tkowo zgrabnie
wpisywa³a siê w zamys³ totalnej prywatyzacji 
inwestycyjne obci¹¿enia finansowe zwi¹zane
z urz¹dzeniem gabinetów przeniesiono na lekarzy i ich rodziny, a kosztami leczenia obci¹¿ono
obywateli.
Redakcja: A jak wygl¹da kontrakt NFZ dla Instytutu?
S. MAJEWSKI: To nie jest pytanie do mnie. Instytut, jako jednostka uczelniana nie ma uprawnieñ do
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prowadzenia wiadczeñ zdrowotnych. Jako dyrektor Instytutu jestem odpowiedzialny za dydaktykê
i naukê, kontraktowaniem zajmuje siê dyrektor Uniwersyteckiej Kliniki Stomatologicznej i jego kadra.
Powiem tylko tyle, ¿e rodki te s¹ niewystarczalne,
a nawet zosta³y sklasyfikowane jako procedury, które
np. w mojej dziedzinie nie s¹ leczeniem protetycznym, lecz raczej pierwsz¹ pomoc¹. W³aciwie
pozostawiono nam do dyspozycji tylko jedn¹ procedurê protetyczn¹. Ograniczenie zaopatrzenia pacjenta  który utraci³ zêby  wy³¹cznie w p³ytow¹
protezê, da siê porównaæ z sytuacj¹ zlecenia chirurgowi tylko jednego rodzaju operacji o charakterze
w gruncie rzeczy paliatywnym. Generalnie zakres
procedur stomatologicznych, które NFZ refunduje,
nie koresponduje ze wspó³czesn¹ stomatologi¹.
Dziedzina ta sta³a siê problemem wy³¹cznie personelu stomatologicznego i pacjentów. Tylko ¿e pacjenci s¹ przewa¿nie biedni i z us³ug tych nie mog¹
korzystaæ. A lekarze nie maj¹ za co urz¹dzaæ gabinetów, pokrywaæ kosztów materia³owo-technicznych itp., wiêc wyje¿d¿aj¹ za granicê. I ko³o siê
zamyka. O czym tu mówiæ?
Redakcja: Zwa¿ywszy na starzej¹c¹ siê populacjê
kraju te informacje s¹ poniek¹d zatrwa¿aj¹ce. A jak
jest z zabiegami wykonywanymi przez studentów?
Oni te¿ siê ucz¹ tylko jednej procedury?
S. MAJEWSKI: ¯eby poszerzyæ profil kszta³cenia
klinicznego zmuszeni zostalimy do wprowadzenia
czêciowej odp³atnoci za zu¿ywane materia³y, czyli
¿e pacjenci wspó³uczestnicz¹ w kosztach materia³owych. Ale takich pacjentów, którzy maj¹ na to
rodki jest coraz mniej. Tradycyjnie do Instytutu
w charakterze modelu do nauki, przychodz¹ pacjenci biedni (w tym kadra uczelni krakowskich,
emeryci, weterani itp.), i s³usznie chc¹ mieæ wykonane us³ugi bezp³atnie.
Redakcja: Koñcz¹c ju¿ nasz¹ rozmowê, chcia³bym zapytaæ o kwestiê poza instytutow¹. Jak
Pan Profesor ocenia tendencje oddzielenia siê lekarzy dentystów od samorz¹du lekarskiego?
S. MAJEWSKI: Wiem, s³ysza³em. Jedni uwa¿aj¹,
¿e dysponuj¹c m.in. sk³adkami od kilkudziesiêciu
tysiêcy stomatologów, opieraj¹c siê o bezporedni¹
wspó³pracê z ró¿nymi firmami i maj¹c pe³niê w³adzy taki samodzielny samorz¹d dentystyczny by³by potêg¹; drudzy stoj¹ na stanowisku, ¿e takie rozbicie na dwie organizacje os³abi³oby si³ê rodowiska lekarskiego. Nie jestem dzia³aczem korporacyjnym, patrzê na ten problem mniej pragmatycznie,
bardziej od strony teoretycznej. Pomijam kwestie
ekonomiczne, czy finansowe i ambicjonalne akty22

wu izbowego. Wa¿niejsza jest bardziej ogólna, filozoficzna koncepcja naszego zawodu i zdefiniowanie jego miejsca w wiecie zawodów medycznych,
a cile w specjalnociach lekarskich.
Przestañmy sprawiaæ wra¿enie jakbymy wci¹¿
sami mieli w¹tpliwoci, czy ma to byæ zawód poniek¹d rzemielniczy, cyrulicki, bo z tego mo¿e
wynikn¹æ te¿ propozycja usytuowania dentystyki np.
w izbie rzemios³ ró¿nych, czy te¿ powinien zawód
ten jest czêci¹ medycyny. Otó¿ w mojej filozofii
patrzenia w¹tpliwoci nie ma. Je¿eli jeste lekarzem,
to b¹d nim od pocz¹tku do koñca, zarówno w uprawianiu zawodu, jak te¿ w organizacji zawodowej,
która sk³ada siê w tym przypadku z lekarzy.
Czy nagle uznamy, ¿e g³owa, któr¹ siê zajmujemy
lub jej fragment, ma byæ czym oderwanym od cia³a? Nonsens. Wiêc zostañmy w jednej korporacji zawodowej, stwórzmy mo¿e pewien rodzaj autonomii,
a nade wszystko b¹dmy po prostu aktywni w ramach
istniej¹cych ju¿ struktur. Mylê, ¿e tego dobrym przyk³adem jest nasza Ma³opolska Izba, gdzie na aktywnoæ stomatologów chyba nie mo¿na narzekaæ.
Redakcja: Dziêkujê Panu za rozmowê.
Rozmawia³: Stefan Ciep³y

Prof. dr hab. med. Stanis³aw MAJEWSKI – ur. 1941 w Woli
k/£¹cka, w rodzinie inteligenckiej; dyplom Oddzia³u Stomatologii Wydz. Lekarskiego AM w Krakowie – 1965; doktorat
1972; habilitacja 1979; od 1990 profesor zwyczajny; od 1966
zwi¹zany z Katedr¹ Protetyki Stomatologicznej; sta¿e naukowe w Bostonie, Chicago, Nowym Jorku, Pradze, Bratys³awie,
Göteborgu, Melbourne; prodziekan Wydz. Lekarskiego AM
w Krakowie w latach 1993-96; prorektor, pe³nomocnik prorektora CM UJ ds. inwestycyjnych i organizacyjnych 1993-96;
od 1990 budowniczy, a nastêpnie dyrektor Instytutu Stomatologii CM UJ, kierownik Katedry Protetyki i ordynator Uniw.
Kliniki Stomatologicznej; za³o¿yciel i prezes Ogólnopolskiego
Stow. Implantologii Stomatologicznej, prezydent Eur. Tow. Implantologicznego, wiceprezydent Eur. Tow. Implantologii Jamy
Ustnej, cz³. wielu zagr. tow. naukowych; ekspert Sejmowej
Komisji Zdrowia; autor ponad 300 prac naukowych, w tym
kilkunastu podrêczników, m.in. pierwszego w Polsce podrêcznika „Implantologii”; red. czasopism „Implantoprotetyka”,
„Stomatologia kliniczna”, „Poradnik Stomatologiczny”, „Wiadomoœci protetyczne” i in.; za³o¿yciel Fundacji na rzecz Rozwoju Protetyki Stomatologicznej w Polsce; organizator kongresów naukowych; laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych; odznaczony m.in. Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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OSIS – EADI

OSIS  EADI

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej
 European Association of Dental Implantologists
Idea wspólnego dzia³ania na rzecz rozwoju implantologii stomatologicznej
w Polsce
Od 1992 do 1998 roku na polskiej scenie
implantologicznej formalnie istnia³y trzy towarzystwa: Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej w Ustroniu, Polskie Towarzystwo
Implantologii Stomatologicznej w Szczecinie oraz
Sekcja Implantologii Polskiego Towarzystwa
Stomatologicznego w £odzi. Praktyka wykaza³a
jednak, ¿e takie rozdrobnienie nie jest dobre,
a w³aciwym forum do podejmowania istotnych
problemów tej rodz¹cej siê w Polsce dziedziny
stomatologii i ich rozwi¹zywania w skali kraju
jest utworzenie jednego, prê¿nie dzia³aj¹cego stowarzyszenia o zasiêgu ogólnopolskim, które dzia³aj¹c w sposób skoordynowany mog³oby mieæ
wp³yw na ukierunkowanie rozwoju implantologii.
Dlatego z inicjatywy prof. Stanis³awa Majewskiego  wówczas prezesa Polskiego Towarzystwa Implantologii Stomatologicznej  podjêto
rozmowy konsultacyjne z Zarz¹dami pozosta³ych
towarzystw, których efektem by³o zgodne zaakceptowanie idei zjednoczenia. W rezultacie
4 kwietnia 1998 roku odby³o siê w Krakowie zebranie za³o¿ycielskie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej (OSIS),
którego cz³onkami za³o¿ycielami by³y wszystkie
osoby wchodz¹ce w sk³ad zarz¹dów trzech dotychczasowych towarzystw. W tym te¿ roku OSIS
uzyskuje rejestracjê s¹dow¹ jako implantologiczne stowarzyszenie naukowe o zasiêgu ogólnopolskim z siedzib¹ w Krakowie.
20 wrzenia 1998 roku w Zakopanem (przed
rozpoczêciem III Ogólnopolskiego Zjazdu Implantologicznego) odby³o siê I Walne Zebranie
cz³onków po³¹czonych towarzystw implantologicznych, na którym zatwierdzono program dzia³ania OSIS, wybrano Zarz¹d G³ówny, którego prezesem zosta³ prof. Stanis³aw Majewski oraz po-

zosta³e w³adze statutowe stowarzyszenia (przedstawiamy je w dalszym toku tego tekstu).
Dzia³alnoæ ogólnokrajowa,
regionalna i wspó³praca miêdzynarodowa
Organizowane od 1992 roku w cyklu 2-letnim kongresy krajowe i miêdzynarodowe s¹ najwa¿niejszymi wydarzeniami naukowymi i zawsze
wielkim wiêtem implantologii w Polsce, stanowi¹c zarazem forum wyznaczaj¹ce kolejne etapy
rozwoju tej dziedziny stomatologii w naszym kraju. W okresie miêdzy kongresami s¹ organizowane tzw. Dni Implantologiczne, których gospodarzami s¹ zarz¹dy oddzia³ów terenowych OSIS.
Prowadzone s¹ ró¿ne formy szkolenia: wyk³ady
i kursy praktyczne, a w tym przygotowuj¹ce do
uzyskania uprawnieñ do tzw. wiadectwa umiejêtnoci w dziedzinie implantologii.
Od 5-ciu lat OSIS wydaje tak¿e jedyne w Polsce czasopismo naukowe w ca³oci powiêcone
implantologii pt. Implantoprotetyka, patronuje
te¿ i koordynuje badania naukowe wieloorodkowe w oparciu o wspó³pracê z krajowymi i zagranicznymi uczelniami medycznymi, a cz³onkowie OSIS s¹ czynnymi uczestnikami miêdzynarodowych konferencji implantologicznych oraz
autorami licznych publikacji naukowych i opracowañ dydaktycznych w tej dziedzinie. Szczególnie blisk¹ wspó³pracê OSIS prowadzi z towarzystwami implantologicznymi krajów s¹siednich,
np. jest wspó³organizatorem kolejnych konferencji implantologicznych we Lwowie i Brnie.
Stowarzyszenie OSIS jest obecnie cz³onkiemza³o¿ycielem (obok Anglii, Francji, Niemiec,
W³och, Hiszpanii, Belgii i Austrii) Europejskiego Towarzystwa Implantologicznego  EDI, dziêki czemu cz³onkowie OSIS s¹ automatycznie
cz³onkami organizacji europejskiej. Towarzystwo
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to wydaje implantologiczne czasopismo europejskie pt. European Journal for Dental Implantologists oraz organizuje programowe szkolenia
w dziedzinie implantologii.
Aktualnie na terenie ca³ej Polski dzia³a dziesiêæ Oddzia³ów Terenowych OSIS, których zapleczem s¹ najczêciej uczelnie medyczne, gdzie
równie¿ z inicjatywy OSIS powstaj¹ jednostki
implantologiczne.
dr Grzegorz Cho³ociñski

Zarz¹d G³ówny
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Implantologii Stomatologicznej
Prof. zw. dr hab. med. Stanis³aw Majewski
 przewodnicz¹cy,
Doc. dr hab. med. Jan Wnukiewicz
 wiceprzewodnicz¹cy,
Prof. zw. dr hab. med. Leszek Kryst
 wiceprzewodnicz¹cy,
Prof. zw. dr hab. med. Stanis³aw Suliborski
 cz³onek Zarz¹du,
Dr n. med. Maciej Dijakiewicz
 cz³onek Zarz¹du,
Lek. stom. Pawe³ Witek  sekretarz,
Dr n. med. Ma³gorzata Pihut  skarbnik,
Dr n. med. Gra¿yna Winiewska
 przewodnicz¹ca Komisji Rewizyjnej,

Dr n. med. Bart³omiej Loster  sekretarz KR,
cz³onkowie KR:
Dr n. med. Krzysztof Awi³³o
Dr n. med. Beata Suliborska
Doc. dr hab. med. Zdzis³aw Bereznowski

Przewodnicz¹cy
Oddzia³ów Regionalnych
Bydgoszcz: dr n. med. Pawe³ Bia³o¿yk,
Gdañsk: doc. dr hab. med. Zdzis³aw Bereznowski,
Katowice: doc. dr hab. med. Rafa³ Koszowski,
Kraków: prof. zw. dr hab. med. Stanis³aw Majewski,
Lublin: dr n. med. Zbigniew Leszcz,
£ód: dr n. med. Beata Suliborska,
Poznañ: dr n. med. Stanis³aw Grajewski,
Warszawa: doc. dr med. Andrzej Wojtowicz,
Wroc³aw: doc. dr hab. med. Jan Wnukiewicz.

Siedziba OSIS

Instytut Stomatologii
Uniwersytetu Jagielloñskiego
31-155 Kraków, ul. Montelupich 4
tel. 012/ 424 54 41, 424 55 55 w.230
e-mail: protetyk@mp.pl  sekretariat Instytutu
e-mail: osis@osis.org.pl  sekretarz OSIS

UNIA EUROPEJSKA

Dotacje Unii Europejskiej (2)
W momencie, kiedy oddajemy do druku wakacyjny numer suplementu Lekarza Dentysty, nie
dysponujemy jeszcze ostatecznymi wersjami dokumentów programowych, na podstawie których rozdawane bêd¹ dotacje unijne w latach 2007-2013
(przypomnijmy, ¿e mo¿liwoci finansowania inwestycji w bie¿¹cym roku zasadniczo ju¿ nie mamy).
Oczekuj¹c na ich publikacjê, wykorzystajmy czas,
aby nauczyæ siê do nich docieraæ i z nich korzystaæ,
gdy¿ (w mojej opinii) wiedza ta, stanowi znacz¹cy
sk³adnik ceny us³ugi doradczej, któr¹ zmêczeni b³¹24

dzeniem w g¹szczu informacji zamieszczanych na
stronach internetowych, kupujemy od firm consultingowych.
Opuszczaj¹c zatem kilka najbardziej ogólnych
poziomów systemu wdra¿ania funduszy strukturalnych w Polsce, dochodzimy do kluczowych dla nas
tzw. Programów Operacyjnych. Program Operacyjny jest rz¹dowym (lub samorz¹dowym) dokumentem planistycznym, w strukturze którego wyró¿niæ
mo¿emy miêdzy innymi czeæ diagnostyczn¹, mówi¹c¹ o zidentyfikowanych w danym obszarze ¿y-
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cia spo³eczno-gospodarczego problemach oraz czêæ,
mo¿na by rzec interwencyjn¹, mówi¹c¹ o tym, jakie
czynnoci zaradcze s¹ finansowo wspierane w ramach danego Programu. Dla rozwi¹zania zdiagnozowanych problemów, Programy Operacyjne wyznaczaj¹ Priorytety, a wewn¹trz nich Dzia³ania, na
których realizacjê przekazywane s¹ rodki finansowe.
Poznanie tego, o czym teraz mówimy, jest kluczowym zadaniem dla osób, które chc¹ siêgaæ po
unijne pieni¹dze. Je¿eli bowiem sk³adane przez nas
projekty otrzymuj¹ wsparcie finansowe, to otrzymuj¹ je w konkretnym Dzia³aniu, w okrelonym Priorytecie i w ramach okrelonego Programu Operacyjnego. Je¿eli np. w latach 20042005 wiele gabinetów stomatologicznych otrzyma³o wsparcie finansowe w ramach Dzia³ania 3.4 ZPORR, nale¿y to
rozumieæ nastêpuj¹co: pieni¹dze pop³ynê³y ze rodków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), a dok³adnie w ramach
wyznaczonego w nim Priorytetu 3 Rozwój lokalny,
a jeszcze dok³adniej w ramach jednego z Dzia³añ
w tym Priorytecie, mianowicie Dzia³ania 3.4 Mikroprzedsiêbiorstwa. To w³anie na poziomie Dzia³ania z Programu Operacyjnego dowiemy siê bardzo
precyzyjnie komu, na co i ile pieniêdzy mo¿e zostaæ
przekazane. Zapewniam, i¿ osoba posiadaj¹ca dostêp do Internetu i nie posiadaj¹ca w ogóle dowiadczenia i wprawy w wyszukiwaniu róde³ pozyskiwania dotacji unijnych, jest w stanie w ci¹gu niespe³na godziny dowiedzieæ siê, czy w danym Programie Operacyjnym mog¹ znaleæ siê pieni¹dze na
sfinansowanie planowanych przez ni¹ przedsiêwziêæ.
Jak zdobywaæ i czytaæ Programy Operacyjne?
W latach 20072013 bêdziemy mieæ w Polsce
16 Regionalnych Programów Operacyjnych (nas interesowaæ bêd¹ oczywicie jedynie: Ma³opolski
Regionalny Program Operacyjny i Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego)
oraz 6 Sektorowych Programów Operacyjnych,
wdra¿anych w skali ca³ego kraju. Jak wspomnia³em
na pocz¹tku artyku³u wci¹¿ czekamy na opublikowanie ostatecznych wersji dokumentów. Wstêpna
lista Sektorowych Programów Operacyjnych wygl¹da nastêpuj¹co:
1. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

2. Program Operacyjny Kapita³ Ludzki
3. Program Operacyjny Konkurencyjna Gospodarka (lub Innowacyjna Gospodarka  trwaj¹ ustalenia)
4. Program Rozwoju Województw Polski
Wschodniej
5. Program Operacyjny Europejskiej Wspó³pracy Terytorialnej
6. Program Operacyjny Pomoc Techniczna
(wspomagaj¹cy wdra¿anie pozosta³ych  dla nas nieinteresuj¹cy)
Chc¹c siê dowiedzieæ, czy w ramach danego Programu Operacyjnego mo¿emy liczyæ na sfinansowanie naszego pomys³u wystarczy wykonaæ nastêpuj¹ce czynnoci:
Krok 1. Wpisaæ pe³n¹ nazwê Programu Operacyjnego w dowoln¹ wyszukiwarkê internetow¹.
Krok 2. ci¹gn¹æ (zapisaæ na w³asnym komputerze) dokument, najlepiej korzystaj¹c ze stron, które
w adresie maj¹ gov, czyli ze stron rz¹dowych.
Krok 3. Odnaleæ w spisie treci Priorytety
i Dzia³ania, które nas interesuj¹.
Krok 4. Przestudiowaæ kilka stron dokumentu
dla ka¿dego z wybranych Dzia³añ, z których precyzyjnie dowiemy siê komu, na co i ile pieniêdzy mo¿e
zostaæ przekazane.
Wiêcej informacji odnajd¹ Pañstwo na stronach
internetowych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Oczywicie niezw³ocznie po opublikowaniu dokumentów, dokonam ich analizy i przedstawiê Pañstwu ich kompendium w kolejnych numerach Biuletynu, Zachêcam jednak do samodzielnego podejmowania starañ w zdobywaniu wiedzy o mo¿liwociach pozyskiwania rodków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w latach
20072013.
£¹czê pozdrowienia.
Micha³ M³ynarczyk

Kontakt: dotacje.dla.stomatologów@wp.pl
Autor jest menad¿erem projektów w Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu przy Uniwersytecie
Jagielloñskim; specjalist¹ w zakresie zarz¹dzania projektami
wspó³finansowanymi ze œrodków funduszy strukturalnych UE;
konsultantem Okrêgowej Izby Lekarskiej w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych.
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SPOTKANIA PO LATACH
Zjazd trzydziestolatków
Na ten dzieñ czeka³ nasz rocznik od lat. Spotkanie
abiturientów Wydzia³u Lekarskiego Oddzia³u Stomatologii rocznika 1976 odby³o siê w Krakowie w zabytkowej kamienicy mieszczañskiej klubu „Pod Gruszk¹”
w sobotê 20 maja, prawie dok³adnie w 30-t¹ rocznicê
wrêczenia nam dyplomów przez nieod¿a³owanego prof.
Kazimierza Dominika.
Spotkanie poprzedzi³a Msza Œwiêta w koœciele œw.
Wojciecha, któr¹ odprawi³ i okolicznoœciow¹ homiliê
wyg³osi³ do nas kustosz tej Œwi¹tyni Ks. Jaros³aw RaŸny.
PóŸniej by³y ca³usy powitalne i rozmowy a¿ do œwitu. Niektórzy przybyli z tableau, aby konfrontowaæ stan
ówczesny z dzisiejsz¹ rzeczywistoœci¹. Z wieloma osobami widzieliœmy siê po raz pierwszy od ukoñczenia studiów. Kole¿anki i nieliczni koledzy (jak to na stomatologii) przybyli z ca³ej Polski i z zagranicy (Göteborga,
Berlina i Linzu). Trzeba przyznaæ ¿e szczególnie m³odo
wypad³y nasze Panie, bo Kolegom czupryny mocno pojaœnia³y.
Odnios³em wra¿enie, ¿e daje siê odczuæ ogromny
g³ód takich spotkañ. Zjawi³o siê 2/3 rocznika. Wszyscy –
bez wzglêdu na swoje ¿yciowe losy – byli bardzo zadowoleni, szczêœliwi, uœmiechniêci – co widaæ na zdjêciach.
Zachêcam do organizacji tego typu okolicznoœciowych
spotkañ. Przy obowi¹zuj¹cej ustawie o ochronie danych
osobowych, jest doœæ trudno dotrzeæ do wszystkich zainteresowanych. Nam uda³o siê to prawie w 100% dziêki
kole¿eñskiej pomocy, cierpliwym poszukiwaniom
i wsparciu OIL w Krakowie.
Jak Pan Bóg pozwoli za 5 lat znowu siê w du¿ym
gronie spotkamy.
Wac³aw Woliñski
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Ku przestrodze
Statystyka skierowanych do OROZ skarg,
a dotycz¹ca lekarzy dentystów jest zatrwa¿aj¹ca.
Analizuj¹c dane biura OROZ z £odzi, BielskaBia³ej, Olsztyna i Krakowa, a uwzglêdniaj¹c chirurgiê ogóln¹, internê, ginekologiê i po³o¿nictwo,
psychiatriê, wreszcie stomatologiê dowiadujemy
siê, ¿e a¿ jedenacie procent skarg dotyczy lekarzy dentystów, a rednio dziewiêæ procent koñczy siê wnioskiem o ukaranie. Daje to lekarzom
dentystom niechlubne trzecie miejsce.
Kodeks Karny i ustawy tworz¹ce prawo medyczne okrelaj¹ odpowiedzialnoæ lekarza za
pope³nienie b³êdu lekarskiego zwi¹zanego z wykonywaniem zawodu lekarza.
Tak¿e zaniechanie postêpowania, wbrew potocznie funkcjonuj¹cym opiniom, jest b³êdem medycznym. Lekarz nara¿a siê na odpowiedzialnoæ
karn¹: nie podejmuj¹c leczenia, kiedy powinien;
lecz¹c nie tak, jak powinien; podejmuj¹c leczenie, choæ nie powinien (M. Filar: Odpowiedzialnoæ lekarzy i zak³adów opieki zdrowotnej).
Zajrzyjmy na nasze podwórko. Najczêciej
powtarzaj¹cym siê b³êdem jest nie udokumentowana b¹d te¿ byle jak udokumentowana diagnoza i brak zgody pacjenta na przedstawiony plan
leczenia. Zwraca³em na to uwagê na konkretnym
przyk³adzie w poprzednim tekcie z Wokandy Sprawa zêba 23). Brak zdjêæ rentgenowskich (trzy tocz¹ce siê sprawy OSL w Krakowie);
podwa¿ane czêsto przez bieg³ych wybrane metody leczenia; zdjêcia wykonane w trakcie lub po
leczeniu nie odzwierciedlaj¹ce i nie uzasadniaj¹ce w pe³ni wyboru w³aciwej terapii  takie okolicznoci zawsze obci¹¿aj¹ lekarza lecz¹cego.
Biegli bezwzglêdnie oceniaj¹ stan formalny, nie
bior¹c czêsto pod uwagê warunków i okolicznoci. w jakich zg³asza siê pacjent.
Czego najczêciej dotycz¹ skargi?
 gdy wynik leczenia nie satysfakcjonuje pacjenta, a poniesione koszty w jego ocenie s¹ niewspó³mierne do oczekiwanych efektów.

 gdy niefunkcjonalne jest wykonanie uzupe³nieñ protetycznych, czêsto w subiektywnej ocenie pacjenta.
 gdy w leczeniu zachowawczym, endodontycznym, ortodontycznym i chirurgicznym brak
jest pe³nej informacji o ewentualnych powik³aniach i przebiegu leczenia.
Oko³o trzy procent skarg koñczy siê umorzeniem, a dziewiêæ procent wnioskiem o ukaranie.
Czêsto w fazie fina³owej dochodzi do ugody,
a skar¿¹cy siê najczêciej jest usatysfakcjonowany zwrotem kosztów leczenia.
W du¿ej iloci skarg widaæ wyranie, ¿e pacjent kieruje siê opini¹ innego lekarza, czêsto nieobiektywn¹ (Kto to Pani/u robi³?). I tu wnoszê
apel o powci¹gliwoæ i obiektywizm w ocenie
pracy kolegów.
Polecam te¿ lekturê Kodeksu Etyki Lekarskiej
Stosunki wzajemne miêdzy lekarzami rozdzia³
III, art. od 52 do 55.
Niepowodzenie terapii przy prawid³owo udokumentowanej diagnozie, wybór metody leczenia zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ wiedz¹ i zasadami,
bez pope³nienia b³êdu technicznego nie mo¿na
traktowaæ jako b³¹d sztuki, a roszczenia pacjentów najczêciej dotycz¹ braku pe³nej informacji
i ich udokumentowanej zgody na wybranie
metody leczenia.
Powtarzam do znudzenia; zwracajmy szczególn¹ uwagê na prawid³owo udokumentowan¹
diagnozê (³¹cznie z badaniem radiologicznym);
na zaakceptowany przez pacjenta plan leczenia
z pe³n¹ informacj¹; na krok po kroku staranne
udokumentowanie terapii. Tymczasem zdarza siê,
¿e lekarz nie jest nawet w stanie odczytaæ tego,
co sam napisa³ w historii choroby.
Jeli bêdziemy unikaæ tych niedok³adnoci
mo¿emy siê spodziewaæ, ¿e mimo narastaj¹cych
tendencji roszczeniowych pacjentów, iloæ skarg
zmniejszy siê, a jeli utrzyma siê na dotychczasowym poziomie, podlegaæ bêdzie w znacznie
wiêkszym procencie umarzaniu.
Antoni Stopa
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Polskie Towarzystwo
Stomatologiczne
Oddzia³ Krosno
Oddzia³ Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego
w Kroœnie powo³ano do ¿ycia decyzj¹ Plenum Zarz¹du
G³ównego PTS z 1987 roku. Inicjatorami by³a grupa
aktywnych lekarzy stomatologów tutejszego regionu.
Pierwszym prezesem Oddzia³u wybrano dr Stanis³awê
Chodorowicz, która pe³ni³a tê funkcjê przez 2 kadencje.
Przez kolejne 8 lat prezesem Oddzia³u by³ lek. stom.
Wojciech Kolanko, a obecnie jest nim dr n. med. Wojciech Bednarz niedawno powo³any tak¿e na stanowisko
wiceprezydenta PTS.
Siedziba Oddzia³u mieœci siê w budynku Delegatury krakowskiej Izby Lekarskiej przy ul. Niepodleg³oœci 2
w Kroœnie.
Oddzia³ liczy 136 cz³onków, w tym 2 emerytów. Rocznie organizowanych jest 9-10 spotkañ naukowo-szkoleniowych, wœród których najwa¿niejsza jest odbywana
od trzech lat ogólnopolska konferencja w Polañczyku.
W styczniu 2004 roku zaczê³a funkcjonowaæ nasza
.pts.krosno.xq.pl Oprócz podstrona internetowa: www
www.pts.krosno.xq.pl
stawowych wiadomoœci o w³adzach Oddzia³u, miejscu
i czasie spotkañ, na stronie prezentowane s¹ aktualnoœci, omawiane s¹ wydarzenia, zamieszczane s¹ reporta¿e z imprez oddzia³owych i ogólnopolskich.
W lutym bie¿¹cego roku decyzj¹ Zarz¹du powo³ano
do ¿ycia bibliotekê. Zaprenumerowaliœmy jedno czasopismo zagraniczne – „Journal of American Dental
Association” i piêæ krajowych – „Quintessence”, „Magazyn Stomatologiczny”, „Dental and Medical Problems”,
„Protetykê Stomatologiczn¹” oraz „Czasopismo Stomatologiczne”. W najbli¿szym czasie zamierzamy rozszerzyæ gamê periodyków, a tak¿e zakupiæ ciekawe pozycje
ksi¹¿kowe. Postanowiliœmy tak¿e dofinansowywaæ cz³onkom naszego Oddzia³u udzia³ w zjazdach, sympozjach
i konferencjach pod warunkiem przedstawienia relacji
z ich przebiegu w trakcie zebrañ oddzia³owych.
Od dwóch lat jesteœmy organizatorami konkursu na
najlepsz¹ prezentacjê dotycz¹c¹ tematu „Ciekawy przypadek kliniczny w praktyce stomatologicznej”. Z ogromn¹ przyjemnoœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e poziom merytoryczny obu konkursów by³ bardzo wysoki, a zainteresowanie lekarzy konkursem du¿e. Dlatego te¿ inicjatywê
28

Redakcji „Biuletynu” dotycz¹c¹ publikacji prac lekarzy
w dziale „Teoria i praktyka” uwa¿amy za szczególnie
cenn¹. Wydaje siê nam tak¿e, ¿e zamieszczanym artyku³om mog³oby towarzyszyæ forum dyskusyjne dotycz¹ce prezentowanych prac.
Na zakoñczenie pragnê wyraziæ s³owa uznania dla
Komisji Stomatologicznej za podjêcie trudu publikacji
„Biuletynu”, a jej przewodnicz¹cemu dr. Robertowi Stêpniowi sk³adam serdeczne gratulacje i ¿yczê dalszej owocnej dzia³alnoœci na rzecz integracji œrodowiska lekarzy
dentystów i dobra polskiej stomatologii.
Wojciech Bednarz

Z ¿ycia Oddzia³u PTS w Kroœnie
27 kwietnia 2006 odby³o siê zebranie naukowoszkoleniowe Oddzia³u.
G³ównym goœciem spotkania by³a dr n. med. Anna
Malepszy z Katedry Stomatologii Zachowawczej i Dzieciêcej AM we Wroc³awiu, która zaprezentowa³a wyk³ad
pt. „Wybielanie zêbów. Wady i zalety”.

Nadto mgr Mariusz Kwiatkowski (MIP Pharma Polska Sp. z o.o.). mówi³ na temat „Profilaktyczne zastosowanie Clindamycin-MIP 600 u pacjentów z grup ryzyka”. Prezentacjê „Technologia w³ókien syntetycznych
w praktyce” przedstawi³y lek. stom. Katarzyna Piotrowska i lek. stom. Agata Strzemkowska-Jakiel.
Informacje o przebiegu akcji strajkowej i stanowisku NRL przedstawi³ lek. dent. Marek Wilk cz³onek ORL
w Krakowie.
Lek. stom. Agata Jakiel i Katarzyna Piotrowska z³o¿y³y sprawozdanie z kursu „Mosty na w³óknach szklanych, modelowanie metod¹ bezpoœredni¹ czyli najnowsze leczenie praktyczne bez szlifowania zêbów – technologi¹ Stick Tech”. Kurs by³ zorganizowany przez Collegium Therapia we Wroc³awiu. W zebraniu wziê³o
udzia³ 97 osób.
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W imieniu Oddzia³u PTS w Kronie serdecznie zapraszam na Konferencjê Naukowo-Szkoleniow¹ Interdyscyplinarna stomatologia dzieciêca, która odbêdzie siê w dniach 57 X 2006 roku
w Polañczyku, w Orodku Wypoczynkowym
MSWiA Jawor. Ju¿ po raz trzeci Konferencja
odbywaæ siê bêdzie pod patronatem Prezydenta
PTS, prof. dr hab. n. med. Marka Ziêtka.
Tematyka wyst¹pieñ wpisuje siê w aktualne
potrzeby terapeutyczne ka¿dej praktyki. Coraz
czêciej bowiem zdarza siê, ¿e na wizytê zg³aszaj¹ siê rodzice ze swoimi pociechami, by przy
okazji skontrolowaæ ich stan uzêbienia. Jest to idealna sytuacja do rozpoczêcia regularnej opieki nad
dzieckiem. Gorzej, gdy trzeba interweniowaæ w
stanie nag³ym, co zawsze wi¹¿e siê z du¿ym stresem jego opiekunów i personelu oraz ogromnym
prze¿yciem emocjonalnym cierpi¹cego dziecka.
Ma³y pacjent jest bardzo szczególnym podopiecznym, wymagaj¹cym specjalnej uwagi, podejcia psychologicznego i poznania odmiennoci jego budowy oraz fizjologii. Profilaktyka stomatologiczna powinna siê rozpoczynaæ jeszcze
przed urodzeniem dziecka od opieki nad ciê¿arn¹ kobiet¹ i nastêpnie od niemowlêctwa pocz¹wszy przez kolejne okresy rozwojowe a¿ do osi¹-

32. Jubileuszowe Spotkanie
Towarzystwa na rzecz Edukacji
Stomatologicznej w Europie
W dniach 30 VIII  2 IX 2006 w Krakowie
odbêdzie siê 32. Jubileuszowe Spotkanie Towarzystwa na rzecz Edukacji Stomatologicznej w
Europie organizowane przez Katedrê Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej pod kierownictwem prof. Marii Chomyszyn-Gajewskiej.
Tematem Spotkañ bêd¹ zagadnienia Etyki w edukacji stomatologicznej oraz Sposoby nauczania stomatologii poprzez internet.
Bli¿sze informacje uzyskaæ mo¿na pod nr. tel.
012 632 80 66 oraz adresem e-mail: mdgajews@cyf-kr.edu.pl

3A/2006

gniêcia dojrza³oci osobniczej. Wspó³czesne postêpowanie pedodontyczne powinno byæ interdyscyplinarne, subtelnie ingeruj¹ce w naturalne procesy regeneracji i naprawy, uwzglêdniaj¹ce dynamikê wzrostowych przemian metabolicznych.
Wydaje siê nam, ¿e zaproszeni wyk³adowcy 
wybitni naukowcy i jednoczenie praktycy, gwarantuj¹ bardzo wysoki poziom merytoryczny
Konferencji, dziêki czemu zostanie osi¹gniêty jej
propagatorsko-poznawczy cel.
W ci¹gu trzech dni planujemy 5 sesji wyk³adowych oraz doskonal¹ce kursy praktyczne z endodoncji dzieciêcej, diagnostyki ortodontycznej
oraz ratownictwa medycznego. Jak co roku przygotowujemy tak¿e atrakcyjny program imprez towarzysz¹cych. Sekretariat Konferencji bêdzie
czynny 5 X 2006 od godz. 10.00 do 22.00.
Kontakt: Komitet Organizacyjny
ul. Niepodleg³oci 2, 38-400 Krosno
fax. 013 432 18 59; tel. 0 512 804 098
e-mail: biuro@pts.krosno.xq.pl
Mamy nadziejê, ¿e po raz kolejny Konferencja pozostanie w Pañstwa pamiêci jako ród³o
cennej wiedzy, ale tak¿e jako czas niezapomnianych spotkañ towarzyskich.
Prezes Oddzia³u PTS w Kronie
dr n. med. Wojciech Bednarz

CICER CUM CAULE

Zaproszenie na
Konferencjê w Polañczyku
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LEKARZY

Sprzedam
przystawkê dentystyczn¹ Mobic
i fotel stomatologiczny Beskid.
Tel. 0 603 957 127
Stomatolog
po sta¿u podejmie pracê na terenie Krakowa
Tel. 0 602 333 167
Wynajmê
wyposa¿ony gabinet stomatologiczny
2 stanowiska – Kraków Krowodrza
Tel. 0 603 607 239
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ZLD
Zwi¹zek Lekarzy Dentystów
Pracodawców Ochrony Zdrowia
Zwi¹zek Lekarzy Dentystów powsta³ we
wrzeniu 2004 roku. W zamyle mia³a to byæ organizacja skupiaj¹ca docelowo wszystkich lekarzy dentystów, reprezentuj¹ca ich interesy zawodowe. By³ to rezultat poczucia osamotnienia
w morzu interesów ogólnolekarskich, trwaj¹cego od chwili reaktywowania izb lekarskich, a tak¿e wdro¿onej pod koniec lat 90. reformy ochrony
zdrowia w ramach której polityka kas chorych wyj¹tkowo mocno zdegradowa³a leczenie stomatologiczne, uszczuplaj¹c radykalnie przeznaczone
na nie rodki publiczne.
Pocz¹tkowo wydawa³o siê, ¿e wystarczy powo³anie obok Izb lekarskich stowarzyszenia skupiaj¹cego wiadczeniodawców posiadaj¹cych
kontrakty z Kasami. Powsta³o zatem Polskie
Stowarzyszenie Lekarzy Stomatologów Kas Chorych, które rzeczywicie podjê³o szereg dzia³añ
w interesie rodowiska. Potem okaza³o siê jednak,
¿e to sztuczne zawê¿enie lekarzy dentystów do
wiadczeniodawców NFZ ogranicza reprezentatywnoæ rodowiska i tak narodzi³a siê idea ZLD.

W sk³ad w³adz ZLD wchodz¹ lekarze dentyci: Dariusz Kocielniak, Lucyna Peszko i Ewa
Górecka. Prezesem jest Katarzyna Siembab.
Adresem ZLD jest siedziba OIL:
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 11a;
adres internetowy: www.zld.org.pl;
e-mail: biuro@zld.org.pl
regon 357226 325;
nr konta BPH 51 1060 0076 0000 3200 0097 18824
Serdecznie zapraszamy do wspó³pracy i na
spotkania (w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
o godz. 9.00).
Poni¿ej w ujêciu felietonowym dzieje Zwi¹zku (Mymy sroce spod ogona nie wypadli).

Mymy sroce nie wypadli spod ogona
W 2004 roku powsta³ Zwi¹zek Lekarzy Dentystów, do którego wiêkszoæ z nas podchodzi³a
(a czêæ nadal podchodzi) jak kot do je¿a. Bo
w zasadzie, po co taki zwi¹zek? Istniej¹ przecie¿
Izby lekarskie, w których my dentyci mamy swoj¹ reprezentacjê, jest Stowarzyszenie Lekarzy Kas
Chorych, s¹ tak¿e inne organizacje zrzeszaj¹ce
dentystów. Takie w³anie myli mia³am id¹c na
pierwsze spotkanie jeszcze nie Zwi¹zku, a dopiero jego zal¹¿ków.
Sam Zwi¹zek rodzi³ siê, jak wszystko w bólach. Razem z Ew¹ rozmawia³ymy z kole¿ankami i kolegami dentystami próbuj¹c przekonaæ ich
do idei powstania Zwi¹zku Lekarzy Dentystów.
Us³ysza³ymy wiele ¿alów i w¹tpliwoci: czy to
siê uda, czy to warto, czy to co pomo¿e,
ba, mój m¹¿  te¿ dentysta  by³ jednym z wielu
sceptyków. Wtedy uwiadomi³am sobie najwa¿30

niejszy powód, dla którego warto stworzyæ zwi¹zek  powinnimy siê poznaæ i porozmawiaæ ze
sob¹, a nie przez telefon, o naszych problemach
i bol¹czkach. Nasz dentystyczny grajdo³ek nale¿y jako zorganizowaæ, a najlepiej robi¹ to
ludzie, którzy siê znaj¹. S¹ wród nas spó³ki du¿e
i ma³e, s¹ gabinety prywatne i te posiadaj¹ce kontrakt z NFZ, a wszyscy musz¹ nauczyæ siê wspó³pracowaæ, bo metodê dziel i rz¹d w³adza udoskonali³a do perfekcji.
Na³o¿ono na nas obowi¹zek doskonalenia zawodowego i w³anie ZLD, obok Izb lekarskich,
bêdzie nam umo¿liwia³ uczestniczenie w kursach
i szkoleniach bêd¹cych jednoczenie form¹ integracji rodowiska. W obecnej rzeczywistoci,
zw³aszcza nasza grupa zawodowa jest nêkana
ró¿nymi ciekawostkami a to ze strony NFZ,
a to ze strony SANEPID-u, dokuczliwe s¹ tak¿e
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SPECJALIZACJE
wymogi BHP, p-po¿. czy Urzêdu Skarbowego.
To w³anie ZLD, jako organizacja dentystów i dla
dentystów, mo¿e nam przekazywaæ na stronie internetowej wszystkie wa¿ne informacje i wymagania zebrane z tych instytucji. Poza tym, kto
z nas nie ma problemów w swojej b¹d to indywidualnej praktyce, b¹d w spó³ce, a niektóre problemy ³atwiej rozwi¹zaæ, kiedy mo¿na uzyskaæ
pomoc. Mylê, ¿e mo¿liwoæ wzajemnej pomocy
jest jednym z powodów, dla których warto by³o
utworzyæ ZLD. Problemów za nie bêdzie nam
ubywaæ, a przeciwnie. Na przyk³ad: w wypadku
pacjentów, którzy z roku na rok staj¹ siê coraz
bardziej roszczeniowi. Zwi¹zkowi ³atwiej bêdzie
zatrudniæ prawnika obeznanego ze specyfik¹ naszych wiadczeñ. Jeszcze jedna sprawa, ostatnie
dni pokaza³y, jak bardzo naszemu rodowisku brakuje koordynacji w takich przypadkach jak strajk.
W kwietniowej Gazecie Lekarskiej przeczyta³am, ¿e podwy¿ka pójdzie przede wszystkim do
szpitali  bo tam najg³oniej krzycz¹ i s¹ najlepiej zorganizowani... a nie dla kontraktowiczów.
Ja jednak pójdê dalej w swoich rozwa¿aniach
i powiem, ¿e o nas dentystach zapomnieli tak¿e
nasi koledzy, lekarze ogólni. Nie ³udmy siê, bez
silnej organizacji zawsze przegramy nie tylko ze
szpitalami, ale tak¿e z lekarzami POZ, bo, moi
drodzy, zêby mo¿na wyrwaæ nawet u kowala 
wed³ug opinii niektórych urzêdników Ministerstwa Zdrowia.
Obecnie, kiedy ZLD ju¿ dzia³a jaki czas,
widzê pozytywne efekty jego pracy. Przecie¿ wszyscy wspaniale bawilimy siê w Osieczanach, potem spotkalimy siê w Chechle, wspólnie piewalimy w Rytrze i w³anie takie spotkania nas ze
sob¹ zbli¿aj¹. Poznajemy siê od innej strony, rozmawiamy ze sob¹ przy winie i zaczynamy na siebie patrzeæ inaczej. Zaczynaj¹ znikaæ animozje,
udzielamy sobie wzajemnie takich zwyk³ych rad
dotycz¹cych prowadzenia praktyki. Zaczynamy
tworzyæ zwart¹ grupê. Mam nadziejê, ¿e za jaki
czas uda nam siê zjednoczyæ rodowisko dentystów ma³opolskich, podkarpackich, wiêtokrzyskich i l¹skich, a wtedy przyjdzie pora na pozosta³e województwa. Mylê, ¿e je¿eli choæ tyle nam
siê uda, to bêdziemy mogli powiedzieæ, ¿e mymy sroce spod ogona nie wypadli.
Agata S.

Ma³opolskie Centrum Zdrowia PPublicznego
ublicznego – Oœro
Oœro-onalenia KKadr
adr Medycznych w Krak
owie prze
dek Dosk
Doskonalenia
Krakowie
prze-sy³a w za³¹czeniu wyk
az
lek
arzy
i
lek
arzy
dentystów
wykaz lekarzy lekarzy
(cz³onk
ów Okrêgowej Izby Lek
arskiej w Krak
owie), któ
(cz³onków
Lekarskiej
Krakowie),
któ-rzy uzysk
ali specjalizacjê wg „starego” oraz „nowego”
uzyskali
trybu w sesji jesiennej 2005 i wiosennej 2006 (od 30 XI
2005 rr.. do dnia 22 V 2006 rr.).
.).
Wykaz lekarzy i lekarzy dentystów, którzy uzyskali specjalizacjê II° – zgodnie z zarz¹dzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 1 lutego 1983 r. (Dz. Urz.
MZiOS nr 3, poz.19 z póŸn. zm.)
chirurgia stomatologiczna
dr n. med. Bernard Smó³ka
lek. dent. Aleksandra Solska-Kuczerek
ortodoncja
lek. dent. Barbara Ciszek
lek. dent. Kinga Ocha³-Lis
periodontologia
lek. dent. Kinga Grzech
protetyka stomatologiczna
lek. dent. Krzysztof Gronkiewicz
lek. dent. Justyna Kubicka-Dyl¹g
lek. dent. Marcin £¹cki
lek. dent. Jolanta Roguz-Cwanek
lek. dent. Andrzej Stós
lek. dent. Marta Zinkow
stomatologia zachowawcza z endodoncj¹
lek. dent. Marta Adamczyk
lek. dent. Justyna Dobrzañska-Pasula
lek. dent. Agnieszka Grabska
dr n. med. Iwona Gregorczyk-Maga
lek. dent. Maria Inglot
dr n. med. Agata Lipiñska
lek. dent. Marzena Nanek
lek. dent. Barbara Nowak-Kwater
dr n. med. Joanna S³owik
lek. dent. Anna Urbañczyk
dr n. med. Maciej ¯arow
stomatologia dzieciêca
lek. dent. Anna Bednarczyk
stomatologia ogólna
lek. dent. Andrzej Bill
lek. stom. Marta Marska
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OKRÊGOWA
KRONIKA
IZBA¯A£OBNA
LEKARSKA

PORADY

ul. Krupnicza 11 a, 31-123 Kraków
Centrala: 012 619 17 00
012 619 17 20
fax 012 619 17 30, 012 422 57 55
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
www.oilkrakow.org.pl
www.stomatolodzy.prv.pl

BHP
w gabinecie stomatologicznym
Prócz rejestracji dzia³alnoœci w Urzêdzie Gminy, Urzêdzie
Skarbowym, Urzêdzie Statystycznym, w Banku i Okrêgowej
Izbie Lekarskiej lekarz dentysta prowadz¹cy prywatny gabinet
lub NZOZ zobowi¹zany jest (zgodnie z Kodeksem Pracy)
w terminie 14 dni do poinformowania Pañstwowej Inspekcji
Pracy i Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju
i zakresie prowadzonej dzia³alnoœci oraz o przewidywanej
liczbie zatrudnionych.
Zgodnie z Kodeksem Pracy (art. 207) lekarz dentysta jako
pracodawca „ponosi odpowiedzialnoœæ za stan bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adzie pracy
pracy”” . Kolejny zapis
Kodeksu Pracy (art. 226) nak³ada na pracodawcê obowi¹zek
poinformowania pracowników o ryzyku zwi¹zanym z wykonywan¹ prac¹ oraz o obowi¹zku stosowania niezbêdnych œrodków ochronnych zmniejszaj¹cych skalê ryzyka.
Do obowi¹zków pracodawcy nale¿y odbycie odpowiednich szkoleñ w zakresie BHP (o charakterze sta³ym i okresowym), obejmuj¹cych tak¿e pracowników, przeprowadzenie
badañ lekarskich personelu oraz instrukta¿ stanowiskowy.
Do prowadzenia szkoleñ oraz kontroli BHP uprawnione
s¹ jednostki, których wykazy posiadaj¹ starostwa powiatowe.
Brak dokumentacji potwierdzaj¹cej dope³nienie wymogów BHP
w zak³adzie pracy mo¿e byæ powodem powa¿nych k³opotów,
tak podczas kontroli, jak tym bardziej w okolicznoœciach wypadku przy pracy.
Wiêkszoœæ przepisów dotycz¹cych BHP oraz prawa pracy
znaleŸæ mo¿na na stronie internetowej www.bhp.com.pl.
Siedziba Okrêgowego Inspektoratu Pracy dla woj. ma³opolskiego znajduje siê pod adresem 31-011 Kraków, pl. Szczepañski 55.
Na stronach internetowych Komisji Stomatologicznej ORL
www.stomatolodzy.prv.pl
w Krakowie (www.stomatolodzy.prv.pl
www.stomatolodzy.prv.pl) oraz Zwi¹zku
Lekarzy Dentystów Pracodawców w Ochronie Zdrowia
www.zld.org.pl
(www.zld.org.pl
www.zld.org.pl) znajd¹ Czytelnicy przyk³ady Karty analizy
ryzyka zawodowego, a tak¿e Identyfikacji zagro¿eñ na stanowisku pracy asystentki stomatologicznej z opisem wskaŸnika
ryzyka. Bardzo to pouczaj¹ca lektura.
(ks)
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Czas pracy OIL
OIL::
poniedzia³ek, œroda, czwartek od godz. 800 do godz. 1700
wtorek
od godz. 800 do godz. 1500
pi¹tek
od godz. 800 do godz. 1300
Dy¿ury radców prawnych OIL
OIL::
mgr Ewa Krzy¿owsk
Krzy¿owskaa
wtorek
od godz. 1400 do godz. 1500
czwartek
od godz. 1500 do godz. 1600
mgr Agnieszk
Agnieszkaa Nawara-Dubiel
poniedzia³ek
od godz. 1300 do godz. 1700
œroda
od godz. 1300 do godz. 1700
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