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Wojskowa służba
zdrowia nie miała
przedwojennych
tradycji
samorządowych.
Do dziś zresztą jest
jedynym w kraju
samorządem
zawodowym
w wojsku.

Lekarze mundurowi
nie mogli
negocjować
warunków pracy
i służby tak jak ich
cywilni koledzy,
wyłączeni byli
z orzecznictwa
o niezdolności
do wykonywania
zawodu,
z przewodniczenia
komisjom
konkursowym oraz
występowania
w obronie interesów
indywidualnych
i zbiorowych
członków
samorządu.
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W polskim
szkolnictwie
artystycznym
popełnia się
kosmiczny błąd,
wmawiając
wszystkim, że będą
wirtuozami czy
mistrzami pędzla.
Przecież tylko
nieliczni przejdą
przez sito krytyki,
zainteresowania
widowni i chętnych
do nabywania
ich dzieł.

Z reguły
odtwarzamy
wzorce, które
nam wpoił czy
zaprezentował ktoś
inny. Kiedy słyszę
o rozwydrzeniu
młodych lekarzy,
o których
opowiadają
seniorzy,
zastanawiam się
i pytam, a kto ich
wprowadzał do
zawodu, a gdzie
wtedy byliśmy?

Ważną, być może
najważniejszą,
częścią spotkania
była dyskusja,
moderowana
przez Jarosława
Waneckiego,
przewodniczącego
kolegium
redakcyjnego
„Gazety Lekarskiej”,
dotycząca
roli lekarskich
samorządowych
mediów w życiu
nie tylko izbowym,
ale także
środowiskowym.

Potrzeba nam
ludzi myślących
pozytywnie,
gdyż optymizm
jest bodźcem do
działania, uskrzydla
i zachęca innych do
robienia dobrych
rzeczy, malkontenci
i pesymiści
podcinają skrzydła.

d najdawniejszych czasów lekarze spotkają się i wymieniają poglądy zgodnie z tą zasadą. Kodeks krótko
i trafnie spisuje pryncypia moralne, odnosi się również
do stosunków między lekarzami. Zwięzły tekst, niemal skromny, jednak ponadczasowy, z przesłaniem humanistycznym,
podnosił już wtedy (początek XX w.) nasz zawód z rzemiosła
do rangi sztuki leczenia. Kodeks sprzed blisko 100 lat był przypomniany uczestnikom 12. Kongresu Stomatologów Polskich.
Odbywający się co pięć lat zjazd to okazja do prezentacji nowoczesnych badań wyznaczających kierunki rozwoju stomatologii, zachęta do samokształcenia i dzielenia się z innymi lekarzami swoim doświadczeniem.

Stałe doskonalenie
zawodowe
to element
zapewniania
pacjentom opieki
na najwyższym
możliwym
poziomie. Jako
lekarze dentyści
jesteśmy to winni
naszym pacjentom
i ponosimy za to
odpowiedzialność.

W uzasadnieniu
wniosku do Trybunału
Konstytucyjnego
Naczelna Rada
Lekarska wskazała, że
nie kwestionuje samej
istoty postępowania
w sprawie ustalenia
odszkodowania
i zadośćuczynienia
w razie wystąpienia
zdarzenia medycznego
oraz jego znaczenia.
W jej ocenie,
zaskarżona regulacja
narusza jednak prawo
do odpowiednio
ukształtowanej
procedury sądowej,
zgodnej z wymogami
sprawiedliwości
i jawności oraz prawo
lekarzy do obrony.

roponowane przez resort zdrowia rozwiązania
nie przyniosą ulgi ani pacjentom, ani lekarzom,
bo są niedoprecyzowane i niedofinansowane, a przez to nie uleczą systemu ochrony zdrowia
w oczekiwanym zakresie. Okazuje się, że tak szumnie
zaprezentowane przez ministra Arłukowicza na konferencji prasowej 21 marca obietnice nie znajdują
odzwierciedlenia w projektach, co potwierdza nasze
wątpliwości wyrażone już podczas Krajowego Zjazdu
Lekarzy. Delegaci Zjazdu wyrazili swoje rozczarowanie przedstawionymi wówczas rozwiązaniami i to rozczarowanie towarzyszy też zaprezentowanym aktom
prawnym – mówi Maciej Hamankiewicz, prezes NRL.

tym roku po raz pierwszy odbył się w Polsce Kongres European Society of Endocrinology. Było to
zwieńczenie 10-letnich starań Polaków w ramach
corocznych konkursów na organizację Kongresu ESE. To bez
wątpienia ogromne wyróżnienie oraz uznanie dla naszego
środowiska endokrynologicznego. Rok temu obradowano
w Kopenhadze.
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OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 kwietnia 2014 r.
o wynikach wyborów do prezydium Krajowej Komisji Wyborczej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach
lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 4
Regulaminu Krajowej Komisji Wyborczej, stanowiącego załącznik
do uchwały nr 16 X Krajowego Zjazdu Lekarzy, z dnia 29 stycznia
2010 r. w sprawie regulaminu Krajowej Komisji Wyborczej, obwieszcza się, co następuje:
W wyniku przeprowadzonych w dniu 3 kwietnia 2014 r. wyborów:
na stanowisko Przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej, na
okres kadencji 2014-2017 został wybrany:
Ładysław Nekanda – Trepka – lekarz
na stanowiska zastępców przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej, na okres kadencji 2014-2017 zostali wybrani:
Mariusz Janikowski - lekarz
Ewa Miękus – Pączek - lekarz dentysta
na stanowisko sekretarza Krajowej Komisji Wyborczej na okres kadencji 2014-2017 został wybrany:
Marek Jodłowski- lekarz
na stanowisko członka prezydium Krajowej Komisji Wyborczej, na
okres kadencji 2014-2017 został wybrany:
Paweł Susłowski - lekarz
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka

W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej - wybory Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, z dnia
24 kwietnia 2014 r., ogłasza się, że Przewodniczącym Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2014-2017 został Andrzej Morliński.
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka
OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o wynikach wyborów na stanowisko
Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach
lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr
113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu
wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących
stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych
stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r., na podstawie protokołu komisji
wyborczej zgromadzenia wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej obwieszcza się co następuje:
W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Sekretarza
Naczelnej Komisji Rewizyjnej, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej - wybory Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej, z dnia 24 kwietnia 2014
r., ogłasza się, że Sekretarzem Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres
kadencji 2014-2017 został Maciej Zarębski.

OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o wynikach wyborów na stanowisko
Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o
izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112,
poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45
ust. 1 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na
stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych
organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach
oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29
stycznia 2010 r., na podstawie protokołu komisji wyborczej
zgromadzenia wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej obwieszcza się co następuje:

Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka
OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o wynikach wyborów na stanowisko
Zastępcy Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113,
poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
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do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych
organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010
r., na podstawie protokołu komisji wyborczej zgromadzenia wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej obwieszcza się co następuje:

W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej, na podstawie protokołu komisji
wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Naczelnej Rady Lekarskiej wybory Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej, z dnia 9 maja
2014 r., ogłasza się, że Zastępcą Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej
na okres kadencji 2014-2017 została Anna Lella.

W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, na podstawie
protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Naczelnej
Komisji Rewizyjnej - wybory Zastępcy Przewodniczącego Naczelnej
Komisji Rewizyjnej, z dnia 24 kwietnia 2014 r., ogłasza się, że Zastępcą
Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji
2014-2017 został Andrzej Kierzak – lekarz.

Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka
OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 maja 2014 r.
o wygaśnięciu mandatu członka
Naczelnej Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka
OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
o wynikach wyborów na stanowisko
Zastępcy Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113,
poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych
organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010
r., na podstawie protokołu komisji wyborczej zgromadzenia wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej obwieszcza się co następuje:
W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej - wybory Zastępcy Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej, z dnia
24 kwietnia 2014 r., ogłasza się, że Zastępcą Sekretarza Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2014-2017 został Ryszard Stańczak.
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka
OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 maja 2014 r.
o wynikach wyborów na stanowisko Zastępcy Sekretarza Naczelnej Rady Lekarskiej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113,
poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych
organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010
r., na podstawie protokołu Komisji Wyborczej Naczelnej Rady Lekarskiej obwieszcza się co następuje:

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z późn. zm.) oraz § 45 ust. 3 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach
i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy, na
podstawie uchwały Krajowej Komisji Wyborczej Nr 15 z dnia 24 maja
2014 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu członka Naczelnej Komisji
Rewizyjnej lekarza dentysty Piotra Laski, obwieszcza się co następuje:
Wygasa mandat członka Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres VII kadencji 2014-2017 lekarza dentysty Piotra Laski.
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka
OBWIESZCZENIE
KRAJOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 maja 2014 r.
o wynikach wyborów na stanowisko
Zastępcy Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113,
poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) oraz § 45 ust. 1 Regulaminu wyborów
do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych
organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik
do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010
r., na podstawie protokołu komisji wyborczej zgromadzenia wyborczego Naczelnej Komisji Rewizyjnej obwieszcza się co następuje:
W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowisko Zastępcy
Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, na podstawie protokołu komisji wyborczej Zgromadzenia Wyborczego Naczelnej Komisji
Rewizyjnej - wybory Zastępcy Przewodniczącego Naczelnej Komisji
Rewizyjnej, z dnia 30 maja 2014 r., ogłasza się, że Zastępcą Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej na okres kadencji 2014-2017
została Halina Teodorczyk – lekarz dentysta.
Przewodniczący Krajowej Komisji Wyborczej
Ładysław Nekanda-Trepka
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Obecnie w Polsce
jest 1100 miejsc
akredytowanych,
gdzie lekarze
wojskowi mogą
się specjalizować.
To za mało, biorąc
pod uwagę
zainteresowanie
specjalizacją
i potrzeby związane
z medycyną
wojskową.

Zdrowie, lub jego brak, nie rozkładają się po równo
w społeczeństwie. Pewne grupy ludzi są bardziej narażone na przedwczesną śmierć i nie jest to kwestia przypadku.

Ostatnio wykonane
przez nas analizy
pokazują, że
mężczyźni w wieku
25 lat z wykształceniem
wyższym będą żyli
przeciętnie o prawie
14 lat dłużej niż
ich rówieśnicy
z wykształceniem
podstawowym
lub gimnazjalnym.
W przypadku kobiet ta
różnica wynosi
prawie 9 lat.

Oczywistym determinantem jest wiek, ale z tym raczej
trudno jest walczyć. Co innego status społeczno-ekonomiczny – to jeden z głównych czynników różnicujących
stan zdrowia, na który można wpływać. Dobre zdrowie
zależy od wykształcenia, warunków mieszkaniowych,
właściwego odżywiania się, aktywności fizycznej, a więc
i odpowiedniego stopnia zamożności, dzięki którym
możemy realizować te potrzeby. Najlepiej rozpoznany
mamy związek stanu zdrowia z poziomem wykształcenia i tu zdecydowanie widać, że osoby z wykształceniem
wyższym są zdrowsze i żyją dłużej.
Po pierwsze, osoby te statystycznie lepiej zarabiają, więc
mieszkają w dobrych warunkach, mogą sobie zapewnić
zdrową dietę, rzadziej dotyka ich bezrobocie. Mają też
lepsze kompetencje zdrowotne. Dla nich zdrowie plasuje się wysoko w hierarchii wartości. Mają również większe możliwości korzystania z opieki zdrowotnej, częściej odwiedzają prywatne placówki, bo ich na to stać.
Dane Eurostatu pokazują, że osoby z wykształceniem
poniżej średniego mają dwa razy więcej niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych niż ludzie z wykształceniem
wyższym. Bo nie mają pieniędzy, i to nie na prywatną
usługę, ale nawet na dojazd do publicznego ośrodka.
To wszystko przekłada się na długość i jakość ich życia.
Ostatnio wykonane przez nas analizy pokazują, że mężczyźni w wieku 25 lat z wykształceniem wyższym będą
żyli przeciętnie o prawie 14 lat dłużej niż ich rówieśnicy
z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym.
W przypadku kobiet ta różnica wynosi prawie 9 lat. Lepiej wykształceni także rzadziej chorują, np. osoby z wykształceniem niepełnym podstawowym siedmiokrotnie
częściej umierają na choroby układu oddechowego niż
osoby z wykształceniem wyższym. Przyczynia się do
tego większa skłonność do palenia papierosów, ale też
czynniki zewnętrzne, np. gorsze warunki mieszkaniowe, narażenia zawodowe. W przypadku chorób układu

trawiennego różnica jest prawie czterokrotna, a główny
winowajca to alkohol. Za niechlubny przykład może
też służyć umieralność z powodu raka szyjki macicy, bo
wśród gorzej wykształconych kobiet brakuje świadomości zagrożenia tą chorobą. Słabiej wykształceni także
dużo częściej popełniają samobójstwa.

Oczywiście, że nie. Zresztą chyba nie tyle o wykształcenie chodzi, ile o jego skutki. Ludziom gorzej wykształconym brakuje pieniędzy i kompetencji zdrowotnych,
a przecież nie tylko studia są w stanie to zmienić, ale też
odpowiednia polityka państwa. Trzeba jednak pamiętać,
że nie tylko status społeczno-ekonomiczny determinuje
nierówności. Ważne jest również to, gdzie żyjemy. Różnice w zdrowiu występują pomiędzy poszczególnymi
województwami, a także powiatami, ale wytłumaczenie,
od czego to zależy, jest problematyczne. Najlepiej pod
względem długości życia prezentuje się woj. podkarpackie, a najgorzej – łódzkie. W przypadku kobiet najlepiej wypada powiat leski, a najgorzej Świętochłowice.
Zauważyliśmy też sporo nierówności w obrębie jednego regionu. Generalnie najdłużej żyją mieszkańcy głównego miasta wojewódzkiego, ale są wyjątki. Na przykład
skierniewiczanie żyją dłużej o cztery lata niż łodzianie.

Zdecydowanie tak. Warmińsko-mazurskie jest liderem,
jeśli chodzi o zgony z powodu raka płuca. Z kolei na
Podlasiu najmniej notuje się śmierci spowodowanych
chorobami układu krążenia. Przykłady można by mnożyć. Trudno powiedzieć, dlaczego tak jest. Takiego stanu rzeczy nie da się wytłumaczyć jedynie poziomem
zamożności czy wykształcenia. Wysoka umieralność na
daną chorobę w konkretnym regionie może wynikać
po prostu z tego, że choruje tam dużo osób, ale również
przyczyną może być niewystarczająca opieka medyczna. Może jest tam zbyt mało szpitali albo specjalistów
lub kontrakt z NFZ nie w pełni odpowiada na potrzeby
mieszkańców. Tego jednak na razie nie wiemy, gdyż
mamy zbyt mało danych, ale będziemy to zjawisko badać. W tym kontekście warto przywołać wyniki naszych
ostatnich analiz, które pokazują, że śmiertelność szpitalna w zawale serca w województwach wielkopolskim

i lubuskim jest o ponad jedną trzecią wyższa niż w pomorskim i opolskim.
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Najlepiej radzi sobie woj. pomorskie, gdzie tylko 1 zgon
na 100 tys. mieszkańców nie ma zdefiniowanej przyczyny. Fatalnie wypada woj. łódzkie, gdzie takich zgonów
notuje się ponad stukrotnie więcej. W 2012 r. w tym województwie aż 11 proc. zgonów mężczyzn miało podaną właśnie taką przyczynę. To trochę wina lekarzy, którzy
niestarannie wypełniają karty zgonu, nie dociekają przyczyny, dlaczego pacjent zmarł. Trzeba zrobić wszystko,
aby to zmienić, bo tak niedokładne dane zaniżają statystyki dotyczące zgonów z powodu konkretnych chorób.

Zjawisko zróżnicowania zdrowotnego występuje we
wszystkich krajach, ale nie wszędzie na tym samym poziomie. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to najgorzej jest
w krajach postkomunistycznych, czyli także u nas. Jednocześnie mamy mniej lekarzy i pielęgniarek i mniejsze nakłady na ochronę zdrowia. Do najniższych należą wydatki

na profilaktykę oraz zdrowie publiczne. Trudno się jednak
temu dziwić, bo przecież nasza przeszłość i możliwości
rozwoju były zupełnie inne niż w Niemczech czy Francji.
Walka z nierównościami jest bardzo trudna. Pomocna
jest wiedza na temat nierówności w zdrowiu, bo kiedy
wiemy, z jakiego powodu umierają mieszkańcy danej
populacji, to widzimy, jakie programy promocji zdrowia
i profilaktyki trzeba tam wdrożyć.

Z tym bywa różnie. Przygotowaliśmy materiał dla Ministerstwa Zdrowia, który ma być pomocny w wykorzystaniu dotacji unijnych. Rozesłaliśmy też do powiatów
opracowany przez nas Atlas Umieralności Ludności
Polski, ale tylko nieliczni przedstawiciele władzy samorządowej zwracali się do nas z pytaniami dodatkowymi,
zaintrygowani przesłanymi danymi. Mamy nadzieję, że
to się zmieni. Resort zdrowia planuje wprowadzić zapisy, które zmuszą województwa do tworzenia map zdrowotnych, dzięki którym czarno na białym będzie widać,
jakie są potrzeby, czy brakuje lekarzy konkretnych specjalizacji i placówek konkretnego profilu. Może w końcu
przestaniemy tylko gasić pożary, a zaczniemy działać
tak, aby one w ogóle nie wybuchały.

Przyszli medycy
chcą wiedzieć,
jak poruszać
się w gąszczu
przepisów
towarzyszących
wykonywaniu
zawodu lekarza,
jak radzić sobie
w sytuacjach, kiedy
wykonywanie
tego zawodu jest
zagrożone, jak być
dobrym lekarzem,
nie łamiąc prawa
i zasad etyki.

Lekarz często
balansuje na
granicy prawa,
musi wybierać, czy
kierować się etyką
i za wszelką cenę
ratować ludzkie
życie, czy łamać
prawo i ponosić
odpowiedzialność
z tego tytułu.

Na podstawie: „Hospitals in
a changing Europe”, seria „European
observatory on health systems
and policies” oraz „Zarys sytemu
ochrony zdrowia Polska 2012”.
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Okazuje się, że
choć muzyka,
jak powszechnie
wiadomo, łagodzi
obyczaje, to
jednocześnie
podstępnie
naraża na
szwank zdrowie
muzykujących.
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„Je suy le poure Diable”, anonim, Rijksmuseum,
Amsterdam





Kobieta „cierpi” na tak zwaną Plica Polonica, zwaną również potocznie
kołtunem, a odnoszącą się do zmierzwion

*2
*1
*3
*4

Samor
Lekar ki

*Jarosław Wanecki,
przewodniczący Kolegium
Redakcyjnego „Gazety
Lekarskiej”, został
jednocześnie szefem nowej
komisji Naczelnej Rady
Lekarskiej – Komisji Kultury.

